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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığı, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü ve 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçeleri kabul edildi. 

7 Şubat 1967 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime saat 22.46 da son verildi. 

Başkan - Kâtip 
Başkanvekili Diyarbakır 
Sırrı Aialay Azmi Erdoğan 

Kâtip Kâtip 
Çanakkale Bolu 
Nahit Altan Sırrı Uzunhasanoğlu 

KÂTİPLER 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

Nizamettin Özgül (Gaziantep), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum, müzakerelere başlıyoruz. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ona Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/282; Cumhuriyet Senatosu 1/715) (S. Sayı
sı : 858) (1) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
Bilice kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis

yonu raporu. (Millet Meclisi 1/288; Cumhuri
yet Senatosu 1/712) (S. Sayısı : 864) (1) 

BAŞKAN — Dün müzakereleri yapılmış bu
lunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Orman 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanun tasarı
larım açık oya arz ediyorum. Küreler dolaştı
rılacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (2) 

(1) 858 S. Sayılı basmayazı 6.2. 1967 ta
rihli 31 nci Birleşim t ut an ağında dır. 

(2) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 
rihli 25 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

ta-

Ö. — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1967 yılı 

Bütçesi müzakeresine başlıyoruz, efendim. 
CAVİT TEYFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa

yın Başkan bir takririmiz vardı. 
BAŞKAN — Bakan bulunmadığı için müza

kereye almıyorum, efendim. 

(1) 864 S. Sayılı basmayazı 6 . 9 
rihli 31 nci Birleşim tutanağındadır. 

1967 ta-
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C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 1 

Grupları ve şahısları adına söz istiyen arka- I 
daşlannım isimlerini okuyorum : I 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ekrem Özden, I 
A. P. Grupu adına Sayın Safa Yalçuk. 

Şahısları adına söz alan arkadaşların isimle- I 
rini okuyorum : Sayın Halûk Berkol, Sayın Te- I 
kin Arıburun, Sayın Hilmi Onat, Sayın Ziya 
Ayrım, Sayın Osman Saim Sarıgöllü, Sayın Er
doğan Adalı, Sayın Enver Kök. I 

Şimdi söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın 
Ekrem Özdenindir. Buyurunuz Sayın Özden. 

C. H. P. GRUPU ADINA EKREM ÖZDEN 
(İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı ve 
ona bağlı teşekküller hakkında C. Senatosu C. H. 
P. Grupu adına yüksek müsaadenizle düşüncele
rimizi arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Ulaştışrma işleri hakkında bu kürsüden gru- I 
pumuz adına tenkid ve temennilerde bulunurken 
realitelere ve hakkaniyete ve nasafete daima I 
bağlı kalmaya dikkat edeceğimizi önceden beyan 
etmek isteriz. I 

Ulaştrma Bakanlığı 27 Mayıs 1939 tarihinde 
3613 sayılı Kanunla kurulmuştu. Daha önce 
ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin büyük bir I 
kısmı Bayındırlık ve diğer bir kısmı da İktisat 
Bakanlığı uhdesinde idi. 

Bilâhara 4770 sayılı Kanunla Bakanlığın hiz
met sınırları genişletilmiştir. 1954 te ise 6382 sa
yılı Kanunla Bakanlık kuruluşuna Sivil hava
cılık dairesi de ilâve edilmişti. I 

22 sene önce çıkarılmış olan 4470 sayılı Ka
nun bugünkü ihtiyaçlara cevap verir mahiyette 
değildir. Merkez daireleri teşkilât ve kadro ba
kımından kifayetsiz durumda olduklarından gö
revler gereği gibi tatbik edilmemektedir. I 

İç ve dış ulaştırma işlerini ve münasebetleri
mizi tanzim ve murakabe eden bu Bakanlığın 
kadro ve personel kifayetsizliğinden doğan bu
günkü acıklı durumunun idari ve kanuni ted
birlerle biran evvel ıslahı mecburiyeti meydan
dadır. Hazırlanan tasarının kanunlaşmasiyle, 
Türkiye'nin önemli meselelerinden birinin halk- I 
dileceği kanaatini taşıyoruz. 1 

Bugün Ulaştırma Bakanlığı şu teşekkkülleri I 
camiasına almış bulunuyor : 

Katma bütçeli Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü, j 
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PTT. Genel Müdürlüğü (İktisadi Devlet Te
şekkülü), 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (İkti
sadi Devlet Teşekkülü), 

Denizcilik Bankası (İktisadi Devlet Teşek
külü), 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Genel Mü
dürlüğü (İktisadi Devlet Teşekkülü), 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı... 
Ayrıca Bakanlık teşkilâtı, 
İller teşkilâtı, 
Yüksek Denizcilik Okulu. 
Plân gereğince 600 milyon yatırımın kontrol 

ve murakabesini yapacak olan bu Bakanlığın 
içinde bir plânlama dairesine ihtiyaç vardır Ba
kanlığın da bu mübrem ihtiyacı hissederek gerek
li tetkikatı yapmakta olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Kıymetli senatörler : 
Ulaştırma Bakanlığının bütçesi : 

10 712 484 Cari masraflar 
2 500 000 Yatırımlar 

277 750 Transferler 

13 490 234 Toplam 
Geçen seneye göre Bakanlığın bütçesinde bir 

milyar fazlalık vardır. İstanbul limanına iki it
faiye gemisinin alınması işi de bütçeye konulmuş. 

Bütçe Karma Komisyonuna takdim edilen ra
portörlerin yazılarında : 

(Mal ve can emniyetine taallûk eden bâzı 
hizmetlerle, uluslararası andlaşmaları ve müna
sebetleri yürüten ve teşekkülün de sermayesi tu
tarı 3 milyarı aşan büyük ulaştırma kurumları
nın bağlı bulunduğu Ulaştırma Bakanlığına Büt
çe Kanunu ile gelecek yıllarda icabeden yönü 
vermek zamanının çoktan gelmiş bulunduğuna 
kaani bulunmaktayız) denilmektedir. Bu müta
lâaya aynen iştirak etmekteyiz. 

Plân ve projelerin gerektirdiği ödeneklerin 
bu idarelerin bütçelerine konulmaması büyük bir 
kusurdur. Badema bu bütçenin tanziminde bu 
hatanın giderilmesini temenni ederiz. 

Aziz senatörler t 
Nakliye vergisinin karayolları taşıtlarına da 

teşmili karayolları vasıtalarının tahdidi, müd
detli lisans verilmesi, tarifelerin Ulaştırma Ba
kanlığınca tanzimi gibi kısıtlayıcı tedbirlerin 
alınmasına dair tekliflere katılmamız mümkün 
değildir. 
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Ancak Ulaştırma yüksek komitesi kurulacak 
ulaştırma hizmetlerinin icrasında bu komitenin 
düşüncelerini almakta "fayda mülâhaza ederiz. 

4-10 sayılı Kanunun ruhuna uymıyan hava, 
deniz ve demiryollarındaki navlun ve sair enin 
tesbiti cihetlerinin Bakanlıkça ele alınması tek
lifine maalesef iştirak edemeyiz. 

Böyle tedbirler yerine, ufak teknelerin in
şasında tahta imalâtını terk edip demir veya 
çelik sac 'kullanılması ve fabrikalarımızın 'bu
na göre istihsal kapasitesine uiaşması şayanı ar
zudur. 

Ayrıca küçük nüotor ve gemi sahiplerinin 
250 - 1 500 ton arasında gemiler inşasına teş
vik edici tedbirler alınmalıdır. Bunun için de 
(Kredi maritim) kurulmalı ve küçük tekne 
sahipleri birleştirilmelidir. Bunların muayyen 
bir müddet için Kurumlar Veııgisinden muaf 
tut'Uİmaları doğru olacaktır, (ie-mi inşa sanayii 
kuruluncaya kadar Türk Ticaret filosu ihti
yacının karşılanması hususunda iç ve dış pi
yasaların durumlarına göre gerekli tedbirler 
Hükümetçe alınmalıdır. 

Bu nıeyanda yeni telsiz kanununun biran 
evvel çıkarılması temin olunmalıdır. 

PTT Genel Müdürlüğü : 
Muhterem senatörler; 6145 sayılı Kanunla 

'sermayesi 300 milyon lira olan bu Kamu İkti
sadi Devlet Teşekkülü mahiyetinde olan Boşta, 
Telgraf ve Telefon işlerimizi tedvir eden 
PTT Genel Müdürlüğü, halen genel müdür
lük merkez teşkilâtı, 16 bölge, 3 telefon Baş
müdürlüğü, bir senatoryum ve hastahane, bir 
fabrika, bir atelye ve bir araştırma laiboratu-
varı ve iki umumi depodan ibaret teşkilâtı ile 
çalışmalarına ciddî olarak fedakâr, takdire şa
yan, feragatli memurları ile gün geçtikçe kendi 
çalışmalarına hız vererek devam etmektedir. 

848 merkez, 533 şube, 233 acentelik, 2 120 
pul satıcılığı, posta hatları, posta sürücülükleri, 
şehir içi ve şehirlerarası telgraf ve telefon şe-
Ibekesi, Kadyo - link ve kuranportör tesisleri, 
hat bakım merkezleri, gezici postta hizmetleri 
yapan 1 764 atlı dağıtıcı teşkilâtı ile Türk hal
kına âmme hizmetlerini oldukça geniş ölçüde 
sağlıyaıbilmektedir. 

1964 tarihinde inşasına başlanılan büyük 
leğitkn merkezi inşaatının 1967 ye kadar ikmal 
edilmemiş olması cidden üzücüdür. Bu isin uza

ması nedenlerinin Senatomuzda gerekçeleri ile 
açıklanması lâzımdır. 

Camiasında 23 822 işçi çalışmakta olan 
PTT Genel Müdürlüğünün işyerleri iyi değil
dir. Bununla beraber, bu işyerlerinde çalışan 
Türk işçilerinin, Toplu İş Sözleşmeleri ile sos
yal halklarının düzene girmiş olması takdire şa
yandır. 

Posta dağıtım işlerinin iyi işlediği iddia edi
lemez. Postaya verilen acli mektupların gaibol-
ması ve bir mahalleden bir mahalleye 3 - 5 gün
de gitmesi gibi aksaklıklar yıllardan beri maa
lesef giderilememiştir. Bilhassa büyük şehirler
de ve meselâ İstanbul'da, Aksaray'dan verdi
ğimiz bir mektubun Kadıköy'üne 3 günde git
mesi üzücü olaylardandır. Posta deyince (bir 
'mektubun gönderilen yere en kısa zamanda git
mesi) demektir. Bu ne kadar az bir zamana 
sığdırılırsa PTT o kadar görevini yerine ge
tirmiş olur. Bugün Türkiye'mizde bu hizmet
lerin medenî milletlerde olduğu gibi tam ola
rak yerine getirildiği iddia edilemez. 

'Samimî temennimiz şudur ki, İdare bütün 
gayretini sarf ederek mektup dağıtımında sü
rati temin edici tedbirleri en yakın zaman
da almalıdır. Bu konu idarece yerine getirildiği 
takdirde gelecek sene buradan görevlileri teb
rik etmek vazifesi de bize düşecektir. 

Değerli senatörler; Türkiye'de 40 bin köye 
ancak 10 günde bir postanın ulaşabildiği bir 
hakikattir. Bütçe Komisyonu raporunun 17 nci 
sayfasında bu gerçek acı bir şekilde tenkide 
tabi tutulmuştur. Geçen seneki bütçe tenkidle-
rlmizde aynen (köylerimize on günde bir pos
ta uğramaktadır. Bu acı hakikat bir felâkettir. 
Köylünün kalkınması, haberleşmesi, memleket 
ve dünya ile irtibatının temin edilmesi noktala
rından köylerimize on günde bir postanın uğra
ması affedilmez bir noksanlıktır. Bu şekilde de
vam ettiği müddetçe köyde postanın olduğu 
iddia edilemez. İdarenin biran evel buna müs
mir çareler bulması lâzımdır.) demiştik. Maale
sef bu mevzua idare bir sene içinde müsmir 
earelıer bularak önümüze gelememiştir. Ne va
kit geleceği de belli değildir. 

Telgraf muhaberatına gelince : 
Telgraf muhaberatındaki gecikmeler yine 

eski senelerde olduğu gibi devam ettmektedir. 
Ancak idarenin Telem usulüne müracaat etmesi 
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ve bunu 58 i l ve 9 ilçede tatbike koyması se
vinilecek bir olaydır. Bunun inkişafı ve alına
cak diğer tedbirlerde telgraf muhaib er atının ge
cikmesi işinin halli mümkün olacağı zannını 
taşıyoruz. 

İdarenin telefon işleri hakkında bu sene gi
riştiği teşebbüsler ve aldığı tedbirler memleket 
yararına olmuş ve hepimizi sevindirmiştir. 

Telekominikasyon işlerinin nihayet ihale 
edilmiş olması ve Jandarma Genci Kumandanlığı 
ile yapılan anlaşma sonunda köylere kadar şe
hirlerarası muhaberatın temin edilmiş olması 
ve Maliye Bakanlığı ile Kanada Hükümeti ara
sında kredi anlaşmasına varılması idarenin iyi 
çalıştığına dair sevindirici olaylardır. Buna 
ikarşı İstanbul ve Ankara gibi İzmir'i de saya
biliriz, büyük şehirlerimizde telefon ihtiyacının 
hâlâ tatmin edilememiş olması 'talipler arasın 
da huzursuzluk yaratmaktadır. 

Burada mühim bir (konuya temas etmeden 
başka bahislere geçmek kabil değildir. O da 
komünikasyon sanayii kurulması için PTT Ge
nel Müdürlüğünün bir Kanada firması ile mu
kavele yapmasında 'büyük yolsuzluklar olduğu 
iddiaları basında yer tutmaktadır ve devam et
mektedir. İthamlar çok ağırdır. İşin Kanada 
firmasına ihalesinde isabet olamıyacağma dair 
alâkalı makamlarca yapılan kesin beyanlar Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanununa muhalif 
hareket olduğu iddiaları, firmanın % 51 his
sesinin .kendisine aidolmak üzere ihalenin ya
pılmasına dair konular hakkında Bakanın ve
ya Genel Müdürün Senatomuza ve dolayısiyle 
kamu oyuna buradan açıklamalarda bulunması 
bir ihtiyaç halini almıştır. Şayet bu işte, bir 
suiistimal varsa meselenin tahkik konusu ol
ması tabiMir. 

Muhterem arkadaşlar, bunun üzerinde fazla 
durmaya lüzum görmüyorum. İşte burada Ye
ni Gazetede çıkan telekomünikasyon hakkın
daki makaleler ve hepinizin dolaplarına atılmış 
olan Türkiye telefon meseleleri ve gerçekleri 
namiyle yazılmış olan onüç sayfalık ve bu ko
nuya >ait broşür çok önemli 'bâzı iddiaları ihtiva 
etmektedir. Bu iddialar üzerinde Sayın Baka
nın bizi aydınlatıcı malûmat vereceğini tahmin 
ederim. 

(Posta Tasarruf Sandığı Kanunu) ile (Tel
siz Kanunu) ve (Kuruluş tasarısı) mıı biran 
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evvel kanunlaşmasının temini, resmî daireler 
borçları tutarı 16 milyon liranın balkanlklarca 
ödenmesinin sağlamması ve geçen senelerde ileri 
sürdüğümüz ve halen tahakkuk edememiş dilek
lerin de nazarı dikkate alınmasının teminini 
rica ediyoruz. 

Söz buraya gelmişken, Ge'nel Müdürlüğün 
her sene çıkarmakta olduzu hâtıra pullarından 
bahsetmemek mümkün değildir. Pulların tabı
na, resimlerinin seçilmesine ve serilerin adedi
ne maalesef dikkat ve ihtimam gösterilmemek
tedir. Çıkarılan pul serileri postanelerde, radyo
da ve diğer vasıtalarda reklâma tâbi tutulma
ması da yanlıştır. İki ve üç adetlik bir serinin 
hatıra serisi olamayacağı ve pul üstündeki re
simlerin beynelmilel hadiselere veya. Türkiye'
nin çok meşhur olaylarına veya Türkiye'nin 
çok mühim şahsiyetlerine taallûk etmemesi! 
pul isatışlarını düşürmüştür. Türkiye'nin evvel
ce büyük döviz kaynağı olan bu konunun Ge
nel Müdürlükçe önemle ele alınmasını temenni
lerimize eklemek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, tbir de mühim nokta, 
bâzı arkadaşlar nazarında pek önemli görün
mez ama, pul meraklıları için çok önemlidir, 
koleksiyoncular için de öyledir; Avrupa'dan 
ve Amerika'dan gelen zarfların üzerindeki dam
galar gayet tipik bir şekilde, okunaklı bir 
vaziyette gözükür, Münih'ten mi gelmiş, New -
York'tan mı gelmiş, nereden gelmişse üzerin
de anlaşılır. Ama, bizim zarflarımızın üzerine 
gelince hepsi çamur gibidir. Bu zarflar kıy
metlidir arkadaşlar, servettir. Bunları toplı-
yan arkadaşlar ilerde zengin olmuşlardır. 
Toplıyanlar da vardır. Bunlara dikkat etmek 
lâzımdır. Az bir masrafla iyi mürekkep kullan-
ımak damgaları yeniletmek büyük bir masrafa 
baliğ değildir, fakat koleksiyonculuk için de, 
memleket bakımından önemli olur. Ben bu ci
hetleri gösterebilmek için kıymetli Bakana 
birkaç tane topladığım zarflardan getirdim, 
ibakıp iade etmek üzere kendisine şimdi takdim 
ediyorum. 

Bir cihet de, bir zarf var; «^Kayabaşı köyü 
Muhtarlığına, Bakırköy - Mahmutbey» diye 
gönderilmiş, iade edilmiştir. Bunun da sebebi 
nedir, lütfederlerse çok meımnun olurum. Tet
kik edilmek üzere kendilerine takdim ediyo
rum. 
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Her sene kâr getiren ve feragatli çalışma-
l'ariyle kıymetli sonuçlar veren PTT Genel 
Müdürlüğü âmir ve memurlarını yüksek huzu
runuzda candan tebrik eder, işlerinde muvaf
fakiyetler dileriz. 

T. C. D. Demiryolları Genel Müdürlüğü : 

Muhterem arkadaşlar; 
1927 tarihinde 1042 sayılı Kanunla teşek

kül eden (D. Demiryolları İşletmesi ve Liman
ları Genel Müdürlüğü) bir İktisadi Devlet Te
şekkülüdür. 440 sayılı Kanunla İktisadi Dev
let Teşekkülü .olduğu teyidedilmiştir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesine rağmen, 
müessese bir türlü kâra geçememiştir. Şu kü
çük tabloyu tetkik etımek meseleyi aydınlığa 
çıkarır : 

1963 te zarar 233.9 milyon Tl. 
1964 te » 390.0 » 
1965 te » 261.7 » 
1966 da » 255.0 » 
Bütçe raporuna göre Devlet Demiryolları-

mn 1967 Bütçesinde gelir 1 milyar 105 milyon 
Tl. ve giderinin de 1 milyar 489 milyon Tl. ola
rak bağlandığı anlaşılmaktadır. Bu duruma 
göre, 1967 bütçe açığının 384 milyon lira ola
cağı talimin edilmektedir. Diğer senelere na
zaran günde 1 milyondan fazla zarar içinde 
olan bu müessesenin bu seneki zararının şu du
ruma göre fazlalaşacağı anlaşılmaktadır. Ku
ruluşun 1966 sonu itibariyle çeşitli borçları 
şöyledir : 

982 871 000 lira Devlet Yatırım Ban-
kasına, 

553 579 000 lira iç borçlara, 

109 499 000 lira dış borçlara. 

1 645 949 000 lira toplam. Devlet Demir
yollarının borçları vardır. 

1,5 milyardan fazla borca müstağrak olan 
bu işletmenim bu muazzam borç ve zararlarla 
ne türlü bir felâket içinde bulunduğunu anla-
maik hususunda büyük tetkikata hacet yoktur. 

T. C. Devlet Demiryollarına 1953 senesin
de' ehemmiyet verilmemesi, yüz milyonu aşan 
borçları ve yıpranmış tesis ve vasıtalarına 
önem atfedilmemesi işte bugünkü durumu tev-
üıidetmiştir. 

Tarifelerde yapılan artırmalar, dahilî fi
yat ayarlamaları ve kambiyo rejimi yüzünden 
müessesenin malî bünyesi bütün tedbirlere rağ
men bir türlü ıslah.' edilememiş ve zaman zaman 
hâd durum arz eden iç buhranları da buna 
ilâve etmek lâzımdır. Toplu sözleşmeler dola-
yısiyle müesseseye 60 milyonluk bir yük tah
mil edildiği anlaşılmaktadır. Bu ve diğer sos
yal yardımlar İşletmenin gider artışını fazla-
laştırmaktadır. Her ne kadar Devlet Demiryol
ları işletmelerinin ingiltere, Almanya, Fransa 
ve İtalya'da da zarar ettikleri belirli bir mevzu 
ise de personel fazlalığı ve işletmenin modern 
hale getirilmemiş olması dolayısiyle T. C. Dev
let Demiryolları İşletmesi bir türlü malî ba
kımdan normal hale gelememiştir. Filhakika 
Devlet Demiryolları ile Karayolları arasındaki 
eşit şartlar hâlâ yaratılamamıştır. Devlet De
miryolları senelerce Taşıma Yergisi ödediği 
halde karayollarında taşıma yapan özel ve tü-
>zel kişiler böyle bir vergi ödememektedirler. 
Ayrıca, sosyal yardım yapan bu işletmenin 
karşısında özel ve tüzel kişilerin bu sosyal 
yardımlarla mükellef olmamaları İşletme aley
hinde tezahür etmektedir. 

Aziz senatörler; 
TCD Demiryolları yol 3^atırınımda dört se

nelik ortalama tahakkuk nisjbeti % 85,5 olduğu 
komisyon raportörlerinin bildirilerinden anla
mış bulunuyoruz. Cer yatırımlarının da 1966 so
nu itibariyle plân döneminde 52 aded yolcu, 924 
aded de yük vagonu imal edildiği ve Sivas De
miryolu fabrikalarının günlük vagon imal ka
pasitesinin plânda 3 vagon olarak gösterildiği 
anlaşılmaktadır. 1966 da günde 4 vagon imal 
edildiğini rapordan öğrendiğimiz için bundan 
takdirle bahsetmemek mümkün değildir. 

Gebze - Arifiye arasında ikinci demiryolu 
inşaatının uzun sürmesi çok fena olmuştur. İş
letmenin bütün kuvvet ve kabiliyetini ve araç
larını kullanarak bu meseleyi biran evvel ta
hakkuk ettirmesini candan talebediyoruz. 

Yapılan tetkikata göre plân gerçekleşmesi 
aksamıştır. Raporda yazılı çeşitli sebepleri mâ
kul ve muteber görmek mümkün değildir. Ça
lışan ve her şeyi başında >gören ve gereken ted
birleri alan bir idarenin meseleleri yenmemesi
ne imkân yoktur. 
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Tren kalkış ve varış muayyen saatlerinin 
daima aksadığını iddia ve şikâyetlerden anlı
yoruz. Her sene bu kürsüden bu şikâyet dile 
getirildiği halde maalesef uzun yıllar boyunca 
bu ıstırabı dindirmek mümkün olamamıştır. 

Doğu seferleri hâlâ çok mühmel bir hal
dedir. Biraz temizliyerek ve nizama ehemmiyet 
verildiğine dair ufak işaretler varsa da bu
nun, tam ve mütekâmil ve. medeni bir safhaya 
geldiği söylenemez. 

Gazetelerde okuduğumuza göre, yataklı 
vagonlar şirketi ile, işletmenin yaptığı mu
vakkat uzatma anlaşması ıneyanında, vagon 
restoranda ve diğer büfe ve bürolarda yıl
lardan beri çalışan Türk vatandaşlarının 
haklarının düşünüldüğü hususuna gazete
lerde tesadüf edemedik. Böyle foir garantinin 
Umum Müdür tarafından ifade edildiğini 
görmek isterdik. Bütün ömürlerini bu ağır 
işlere hasretmiş ve 25 - 30 seneden beri bura
larda çalışmış ve çalışmakta olan Türk vatan
daşlarının yeni işletmede aynı haklarla is
tihdam edilmeleri şarttır. Bu hak, kanunla
rın tanıdığı en mukaddes bir hak olan hakkı 
müktesebe dayanır. İşletmenin buralarda ça
lışan Türk yavrularının müktesep haklarını 
ihlâle müncer olacak bir durum yara'tmıya-
cağma emin bulunuyoruz. 

Yataklı vagonlardan bilet almak istiyen 
vatandaşlardan Anadolu yakasında oturanla
rın, Harbiye veya Sirkeci'ye gelmek mecbu
riyetinde •olmaları karşısında şirketin mu
hakkak Haydarpaşa Garı içinde bir şube 
açması zaruridir. Oradaki gar şubesi yataklı 
vagonun şubesi değildir. Ayrıca bayram ve 
hafta tatillerinde müessese kapılarını kapa
maktadır. Halbuki DDY gişeleri her zaman 
açıktır. Bir âmme müessesesi olan şirketin 
DDY na ayak uydurması yerinde bir talep
tir. Geçen sene de mâruzâtımızda bu cihet
leri ifade etmiştik. 

Yolcu trenlerinde mütemadiyen bilet kont
rolü halka sıkıntı vermektedir. Kontrolda se
natör ve milletvekillerinin hüviyetleri âdeta 
tahkike tabi tutulmaktadır. Bu aksaklıkla
rın giderilm'esini rica ederken, Türk demir
yollarında çalışan bütün fedakâr ve fera-
gatkâr âmir, memur, müstahdem ve işçi
lerimizin ciddî olarak vazife gördüklerini ve 

şükrana lâyık hizmetleri olduğunu burada öv
meyi ve takdir hislerimizi arz etmeyi bir va
zife biliriz. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Genel Müdür
lüğü j 

Saygıdeğer senatörler; 5842 sayılı Ka
nunla teşekkül eden (Denizcilik Bankası Ano
nim Ortaklığı) 440 sayılı Kanunun çıkması 
üzerine bu kanunun bâzı maddelerine uyan 
bu ortaklık halen hakiki hüviyetinin kati 
olarak ne olduğu belli olmıyacak şekilde faa
liyet göstermektedir. 

Kıymetli arkadaşlar, affınıza sığınarak arz 
edeyim, Devlet Demiryolları bahsinde bir nok
tayı atlamışım, o da şudur, iki satırla arz 
edeyim; Erzurum'dan îran'a bir demir hattı 
uzatılması Uzak ve Yakın - Doğu memleketle
rini birbirine bağlıyacaktır. Filhakika Yan 
Gölü üzerinden bir hattın geçirilmesi teşeb
büsü varsa da, Erzurum'dan îran'a da bir 
hattın uzatılması lüzumuna kaani bulunuyo
ruz. 

Şimdi tekrar Denizcilik Bankası Türk Ano
nim Ortaklığı Genel Müdürlüğü üzerindeki 
mâruzâtıma devam ediyorum. 

Altı kişilik bir Yönetim Kurulu tarafın
dan idare edilen Banka, 26 banka şubesin
den başka yolcu ve yük nakliyatı yapmakta 
olan Denizyolları, Şehir hatları, Van Gölü 
işletmeleri, liman işlerini gören istanbul, 
izmir, Trafbzon, Giresun Liman işletmeleri, ge
mi inşaa, tamir ve çeşitli imalât yapan Haliç, 
Canıialtı, Hasköy, îstinye, izmir Alaybey 
tersaneleriyle kıyı emniyet genıi kurtarma 
ve Yalova kaplıcaları işletmesi, liman lokan
tası, hastane işletmeleri, sigorta ve malzeme 
müdürlüklerini çalmasında toplamış bulunmak
tadır. 

Bankanın kara personel memur ve müs
tahdem mevcudu şöyledir : 

1963 te 4 282, 1966 da 6 Eylül s-onuna ka
dar 4 577 ye yükselmiştir. Gemi adamlarına 
gelince 6 542 den 6 906 ya düşmüştür. Bu
na rağmen umumi olarak toplu iş sözleş
meleri dolayısiyle Denizcilik Bankasının gi
der hesaplarına 36 milyon 937 bin lira bir 
yüklemenin doğduğu müşahade olunmaktadır. 

Denizyolları işletmesi ve şehir hatları işlet
meleri gemi durumu asla parlak değildir. Se-
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nelere göre, bir tekâmül göstermekten ziyade 
her sene mevcudiyetlerinden bir şeyler kay
bederek âmme hizmetlerini zorlukla yürüte
bilmektedir. 

Filo durumuna şöyle bir göz atarsak mües
sese bugünkü acıklı haliyle gözlerimizin önüne 
serilir. 

Filo durumu : 
Denizyolları İşletmesi 1962 de (tonları oku-

ımuyorum) 24 aded yolcu yük gemisi, 1903 te 
24, 19,64 te 23, 1965 te 23, 1966 da 19, 1967 
de 18. Her işimizde tekâmül olduğu halde, bu 
işimizde aşağı doğru inmişitir. 

Araba vapuru: Orada biraz fark var; 1962 
de 1, 1963 te 1, 1964 te 1, 1965 te 1, 1966 da 
3, 1967 de 3. 

Tankerler bütün senelerde birer,- yalnız 
1965 te 2. 

Yıl içi kadro harici bırakılanlar' 1963 te 1 
tane yolcu gemisi, 1965 te 4 tane yolcu gemi
si, 1966 da 1 tane. 

Aralba vapuru 1965 te 1 tane kadro harici 
bırakılmıştır. 

Şehir hatları işletmesine gelince: O da aynı 
vaziyette, 1962 de 71 faal aded, 1:968 te 70, 
1964 te 70, 1965 te 59, 1%6 da 58, 1967 de 53. 

Aşağı inliyor. 
Araba vapuru biraz ileni gidiyor: 1962 de 

12, 1963 te 13, 1964 te 14, 1965 te 13, 1966 da 
15, 1967 de 16. 

Buna karşılık yıl içinde kadro harici bırakı
lan yolcu gemileri; 1962 de 2, 1963 te 1, 1965 
te 11, 1966 da 1, 1967 de 5. 

Yıl içinde kadro harici bırakılan araba va
purlara; 1965 te 2. 

Zararlarına gelince : Gider - gelir rakam
larını arz etmiyorum, 1960 da 36 milyo'n, 1961 
de 14 milyon, bunlar kâr gözüküyor, 'küsurat
larını Oıkmmuyorum, 1962 de yine 2 milyon kâr, 
1963 e gelince 37 milyon küsur zarar. 1964 te 
8 milyon küsur zarar. 1965 te 28 milyon küsur 
zarar. 1966 da 32 milyon küsur zarar. 

Yukariikl cetvellerden de görüleceği üzere, 
ıbanlka kurulduğu 1960 yılımdan boı yana geçen 
7 sene zarfında hesaplarını üç sene kârlı ve 
dört sene de zararlı olarak kapatmış buluaı-
nıaıktadır. 

Arkadaşlar gelir ve gider nisibeJtleri bakı
mından da vaziyet şöyledir: 

1960 da giderleri 457 milyon küsur, geliri 
de 493 milyon. Aradaki farklar nispetleri şöy
ledir: 1960 da % 40, 1965 te % 24. Yakarı çık
mıyor, aşağı doğru inmektedir. 

Bu duruma göre bankanın bilançosu 1960 
senesinde 36 milyon lira kârla kapandığı hal
de 1965 yılı hesapları 28,5 milyon zararla neti
celenmiştir. Bunun sebeplerini sadece toplu. 
sözleşmelere bağlamak mümkün olamaz. Ban
kanın ticari bir zihniyetle, iktisadi ve malî 
esaslara uygun bir şekilde idare edilmediği ve 
banka personeli ile hariç işleri sevk ve idare 
edenlerin ıbu işlere lâyıkı veçhile sarılmamaları 
ve bankacılık ve ulaştırma işleriyle ilgisi al-« 
unvanların başta bulunmaları yüzünden doğ
duğu 'muhakkaktır. 

Hükümetin bu çok önemli ulaştırma dâva
mıza eğilip gerek kanuni ve idari tedbirleri 
alarak hem gemi adedleriini yükseltmek, hal
ka ralhalt, kolay seyahatler temin ötmek ve 
hem de bankanın zarar değil, kâr sağlıyarafc 
yatırımlarını zahmetsiz olarak yerine getiril
mesini imkân dâhiline siokmak kabil olacağı 
kanaatindeyiz. Genç ve faal Sayın Ulaştırma 
Balkanından bunu bdklemek hakkımızdır. 

Bankanın, turizm işine gerekli önemi verme
diği meydandadır. Sadece feribot yaptırılma
sı, yalova kaplıcalarında otel inşası ve bunun 
mefruşatının temin edilmesi koca bir müessese' 
için turizm batkınımdan kâfi sayılamaz. 

Bankanın Yalova'da bir ıotel inşa etımesi ka
dar gülünç bir hâdise olamaz. Müessesenin ça
lışma sahası haricinde fuzuli olarak Yalova 
kaplıcalarının işletilmesi işinden derhal vaz
geçmesi lâzımken üstelik burada otel ve mef
ruşatına para sarf etmesi kadar ulaştırma zih
niyetinden uzak bir hareket tasavvur edemi
yoruz. 

Hele milyonlarca para sarf ederek hastane 
inşaatına girişilmesi ve istinat duvarları için 
sadece milyonlar sarf edilmesi asla doğru de
ğildir. Bulunan arazinin durumu her bakıma 
dan hastane yapılmasına elverişli değildir. Da
ha fazla zarara girilmemesi için plânlamaniTL 
hu inşaatı programdan çıkarmasını takdirle 
karşılıyoruz. Ancak, buraya sarf edilen para
ların mesulleri ne olacaktır. 
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Karma Büitçe Komisyonunun raporunu tan-
'zilm eden muhterem arkadaşiların bu raporu 
banka tarafından yazılıp imzalarını vazettik
lerini iddia edecek değilim. Ancak raporun 
50 ne i sayfasında (... bankamız tarafımdan ya
pılmıştır) ve diğer bir yerinde de (... banka-
muzca karşılanacaktır) sözleri raporum tanzimi 
hustusumda bizleri üzdüğünü burada ifade et-
omeden geçemiyeeeğiz. 

Muhterem arkadaşlar, her seme tekrar ede-
riz: Yalova kaplıcaları işletmeleri hıer sene ban
kaya zarar yüklemuktedir. Bu tesisin başıka bir* 
müesseseye veya özel sektöre devri zaruridir. 

Bankanın yeniden şubeler acımasında hiçbir 
fayda yoktur. Kendisine tanınan çalışma sahası 
oofk geniştir. Faaliyetini buralara hasredecek 
'ulan bankanın daha verimli işlere ulaşacağın
dan şüphemiz yoktur. 

Yukarıda arz ettiğimiz gibi Yalova kaplıca
ları işletmesi durumu hususunda senelerden be
ri ileri sürtülen temenniler hu sene de yerine 
getirilmediğini gördüğümüz için arttık bu mev-
zoı hakkında fazla bir söz sarf etmeyi zait te
lâkki ediyoruz. Hükümetlerin bu konuya önem 
vermemeleri bankanın zararını artırmaktadır. 
Üsltelik 1963 senesine nazaran Yalova kaplıca
ları işletmesinin zararı 966 milyon linadan bu 
sene 689 milyon lira daha fazlalaşmıştır. 

ÂMİL ARTüS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Bir yanlışlik oldu. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Bir yanlış
lık rakamlarda olabilir. Benim rakamlarla ün-
siyötim pek fazla değildir. Rapordan alınmış 
rakamlardır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ra
poru itham etmeyin. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Raporu it
ham edeıcieğinı, arkadaşlar. Çünkü raporda ha
talar vardır. Rapor bizim raporumuzdur, Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu bizim raporumuz-
dur. Rapordan aldığımız malûmat bizim aldı
ğımız malûmat sayılır. Ama, raporda işletme
lerin veya bakanlığın raporu olduğu hakkında 
bir işaret olmaması lâzımıgelir. Bumu arz ediyo-
rnm. Rapor hakkında düşüne elerim bundan 
ibarettir. 

Denizcilik, Bankası Deniz NaMiyat T. A. O. : 
Bek değerli senatörler.; 
22 Haziran 1955 tarihimde 110 milyon Tl. 

itibarî sermayesiyle kumlan bu T. A. O. iç ve 

dış sularda her türlü yük, hayvan ve yolcu! 
nakliyatı yapmak üzere vazifelehdirilmişltftr. 
Halen 440 sayılı Kanunun şümulüne girmiştir. 

Teşkilâtı oldukça geniş olan bu Türk mü
essesesinin bütçe raporuna göre 1966 yılımda 
310 kara, 1 462 deniz olmak üzere 1 772 per
soneli, 1967 senesinde 1 687 ye inmiştir. Vazi
yet böyle olduğu halde, personel giderleri 
1966 yılımda 40 milyon 735 bin 900 Tl. dır. Hal
buki 1967 de ise, 45 milyon 877 bin 9O0 Tl. na 
ulaşmıştır. Ortaklık dahilî ve haricî sebepler 
yüzünden 1962 .senesinden itibaren bilançoları
nı zararla kapatmış amcak 1966 yılında tahmi
ni kaydiyle 4,7 milyon ve 1967 yılımda da yi
ne tahmini olarak 10,9 milyon lira kâra geç
miştir. 

Ayrıca müessesenin borç durumu da şu va
ziyettedir: 5 milyon Denizcilik Bankası kredi 
'hesabına, 50 milyon obligasyon borcu, 9 mil
yon taksitler, 9,5 faizli, 3 milyon 555 bin tak
sit faizi, 1 milyon 5O0 bin Emekli Sandığı te^ 
mettü borcu faizi, 40 milyon obligasyon borcu, 26 
milyon Denizcilik Bankasına, 44 milyon Mali
ye Bakanlığına, 1 milyon faiz borcu, 4 milyon 
Devlet Yatırım Bankasına, 20 milyon ikinci 
gemi için, 45 milyon da taksit borcu varıdır. 
Şu hale göre, 20 milyon Tl. da yeni inşa edil
mekte olan iki gemi yaptırılması için sarf edi
lecektir. 

Mart 1967 ye kadar 33 milyon lira daha 
ödeneceği cihetle 53 milyon Tl. 251 milyondan 
çıkarılınca geriye borç 198 milyon Tl. kalacak
tır. 

Teşekkülün çeşitli alacakları miktarı da 56 
milyon tutimalktadır. Bu rakamları tekrara lü
zum gör'müyorum. 

Ortaklığın 31 şilep ve 4 tanker olmak üze
re 35 gemisi mevcuttur. Bu şilepler 14, tan
kerler ise 7,8 vasati yaşları içimdedirler. Bunla
rın yaşları dolayısiyle işletme masrafları git
tikçe aıritmaıkıtaidır. Ancak filoda bir değişiklik 
olmamakla beraber navlun gelirlerinin senele
re göre artışı göze earpnıaiktadır. Artış şöyle 
oluyor: 1962 de 94 küsur milyon, 1963 te 131, 
1964. te 129, 1965 te 138, 1966 da 178, 1967 de 
193 milyon. 

Bolu, Kayseri ve Sakarya gemilerinin mo
tora tahvili ki, yenine gidip görülmüştür, ev
velce derpiş edildiği halde sonradan hali ha^ 
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ızır makinalarm ıslah ve tamirine tevessül edil
mesi üzücü bir olaydır. Gemilerin senelerce 
İstanbul Boğazında muattal kalmalarına sebe-
ıboianlar hakkında ne muamele yapıldığını ve
ya yapılacağını bilmek: istiyoruz. Milletin mal
larını keyfi esaslara bağlıyarak ınüessesenin 
zararlarına sebebiyet verenlerin mesuliyetsiz-
ılik içinde kalacaklarını düşünemeyiz. 

1966 programı gereğince biri deniz kuvvet
lerinin Gölcük, diğeri bankanın Gamialtı ter
sanelerinde inşa edilmekte olan iki şilebin bi-> 
ran evvel ikmalini temenni ediyoruz. 

Banka, borçlar yüzünden yılda 15 milyon 
lira faiz ödemektedir. Bu zararı telâfi ötmenin 
zamanı gelmiş, batta geçmiştir. Bankanın dö
ner sermayeye ihtiyacı vardır. Faiz derdinden 
ancalk, bu sermayenin verilmesiyle kurtulmak 
ımümkün olacaktır. 

Devlet Yatırım Bankasının aldığı % 7 nis-
betilideki faiz haddi deniz ticareti işlerinde fa
hiş telâkki edilmektedir. Beynelmilel kaidele
re göre, faiz haddinin % 4 e indirilmesinin 
yerinde bir tedlbir olduğunu kabul ediyoruz. 

'Muhterem senatörler, 
Gemilerimizin tabiî ömürleri dolmuştur. Dış 

sularda rekabet imkânlarına malik değillerdir. 
Bantalbilitelerini kaybetmişlerdir. Filonun yeni 
gemilerle takviyesi ve es/kilerin çürüğe çıka
rılması artılk bir zaruret halini 'almıştır. 

Hükümetin ibu filonun takviyesi için gere
ken yardımı yapması yerinde bir hareket ola
caktır. Döviz sağlamak, ihracatı fazlailaştır-
ımak 'esas olduğuna göre yaş meyva ve sebze 
ihracı hususunda filonun firigorifik ıgemilerle 
©ihazlandırılmasını şart görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, billhassa fbu Yüksek 
Denizcilik Okulu mezunları cemiyeti tarafından 
hazırlanan deniz ticaretimizin bugünkü duru
mu ve ıgeleceği hakkındaki rapor çok önemli 
ibir rapordur. Buna >göre plânlamanın öteden 
beri »gemi aldırmamak hususundaki ısrarı iyi 
olmamıştır, meımldkete zarar vermiştir. Bundan 
ıhülâsalar aldılk, fakat sizin (zamanınızı almak 
'işitemiyorum, Bakanımızın bu rapor üzerinde 
duracağını biliyorum ve Itahmin lediyorum. 

Denizcilik Barikası ve Deniz Nakliyatı T.A.O. 
bahislerine son vermeden 'evvel bir iki nokta
yı açıklamak isteriz. Denizyolları gemi kurtar
ma Müdürlüğü elimdeki gemilerin azlığına rağ

men, ıkara'ya (oturan .gemileri .kurtarmakta fe-
ıdakârane gayret sarf etmiştir. DenizciilÜk Ban
kasına kâr sağlıyan tek müessese gemi kurtar
ma müessesesidir. Geçen sene tstinye ile Bey-
tkoz arasında bir araba vapuru hattının açılma
sını talebetmiştik. İlgililer bunu nazara alarak 
İstinye vte Beykoz arasındaki vapur isikelelerini 
yapmış ve hattı açmışlardır. Boğazın kuzey 
kısmındaki trafiğin rahatlanmasını temin eden 
'bu hattın açılmasından dolayı kendilerine te
şekkür ederiz. Ayrıca Kartal - Yalova araba 
vayurları ıhattında ıgemi adedinin artırılmasını 
geçen sene talebetmiştik. Bu ihtiyaç nazara 
alınmış ise de yine bayram ve tatil günlerinde 
isıkışıiklık devam etmektedir. Bu konunun yeni
den ele alınmasını rica ediyoruz Van 'gölünün 
çevresinde vukua gelen ekonomik harelket do-
layısiyle Van Gölü İşletmesinin takviyesi 'göl
de işliyeıı gemilerin fazlalaştırılması (zaruridir. 

Ayrıca Denizcilik Bankası ile Deniz Nakli
yat T. A. O. nm birleştirilmesinde isabet ola
cağı düşüncesindeyiz. Gazetelerde okuduğumu-' 
za göre Deniz Nakliyatı T. A. O. nm halka 
açıik anonim şirketlere devri 'düşünüldüğünü 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kionu üzerinde et
raflıca ıtetkilkat yapılmasını Ve halkın menfaa
tine uygun kararlar alınmasının ve her halde 
bir aceleye meydan verilmemesini temenni edi
yoruz. 

'Muhterem arkadaşlar, unralmd olarak deniz 
ulaştırma işlerini hülâsa <etmek lâznngelirse: 
İhtiyarlamış gemilerle memleket ihtiyacını tat-
ımin 'etmenin imkânı olmadığı ve büyük zarar
lardan kurtulmak için çok sıkı ekonomik ve 
malî tedbirler alınmasının 'zaruri bulunduğu, 
Devletin yardımı ile durumun ancak düzelebi-
leceği, İdare mekanizmasının ehil, feaibiliyetli 
<ve bu işlerden çekirdekten yetişmiş ve deniz; 
işletme zihniyetine malik ellere verilmesinde 
isabet olacağı kanaatimi taşıdığımızı yüksek 
müsaadelerinizle Yüce Senatoya arz etmek is
teriz. Memleketimizin 'deniz işlerinde çalışan 
gayyor, fedakâr ideniz adamlarımıza ve bu iş
lerde çalışan bilûmum personele işlerinde mu
vaffakiyetler dileriz. 

T. H. A. O. Genel Müdüriiüğü : 
Kıymetli senatörler, 6623 sayılı Kanunla '60 

milyon itibari sermayeye dayanılarak özel, yer
li ve yabancı sermaye ile (kurulan bu teşeklkül 
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İ . 3 . 195i6 yılından iberi mıemlekeltin hava 
ulaştırana görevimi yerine 'gdtirmeye çalışmak* 
tadır. 27 . 12 . 1965 gününden ıbu yana teşkil 
olunan idare organları ile yöneltilmeye (haşlan-
ımıştır. Bu hizmıeitin faaliyeft baklanından Dev-
lelt bütçesiyle bir ilgisi yoktur. Ancak, işlet
ime laçığının Hazinle tarafından fcanşılantaıası ve 
ikalkınima ıplânı hükümlerine ıgöre yatırım 
programının teşrii 'organın bilgisinle (sunulması 
6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hiüfeümle-
ri ilktizaızındadır. 

T. H. A. O. nın personel mevcudu 1 Ö36 
dır. Bunun 154 ü uçucu, 72 si idareci, 426 sı teku 
nisyen, 364 ü işçi ve müstahdem, 485 i büro 
/personelidir. Personel masrafları nisibeti 'em
saline nazaran mâkul olup % 27 dir. 

Dış hatlarda işliyen 'ecndhi şirketlerle ıreika-
ıbet ancak yetişmiş personelle kabil olacağını 
göz önünde ıtutan müessesenin 1966 yılında 
Belçika Havayolları ile yaptığı anlaşma gere
ğince personel yetiştirme işine önem vermesini 
takdirle kakılıyoruz. Bu (usulün diğer kamu1 

iktisadi müesıseselerince ide nazara alınmasın
da çok büyük faydalar sağlanacağına işaret 
•etmek isteriz. Yabancı uzmanların öelibi sure-
itiyle organizasyon faaliyetinin >kesif bir haile 
sokulması müesseseye yeni bir veçhe verecek: 
ve metieeten • haşarıya ulaşjtırac akıtır. Bu ted
birleri de olumlu (karşılıyoruz. 

Henüz ödenmemiş sermaye tutarı olanı 
576 820 liranın tahsili ve Hazinenin lüzumlu 
yardımı da sağlandığı takdirde işletmenin da
ha iyi bir duruma geleceği muhakkaktır. Mü
essesenin ikâr ve zarar hesabına şöyle bir göz 
atacak olursak, ^göreceğimiz manzara şudur: 

1961 de 21 000 000 Dirar zarar 
1962 de 17 000 000 » » 
1963 ite 27 000 000 » » 
1964 te 18 000 000 » » 
1965 ite 6 000 000 » » 
1966 da 2 000 000 » kâr 
1967 de 1 476 580 Lira kâr. Demek 

ki T. H. Y. yavaş yavaş zarardan kâra doğru 
gitmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, neden bu müessese 
gittikçe zararlarını indirmiş ve son yıllarda az 
da olsa kâra geçmiştir? 

Mesele meydandadır: Müesseseyi idare eden
ler ciddî olarak çalışmışlardır. Âzami tasarru

fa riayet etmişlerdir. Araçların yenilenmesine 
dikkat etmişlerdir. 

Her .memlekette hava yolları büyük zarar
lar içinde çalışırken bizim bu millî ve müte-
vazi müessesetmıizin kâra geçmiş olmasını gör
mek bize cidden kıvanç vermektedir. 

Bir özel şirket 2 - 3 gemi ile milyonlar ka
zanırken, bizim Denizcilik Bankası her sene 
ıbilânçosunu zararla kapatır. Beri taraftan THY 
her sene zararlarını asgariye indirir ve iki se
neden beri de kâra geçer. 

Bu sonuçlar karşısında derin derin düşün
memek kabil değildir. 

THY A. O. nın hali hazır uçak filosu 4 aded 
Visoount, 8 aded F 27, 10 aded D. S. 3 ve 2 
aded S. 47 (Kargo) dan ibare tir. 

İşletmenim taşıma kapasitesi de her yıl art
maktadır. 1967 yılımda oranın % 79,8 rakamına 
yükselmiştir. Bu rakaım müessesenin âzami 
randımanla çalıştığına kati bir delildir. Şayet 
alınması derpiş edilen jet uçakları da filomu
za katılırsa o zaımam ımüössese daha da parlak hale 
gelecektir. Bu plânın biran evvel tadıalkfkuık etti
rilmesini temenni ediyorum ve bu konu üzerin
de ısrarla duruyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, hepimize gönderilen 
İsrail'deki siyasi, iktisadi durumlar hakkında
ki bültenden bir, iki satır okuyayım. Diyor 
ki: Telaviv İsrail Millî Hava Yolları. Şirketi 
artan iş hacmi muvacehesinde uzun menzilli 
yeni bir jet yolcu uçağı satımalmıştır. Yani, 
hakikaiten üzülmek kalblil değil, onlar namına 
sevinmek, bizim namımıza, üzülmek. 162 yolcu 
ve 4,5 ton eşya taşıyabilen yeni jet Telaviv 
- Nıew.- York arasında hiçbir ara alanına inme
den direkt olarak 'mesafe kat edecektir. Yeni 
jetle şirketin ellinde bu tip yolcu uçağının sa
yısı 6 ya yükselmiştir ki, bizde bir tane jet 
uçağı yoktur. 

THY nın liş sahası itibariyle yabancılarla mü
nasebeti fazla olduğundan gerek bünyesini tak
viye, gerekse işletmesini rantabl bir hale ge
tirme emeliyle yabancı elemanlardan istifade 
etme metotlarına önümüzdeki senelerde de 
devam edilmesinde tam bir isalbett olduğunu 
ifade etmek isteriz. Personelin yabancı mem
leketlerde eğitime lâıbi tutulmasında isaJbet ol
duğuna inanıyoruz. 
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Karşılıklı hava anlaşmalarına ayrıca önem 
verilmesi müessesenin inkişafı ve Türkiye'nin 
tanınması bakımından çok faydalı -olacaktır. 
Turizm ve tanıtma bakımından uçaklarımızın 
dış memleketlerde sağlryacakları iyi neticeler 
mc-imlekotiimizin turizm bakımından kalkınma- * 
sim temin edeceği taibiîdir. Bu yönden de ilgili 
(bakanlıkla temas kurularak konunun bir prog
rama bağlanmalını önemli görmekteyiz. , 

Soğutma tertibattı olan nakliye uçakları sa-
tınalmarak, bilhassa Arap memleketlerine yaş 
sebze ve meyva nakli konusunun programlaş-
ttırılnıasını tavsiyeye şayan görmekteyiz. Bunun 
yanında yıl başı ve bayramlarda ilâve sefer
ler ihdasını da işletmeden beklemen âmme hiz
metlerini ifa ve halka yararlı olma bakımından 
çok zaruri okluğunu arz etmek isteriz. 

THY A. O. camiasında çalışan umum mü
dür ile beralber diğer âmiı> memur, müstah
dem ve işçilerimizi başarılı ve feragatli çalış
malarından dolayı tebrik etmeyi bir vazife bi
liriz. 

Devlet Hava Meydanları İşleitmesi Genel 
Müdürlüğü: 

Saygı değer senatörler, 
Devlete aidolup kendisine verilen hava mey

dan, liman ve tesislerin işletilmesi, hava trafi
ğinin kontrolü, telekomünikasyon hizmetlerinin 
(beynelmilel isteklere uygun olarak yürütülme
si işlerini tedvir etmek üzere 6686 sayılı Ka
nunla kurulan Devlet Hava Meydanları İşlet-

ca tama/s etmek istiyoruz. 
Türkiye'mizde hava uçuş emniyetinin sağ

lanması için Genel Müdürlüğe verilen vazife
ler plân dâhilinde uzun vadeli çalışmalarla ye
rine getirilmeye gayret sarf edilmektedir Ha
len birçok yerlerde çeşitli iniş sahalarına bağlı 
hava meydanları mevcutsa da memleketimizin 
genişliğine ve vilâyet adedlerine göre modern 
hava meydanlarından mahrum okluğumuzu 
esefle söylemek meVküiııdey^z. Yaz meydanları 
ile beraber işletilmekte olan 19 meydan, 2 kont
rol uçağı ve 43 adecl seyrisefer yardımcı istas
yonunun bakım ve onarım hususları göz önün
de tutularak kullanılacak kar araçları gibi 
teçhizatın temini bakımından yatırım ödeneği
nin ileriki yıllarda artırılması uygun mütalâ 
edilen komisyon raporuna aynen iştirak ediyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yolcu trafiği, hava trafiği ve gelir - gider 

durumlarını gösteren ve çeşitli senelere ait cet
vellerin rakamlarını Yüksek Huzurunuzda uzun 
uzun arz etmeyi zait görüyoruz. Sadece şunu 
söylemek isteriz ki, senelere göre her çeşit cet
velde bir artış vardır. 

Hava hukukunu esas teşkil edecek (Hava 
seyrisofer kanunu) tekliflerinin biran evvel ka
nunlaşması açıkta kalan çok önemli konuları 
halledecektir. Ayrıca, personel ücretlerinin 
(beynelmilel sivil havacılık teşkilâtı) ndakî 
ücretlerle paralel olması için bir kanun tedvin 
etmek zarureti aşikârdır. Bu suretle yetişmiş 
personelin bu işletmeden ayrılmaları önlenmiş 
olacaktır. Günkü bizim verdiğimiz paralar bey
nelmilel sivil havacılık teşkilâtının verim iş ol
duğu paradan çok aşağı olduğu için yetişti
rip yetiştirip kendi yerlerimizde kalacağına o 
yerlere vermekteyiz ve biz daima açıkta kal
maktayız. Yeşilköy Hava Alanı ve binalarının 
medeni ihtiyaçlara ve günün teknik esaslarına 
uygun olarak tevsi ve tadili ve gerekli araç
larla teçhizi lüzumludur. Hava Meydanların
da lojman işi de önemli bir mevzudur. Halen 
19 hava 'meydanının ancak 3 ünde »o da kâfi ol-
iiııyan lojman bulunmaktadır. Personelin za
manında hizmete girmesi ve dinlenmesi bakı
mından bu lojmanlara şiddetle ihtiyaç var
dır. * ' 

Meydan müdürlerinin geniş temasları naza
ra alınarak yüksek tahsil görmüş ve lisan bilen 
kimselerden seçilmesindeki isabeti inkâr etmek 
mümkün değildir. Türk Hava Meydanları İş
letmesi ekseri ihtiyaçlarını dış melmlekeltleıden 
temin eden 'bir müessese 'olduğundan bu Genel 
Müdürlüğe gümrük muafiyeti tanınması zaru
ridir. 

Hava Meydanlarının birçoğunda doktor 
yoktur. Bu işletmelerin hepsine birer doktor 
ve lüzumlu sıhhat memura tâyin edilmesi ça
releri bulunmalıdır. 

İşletme bu sene içinde yıllardan beri yapıl-
mıyan envanter sayımını başarmış ve malzeme
sini tasnif etmiş bulunmaktadır. Ayrıca tasar
ruf sağlıyacağı ve yapıcı hizmetleri teşvik eit-
me yoluna girmiştir. Bu işlerden dolayı işlet
menin bütün âmir, memur, müstahdem ve iş-
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çilerini, teknisyenlerini töbrük eder, başarılar 
dileriz. 

T. C: Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı iş
letme ve tesisleri bütçeleri hakkında C. H. P. 
Senato Grupunun temenni ve tenkidlerini yük
sek huzurunuzda açıklamış bulunuyoruz. 

Beni sabırla dinliyen bütün senatör a<rka-
d aslanımız a teşekkürlerimizi sunarken, Ulaştır
ma Bakanlığı 1967 bütçesinin Türk Milletine 
ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını grupunı ve şahsım adına Tanrıldan di
ler, saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ko
misyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-

\1EKİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) 
— Sayın Başkan, 1967 yılı Bütçe Kanunu ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu iki büyük cilt
tir. Bakanlıklara ait raporlar ve 14 Katma Büt
çe ile beraiber 3 000 küsur sayfayı 'bulmakta
dır. Bu raporun ulaştırma sektörünü ihtiva 
eden kısımları 810 ile 851 nci sayfalar arasın
dadır. Sayın Ekrem Özden konuşmaları arasın
da «Karma Bütçe Komisyonu raporunu itham 
ediyorum.» şeklinde ağır bir ifadede bulun
dular. İtham etmelerinin sebebi olarak da, ulaş
tırma sektörünün Denizcilik Bankasına aidolan 
kısmında yeniden teker teker Sayın Raportör 
ıSami Küçük Beyle okuduk, iki yerde «Banka» 
kelimesi «Bankaimız» şeklinde bir talkı almış ve 
Ibu tarzda bir beyanla sayın sözcü, yani bu 
raporun, aşağı. - yukarı ilgili dairece hazırla
nıp Bütçe Komisyonunda raportörleri hasta ol
mak üzere altına imza atmış, şeklinde bir imâ
da bulunmak istedikleri belirmiştir. Bu, büt
çe komisyonunu cidden üzer, eğer bu şekildeki 
(bir düşünceye sahipse Sayın Ekrem Özden. 

Çünkü muhterem arkadaşlarım, hepiniz ga
yet iyi biliyorsunuz, Bütçe Komisyonu karma 
(bir komisyondur ve 50 kişiden müteşekkildir. 
iBu Komisyon 6 hafta bütçeler üzerinde uzun 
çalışmalar yapar. Bu çalışmaları yaparken de, 
çalışmalara esas olarak Raportör arkadaşların 
Ihazırladikları raporlar esas alınır. Nitekim 
ulaştırma sektörüne aidolan raporu da iki ar
kadaşımız, Sayın Sami Küçük ile Nuri Eroğan 
arkadaşımız hazırlamışlardır. Karma Bütçe 
(Komisyonundaki umumi müzakerelerde bu ra

porlar komisyonumuz üyeleri ve komisyonumuz 
üyesi olımıyaıı diğer sayın senatör ve milletve
killeri tarafından, konuşmaları esnasında dai
ma takdirle yadodilmiş, ayrıca bu komisyon 
sonunda bu iki büyük cilt raporu ve 14 Katma 
Bütçe raporunu meydana g estirirken teker te
ker üzerinde durmuştur. 

Şimdi biz tekrar Denizcilik Bankasına ait 
kısmı gözden geçirdik. Denizcilik Bankasına 
aidolan kısımda 17 yerde banka kelimesi veya 
harika ile ilgili takılı ba'lde kelime geçmekte
dir; banka kelimesi. Bunlardan maada iki yer
de de bankamız şeklinde, hakikaten bir banka 
kelimesi böyle bir takı almıştır. Ancak bunu 
şöyle ifade edelim1: Bu yapılmayan işler kıs
mında bu şekilde geçiyor ve yapılmayan işler 
•elbette komisyon tarafından değil, ilgili da'ire 
tarafından ifade edilmiş olacaktır. Bu orada; 
«Bu şekilde Devlet Yatırım. Bankasından sağ
lanan bir kısım pnojeler için de yapılan tahsi
latın fevkinde, şimdilik 8 193 milyon lira olmak 
üzere cem'an 15 199 milyon liralık harcama 
Bankamızın..» şeklinde bir ibare kullanılmıştır. 
Bunun dışında başlka bir yerde bu tarzda bir 
ibareye raslanamaz ve raslanmamaktadır. Bu
nu da, bu iki yerdeki hatayı da biz yine göz
den kaçmış bir tabı hatası olarak, matbua ha
tası olarak veya tabı hatası olarak kahul edil
mesini istirham ederiz. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Ben de öyle 
kabul ettim zaten. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sayın Özden böyle kabul öttiniz, ben özür dili-
yeceğim, huzurunuzu işgal ettim, fakat daima 
konuşmalarınızda sizin ifadeniz biraz şiddet
lidir. Geçen gün de aynı şekilde bir beyanda 
bulundunuz, protesto şeklinde, Onun gibi it
ham kelimesini kullanınca mecburen bu tavzihi 
yapmak mecburiyetinde kaldık. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş
kan üzerine alınmasınlar. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, şahsım üzerine birşey 
söylenmesine o derece hassas olmam, zaten ih
timal de yok. Benim şahsımla ilgili bir mese
le değil. Ama komisyonu temsilen bulunduğu
muza göre, Komisyona tevcih edilen her sualin 
ve her ithamın karşısında gerekli eevaibı ver
mek vazifemizdir. Özür diler, hürmetlerimi su
narım. 
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EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Hassasiyeti
nizden dolayı teşekkürler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Safa Yalçük, Adalet 
Partisi Grupu adına buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SAFA 
YALÇUK (Çorum) — Muhterem Reis Beyefen
di, Senatonun muhterem azaları, muhterem Ba
kan, grupum adına mâruzâtta bulunmadan ev
vel izin verirseniz, Ekrem Beyefendiye teşek-
ikürlerimi arz edeyim. Kendilerinin kürsüden 
konuşmasını iki zaviyeden toplamak isterdim. 
Bir tanesi partimizin ulaştırma politikasına taal
lûk eden hususlar, bir tanesi de bugünkü icra 
ile karşı karşıya gelişidir. Birinci kısımda hiç
bir noktai nazarları olmadı. Birinci kısma te
mas etmediklerine göre, benim kendilerine 
arz edeceğim bir husus olmıyacaktır. 

İkinci kısma gelince; elbetteki Sayın Ba
kan kendilerine cevap lûtfedeceklerdir, 

Muhterem arkadaşlarım, grupum adına Ulaş
tırma Bakanlığının tahlilini yaparken daha zi
yade Bakanlığın kendi bünyesine, işletmelerle 
olan münasebetlerine ve ileri tarihlere doğru 
ne yapması lâzımgeleeeği hususlarına temas 
edeceğiz. Bunun dışındaki mevzulara, tahmin 
ederim ki, diğer muhterem arkadaşlarım mün
feriden temas edeceklerdir. 

Arkadaşlarını, evvelki yıllarda Ulaştırma 
Bütçesi ile ilgili mâruzâtıma, bir Ulaştırma 
politikamız bulunmadığını ifade ile başlamış; 
bu politikanın süratle kurulmasının her yönden 
getireceği faydaları açıklamaya çalışmıştım. 

LTlaşitırma politikasına değinirken, bunu as
la sert ve değişmez kaidelerle sınırlanmış kısır 
ve kısıtlı bir yol şeklinde mütalâa etmediğimiz 
gibi; bu politikayı, mevcut hizmetlerle birlikte 
ıbu yeni gelmiş olan ve bu alanda tecrübeli ra
kiplerle boy ölçüşecek Pipe - Line'ı, halen hiz
met halinde bulunan Ulaştırma İşletmelerimizi, 
Müşterek Pazar ve kanuni bünyeleri de kap'sı-
yan bir kül saydığımızı en önce belirtmek yerin
de olur. 

Memleketimizin bütün şartları ekonomik, 
eoğrafik, demografik, klimatik, politik ve bun
ların yanında milletlerarası 'durum ve vecibele
rimiz ve bu özel olarak üzerine eğilmiş bulun
duğumuz Millî Savumamızm icapları, Türkiye'
mizin. çok iyi monte ve senkronize edilmiş bir 
ulaştırma mekanizmasına olan büyük ihtiyacı 

şiddet derecesine yükseltmiş bulunuyor. Bu
gün, ekonomik kalkınma çabası içindeki bütün 
iktisaden ıgeri kalmış memleketler ıgibi biz de, 
üretim bölgelerimizi sıkı, sağlam ve ihtiyaçlara 
tam denk gelen böyle kudretli bir bağla iç ve 
dış piyasalara bağlamak zorundayız. Böylece, 
iş ve dış siyasetimize temel teşkil etmesi gere
ken ekonomimizi dilediğimiz seviyeye yükselte
cek, ulaşmaya çalıştığımız müreffeh Türkiye'
ye bizi götürecek anayolu kurmuş olacağız. 

Bu anlam ve önemi ile üzerine eğildiğimiz 
Ulaştırma politikasını, bütün işletmelerimizi, 
lüzum ve ihtiyaçlara uyabilecek elestikiyette 
koordone edecek, tam bir ahenk ve verim için
de çalışmalarını sağlıyaeak bir tedbirler serisi 
olarak kabul ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma işletme
lerinin çok dinamik ve ihtiyaçlara derhal uya
bilmek zorunda olan yapısı, aslında sert kaide 
ve tedbirlerle zorlanamaz ve zorflanılmamalıdır. 
Buna karşılık, 'esas dâvaların çok iyi bilinmesi; 
varılacak hedeflerin berraklıkla tespit edilme
si; hedefe ulaşmak için halli gereken meselele
rin değer ve önemlerine göre sıralanıp sınıf
landırılması lâzımdır. 

Ayrıca, her Ulaştırma İşletmesinin teknik 
avantajlarını çok iyi ve tam olarak bilmek; 
•her birinden kendi alanlarında âzami güçleriy
le faydalanmak gerektir. Ancak bu sayededir 
ki, Ulaştırma rejimi, ihtiyaçları gereği gibi kar
şılama kudreti kazanabilir. Bu işletmeler, pek 
tabiî, tekniğin getirdiği yeniliklerden de âzami 
derecede yararlanacaktır. Bu kaçınılmaz t>iv za
rurettir. Ancak, ekonomik icaplar ve hizmeti 
ucuza maletme amacı, bu yeniliklerden çok öl
çülü şekilde yararlanma neticesini doğurur. 

Ana konularla ilgili bu görüşlerimizin he
men yanı başında ve aynı önem ölçüleri içinde 
dikkate sunmak istediğimiz bir başka nokta, 
îbir âmme sektörü yıllık faaliyet programına 
duyulan ihtiyaçtır. Belli dönemli kalkınma 
plânlarından tamamen ayrı olarak vücuda ge
tirilmesini, her iki Mecliste ayrıca görüşülüp 
tartışılmasını gönülden dilediğimiz bu progra
mın, ilk mesut adımlarının bu yıl daha müte
kâmil bir hüviyet almış bulunan bütçe gerek
çesiyle atılmış olduğunu görmekteyiz. Ancak 
ibir yılın harcama plânı durumundaki bütçeler
le, devamlılık arz etmesi gereken âmme sekıtö-
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rü faaliyetlerini birikirinden tamamen ayır
mak; her birini kendi hüviyeti iğinde ele al
mak; bunları bütçelerle ilgdli müzakereler dı
şında tuitup kıymetlıen'dirmek, âmme sektörü 
faaliyetlerine verilecek yön bakımından çok 
daha yararlı olur. 

Muhtevası itibarîyle önümüzdeki yil bütçe
leri gerekçesi, Hükümetimizin de aynı ihtiyacı 
duymakta olduğunu, bu yönde bulunduğunu 
'göstermektedir. Gönülden temennimiz, bunun 
en kıisa zamanda gerçekleşmesidir. 

Bu arada Müşterek Pazar üzerinde de dur
mamız gerekiyor. 1958 tarihinde Roma Andlaş-
masiyle kurulan Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile aramızda ortaklık tesis eden Anlaşma 12 Ey
lül 1963 te imzalanmış ve 1 Aralık 1964 te de 
yürürlüğe girmiştir. Andlaşmanın öngördüğü 
dört yıllık hazırlık devresi de bu son tarihten yü
rüdüğüne göre bitimine kısa sayılması gereken 
bir süre kalmıştır. 

Gerek bu konuda yükleneceğimiz vecibe ve 
mükellefiyetleri evvelki yıllarda belirtmiş bulun
ma; gerek bu yıl bütçe gerekçesinde bu konunun 
yeter derecede açıklanmış ve önümüzde kısa bir 
zaman kalmış olması sebebiyle müstaceliyet kes-
betnıiş olduğuna değinmekle yetineceğim. 

Ayrıca, bugün Komünote âzası ülkeler kendi 
aralarında bir taşıma tarifesi birliği kurma yo
luna giderken, bizim kendi ulaştırma müessesele
rimiz arasında henüz böyle neticelere varamamış 
bulunmamız geç kalmış olmasının bir başka ifa
desidir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma konularımızı objektif ve pratik 

kıstaslar içerisinde ele almak, ideali teşkil eden 
hedefleri daha sonraya bırakmak mecburiye
tindeyiz. 

Evvelâ Bakanlık, bu önemli âmme hizmetleri 
üzerinde Devlet âli murakabesini de aynı zaman
da kullanan bir yönetici ve bir koordinatör ola
rak ulaştırma politikasını tesbit edip düzenlemek; 
işletmelere, her birinin kendi tekniğine ve faali
yetlerine uyan yönü vermek; yürütmede işletme
lerin bu yöne, yani politikaya uygunluk dere
celerini murakabe etmek mevkiindedir. 

Bugünkü Kuruluş Kanunu dahi, Bakanlığa 
bu imkânları sağlamaya yeterli iken biz, Bakan
lığın onbir aded yeni kanun hazırlamış oldu
ğunu görüyoruz. Yakında huzurunuza getirile

cek olan bu tasarıların, duyulan mevzuat boşluk
larını gidermek maksadı ile hazırlandıkları tabiî
dir. Ancak, noksanlıklarımızı mevzuat boşluk
larına bağlamak da bir icaptır. Ulaştırma poli
tikası, tesbit ve hedefler tâyin edilmeden ve bil
hassa Bakanlık Kanunu kesinleşmeden, diğer on 
kanunun sevk edilmesi, Bakanlık Kanununun, 
yani anaesasların, müzakereler sırasında uğra
yabileceği tadilât karşında, daha ilk adımda ki
fayetsiz duruma düşmeleri mümkün olabilir. 

Ulaştırma işletmelerimiz öteden beri kendi 
aralarında ve kendi başlarına bir işbirliği, bir ta
rife birliği, hizmetlerinde devamlılık ve koordi
nasyonu kuramadıkları; her birinin kendi alanın
da münferiden çalışmak itiyadında oldukları 
ve bu alışkanlığı devam ettirdikleri de göz önü
ne alınırsa, Bakanlığın bu alandaki rolünün öne
mi daha rahatlıkla anlaşılır. 

Böyle bir tutum ve gidişte, Bakanlığa, kendi 
bünyesi içinde en değerli hizmet ve yardımı ya
pabilecek kademenin de, şüphesiz, Ulaştırma 
Yüksek Danışma Kurulu olması icabeder. An
cak, Kuruluş Kanunundan da görüleceği gibi, 
bu Kurul bu işlere yeterli olacak şekilde vücut 
bulamamış; gündem ve tutanaklarının da göster
diği gibi, her bakımdan böyle bir kifayete eri
şememiştir. Bundan başka, Kurulu meydana ge
tiren kişiler arasında, işletmelerdeki hizmetle
ri; bilgi ve tecrübeleriyle iz ve eser bırakmış olan
lara da yer verilmemektedir. Kanaatimizce, ta
mamen nazarî ve iştişarî alanda kalacak, belli 
konulara taallûk eden kararları tatbik mecburi
yeti taşmmıyacak, akademik bir hüviyet içinde 
kalmakta devam edecek ve almış olduğu karar
lar da toplantılardan aylarca sonra yayınlana
bilecek bu Kurul, bu haliyle kendinden beklenil
mesi gereken gayeyi gerçekleştiremez. 

Bu alanda, böyle bir politikanın yürütülme
sinde Bakanlığa verimli bir yardım yapılabilecek 
olan başka bir kuruluş da, Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kuruludur. Ancak, izlenecek belli 
bir politikanın olmaması bakanlıkla birçok konu
larda görüş farkları doğurmaktadır. 

Kanaatimizce, bugünkü şekil değiştirilinceye 
kadar, bu Denetleme müessesesi, jestion ve malî 
murakabe sınırları içinde kalmalı; daha iyi bir 
tarife sistemi ışıkları içinde işletmelere yardımcı 
olmalı; bilhassa işletmelerin geleceği hedef tu
tan faaliyet ve hazırlıkları üzerinde her türlü 
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etki ve görüş serdinden bilhassa uzak kalmalıdır. 
Bu son yetkinin tahsisen Ulaştırma Bakanlığı
na aidolması lâzımdır. Güdülecek belli bir poli
tikanın olmayışı, Denetleme müessesesinin bu 
konu ve alanlara el atmasını kolaylaştırmaktadır 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma işletmelerimize gelince; bugün bun

lar kamu ekonomik teşebbüsü, katma bütçeli ida
re, anonim şirket gibi çeşitli statü ve hüviyetlere 
sahiptir. Bu çeşitlilik, bunların sevk ve idarele
rinde ve faaliyetlerinin koordinasyonunda menfi 
etkilere; bilhassa murakabede, Bakanlığı hazan 
ikinci plânda bırakan durumlara yol açmaktadır. 

Gidiş ve faaliyetleri aynı esaslarda birleştir
mek, millî ekonomiye gereği gibi yararlı olmala
rını sağlamak bakımından, aynı mahiyetteki ka
mu hizmetlerini yürüten bu işletmelere uyar hü
viyetin de verilmesi şarttır. Kanaatimizce en 
uygun bulunanı Devlet ulaştırma işletmeleridir. 

Bu işletmelerin, üst sevk ve idare kademesi
nin birleştirilmesi, bir tek olması da gerektir. Ya
tırımlar, tevsiler gibi büyük mevzularda karar 
yetkisine sahibolacak, bu büyük mevzularla bir
likte işletmeler arası tarife ahengini sağlıyacak, 
işletme emniyetiyle yakından ilgilenecek bir tek 
(Ulaştırma İşletmeleri Yüksek İdare Konseyi) 
görüşümüze göre, en uygun düşecek yüksek sevk 
ve idare mercii olacaktır. 

Arkadaşlarım, 
Statü ve organik bünyeden sonra, aynı görüş 

silsilesi içinde, ikinci olarak, ele alınması gereken 
personel konusudur. 

Bilindiği gibi, ulaştırma işletmeleri birer ihti
sas koludur. Bunlardan her biri, özel eğitimle, 
geç ve güc yetiştirilen liyakatli ve bilhassa tec 
rübeli personele ihtiyaç gösterir. Gece gündüz ta-
nımıyan ve büyük çapta şahsi feragat ve inisiya
tife dayanan bir vazife gören bu personelin ge
rek maddi, gerek sosyal şartlar bakımından ta
mamen tatmin edilmesi; can ve mal güveniyle 
ilgili vazifesini göziı ve aklı geride kalmadan ya
pabilmesi için kaçınılmaz temel şarttır. 

Bugünkü ayrılıkların ve infiratçı gidişin yol 
açtığı büyük ve dağınık masraflardan sağlana
cak hem para, hem kuvvet tasarrufları ve aynı 
bünye içinde bulunmanın yardımiyle vücut bu
lacak bir tek personel statüsü, belirtilmesine ça
lışılan ihtiyaçları karşılıyabileceği gibi, sosyal 
ve patronal mükellefiyetlerin de daha verimli ve 

müessir olarak yerine getirilmesi imkânını vere
cektir. Böyle bir statü, her işletmenin bünye 
özelliğinin gerektirdiği prim ve tazminat mües-
seselernin de, daha etkili ve sağlam şekilde ko
runmasını da sağlar. 

İşletmeler kalifiye personel sıkıntısından 
yakınmaktadırlar. Bugün bir kısmı kaldırılmış 
bulunan meslek okullarının tam olarak ihyası ve 
yeniden organize edilmesi suretiyle, meslekî for
masyona da büyük ölçüde yararlı olunabilir. 

Bu okullar, işletmelerin zaman içindeki gidiş
lerinde birbirini takibedecek personel kuşakları
nın aynı kudret ve liyakat ölçüleri içinde yetiş
mesini sağlıyarak, işletmeleri aynı bilim stan
dartları içinde yetişmiş personelle besliyebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ulaştırma işletmelerinin müşterek meseleleri 

arasında, finansman ve kredi işleri anakonular-
dan biridir. Bugün bu ihtiyaçları topyekûn kar-
şılıyacak, işletmelerin geniş hacimli yatırımları
nı uzun vadeli ve çok düşük faiz şartlariyle ger
çekleştirmelerini sağlıyacak malî imkânlar ve 
malî müesseseler mevcut değildir. Vaktiyle, kü
çük dereceli personelin dişinden tırnağından ar
tırdığı küçücük tasarruflar da katılmak sure
tiyle Raybank kurulmuştu. 

Bu Bankanın kuruluşundan 1960 a kadar iyi 
yürüdüğünü, 1960 ihtilâlini hemen takıbeden 
günlerde, bütün müesseseler gibi burada da Ma
liye yeminli murakıpları tarafından yapılan tef
tişlerden ve verilen raporlardan öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Bundan bir yıl sonra yine, murakıpların ver
dikleri bir başka raporda ise, bankanın tutumu
nun bozulmakta olduğu, bu konuda Maliye Ba
kanlığının ikaz edilmekte bulunduğunu; fakat 
buna rağmen 7 Temmuz 1964 t e tasfiyeye gidil
diğini görmekteyiz. Binaenaleyh, 1960 İhtilâlin
den sonraki durumu iyi olduğu ve bankanın gö
revine devam etmesi mümkün bulunduğu halde, 
1961 raporunda durumun kötüye gittiği ve ted
bir alınması tavsiye edilmesine rağmen hiçbir 
şey yapılmamış; Banka tasfiyeye zorlanmıştır. 

Diğer yandan, Maliye Bakanlığının kredi ve 
finansman alanlarındaki fazla muhafazakâr tu
tumu, 440 sayılı Kanun dolayısiyle bu müessese
ler üzerindeki vesayete yaklaşan baskısı, ulaş
tırma mekanizmasını anlıyamaması yüzünden 
işletmelerin sıkıntılı durumlarına çare bulama-
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ması, işletmelerin para ve kredi sorunlarını da
ha da güçleştirmektedir. 

Devlet Yatırım Bankası da, işletmelerin ra
hatlıkla asli vazifelerini görmelerine imkân aça
mamakta ve bunlara karşı alelade bir bankacı 
gibi davranmaktadır. Bütün bu etkilerin neti
cesi olarak, rahat bir finansman ve kredi mü
esseselerine olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da 
artmaktadır. 

Buna süratle bir çare bulmak gerekiyor. Ray-
bankm yeniden canlandırılması bu çarelerin ilk 
akla gelenidir. Yalnız, işin matlup gayeye götü
rülebilmesi için, bu bankanın ihyası ile birlik
te, buna Denizcilik Bankasının sermayesinin ta
mamı ile ve Devletin de işin vüsati nisbetinde 
iştirakiyle vücut bulacak bir (Ulaştırma Kredi 
Bankası), ulaştırma işletmelerinin kredi ve fi
nansman ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılıyabilecek 
kudrette malî bir müessese olabilir. Tarihleri çok 
eski olan ve birer feyyaz müessese halinde bugün 
de faaliyetlerini, geçirilen bütün sarsıntılara 
rağmen idame ettiren Batıdaki kuruluşlar, bu 
görüşün kuvvetli örnekleridir. Yukarda bahsini 
ettiğimiz (Ulaştırma işletmeleri Yüksek idare 
Konseyi) ile sıkı bir işbirliği halinde çalışacak 
böyle bir malî müessesenin bütün ulaştırma iş
letmelerimize s ağlıya cağı geniş imkânlar müna
kaşa edilemiyecek berraklıktadır. Bundan on yıl 
evvel sırf yatırım ihtiyaçlarını karşılamak için, 
biz de dâhil olmak üzere Avrupa Demiryolları
nın kurduğu ve Avrupa Ulaştırma Bakanlar Ku
rulunun desteklediği Eurofima müessesesi, ser
mayesini tamamen libere ederek aynı seviyede 
tuttuğu halde, kredi hacmini 10 milyon dolara 
yükseltmeyi başarmış; bununla âzası bulunan 
idarelere 796 dizel lokomotifi, 64 elektrik loko
motifi, 46 dizi motorlu tren, 12 053 yük, 415 yol
cu vagonu ve 30 yataklık vagon temin etmiştir. 
Bu rakamlar, takdir edersiniz ki, 1966 senesinin 
son gününe kadardır. 

Malî imkânlarını ellerinde tutabilecek olan 
işletmelerimizin, yatırımlara giderken mevcut 
bu gibi müesseselerle işbirliği yapmaları; Av
rupa poollerinden geniş ölçüde faydalanarak 
yatırımda tasarruf sağlamaları da pekâlâ müm
kündür. Bu poollerin en bariz örneği yaş mey-
va ve balık ihracatımıza geniş ölçüde imkân sağ-
lıyan Interfrigo'dur. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Ulaştırma işletmelerimizin toplu ve müşte

rek meseleleri arasında endişe ile değineceğimiz 
bir başka konu, bu işletmelerin birer imalâtçi 
durumuna doğru kaymalarıdır. Buna evvelki 
yıllarda da temas etmiştim. Kuruluş kanunları
na göre, ulaştırma ünitelerimizin anafonksiyonu, 
kendilerine mevdu âmme hizmetini yürütmek
tir. 

Bu hizmet kurumlarının, kendi hudutlarını 
çok aşan, hattâ otomobil yapımına, kadar uza
nan bir imalâtçılığa öteden beri zorlanmakta ol
duklarını görmekteyiz. 

İlk bakışta isabetli ve masum gibi görünen 
bu gidiş, asıl fonksiyonları can, mal ve haberi 
süratle, güvenle ve ucuzlukla yerlerine ulaştır
mak olan ve bütün gayret ve faaliyetlerini bu 
amaca tevcih etmeleri gereken bu kurumları, 
anaf diksiyonlarından, asıl hedeflerinden ayır
makta, bunları engellemektedirler. 

Eğer ekonomik icaplar, bu işletmelerin, ba
kını için kurulmuş olan ellerindeki tesislerde 
imalât yapmalarını gerektiriyorsa, bunun tat
bikatı bugünkü gibi değil, yapılacak ayrı bir 
etüt neticesi, işletici ve imalâtçı olarak tefrik 
edilmek suretiyle ayrı ayrı müesseseler eliyle 
olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Birer âmme hizmeti müessesesi olan bu işlet

meler, tahsisan kâr için de çalışamazlar. Eibet-
teki zarar etmemeleri asıldır. Ancak, asıl ga
yeleri kazanç değil, bilâkis, ekonomik hayatı
mızı canlandıracak kalkınmamızı hızlandıracak 
bir tarife ve işletme hüviyeti içinde masrafla-
riyle denk kalmaktır. Her birinin bünyesindeki 
isletme kelimesi de bunu ifade eder. Bu işlet
meler yüksek bir ücret sistemi yerine asgari 
bir hizmet düzeni arzı mecburiyetini de gözden 
kaçırmadan, geniş ve yaygın bir hizmet arzı kar
şılığında elde edecekleri gelirle masraflarını 
çıkarıp zarardan kurtulma yolunu aramalı; ay
nı zamanda bunlar, işletme masraflarını karşıla
maya yetecek bir malî sistem içinde tutulup, 
eşidolmıyan mükellefiyetlerden, ağır yatırım 
karşılığı külfetlerinden korunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar; işletmelerin faaliyet
lerine gelince bunları ancak basından izliyebil-
mekteyiz. 

Bu yoldan elde ettiğimiz bilgilere göre, Türk 
Havayolları dış hatlar için iki aded jet uçağı 
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satmalacak; müessesenin zarar etmekte olması 
sebebiyle Devlet Şilepçilik İşletmesi özel sektöre 
devredilecek; PTT. bir malzeme imâl fabrikası 
kuracak, DD yataklı vagonlar ve yaban
cı memleketler için çeşitli vagonlar inşa edecek
ti ve dizel lokomotif imâl edecek. 

Biribirmden çok farklı ve biribirine zıt gö
rüşlerin ifadesi olan bu çeşitli hareketlerin zihin
lerimizde yarattığı bir sürü istifham var. 

Hava yolu seferlerinin, geniş ve yaygın olan 
ve bâzı bölgelerinde kışların çok şiddetli olduğu 
yurdumuz ihtiyaçlarına vefa eder duruma geti
rilmesi ve uzun mesafelerin mutlak havayolu 
ile bağlanması; birçok vilâyetlerimizin, mahrum 
bulundukları hava alanlarına biran evvel sahip 
kılınarak uçak seferlerinin buralara da uzatıl
ması; bir özel sektör şirketi hüviyetiyle çalışan 
Deniz Nakliyatı İşletmesinin, Devlet elinde za
rar etmesine karşılık, aynı hüviyet içinde bulu
nan şahısların bu işletmenin ünitelerine tehalük
le ve pek tabiî kâr aıııaciyle talibolmaları; ima
lâtçılığa ve inşacılığa kalkışan işletmelerimizin 
temin ettikleri âmme hizmetlerinde, mesela 
PTT nin telefon görüşmeleri, Demiryolları ve 
Denizcilik Bankası yolcu işletmelerinde, vapur 
ve trenlerin kalkış ve varışta ilan olunan saat
lere uyarlığı gibi, henüz bugünkü çap içindeki 
hizmetlerinde şaşmaz bir intizam sağlayamamış 
bulunmaları, yurt ve yurttaş ihtiyaçlarını karşı-
lıyamaz durumda olmaları, birçok alanlarda 
fayda sağlıyacak mevcut milletlerarası kurum
larla iştirak ve işbirliği kurmamaları, zihinleri
mizde belirdiğini söylediğimiz istifhamların ne-
denlerni teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Buraya kadar olan mâruzâtımla ulaştırıra 

mekanizmamızın bugünkü durumunu ve bizi" 
anlayışımıza göre gelecekte olması gereken hü
viyeti her türlü sübjektiviteden uzak ve gerçek
lere sadık kalmaya bilhassa gayret ederek be
lirtmeye çalıştım. Takdir buyurursunuz ki, her 
biri bir Bakanlık kadar geniş olan ulaştırma iş
letmeleriyle kendi bakanlıklarının tahlili hulâ
sası daha kısa olamazdı. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için 
Grupum adına teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halûk Berkol, şahsı adı
na. Buyurun. 

M. HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem senatörler. Sayın Bakan; ge
rek ihraç ve gerekse dahilî istihlâk maddelerin
de nakliyenin maliyet unsuru olarak mühim et
kisi olduğu Yüksek Heyetinizce de elbette ki 
malûm. Bilhassa ihracatta nakliyenin maliyet 
unsuru olarak oynadığı rol çok mühim. 

Bendeniz daha ziyade maden nakliyesi üze
rinde ve maden maliyeti üzerinde bu nakliye
nin ifa ettiği tesiri arz etmek ve bu hususta 
bâzı tedbirlerin alınmasını dilemek suretiyle 
bu mevzuu tahlile çalışacağım. 

Yine malûmuâlileridir ki, her istihsal mad
desinde olduğu gibi madende maliyete tesir eden 
faktörleri şöylece sıralıyabiliriz. 

Evvelâ istihsal masrafı : Bu istihsal masrafı 
elbette ki azalıp çoğalabilir, burada madencinin 
veya maden müstahsilinin göstereceği bir di
rayet mevzuubahsedilebilir. Ama ikinci faktör, 
madenin limana yakın olup olmayışı vaziyetine 
göre, yani karayolu veya demiryolu ile nakliyesi 
mevzuubahsolacağma göre, bunun üzerinde ma
denci ne kadar dikat ederse etsin bu maliyeti, 
bu maliyet unsurunu, eksiltmek, düşürmek im
kânına malik değildir. Binaenaleyh, bilhassa 
1964 senesinde bu maden nakliyesine yapılan 
zamlar ve yine limanda ardiye, tahmil - tahliye 
ücretlerine yapılan zamlar maden ihracatını çok 
mühim nisbette etkilemiş ve ihracatı âdeta 
gayrimümkün bir vaziyete getirmiştir. Binaen
aleyh, bendeniz bilhassa demiryolu nakliye ve 
navlunları üzerinde yapılabilecek bir indirimin 
mümkün olabilmesi için; olup, olmıyacağı de
miyorum, mümkün olabilmesi için Ulaştırma 
Bakanlığımızın, Sayın Bakanın bu mevzuda 
icabederse Hükümet seviyesinde bir çalışma yap
masını ve bir imkân bulmasını bilhassa rica ede
ceğim. Zira, uzak mesafede bulunan madenle
rimiz, bu nakliye müşkilâtı dem iyeyim de, nak
liye pahalılığı yüzünden mühim nisbette düş
mekte. 

Bir de diğer bir mevzu, bu kararlarda artık 
bir istikrarın husule gelmesi gerekmektedir. İh
racatçı, maden müstahsili bu işin hesabını ya
pıyor, muayyen bir fiyatta anlaşıyor, ihracat ya
pacak, bir de bakıyorsunuz âni olarak gerek 
nakliyeye, gerek limandaki masraflara hem de 
öyle oldukça mühim zamlar geliyor ve madenci 
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şaşırıp kalıyor. Ya zarar ediyor, ya taahhü
dünü ifa edemiyor. Bu da dış pazarlarda, bizim 
ihracatı yerine getirememiş olmamız hasebiyle 
bu piyasaların kaybolmasına sebebiyet veriyor. 

Bugün komşumuz Iran 1956 - 1957 senelerin
de sadece 8 bin ton krom istihsal ve ihracedebil-
mekte idi. Bugün yaptıkları 1967 programında bu 
ihracatın 400 bin ton olabileceği tahmin edil
mekte ve ona göre bir program yapmış bulun
maktadırlar. Halbuki bilhassa 1960 tan sonra, 
daha evvelki devirlerde, 1957 - 1958 senelerin
de en yüksek seviyesine erişmiş olan krom ih
racatı, ki 600 - 700 bin tonu senelik ihracat ola
rak bulmuştu. Mühim nisbette düşmüş, büyük 
sıkıntılardan sonra şimdi yine tedricen bir yük
selme yoluna girmiştir. Bu arada şu hususu da 
arz edeyim; Etibank bu sene 15 milyon lira 
krom ihracatından zarar etmiş vaziyettedir. Bun
da elbette ki amortismanını ve bugüne kadarla 
imkânlarını düşünürsek, Etibankın bu şekilde 
zarar ettiğini düşünürsek özel sektörün bil
hassa bu nakliye yüzünden çektiği sıkıntıyı bir 
kere daha takdir etmiş oluruz. Her halükârda 
İran'ın bu elde ettiği neticeler Hükümet sevi
yesinde düşünülüp, ihracatçıya meselâ yüzde 
20 nisbetinde bir prim verilmiş, bu ihracat yük
sek seviyeye vardıktan sonra da bugün yine öğ
reniyoruz ki, bu seviye yüzde 10 a indirilmiş. 
Binaenaleyh, bir heyetin kurulmasını tekrar 
istirhamen arz ediyorum. Bu navlunların düşü
rülmesi veya ayarlanması, tahmil - tahliye üc
retlerinin ve bilhassa yığınak kiralarının, ki bu
nun da bedeli oldukça yüksektir, indirilmesi hu
susunda ve yine istikrarın temini, yani hiç ol
mazsa madenci bugünden bir fiyat tesbit edil
dikten sonra bunun beş sene böyle devam ede
bileceğinden emin olarak çalışması zarureti
nin bulunduğunu ve nakliye bakımından hi
maye ve teşvike muhtacolduğunıı tekraren arz 
ediyorum. 

İkinci konu olarak, kısaca arz edeceğim; Tür
kiye ile Batı - Almanya arasında bir otobüs sefer
leri yapılmakta, bunu bir şirket idare etmekte. 
Bendeniz kendi seçim bölgemde birçok otobüs 
şirketlerinin müracaatına mâruz kaldım diye
yim, kendileri Avrupa'ya sefer yapmak iste
diklerinden bahsetmekte ve buna imkân bula
madıklarını bunda bizim Sayın Bakanlığımızın 
değil, daha ziyade Batı •- Almanya'da mevcut 

DDY. na ait Turing Otobüs Şirketinin bir 
inhisar şeklinde bu işi tuttuğu veya tutmak 
istediğinden bahsedildi. Bu daha ziyade halen 
işlemekte olan ve Turing Şirketiyle bir or
taklık tesis etmiş bulunan İstanbul'daki şir
ket ki, halen bu Avrupa seferlerini ifa et
mekte, bendeniz tahkik etmedim, yine be
yan edilir ki, 2 veya 3 otobüs sefer yapmakta, 
ona mukabil Alman şirketi 8 defa, 10 defa 
kendi otobüsleriyle Türkiye'mize yolcu taşı
makta bu ise bir mütekabiliyet esasına 
da pek uymamakta, Bu hususta Sayın Bakan
dan rica edeceğim, şimdi eğer izahat ver
meleri mümkün ise şimdi, olmadığı takdirde, 
bilâhara bu mevzu üzerinde durmalarını ve biz
leri hiç olmazsa tenvir etmelerini bilhassa 
istirham edeceğim. 

Sözlerimi bir de şu mevzua dokunarak bi
tireceğim. Bugün halen Devlet Hava Mey
danları personeli ve bu meyanda hostesler 
birçok sosyal haklardan mahrum olduğu ha
kikati bize beyan edildi. Bunlar sosyal si
gortalardan istifade edemiyorlarmış, emek
lilik hakları yokmuş. Bu hususu da yine 
Sayın Bakan bizlere izah etmek suretiyle 
tenvir etmelerini bilhassa istirham edeceğim. 
Çok teşekkür ederim efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Arıburun. 
TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 

Başkan, Muhterem Bakanlık Erkânı ve kıy
metli arkadaşlarım; benden evvel söz almış 
bulunan Sayın İstanbul Senatörü Ekrem öz
den arkadaşıma evvelemirde bir teşekkür 
borçluyum, hem eski bir havacı, hem de 
aynı bölgenin senatörü olmak sıfatiyle. Sa
yın özden, havacılığımızı ve eksikliklerini ga
yet güzel ve eski bir havacı gibi belirttiler. Te
menni ederim ki, Türkiye'de yalnız senatör
lerimiz değil, bütün Türk Milleti havacılı
ğımızı bu tarzda anlamış bulunsun; pren
sip ve esas itibariyle. 

Bu mukaddeme ile, sivil havacılığımız hak
kında bilhassa, ben de birkaç söz söylemek is
tiyorum. 

Sivil havacılığımızın en büyük ve mühim 
iki organı olan (Türk Havayolları) ve (Dev
let Hava Meydanları) nın tesis ve teşkilleri 
yönünden mühim bâzı eksiklikleri ve aksak
lıkları hakkında, geçen yıl da bütçe muza-
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kereleri sırasında bu kürsüden yaptığımız 
bâzı çok ehemmiyetli dileklerden bir kısmının 
olsun bu serieki faaliyet ve bütçede mâkes 
bulmuş olduğunu görmekle bahtiyarlık duy
maktayız. Bundan dolayı, eski bir havacı ve 
bu işleri yakından takibeden bir vatandaş ve 
bir senatör olmak sıfatiyle Sayın Ulaştırma 
Bakanına, Türk Havayolları Umum Müdürüne 
ve bilhassa Devlet Hava Meydanları Umum 
Müdürüne ve onların temsil etmiş oldukları 
bütün havayolalrı, hava meydanlarındaki, per
sonele göstermiş oldukları gayrete ve hüs
nüniyete binaen Ve almış oldukları ciddî ted
birler hususunda ve huzurunuzda tebrik ve 
teşekkürlerimi sunmayı bir vazife saymakta
yım. 

Bu arada da dikkati çeken hem bâzı mü
him başarı ve hem de eksiklikleri misal ola
rak Sayın Senatoya ve sayın ilgililere arz 
etmek isterim : 

Havayollanmız için bu yrlki, bütçeden 
başlamak üzere yeni iki jet tayyaresi siparişi 
öngörülmüş bir de ayrıca hemen kiralan
mak suretiyle bâzı Avrupa hatlarında şan 
ve şerefimize lâyık surette temsil edilmemiz 
imkânı sağlanmıştır. Bu husus çoktan beri
dir özlemini çektiğimiz ve Türk Havayol
larının yani millî prestejimizin emsalleri 
arasında artmasına vesile veren bir başarıdır. 

Hava meydanlarında da deniz kurtarma va
sıtaları, personel teçhizat ve elbiseleri, sey
rüsefer yardımcıları v.s. gibi hususlarda ba
şarılı faaliyetlerde bulunulmuş ve faydalı 
neticeler alınmıştır. Bu hususta da tekrar teb
riklerimi arz ederim 

Bu arada dikkati çeken bâzı mühim nok
sanlıklar ve ihtiyaçlarımız da vardır.. 

Ezcümle Havayollarının sayılan yönün
den yetişmiş pilot sıkıntısı artık had safhaya 
girmek üzeredir. Üstelik gece gündüz deme
den her türlü hava şartları altında maddi 
ve mânevi gayet ağır ve yıpratıcı bir mesuli
yet yükü altında Avrupa'daki en ileri hava 
hatlarının pilotlarından hiç de aşağı olmayan 
bir bilgi ve maharetle, hattâ bâzı hususlar
daki çok daha üstün vasıflı cansiparane ve 
mütevaziane hizmette bulunan bu fedakâr ha -
vacılarımıza gereken ve emsallerine uyan bir 

maddi karşılık da verilmesi ieabeder. Bu çok -
eksiktir. 

Bilhassa yeni jet tayyareleri ve yeni hat
lar açılırken ilgili makamlarımız tarafından 
bu hususların dikkat nazarına alınmasını is
tirham ederim. Ayrıca Hava Kuvvetleri Ku
mandanlığımızın da pilot yönünden her za
man yapmış olduğu yardımları bu sefer de, 
biraz daha fazla cömertlikle, esirgememesini 
bilhassa istirham ederim. 

Her ne kadar Yeşilköy Hava Meydanında 
deniz kurtarma teşkilât ve teçhizatı kısmen 
giderdilmiş ise de, Samsun, Trabzon, Van, An
talya gibi deniz kıyısı meydanlarımızda he
nüz bir tedbir alınmış değildir. Hava seyrüse
fer yardımcılarında yani cihaz ve tesislerde; 
meydan radarları, ışık sistemleri' ilâh. gibi 
modernleştirilmesi bakımından teknik cihaz 
ve vasıtaların hâlâ mühim surette sakıntısı 
ve eksikliği çekilmektedir. Bunu eski bir ha
vacı sıfatiyle bilmekteyim. 

Yeşilköy Hava Meydanı ismen beynelmi
lel bir hava limanıdır. Fakat bugünkü du
rumu ile Avrupa'daki benzerleriyle, meselâ; 
Roma, Frankfurt, Oıii hava meydanı ilâh. 
gibi meydanlara nazaran çok fakir evsaflı ve 
teçhizattı olduğu teessürle meydana çıkar. 
istanbul Hava Limanının Türk havacılığı
nın prestiji bakımından artık bu hâzin haline 
son verilmesini ve bu meydanın hakikaten 
modern bir şekle sokulup evsafının yüksel
tilmesi mecburiyeti olduğunu Sayın Hükümet 
ve Ulaştırma Bakanımızın dikaktterine arz' et
meyi feydalı bulurum. Meselâ geçen haftalar 
zarfında vukubulan kar yağışı ve buzlan
ma do'layısiyle hava seferlerinin bilhassa Ye
şilköy'de aksamış olduğunu teessürle mü
şahede ettik. Sıfırın altımda 20 ilâ 40 derece 
sühunetle aralıksız hava seferleri yapan ya
bancı hatların Türkiye'ye gelince ekip, teç
hizat ve vasıtasızlık yüzünden meydan kapan
ması gibi bir ağır aksaklıkla karşılaşmaları 
dünya havacılığında ne gibi yankılar uyandı
rır, lütfen bir defa düşünelim. 

Burada, elelûmum havacılık zihniyet ve anla
yışı yönünden çok ehemmiyetli bir noktaya dik
katinizi çekmek isterim. 

Zamanımızda, havacılık ve şimdi konumuz 
olan bilhassa Sivil Hava Yolları ve İşlet-
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meleri dâvası yalnız bir (para meselesi) değil
dir ve olamaz. Aslolan gu anafaktörlerin tam 
olarak temin ve koordine edilmiş olması mec
buriyetidir. (Bilgi ve görgü - tecrübe ve eği
tim - malzeme ve teçhizat, yani para) evvelâ 
Hükümet ve bütün ilgililer bu kanaate varır 
ve inanırlarsa sanırım ki, meseleler yüzde bü
yük bir nispetle önceden halledilmiş olur. 

Hava Yolları için yalnız tayyare ve tayya
reciler değil ımodern seyrüsefer ve inliş kalkış 
cihaz ve tesisleriyle, meydanlardaki hizmetller 
teçhizat ve vasıtaların da aynı derecede ehem
miyetli olduğunu ve ihmale tahammülü olmadı
ğını dikkate almak 'gerekir. Beynelmilel hava
cılıktaki yerimizin de bu gibi hususların mev
cudiyeti ve derecesine göre sıralanmakta ve 
kıymetlendirilmekte olduğunu dikkatinize 
önemle arz ederim. 

BAŞKAN —• İki dakikanız kaldı efendim. 
TEKİN AEIBURUN (Devamla) — Başüs-

tüne efendim. Türkiye havacılığı yönünden fev
kalâde ehemmiyeti olan ve dünyanın diğer ha
vacılığı ile ayak uydurabilme imkânlarını ha
zırlamakta anaâmü olduğu şüphesiz bulunan 
bâzı mühim teşkilât eksikliklerini de bu vesile 
ile dikkatinize, arz etmek isterim. 

Bu iki dakikadan fazla sürer sanırım, bunu 
kısaca arz edeyim: Türk havacılığı bu esnada 
parça parça muhtelif vekâletler ve bazan da sa
hipsiz bir halde bulunmaktadırlar. En mühim 
eksikliğimiz budur. Bunları bir araya topla
mak, koordinasyonsuzluktan kurtarmak, bir baş 
altında; hakikaten bütün dünya havacılığında 
yerimizi almaya vesile teşkil edecek evvelâ an
layış disiplinini, çalışma disiplinini temin 
edecek bir duruma sokmak lâzımgelir. Bu da 
ancak yeni bir zihniyetle bir vekâlet yarat-
ımak, ayrı bir vekâlet kurmakla mümkündür. 
Bugünkü feza ve füze havacılığı devrinde eğer 
bizi şimdiki durumda olduğumuz veçhile de
vem edecek olursak, yani bu mühim parçaları 
biraraya getirecek bir baş tâyin etmezsek bu 
dertlerden bir türdü kurtulma imkânlarına, ma
lik olamayız. Bunu başka bir seferde bilhassa 
arz edeceğim. 

Saygılarımı sunar, yeni bütçenin sayın ba
kanlık erkânı ve müesseseler için hayırlı ve 
uğurlu olmasını bilhassa temenni ederim. (Al
kışlar) 

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

muhterem senatörler; Ulaştırma Bakanilığı büt
çesi hakkında komisyonlardan itibaren çok 
şeyler söylendi ve çok şeyler istendi. Elbetteki 
başta Sayın Bakan olduğu halde derece dere
ce her ilgili görevini yapacaklar ve ulaştırma 
hizmetlerini atom asrına biraz daha yaklaştır
maya çalışacaklardır. Benim konuşmam ise ga
yet kısa ve öz olacaktır. 

Tabiatiyle bu işaret ettiğim hususular ilk ba
kışta bir hizmet konuşması gibi görünürse de 
tamamen Bakanlık bütçesi ile çok yakından il
gilidir. 

1. Güvercinlikde yapılan lokomotif depo
su yeri istimlâk edildiği, inşa tesisleri kurul
duğu halde durmuş ve âdeta vazgeçilmiş bir 
durum arz etmektedir. Halbuki bu tesis sürat
le ikmal edilmelidir. Çünkü Ankara'yı is ve du
mandan kurtaracak, sıkışık odan istasyon hiz 
metlerini biran evvel rahatlatacaktır. 

2. Yaptığım tetkikler sonunda benim gibi 
belki sizin de hayret edeceğiniz bir netice ile 
karşılaştım. 

3 ncü İşletmede yol servisi kısmını aldım; 
1 Müdür 
4 Müdür muavini 
8 Divizyon mühendisi 
6 Yol müfettişi var. 
19 kişi. 
4 ncü İşletmede aynı yol servisinde; 
1 Müdür, 
1 Müdür muavini; 
2 Müfettiş 
1 Mühendis var. 
5 kişi 

Şimdi en mühim olanı; 3 ncü İşletme daima 
zarar etmekte, 4 ncü İşletme de her sene kâr getir
mektedir. Bunun üzerinde biraz çalışmak gerek
mektedir. 

3. Keza, işletme müdürleri çok farklı ücret 
almaktadırlar. 

Misal olarak vereyim : 
1 nci İşletme müdürü 1 750 lira ücret alır. 
2 nci İşletme müdürü 3 200 lira alır. Vazife 

ve mesuliyetleri eşit olduğuna göre bu farkın ne
den geldiği bütün teşkilât arasında bir fısıltı ha
linde tekrarlanmaktadır. Bunun da tetkikini is
tirham ederim. 
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4. Yevmiyeli eski ve yeni mühendislere top-
yekûn 800 lira tazminat verilmektedir. Bunun 
karşısında değiliz, hattâ bu azdır, çok görülmeme
lidir. Yalnız bu ek görev tazminatı işittiğimize ve 
müşahede ettiğimize göre, seyyanen hizmet eden, 
ek görev alan, almıyan bütün mühendislere veril-
mekteymiş. Bunun da tetkikini istirham ediyo
rum. 

5. Ulaştırma Bakanlığının en çok şikâyet ko
nusu olan harcırahlarının en kısa zamanda düzen
lenmesi lâzımdır. Eğer bu bir kanun mevzuu ise 
derhal getirilmesini bütün arkadaşlarımın ıttılaı
na arz etmek üzere sunuyorum. Eğer bir karar 
meselesi ise bunun da derhal çıkarılmasını istir
ham ederim. 

Bakınız size vereceğim misale : 
Genel Müdürün harcırahı 50 lira, 
Genel Müdür Muavininin 32 lira, 
Daire Reisinin 21 lira (Daire Reisi emrinde 

iki bin kişi çalıştırır.) 
Şube Müdürünün 20 lira, 
Şube Müdür Muavininin 13,25 lira, 
Memurlar 10 lira harcırah alırlar. 
Gelelim işçi harcırahlarına : 
Uzman 20 lira, 
1 nci Sınıf Usta 19 lira, 
2 nci Sınıf Usta 18 lira, 
Sanatsız İşçi 14 lira, 
Amele 10 lira alır. 
Şimdi birleştirelim : 

Uzman usta 20 lira, Daire Reisi, emrinde iki 
bin kişi çalıştırır, 21 lira alır. 

Şube Müdürü 20 lira alır, 1 nci Sınıf Usta 19 
lira alır. 

Keza Şube Müdür Muavini 13,25 lira alır, sa
natsız işçi 14 lira yevmiye alır. 

Memurlar 10 lira alır, amelelerin topyekûn 
hepsi 10 lira alır. Bu da kanaatimce çok tuhaf 
görünüyor. 

Harcırahlar üzerinde ikinci bir misal: 
Geçen yaz bir vesileyle şahidolduğum LİKAT -

İŞ ile yapılan 120 milyonluk anlaşmaya giden 
heyetlerin yevmiyesine : 

İşveren, Ulaştırma Bakanlığı adına Bülent, 
Mustafa, Tayyar, Mekin beyler. Bülent Bey 21 
lira harcırah alır. Mustafa Bey, Tayyar Bey 
20 şer lira, Mekin Bey 13 lira. 

İşçi temsilcileri: M. Ali Bey, Yaşar Bey, Os
man Beyler iştirak etmişler; günlük harcırahları 

(75) er lira, Ayrıca zaruri masraflar da hariç 
kaydiyle. Bu misallerle durumun dikkat naza
ra alınmasını bilhassa rica ediyorum. 

Diğer bir konu : 
Üç ay önce Yüksek Tetkik ve Plânlama Ku

rulunca hazırlanan reorganizasyon raporunun 
tetkik ve tatbikatının biran önce ele alınması da 
isteklerimiz arasındadır. Biz zannediyorduk ki, 
bu rapor, bu plân, bu bütçe devresine girer. Ma
alesef giremedi. Bu bakımdan yenilik getirecek
tir. Bunun da dikkate alınmasını rica ediyo
rum. 

Sözlerimi bitirirken anmadan geeemiyeceğim 
ve Türkiye'nin sinir sistemini teşkil eden PTT 
Teşkilâtına yakından izlediğimiz hizmetlerinden 
dolayı da Cumhuriyet Senatosunun takdir ve te
şekkürlerini iletecek takririmin Başkanlık Diva
nınca işlem yapılmak üzere kabulünü istirham 
ederim. 

Yeni bütçenin millete, Ulaştırma Bakanlığına 
hayırlı olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Aynın. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler, kıymetli Bakan; geçen 
yıl bu kürsüden Devlet Demiryollarındaki bâzı 
aksaklıkları dile getirmiştim. Gönül arzu ederdi 
ki, bugün karşınıza çıktığım zaman kendilerine 
teşekkürle mukabele edeyim. Fakat üzünıüleri-
mi ifade etmekle yetineceğim. 

Muhterem senatörler; bâzı imkânsızlıklar se
bebiyle trenle seyahat etmek mecburiyetinde ka
lan Doğu ve Güney - Doğulu vatandaşlarımız yir
minci asır insanlarının reva görmiyeceği mueme-
lelerle karşı karşıya bulunmaktadırlar. Bâzı hu
suflar vardır ki, bunların ıslahı için büyük para
lara ihtiyaç vardır, fakat bâzı hususlar da vardır 
ki, personelin vazifeşinaslığı bunları gidermeye 
kâfidir. Meselâ bunlardan bir tanesi trenlerin 
"emiz tutulup tutulmaması keyfiyeti. Şimdi muh
terem arkadaşlarım, sizlerden soruyorum, yani 
Devlet Demiryolları 3 - 5 kalıp sabun, birkaç pa
ket fay veya lüzumlu temizlik malzemesiyle va
zifesi esasen trenleri temizlemek olan personeli ça
lıştırmaktan niçin âcizdir? Bu trenler niçin temiz 
tutulmaz? Biz temsilci olarak seyahat 'ettiğimiz 
zaman tanıdık vatandaşların bizi rencide eden 
konuşmaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Ben is
tirham ediyorum, bu hususlarda gayet titiz bu
lunan yeni Genel Müdürün bu mevzuun üzerine 
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eğileceğine ve bu mevzuu kısa zamanda hallede
ceğine inanıyorum. Bizi bu üzüntülerden lütfen 
kurtarsınlar. 

İkinci bir husus, geçen sene yine dile getir
miştim. Biliyorsunuz bâzı bölgelerimiz vardır ki, 
buradaki nakliyat itamamiyl'e trenlerle vâki ol
maktadır. Bunu muhtelif partilerdeki sena
tör arkadaşlar dile getirdiler. Greçen seneki za
bıtları, evvelki ıseneki zabıtları tetkik ettim, 
gönül arzu öder ki, buraya Sayın Bakan çik-
ıtığı zaman «bunlar varit değildir» desin. Fakat 
yine 'çıkacak, «doğrudur» 'diyecek. 'Meselâ, bir 
hayvan nakliyatı meselesi var. Sonbaharda 
nıınltakamda 'bulunduğum zaman, 150 - 200 va
gon talebine karşı üç vagon veriliyor. Ben di
yorum ki, hiç olmazsa Devlet Demiryolları ola
rak, evet belki vagon kifayetsizdir, o mevsimde 
şeker pancarı nakliyatı vardır, ben günde şu 
kadar vagon verebilirim, diye bir .garantiye 
girsin, beş vagon verebilirim, desin, buna göre 
de vatandaş başının .çaresine bakar. 

ikinci husus postahanelerimizin durumudur. 
Hakikaten postahanelerimıizdeiki memurların 
fedakârane çalışmalarını takdirle karşılarken, 
bâzı noksanlıkları ela dile getirmek imeciburiye-
tindeyim. 

Meselâ muhterem arkadaşlar, bayram gün
lerinde (büyük postahane ımer'kezlerinde bir 
telgraf çekmek için bir iki saatimizi kaybedi
yoruz. Bu sene 'benim başıma da ,geldi bu hâdi
se. Kızılay'daki postaneye akşam üstü telgraf 
çekmeye gittiğim zaman 1,5 saat bekledim. Acaba 
PTT teşkilâtı her yıl bu durumu gördüğüne gö
re, bu zamanlarda bu postaihane merkezlerinde 
bir kaç tane daha fazla memur bulunduramaz-
lar mı? Ne gibi mahzurları vardır? 

Diğer bir husus da, telefon muhaverelerimi-
" zi lâyıkı veçhile yapamıyoruz. Ben bir kaç defa 

rasladım. Meselâ Meclisten Çorumda (görüşmek 
istedim, .tahminen 3 saat (bekledim gelmedi. 
Evimden Bolu ile görüşmek istiyorum, üç saat 
bekliyorum gelmiyor.. İki de bir 06 ya telefon.. 
Yani bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan PTT 
nin hu masraflarını 06 ya telefon etmekle mi 
karşılryaeağız? Şimdi aklıma birşey geldi, acaba 
mahsus mıı bunu yapıyorlar, illâ 06 ya (telefon 
etsin diye. 

Diğer 'bir husus da, kasabalardaki posta 
merkezleri pazar günleri kapanıyor. Acaba pa

zar gününün muayyen ibir saatinde bu postaha-
neler açık tutulamaz mı, muhaverede kolaylık 
sağlanması bakımından? 

BAŞKAN — ıSaym Ayrım iki dakikanız 
kaldı. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muh
terem senatörler, Kars'ta 500 lük bir telefon 
santralımız vardır. Bina 500 lük daha kurma
ya kâfi gelecek durumdadır. Telefon izdihamı 
da çok fazla.. Acaba Bakandık bu 500 lük sant-
rala ikinci bir ek yapmayı düşünüyor mu, 
düşünmüyor mu? 

Buradaki smüvezzJi durumu da 'bundan 15 
sene evvelki vaziyette devam 'ediyor. Hattâ bu
radan bâzı tüccar arkadaşlar 'muhavere yapmak 
istedikleri ızaman tabiî telefonu almıyan vatan
daşları çağırmak için mütemadiyen dert yanı
yorlar. Yazın tetkik ettiğim zaman gördüm ki, 
hakikaten soğuğrın 45 dereceye çıkmış olduğu 
ıbir memleektte gece postahaneden gidip de 
3 -4 kilometre öbür taraftaki bir vatandaşı ça
ğırmak hiraz zordur. Çünkü zaten müvezzi sa
yısı mahduttur. Bu müvezzi durumu üzerinde 
de durulsun. 

Üçüncü bir ihusus; geçmiş yıllarda Kars'a 
kadar devam eden hava seferlerinin tekrar baş
latılıp ve hava alanının yapılması hakkında 
Bakanlığın görüşlerinin 'ne merkezde olduğunu 
öğrenmek isterken, Bakanlık Bütçesinin memle
ketimiz için hayırlı 'olmasını temenni ederim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü, 

'buyurunuz. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; Ulaştırma 'Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde söz alırken işin teferruatını aklımdan 
dahi geçirmedim. Mesele prensip meselesidir. 
Türkiyede Oumhuriytin kurulduğu devirden 
bu yana Devlet işletmeciliği bir zaruret ola
rak gelmiş ve Ibugün Münakalat Bakanlığının 
'bünyesindeki Devlet Demiryolları, 'Havayolları, 
Denizcilik Bankası, Deniz Nakliyat Müessesesi 
gibi müesseseler inkişaf etmiş, yatırımları ve 
sermayeleri milyarlara yaklaşmış durumda. Bi
naenaleyh, evvelâ bunun prensibini çözmesi 
lâzım Bakanlığın. Bu böyle devam ettiği müd
detçe Devlet işletmeciliğinin esprisi bu anlam 
içinde gittikçe, Devlet sırtına bir yük olmak
ta "devam edeceklerdir. Nereye kadar, hattâ 
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petrol satışına kadar. İPRAŞ'tan alman, 12 
•dolara eenelbiye satılan petrol bizim bilhassa 
(hususi sektördeki armatörlere 18 den satılmak
ta imiş. Dâhilde 12 den alıp, dış memleketler
de kendi petrolümüzü de 13 den satmakta imiş
ler. Bu daha evvel Bakanlığa aksettirilmiş, 
hâlâ tashih edilmemiş, birtakım sebepleri var 
imiş. Taibiî ki rekabet müessesesi böyle birita-
kıım ımünaseib etlerin devamını değil, tashihini 
iktiza ettirir. Binaenaleyh, Bakanlık ulaştırma 
ve aynı zamanda nakliye işleriyle de yükümlü 
okluğuna ve reislikleri de (bulunduğuna .göre bu 
mevzu üzerinde dururlarsa tahmin ediyorum 
ki faydalı bir neticeye varabilirler. İşletmeci
liğin şekli mahzurları üzerinde durdular. 

ıSö'z almamın ikinci sebeplerinden birisi, da
ğıtılan telekomünikasyon broşürleriyle ilgili. 
Ulaştırma Bakanı (Sayın Seyfi Öztürk çalışma
larından dolayı daima takdirle karşılayan bir 
Parlâmento üyesiyim. Hattâ Petrol Ofisle yap
tığı bir anlaşmanın bile '.memleket yararına fay
dalı ibir anlaşma olduğunu da belirtmek isterim. 
Fakat bu (broşürlerde ifade edilen şeylerle zi
hinlerde birtakım şeyler belirmekte. Bunun da 
detaylarına girecek değilim. Ancak bu teibellür 
eden birtakım istifhamların çözülmesi için Sa
yın Bakan kısa da olsa tenvir ederse veya yet
kililerden alacağı malûmat üzerine biraz açık
larsa faydallı -olur kanısındayım. 

Ulaştırma mevzuu, bizde tam temerküz etımiş 
halde değil. Yine Ulaştırma Bakanlığının 
gayretiyle ve Deniz Kuvvetleri Kumandanlığı
na bağlı tersanelerde bir omurga atıldı. Buna 
•evvelâ bir tanker olarak başladı, sonradan kuru 
yük gemisi haline geldi ve zannederse'm şimdi 
tersane kendilerine temin edilmesi lâzumgelen 
sac mevzuunda sıkıntıdadır. Nakliyat mevzuu 
mademki bu bakanlıkta toplanmıştır, işin poli
tikasını bunlar yapacaktır. Temennim şu; Tür
kiye'nin en büyük ihtiyacı petrol mevzuu. Yer
li petrol kâfi gelmiyor. Binaenaleyh, Denizci
lik Bankasının Deniz Nakliyat kışımı eğer yal
nız petrol taşı/ma gibi hem kârlı ve hem de fay
dalı 'bir hususa hasredilir de, hususi sektör yal
nız kuru yük üzerine bir istika'mete yöneltilir-
se faydalı olacak. Yani işin prensibini tâyin et
mek. Bugün hususi sektördeki armatörler he
men hemen dış memleketlerde olan nakliyat me
selelerinde ; 

1. Petrolün pahalı oluşu, 
2. Oemilerinin eski oluşu, 
3. Primler, 
4. Kambiyo mevzuatı, gibi hususlarla kar

şılaştıkları için yavaş yavaş dış piyasadan çe
kilmektedirler. Kendileri de hatırlarlar, bir ta
rihte bize liberte tipi gemiler teklif edilmişti. 
Maalesef buna o tarilhteki Hükümet ve Ulaş
tırma Bakanlığı iltifatta bulunmamış, komşu
muz Yunanistan'da dâhil diğer bâzı devletler 
bundan en müsait şartlarla edinmiş ve bugün 
büyük bir filoya sahibolmuşlardır. Gayet tabiî
dir ki, zenginleşmişlerdir. Binaenaleyh, bu po
litikada biraz daha genişleyip, bu nakliyat 
mevzuu üzerinde denize kadar eğer gidilirse, 
balıkçılık mezuundaki hususlara kadar yine 
münakale dolayısiyle memlekete yararlı hu
suslara gidilirse faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Mâruzâtımı burada kesiyorum, hepinizi hur
im etlerimle selâmlamm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz De
nizcilik Bankasının son günlerde tarifelere yap
tığı zamlar üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Sözlerime başlamadan evvel, tarifelerde ya
pılan bu artırmaların durdurulması hususun
da emir ve direktif veren Sayın Hükümet Baş
kanına huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanımız kısa, bu 
kısa zaman içinde Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
olan muhtelif İktisadi Devlet Teşekkülleri üze
rinde uzun uzun durmak imkânını bulamıyaca-
ğız. Fakat gerek kendi seçim bölgemi alâka
dar etmesi bakımımdan, gerekse biraz evvel 
Sayın Saim Sarıgöllü arkadaşımızın ifade bu
yurduğu gibi, Devlet işletmeciliğinin kötü bir 
örneğini vermiş müessese olan Denizcilik Ban
kası üzerinde durmak istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarımı, her şeyden evvel 
şunu arz etmek isterim ki, Ulaştırma Bakanlığı
nın kuruluş kanunları tetkik edilirse maksat ve 
gayesi kendine bağlı olan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin; Devlet Demiryolları, Denizyol
ları, PTT gibi bunların ufak teknik teferruatiy-
le uğraşmak değil, memleketin ulaştırma ve ha
berleşme ihtiyaçlarını tesbit etmek ve bunların 
plânlamasını temin eden temel prensip ve siya
seti tesibit etmektir. Halbuki Ulaştırma Ba-
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kanlığı bu temel plânlama ve siyaseti tesbit et
mek yanında senelerden beri küçük teferruata 
inmek ve kendisine bağlı, kendi bünyeleri içe
risinde halledilmesi lâzımgelen ufak ihaleler, 
alım - satımlar, falan; vagonlar, raylar, fabri
kalar böyle teferruatın içerisine gömülmüş ve 
bakanlık nâzımı vazifesini esas plânlama ve 
Ikoordinasyon vazifesini ihmal etmiş durumda 
gözükmektedir. 

Denizcilik Bankasına gelince; Denizcilik 
Bankasını ele almaktan maksadım hem son gün
lerdeki bu zaım dolayısiyle kendisini ortaya çı
karmış bulunması, hem de bu Devlet işletmeci
liğinin kötü bir nümunesiini vermiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Denizcilik Bankası 
son günlerde, biliyorsunuz gazetelerde uzun 
uzun intikal etti, tarifelerine zam yapmıştır. 
Bu zam Bakanlığın Tarife Dairesinden geçmiş-
't'ir, Bakanlığın onayı alınmıştır, Maliye Ba
kanlığının onayı alınmıştır ve bir kararnamey
le bu ilân edilmiştir. Bil âhara Sayın Hükü
met Başkanının müdahalesiyle, eok şükür, dur
durulmuş vaziyettedir. 

Kıymetli arkadaşlarım, Denizcilik Bankası; 
işte !bu Ulaştırma Bakanlığı koordinasyon vazi
fesini, plânlama vazifesini yapmıyor, derken, 
Denizcilik Bankasının durumunu tetkik eder
sek bu en bariz şekilde meydana çıkar. 440 sa
yılı Kanunun, 468 sayılı Kanunun getirmiş ol
duğu komisyonlar, Parlâmentoya mensup ko
misyonlar, uzun uzadıya gitmişler, tetkikler 
yapmışlar, raporlar hazırlamışlar. Her sene 
Başbakanlık Yüksek Murakaibe Heyetinin ra
porları var. Bütün bunlarda birçok şeyler söy
lenmiş. Fakat maalesef bugüne kadar bunla
rın hiçbirisi yerine getirilmemliş'tir. Meselâ en 
küçük misali, bendeniz tetkik ettim; tâ 1958 -
1959 senesinden beri Başbakanlık Yüksek Mu
rakabe Heyeti raporlarında, meselâ, Van G-ö-
lü İşldtmesi her sene 2 - 2,5 milyon lira zarar 
eder, Van Gölü İşletmesinin Devlet Demiryol
larına devredilmesi bu raporlarda zikredilmiş
tir. Fakat maalesef ikisi de, Devlet Demiryol
ları da, Denizcilik Bankası da, İktisadi Devlet 
Teşefekfölü, ikisi de Ulaştırma Bakanlığının 
kontrol ve murakabesi altında, her sene rapor
larda bu husus zikredilmiş, faikat bugüne ka
dar maalesef bu zarar eden müessese Ulaştır
ma Bakanlığına devredilmemiştir. Zama gider

ken, bir tekeli elinlde tutan kuruluş, Bankanın 
kuruluş kanununda sarahaten İstin ye ve sara
haten İstanbul şehir hatları, Haliç hatları 
Denizcilik Bankasının tekeli altında bulunmak
tadır. Denizcilik Bankası tekeli altında bu-
lunduAiuğu, yani kendisinden başkasına bu 
hatlarda muayyen bir tonajdan yukarı gemi iş
letme fırsatı vermediği halde, kanunen ken
disine verilmiş olan bu tekeli suiistimal etmek 
suretiyle vatandaşa talhammül edemâyeeeği 
şekilde bir zam getİrmiştlir. Meselâ, Yalova'
ya gidip gelme 15 liraya çıkarılmıştır, muhte
rem arkadaşlarım. Bunu, ufak teferruatı söy
lemekten maksadım, bu Devlet işletmecilikle
rinin bilhassa inhisar ve tekel gibi bir yetkiyi 
ellerine aldıktan sonra, kendi bünyesi içerisin
de işletmecilik esaslarım, sanki Denizcilik Ban
kası işletmecilik esasına kapısını kapamış gibi. 
Bugün muhterem arkadaşlarım, İstanbul'da 
İlk'td'sat Fakültesine bağlı bir İşletme Enstitüsü 
vardır, buraya özel sektör neredeyse tezgâhtar
larım dahi yollamak durumundadır, o kadar ta-
hallükle kadrolarını geniş1]etmekte, enstitü ge
liştirilmekte. Fakat bizim İktisadi Devlet Te
şekküllerinin hiçjbirisinin bünyesi içerisine iş
letmecilik esası girmemektedir. 

Denizcilik Bankası, şehir hatlarının her se
ne 24 -25 milyon lira zarar ettiğinden bahse
der ve bugün bu zararı kapatmanın yegâne ça
resi olarak da zam'mı esas alır. Yalova'ya gi
dip gelen bir vatandaştan 15 lira bilet ücreti 
almaya çekinmiyen Denizcilik Bankası, bu za
rarı kapatmak için kendi bünyesi içerisinde 
hiçbir ıslahata girmez, muhterem arkadaşla
rım. En basiti, Denizcilik Bankası, şehir hat
larının her seneki zararı kadar, Devlet Yatırım 
Bankasına faiz ödediği halde ve Ulaştırma Ba
kanlığı da bütün bunların koordinasyonunu 
yapmak durumunda olduğuna göre, Denizcilik 
Bankasının sermayesini artırmak ve sağa sola 
lüzumsuz faiz ödemesine mâni olmak gibi bir 
duruma getireceği halde, maalesef yegâne çare 
olarak zammı görmektedir. 

Yine Denizcilik Bankasının bünyesi içerisin
de kendi mevzuu ile Mç alâkası olmıyan; mese
lâ liman lokantası işletmeciliği vardır, meselâ 
vapur büfeleri işletmeciliği vardır, meselâ Ya
lova Kaplıcalarında otel işletmek vardır. Bü
tün bu işletmeler her sene zarar etmektedir, 

— 1019 — 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 1 

muhterem arkadaşlarım. Yalnız Yalova Kap
lıcaları Denizcilik Bankasına geçtiği zamandan 
beri 14 milyon liraya mal olmuştur. Denizcilik 
Banlkasma Yalova Kaplıcalarının bu sene'ki za
rarı 1 800 000 liradır. Yalova Kaplıcalarına 
bayram, eğlencesini geçirmek için giden vatan
daşların meydana getirdiği açıfeları, 3 tane ta
vuğunu ve bir sandık yumurtasını İstanbul'a 
götürüp satmak durumunda olan Yalova'lı köy
lü vatandaşlarımıza ödetnıefe gibi garip bir du
rumun içine girmiştir Denizcilik Bankası. 

Şimdi burada Sayın Bakan cevap verirken, 
bu zam hususunda da Senato huzurunda açık 
ve sarih bir cevapta bulunmasını bilhassa rica 
ediyorum. Vatandaşlarımızla yaptığımız te
maslar ve aldığımız mektuplardan öğreniyoruz 
ki, bütün İstanbullu vatandaş bunu beklemek
tedir. Bu bir ertelenmiş gibi gözükmekte. Bn 
zam hususunda Sayın Bakanın sarih olarak 
'kürsüden beyanda bulunmasında fayda mülâ
haza etmekteyim. 

BAŞKAN — fim dakikanız kaldı. 
ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Denizci

lik Bankasının personel durumuna bîr nazar 
atfedersek, muhterem arkadaşlarım; Denizci
lik Bankası zarar1!arını kapatmak için yegâne 
'kurtuluş yolu olark zammı bulmuştur. Ama 
tend i bünyesi içerisinde bir ıslahat yapmak yo
luna asla gitmemiştir. 

Şimdi cevabolarak diyecekler ki, Denizcilik 
Bankasının zararını meydana getiren hususi a f 
içerisinde isçi ile yapılan toplu iş sözleşmeleri v^ 
işçiye sosyal imkânlar sağlamak bakımından ya
pılan zamlar vardır. Bendeniz bunu peşinen ce
vaplandırmış olmak için. bu cevabı karsıhyabil-
mek için Denizcilik Bankasının personel durumu 
hakkında huzurunuzda birkaç rakam vermek is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Bankası
nın 1960 senesindeki memur addedi 3 877, gemi-
adamı adedi 6 565, işçi adedi 8 289 dur. Ya "i 
18 731 kişi vardır. Personel masrafı 172 m i l y ^ 
lira. 1961 senesinde 3 877 olan, karada çalışan 
memurlar 4 151 e çıkmıştır. Gemi adamlar1 

6 840 a çıkmış. İşçi adedi 8 644 e çıkmış; hepsi 
19 634 e çıkmış. Bilhassa burada karada çalı
şan memurların artışı üzerine nazarı dikkatinizi 
celbederim. Personel masrafı da bir evvelki yıla 
nisbetle 23 milyon artmıştır, muhterem arkadaş
larım. 

1962 senesinde kara personeli memurları 
4 659 a çıkmıştır. Personel masrafı da 223 mil
yon liraya çıkmış. 

1963 senesinde personel masrafı 254 milyona 
çıkmıştır. 172 milyondan başlamış 1960 sene
sinde, 1963 senesinde 254 milyona çıkmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Adalı vaktiniz dolmuştur, 
bağlayın lütfen. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Görülü
yor ki, muhterem arkadaşlarım, elimizde bir
çok rakamlar var, bunları huzurunuzda teker 
teker arz etmek isterim. Fakat asıl tebarüz 
ettirmek istediğim nokta, Denizcilik Bankasının 
bu zamları yaparken, kendi zararını kapatmak 
için tek hal çaresi olarak zammı görmüş olmasını 
bendeniz şahsan yerinde bulmamaktayım. Bil
hassa kanunen kendisine tekel olarak verilmiş 
olan bir işletmede zamma gitmesi çok calibi dik
kattir, muhterem arkadaşlar. Yani hakkını sui
istimal etmiş durumdadır. Denizcilik Bankasın
dan başka kimse orada gemi çalıştıramaz ve De
nizcilik Bankası orada evine gitmek mecburiye
tinde olan vatandaştan istediği kadar para alır. 
Böyle şey olmaz, muhterem arkadaşlarım. Zam 
en son çare olması lâzımgelir. Denizcilik Ban
kasının ondan evvel bünyesi içerisinde ıslâhat 
yapacağı çok hususlar vardır, bu zararını kaldı
racağı hususlar vardır. Kendi mevzuu ile alâ
kalı olmıyan bu kaplıcalar gibi, liman lokantası 
"ibi diğer hususları tasfiye etmesi lâzımdır.Gima 
1a Denizcilik Bankasının sermayesi vardır, 
Gima'daki sermaye dondurulmuş sermayedir. 
Onun yanında gemi yaptırmak için Devlet Ya
tırım Bankasından 20 milyon lira almıştır, oraya 
dünyanın faizini öder. Bir tarafta Gima gibi 
kundura satan, zerzevat satan bir yerde serrna-
vesi bağlı kalır, bir tarafta asıl mevzuu olan 
»•emi inşa etmek için Devlet Yatırım'Bankasın
dan 20 milyon alır ve oraya faiz öder. Böyle 
işletmecilik olmaz, muhterem arkadaşlarım. 

Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür 
ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 1967 yılı Devlet Üretme Çift
likleri ve Orman Genel Müdürlüğü bütçelerine 
•"•yi arım kullanmıyan sayın üye var mı?... Yok. 
Oylama muamelesi bitmiştir. 

Grupları adına konuşan arkadaşlardan başka 
sırada bulunan 6 sayın üye konuşmuştur. Bu 
münasebetle kifayet önergesini okutuyorum. 
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(«Kaç kişi daha var» sesleri) Kifayet takri
rini okutmak zorundayım. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini oylamanızı saygı, ile 

arz ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

(«Mühim bir mevzudayız kalan arkadaşlar d 
konuşsun» sesleri) 

BAŞKAN — Bugün üç bütçemiz vardır. 
Programımıza göre vakit kayıbetmiş bulun u y -
ruz. O itibarla takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkid ve temennilere Sayın Bakan 
cevap verecektir. Buyurunuz, Ulaştırma Ba
kanı Sayın Öztürk. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFI ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; sözlerime başlarken Yüce Se
natoyu şahsım ve temsil ettiğim Bakanlık cami
ası adına hürmetle selâmlarım. 

Gerek grupları adına, gerek şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımız bu konuşmalarında 
Bakanlığımız ve bâzı teşekküllerin faaliyetle
ri ve bünyeleriyle ilgili olarak çeşitli tenkid-
ler tevcih /ettiler ve temenniler izhar ettiler. 
Son derece değerli ve istifadeli telâkki ettiği
miz v üzerinde önemle ve hassasiyetle durdu
ğumuz bu tenkid ve temenniler icraatımız bo
yunca çalışmalarımızda bize ışık tutacaktır ve 
bize destek olacaktır ve destek olmuştur. 

Geçen yıl Yüksek Meclislerde, 'komisyon
larda, umumi efkârda tüm ulaştırma meselele
riyle ilgili olarak birçok konular ele alınmış 
ve dile getirilmiş idi. Yıl içindeki çalışmala
rımızda arkada§larımTzıaı mevzu yaptığı bu 
hususlar dikkatle takibedilmiş, bunların bü
yük bir kısmı halledilmiştir. Bir kısmı da hal
ledilmektedir. Bunu Teşriî Meclislerin icrayı 
murakabede ne derece tesirli bir vazife -gör
düklerini ifade için arz ediyorum. 

Muhtedrem arkadaşlarım, ulaştırma politi-. 
kası üzerinde çeşitli münakaşalar bugüne ka
dar yapılagelmiştir. Hususiyle Bakanlığının 
belli ıbir ulaştırma politikası olmadığı ve işle
rin dağınıklık içerisinde bulunduğu, zaman za
man gerek üyeler tarafından ve gerekse bu ko
nuda, sahibi salâhiyet kimseler tarafından be

yan edilmiştir. Gerçekten ulaştırma meseleleri 
bilhassa son yıllarda hususi bir önem kazan
mıştır. Ulaştırmanın bir taraftan yurt savun
masında, diğer taraftan ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanda gelişmemizde en güçlü ve te
sirli bir hizmet ifa ettiği konusunda herkes 
müttefiktir. Binaenaleyh, memleket ölçüsün
de önemi aşikâr olan bu konunun hiç şüphesiz 
belli bir politikaya ve temele istinadettirilme-
si zarureti vardır. Bu zaruretledir ki, Hükü
met programında ulaştırma alanındaki gayemiz 
gayet açık ve kesin bir şekilde ifade edilmiş=-
tir. Ulaştırma sistemlerini memleketin ekono
mik, sosyal ye kültürel gelişmesinde tesir icra 
edecek tarzda ucuz, emniyetli ve süratli bir 
ulaştırmayı temin maksadiyle ıslah, tevsi ve 
tanzim etmek çalışmalarımızın anahedefl erin
dendir. 

Karma ekonomi düzeni içerisinde sektör
ler arasında belli bir ahenk ve düzen bulun
madığım hiç şüphesiz ifade etmek lâzımdır. Ev
velâ özel teşebbüs kendi sahasında bir reka
bet, bir yarışma içerisindedir. Diğer taraftan 
kamu sektörü hem kendi arasında, hem özel 
sektörle kamu sektörü .arasında millî ekonomi
nin aleyhine işliyen ve ulaştırma imkânlarını 
heder eden haksız ve yersiz bir rekabet vardır. 
Binaenaleyh, ulaştırma politikamızın bir başka 
hedefi, sektörler arasındaki bu haksız rekabe
ti ortadan kaldırmak, eşit âdil bir düzen içe
risinde sistemlerin ahenkli çalışmasını temin 
etmek, sektörlerin millî ekonomi zararına ge
lişen rekabetini ortadan kaldırmak, birbirini 
besler ve birbirini tamamlar hale gelmesini te
min etmektir. Bu mesele her şeyden evvel bir 
hukukî düzen meselesidir. 

Değerli arkadaşlarım, yıl içerisinde mevcut 
imkânlarımızla bütün hu konular üzerinde du
rulmuştur. 26 sene evvel tedvin edilmiş olan 
4770 sayılı Teşkilât Kanunu ile bu meseleleri 
ele alıp halletmek imkâna yoktur. Değerli 
arkadaşlarımın geçmiş yıllarda ifade ettikleri 
gibi Teşkilât Kanuununun bu ihtiyaçlara cevap 
verecek tarzda tadil edilmesi ve yeni baştan 
tedvini hususu Bakanlıkça ele alınıp üzerin
de durulan meselelerden birisidir ve bu mevzu
da hazırlıklar ikmal edilmiştir, yakında Yüce 
Meclislerin tetkikine sunulacaktır. Bu kanun 
sadece bünyede . 'birtakım kadroların ihdasını 
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öngörmez, yeni kuruluşilsarın biran evvel faali
yete 'geçmesini öngörmez. Ayrıca ondan daha 
önemli Ulaştırma Bakanlığının vazifelerini, 
fonksiyonunu günün ihtiyaçlara içerisinde tâ
yin eden ve tekmil ulaştırma hizmetlerini bu 
Bakanlık bünyesinde hem koordinatörlük bakı
mından, hem takip bakımından, talepçisi ol
ma baıkıımından, yatırımların plânlı şekilde re-
alize edilmesini temin bakımından bu Bakanlı
ğın fonksiyonunu tesirli şekilde icra etmesini 
mümkün kılacak bir kanun olarak hazırlan
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, zarar eden müessese
leri bünyesinde toplıyan bir bakanlığın elbette 
ki çok ağır tenkidlere muhatabolması tabiîdir. 
Ancak bir tarafta bu tenkidlerin ağırlığı bir 
mânevi ezgi halinde müesseselerin üzerine 
çökerken, diğer taraftan hakşinas bir tavsif 
ile, tasvir ile müesseselerin hangi şartlar içeri
sinde bulunduğunu ifade etmek de bir kadirşi
naslık olacaktır, bir zaruret olacaktır. 

Devlet Demiryolları, grup sözcüleri arkadaş
larımız, C.H.P. Grupu Sayın Sözcüsü, A.P. 
Grupu Sayın Sözcüsü ve değerli senatör arka
daşlarımız tarafından üzerinde konuşma yapı
lan, çok durulan müesseselerden birisidir. Dev
let Demiryoları öteden beri klâsik tarzda ten-
kid edilmektedir. Bugün müşahedemiz bu ten
kidlerin bir tekrarı yapılmıştır. Devlet Demir
yollarının zarar sebebi personelin fazlalığından 
ileri gelmiştir. Bu iddia öteden beri ortaya atı
lır. Halbuki mesele üzerine eğildiğimiz zaman 
Devlet Demiryollarında çalışan personelin aded 
itibariyle çok fazla olmadığı kendiliğinden teza
hür eder. Yabancı memleketlerle mukayese 
edersek, Devlet Demiryollarında çalışan personel 
fazla değildir. Ancak şu vardır : Personel kali
fiye değildir. Yüksek tahsilli, tecrübeli eleman 
bakımından noksandır, aded itibariyle fazla de
ğildir. Bir kere mevcut şebekenin vaziyetini na
zarı itibara alırsanız, bunun tamiri el emeği isti-
yen, büjiik ölçüde emek istiyen, mesai istiyen 
bir konuyu karşımıza çıkarmaktadır. Hiç şüp
hesiz bu işçi emeğiyle olacaktır. O halde Devlet 
Demiryolları fazla miktarda işçiyi bünyesinde bu
lundurmak zorundadır. 

Keza Edirne'den Kars'a kadar memleketin bir 
ucundan bir ucuna 9 bin küsur kilometrelik hat
tın bakımı, gözetimi, işletilmesi geniş ölçüde per

sonelin bünyede kalmasını zaruri kılmaktadır. 
Bir başka zaruret, geçmiş yıllardan intikal et
miş olan personeli burada derhal tasfiyeye tabi 
tutamayız. Sosyal bir problemle karşı karşıya-
yız. Bunun üzerinde durduk arkadaşlar; norm 
kadrolar tesbit edilmiştir. 60 yaşından yukarı 
bir kısım personel emekliye sevk edilmiştir. Fa
kat bir sene sonra bunların bir kısmı Danıştay 
karariyle tekrar gelmişlerdir. Yine tamamen çalış
ma kabiliyetini kaybetmiş, işletmeye yararlı ol-
mıyan personel üzerinde durulmuş, bunların bir 
kısmı teşkilâtın dışına atılmış; şebeke dışı, 
hizmet dışı bırakılmış. Ama bir bakıyorsunuz 
ertesi günü üç tane yavrusunu eline almıştır 
ve Bakanlığımızın kapısına gelmiştir. Ekmek 
meselesiyle karşı karşıyadır vatandaş. Binaen
aleyh, personelin azaltılması, müesseselerin bir
an evvel kârlı hale getirilmesi meselesini burada 
mücerret ifade ederken en mühim mesele olan 
sosyal meseleyi bir tarafa itip atamayız. Rız
kını o kapıya bağlamıştır, geleceğini o kapıya 
bağlamıştır; yeni iş sahaları açıp vatandaşa ye
ni iş imkânları göstermedikçe mücerret Dev
let Demiryollarını kâra geçirmek maksadiyle 
yıllardır bu müessseden ekmek yiyenleri bir an
da tasfiye etmek mümkün değildir. Hükümet 
olarak, Bakanlık olarak böyle bir görüşe hiçbir 
zaman itibar etmiyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, 1965 yılında memur 
ve hizmetli olarak 27 320 kişi var. Devlet De-
miryolarmda personler sayısı 1966 yılında 27 606 
olmuştur. Yani artış 280. Bir işletmede bir yılda 
artan memur ve hizmetli adedi 200 küsur. Bu
nun sebebi, genç elemanlarla bünyeyi takviye 
etmek zarureti, teknik elemanlarla bünyeyi tak
viye etmek zarureti sadece bir yıl içerisinde bu 
cüzi artışı ortaya koymuştur. 

İkinci konu, işçi meselesi, 26 679 işçisi vardı, 
1965 senesinde Devlet Demirvollarının. Bu sene 
28 320 görülüyor. Bu, büvük bir artış. Bunu 
ben arkadaşlarnna sordum. Bunun cevabı şu
dur arkadaşlar : Geçmiş senelerde Devlet Demir
yollarında iki türlü işçi çalışırdı; bir daimî işçi, 
bir muvakkat işçi. Bu muvakkat işçiler 4 bin ci
varında idi. 15 senedir, 20 senedir Devlet De
miryolları bünyesinde çalışır, adı muvakkat işçi
dir. Nasıl yapılıyor; kadroda gösterilmiyor, yıl
başına 15 gün kala idareden irtibatı kesilir, yıl
başından bir hafta sonra tekrar idarede vazife 
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verilir. Girdi - çıktı yapılır. Bu mesele fede
rasyonla bu yıl içerisinde görüşülmüştür ve bu 
tarzdaki muhasebe oyununa itibar edilmemiştir. 
1966 yılında kendisinden istifade edeceğimiz, et
mekte bulunduğumuz muvakkat işçilerin hepsi 
kadroya alınmıştır, bu fazlalık bundan ibarettir. 
Bunun dışında her hangi bir işçi alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, modernizasyon mev
zuu ulaştırma hizmetlerinde başta gelir. Tek
nolojideki inkişaflara ayak uydurmak zarureti 
vardır. Bu değişmelere ve gelişmelere kısa za
manda ayak uyduramazsak hiç şüphesiz istedi
ğimiz neticeyi elde edemeyiz, yani kâr sağlıya-
mayız, gelir sağlıyamayız. Fakat bunları ta-
kibedersek, modernizasyona geçiş meselesi üze
rinde dururken bilsasa bütçe imkânlarını, plâ
nın makro dengesini de dikkatle göz önünde tut
mak mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, mesai saatimiz dol
muştur. Şimdi iki tane kanun tasarısının oyla
masını tefhim edeceğim, ondan sonra birleşime 
ara. vereceğim, efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Devamla) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe tasarısına 130 sa
yın üye oy kullanmış; 128 kabul, 1 ret, 1 çekin-
ser, tasarı Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe ka
nun tasarısına 129 sayın üye oy kullanmış; 127 
kabul, 1 ret, 1 çekinser, tasarı Cumhuriyet Se
natosunca kabul edilmiştir. 

Saat 14,30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

»-©-« 

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

BAŞKAN — Başkanveküi Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza Ulusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, birleşime I devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu _ 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

Ö) Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — ıSayın Ulaştırma Bakanı Sey-
fi Öztürk 

Konuşmalarına devam 
rraı efendim. 

•edecekleridir, buyu-

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — (Sayın Başkan, sa
yın senatörler; Demiryollarının zarar -sebepleri 
•üzerinde Imütalâa ibeyan eden arkadaşlarımız 
ç'ok haklı (olarak ş'eibefce vaziyetimiz hakkında 
da izaihat vermişlerdir. 

D evla t Demiryollarının yapılışı, büyük toir 
'kısmının inşaaisı 'Birindi Cihan Harbinin stan
dartlarına- göredir. 

O zamanın teknik 'imkânları; ikazma, kü
rek ne 'ölçüde demiryolu yapılmasını mümkün 
kılımışsa, >o imkânlarla (o 'ölçüde istifade 'edil
mek suretiyle 'şebe'ke meydana (getirilmiştir. 
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Bilâhara teknolojide 'büyük değişmeler oldu, 
hususiyle İkinci Cihan Harbinden 'sonra »büyük 
yol makinalarmm yapılmış olması, faaliyete gir
mesi yal yapımı tekniğini tamamen değişitirmiş, 
güzergâhlar değişmiş, ımeısafcl'er kıSalmış, daha 
yüksek sitandartiı yol yapılmadı Batı ımeml ek et
lerinde mümkün 'olmuştur. Bizim bu büyük ge
lişmelere ayak uydurabilmemiz için şüphesiz 
büyük yatırımlara ıgirmemiz ica/hetmekitedir. 

Demiryollarının halen elinde (bulunan şebe
kesinin % 40 ı teknik ömrünü tamamen dol
durmuş vaziyettedir. Bunların yenilenmesi lâ
zımdır. Diğer taraftan, ımuharrik ve mütehar
rik malzemede şebekeden farklı değildir. 1963 
yılımda buharlı İdkomcitif edarak 854 aded cer va
sıtasına sahibiz. Baltı ımemleketlerinde, d emir -
yo'llarının zarar ettiği memleketlerde .bulharh 
sistem tamamen terk edilmiş; dizelizasyona. 
elektrifikasyona geçilmiş vaziyettedir. Biz hâlâ 
(buharlı sistemi terk 'edecek durumda değiliz. 
Bu lokcımotifierimizin, hu cer vasıtalarımızın 
'% 40 nın 'teknik ömrü '50 yaşından yukarı
dır, doldurmuştur, ekonomik değerinin sınırını 
aşmış t IT. Aıma biz IbununJa yolcu taşımaya, yük 
taşımaya ınıeeburuz. Çünkü yerine ikâme ede
cek yeni ve medern cer vasıtalarını yapmış, 
dışarıdan satmalmış 'dunumda değiliz. Yolcu 
vagonu itibariyle de böyledir. Takdir Ibuyuru-
'la.'eağı üzere; yolcu konfor istiyor, yolcu sürat 
işitiyor, yolcu 'emniyet istiyor. Demiryollarında 
emniyet karayollarına nazaran eok üdtündür, 
ama konfor Iba'kınııııdan arzu 'ettiğimiz seviyeye 
henüz gelmemiştir. 1 172 aded yolcu vagonu, 
bunlar 'da yaş itibariyle 30 yaşında, 40 yaşın
da vagonlardır. Çok cüzü bir kısmı yeni imâl 
'ettiğimiz vagonlar ;olarak servise .girmiştir. Ha
len elimizde 'bulunan 16" 103 aded yük vagonu
nun birçoğunun Birinci Cihan Harbinden kal
dığını ifade edersem, hangi şartlar altında hiz
met gördüğümüzü ıtesbit etmek, bulunduğu
muz zemini iedbit etmek (bakımından faydalı 
ibir ifade de (bulunmuş 'olurum. 

Demiryolları zarar eden 'bir müessesedir, 
bunda tetabuk (halimdeyiz. Bu tavsifi bütün ar
kada şiarımız yaptılar, ama ibir başka tevsif 
daha yapmak zarureti vardır. Türkiye Cumhu
riyeti Devlet Demiryolları Devlet tarafından ih
mal edilen 'bir müessesedir, zarar etmesinin ger
çek 'sebebi, nedeni ıbu. 

Şimdi ;buna ait 'kesin rakamları ifade etmek 
istiyorum. 1952 yılı ile 19'6'5 yılı arasında 14 yıl
lık -bir 'zaman dilimi içerisinde 'karayollarına ya
pılan yaıtırım ile Demiryollarına yapılan ya

tırım arasında ıbir mukayese yaparsak bu hük
mün medenini ap açık ortaya çıkara/biliriz. Bu 
süre içerisinde 14 yıl 'zarfında karayollarına 
7 milyar 600 milyon liralık yatırım yapılmış, 
Devlet Demiryollarına yapılan yatırım ise 2 
milyar 200 milyon liradır. Bir ıba'şka mukayese 
yapıyorum. Devlet Demiryollarında araç ar
tışı '% 14, karayollarında araç artışı '% 428. 
Hiç şüphesiz Demiryolları yatırımından 'üç mis
li fazla yatırım yapacaıksınıız, araç ibakımından 
20 (misli. 30 ımisli fazla yatırım yapacaksınız, 
bunun yükve yolcu taşımasına büyük tesiri 
olacak. Bu itıeisir derhal kendisini 'güıStermekte-
dir. 

Karayollarında 1950 ile 1983 arasında yoku 
bakımından 1950 ide '% 47 iken '% 83 e çıkmış. 
"iiık 'bakımımdan yüzde 22 iken, yüzde 60 a 
yükselmiş. Devlet Demiryollarında da aksine 
olarak 1963 te, yolcu bakımından yüzde 45 ini 
taşırken yüzde 15 e düşmüş. Yük ıbakrmından 
yüzde 71 ini taşınken, yüzde 88 ini (taşır hale 
gelmiş. 'Sebep meydanda. Dem'cık oluyor ki, 
Demiryolları Devle't tarafından çok ilhmal edil
miş bir ımüessesedir ve (bu 'ihmallerin neticesi 
•seneden seneye 'zararların artmasına sebeJbol-
muşıtur. Bu zararlar T9'84 te 390 milyon liraya 
yükselmiştir. 

Domiryollari'yle karayolu rekabetinin bir 
başka mukayesesini ya.rlmak istiyorum. Bir de
fa eşit rekaibet şartları içerisinde bulunmadığı 
için daima hu rekalbetten demiryolları zarar 
görmüştür. 

Demiryolları işletme olarak muharrik ve 
müteharrik malzemenin tamirini bizzat kendisi 
yapar. Demiryollarının bakımını, gözetimini 
kendisi yapar; travers değiştirir, ray değişti
rir, makas değiştirir, hattâ trafiği kendisine 
aittir. Karayollarında böyle bir mecburiyet yok. 
Karayolları üzerinde seyreden vasıtaların her 
hangi bir mükellefiyeti bahis konusu değildir. 
Bayındırlık Bakanlığı karayollarını tamir eder, 
trafik İçişleri Bakanlığına aittir. Sadece üze
rindeki vasıtalar kazanca ortaktır, zarara or
tak değildir. Gidere de ortak değildir. Bundan 
ayrı olarak Devlet Demiryolları 70 milyon lira 
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da Nakliye Vergisi ödediğimize göre; 230 mil
yon lira rekabetin birinci adımında Demiryol
ları Karayollarının karşısındadır ve mağdur 
durumdadır. Bunun tashihi için hiç şüphesiz 
kısa vadeli çalışmalar kâfi gelmez, uzun vadede 
alınmış tedbirlerimiz vardır. Evvelâ Demiryol
larında modernizasyon üzerinde duruldu. Plânlı 
devrede fabrikalar arasında iş bölümü yapıldı. 
Sivas Demiryolu Fabrikalarımız yük vagonu, 
Adapazarı Fabrikalarımız yolcu vagonu ve Es
kişehir'de kurulmakta olan dizelli ve elektrikli 
lokomotifleri imal edecek fabrikamız da cer 
vasıtalarını imal edecektir. Bu yatırımlar, 1966 
yılında Adapazarı'mn tamamı, Sivas'ın % 80 i 
imal edilmiş durumdadır ve bugün halen Ada
pazarı fabrikamız haftada 1 . 5 . 1967 de iki 
yolcu vagonu yapabilecek seviyeye gelmiştir. 

Sivas fabrikamız da her gün dört yük va
gonu yerli olarak imal etmekte ve hizmete koy
maktadır. 

Diğer taraftan demiryollarının bakım ve gö
zetimi ile ilgili yatırımların yıldan yıla realize 
imkânları arttıkça tahakkuk oranları da yük
selmiş ve vasati olarak yüzde 85 ve 90 arasında 
bir yatırım gerçekleşmiş bulunmaktadır. 

Telekomünikasyon mevzuunda; 2 345 km. 
lik Beş Yıllık Plânın öngördüğü şebekenin te
lekomünikasyon işi dördüncü yılda ikmal edil
miştir. Bunu memnuniyetle tebarüz ettirmek 
isterim. 

Devlet Demiryollarının kârlı hale gelmesi 
için alınması gerekli tedbirlerden, hiç hüphesiz, 
bir tanesi de mevcut şebekenin ıslahıdır. Bu 
mevzuda umum müdürlükte yapılan çalışmalar 
ortaya birçok projeler çıkarmıştır. Bu projeler; 
Ankara - Yerköy - Zonguldak hatlarının elek
trifikasyonu, Haydarpaşa - Arifiye - Adapazarı 
hattının elektrifikasyonu, Arifiye - Mudurnu -
Esentepe hattının "yemden yapılması, izzettin -
Yozgat - Kaim hattının yeniden yapılması, Sir
keci - Edirne hattının, keza Lüleburgaz kesi
minde varyant ıslahı, Pehlivanköy projesinin 
tahakkuk ettirilmesi gibi anaprojeler vardır ki, 
bu projeleri önümüzdeki yıllarda realize imkâ
nı bulur isek Demiryollarının zararı bir ölçüde 
azalacaktır. 

Eskişehir'de inşa etmekte bulunduğumuz di
zelli - elektrikli lokomotif imal edecek fabri
kanın çelik kontrüksiyonunun % 80 i tamam

lanmıştır. Halen tezgâhlar kısmının % 10 u gel
miştir. önümüzdeki yılda ikmal edildiği takdir
de senede 30 lokomotif yapabilecek bir fabrika 
faaliyete geçmiş olacaktır. Bu suretle dizelizas-
yon programını hızlı bir çalışma ile 8 ilâ 10 
sene içerisinde ikmal etmiş olacağız. Bu di-
zeli'zasyona geçiş programımız tahakkuk 
ederse D. Demiryollarının giderlerinde % 30 
nisbetinde bir tenezzül hâsıl olacaktır. Elek
trifikasyonu tahakkuk etirdiğimiz takdir
de giderlerde % 60 oranında bir azalma temin 
etmiş olacağız. Bu suretle de rasyonel bir işlet
mecilik şüphesiz kârlı olarak netice verecektir. 

Bu ibüyük projelerin yanı sıra hugünıkü im
kânları iyi değerlendirebilmek için Demiryolla
rı bünyesinde birçok tedbirler alınmıştır. Yol, 
Cer ve Hareket daireleri arasın'da organizasyon 
temin edilmiştir. Hızlı <ve ıdoğru yük trenleri 
ihdas olunmuştur. Boş 'vagon akımımı önleyici 
ıtedbirler alınmıştır. Fortrafik mevsimin dışın
da şdbe'ke dışına kaçan 'birtakım yükün ve yol
cunun ışelbeke ibünyesinde kalmasını temin en ta
rifelerde indirimler yapılmıştır. Keza turizmi 
teşvik edici birtakım tedbirler vardır. Muay
yen miktardan fazla Devlet Demiryollarında 
yük taşıtan 'vatandaşlarımıza 'bir ölçüde ris-
turn verilmektedir. Bütün hu tedbirlerin yanı 
sıra personelin artmaması için büyük »bir titiz
lik sarf edilmektedir. Gelenlere kapılar kapan
maktadır, ıgidenler için kapılar açıktır. Bu pren
sip ıbüyük fbir titizlikle tatbik edilmektedir ve 
personel bakımından önümüzdeki yıllarda her 
hangi 'bir sıkıntı, bir şişkinlik bahis konusu 
olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 'geçen yıl terikidler 
arasında Pehlivanköy projesi üzerinde durul
muştu. Takipçisi ve talepcisi olduğumuz bu 
mesele yıl içerisinde realize edilmiştir. Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından bu yoll halen inşa 
(halindedir. Pehlivanköy projesi Demiryollarına 
yılda net 4 milyon lira, ekonomimize 12 milyon 
lira bir gelir sağlıyacak durumdadır. Böylece 
Pityon'dan itibaren Yunan topraklarına giren 
ve tekrar Türk Topraklarına :geçen tren Yu
nan topraklarının tamamen dışında Pehlivan-
köyden itibaren Edirne'ye kadar (bağlanmış ola
caktır. Edirne'den itibaren Bulgar (hududuna 
kadar da yolun yapılması için Bulgar Harici
yesiyle Dışişleri Bakanlığımız temas halinde
dir, mutaıbakaıta 'varılmıştır, Önümüzdeki yıl-
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larda Ibu kısmı da ikmal etmek suretiyle Yunan 
(topraklarına uğramadan doğrudan doğruya Av
rupa ile irtibatımızı sağlamış olacağız. 

Değerli arkadaşjlarım, hepinizin müşterek 
olan (hassasiyetine tercüman alarak, Wagon -
Lee Şirketinin imtiyazlı tasarruf ve muamele
leri son şekli hakkında kısaca izahat vermek 
isterim. ıSenelerdenberi Devlet Demiryolları bün
yesinde imtiyazlı bir faaliyetin içinde bulunan 
Wagon - Lee Şirketi 70 yataklı vagon, 40 resto
ranla birlikte 110 vagondan ibaret >bir partiyle 
Demiryolları ile yapmış .olduğu bir anlaşmanın 
icaibı olara'k millî menfaatlerimizi istismar et
miştir. Bu anlaşmaya göre, Wagon - Lee'nin 
zararına Demiryolları ortaktır, ama kamufle 
kârını alır götürür, kârından bir 'hisse vermez. 
Diğer taraftan servisleri ıson derece (berbattır, 
şikâyet mevzuudur. Ayrıca mukavele gereğin
ce !kabul edilmiş bir hükme .binaen, 'kuşetlide 
»Demiryollarının yastık verme hakkı yoktur, 
ibattaniye verme hakkı yoktur, çarşaf venme 
(hakkı yoktur. Buraya kadar imtiyazı içerisine 
almıştır. Bu mesele, Bakanlığımızın yıl içindeki 
çalışmalarında üzerinde hassasiyetle durduğu 
bir meseledir ve (hukukî bakımdan yaptığımız 
tetkikler sonunda şirketle olan mukavelenin 
feshine karar verdik ve feshi kendilerine 'bil
dirdik. Plânlı devrede 'bu tasarrufların Ikarşı-
sında ne gibi tedbirler bulunduğunu hiç şüp
hesiz pllân içerisinde bulmak mümkün 'olması 
lâzımıgelir idi. Ancak .bu meselenin unutulduğu 
veya ihmal edildiği göze çarptı. Biz bu şirketle 
(olan münasebetimizi kestiğimiz anda ıtahaddüs 
edecek (bir emrivaki muvacehesinde bunun ye
rine neyi ikame edeceğiz, bu belli değil. Geç
miş yıllarda böyle bir hazırlık yapılmamış. Bir 
taraftan Adapazarı fabrikalarında yataklı ya-
ıgon, iservis vagonu inşaası için harekete ge
çenken, diğer taraftan da bu şirketle (bir müd
deti muvakkata için yeni bir hukukî münase-
ıbete ıgirmek lüzumu ve zaruretiyle karşı kar
şıya ıgeldîk. Devlet Demiryollarının başında 
Ibulunan değerli arkadaşımız, bünyesinde bulu
nan kıymetli arkadaşlarımız bu şirketle yap
tıkları çetin pazarlıkdan sonra bugün şu neti
ceyi elde etmişlerdir: Restoran vagonlarının ta
mamı Devlet Demiryoıllarına ıbilâ ibedel terk 
edilmiştir. Eski mukavelede bulunan imtiyaz 
maddelerinin tamamı 'kaldırılmıştır. Kuşetli va-
ıgfOnlarımızda, diğer vagonlarımızda ibattaniye, 

çarşaf, yastık ve buna benzer hizmetleri Dev
let Demiryolları yapabilecektir, iher hangi ıbir 
imtiyaz bahis mevzuu değildir. Bunun yanı 
sıra Devlet Demiryolları gelirlerden, hasılattan 
muayyen oranlarda; yüzde 12 yüzde 13, yüzde 
15 e ikadar bir hisse alacaktır. Hiçbir surette 
Wagıon - Lee'nin zararına .ortak olmıyacaktır. 
(Bravo sesleri). 

Bu müddeti de beş seneye indirdik. Beş se
ne içersinde Adapazarı fabrikalarımızda bu hiz
metleri görecek vagonları yapacağız, faaliyetine 
geçtik, hazırlıklarına başladık. Beş sene sonra 
senelerden beri millî menfaatlerimizi istismar 
eden VvTagon - Lee Şirketinin Türkiye ile müna
sebetini kesin olarak ortadan kaldırmak kara
rındayız. (Bravo sesleri) 

Değerli arkadaşlarım, PTT İdaresi 1966 yılı 
içerisindeki faaliyetlerinde bir ölçüde gelişme 
göstermektedir. Değerli arkadaşlarım buna te
mas ettiler. Bu gelişme bilhassa 440 numaralı 
Kanunun kârlılık ve verimlilik esprisi dışında 
bu müessese tarafından bir âmme hizmeti mülâ
hazası içerisinde, âmme hizmeti gördüğü anlayışı 
içerisinde hizmetlerini en ücra yerlere kadar 
götürmüş olmasından mütevellit memnuniyeti
mizi mucip bir hâdise olarak ortaya çıkmış bu
lunmaktadır. 1966 yılında, geçmiş seneye naza
ran bu açıdan büyük hizmetler ifa edilmiştir. 
1960 - 1964 yılları arasında dört yılda 109 iş yeri 
açılmışken, 1965 yılında 58, 1966 yılında ise 
122 iş yeri açılmış bulunmaktadır. 1967 yılında 
ise 150 yeni iş yeri açılacaktır. Bu iş yerlerinin 
açılmasında kârlılık ve verimlilik esası değil, 
âmme hizmeti niteliği hâkim olmaktadır. 

Personel bakımından geçmiş yıllara nazaran 
bir artış müşahede edilmiştir. 1965 te 22 361 ki
şi mevcut iken, 1966 da personelin 23 822 ye 
yükseldiği görülüyor. Bu bin küsurluk artışın 
sebebi, C. H. P. Sözcüsü Sayın Özden'in de ifa
de ettiği gibi, köy tevziatının 10 günde bir ya
pılmış olması hususudur. Geçen yıl burada ten-
kid mevzuu yaptılar. Yıl içerisinde bu hazır
lıklarımızı yaptık ve personele 1 000 küsur ilâ
ve yapmak suretiyle 1967 yılında köy tevziatının 
10 günden 7 güne indirilmesini bu suretle temin 
etmiş oluyoruz. Bu bin kişi atlı dağıtıcıdır, arz 
etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımlar bakımın
dan plânlı devrenin hiçbir yılında yatırım oranı 
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% 54 ün üstüne çıkmıyan PTT İbaresinin 1963 I 
•yılındaki yatırım nisbeti yüzde yüz tahakkuk 
etmiştir. Keza 1967 y:lmda da yüzde yüz ta
hakkuk etmesini temin için bugünden hazırlık
lar yapılmıştır. 

Personelin eğitimiyle yakından ilgi!enilmek
tedir. Uzun süreden beri Ankara'da inşa edil
mekte bulunan ve 10 milyon liraya çıkacak, malî 
portesi 10 milyon lira elan eğitim merkezimi-
Mart içerisinde hizmete girecektir. Bunun ge
cikmesi bahis konusu olmuştur. Bu gecikmede 
bugün PTT nin başında bulunan, bünyesinde 
bulunan arkadaşların hiçbir kusuru yoktur I 
500 000 liralık bir imkân sağlanmıştır. Faka* 
bu imkân zamanında kullanılamadığı için kay
bedilmiştir. Yeni imkânlar aramak suretiyV 
bir müddet eğitim merkezinin inşaası işi tehir 
edilmiştir, gecikmiştir. Bu gecikmeden dolay I 
bugün değerli arkadaşlarımızı mesul addetme 
mize imkân yoktur, arz ederim. 

Dış memleketlerden gönderilen havai el e • 
mevzuu zaman zaman basında ballıca şikâyo" I 
konusu yapılmaktadır. Bu havalelerin sahiple
rine gitmediği, zamanında gönderilmediği gür 
mevzular üzerinde -durulmuştur. Aslında bu şi
kâyetler bir ölçüde haklı olmakla beraber tra
fiğin de, talebinde son zamanlarda büyük a r t r I 
lar kaydettiğini teshit etmekte fayda vardır. 

1963 yılında 1 300 aded havale gelmiş, 700 
bin lira para gönderilmiş, 

1%4 yılında 62 300 aded havale gelmiş, 30 
milyon lira gönderilmiş. 

1965 yılında 540 030 aded havale gelmiş, 
'350 milyon lira PTT vasıtasiyle gönderilmiş
tir. Demek oluyor ki, bu artan talep karşısın
da servislerin takviyesi gerekmektedir. Hiz- % 

metlerdetki birtakım aksaklıklar bu süratli ar
tıştan neşet etmiştir. Önümüzdeki yıl iç er isin
de bu şikâyetlerin ortadan tamamen kalkaca- j 
ğını ümit ve tahmin etmekteyiz. 

Mektup dağıtımı işi şehirden şehire değiş-
nueıktedir. PTT tüm memlekette dağıtımın mu
ayyen -süre içerisinde yapılabilmesi için gerek
li tedbirleri almıştır. 

Mektup dağıtımı yirmidört saatte bir ya
pılmaktadır. Ankara'da günde iki defa dağı
tım yapılması için çalışmalar devam 'etmekte
dir. .Motorlu vasıtaları temin ettiğimiz ölçüde 
dağıtım işi süratli yürüyecektir. 

Telgraf mevzuu normal oniki saat. Hedefi, 
dört saate indirmektedir, üzerinde çalışmalar 
yapılmaktadır. Acele telgraflar altı saatten iki 
satte. yıldırım telgrafları iki saatten bir saate 
indirilecektir. Bu konudaki çalışmalarımız 
önümüzdeki Beş Yıllık Plân devresinde müspet 
neticeye ulaşacaktır. Bu ümidi taşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kolaylık yap
mak üzere PTT İdaresi telefon abonelerine 
telgraf geldiği takdirde bu telgrafları telefon 
abonelerine bildirmek, muvafakatleri olduğu 
takdirde telgraf metnini okumak ve bilâhara 
teyidi yapmak suretiyle 1967 yılı içerisinde bu 
kolaybk sağlamak kararındadır. Bu yöndeki 
çalışmalarının abonelerimizi bir ölçüde mem-

j nun edeceğini tahmin etmekteyiz. Böylece tel
graf dağıtımında da bir -kolaylık sağlanmış ola
caktır. 

Şehirlerarası devrelerde ütilizasyon nisbeti 
artmaktadır. Geçmiş senelerde bilhassa perso
nelin eğitilmomosi sebebiyle büyük kayıplar ol
muştur. Mukayese için arz ediyorum; 1964 yı
lında iptal % 14,1 1965 yılında % 13,5, 1966 yı
lında % 12,3, seneden seneye iptal azalmakta
dır. Bu iptallerin azalmasının esprisi, daha sü
ratli olarak şehirlerarası telefon irtibatının 
operatrisler tarafından bağlanmasının sağlan
mış olmasıdır. 

Bâzı şehirlerde bu daha büyük ölçüde neti
ce vermiştir. Meselâ; Antalya'da 1964 te tüm 
taleplerin yüzde 18 i iptal iken, alınan tedbir
ler sebebiyle 1966 yılında bu ra.kam yüzde 6 ya 
inmiştir. 1965 yılma nazaran 1966 yılında ope-
ratrislerin üzerinde hassasiyetle durmamızdan, 
bunları 'kursa tabi tutmamızdan, bâzı takviye
ler yapmamızdan ötürü telefon mükâlemesin-
de 2,5 milyo ı liralık yalnız bu servislerde bir 
artış 'kaydedilmiştir. 

Karayolları güzergâhlarında, turisttik ma
hallerde posta tevziat hizmetlerinin yapılması 
için de 1967 yılında b'.zı tedbirler almmış bu
lunmaktadır, bu tedbirler uygulanacaktır. 

Geçen yıl tenkid mevzuu yapılan jandarma 
telefonları ile PTT n i \ müşterek çalışması ve 
böylece hizmttin bütün ilçelere götürülmesi ko-

I nusu yine yıl içerisinde halledilmiştir. Jandar
ma Genel Komutanlığı ile yapmış olduğumuz 

I anlaşma mucibince muayyen saatten sonra jan-
I d arma telefonuna PTT santralini bağlamak şu-
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ret'yle günün yirmidört saatinde şehirlerarası 
irtibat sağlanmıştır. Bugün bütün kazalarımız 
yirmidört saat şehirlerarası telefon mükâlome-
si yapma durumundadır, yapabilirler. 1.9.1966 
tarihinde tatbikine başladığımız hu çalışma 
tarzı ile her ay bu kanaldan dört bina aşan 
şehirlerarası telefon görüşmesi temin etmiş bu-

- lunmaktayız. 
Muhterem arkadaş ın ın , PTT İdaresi hak

kındaki. maruzatımı şu noktada toplamak isti
yorum: tdar^ yıldan vıla gelişen hizmetleriyle 
halkımızı memnun etmenin gayreti içerisinde
dir. Eksik tarafları vardır, aksak tarafları 
vardır. Ancak, bu eksiklikleri, bu aksaklıkları 
tamir için ciddî bir gayretin içinde bulunmak
tadırlar. 1966 yılında eenişliyen bu hizmetlere 

. rağmen PTT İdaresi 69 milyon lira kârla bi
lançosunu kapatmış bulunmaktadır. Hizmet de 
seviyelidir, daha da öteye götürmek için bü
yük gayretler yapılmaktadır. 

Bıı arada telekomüaikasyon sanayii ile ilgi
li olarak Yüce Senato huzurunda bir açıkla
ma yapmak isterim. 

Yurdumuzda telekomünikasyon sanayiinin 
kurulması için uzun süreden beri PTT ce yapı
lan çalışmalar sonunda verilen ihale kararı bir
takım iddiaların ortaya atılmasına ve birta
kım münakaşaların yapılmasına söbebolımuş-
tur. Takdir buyurulacağı üzere, bu hal, ihale
lerin tabiatından doğmaktadır. 

İhaleyi kaybeden f^ma veya firmalar, dai
ma kendilerini haklı görmüşlerdir ve kendile
rini haklı görmekte de hususi menfaatleri var
dır. Hiç şüphesiz resmî bir teşekkül olarak 
PTT İdaresi olarak bizim ölçülerimiz objek
tiftir. Riyazi kesinlik, katiyet ifade eden mu
kayeselere iatinadeder. Bunları burada ifade 
ettiğimiz zaman muhterem arkadaşlarımın vic
danlarında en ufak bir şüphenin kalmayacağı
nı zannetmekteyim, ümidotm<ekteyiım. 

Meselenin esası nereden gelmektedir? 
Muhterem arkadaşlarım, mevzua girmeden 

evvel Sayın Sarıgöllü arkadaşımız, sayın mil
letvekili ve senatörlerin dolaplarının gözlerine 
broşürler dağıtıldığım ifade ettiler. 

Kim dağıttı bu broşürleri? Efkârı umumi-
yede birtakım yazılar yazılıyor. Kim yazdırı
yor bu yazıları? Evvelâ bu suallerin cevabını 
bulmamız lâzım. Ben mücerret şu veya bu şe

kilde cevap vermiyeceğim, ama huzurlarınızda 
beyan edeceğim açıklamalar bunların membaı-
nı ortaya koyacaktır. Mesele şudur : 

Türkiye'de ilk defa 1926 yılında otomatik 
telefon santralını İsveç'te kâin Elemerikson 
Firması kurmuştur. Bugünkü tarihe nazaran 
40 sene evvel. Keza 1932 yılında da İstanbul'da 
ilk defa otomatik santralın Fransa'da kâm 
ELEMTE Firması kurmuştur. O günden bugü
ne tatbikat şöyle olmuştur : Bu santraller bir 
sistem getiriyor. Bu sistem içerisinde faaliyette 
bulunurken artan ihtiyaçlara cevap verebilmek 
için şüphesiz santrallerin tevsii lâzım. Tatbika
ta bakıyoruz; merkezi Ankara ve Anadolu ol
mak üzere Elemerikson, merkezi İstanbul ve 
havalisi Elemte Firması âdeta Türkiye'yi ha
rita üzerinde ikiye bölmüşler. İhtiyaçlarımız 
oldukça, sistem bu firmalara aidolduğu için, ba-
zan teklif istemek suretiyle ihalesiz kendile
rinden mamul mal alıyoruz, senede 40-50 mil
yon lira... Bazan ihale mevzuu 3Tapıyoruz; Av
rupa da belli başlı firma olarak bunlar bulun
duğu için çok yüksek fiyatlarla yedek malze
mesini, tevsii malzemesini, santrallerini PTT 
İdaresine satıyorlar. Yani Türkçe tabiriyle tat
lı bir pazar kurmuşlar, kendileri bakımından 
çok elverişli ve onun için de bu ihaelye kadar 
PTT İdaresinden hiç şikâyetleri mevcut değil, 
hepsi memnunlar. 

İlk defa 1955 yılında büyük proje ele alın
mış; 125 000 hatlık otomatik santralin kurul
ması mevzuu ele alınmış ve o zaman artık dö
viz karşılığında dış memleketlerden bu malın 
alınmasının zararları üzerinde kâfi miktarda 
durulduğu içindir ki, bir fabrika kurulması me
selesi de bu proje içerisinde düşünülmyş. 

Ericson Firması ile yapılan mutabakat: 140 
milyon lira malî portesi, Türkiye'de bu mamul 
malı satmakla beraber bu malı yapacak bir fab
rikanın kurulması için gerekli etüdü de yapacak 
ve bu etüdü PTT İdaresine verecek. PTT İda
resi teknik yardımdan v.s. den istifade ederek 
bu fabrikayı kuracak. 1955 te girişilen bu teşeb
büs semere vermemiş, arkadaşlar. 1959 yı
lında Ericson'un mesul şahısları PTT İdaresi
ne daima şunu telkin etmişler; siz bu fabrikayı 
yapamazsınız, yapmayın, fabrikayı yapmanız
da menfaatiniz yok. Hazır mal alın, sizin için 
daha iyi, daha ucuz. Bu yolu telkin etmişler 
ve esasen PTT bünyesinde son derece komplike 
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olan bu sanayii kuracak tecrübe, kâfi miktar
da teknik seviyede imkân mevcudolmadığı için, 
ilk defa Türkiye'de böyle bir sanayi kurulacak, 
yardım olmaksızın bunu yapmıya da imkân 
yoktur, bu proje 1960 yılma kadar muallâkta 
kalmış, realize edilememiştir, yine mamul mal 
almaya devam etmişiz. 

İkinci teşebbüs plânlı devrede başlıyor. Bi
rinci Beş Yıllık Plân hazırlanırken Türki
ye'nin artan telefon ihtiyacmı karşılamak üze
re, 2 400 hatlık mamul malın beynelmilel bir 
ihale mevzuu olarak çıkarılması ve satmalm-
ması önrörülüvor ve Hükümet projesi olarak 
bu mesele ele almıyor. Bu konuda yapılan iha
le bevnelmilel bir ihaledir. Bâzı gazetelerde 
O.l.C.D. çerçevesinde yapılmıştır., O Î.C.D. 
çerçevesirde kredi imkânı olmıyanlar sokulma
mıştır, gibi birtakım iddiaiar ve ithamlar ya
pılıyor. bunların, zîimanı gelirse hepsinin ce
vabını vereceğiz. Bu ihaleve iştirak eden fir
maların isimlerini okuyorum : 

Elemte, Fransız. Elemeriksou, İsveç. Nipor 
Elektrik. Japon. Norven Elektrk, Kanada 
Phil'rts. Holânda. Simens. Alman. Bdavorks, Ma
car. Elektr'm. Polonya. Kovo, Çek. Kuron e. Al 
man. NoH Elektr'k, Amerika ve Erikcon 11 fir
ma bu beynelmilel ihalece katıldı. Mevzu vet 
k"li teknik hevet tarafından tetkik cd'lcli vr 
1.6.1964 tarihinde bir ramra bağlanarak Sa-
tmalma Kornişonuna rö^derildi. Satmalma 
Komisvonu 1964 tarihinde v^m's olduğu karard° 
su hususi an tesb:t etti : «-202 400 hatlık santra1 

teçhizatı alımı ile bu teçhizatı imal edreftk fabri
kanın kuT<lması is'nin en uvgun teklif veren 
Kanadı. Norven Elektrik Firmasına ihalcs^e.r 
Sene 1964. Bu İha1 e kadarı ver'ld'ği zaman PTT 
n'u basında bugünkü Sa^m Müdür mevcut de
ğildi. Bu konrsvonda bulunanların da bir kısm-

meveut, bir k^mı mevcut değil. İttifakla kara" 
veriyorlar. Kanada Firmasına. 224 bin ade.d te 
lefon m ^ ^ a s ı alımı ile bu makinalan ima1 

edecek fabrikanın kurulması işinin en uygur 
tekl'f veren Alman Kurone Firmasına ihalesine-
telefon mak:nası ile hazır mamul mal fabrikasın7 

kuracak Kurone. santral için de Norven Elekt
rik p^oienin d'ğer müteferrik teçhizatının dr 
çeşitli firmalardan alınmasına karar verilmiş 
tir: kablo ve saire... Müdürler Kurulu bu karacı 
tetkik etmiş; Japon Firmanın aniden montaj be

delinden 46 milyon liralık bir tenzilât yapmış ol
ması ve Kana da'nm teklifine nazaran yüzde 5 ten 
daha yukarı bir indirim yapmış olması muvace
hesinde Japon Firması ile, Kanada Firması 
arasında pazarlık yapılmasına ve kabili kabul se
viyede birtakım müphem, tavzihe muhtaç nok
taların firmalardan sorulmasına ve o hale 
getirilmesi için gerekli çalışma yapılmasına, 
otomatik telefon için Alman Kurone Firmasm-
daki ihale kesin, diğer teçhizatın başka fir
malardan alımı için üçüncü kısımda ihale 
kesin, tekrar etmiş. Japon ve Kanada firmala
rından müphem ve tavzihe muhtaç hususların 
sorulması sırasında şu meseleler ortava çıkı-
vor : İki ayrı fabrika kurulacak, birisini Kurone 
kuracak, birisini Norven Elektrik. Birisi santral 
fabrikası, birisi telefon fabrikası. Neden iki ayrı 
fabrika? Bir fabrika olsun teknik bir mesele. 

İkincisi, diyorlar ki; biz bu santraller için 
lüzumlu teçhizatı kablo ve saireyi dış memle
ketlerden almıva neve devam edelim, bunu da 
aynı fabrika. Türkiye'de yerli olarak yapsın; 
hem santrali yapsın, hem kablovu yapsın, hem te-
Vfon makinasmı yapsın. Esasen bu zaman da 
Kurone Firması fabrikayı yapmaktan vazgeçmiş; 
vazgeçtim, divor. Mal satmaktan da vazgect;m, 
fabrikayı yapmaktan da vazgeçtim, diyor O da 
hu işi terk ettiği iç;n mesele bu açıdan yeniden 
değerlendiriliyor ve daha önemlisi 202 400 hat
lık mamul malı, santrali, döviz karşılığı dışar
dan ithal etmek verine, bir buçuk senede ya-
mlabilecek bu fabrikavı derhal kuralım, bir buçuk 
-nlhk iht'vaç ie'u 60 bin hatlık santrali mamul 
alalım, diğer 142 400 hattı da yan mamul ola
cak Türkiye'de imal edelim, memlekete döviz 
kazandıralım. Bu o zaman üzerinde dumlmuş 
'-onudur ve prens'r» karanna vanlmıştır. Bunun 
üzerine konu veu^'den bir ihale mevzuu olarak ele 
-rknmıstır. İhalenin berrak şekilde bitirilebil
mesi için firmalara birer mektup yazılarak son 
-e kes'n tekliflerini bildirmeleri, teklifler açıl
dıktan sonra teuz!lâta müncer olacak teki'fi e1*'n 
°.sla d'kkate almmıvacağı ve zarfların üzerine 
•vın tekl'f im1'^d'.r, kesin tekl'f;mizdir, ibares'uin 
'-a.vdedMmesini ve bövlece bu konnda kes:n tek-
r f W n i yanmalın hususu bildirilivor. tebliğ 
^Tl"vo-\ 18 8.1965 t a r ' h^ae nihai teklif dört 
firma tarafından ve^lmek+edir. Bımlardar. bir 
'•-.̂ •nô  Elrner'kson, d'^-eri Elemte. Kanada Nor
ven Elektrik, Japon Nipon veyahut Nek Firması. 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1937 O : 2 

Bu firmaların vermiş oldukları tekliflerin total 
olarak değerlerini okuyorum; tetkike tabi tu
tulmuştur, mukayeseleri yapılmıştır, kıymetlen
dirilmesi yapılmıştır ve 202 400 hatlık otomotik 
santral, 60 bin hat tam mamul, 142 400 yarı 
mamul, 190 bin adcd otomatik telefon makinası 
tamamen yarı mamul ve lüzumlu şebeke kablola
rının PTT ye toptan maliyeti : 

Lira 

1. Kanada 419 983 000 
2. Elemte, Fransız 439 009 000 
3. Elemerikson, İsveç 447 766 000 
4. Nek, Japon 494 758 000 
Bu mukayeseler gayet acıktır. Aralarında 

m'lvonlarla belki ifadesi mümkün olmıyan farklar 
vardır. 

Bir gazete yazıyor, d'yor ki; «En ucuz +eklifi 
veren Japon Firmasına neden ihale edilmedi» Ja
pon Firması 494 milyon, Kanada Firması 419 
m'ivon. Bunun hesabı her yerde görülmez mi? 
Bıvam her yerde hesabı görülür, arkadaşlar. 
Acık rej'm içeris'ndeviz. IFçbir şey karanlıkta 
kalına". Her şev meydandadır. Ama bu havalar 
yaratılmak îstenivor, vaktivle geçrrps hâdiseler
den ist'fade cd'lmek istenivor. Meclisin kur
siyerinde ihale feshetirmenm kolav olacağım 
zaTvod'vorîar. Bu takdirde 440 sayılı Kanuna 
gö~c h'çbir müessese vatırım yanmasına imkân 
yoktur. İftira odeceks'n, broşür damıtacaksın, ya
lan yar in rakam atacaksın, tes^vüş yaratacak
sın, ordan sonra da; telekorntıikasvon sanayii
nin yalnız projesinin tetkiki sekiz sene... 

Kredi bakımından mukayese varalım. 
Birinci Japon Nek Firması; Hükümet kredi

si 4.5 milvon dolar, Ödemesiz d°vre 5 sene, faiz 
nisbeti 5.5. vâde 17 yıl, peşin ödemek yok. 

tkıreisi, Kanada kredisi. 24.5 milvon dolar, 
5 yıl ödemesiz devre, faiz nisbeti % 6, Hükümet 
kredisi vâde 20 yıl, peşin ödeme yok. 

Üçüncüsü, Fransız; kredisi 5,7 milyon doları 
% 3,5 faiz, beş yıl ödemesiz devre, 20 yıl vâde; 
İ İ milyon 300 bini, ödemesiz devre yok, % 6 faiz, 
10 yıl vâde; 1,2, ödemesiz devre yok, faiz nisbeti 
% 8, vâde 5 sene, % 20 si peşin. Bu miktarlar 
toplam sipariş bedelinden az ise de, aynı şart
larla yeter miktarda kredi verilecektir. 

4 neü Elemerikson Firması, Hükümet kredisi 
değil, firma kredisi... Kredinin toplamı 10,5 mil

yon dolar, ödemesiz devre yok, % 20 peşin öde
meye başlanacak, faiz % 6. 

Bu mukayeselerde birinci Japon, kredi bakı
mından, ancak total bedelde büyük fark olduğu 
için ve bilâhara bu firma tekliften vazgeçip geri 
çekildiği için mukayese diğer 3 firma arasında 
yapılıyor. 

Kredi bakımından Kanada firması başta gel
mektedir. Mukayese gayet açıktır. Gerek vâde 
bakımından, gerek faiz nisbetleri bakımından, 
gerekse ödemesiz periyot dsvresi bakımından, 
Hükümet kredisi olması bakımından avantajları 
meydandadır. 

Kurulacak fabrika ortaklımı konusunda tek
lifler, fabrikanın sermayeye ihtiyacı. Muhterem 
arkadaşlarım, kuracağımız fabrikanın kaça mal 
olacağı mesobsinin cevabı burada. Kanada fir
ması diyor ki, bu fabrika 45 milyon liraya ku
rulur. Teklif böyle. Fransız Firması 47 milyon 
933 bin, îsveç Firması 60 milyon 255 bin, Japon 
firması 45 milyon 210 bin. Bu mukayeseye göre 
45 milyon lira ile birinci Kanada firmasıdır. 

Teklif edilen şirket sermayesi, yabancı ser
mayeyi Türkiye'ye getirmek gaye olduğuna göre 
vaz'ediîecek şirket sermayesi bakımından muka
yese yapmak gerekir. Kanada firması 45 milyo
nun yansım vaz'ediyor. Elemte 30 milyonluk 
sermaye için taahhütte bulunuyor. Elemerikson 
9 milyonluk bir sermaye kabul ediyor. Japon 
firması 12 milyon küsur. Demek oluyor ki. Ka
nada firması 45 milyon liralık fabrika için 45 
milyon lira sermaye koymayı kabul ediyor. İsveç 
firması 9 milyon lira sermaye vaz'ediyor, bunun 
sadece 5 milyonunu vereceğini kabul edivor. Ser-
mave vâz'ı bakımından, şirket sermayesi bakı
mından da Kanada firması birinci gelmiştir. 

Taahhüdettikleri sermaye : 2 milyon 550 bin 
Kanada birinci, Fransız 1 milyon 714 bin dolar 
ikinci. 510 bin dolarla Elemerikson üçüncü, 708 
bin dolarla Japonya firması dördüncü, ki, bunu 
mukayese dışı tutuyoruz. 

Firmanın taahhüdedilen finansman kredisi : 
Kanada için lüzum yok, Fransa için 13 500 000 
lira, îsveç için 13 400 000 lira, Japon 13 600 kü
sur bin lira. 

Mütebaki finansman ihtiyacı nasıl karşılana
cak? 

Kanada için lüzum yok, Elemte biriken fon
larla, Elemerikson belli değil, Japon belli değil. 
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G-örülüyor ki, yalnız Kanada firması kuraca
ğı fabrika için lüzumlu sermayenin tamamını ve 
şirket kurulmasını kabul etmekte ve bu serma
yeyi vaz'edeceğini takabbül eylemektedir. 

Fabrikanın imalât maliyetleri : Bu konuda 
otomatik r.?.ntral ve makinalarm her yıl artan ka
pasiteyle ulaşacağı seviye tesbit edilmiş ve 40 bin 
otomatik santralin yapılması öngörülmüştür. Bu
na göre santrallerde- yüzde 70 yerli, telefon ma-
kinol arında % 65 yerli olarak yapıHeaHır. Sün
net z seneler içerisinde maliyetin değişmesi mü
him bir meseledir. Maliyet artabilir, yani dışarda 
daha ucuz mevcut mal varken, dâhilden daha pa
halı ırvd v.ap-.biliriz. Bunu dikkate alan PTT. 
idaresi bidayet, şartnamede bu husus üzerinde 
hassas-Vele durmuştur. Şirketin verdiği maliyet 
formül le-me göre yıllık imalâtın bedeli; limit 
aynıdır, Kanada için 37 milyon 160 bin, Fran
sız 40 nvlvon, İsveç 41 milyon 920 bin, Japon 39 
milyojı 4S5 bin. Maliyetlerin süratle değişmemesi 
için maliyece tesir eden faktörler üzerinde du
rulmuş ve bu faktörlerin bir kısmının sabit kal-
ması meselesi ayrıca önem arz etmiştir. 

Sabit faktörlerin ne oranda olacağı husu
sumda firmaların verdikleri cevaplar şunlardır : 
Krnada firması yü~de 44 ün sabit kalacağını 
kabul etmektedir. Fransız firması yüzde 10 un 
sabit kalacağını kabul ediyor, üst tarafı değişe
bilir dlvor. Yani mahiyetteki seyyaliyet bakımın
dan çok önemli bir nokta. İsveç firması yüzde 12 
s'nin sabit ka1a.b;leceğini, Japon firması yüzde 40 
mm sabit kalabileceğini söylüyorlar. Buna göre 
Kanada firması, maliyet istikrar bakımından en 
avantajlı şartı kabul etmiş durumdadır. 

Kâr bakımından : 
Muhterem arkadaşlarım, Kanada firmasının 

kârı yaklaşık olarak net yüzde 5, istediği kâr net 
yüzde 5, birinci. 

Fransız brüt yüzde 12,9 yaklaşık olarak net 
yüzde 9. Birincisi yüzde 5, ikincisi yüzde 9. 

İsveç firması net yüzde 10 kâr istiyor. Yani 
Kanada'nm 2 misli. 

Japon firması yüzde 30,5 kâr istiyor. 
Patent hakkı : 5 nci imalât yılma kadar top

lam; Kanada 145 000 dolar patent hakkı, Fran
sız firması 445 000 dolar, İsveç 672 000 dolar, 
Japon firması 525 bin dolar. 

Beşinci imalât yılından sonraki her yıl için 
Kanada firması 12 bin dolar patent hakkı isti

yor, Fransız firması 145 bin dolar, İsveç firması 
153 bin dolar, Japon firması da 140 bin dolar. 
Demek oluyor ki, patent hakkı bakımından da ri
yazi kesinlikle büyük farklar meydana çıkmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu meselede en önemli 
husus şudur : Türkiye'de son derece komplike 
olan bu sanayii kuruyoruz. Burada kuracağı
mız sanayiin mamullerini yalnız PTT. nin ihti
yacı için mütalâa etmek doğru olma^. Dış pazar
lara girmek ve Türkiye'de imal edilen santral 
ve telefonları dış memleketlere satmak meselesi 
vardır. PTT. İdaresi çok tedbirli davranmış, şart
nameye bunu koymuştur. Firmalara bu konuda 
teklif vermelerini istemiştir. Türkiye'de imal 
edeceğiniz bu mamulleri yabancı pazarlara, mem
leketlere satmayı garanti edeceksiniz, yani ihraç 
garantisi vereceksiniz. 

İhraç garantisi bakımından tekliflerin muka
yesesini yapıyorum : 

Fabrika kurulduktan sonra ilk dört yılda; 
Fransız firması, ben ihraç garantisi veremem di
yor, İsveç firması, ben ihraç garantisi veremem 
diyor. Japon firması, ben ihraç garantisi vere
mem diyor. Kanada firmasının ihraç garantisi 
929 bin dolar... Bu kadar malı, bu değerdeki malı 
yabmcı pazarlara satmayı garanti ediyor. Sat 
madiği takdirde onun formülü var; dövizinden ke
seceğiz, parasından keseceğiz, sermayesinden kese
ceğiz, kârından keseceğiz, teminatından kesece
ğiz şartları var. 

5 ne" yi1 da 741 000 dolar ihracatı ga^anM edi-
T~O-, d'.<rer firmaların î'V*art Ti-ant'si yok. 5 yıl
dan s n ^ a her sene 44 S 000 dolar bu malları sat
mayı garanti ederim, d'vor. -mukavele de şarta 
bağlı. Frp.n.sız firması 200 000 do^âr garanti ede
rim d'vor. Yapılan hesaba göre Erikson firma
sı da 50 000 doları garanti ed;yo~\ Yani ihaleyi 
verdiğimiz Kanada firması ile Erikson firması 
arasında iıhrac garantisi bakımından bir mukaye
se yapacak 15 misli. Biz bunun meninde has
sasiyetle duruyoruz. Çünkü bu, Türkiye'de ku-
rı^acak sanayi mamul1 erinin kalitesini tesbite 
yamayacaktır, vasfını tâyine yarıyacaktır, yaban
cı pazarlarda müşteri bulabilecek vasıfta bir ma
lı Türkiye'de imal edebilirsek, bunu garantiye' 
bağlarsak bu bizim için büyük şey, bunun üzerin
de hassasiyetle duruldu. 
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Muhterem arkadaşlarım, PTT. İdaresi bütün 
bu konularda yaptığı mukayeseden sonra kara
rını verdi. Ancak şurasını da arz edeyim ki, Âkıd 
tarafı seçti. Yani teklifleri aldı, açtı, değerlen
dirdi, en ucuz verene ihale yaptı... Hayır Âkıd 
tarafı seçti, ondan sonra oturdu çatır çatır pa
zarlık yaptı. Son mukaveleye varmadan evvel 
kaimlerde tenzilât istedi, birtakım avantajlar 
sağladı. Şimdi onu arz edeceğim. 

Maliye Bak?nlığmm değerli uzmanları, mü
tehassısları kredi mevzuunda gayet ciddî bir pa
zarlığın içine girdiler. Yüzde 6 faiz iken bu faiz 
yüzde 3,5 a düştü. 24.5 milyon dolar kredi, yüz
de 3,5 faiz. Bunu hesaba kattığımız zaman rakam
lar çok daha değişiyor. Ayrıca PTT. İdaresi eği
tim merkezi için, diğer meselelerde 800 bin, 
700 000 dolarlık indirmeler yaptı, teferruata 
girmek istemiyorum. Ama global olarak neticeyi 
arz edeceğim : 

Firmalara, kesin teklifinizi verin, bilâhara in
dirme yaparsınız dikkate alınmıyacaktır, şeklin
de resm* teVigat yaptıktan sonra, firmalar bir
takım teklifler ortaya atarak; şunda indirme yap
tık, bunda indirme yaptık, şeklinde gayriciddî 
davranışlarda bulundular. PTT., bütün bu gayri
ciddî davranışları da değerlendirdi, arkadaşlar. 
İyi nivetin ortaya çıkması için her şeyin değer
lendirilmesi lâzım. Resmî olmamakla beraber 
Brikson indirmesinde ne indiriyor, Elemte ne in
diriyor, Nek ne indiriyor, bunları da değerlendir
di, Kanadanın yaptığı indirimi de değerlendir
di; şimdi sizlere arz edeceğim en son rakamlara 
ulaştı. 

Norven Elektrik 419 983 000 liradan ; 

383 819 000 liraya düştü. Birinci. 
Elomerikson İsveç 447 776 000 liradan 

443 904 000 liraya düştü. 
Elekte firması 439 000 000 dan 413 000 000 

milym liraya düştü. 
En son ralkamlara göre 483 'milyonla küsurr 

artırıyorum, Kanada, 443 milyonla Elcmerlk-
son, 414 'milyonla Elcaute. Ancak Elemite ve 
Elemerlkson'un, bu rakamları sadece iyi niye
tin tezahürü için dikkate alınmıştır, resmî bi' 
mukayeseye esas alınamaz. Çünkü biz aktif ta
rafı seçtikten sonra, onunla yaptığımız pazar
lıkta daima idare lehine serbest davrandık, on 
larla her hangi bir pazarlığa girmedik, gi"cmo 
yd , tüzüğümüz, nizamımız ihalenin usulü, şan" 
buna müsait değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; çeşitli iddialarda^ 
bir tanesi de, Türkiye'de yerli sanayii öldü, öl
dürülüyor. Bu Idd a her yerden yapılıyor. Zan
nederini broşürlerde de vardır. Türkiye'de yer
li s iniyi , Türkiye'de otomatik santral yapan 
ırjkrlka mı mevcut ki, öldü? Nedir öldürülen?.. 
Bunu 'bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz 'bir şey var. 
Türkiye'de kalbi yapılmaktadır, şeklinde bir 
iddia ortaya atılmıştır. Bu mesele üzerinde kı
sasa izahat vermek isterim. Filhakika Etibank 
ile bir Fin Şirketi arasında, Fisk'O Kabel Fab-
rikısiyle ontaklaşa bir kablo imalâthanesi ku
rulmuştur. Ama bu telefon kablosu yapmaz, 
elektrik kablosu yapar ve bunun da hisseleri 
İtibariyle; yüzde 72 si yabancı hissedir, yüzde 
23 i Eübanıkmdır. Buna rağmen PTT idaresi 
'yi niyetle şu kararı almııtır: Telefon kablola-
•mm ilerde dâhilde yapılması müm'kündür. Bu

nu nazarı itibara alarak 200 pere kadar ki 
kısmı yerli imalâta ayırmak suretiyle 200 perin 
üstünde, 1 800 pere kadar olan kışımı ithalât 
raretiyle ve bu fabrikanın imalâtı içerisinde 
:rütalâa etmiş, projeye dâhil etmiştir. Yani 
200 pere kadarki kısmı projenin dışında tut-
raır.'tur. 1933 yılı ihtiyacı için 3 000 000 dolar
lık ihale yaptık. Gayet açık söylüyorum, bu 
ihalede, en pahalı fiyatı vermesine rağmen yer-
i sanayii 'himaye için Türk - Kabloya bu iha-
e yapıldı. 27 kalem ihaleden aneaık 3 kalemine 
eklif verebildiler ve 'kesinieşiti. Sene 1967, de
ğerli arkadaşlarını, filomdan mektup aldık; 
Henüz imalâta başlamadım, bana biraz daha 
l e h i verin» diyor. 200 pere kadaı-ki [asımın
la 27 kalem ihtiyacın 3 kalemine cevap ver-
ıiş, 1337 yılı geldi, arkadaşlarımız telefon 
sterler, ihtiyaç var. Fakat bu gerçeğin karşı
mda Türkiye'de yerli sanayi öldürüldü, ya-
mncılara memleket satıldı havası, propagan-
lası yapılmaktadır ve yayılmaktadır. Bunların 
ıangi haksada dayandığını burada biraz ev-
/el raıkamlarla ifade 'ettim; 40 seneden beri tat-
b pazarı bozuldu, düzeni bozulanların feryadı 
ar, arkadaşlar. Ortada donen feryat bu. Bu-

ıa gönülden inandım. Buna inanmadan evvel 
)ir yıldan beri bu (müessesenin bünyesinde tet
kik etmediğim taraf kalmadı. Ama size her 
>akımdan dürüst bir şahadet yapabilmenin he-
raeanı içerisinde bu tetkiki yaptım ve inandı-
;ım iç'n de kürsüde gayet rahatlıkla ifade 

ediyorum. (Bravo sesleri) 
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Bu ithamlar arasında çok korkunçları var. 
Diyarlar ki; «Türk Ordusunun sevk ve İdaresi 
teldkomJn'Jkosyan sanayii dolayıa'yle yabancı 
şirketlerin eline verildi.» Türkiye'de biz otoma
tik santral kuracağız, arkadaşlar. Ordunun ih
tiyacı olursa ona da veririz, ona' da kurarız. 
Ama bu sanayi >dolayıslyle ordunun idaresini 
yabansı şirketlerin eline nasıl veririz, nasıl ve
rilmiştir?.. Ama bu söyleniyor. Me-suliycitsiz bir 
ağız bunu söylüyor ve yazıyor. 

Muhterem arkadaşlarını, üzerinde enlemle 
durulan bir ba}ka konu; şirketin hissesi mese
lesi, %51, % 49 hisse meselesi. Bu konu üze
rinde de tartışma yapılmaktadır, bir süre 
daha yapılacaktır. Kurulacak fabrikanın ida
resi hiç şüphesiz çok önemli bir mesele. Bu
nun önemini izah için kıymetli zamanınızı 
almadan bâzı rakamları okumak istiyorum. Son 
derece komplike bir sanayiidir, dedim. Ger
çekten bö;/ledir. BJr misal arz edeyim 90 000 
hat kapasiteli bir santralde 50 000 dönücü 
âlet 700 000 muhtelif röle, 100 0C0 lerce di
renç, kondansatör ve saire, santral dâhilin
de 30 000 000 kontakt noktası, 60 000 000 dan 
fazla lehim noktası mevcut; bir santralin muh-
tovası. Biz bu sanayii kuracağız. Hiç şüp
hesiz bunun idaresi kolay değildir, arkadaş
lar. Biraz evvel iktisadi- Devlet Teşekkülleri 
hakknda çok güzel tenkidler yapıldı. Böyle 
bir sanayi kuracaksınız, bunun idaresini biz 
elimize alacağız. Bu. bir aciz değildir, ama. 
bugün içl-n mümkün değil. Yeni kuruyo
ruz, bir benzeri kurulmadı. Zaman gelecek 
bunu da elimize alacamız. Ne vermişiz?.. Yeri
len şu; PTT İdaresi kâr bakımından % 51 

firmaya aittir, bunu PTT kendisi istemiş 
t> . Neden istemiştir? Telefon santrallerin' 
Türkiye'de imal ettikten sonra yabancı pa
zarlara ihraç etmeyi mukaveleye koymuşuz 
bu şartı kabul ettirmişiz. Şirkete diyeceksi
niz ki, sen her sene bizim 750 bin dolarlık 
T ürk'ye'de imal ettiğimiz malımızı ihracede-
ceksin, buna garanti vereceksin, sonra da 
fabrikayı ben idare edeceğim, yani % 51 ben
de bulunacak, sen Amerika'da, Fransa'da 
İngiltere'de burada yaptığım malı satmayı 
garanti ede-ceksin... Böyle şey olmaz. Garanti 
verdiğine göre teknik idare üstünlüğünün 
onda olması tabiî, bu gayet açık bir hu
sus. Bunun yanı sıra Norven Eletrik Fir

ması, dünyanın en büyük firması olan Wes-
ten Elektriğin bir kolu ve onunla beraber 
çalışmakta, dünyanın en büyük lâboratuvar
ları, milyarlara malolan Bell Lâboratuvaria-
rından istifade etmektedir, mukavelede bunlar 
var. Her sene bu lâboratuvarlardaki, keşif ve 
tekâmül Türkiye'deki santral fabrikasına 
aynen intikal edecektir, ayr ıca patent hakkı 
ödemiyeceğiz, keşif hakkı ödemiyeceğiz. Bun
lar gelecek, Türkiye'de yılın inkişaflarına 
göre biz de bu fabrikayı inkişaf ettireceğiz. 
Binaenaleyh, Bell Lâboratuvarlarından istifade 
hakkı, dünya inkişaflarına muvazi bir in
kişaf imkânı, sonra da idare PTT de... Buna 
imkân yoktur, arkadaşlar. Bu itibarla his
senin bu tarzda kabul edilmesinde sayısız 
fayda görülmüştür. 

Şimdi emsale bakalım; Türkiye'de acaba 
emsali ne vaziyette?.. 1980 dan sonra Good - Year 
aynı şekilde bir teşebbüse girmiş, bir lâstik 
imalâtiyle ilgili. Türk hissesi yüzde 30, ya
bancı hisse yüzde 70. 19 . 2 . 19G3 tarihinde 
Türk - Kablo kurulmuş; yüzde 72 si yabancı, 
yüzde 28 i yerli, ki, kablo sanayii o kadar 
komlike bir sanayii değildir, bu yüzde 72 
hisseyi yabancıya vermiştir. Demir Çeliğin du
rumuna hiç temas etmek istemiyorum. Gene
ral Ekktrik ' in durumu, Man'ın durumu, 
Türk Pirelli'nin durumu, bira fabrikasının du
rumu; bütün bunlar mukayese edildiği tak
dirde PTT İdaresinin almış olduğu karar mil
let menfaatlerine en uygun karardır, arka
daşlar. bunu belirtmek isterim. 

Demin mâruzâtımda - Sayın Akif Eyido-
doğan rakamları yazıyor - zannediyorum bir 
kelime yahut bir rakam hatası oldu. Kana-
da'nm en son rakamını verdim : 494 değil 
383. onu tashih ediyorum; 383.919 000 en son 
indirmelerden sonra. 

Muhterem arkadaşlarım, bu fabrikayı inşal
lah kuracağız. Birtakım ithamlar yapılacak. 
dedikodular olacak. Hizmet etmek kolay de
ğildir, icrada mesuliyet vardır. Biz seve seve 
memlekete hizmet için bu mesuliyeti tekabbüle 
hazırız. Yalnız İstanbul'da 80 bin vatandaş te
lefon bekliyor. Ankara'da telefon bekliyen 
miktar şu kadar, Anadalu'nun her tarafı oto
matik telefon santrali istiyor. 200 bin hatlık 
telefon santrallerini imâl ettiğimiz gün PTT nin 
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durumu şu olacak; her telefon senede bin lira 
gelir sağlıyor, bin lira da avans alıyoruz iki 
bin lira, 200 bin hat, 400 milyon efektif yalnız 
PTT nin geliri olacak. Bunun dışında imâl etti
ği malı dışarı ihraç edecek, döviz tasarrufu sağ-
lıyacaktır, her sene de 40 - 50 milyon liralık 
dışardan mamul mal alma meselesini ortadan 
kaldıracaktır. 

Bugün ihale yapılmış olan firmaların talî bir 
firma olduğu da söylenmektedir. Bu da dedi
kodular arasında, duyulmamış bir firma. Muh
terem arkadaşlar, bu mevzuda kısa bir izahat 
vermek isterim. Bizim Türkiye'de mevcut oto
matik sanraller demode olmuş santraller. Şimdi 
Gosfarbe sistemi üzerinde modern santraller 
imal edil.'p, bu sisteme göre imal edilip hizmete 
sokulmaktadır. Bugün dünya telefonlarının 
yüzde 53 ü Amerika ve Kanada 'dadır. Bu büyük 
firmalar, oralarda işba hali olduğu için Avrupn 
pazarlarına girmeye başladılar. Rekabet burdan 
geliyor. Ucuz teklifle Avrupa pazarlarına giri
yorlar. Kendi memleketlerinde kâfi miktarda 
telefon yapılmıştır. Yunanistan'da da aynı va
ziyet oldu. Yunanistan da gecen sene ihah 
mevzuu yaptı, o da Norven'e vermiştir. Bum 
bir şey olarak söylemiyorum, yani Avrupa pa
zarlarına alışılmış fiyatlardan çok daha ueır 
teklif vermek suretiyle bu firmalar girmektedir 
ler ve böylelikle rekabet oradan doğmaktadır 
Bugün Grosfarbe sistemine göre dünyada mev
cut telefonlardan 17 milyon 200 bin hat Norveı 
elcktriğin imâlatıdır. Erikson Firmasının 2,f 
milyon, yani 1/8 i oluyor. Tecrübe bakımmdar 
da bu rakamlar meydandadır. Yıllık ihracat ba
kımından mukayeseler yapmak istemem, PTT 
böyle bir ihalede müdebbir davranmıştır, mem
leket menfaatlerini gözetmiştir ve yıllarca mese
leyi tetkik etmiştir. Böyle bir kararı vermi' 
olmasından dolayı da kendilerine ancak teşek
kür etmek bizim için b'.r borç olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Bankası 
nın durumu hakkında çok kısa izahat vermek fc 
terim. Denizcilik Bankası, arkadaşlarımızr 
da temas ettikleri gibi, zarar eden müessesele
rimizden birisidir. Bu zararın çok çeşitli sebep 
leri vardır. Başta 500 milyon lira sermaye il 
kurulan bu şirketin, kuruluşun döner sermny 
den mahrum oluşu, elindeki mevcut vasıtaları 
teknik ömrünü doldurmuş olması, malî kriz içiı 

de bulunması gibi sebepler zararın başlıca kay
naklarını teşkil eder. 

Bir rakamla bunu belirtmek yerinde olacak. 
Bugün Denizcilik Bankasının 853 milyon lira 
borcu vardır. Bu 853 000 000 liralık borcun 
G84- milyon lirası Devlet Yatırım Bankasına. 
684 000 000 lira borcun 215 milyon lirası faizdir, 
arkadaşlar.. Yüzde 30 u faiz. Bu müessesenin 
kâr etmesine elbetteki imkân yok. 

Personel bakımından 1962 yılından sonra ta-
sarduf tedbirleri alınmıştır. 1962 yılında 19 810 
iken personel adedi, 1966 da bu rakam 18 401 
dir. Yani 1962 ile 1966 arasında 1 433 kişi ek-
Tİlmiş bulunmaktadır. Demek ki, personelin 
yıldan yıla artışı bahis konusu değildir. Bir ar
tış vardır, ancak bu artış personelin adedinde 
leğil, ödenen ücrettedir. Bugün bir tahmil ve 
lalıl'yc İŞÇİSİ günde 35 lira alıyor, arkadaşlarım. 
Toplu sözleşme vardır, bu hakkı vermişizdir. De
ğerli arkadaşımız demin rakamları ifade ettiler. 
^ 0 küsur milyon lira olan personel giderleri 
Ü50 milyon liraya çıkmışsa bunun sebebi budur. 

Denizcilik Bankası elinde bulunan gem 11e-
'lyle iyi bir işletmecilik içerisinde faaliyet gös
teriyor denemez. Ancak mevcut imkânlardan 
V.anıi şekilde istifade etmenin yolundadır. Ha-
'Ihanırda yıllık zararı, bu yıl 10 milyon lira-
'ı:\ bunu bilhassa tahsisen arz etniek isterim 
Hecen sene bu zarar 28 milyon lira idi, düşmüş
tür. Gelecek sene zararı düşü mek, muhterem 
arkadaşlarınım lire gösterecekleri yardıma 
bağlıdır. Yıl içerisinde gerek Yüksek Plâıla-
nıada ortaya kcr.an fikirler ve plân tedbirleri 
dikka'e a'uımak suretiyle bir çalışma yapıl
dı. Mütehassıs arkadaşlardan mürekkep bir 
heyet bu bankanın zarar sebeplerini ve bu za-
^arı iza^e cdscek tedbirlerin reler olduğunu 
' osbit ettiler. 76 aded tedbirdir, arkadaşlar, bun
lar. Bu tedbirleri tesbit ettik. Bu 76 aded ted
bir içerisinde işletme getrlerinin artırılması 
var,giderlerin azaltılması var, daha rasyonel iş-
'etmccilik var ve tarife ayarlaması var. Eğer 
bu tedbirleri bihakkın tatbik edebilsck Deniz
cilik Bankası önümüzdeki yıl 25 milyon lira 
:âr edecektir. Fakat taviz vermek suretiyle 
m tcdbiıfeıi tatbik edemezsek gelecek yılın za-
arı bu seneki zarardan az olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Van G 111ü işletmef-
jinin üzerinde durdular. Detllet Demiryolları7 
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na devri hususunda kanun tasarısı hazırlanmış
tı:'. Bunu arz ediyorum. 

Yalova İş/etmesinin Denizcilik Bankası bün
yesinde oluşu bir hali hususidir, gatip bir hal
dir. Bu geçmiş yıllardan intikal etmiştir. Sağ
lık ve Sosyfil Yardım Bakanlığı bunu bize yir-
mibeş yil müddetle kiraya vermiştir, son gö
rülmelerimizde aradaki kira akdi feshedilerek 
bu mües:e3e clduğu gibi Sağlık Bakanlığı bün
yesine intikal edecektir. Kısaca Denizcilik Ban
kası kendi faaliyet sahası dışında olan işler
den eli- i eteğini çekipn kendi fonksiyonu, ken
di rayı içerini:e oturmak, fonksiy nu içerisin
de vazife görmek durumuna gelecektir. 

Tersanelerde imalât yıldan yıla gelişmekte
dir. Bu sene denizciliğimizi himaye için eldeki 
kapasite değerlendirilmiş, 12 bin metrik tonluk 
iki şilebin omurgası konulmuştur. Bunlırda-ı 
bir taneni Gölcük, Tersanesinde, diğeri Camial-
tı Tersanecilide halen inşa halindedir. Büy'ece 
bir yıl içerisinde 25 bin metrik tonluk ye. I i ge
mi inşası meselesi realize edilmiş bulunmakta
dır. 

Ayrıca kredi Maritim müessesesi işletilmiş
tir. Bu yil 80 milyon li alık bir kredi temin edil 
diği takdirde özel sektörün gemi inşa sanayii
ne önem ve en arkadaşların maddi bakımdan 
takviye edilmeleri mümkün olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Banka
sının yapmış olduğu zamlar sebebiyle arkadaş
larımızın birtakım şikâyetleri oldu. Gerçekten 
müessesenin faaliyeblerinden değerli arkadaşla
rı nnz bir ölçüde memnun olmadıkları içindir ki, 
zam meselesi zaten gayri memnun olan haleti 
ruhiyeyi 'biraz daha tahrik ve teşvik cıtmiş 
bulunmaktadır. Buıiun haklı veya haksiz olan 
taraflarını burada münakaşa etmek istemiyo
rum. Sadece şu kadarını ifade edeyim ki, De
nizcilik Bankası bu tarife ayarlamasını kendi 
bünyesinde yapmaktadır. 440 numaralı Kanu
na göre tamamen muhtar bir müessese olan 
Bınka kendi tarifelerini kendisi tespit eder, hiç
bir yerden de emir almak durumunda değil
dir ve bir tastık de bahis konusu olmamıştır 

Nedeıibii zamları yapmışt ı r! Muhterem ar
kadaşlarım, biraz evvel personelin miktarını 
ifade ettim; pet^onelde artış yok. Yalnız top
lu iş sözleşmelerinden mütevellit her yıl 3 5 - 4 0 
milyon lira bir munzam ödeme Banka bünye

sine intikal etmektedir. Bunun yanı sıra 1963 
yılında akar - yakıta yapılan zam 12 milyon li
ralık bir ilâve ödemeyi zaruri kılmıştır. 1963 
yılından beri tarifelerde hiçbir değişiklik ya
pılmamıştır. Fiyatlar değişmiş, konjonktür mu
ayyen istikâmette seyretmiş, ama Denizcilik 
Bankası hiçbir tarife değişikliği, ayarlama yap
mamıştır. 4 Yıl sonra değişen şartlar muvacehe
sinde mücerret zararlarının tamamını 'karşıla
mak için değil, ama bir ölçüde ifa ettiği hiz
metin karşılğını hiç olmazsa bu hizmetden is
tifade edenlerden alabilmek için ücretlerine 
cüzi zamlar yapmıştır. Bu meseleyi Sayın Adalı 
arkadaşımız bir şikâyet konusu olarak getirdi. 
Kendi açılarından haklıdırlar. Hakikaten İs
tanbul'da vatandaşlar bunu bir şikâyet mevzuu 
yapmışlardır. Kendilerine intikal etmiştir, bu
nu haklı görürüm. Yalnız şurasını tazvlh etmek. 
isterim ki; Denizcilik Bankası vatandaşın cebi
ne el atarak zararını kolay yaldan karşılamak 
cihetini tercih etmemiştir. Bu 76 tedbirin içeri
sinde, müşavirlik kadrosunda istifade edilmiyen 
personelin idare bünyesinden uzaklaştırılması, 
rantabilitesl'ni kaybeden gemilerin bağlanması, 
biıttakım gaydrantabl 'olan iskelelerin servis 
dışı bırakılması, yani oralara hizmet lüzumu 
kalmadığı için gemi gönderilmemesi gilbi ted
birler, bunun yanı sıra pek çok tedbirler var
dır. Ancak bu ayarlama me3elesi de ayrıca 
ele alınmıştır ve .bundan da bir munzam gelir 
beklenmektedir. 

Her hangi bir kararname bahis konusu ol
mamıştır. Sadece değerli arkadaşımızın yerinde 
olan ikazı üzerine meselenin yeniden tetkik et
tirilmesi ve yeni tetkikat sonunda daha gerçek
lere uygun bir karar ittihazı hususunda Banka 
uyarılmıştır. Kendi Yönetim Kurullu karar ver
mek suretiyle bu ertelemeyi yapmıştır. Hiç; 
şüphesiz bu mesele gerçeklere uygun tarzda 
realize edilecektir. Yani her hangi 'bir şikâyete 
bir sızlanmaya meydan bırakılmaksıızm 'mumsif 
ölçüler içerisinde bu konuda muktezi karar 
verilecektir. Hiçbir zaman fiyatlara zam yapıl-
mıyacaktır, tarzında beyanda bulunmak du
rumunda değilim. Böyle bir beyanda -bulunula
maz. 

Şartların ne getireceği belli değildir. Yalnız 
vatandaşın ödeme kabiliyetiyle, gücü ile müte
nasip bir ayarlama yapılacaktır. Yalnız şurasını 
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belirtmek isterim; Denizcilik Bankasının İstan
bul'da yapmış olduğu hizmetler büyük ölçüde 
zararla kapanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, Haliç hattı 4 milyon 
lira zarar eder, İzmit hattı 2 milyon lira zerer 
eder, Boğaz hattı 28 milyon lira zarar eder, 
Kadıköy hattı 1 milyon lira zarar eder. Bunla
rın sebepleri nedir? Yalnız Umum Müdürlü
ğün bünyesinde oturan 15 kişinin aldığı ikibin 
lira, büç bin lira maaş değil, muayyen şahıslara 
verilen permiler değil ama bizatihi o hattın iş
letilmesinden mütevellit geminin amortismanı 
akar yakıtı, aktif personelin ücretleriyle muka
yese ettiğimiz zaman gelirler karşılamamakta
dır. Bunu karşılamak için bir ayarlama yapmak 
lüzumu ve zarureti meydandadır. Ve bunu çok 
görmemek lâzım. Aslında bu hizmet bir âmme 
hizmetidir, ama belediyenin yapması lâzımge-
len bir âmme hizmetidir. İstanbul Belediyesi
nin yapması lâzımgelen bir âmme hizmeti. Be
lediye ele almamış bu işi. Belediye işin rahat ve 
kolay tarafını tutmuş. Yük tarafını Devletin 
genel bütçcsinyle, yani hayatında deniz görme
miş vatandaşın vereceği vergilerle karşılanacak, 
büyük zararlara müncer olacak Denizyollarının 
s ınma sarmıştır. Realite tarafı budur. 

Muhterem arkadaşlarım, zamların müdafa
asını yapacak değilim. Yalnız şurasını söyliye-
yim; bu zamlar zaruretten doğmuştur. Sayın 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi 1965 yılı içeri
sinde 7 milyon liralık Yalova hattındaki zarara 
karşılık bir ölçüde zam yapılmıştır. Bu zam 
1 nci mevki ücretlerde 100 kuruş, 2 nci mevki 
ücretlerde 75 kuruştur. Bunun yanı sıra hem^n 
ifade edeyim, öğrencilere % 75 tenzilât, tenzi
lât .kısınma geliyorum, subay ve memura % 40 
tenzilât, devamlı yolculara % 25 tenzilât, za
ten bir şey kalmıyor ortada. Demekki, tankid-
lerimizi yaparken raadolyonun öbür yüzündeki 
bu gerçekleri de görmek icabetmoktedir. 

Umumi izahatım sırasındada cevap arz et
tiğim hususlara tekrar temas etmiyeceğkn. 
Onun için diğer hususlar üzerinde duracağım. 

Muhterem Z:ya Ayrım arkadaşımız, Doğu 
ve Güney - Doğuya seyahat edenlerin çektiği 
sıkıntıya temas ettiler. 1966 tatbikatı büyük 
ölçüde tesir icra etmemiştir. Bunu kabul ederim. 
Yalnız Devlet Demiryollarının almış olduğu 
kararı burada ifade etmek istiyorum. Haftada 

beş gün Doğuya giden ekspresin her gün Kars'a 
kadar gitmesi temin olunmuştur. Keza Güney -
Doğu eksprasi hergün tahrik edilmektedir. 
Batman - Diyarbakır arasında banliyö treni ih
das edilmiştir. Bunun yanı sıra 1966 yılı içeri
sinde Adapazarı fabrikalarımızda imal ettiği
miz yolcu vagonlarının tamamı Doğu katarla
rına verilmiştir. Geçen sene burada ifade etmiş
tim. M-emleketin Doğusu, Batısı, yoktur, her ta
rafı bizim için aynıdır. Fakat bu trenlerin ha
kikaten p;s tutulduğu meselesi üzerinde durduk. 
Bu mesele bir allerji mevzuu olmuştur. Vagon
ların yenilenmesi için biz kararımızı aldık ye
ni vagonları verdik. Temizliğine itina ediyo
ruz. Temizliğine yalnız idarenin de itina etme
miz kâfi değild:r, yolcuların da bu vagonları 
temiz tutması lâzımdır. Bu da ikinci bir prob
lem. Bu mesele de tabiatiyle üzerinde hassasi
yetle durulması lâzımgelen bir meseledir. 

Hayvan nakli mevzuunda bu yıl her hangi 
bir şikâyet bahis mevzuu değildir. Hayvan nak
linde vagon sıkıntısı diye her hangi bir sıkıntı 
yoktur, arkadaşlar. Bunun nereden ileri geldi
ğini ifade edeyim; bundan takriben üç - dört ay 
evvel çeşitli telgraflar çekilmek suretiyle vagon 
tahmisi istenmiştir. Yaptığımız tetkiklerde bâzı 
kimselerin on lira depozite karşılığında vagon
ları bağladıkları, yani üç yüz, dört yüz vagonu, 
spekülâsyon yaptıkları, hakikî ihtiyaç sahibi ol
madıkları halde bu vagonları bağlamak sure
tiyle suni bir sıkıntı yarattıkları anlaşılmıştır. 
10 lira depozitoyu elli liraya çıkarttık. B!zzat 
vagon istiyenlerin hayvan nakletmeleri hususu
nu takibettik. Yani aracı ortadan çıktı, spekü
lâsyon yapan ortadan çıktı ve böylece hakikî 
ihtiyaç sahibi vatandaş arzu ettiği miktarda 
vagonu aldı. Bugüne kadar bize intikal etmiş 
her hangi bir şikâyet yoktur. Bugün kim ihti
yaç sahibi olarak vagon istiyorsa, ne miktar, 
Devlet Demiryolları o vagonu vermeye hazır
dır. Ancak, istif yapmak için, spekülâsyon için, 
para kazanmak için vagon tahsisimize imkân 
yoktur. Bunu ifade etmek isterim. 

Sayın Arıburun arkadaşımızın temas ettiği 
iki hususa değineyim. Bunlardan, geçen yıl ten-
kid konusu yaptıkları Yeşilköy Hava Alanı için 
gerekli bot temin edilmiştir, denize karşı kalkan 
uçakların bu kaza anında yolcularının kurtarıl
ması için tedbir alınmıştır. 
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Samsun, Antalya ve Trabzon'da teçhizat 
noksanlığı vardır, ikmaline çalışıyoruz. Aynı 
tedbirlerin, imkân bulduğumuz ölçüde bu mey
danlara da intikal edeceğini ifade etmek iste
rim. 

Pilot sıkıntısı tamamiyle ortadan kalkmış
tır. Yüce Meclislerin kabul etmiş olduğu kanun 
gereğince, Türk Hava Kuvvetlerinin uçucu per
sonelinin, bilhassa pilotlarının almış olduğu üc
retle, Türk Havayollarının ödediği ücret ara
sında bir muadelet temin edilmiştir. Böylece 
dışarıya giden birçok değerli pilotlarımız tek
rar THY na müracaat etmişlerdir. Ancak sı
kıntı halen DHMl Genel Müdürlüğündedir. Yer 
personeli aynı haktan istifade edemediği için
dir ki, iyi bir telsizci, trafikçi bünyede kalma
maktadır, yabancı şirketlere kaymaktadır. Bu
na ait rakamlar zamanı gelince arz edilecektir. 
Teklif ettiğimiz kanun halen Başbakanlıktadır. 
Meclislere intikal edecektir. Kabulü halinde bu 
hizmetleri daha seviyeli olarak ifa etmek müm
kün olacaktır. 

Sayın Berkol arkadaşımızın, nakliyenin ih
racat ve dahilî istihlâk de maliyete tesirleri üze
rindeki bcvanma aynen iştirak ederim. Bu ko
nuda verdikleri izahat doğrudur. Maden ihra
cının teşviki meselesi bir Hükümet meselesidir. 
İhracatçıya muavven miktarda prim verilmesi, 
onun mâruz kaldı"1! zararlarının sübvansiyone 
edilmesi meselesi Hükümetçe ele alınacak me
seledir. Biz mevcut taşımalarda bir ölçüde in
dirim vapmayı bilhassa demiryolları olarak tet
kik ediyoruz. Henüz bir karara varılmamıştır. 
Fakat kendilerini tatmin edecek, maden ihra
cını artıracak ölçüde tatminkâr bir indirimin 
ancak bir Hükümet meselesi olarak tetkike va
beste bulunduğunu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar. 1967 yılı için jet pro
jesi tahakkuk etmiştir. Havayolları Genel Mü
dürü birkaç gün evvel Amerika'da gerekli an-
laşmavı imzalamıştır. Kredisi temin olunmuş
tur. Ümidediyoruz ki, Haziran ayında hava 
meydanlarımızda ilk defa jet uçurmak kabil 
olacaktır. Böylece Havayollarında pervaneli 
uçaktan jete geçiş meselesi halledilmiş olmak
tadır. 

Hâtıra pulları üzerinde şikâyette bulunan 
Sayın arkadaşım Ekrem özden'e cevap arz et
mek isterim. Pul meselesi üzerinde yakından 

alâkadar olacağız. Yalnız hâtıra pullarının fev
kalâde güzel baskısı olduğuna ve rağbet gördü
ğüne dair bize intikal eden malûmat vardır. Ve 
bu malûmatın yanısıra da geçmiş senelere na
zaran hâtıra pullarının satışında yüzde 40 ora
nında bir artış olmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, gsrek mevzuat ba
kımından. gerek teftiş, murakabe bakımından, 
spr^k hava meydanlarının durumu bakımından 
daha pek cok konumuz huzurlarınızda izaha 
vabeste, fakat bunları izah etmek imkânını bu-
lamıvorum, vaktinizi daha fazla almak is+emi-
vorum. Savın Başkanım. Savın Komisyon Baş
kanım da sözlerimi bir an evvel toparlamamı 
arzu -ed^rlor. Bu m e s t l e r i her zaman s'zlere 
izaha âmadevim. Arkadaşlarımın bir kısmının 
bana, tevcih brvırdnklar ı sorulana vazılı ola
cak oevar» yp-r^ek imkânı da vardır. Zamanınızı 
<ılm.ı.mq.k ip'n di »W h"" su si ara vazılı olacak arzı 
^evabedebilirim. B a s k ç a şifahi sorular olursa 
!ntizar ediyorum efendim. 

(V.MAN S \ Î M SARTttftT,T,îî r ^ H ' ^ _ 
Bakanlığın tutumu ve usul hakkında söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Başkanlığın usule mugayir 
hip '̂-r* hareketi yoktur, bir. 

1^'ncisi: oylanan kifayet takriri somlara da 
şâmildir. B^ itibarla sorulara vazılı olarak ee-
VI.T» varabilirsiniz, size müraeaat ettikleri tak
dirde. S ^ T H B r ,^" ı r |. sör'l'ı'r>*'̂ *'7 T~ıi+*~»icfi~î'p. 

O ".M AN SAÎM S A R T G Ö L T Î } (Avdın) — 
Usulü mü"fkere hakkında ?öz istiyorum. 

BAŞKAN — Usule aykırı bir hareketimiz 
yoktur. Tamamen tüzüğe ve alman k a r a l a r a 
TÖr̂  harok^t ettiğimize kaaniim. Bu itibarla 
maalesef söz vererniveceŞim. 

Savın Ba^an sözünüz tamamdır pf-ndî>n. 
ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 

(Davamla) — Huzurlarınızdan ayrılırken de
ğerli arkadaşlarıma şükranlarımı arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Savın öztürkçine'nin-
dir. Rrvnmn Savın öztürkpinp. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ CAydın) ~ 
Bakana sual soramazsam hakaret sire racidir. 
Bak-m hakaret etmiştir, biz de ŝ ze veriyoruz. 

BAŞKAN — Bakan sual sorana hakaret et
miş delildir. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ r Avdın) — 
Etmiştir. Kürsüden, ihalenin feshini yaptırmak 
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istiyorlar, dedi. Biz de bunlara yüklenmek iste
nen bir hususu açıklamak istiyoruz, 

BAŞKAN — Ayrı bir mevzu, Sözlü soru 
hakkınız mevcuttur. 

Devam edin, Sayııi öztürkçine. 
OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Yok. Usul mevzularında söz almak... 

BAŞKAN — Buradan her hangi bir mev
zuun uzun uzadıya münakaşası mümkün değil
dir. Yapılan bir program vardır. Üç tane ba
kanlık bütçesi müzakere edilecektir. Riyasete 
sayın arkadaşlarımın yardımcı olmalarını çok 
rica ediyorum. 

Lütfen devam ed'u. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, hiç unutma
mak lâzımıdır ki, ymi vergi. daima araverrrivi 
öldürir'. Her zam tekerleri boşa döndürür. Dö-
n^n tekerledin rantabilitesi zam ile deril. idare
de reo^gınizasvona bağlıdır. Bir idare ki. kendi 
iç bünyesinde reorganizasyona gidemiyorsa 
zamlarının hiçbirinin kıvmeti voktnr. 

Bundan sonra. 29A savıl: Sosvalizasvrm Ka
nununun tatbik edildiği bölgelerde paklık tesis
lerimizin hukukî dnrumu ne olacaktı1'? 

Devlet Demirv^ö'ları Emekli Sand^nna tabi 
o1 an memur ve ilcilerinin bir an evvel sösval 
sigortalara; bağlanması bizlere memnuniyet ver
mektedir. 

Telefon suiistimalinin dâvaları başlamıştır. 
Bu dâvaları çekirdekten vetişmk. sonradan ida
rede' hukuk mevzuu olmuş, avukatlık ruhsatını 
kazanmış ve el'an idamede baskn kısımlarda ça
lınmakta olan kıymetli elemanlara da bti gibi 
dâvalarda vazi;fn verilmes:nin idare lehine daha 
favdah olacam kanısındavım. Zira şimdiye ka-
da~ görülen dâvalarda idare daima zarar et
mişti1*. 

TıVk Havayollarının bu s'uıe kâr ettiğinden 
bahsedilmişti1*. 1961 den 196^ vdıra karla1* 00 
müvon lira kadar zarara mukabil bir dnfa 3 Jî 
müvon lira kâr ed'si zararın telâfisi için atılan 
ilk adımlardan birisidir. 

Deniz Naklivat Ortaklısının 33 gemisinde 
3^0 personeli vardır. Şile-nrilik kâr gav*fi esa
sına gö^e kurulmuştur. Paracını beş senede 
a^ ' ^ t i etmesi gerekirken aradan 10 s°ne geçtiği 
halde si1 ana kadar daha 60 milyon lira amor
tisman için zaman beklemektedir. 

Hava trafiği, elektronik uçuş kontrol ekip
lerinin de işleri gayet ağırdır, vazifeleri çok 
ağırdır ve mühimdir. Bunlara da tazminat ve
rilmelidir. 

Sayın Bakanımız Haliç'ten bahsettiler. Ben 
üzüntü ile belirtmek isterim ki, Haliç her gün 
dolmaktadır, vapurlar her iskeleye uğrıyama-
maktadır. Bir gün burada en ağır bir deniz fa
ciası beklenmektedir. Bu itibarla Halic'in Dev
let tarafından mı, ne taraftan olacaksa, bir an 
evvel temizlenmesi cihetine gidilmesi ve bunun 
Hükümet programına ithal edilmesinin lüzumlu 
olduğu kan aatindeyiz. 

Devlet Havayolları ile THY Anonim Ortak
lığında çalışan işçilerin ve memurların ücretleri 
çok farklıdır. Hepsi de aynı işi gördüğü halde 
ayrı ayrı zümrede olduklarından dolayı ayrı 
fark ödenmesi sosyal adalet ilkelerine uyma
maktadır. Aynı işi gören işçi ve memur arasın
daki hak ve hukuk denkleştirilmelidir. Çok 
eski bir kanuna göre gar şeflerine ayda 10 lira 
gibi bir tazminat verilmektedir. Eskiden 10 lira 
bir mâna ifade ederdi, ama şimdi 10 liranın 
hiçbir kıymeti olmadığına göre. büyük istasyon
larda ve garlarda bulunan şeflere ve gar şefle
rine hiç olmazsa mevki ve yerine göre 10 lira 
ta^nrnat yerine 100 - 150 lira tazminat verilme
sinin yerinde olacafrı kanaatindeyiz. 

D. Demiryollarında bir de, daima her sene 
köyleriz, bir teftiş usulü vardır. Bu teftiş usu
lünün değişmesi lâzımdır. Muhterem arkadaş
lar, ayın onunda teftişe gelen bir müfettiş an
cak ayın birinden ayın onuna kadar olan evrak
lara bakmaktadır. Ama ayın birinden evvelki 
evrakların ne olduğuna bakmamaktadır. Bu 
gibi teftiş usulü yüzünden mütemadiyen yeni 
yeni suiistimaller olmaktadır. Her sene söyle
riz ama, ne yazık ki, bu usulde bir değişiklik 
olmadığını görmekteyiz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Peki 

efendim. 
En mühim mevzulardan biri de, İktisadi Dev

let Teşekkülleriyle Devlet memurları arasında 
barem içi ve barem dışı olan durumdur. 

Muhterem arkadaşlarım, barem dışında olan 
her hangi bir Devlet memuru barem içerisine 
g'rdiği zaman da buriun müktesep hakkı emek
liliğine ödediği paradan itibaren başlar. Meşe* 
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lâ, 800 lirada iken 1 250 liraya giren bir kimse; 
bu, 500 lirada iken 800 lira olduğu zamanda 
800 lira emekli aidatı öder ve barem dışından 
barem içerisine girdiği zaman da £00 liradan 
maaşına başlar. Halbuki, İktisadi Devlet Teşek
küllerinde ise bu memur 500 liradan başlamışsa 
aldığı ücret 1 250 lira da olsa Devlet memur
larında olduğu gibi 800 lira da değil, bıraktığı 
yerden yani 500 liradan başlamaktadır, ki bu 
da memurlar arasında vazife yönünden bir hu
zursuzluk yaratmaktadır. Temennimiz odur ki ; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde çalışan barem 
dışı memurlara, barem içine girdikleri zaman da 
tıpkı Devlet memurlarında barem dışından ba
rem içine girdikleri zamandaki hak ve hukuk 
iade edilmelidir. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın öz-
türkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (Devamla) — Bir 
şey daha sövliveyim : To-nkapı - Londra asfaltı 
üzerinde beledi ve rahatlıkla ruhsat vermekte
dir. Telefon fabrikasının oraya yapılmasına 
müsaade etmivm belediye oralara birtakım ye
ni veri ruhsatlar verilmektedir. Bu ruhsatlar 

• v \ kpr^na •rvn-r'dur. k a n r r a uysrnsa telefon 
idaresinin fabrikasının yanılması için de bele
diye oraya ruhsatı vermelidir. Telefon fabrika
sının damım tamire müsaade etmiyen belediye 
fabrikasının bitVıR-inde iki k^tlı, b^lki de ruhsat
sın "nşaatlara dev^m etmokted'.r. Savın Bakanın 
b11. husufu da dikkatlerini arz ederken, büteen'n 
memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim, teşekkür ederim. 

UT ASTIRMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK 
(Eskişehir) — Yerimden bir cümle ifade etmek 
istiyorum; : 

Sayın Sarıgöllü, büvük bir hassasivetle mâ
ruzâtımın kendisine müteveccih olduğunu zan
netmektedir. öyle tahmin ediyorum. Benim be
yanlarımın Sayın Sarıgöllü ile en ufak irtibatı 
yok. Bilâkis Sayın Sann-öllü kenarda, köşede 
konuşulan bir meseleyi Yüce Senatonun huzu
runa getirmek suretiyle açıklıkta bize ifade im
kânı bahsetmiştir. Kendisine teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Tavzihinize teşekkür ederim. 
Ulaştırma Bakanlığının 1967 yılı bütçesinin 

tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 8 160 483 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi (A/ l ) cari har
camalar kısmından bölüm 12.000, madde ] 2:821 
d-n 25 000 lira, bölüm 12.000, nradd^ 12;8BT 
den 50 000 lira. bölüm 12.000, madde 12.872 
d-n 50 bin lira. bölüm 13 000, madde 13410 dan 
20 000 lira. bölüm 15.000, madde 15.263 ten 
50 00 lira, bölüm 15.000. madde 15.267 den 
10 033 lir.a, ki ceman 205 000 liranın tenzil 
edilerek 12.2"0 teknik m^sonel ücreti adı ile 
açılacak tertibe 205 000 liranın aktarılmasını 
arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Osman Gümüşoğlu 

BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim'? 

BtÎTOE VE PLAN KOMİSYONU BASKAN-
VEKİLl İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, bu takrirdrn benim haberim vok. Sa
vın Sözcü bu takrirle meşgul oldu, bıraktı git
ti. Ben takriri tetkik etmediğim için müspet 
veya menfi bir şey söyliyemiyeceğim. 

BAŞKAN — Hangi Sözcü? 
BÜTÇE VE PLAN KOMİSYONU BASKAN-

VEKİLÎ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Sayın Bayar. 

BAŞKAN — Hükümet iltihak ediyor mu 
efer<l:m? 

HÜKÜMET ADINA M A TİYE BAKANLIĞI 
MAT .t KONTROL BASMÜSAVÎRÎ ABDUR-
RAHMAN ŞAHÎN — Takdiri Yüksek Senatoya 
bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon bu hususta bir ka
rar sahibi değil, Hükümet takdiri Yüksek He
yetinize bırakıyor. Takriri bu haliyle oylarını^ 
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za arz ediyorum. Kabul edenler... (Anlaşılma- ı 
di, sesleri) 

Efendim, bir kısım aynı bölüm içinden bâzı 
maddelerden alıp bir başka maddeye veriyor, 
bir kısım da bir başka bölümden alıp, 12.000 nci 
bölümde açılacak olan bir hesaba nakledilme
sini istiyor. Bu takrirle zannedersem Komisyo
nun Sözcüsü meşgul olmuş, fakat kendisi bu
rada olmadığı için Komisyonun Başkanvekili 
mütereddit. Hükümet bu takririn kabulü husu
sunu Yüksek Senatonun takdirine bırakıyor. 
Takriri tekrar oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. 

Bu değişiklikle bölümleri okutup reylerinize 
arz ediyorum : 
12.000 Personel giderleri 8 240 483 

BAŞKAN — Bölümü kabul ettiğiniz deği
şiklikle oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bölüm Lira 
13.000 Yönetim giderleri 849 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 42 001 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 430 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 139 000 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.00D Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 2 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

34.000 Malî transferler 252 750 
BAŞKAN — Kabul çâerJ^r... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul e t e V - . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
33.000 Borç ödemeleri 

Lira 
5 000 

BAŞKAN — Kabul edemOer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

Bir takrir var, okutuyorum efendim. 
Cumhuriyet S2natosu Başkanlığına 

Gece ve gündüz durmadan çalışan demiryo
lu personeline ve bu arada çok meşakkatli gö
revlerini dikkatle yapan PTT hizmetlilerine 
Cumhuriyet Senatosunun sevgi ve takdirleri
nin ulaştırılmasını arz ve teklif ederiz. 

Afyon Karahisar izmir 
Kâzım Karaağaçlıoğlu M. Hilmi Onat 

(«Olmaz1» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, bir başka tatbikat 
daha olmuştu. Bu sebeple bu da âdet haline gel
miştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Avdın) — Ola
maz efendim, olamaz. O da yanlış, bu da yanlış. 

BAŞKAN — Başkanlık gereğini yapar, efen
dim. 

2. — Dsvlet Hava Meydanları İşletme Genel 
M'liilrlûçj'l 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Ka-m% B'itce Komisyonu raporu {Millet Meclisi 
t/280; Cumhuriyet Senatosu 1/718) (S. Sayısı : 
85 S) (1) 

B \SKAN — 1967 yılı Devlet Hava Meydan
ları tsVmeli Genel Müdürlüğü Batçesinin mad
delerini okutuyorum : 

Dovl-ît H-wa Meydanları imletmesi Gsnel 
Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 47 015 051 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
10 200 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için (A/3) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 899 149 lira ki, toplam olarak 
58 114 200 lira ödenek verilmiştir. 

(1) 856 S, Sayılı basmayazı tutanağın şonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum : 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 29 211 548 

BAŞKAN — Kabul edertîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 4 326 501 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Ka.bul edilmiştir. 

14.000 H'zmet giderleri 12 202 002 
BAŞKAN — Kabul eden'lter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Osît.li giderler 1 275 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje öderleri 522 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 610 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 6 068 000 
BAŞKAN — Kabul eden'îer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 7 700 

BAŞKAN — Kabul edemHer.T. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 So^-1 transfeHer 510 449 
BAŞKAN — Kabul eden'Uer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 281 000 

BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan cet
velle riyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 58 114 200 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum efendim. 

B - C3tveli 

B/2 Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lirta 
62.000 İşletme gelirleri 11 790 001 
63.000 Çeşitli gelirler 500 001 

B/3 özel gelirler 

72.000 Özel gelirler 45 824 198 
BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutuyo

rum : 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi okunan cetveli ile bir

likte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet-
ımsr Genel Müdürlüğünce 1967 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Bağlı (C) işaretli cetvelle bir
likte maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 30.6 .1939 tarihli 
ve 36r)6 sayılı Kanımrn 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

3516 sayılı Kammun 9 ncu maddesi gereğin
ce goçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
b a ^ ı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büvük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

• BAŞKAN — Ba^lı (D) ve (E) cetvelleri ile 
birlikte maddevi ovlarınıza arz edivorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Mevdanlan İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında-
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ki 28 .2 .1956 tarihli ve 66S6 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Bağlı (L) cetveli ile birlikte 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da, Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılık1 arı yılları bütçelerinde bulunan borç
lar, 1967 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiple
rinden veva (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) 
( A / l ) . ( A / 2 ) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil 
ödeneklerden (Gecen yıllar borçları) madde 
sin^. Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddevi ovîarmıza rrz edivo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Miride 7. — B*tce Kanununa ba"h (A/2) 
işaretli cetvdin (Yanı. tesis ve büvük o r p r n 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/31) 

•îc.«,-~+IÎ pntV"lip (Kamulaştırma ^T° satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BALKAN -— Maddevi ovîarmıza a^z edivn-
rıım. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden var^acak 
hn~ea*nalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Ba-lı (R) işaretli cetvelivle 
birlikte maddevi ovîarmıza arz edivorvm. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddevi ovîarmıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Miride 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edivo-
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edil
miştir. 

Açık oylarınıza sunulacaktır. 
Devlet Hava Meydanları 1967 yılı Bütçesi 

hayırlı ve uğurlu olsun, efendim. 

3. — İthalde alınacak D anıya Resmi hakkın
da kanun tasarısının Millet Meclisince kabul 
edilen mıtni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1/301; Cumhuri
yet Senatosu 1/720) (S. Sayısı: 890) (1) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıda ismi çıkarılan (890 sıra «ayılı ka
nun tasarısı) tabedilip sayın üyelere dağıtılmış 
bulunmaktadır. Tasarının önemine ve müstace
liyetine binaen g3İen kâğıtlardan gündeme alı
narak öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
îcel 

Cavit Tevfik Okyayuz 

Kınrnun ismi : 
ithalde alınacak Damga Resmi hakkında 

kanun tasarısı (1/720) 

Ti A SKAN — Tasarm11'1 <v"'vr*r^p a-lm™î,0',r,ı 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
et—ıVerile^... Kabul edilmiştir. 

önc°k'kln göHisülmcsim oylarınıza arz edi-
—>™-ı*n. Knb-n'l edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

•İvedilikle srörüsülm esini ovîarmıza arz edi-
„„,,„,_, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
ed^^^s^ir. 

j>n-r,or^n okunur) okrn^ana^ı r ı ovlarır^za 
v ^ edivornm. Olcm^-ıasım l rabrl ederler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üy°lnr... 

« O ^ T , s ^ A t a ! a v . 

Lütfen Hükümet ve komisyon yerlerini al
sınla-. 

SIRRI ATAT A Y (Kars) — Muhterem arka-
daslınm. lthald° Damga Rasmi kanun tasarısı
nı dikkatle tetkik edecek srörürüz ki. yüzde beş 
Damara R^smi v t k i s i Hükümete verilerek, vüz-
de 15 e kadar Hükümet ithalde Damga Resmi 
alabilecektir. Yüzde 15 tesbit edildiği takdirde 

(1) 890 S, Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır, 
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tahminen 650 milyon liralık bir vergi, yani baş
ka bir anlamı ile 650 milyon liralık bir gelir te
min edilecek ve dolayısiyle 650 milyon liralık 
bir vergi karakterinde olan kanun tasarısı ile 
karşı karşıyayız. Ben bu tasarının vergi adaleti 
bakımından doğru olup olmadığı ve bunun ye
rinde bulunup bulunmadığına dokunacak deği
lim. Zira bu siyasi bir tartışma olur. Buraya 'gir
meye hakkım yoktur. Ancak kanun tekniği ba
kımından bâzı hususlarına değinmek istiyeee-
ğim. 

Gelen kanun tasarısı tetkik edilecek olunur
sa görülecektir ki, % 5 İthalde Damga Resmi 
yetkisi % 15 e kadar çıkarılmak üzere Hüküme
te verilmektedir. Hükümet bir kararname ile bu
nun % 6, yahut % 15 olabileceğini kararlaştı
racak ve tatbik edecektir. Vergi gibi çok önemli 
bir konuda, Hükümete böyle bir yetkinin veril
mesi bir bakıma yasama yetkisinin devamının 
yürütme organına tanınmasıdır ve bunun şeker 
fiyatlarındaki artış veya tekel maddelerindeki 
zamlarla kıyaslamaya, bunlarda yapılan ayarla
ma veya zamlar misillû İthalde Damga Resminin 
de bir kararname ile Hükümete verilebileceği 
iddia edilemez. Zira İthalde dışardan gelecek çe
şitli mallar üzerinden alınacak bir vergidir. Şe
ker memleket içinde istihsal edilen bir maddenin 
fiyatı üzerinde yapılacak bir tasarruftur. Bun
lar, şimdiye kadar kanun yoluyla yapılmış ver
giler, kanun yollariyle tanzim ve kanun yolla-
riyle devam eder. Ayrıca bir mahzuru vardır; 
İthal Vergisinin, ithalde Damga Resminin Hü
kümet Kararnamesine bağlı olması piyasada da
imî bir huzursuzluk ve istikrarsızlık meydana 
getirecektir. Bugün veyahut yarın 'artacağı ve 
bunun bir kararname ile daha önceden belli bir 
statü tatbik etmeden, şu veya bugün artacağı ih
timali ve şayiaları üzerine stoklar ve piyasada 
çeşitli dalgalanmalar mümkün olabileceği 'gibi, 
gölgeler düşürme mahiyetini de taşır. ' İkinci 
maddede, böyle bir kararnamenin neşri üzerine 
yürürlükte 'bulunan 185 sayılı Kanunun ancak 
yürürlükten kalkması da büyük bir mahzur ta
şır. Zira bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren % 5 resmi derpiş eden 185 sayılı Kanun 
yürürlükte kalacak. Bu kanun 1 Mart 1967 tari
hinde farzımuhal, yürürlük tarihi belki daha 
önceki bir tarih olabilecektir ama, 1 Mart 1967 
tarihinde yürürlüğe girer ve fakat kararname, 
ikinci maddedeki derpiş edilen kararname 10 

gün sonra, 15 gün sonra, çıkacağı belirsiz bir ta
rihte kalırsa, çeşitli ithal sahipleri süratle malla
rını getirmeye çalışacaklardır ve mümkündür 
ki, bir gün veya iki 'gün gecikme gibi tarihler 
milyonlarca lira kazandırabileceği için, gölge 
düşürücü bir vasfı olur. Şüphesiz Hükümeti bun
dan tenzih ederiz ama, bizatihi kanun kendi yolu 
ile ve kendi eliyle bu şekildeki bir karakteri ver
memesi lâzımdır. % 10 çıkarılacağı Millet Mec
lisi görüşmelerinde, Millet Meclisindeki Geçici 
Komisyon Sözcüsü Kırbaşlı tarafından ifade 
edilmiş. Demiştir ki, Hükümet bunu 1967 yılın
da % 10 a çıkaracaktır. Yani % 5 bir artış ya
pacaktır. Bunun malî karakteri aşağı - yukarı 
300 - 350 milyon lira arasında bulunacaktır. 
% 10 a çık'pjoaıktır. O halde kamunda açıkça ifade 
edelim; % 5 ten % 10 a çıkaralım, yani kanun 
% 10 desin. Bunun Hükümete bırakılmasında 
bir bakımdan yürütme ile yasama organlarının 
kanunların yapılmasında ve vergilerin konulma
sında yürütme vazifesi olmıyan bir yetkinin do
layısiyle Hükümete intikali gibi yasama haya
tımızda meveudolmıyan bir durumla karşı kar-" 
şıya geleceğiz. Bir bakımdan da mahzurlar1 ola
caktır. Bu kanunla bâzı muafiyetler de devam 
edecektir. Bu muafiyetlerin içerisinde öteden 
beri tatbik edilen bâzı kanunların, bu kanun gel
miş iken yeniden gözden geçirilmesi ve muafi
yetleri kaldırması icabeder idi. Bunların başın
da 6326 sayılı Petrol Kanunun 112 nci maddesi 
gelir. Bu kanunun muafiyetleri içerisinde bunu 
da tanımış olacağız. Petrol Kanununun 112 nci 
maddesine göre, bütün petrol ameliyatı için ge
rekli malzeme ve eşya gümrükten muaftır. İkin
ci maddenin amaçlar kısmında petrol ameliyatı 
içerisine ham petrol da girmektedir. Yılda 450 
milyon Türk lirası civarında ithal ettiğimiz 'ham 
petrol muayyen bir müddet için bu kanuna göre 
muaf olacaktı ve ondan sonra kalkacaktı. Şimdi 
bu kanunun muafiyetleri arasında Petrol Kanu
nu da derpiş edilmektedir. 4 neü maddede birçok 
kanunlar sayılırken bunların arasında '6326 sa
yılı Petrol Kanunu da sayılmaktadır. Yani mua
fiyetler içerisinde bulunacaktır ve sayılacaktır. 
Petrol ameliyatı, biraz önce de arz ettim, sadece 
petrol aramadaki kuyu araçlarında kullanılan 
maddeler değil, ham petrolü de ikinci maddey
le petrol ameliyesi içerisinde saymış ve kabul et
miş bulunmaktayız. Bu muafiyeti yeniden teyi-' 
dedeceğiz ve yeniden ham petrol Türkiye'ye geli-

— 1043 — 



O. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 2 

sinde yergiden muaf olacak, bunu vergilerden 
muaf kılacağız. Fakat ziraat alet ve edevatını, 
kimyevi gübreyi, tırpanı, diğer ziraat aletlerini 
gümrükten muaf tutmıyacağız.' Bir taraftan 
450 000 000 lira hacmmdaki - sadece ham petro
lü, diğer makin alan almıyorum - 450 000 000 lira 
hacmmdaki ham petrol ithalâtında gümrük mua
fiyetini tanıyacağız, ama öbür taraftan bunları 
tammıyacağız. Bu sebeple takdim edeceğim bir 
önergeyle 6326 sayılı Kanunun dördüncü mad
deden çıkarılmasını talebedeceğim. 

Bunun yanında ayrıca bu kanun 'gibi pek 
ehemmiyetli olmamakla beraber, fakat kanun 
tekniği bakımından üzerinde durulması lâzım-
gelen 6593 sayılı bir Kanun da vardır. 20 Mayıs 
1955 te kabul ettiğimiz ve şahsan benim oy kul
lanmadığım bu kanunda inşa edilecek büyükel
çilikler için ithal edilecek inşaat malzemesine öbür 
memleketlerde karşılığım aramadan inşaat mal
zemesine gümrük muafiyetini tanımış bulunuyo
ruz. Artık bugün Türkiye'de hamdolsuıı çeşitli 
inşaat malzemelerini kendimiz yapmaktayız. Bi
naenaleyh, lüksü geliyorsa, eliçllikier de Gümrük 
Resimlerini ve Gümrük Verglierini versinler. 
Karşılıksız olarak kanunda tanıdığımız bu mua
fiyetlerin devam etmesi artık lüzumsuz bir şekle 
gelmiştir. Memleketimizdeki Büyükelçilik1 erin bir 
kısmının binaları yapılmış bir kısmı kiradadır. Bu 
sebeple yeniden ve hiçbir zaruret yok iken bizi 
zorlayan ve bize mutlak surette böyle bir muafi
yeti tanımayı gerektiren husus bulunmadığı tak
dirde bunu yeniden muafiyetler arasında sayma
mıza lüzum yok. Bu sebeple 6593 sayılı Kanun 
da muafiyetler arasından çıkmalıdır. Ama umu
mi hayata müessir âfetlerden dolayı ithal edile
cek malzemeyi derpiş eden 7269 sayılı Kanunun, 
kör, sağır, dilsiz gibi malûller için dışarıdan ge
tirilecek araçlarının muafiyeti şüphesiz yerinde
dir. Kızılay Cemiyetine dışarıdan getirilecek 
çeşitli hayır müesseselerinden verilen yardımların 
muafiyeti şüphesiz yerindedir. Hatta 2510 sayılı 
İskân Kanununun 31 nci maddesindeki muafiyet
ler yerindedir. Burada 2510 sayılı Kanundaki 
muafiyetler tanınıyor, fakat 2510 sayılı Kanunun 
31 ncı, 32 ncı, 33 ncü maddeleri çeşitli muafiyet
leri derpiş etmektedir. Şimdi tanınan muafiyet, 
yani dördüncü maddede derpiş edilen muafiyet 
hepsine mi şâmil olacaktır? Çünkü sadece dör
düncü maddede; «2510 sayılı Kanundaki muafi
yetler», denmektedir. 2510 sayılı Kanunun hangi 

maddelerindeki muafiyetler? Su maddesindeki, şu 
maddesindeki hükümler muaftır denmiyor. 2510 
sayılı Kanun sayılmakta... Amerika Birleşik Dev
letleriyle Türkiye Cumhuriyeti arasında zirai 
maddelerin ithaline ait 531 sayılı Kanun şüphesiz 
ki, faydalıdır ve bu muafiyet devam edebilir. 
Toprak Mahsulleri Ofisinin getireceği çeşitli un 
ve diğer malların muafiyeti yerindedir ve şüp
hesiz ki, burada sayılması doğrudur. Ama bura
da milletlerarası andlaşmalar hükmü mevcuttur. 
Hangi milletlerarası andlaşmalar? Tasrih edilmi
yor. Kanun bu şekilde çok umumiyet taşımaz. Bi
zim çeşitli milletlerarası andlaşmalarımız .mevcut
tur. Hepsi muaf olacak mıdır? Muafiyet hükümleri 
kalktığı halde, yani meriyette bulunmıyan birçok 
kanun hükümleri de bunun içerisinde midir? Ka
nun tekniği bakımından çok yanlış ve acele ge
tirilmiş hükümlerdir bunlar. Milletlerarası and-
laşiiimlar... Bu andlaşmialarm saydıkları muafiyet
ler hangileridir? Bunları öğrenelim. Reyimizi 
vermek için bilmemiz lâzım. Hangi andlaşmalar 
vardır ve bu andlaîimalarda hangi muafiyetler?... 
Umumi bir ifade; .•mlireıtlerarası andlaşcnalarda 
tanınan muafiyetleri bu kanunla yeniden tanıya
cağız ve teyidedeeeğiz. Hangi andlaşmalar?... Bu 
landlaşmaları yüksek heyetin bilmesi lâzım, ki, oyu
nu verebilsin. Bakın beyefendiler, açıp okuyun; 
Güuırüis Kanunu, muafiyetleri derpiş eden 4 neü 
madde, Gümrük Kanunu, yani o kanununda ya
zılı olan muafiyetler: «Gümrük Giriş Tarife Cet
veli, bu cetvellerde sayılan muafiyetler, millet
lerarası anlaşmalar ve 2510 sayılı Kanunun ile 
ek ve tadilleri, 4119, 5798, 6529 ve şu şu sayılı 
kanunlar ve 20 . 4 . 1965 giiıı ve 501 sayılı Ka
nunla Gümürk Vergisinden muaf tutulmuş veya 
istisna edilmiş eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı 
bu resimden de muaftır.» Bunun arasında mil
letlerarası anlaşmalar var. Milletlerarası anlaş
maların bir kısmı hükümsüz, bir kısmı meriyet
te. Hangileri bu muafiyetler araşma girecektir? 
Koskoca bir yasama organında bu derecede müp
hem hususlarda sarih bir rey kullanma imkânının 
şüphesiz ki, sağlanması lâzımdır. Bu muafiyet
ler arasında bir şeyi görmiyecekslnlz; dün Tarım 
Bakanını zevkle dinledik. 15 000 traktörün 1967 
yılı içerisinde ithal edileceği müjdesini verdiler 
vo zannedersem Sayın Suphi Bntur'un sorusu üze
rine, yahut bir başka arkadaşımızın sorusu üze
rine traktör fiyatlarında indirim yapılacağını da 
vadettiier. Bir trafta traktör fiyatlarında, indi-
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rim vadi yapılır ve 15 000 traktör Türkiye'ye ge
lecektir, ama zirai alet ve araçlar, zirai makina-
lar, zirai ilâçlar, kimyevi gübre muaf tutulmu
yor. Bunları muaf tutmuyorsunuz. Artacak; zi
rai alet, edavat, makina ve yedek parçalarının fi
yatları artacak, muaf değil, muafiyetler içinde 
yok. Bir tarafta fiyatları indireceğiz diyoruz, 
bir taraftan da fiyatlar bununla artmış olacak
tır ve artmanın ayrı bir delilini de bu yılkı büt
çeden şöyle bulabiliriz: 

Tarım Bakanlığı bütçesine bakalım; tablonun 
da tetkikinden anlaşılacağı üzere, suni gübre 
tüketimi aıemleıketimizde bariz ve memnuniyet 
verici bir şekilde artmaktadır. Meselâ azotlu, 
potaslı ve fosforlu -gübreler olarak toptan tüke
tim 1963 yılında 421,624 ton olmasına rağmen 
bu miktar 1964 de ı532 O00, 1965 de 812 912 ton 
ve 1966 yılında da 24 Aralık 1966 tarihi iti
bariyle 1 'milyon 118 ton suni gübre kullanıl
mış bulunmaktadır. ' Fosforlu gübrelerde tüke
timin daha az oluşu fiyat yüksekliğiyle komple 
mibzer noksanlığından ileri gelmiştir. Bu mak
satla 29 . 3 . 1903 tarih ve 6/6225 sayılı Ka
rarname ile gübre satış fiyatında dört kuruş
luk ibir indirim yapılmıştır. Ziraatta büyük et
kisi bulunan kimyevî gübrenin müessir olabil
mesi için fiyat yüksekliği yüzünden Hüküme
tin 3 Mart 1968 tarihinde bir indirim yap
ma zorurıluğunu hissederken, 7 Şubat 1967 »ta
rihinde görüştüğümüz 'gümrük muafiyetleri 
içerisinde fiyat artışını derpiş edecek bir ka
nunda muafiyetlerle karşı karşıya değiliz, mu
afiyet yok, artacak, yüzde 5 i eğer Hükümet 
yüzde 15 e çıkarırsa yüzde 10 artmış olacaktır. 
Zorunluğunu hissediyoruz, fiyat yüksekliği var
dır diye bir fiyat noksanlığına gitmek için Hü
kümet haklı olarak, tedbirli olarak bir fiyat 
indirimine gidiyor. Ama şimdi ithal edeseğmiz 
gübrelere Hükümet yüzde beş veya yüzde on 
artış yaptığı takdirde muafiyetler içerisinde 
bunlar yok. Muafiyetleri derpiş eden 4 ncü 
maddeyi açıkça okuyun, orada geçen kanunlar; 
1 — 'Gümrük Kanunu, 2 — Gümrük tarifeleri. 
3 — Bunların içerisinde )62-5 zirai ilâç madde
sine raslıyoruz, ama kimyevî 'gübre, ama traf-
tör, ama diğer maddeleri bulmak mümkün de
ğildir. Bu sebeple zirai araçların büyük bir 
kısmını muaf tutacak bir önergeyi Yüksek He
yete takdim edeceğim. Şüphesiz ki, memleketin 
tarımdaki kalkınmasını ümitle bekliyen ve arzu 

eden Hükümet de bu hususta elbetteki müspet 
bir ıgörüşe sahibolacaktır ve demin de ifade et
tiğim gibi, 450 milyon lira civarındaki ham pet
rol ithalatında muafiyeti tanırken zirai araç ve 
ilâçlarda da bu muafiyeti tanımazsak, bir sos
yal adaletsizlikle karşı karşıya gelmiş buluna
cağız. 

Kanun tekniği bakımından ve kanunlar ara
sındaki çelişmeler bakımdan mahzurlu (gördü
ğüm hususları ifade ettim. Maddelerinde de 
söz alacak ayrıca daha uzun izahatla ve öner
gelerimi de ifade ederek muhterem arkadaşla
rımdan mesele üzerine eğilmelerini istirham ede
ceğim. Komisyonu dinledikten sonra söz hakkım 
mahfuz bulunmak üzere saygılarımla. 

BAŞKAN — Buyurun ıSaym Batur. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Pe!k muhterem 

arkadaşlarım, bir haftadan beri Senatomuzda 
bütçe müzakereleri yapmaktayız. Bütçe müza
kerelerinin merkezi sikleti memlekette kalkın
ma, yani yeni istihdam güçlerine iş sahaları 
bulma, refah, sosyal adalet ve sosyal güvenlik; 
bu tempo içinde gittik ve hakikaten ıgönlüm 
bir inşirah içinde idi. 

Sayın Maliye Bakanını dinlerken, açık 
kalblilikle bize rakamların ifadesini önümüze 
getirdi. Memnuniyetimi kendisine şifahen arz 
ettim. 

Sayın Başbakan da konuştu, o da 'gayet gü
zel konuştu ve o da en çok sosyal adalet ve sos
yal güvenlik üzerinde durdu. Çok güzel ko
nuşmalar ve aşağı - yukarı bunların içinde ver
gide adalet olacak, geçimde adalet 'olacak; Hü
kümet öyle diyor, vergileri artırmıyacağım di
yor. Ne bakımdan? Sosyal adaleti sağlamak 
bakımından. Zamlar da yapmıyacağım diyor; 
Öyle beyanları var, anlaşılıyor. Daha evvel de 
konuşmuşlar. Demek ki, memlekette her bakım
dan, insan huzuru bakımından, sermaye tera
kümü bakımından, tasarruf bakımından, serma
yenin yatırımlara inikası bakımından ve yeni 
iş 'sahaları açılması, dolayısiyle istihdam gü
cünün bir nispet dâMlinde iş sahibi olmasından 
bahsediliyor. Şimdi bu arada geliyoruz, henüz 
bu sosyal güvenlik ve sosyal adalet mefhumları 
ortada dururken, kalblere inşirah verirken bir 
vergi artırmasiyle geliyoruz, vasıtalı bir vergi 
artırması ile. Hemen arkasına ilâve edeyim ki, 
gerçi .mevzu ile alâkası yoiktur ama, bugünkü 
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gazetede, 7 Şubat tarihli gazetede; 6/7664 sa
yılı bir Hükümet kararnamesiyle şekerin her 
cinsine 50 kuruş zam yapılmışitır. Bu da her 
halde zanediyorum ki, önümüzdeki Kurban Bay
ramı için bir hazırlık olsa gerek. Gerek Kur
ban Bayramından, ağzımızın tatlılanması bakı
mımdan. Şeker Bayramında gelseydi hakikaten 
şeker daha çok istihlâk oluyor, arna Kuılbanda 
et yiyeceğiz, diye Hükümet biraz şeker Bayra
mını atlatmış olsa gerek. 

Şimdi bu kanun tasarısının Başkanı jııuMe-
rem arkadaşım Cavit Tevfik Okyayuz, sözcüsü 
de Saym Ali Şâkir Ağanoğlu. Bakalım ne söy-
liyeceklcr; bir iktidar, bir muhalefet. Hani 
biz bütün bu bütçe müzakerelerinde 'birleşmiş
tik, iyi hava vardır, bakalım şimdi (hakikaten 
her zaman benim arkamdan kürsüye çıkıp söz 
alan muhterem Okyayuz ne söyliyeeek, anamu-
halefet partisinden olan sözcü Sayın Şâlkir 
Ağanoğlu da kanun hakkında ne söyliyeeek. 
Merakla bekliyorum. 

Şimdi âmme varidatı bizim bildiğimiz üç kay
naktan sağlanır; ya vergi toplanır, faamdol-
sun kurumaya yüz turtu, istikraz akdetmenin 
imkânı yoktur, bonolar alınmıyor, ama cebrî 
bir yolla barakalara ah1 iriyorlar. Öyle zannedi
yorum ki, benim faildi cim. tarihten beri de 
Banknot 'Matbaası tak'.- talkır işliyor, galiba 
yedi ımilyarı geçti, ©ekiz milyara geldi, 1963 
senesinde üç milyar filândı. Adnan bey arka
daşım çok iyi bilir. Arkadaşlarım vergiler için 
•mucip sebep buluyorlar, istikraz için mucip se
bep buluyorlar, hattâ emisyon için omucip se
bep buluyorlar, ticaretin hacmi arttı diyorlar, 
tüccar fazlalaştı diyorlar, paranın devri daimi; 
bu iki kere üç kere gitmez diyorlar. Şaşkına 
dönüyoruz. Ama ikim? Biz iktidardayken de 
öyle, siz iktidardayken de öyle. Bizim Maliye 
Bakanı da aynı şeyleri söylüyor, sizin Maliye 
Bakanı ela aynı şeyleri söylüyor. Doğrusu şaş
kına dönmek, insanın aklını şöyle bir hafiften 
kaçırmamak mümkün değil. 

Şimdi bakalım Anayasa ne diyor. Anayasa 
diyor ki, «Herkes kamu giderlerini karşılamak 
üzere malî gücüne göra vergi ödemekle yüküm
lüdür.» Koruyor. Neye göre? Malî gücüne gö
re. E.. Acaba bizim halkın vergi gücü, vergi 
verme gücü o kadar artmış mıdır, hele vasıta
lı vergilerde? Şimdi Hükümet önümüzde bir 

zam tasarısı ile geliyor; kibrite zam yaptı, şe
kere zam yaptı, sigaraya -zam yaptı, tuz kal
dı. Hani diyorum ben de kendim tuz için bir 
kanun teklifi yapayım, gidip seçmenlere; ar
kadaşlar tuzu da ben teklif ettim ne yaparsa
nız yapın ; diyeyim... Hakikaten olmaz arkadaş
lar. Bu iktidarı, zannediyorum ki, bu gidişle 
hiçbirimiz faaşaramıyaeağız gibi geliyor bana. 
Çünkü hep hükümetlerin nokttai nazarına uyu
yoruz. Birleşmiyoruz 'bir tarafta, birleşsek dü
zeltiriz bu işi. 

Bunun 650 milyon liralık bir portresi var
dır, diyorlar. Yani zannediyorum 350 milyon 
liradan o istikamete doğru gidiyor. Şimdi ha
ni şu geçen defa, Allah selâmet versin, tabiî 
bir taarruzda, bir tarizde bııluncıryaeağım, si
zin Cevat Önder arkadaşımı dinledim, 1963 se
nesinde vergi zammı tasarıları geldiği vakit 
gayet güzel konuşma yapmıştı, kendisini teb
rik de ettim. 1963 ün zabıt ceridesinde var, 
441 nei sayfadan 505 nei sayfaya kadar ; veri
yor yukarıdan aşağı nasıl geliyor 'bunlar? Sos
yal adalet ve benim size arz ettiğim 61 nei 
maddeyi de okuyor orada. Ondan sonra, teş-

i vik fonksiyonu olacak verginin, iliyor, soruyor 
i Ferid Melen'e teşvik fonksiyonu nerededir, di-
I yor. Hakikaten doğru konuşmuş. B'en de şim-
j di soruyorum Maliye Bakanına, ama yok fau-
! rada Maliye Bakanı. Pek muhterem, tatlı dil-
j li, güler yüzlü Refet Sezgin Bey arkadaşımız 
I gelmiş. Nerededir diyecok, teşvik fonksiyonu? 
j Sermaye terakümü olacak mı acaba bununla? 
I Ben olacağına kaani değilim. 

Şimdi bu verginin fiyatlara müessir olımı-
yaeağı iddia edilemez. Zaten gelir gelmez bu 
vergiyi aldığınıza göre bir zam olacak; pera
kendeye intikalind'e daha fazla olacak. Demek 
ki, fiyatlar birbirine bağlı olması itibariyle 
yükselecek. Kimdir ;en büyük alıcı? 

En büyük alıcı Devlet. Niçin? Kalkınma 
için birtakım masraflar yapacak; maikina ala
cak, onu alacak, bunu alacak. Demek ki, Hü
kümetin bütçeye koyduğu msrafların .miktar
larında bir artış olacak. Artış olunca ne ola
cak? Yine vergilerle gelecek. Yani şu dairei fa
side dediğimiz sorclvisiyö içine Hükümet gire
cek. Tabiî Hükümet girdikten sonra yani bi
zim Hükümetimiz diyorum, biz de gireceğiz 
içine, elbirliği ile kaynak bulmaya bakacağız, 

c>Aa 
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«Baraj açtım efendim» diyecek, vergi getire-
ce,k. Ne yapalım bu vergi lüzumludur, diyece
ğiz, biz de Hükümetin peşine takılacağız, 'elle
rimizi kaldıracağız. Çaresi yok çünkü; Yani 
Devleti batırmaya imkân yok ki... 

•Sonra, bana öyle geliyor ki, Hükümetin ta
sarısındaki 2 nci madde de Anayasaya aykırı. 
Çünkü 61 nci maddenin son fıkrası söylüyor; 
«vergi, resim ve harclan ve benzeri malî hü
kümler 'ancak kanunla konur,» 'diyor. Evvelâ 
Meclisler koyacak, kanuniyet kesıbedecek, mü
kellef ne kadar vergi vereceğini bilecek, mik
tarını bilecek. Ama bunda mukaddema belli de
ğil; yüzde 15 e kadar Hükümet indirme yapa
cak artırma yapacak. Ben doğrusu vergi hu
kukunda, vengi literatüründe bunu 'görmedim. 
Anayasa Mahkemesi Başkanı da burada yok, 
o olsa idi ona söyliyeeektim. Çünkü bu onun 
zamanında oklu. Belediye Gelirleri Kanununda, 
malûmuâliniz, reklâm kısmında «tabelâ resmi» 
var, onlara da salâhiyet vermiş Meclis. Diyor 
ki, yüzde şu kadardan şu kadara vergi koyabi
lir. Anayasa Mahkemesi 'böyle, vergi olmaz, de
miş ve iptal -etmiş o maddeyi. Şimdi hu iptal 
edilen maddeyle Hükümet karşımıza 'geliyor; 
diyor ki, ben bunu (koyarım. Hükümet teıt.kiıkat 
da yapmamış, Anayasa Mahkemesinin kararı 
üzerinde Hükümetin bir tetkikatı da yok, yani 
kanuni bir tasarrufa salâhiyet almak için Mec
lislere gelen muhterem Hükümetimiz, hizim 
Hükümetimiz bunu 'da tetkik etmemiş. 

Sonra bendeniz gerekçeye geliyorum. Ge
rekçede diyor ki, hakikaten oradaki kelimele
ri de pek kullanmak istemiyorum, ancak hay
rete 'düştüm döviz alım maliyetlerinde bir yük
selime meydana 'gelmiştir. Buna mukabil itha
lâta tahsis edilen dövizler ise kanuni kambiyo 
kurları üzerinden alınmaktadır. Döviz politika
sında takibe dilen hu yol ithalâtçılar lehine bir 
durum husule -getirmiş 'bulunmaktadır. Bu se
bepten ithalât üzerine konulmam derpiş olu
nan Ibu mükellefiyetin bir nevi döviz primi gibi 
mütalâa edilmesi (mümkündür. Sayanı hayret. 
Nasıl teknik ibir tabir, nasıl malî bir tabir, ma
liyeciler nasıl verecek bunun cevabım?... Yani 
ilân ediyor, diyor ki, hizim paramızın kıymeti 
düşmüştür döviz ibakımından. Fazla alacağız 
bunu. Üstü yak Adnan, veremezsin cevabını. 
Öyle söylüyor gerekçe, o mâna çıkıyor, prim ve

receğiz diyor. Prim vermek ne demek? Bir ta-
taraftan iştirak ıgücünü alıyorsun, bu taraftan 
pr'aı vereceksin demek. Bendeniz eyle anlıyo
rum, affedersiniz. İşte burada, yazdığınız yazı
lar bunlar. 

Şimdi :bir komisyon tasavvur edin ki, Hü
kümet söyletmiyor bunu, Hükümete tarizim yok, 
bir komisyon tasavvur ediniz ki, 'bir ihbarda 
bulunuyor, bir ifşaatta bulunuyor; ey ahali di
yor, hizim 'paramızın kıymeti düşmüş. Nenede 
düşmüş? Döviz kurları, hariçten öyle oluyor 
da, prim vereceğiz, diyor. Bunun arkası nere
ye gelir, arkadaşlar? Bunun arkası develüas-
yonc 'davet; enflâslon. Bu beyefendilerin de, 
'bizim Sayın Şakır Ağanoğlu'nun beyanı ile, 
kendisi bankacıdır, yüksek bankalarda bulun
muştur, onun beyanı ile; ne oluyor 'döviz ? Ma
demki paranın kıymeti düşmüştür, arkasından 
devalüasyon 'gelir. Hani istikrar, nerede istik
rar?.. Parada istikrar, eşya fiyatlarına istikrar 
vo dolayıslyle mcımlekette sosyal adalet, sos
yal güvenlik ve vatandaşın kalbinde huzur... 
Rahatça yaşıyaeağız; :50 kuruş şekere zam yap
tıktan scıiıra. 50 kuruş da şekerde geliyor, ar
tık her hane başına sigarada ne 'gelir, bilmem. 
Geçenlerde Enver arkadaşımı dedi ki, millî ge
lirin taksimi itibariyle fert başına iki bin lira 
düşeceğini söyledi Maliye Bakanı; bin lirasını 
bunun risturn ediyor vergi -olarak, dedi. Ma
liye Bakanı Sayın Cihat Bilgehan da, hayır öy
le değil, benim bildiğim bu kadar vergi bin li
rası geri alınmaz, dedi. Arkadaşlar bu zam
lardan sonra belki Enver'in dediğine yaklaşı

yoruz. Ben de Cihat Bilgeihan'la beraberim, ama 
geliyoruz, yaklaşıyoruz; neye? Ispanağın fiyatı 
çıkacak, pırasanın fiyatı çıkacak, şeker çıktı, 
incirin, üzümün, çikolatanın fiyatı çıkacak. 
Hepisinin, şekerli maddelerinin hepsinin fiyat
ları çıkacak. Hiç kimse bunun çıkrmıyacağı id
diasında bulunamaz. ••Çünkü eııkmıyacak iddia
sında bulunmak bir nevi mucizeyi evvelden ha
ber vermek demektir. Bu fiyatlar birbirine hal
ka halka takılıdır, diye. kendileri iddia ediyor
lar. Maliyeciler 'diyorlar ki, efendim bunlar bir
birine 'zincirlidir, bu sinemin bür teneane ilâ
ve ederjelk öteki zinciirier de kemdi kendine do
yurur, diyorlar. Ben bunu maliye ederden din
ledi Jm; iktisatçılardan dinledim. E! Şimdi fiyat
lar artıyor. Bu demektir ki, hayat artık ateşten 
bir gömlek haline gelecektir, arkadaşlar. Ne 

1047 — 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1987 O : 2 

yapmak lazım? Hükümetin de paraya ihtiyacı 
var; bütçesi açık ve gayrikabilî imkân... Onu 
kapatmak- lda vazifemiz. Yani, bendeniz bir is
tikamette konuşurken, öteki istikamette de ko
nuşmak mecburiyetindeyim. 

Beis Bey sözümü kesmezse bir - iki satır 
•daha konuşup (kürsüden ineceğim. Bana müsa
maha ediyor, onun için kendilerine çok teşek
kür ederim. 

O zaman ne yapmalı? O zaman, bir istika
mete girmek 'mecburiyetindeyiz. Yani, Maliye 
Bakanı, ki Maliye Bakanı ikinci 'lorttur, Başba
kandan sonra en kudretli 'adamıdır; o bütçesi
ni, 'bohçasını koltuğuna koyarken diyecek ki, 
bizim varidatımız ıbu sene budur. Bunun dışın
da para veremem, diyecek. (Sağ sıralardan 
«olmaz, olmaz» sesleri) Olur, olur. Avrupa bu 
yola gidiyor, arkadaşlar. Ondan sonra bunun 
yanı başında bir şey daha söyliyecek. Ben, mil
lî gelirden ancak şu kadar hisöıe alabilirim, di
yecek. Geçen gün söyledi; yüzde 15 ile tutturdu, 
yüzde 15 değil, Devletin mülhak bütçelere millî 
gelirden aldığı % 20 ye vâsıl olmoıotur, belki 
de % 21; 'maliyeciler iyi biliyorlar onu. Yüzde 
15 değil. Tabiî bunları anlatmak için konuşma 
inı'kânımız yok. Vekilden .sonra sö'z alamıyor
sunuz. Vekiller çıkıyor iki saat konuşuyor, ar
kadaşlar, '6 arkadaşa söz veriliyor, 10 dakikayı 
geçmemek üzere, arkasından !bir kifayeti mü
zakere takriri. Konu:ıma yok. Memleketin me
selelerini bu kürsüde müzakere etmeye, halka 
duyurmaya ve 'birbirimizle anlaşarak bunlara 
bir nihayet vermeye imkân bulamıyoruz, ar
kadaşlar. Bu ıbir hakikat. Binaenaleyh, bütçe
leri böyle yaparsa ancak muvaffak olur. Mas
rafları kısmak mecburiyetindedir. En ucuz is
tihdam edilen memur Türkiye'dedir. Ama aded 
itibariyle işe göre en çok istihdam edilen ıme-
mur da yine bizdedir. Demek ki bunu başar
mak, bir düzene 'koymakla Devlet Bütçesini 
düzeltebiliriz. 

Son söz olarak di'yeesğjm iki arkadaşlar, bun
ları biz hep '1946 'dan beri, memlekette çok par
tili devreden beri d'nledik, fakat Hükümetler 
bunun çaresini bir türlü bulamadı. Muhalefctije 
olan parti, efendim işte lıiç olmazsa adam al-
mıy.ıcağız, şöyle yapacağız, böyle yapacağız, 
dedi. Fakat bir türlü imkânını bulamadı. Gali
ba Kanununu ıbizim arkadaşlar 'getirdi, o za

man da söyledik; tatbik edemezsiniz, dedik. 
Bir de baktık, isiz ıgeldkıiz, Personel Kanunu ile 
de 5 taiban 15 katı ile yattı, arkadaşlar. Çıka
rılamadı işte. 

Ben ıbu kanunu Anayasaya aykırı görüyorum. 
Anayasaya aykırıdır, 2 nci maddesi itibariyle. 
Bu kanunun memlekette fakru sefaleti daha da 
artıracağı kanaatindeyim. Bunları hepinize, 
'bir Hükümet yahut bir iktidarı terikid etmek 
için arz etmiyorum. Eh!.. Diyeyim ki, yüzde 
yüz hulûsu kalble olmasa bile bir nisbet dâhi
linde hulûsu kalb ile Heyeti Âlinize arz ettim. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye Bakanı adına Sayın 
Devlet Bakanı Refet Sezgin, buyurun. 

MALİYE BAKANI ADINA DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri; mâruzâtıma başlaı'ken 
Sayın Başkanın kısa konuşma isteğine de uy
ma gayretinde olacağımı ifade etmek isterim. 

Yükseik malûmunuz bulunduğu üzere, 1324 
sayılı Damga Resmi Kanunu 1964 yılında ilga 
edilmiş, bunun eki bulunan 185 sayılı Kanun 
müstakil olarak ve fakat bu mülga kanununun 
e'ki halinde meriyette bulunmuştur. Bu 185 sa
yılı Kanun bu senenin sonuna kadar meriyette 
•kalacak; bir kanun vasfını muhafaza etmiş bu
lunmakta, yani 31 . 12 . 1967 tarihine kadar 
meriyette kalarak, bundan sonra meriyetten 
kalkmış bulunacak bir kanun haline dürmüş 
bulunmaktadır. O itibarla b'ir tasarı ile ithal
den alınacak Damga Resmi hakkında şimdi gö
rüşülmekte bulunan kanun tasarısı Yüksek hu
zurunuza sevk: edilmiş bulunma.ktadır. 

•Bendeniz tasarının istin adetti'gi gerekçeleri 
ve komisyonların raporlarını yüksek huzuru
nuzda elettirecek değilim. Ancak çok önemli 
telâkki etltiğ'irm bâzı hususları huzurunuzda vu
zuha kavuşturmak: istiyorum. 

185 saydı Kanuna tevfikan % 5 ni^betirde 
ithalden alınan Damga Resmi, bütçenin t e l 
kinden de anlaşılacağı üz^re, 1967 ydı ic'n 644 
milyon lira olarak: hesaphannnş bulunmaktadır. 
Bunun hesabından esas, kanun ta^ar^nda mü-
Itefavödolarak gösterilen yüzde 5 den yüzde 15 e 
kadar Damga Resmi abnmnsı halk'k-mda ierava 
bir yetkinin tanınması sebebiyle bu soneye maik-
sur olarak bunun hazırlanmış bulunan karar-
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namesi veçhile de yüzde 10 nisbe'tinde alınma
sını tesbit ve ifade etmek içindir. 

Sayın Atalay kararname ile bu yetkinin Hü
kümete devrediimiyeceğini ifade (buyurdu. Sa
yın Batur, bu •husus']arın Anayasaya açıkça 
aykırı okluğunu ifade buyurdular. Kanunun 
en önemli nokralarından birisi de, bu mesele
dir. Bu itibarla bu meseleyi Yüce Senato hu
zurunda vuzuha kavuşturmak icabediyor. Bu 
iddialar komisyonlarda tasarının görüşülmesi 
sırasında da bahis mevzuu edilmiş bul 
tadır. Ancak 14 . 5 . 1964 tarihinde 474 saydı 
'bir Kanun kabul edilmiş bulunmaktadır. Bu, 
Gümrük Tarife cetvellerine ilişkin bulunan bir 
kanundur. Bu kanunun ikinci maddesinde de 
buna benzer bir hüküm vardır. O hüküm ic
raya % 50 ye kadar tarifeleri tebdil etme yet
kisini tanımış bulunmaktadır. Tasarımızda ise 
bu resmin nisbeti % 15 i geçmemek üzere Ba
lkanlar Kuruluna bırakılmakta, tavanı ve td^.-
nı tesbit edilmektedir. Yoksa belediyelerce Ta
belâ Resmi bakımından tanınan, fakat Anaya
sa mahkemesi tarafından iptal edilen durumda 
olduğu gibi tavam tesbit edilmemiş bir durum 
bahis konusu değildir. Orada iptal bu sebepten 
neşet etmiş buhınmr iktadır. 

474 savdı Kanunun 2 nci maddeci hükmü
ne göre Bakanlar Kurulu uzun vadeli kalkınma 
plânının hedeflerini göz önünde tutarak, Gün-
rük G-iriş Tarife Cetvelindeki vergi nisbeti had
lerinde artırma halinde % 50 yi geçmemek üze
re lüzumlu değişiklik yapma yetkisi ildedir. 

474 sayılı Kanunun Geçici Komisyonda mü
zakeresi sırasında 2 nci m adi elenin Anayasam n 
5 nci ve 61 nci maddelerine aykırı bulunduğu 
ihtimali üzerinde durulmuş. Bu sebeple, aynı 
ikonu Anayasa Komisyonunca tetkik edilmiş. 
474 sayılı Kanun bakımından ve 3 . 4 . 1964 ta-
nih ve 7 sayılı Anayasa Komisyonunun karariy-
le bu halin Anayasaya aykırı olmadığı 'tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın besinci madidesi, yasama yet
kisinin T. B. M. M. sine a.idolduğu ve bu yet
kinin devredil epriyeceğini belirtmektedir. Ya
sama yetkisinden maksadım da, kanun yanma 
•olduğu aşikârdır. Anayasa 107 nci maddesin
de, kanunun uygulanmasını göstermek veya ka
nunun emrettiği işleri belirtmek üzere tüzük 
ve 113 ncü maddesinde de kanun ve tüzükle
rin uygulamasını sağlamak üzere yönetmelik 

çıkarma yetkisini yürütme organına tanımış
tır. Bu suretle yürütme organı da bâzı hallerde 
maddî anlamında kanun sayılabilecek, yani ge
nel, objektif ve gayrişahsi nitelikte hukuk ku
ralları koyabilmektedir. Ancaik bu hukuk ku
ralları şeklî anlamda hiçbir veçhile ikamın sa
yılmaz. Anayasanın 6 nci maddesi gereğince 
yürütme görevi yasama ve yargı yetkilerinin 
aksine genel ve ilkel bir yetki olmayıp ancak 
hıir kanuna istinadediyorsa mevcudiyet kesbe-
debilir. Yürütme organı bir kanun hükmü ve
ya hukuk düzeninde doğrudan doğruya tesir 
icra eden bir Anayasa hükmü mevcudolmadık-
ça, her hangi bir hususu idari tasarruflarla dü
zenlemek yetkisine sahip değildir. Buna muka
bil yürütme organı bu hususu düzem emek için 
kanuni yetkiye sahibolduğu vakit bu yetkisini 
tüzük veya yönetmelik yolu ile kullanabileceği 
gibi Anayasa Mahkemesinin, kaçakçd-ğın men 
ve takibine dair 1918 saydı Kanuna 6829 sayılı 
Kanunla eklenen ve hangi fiilin suç olduğunu 
belli etmek yetkisini Bakanlar Kuruluna bıra
kan ek ikinci maddenin Anayasaya aykırı ol
madığına dair 16 .1 . 1963 gün ve 3:963/9 sayılı 
kararında belirttiği üaere, diğer umuma şâmil 
nitelikte hukukî tasarruflar yolu ile de kullan
ması mümkün bulunmaktadır. İşte Bakanlar 
Kuruluna tasarının 2 nci maddesiyle verilmek 
istenen yetki bu suretle arz ettiğim bir yetki
dir. Bakanlar Kurulunun bu yetkisini bir ka
rarnameyle yani Cumhurbaşkanın müdahalesi
ni ihtiva eden bir idari tasarruf şeklinde kullan
ması tabiî bulunmaktadır. 

Sayın Atatay'm mütalâalarında kararname
nin yürürlüğe girmesiyle kanun tasarısının ka
nun1 aşması ve yürürlüğe girmesi halinde ara
dan geçecek birkaç günlük zaman zarfında çe
şitli, arzu edilmiyen hallerin doğmasının muh
temel bulunmadığı da varittir. Şu itibarla ki, 
kanun tasarısının Yüce Meclislerin tasvibine 
ımazhar olabileceği mülnihazası içerisinde bulu
nan Hükümet bu hususa ait kararnameyi hazır
lamış. Bakanlar Kurulunun bütün üyeleri im
zalamış, sadece kanun tasarısının kanuni asma-
sma taliken Sayın Cumhurbaşkanının tas tikine 
iktiran ettirilememiş bulunmaktadır. Ama ona 
amade olarak bütün hazırlık yapıldığı cihetle, 
bu tasarı kanunlaştığı takdirde kararnamesiyle 
'birlikte aynı günde ve aynı anda yürürlüğe 
•girmiş olacaktır. 
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Evelâ Türkiye'de hampetrolden vergi alın- 1 
madiğini, Sayın Sırrı Atalay'a arz etmek isti
yorum. O itibaıCa bu hususa matuf olarak be
yan buyurdukları endişelerin varidolmaması 
icabeder. 

Zirai ilâçlar, kimyevi yübre bilcümle ithal 
ve sair vergiden muaf bulunmaktadır. Bu hu
sus tasarının dikkatli bir incelenmesinde de 
vuzuhla görülmektedir. Şöyle ki, «Gümrük Ka
nunu, Gümrük Giriş Tarife Cetveli, Milletler
arası anlaşmalar ve 2510 saydı Kanun ile ek 
ve tadilleri, 4119, 5798, 6326, 6529, 6393, 7269, 
7479 sayılı kanunlar ve 20 . 4 . 1965 gün ve 581 
sayılı Kamınla Gümrük Yergisinden muaf tu
tulmuş veya istisna edilmiş eşyaya ait giriş ta
hakkuk evrakı bu resimlerden muaftır. «İşte 
Sayın Ata! ay'm kimyevi gübrelere zirai ilâç
lara matuf olan vâki endişelerini 4 ncü madde
nin bu son kısmı tamamen bertaraf etmiş bu
lunmakta ve bunlardan sureti kafiyede bu ka
nun veçhile de Damga Resmi alınmıyacağı tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. 

Bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Ka
nun tasarısının acele hazırlanması, tetkiksiz 
getirilmesi gibi bir hal de bahis konusu olma
ması icabeder. Ashnda biraz evvel okuduğum 
tasarının dördüncü maddesi 185 numaralı Ka
nundan aynen aktarılan bir hükümdür ve o 
kanun da, eğer hafızam beni aldatmıyorsa. C. 
H. P. nin iktidarı devrinde kanunlaşmış ve on
lar tarafından Meclislere sevk edilmiş bulun
maktadır. 

2510 sayılı Kanunun derpiş ettiği maddele
rindeki muafiyetlerin tamamı bununla mahfuz 
bulundurulmaktadır. «Ek ve tadilleri» ibaresi 
bunu ihtiva etmektedir. 

Milletlerarası anlaşmalardan elbette ki mer'i 
olmıyanları bahis konusu olmamak icabeder. 
nıer'i olmıyanlar, meriyetten kalkmış bulunan
lar istisnadır. 

Saym Baturn muafiyet maddeleri arasında 
ecnebi, devletlerin Türkiye'de inşa edecekleri 
elçilik ve konsoloslukların muaf olmaması lâ-
zımgeldiğini ifade buyurdu. Bu hakikaten doğ
ru olan, aslında doğru olan bir görüştür. Mü
tekabiliyet şartiyle bunun cuması icabeder. An
cak 185 sayılı Kanunda bulunduğu cihetle ay
nen aktarılmış ve aslında önemsiz bulunan, 
ehemmiyetli telâkki edilmiyecek bir kısım, bu
lunduğu için üzerinde durulmamıştır. 

Saym Battır, komisyon gerekçesinde bunun 
döviz primi mahiyetinde bulunması, mülâhaza 
etmek suretiyle bundan sonra bir devalüasyonun 
geleceğini beyan etmektedirler. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Beyan değil, 
işaret!.. 

BEFET SEZGİN (Devamla) — Onun işa
reti sayarak, bunun tabiî bir neticesi olarak 
bir devalüasyonun da âtiyen bahis konusu ola
cağını ifade buyuruyorlar. Bundan önce çeşitli 
vesilelerle Maliye Bakanı arkadaşımız sarahatle 
ve yetkiyle devalüasyonun bahis konusu olma
dığını, olamıyacağmı ifade etmişlerdir. Esasen 
kanun tasarısının gerekçesi Saym B a tur'un bi
raz evvel vasıtalı olarak yapılmakta bulunan 
bâzı zamlarla ilgili olarak ifade buyurduğu ge
rekçeleri birbirini nakzetmekte ve çelişik mahi
yette bulunmaktadır. Bu hususta aramızda nok
tainazar ihtilâfı vardır. Ama, kendileri bunun, 
her iktidarların ve muhalefetlerin yer değiştir
meleri halinde sahiboklukları düşünce şeklinde 
telâkki etmelerine elbetteki benim bir diyeceğim 
olamaz. 

Saym senatörler, bu tasarının gerekçesinde 
ifadesini bulduğu üzere kalkınma gayretlerini 
gerçekleştirmek ve Beş Yıllık Plân gereğince 
muktazi finansman kaynaklarını bulmak bakı
mından bir zaruretin icabı okluğunu ve ithalât 
miktarı ve ithalden ithalâtçıların elde ettikleri 
kâr marjı itibariyle bu yönden fiyat artışla
rına sebebolmıyacağı kanaati içinde bulunduğu
muzu ve tasvibinize mazhar olmasını istirham 
ettiğimizi huzurunuzda arz ederim, efendim. 

Her halde Saym Ataîay'm bir suali olacak... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay, sualini
zi sorun. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Zirai makina ve 
ilâç ve yedek parçalar muaf mıdır, değil midir, 
açıkça beyan edilmesini istirham ediyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
şimdiye kadar mevcut bulunan muafiyet sistemi, 
zirai ilâçlarda, kimyevî gübrelerde ne ise o hal 
aynen devam etmektedir. Bu kanun tasarısı ile 
o durumda bir değişiklik bahis konusu olmamak
tadır. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Başkan, 
ricam şudur .- Zirai makinalar, alât, edevat ve ye 
dek parça muaf mıdır, değil midir? 
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BAŞKAN — Bir değişiklik olmıyaeağını ifa
de ettiler Sayın Atalay. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
zirai ilâçlar ve kimyevî gübreler muaftır ama 
traktör muaf değildir. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Sormak istedi
ğim de bu. Zirai alât ve edevat diyorum. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Ben gayet 
sarih olarak Sayın Atalay'a arz ediyorum, diyo
rum ki; şimdiye kadar mevcut bulunan muafiyet 
şekilleri, muafiyet maddeleri bakımından aynen 
devam etmektedir. Bu kanunla bu statüde hiç
bir değişiklik yapılmamaktadır. Bana yegân 
yegân hangi maddelerin muaf olup olmadığının 
beyanını sorarlarsa kendilerine gümrük tarife 
cetvellerini çıkarmak suretiyle ancak arzı ce-
betmenin imkânı olacağını arz etmek isterim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bunların bir 
kısmı yürürlükte bulunan çeşitli mevzuatla mu
afiyet tanınan yani istisna edilenler arasında ol
madığı aşikârdır. Traktör, yedek parça, makina 
alât ve edevat bu kanunun istisnaları arasında 
bunları saymayı düşünüyorlar mı düşünmüyor
lar mı? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Hayır dü
şünmüyoruz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İkinci sualim. 

BAŞKAN — Saym Atalay bu üçüncü suali
niz olacak, ikinciyi sordunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Üçüncü sorum ; 
ikinci maddedeki yüzde 5 ten yüzde 15 e kadar 
bir kararnameyle tanınan yetkiyi eğer 1967 de 
yüzde 10 olarak tatbiki 647 milyon lira varidat 
kaynağı olarak tahmin edilen bu kanunla bunun 
yüzde 10 olarak belli bir şekilde kanunla tesbi-
tini daha faydalı görmüyorlar mı? 

REFET SEZGİN (Devamla) — Daha fay
dalı görmüyoruz, şu itibarla: Kanunun meri
yette kalacağı müddet bakımından memleketin 
şartlarının müsadesi halinde bu nispeti yüzde 
9 a, yüzde 10 a, yüzde 8 e, yüzde 7 ye, yüzde 
6 ya, yüzde 4 e, hattâ sıfıra indirmek bir Hükü
met tasarrufu ile bir Bakanlar Kurulu Kararı 
ile '.mümkün olabilir. Ama hu seyyaliyet veril
mezse bunu (temin ötmek bakımından bir kanun 
(tasarısı sevk etmek lâzımigelir. Hem böyle bir 
mecburiyeti ortadan kaldırmak, hem 'de mem
leket şartlarının .müsaadesi halinde vergi mü
kelleflerinin yüklerini kısa yoldan (tahfif et

mek maksadı düşünülmektedir. Ayrıca bunun 
ötesinde şu husus da vardır; 19-38 yılında yüz
de 11 nisbetinde Damga Resmi alınması iktiza 
ediyorsa yeniden bir kanun '.teklifi ile (gelmemek 
bakımından da bu şekilde tedvin yapılmış bu
lunmaktadır. Bilmiyarum Saym Atalay'ı tat
min edebildim mi? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Edemedim, fa
kat karşılıklı konuşma imkânı bulacağımı uma
rım. 

Bir sorum daha var. 6326 sayılı Petrol Ka
nunun 112 ne i maddesindeki muafiyeti de çı
karmayı düşünüyorlar mı, düşünmüyorlar mı? 
Petrol Kanunu ile (muafiyet 'tanınmıştır. Bu 
muafiyetin kaldırılmasını düşünüyorlar mı, 
düşünmüyorlar mı? 

REFET SEZGİN (Devamla) — 6326 sayılı 
Kanun 4 neü maddede muşarrah bulunmakta
dır. €328 sayılı Kanundaki •muafiyet hadleri 
mahfuz tutulmuştur. 

STERİ ATALAY (Kars) — Yani bu res
me tabi tutulmasını nasıl buluyorsunuz? 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeceğim 
Saym Bakan. 

Saym Atalay müsaade almadan mütemadi
yen sora soruyorsunuz. Bir daha tekerrür etme
mesini rica edeceğim. Hep 'müsaade istediniz 
ama, son sualiniz müsaadeli değildi. 

REFET SEZGİN (Devamla) — Efendim, 
Sayın Atalay'm son sualine cevabımı arz ediyo
rum; tasarının dördüncü maddesi 6328 sayılı 
Kanunu, diğerleri sayıldıktan sonra, .onların 
arasında 6323 sayılı Kanunu da tasrih etmek sü
ratiyle «sayılı kanunlar ve 20 . 4 . 1965 gün 
ve "581 sayılı Kanunla Gümrük Vergisinden mu
af tutulmuş veya istisna edilmiş eşyaya ait 
giriş tahakkuk evrakı bu resimden de muaftır» 
sarih hükmünü sevk etmiş bulunmasına naza
ran Sayın Atalay'm sualine müspet olarak ce
vap vermek iktiza eder ve şu sarahat karşı
sında Saym Atalay'm bu suali hangi maksat
la bana tevcih ettiğini de anlıyamadığımı ifade 
ile saygılarımı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Saym Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Efen

dim, evvelâ usul bakımından arz edeyim; biz 
burada üç bakanlığın Bütçesini müzakere et
mek için hazırlandık, sıraya. dizildik, söz al
dık. Altıdan sonra kalanları zaten konuştur-
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muyorlar, fırsat da bulamıyoruz. Maliye Büt
çesine de kaydolmak istedim, •onuncuya ge
liyorum. büyüyeceğim şeyi şimdi söyliyeyim ba
ri diyorum. 

Evvelice bütçenin heyeti umumiyesinde de 
arz ettim; Başbakanlık Bütçesinde konuştu
ğum vakit arz ettim. Bütçede iratla masrafın 
dengesi kâfi değildir. Vasıtalı verıgibrle vası
tasız vergiler arasında da hir dengeyi gözetmek 
lâzımdır. İçtimai adalet bakımından ıbu çok ıteh-
likeli bir şeydir. Bundan evvelki Gümrük Res
mi hakkındaki Kanunun Senatodan geçişinde, 
müzakeresine hazırlanışında, tetkikinde «geçici 
'komisyona bizzat riyaset ettim. Aynı oradaki 
.komisyon mazhatasındaki pasajları Vekil Beye
fendi okudular. Esasına diyeceğim ycik. Bu den
geyi gözetmek bakımından Maliyenin Tetkik Ku
rulunun esasen iyi çalışması ve çok iyi pişmiş 
bir projeyle bize gelmesi lâzım. Yani vasıtasız 
vergileri meselâ feaska't halinde yüzde bir sa
tış vergisi ihdası suretiyle ve Cfider Vergileri
nin ıslahı suretiyle hem Gelir Vergisinin tahak
kuklarını artırıcı, hem de Gider Vergisinin mü-
'kellef üzerinde yükünü azaltıcı, ama yekûnu, 
hâsılayı artırıcı tedbirlere gitmenin ydlu vardır. 
Tetkik Kurulu bunun içinden çıkabilir. Ellimi
ze 'gelen proje pişmemiş bir projedir. Müsaade 
buyurun, bugün şu anda elimize birden bire gel
diği için Hükümetin Meclise gönderdiği gerek
çeyi Meclisin bu işi tetıkikle mükellef olan 
komisyonunun mazbatasını dahi tetkika vakit 
bulmadan, yumurta kapıda, iki aya'k bir pabuç
ta kanunu geçirmeye mecbur oluyoruz. Acele
miz ne? Müsaade buyurun kanunu komisyona 
iade edelim, daha iyi tetkik etsinler, pişirsin-
1er, biz .de tetkika vakit bulalım, Bütçenin mü
zakeresinden sonra bunu otüdetmeye, eğer Mec
listeki müzakere müddötiyle, Senatoda çıkar
makla mükellef 'Olduğumuz müddet müsaitse 
hiç olmazsa o müddeti muhafaza ederek bunun 
içerisinde bir karara girelim. Onun için çok ri
ca ediyorum; böyle pişmemiş mevzularda bizi, 
'kanaati vicdaniye hâsıl etmeden rey vermeye 
mecbur etmeyin. Bir tarafın ekseriyeti var, ek
seriyet karar verir. Arkadaşlar ve bu kanun ka
nunlaşır, merak 'buyurmayınız. Ama hakikat 
yattığı yerde yatar; eğer sabitse yattığı yerde 
yatar ha'kikat. Eğer yürüyorsa hakikat yörün
gesi üzerinde yürür, arkadaşlar. Bizim kararı
mız ne dursa olsun, hakikat yörüngesinde yü

rür. Onun için biz istiyoruz ki, memleketin ve 
milletin ha'kiki ihtiyacına uygun, hakiki ihti
yatlara, el değmemiş kaynaklara, yahut az ve
rimli kaynaklara uzanarak bütçemizin gelir 
•membalarını takviye etmenin yoluna gidelim. 
Hakikaten Türk Milleti bugün yüzde 20 nin 
dununda, yani gayrisâfi millî hâsılanın yüzde 
20 sinin dununda vergi vermektedir. Uzun 
müddet yatacağız, uzun vadeli çalışmayı ge
rektiren kilere ça;lışmıyacağız, hazırlanmayaca
ğız, tam 'sıkıştığımız vakit dıe, aman 640 milyon 
lirayı nereden (buluruz, falan yerden kolay, 
çırpıştıralım bir kanun, getirelim, çıkaralım. 
Olamaz arkadaşlar. Onun için bir takrir tak
dim ediyoruz. Aidolduğu encümene iade 'edelim, 
birkaç gün daha bize müsaade edin, tetkik 
edelim. Biraz daha pişirmeye gayret 'edelim, 
öyle çıkaralım. Encümenden rica ediyorum, 
eğer geri alma imkânı varsa geri alsınlar. 

Arzı hürmet eylerim. 

BAŞKAN — Efendim, Danışma Kurulunun 
kararı şudur; okuyorum: «Çıkması zaruri ka
nun tasarı ve tekliflerine öncelik tanınacak ve 
müzakereleri yapılacaktır.» Kanunun o.Lgun ve
ya olgun olmaması mevzuu ile, nasıl olur bile
miyoruz. Bir ikamın tasarısı eğer komisyondan 
müzakere edilip çıkmış ise olgunlaşmıştır. Bu 
suretle müzakereye hazır bir durumdadır. 

Usul hakkındaki •konuşmanızın cevabı bu
dur. Sayın Eyidoğan. 

Komisyon, 'buyurun efendim. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ S İ 

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
•sayın senatörler; Yüce tetkikinize sunulan ka
nun tasarısı 'bir teknik 'tasarıdır. Yüce Heye
tiniz adına Geçici Komisyonda bu tasarıyı 
tetkik ederken kıymetli arkadaşlarım »teveccüh 
buyurdular, bendenizi sözcü seçtiler. Sayın O'k-
yayuz da aynı Komisyonun Başkanıdır. 

Böyle bir teknik konuyu sizin Yüksek He
yetinizin adına 'müzakere ederken, bendeniz 
bunu bir muhalefet iktidar meselesi olarak dü
şünmedim. (A. P. sıralarından bravo sesleri, 
«biz de öyle düşündük» sesleri). Memleketin ih
tiyaçlarına uygun her hareketi yapma'k vazife
mizdir. Tasarı yeni bir konu değildir. Yüksek 
Plânlama Kurulu ve yıllardır çalışan Vergi 
Reform Komisyonu bu tavsiyeyi yapmaktadır. 
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Türkiye'nin plânlı kalkınma 'devresinde vergi 
alınması şarttır. Bütün vatandaşların bu kal
kınma çalışmalarına güçleri nispetinde katıl
maları zaruridir. Ama .'bizim anlayışımız vergi
leri sosyal adalet ölçüsünde almaktır. Vatanda
şın takatma göre vergi almaktır. Elbette ki her 
Türk Vatandaşı kendi kalkınması demek olan 
bu hamleye katılacaktır. Bu bir vergi tasarı
sıdır. Gümrüklerde alınan damga resmini artı
ran bir tasarıdır. Elbette bir vergidir, piya
saya intikal edecektir. Sayın Hükümelt etmez, 
•der. Ama, bütün vergiler eninde sonunda va
tandaşa intikal -eder, hayat pahalılığına uzun 
vadeli olarak tesir edecektir. Hayat pahalılığı 
yalnız bir kanunla olmaz, başka sebepler de 
vardır. Biraz evvel kıymetli arkadaşım ha
tırlatt ı ; 1960 yılında şeker fiyatlarında 50 ku
ruş tenzilât yapıldığı halde ve fiyatlar, şeker 
fiyatları hâlâ o seviyede bulunduğu halde şe
kerden yapılan gıda maddeleri yıldan yıla yük
selmektedir. 

Damga Resmini yüzde beşten, yüzde onbeşe 
kadar çıkarma yetkisi veren bu kanun tasarısı, 
dolayısiyle piyasaya intikal edecektir. Ama 
vatandaşa intikal edecek diye vergi almamak 
da olmaz. Elbetteki Yüce Parlâmento Devleti 
yürütmek için, ayakta tutmak için vergileri 
getirecek, kanunları çıkaracaktır. Bizim anla
yışımız budur. 

Halen yüzde 5 nispetinde olan Damga Res
mi Hazineye yılda 325 milyon lira sağlıyor. Ka
nun tasarısı Hükümete bir yetki veriyor. Yani 
bu kanun ile yüzde 15 e kadar bir yetki veri
yor. İlk hamlede kararnamesini hazırlamışlar, 
yüzde 10 a çıkaracaklar ve bu verginin 650 mil
yon lira hasılat sağlryacağı hesab edilmektedir. 

Anayasaya. aykırı görülmemiştir. 'Teknik ko
misyonda Hükümetin yetkisi tâyin ve tespit 
edildiği için bu yetki içinde kalmak kaydiyle 
kararname çıkaracağı için daha evvel de Millet 
"Meclisinden sorulmuş, Anayasa Komisyonunca 
Anayasaya aykırı [bulunmamıştır. Biz de aynı 
görüşteyiz. 

Muafiyetler var. Muafiyetler üzerinde en çok 
durulan Petrol Kanunu ile tanınan muafiyetler
dir. Petrol Kanunu ile tanınan muafiyetler ham 
petrolü içine almaz. Ham petrol vergiye tabi de
ğildir. Çünkü rafine edildikten sonra daha yük
sek vergiye tabi olur. î thal edilirken Damga 

Resmi ile, yahut gümrük tarifesi ile vergi alınır
sa daha az vergi alınacak. Hesabedilmiş, daha 
yüksek vergi alınsın, diye rafine edildikten son
ra vergi mevzuu yapılmıştır. Petrol Kanunu ile 
tanınan muafiyetler 1954 senesinde Petrol Ka
nunu çıkarıldığı zaman, yabancı şirketler Tür
kiye'ye agelsin, petrol araştırması yapsın diye ko
laylık ve bir teşvik maksadiyle getirecekleri 
malzemeyi, petrol araştırması için, sondajlar için 
getirecekleri malzemeyi içerisine alır. Ama Pet
rol Kanununun, yine teknisyen arkadaşlarımızın 
ifade ettiklerine göre aksak tarafları vardır,- o, 
Petrol Kanununun tadili için yapılacak çalışma
larda ele alınıp ıslah edilmek gerekir. 

Diğer muafiyetler de; zirai ilâçlar ve gübre 
Gümrük Tarife Kanununda muaf tutulmuştur, 
burada da muafiyetler içerisindedir. 

Dokunulan milletlerarası anlaşmalarla tanı
nan muafiyetler konusu : Bunlar NATO anlaş-
malariyle 6095 sayılı enfrastrüktür yatırımlar 
için Türkiye'ye getirilecek malzemenin muaf tu
tulması, Türk - Amerikan Anlaşmasındaki vergi 
muafiyeti, NATO karargâhının Türkiye'ye ge
tireceği malzemeyle, kuracağı, Türkiye'deki ka
rargâhlar için getireceği malzeme muaf tutul
muştur. Burada milletlerarası anlaşmalar tâbiri 
ile bu hususlar kastedilmektedir. 

Arz etmeye çalıştığım hususiyetleriyle, bu 
teknik kanunu bilhassa ilgililer acele beklemek
tedir. Şu anda böyle bir kanunun çıkacağını 
duyan, öğrenen ithalâtçılar gümrüklerden ka
nun çıkmadan evvel bütün ithal mallarını çek
mişlerdir. Kanun biran evvel çıkmalı ki, gel
mekte olan, gümrüğe girmekte olan, yolda olan 
ithal mallarımız bu ölçülerle vergiye tabi tutul
sun ve Hazine, Devlet bundan fayda görsün. 
Onun için acele edilmiş değildir. Tekrar arz ede
yim, sizin adınıza çalışmış olan teknik komisyon 
bütün incelikleriyle kanun üzerinde durmuştur. 
Acele olduğuna kanaat getirerek Yüce Heyeti-
ze sunmuş bulunuyoruz. Takdir Yüce Heyetini
zindir. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Atalay söz mü istiyorsu

nuz? 
SIRRI ATALAY (Kars) — Evet, 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Demin de ifade 

ettim, maddelerle ilgili hususları, maddelerinde 
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takdim edeeeğim önergelerle görüşlerimi arz 
edeceğim. 
. Sayın Bakanın, ikinci madde ile ilgili karar

namenin hazır olmasını ifade etmesi şüphesiz ki, 
şükranla karşılanacak bir durumdur. Her türlü 
tereddüdü ve şüpheyi önler. Alman bu tedbir ye
rindedir. Ancak ikinci maddede Hükümete % 5 
ile 15 arasında kararnameyle bir yetkinin tanın
ması 474 sayılı Kanunla bir benzerlik bulunması 
pek isabetli sayılamaz. Sayın Batur da ifade et
t i ; 61 nci maddenin son fıkrası açıktır : «Vergi, 
resim ve harçlar ve benzeri malî yükümler ancak 
kanunla konur.» Kanun ile konuyor. Ancak ar
kadaşlar, komisyon diyor ki, bunun miktarını 
% 5 ile % 15 arasında Hükümet tâyin etsin. 
Yergidir. % 5 ten % 10 a çıkartmak nasıl vergi 
ise, % 10 dan % 11 e çıkartılması da vergidir. 
Bu yetkinin yasama organından yürütme orga
nına intikali mümkün değildir. Bir kanun ile ve
rilse dahi artış, her hangi bir surette bir artış 
yeni bir vergidir. Bu sebeple, bir kararnameyle 
Hükümete verilmesi mümkün değildir. Anayasa 
sarih, Anayasa benzer malî yükümler, dediğine 
göre bu malî bir yükümdür, % 5 ten 6 ya çıkar
dı Hükümet, 10 a 11 eçıkardi; bugün çıkaracak 
% 10 a, yarın çıkaracak % 11 e çıkardığı za
man yeni bir yükümdür. Kanunla bu 
yüküm Anayasanın derpiş ettiği esaslar 
dışında mümkün değildir. Demokrasilerin 
kurulmasına bu malî yükümler sebeb ol
muştur. İlk kavgalar, bütçeler üzerinde, vergi
ler üzerinde, demokrasinin çatışma, ilk mihrak 
nokta]arı hep bu malî sebeplerden olmuştur, ver
gilerden olmuştur. Vergiye itiraz, vergiler üze
rindeki yükler sebebiyle vatandaşlar itiraz et
mişler, haklarını almışlar, hürriyetlerinden önce 
vergilere karşı vicdanlarda rahatsızlık, demokra
sinin mesnedini teşkil etmiştir, ister muhafaza
kâr, ister mutedil, ister sert anayasalar olsun, 
bütün anayasalar; İtalya hariç, orada Hükümete 
bâzı kararname yetkileriyle kanun mahiyetinde 
salâhiyetler tanır; onun dışında vergi mutlak 
surette kanun yoliyle konur, şekli, hacmi, tarzı 
ne olursa olsun malî yüküm, milletin asıl irade
sinin tecelli ettiği mümessillerinin inzimam ede
cek iradesiyle mümkündür. Bunun bir kararna
meyle intikali mümkün değildir, arkadaşlarım, 
474 sayılı Kanunu bunun benzeri şeklinde almak 
mümkün değildir. Anayasa sarihtir; ne suretle 
olursa olsun malî bir yüküm aneak kanunla 

mümkündür. Bu malî yüküm yetkisinin; ben di
yorum % 10 yapalım bunu, kanunla, ikinci mad
deye diyelim ki, bu resmin nisbeti % 10 dur. 
Böyle bir önerge veriyorum, esasına mutabık 
olmamakla beraber, Anayasaya uygunluğunu 
temin ve kanun teknik bakımından hunu % 10 
yapalım, hattâ Hükümet zaruret hissediyorsa, 
Millet Meclisinde ifade edilmemiş, ama, Millet 
Meclisi. 

BAŞKAN — Sayın Atalay bir dakikanızı 
rica edeyim, çok tekrar ediyorsunuz, lütfen fi
kirlerinizi telhis edin, bir noktada toplayın; aynı 
şeyi dört defa tekrarladınız. 

SIRRI ATALAY (Devamla) — Şüphesiz bu 
benim hakkımdır, ifade ederim. Şimdi Hükümet 
orada ifade etmiyor, yüzde ne nisbette artıraca
ğını. Diyor ki, % 10 olarak tesbit edeceğim. Hü
kümet istiyorsa bunu % 10 yapalım, % 15 ya
palım, ama kanunla yapalım. 2 nci maddeye di
yelim ki ; bu nisbet % 10 dur, bu nisbet % 15 
tir, ama bu nisbet % 5 ten % 15 e kadar Hükü
met yetkisi dahilindedir demenin, Anayasanın 
61 nci maddesi karşısında Anayasaya uygunluğu 
mümkün değildir. Ayrıca mahzurları vardır. Da
ha önce mahzurlarını ifade ettim. 

Şimdi sayın sözcünün, ham petrolün rafine
rilere gelişini yurt dışı sayıp bundan bir vergi 
alalım diyorlar. Ham petrolü de muaf kılıyoruz, 
ürünlerinden vergi alıyoruz. Farklıdır, ham pet
rol ayrıdır, ürünleri ayrıdır. Aldığımız ürünler 
nelerdir? Ham petrolden Damga Resmi alalım, 
ürünlerinden ayrıca alalım. Ürünlerinde şu ve
ya bu vergi, İstihsal Vergisi alınmasın demiyo
rum. İşte millî menfaat burada. Bu Damga Res
mini ham petrolden de alalım, bugün alman ver
gileri aynen ürünlerinden de alalım. Kanun tek
niğine aykırı hiçbir tarafı, önleyici hiçbir şeyi 
yok. Bu bakımdan kıymetli arkadaşlarımızın fi
kirlerine iştirak etmek mümkün değildir. 

BAŞKAN — Tasarı üzerinde başka söz isti-
yen sayın üye ? Yok. 

Bir takrir vardır, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının açıkla
nan mahzurlu yönleri üzerinde tekrar görüşül-
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mek üzere komisyona iadesini arz ve teklif ede
riz. 

Cumhurbaşkanınca seciler üyeler : 
Zerin Tüzün Sadi Koçaş 
Nadir Nadi Eagıp Üner 

Ömer Ergim 
BAŞKAN — Takrir, tasarının komisyona 

iadesini talebediyor. Takriri oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
memiştir. (Soldan sayalım sesleri). Peki efendim 
tekrar oyluyorum. Kabul edenler... 

SALİM HAZERDAĞLU (Elâzığ) — Benim 
de bir takririm var efendim. 

BAŞKAN — Takririniz 2 nci maddede oya 
konulacak, öyle yazmışsınız. Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir, efendim. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 

Madde 1. — İthalât sırasında düzenlenen 
Gümrük Giriş Beyannamesi ihtiva ettiği eşyanın 
Gümrük Vergisine esas olan kıymeti üzerinden 
Damga Resmine tabidir. 

Gümrük Giriş Beyannamesi düzenlenmemesi 
halinde bunun yerine kullanılan sair giriş tahak
kuk evrakı da aynı şekilde resme tabi tutulur. 

' Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu hükümleri
ne göre vergi ödeme mükellefiyetinin başladığı 
tarihte doğar. 

BAŞKAN — .Sayın Eyidoğan. 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte

rem arkadaşlarımın dikkat ve insaflarına şu 
noktayı arz ediyorum : İthalde Alınacak Damga 
Resmi hakkında Kanun, diyor. Birinci maddede, 
Damga Resmi, diyor. Damga Resmi bildiğimiz 
pul yapıştırılarak alman bir nevi muamele res
midir. Devlet dairelerinde milletin ne muamelesi 
olursa maktu veya nispî olarak pul yapıştırıla
rak alınır, bir muamele mükellefiyetidir. 

Şimdi burada pul ile alınmıyor, bu. Bu, mak
buzla almıyor, makbuz verilerek almıyor. Esa
sında da ithalât sırasında düzenlenen gümrük 
giriş beyannamesi ihtiva ettiği eşyanın Gümrük 
Yergisine esas olan, ki, bir Gümrük Yergisi za
ten vardır, tarifesi mucibince alınmaktadır, kıy
meti üzerinden Damga Resmine tabidir. Bu bir 
advaloremdir arkadaşlar. Yani kıymete dayanan 
ikinci bir gümrük resmidir, ek gümrük resmi
dir. Eğer Damga Kanununda bir tadilât yapa

caksak, bunu Damga Kanununun bünyesinde ge
tiririz ; binde bir, binde iki, binde üç ne ise, onun 
nisbetleri öyledir, böyle % 15 damga olmaz, 
dünyanın hiçbir yerinde böyle % 15 pul yapış-
tırıldığı görülmemiştir. Eğer advolorem alıyor
sak, o zaman da Gümrük Kanununda bir tadil 
getirirsiniz, ona ek olarak kem tarifeye göre, 
sıkletine göre şöyle alırız, böyle alırız, madde
sine göre böyle alırız, deriz, hem de maddeyi hiç 
düşünmeden, giren madde ne olursa olsun, kıy
meti üzerinden bunu alıyoruz deriz ve alırız. 
Yani bu kanunu vergi sistemimizde bir yere mal 
etmemiz lâzım. Nereye mal edeceğiz ? 1 nci mad
deye bu bakımdan muhalif olduğumu arz ede
rim, arkadaşlar. 

Biraz evvel de arz ettim, yani kanunu komis
yona iade etmezseniz bile, bu maddeyi hiç olmaz
sa ıhlah etmek üzere lütfedin de komisyona iade 
edelim. 5 nci maddeye gelince, işte orada da 
makbuz mukabilinde alınması durumu var. Yani 
sözde Damga Resmi, yani ne olursa olsun alaca
ğım diyor, adını ne koyarsan koy, hangi sisteme 
katarsan kat, bir 6-10 milyona ihtiyacım var, bu
nu alacağım, diyor. Yani hiçbir incelik yok. Ya
ni, malî bakımdan hiçbir incelik yok. Sonra bu
nu işte ekseriyetimiz var ya, Senatodan nasıl 
olsa geçer diyor. Muhterem Devlet Bakanına 
zahmet vermişler, gelip burada müdafaa ediyor, 
ne Gümrük Bakanını görüyoruz karşımızda, ne 
Maliye Bakanını görüyoruz karşımızda. Bir aca
yip vaziyetteyiz. Arkadaşlarım çok rica ederim 
iki, üç gün müsaade buyurun da şunu âdâbıyla, 
erkânıyla müzakere edelim. 

Hürmetler ederim. 
BAŞKAN — Komisyon. 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; Damga Resmi üç şekilde alınır : Pul 
yapıştırarak, soğuk damga vurarak ve makbuz 
keserek. Gümrük Damga Resmi pul yapıştırıla
rak alınmaz, makbuz kesilerek alınır. Arz ede
rim, efendim. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Bir sualim var 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Şimdi bu, güm

rüklerde kıymet üzerinden alman bir Gümrük 
Vergisi, bunda şüphe yok. Niçin Damga Resmi -
olarak getirirler buraya onu anlamıyorum. Çün
kü Akif Bey gayet güzel bir noktaya temas etti, 
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bu advaloremdir dedi. Damga Resmi değil. Ni
çin getirdiler, bunun bir sebebi, hikmeti olması 
lâzım. Eğer cevap vermiyecekse gene teşekkür 
ederim, kolay cevap veremezler. 

BAŞKAN — Onu kendileri takdir ederler 
efendim. 

ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Damga Resmi vasıtalı bir vergidir, gümrükler 
vasıtalı vergi almaya müsait bir sahadır, adı 
Damga Resmidir, arz ederim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka «öz is'ti-
yen var mı? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu resmin nisbeti, % 15 i (geç
memek üzere, Bakanlar Kurulunca tesbit olu
nur. 

Ancak, Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü 
hallerde tesbit edilen bu nisbet üzerinde gerekli 
değiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — İki takrir vardır, bu maddeyle 
ilgili, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
İthalde alınacak Damga Resmi hakkında ka

nun tasarısının 2 nci maddesi Anayasaya aykırı 
olduğundan tasarının komisyona iadesini arz ve 
teklif ederiz. 

Kars Elâzığ 
Mehmet Hazer S. Hazerdağlı 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmemiş
tir. 

İkinci takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

İthalde Alınacak Damga Resmi hakkındaki 
kanun tasarısının ikinci maddesinde bu kanunla 
resmin nisbetinin % 15 e kadar artırılması yet
kisi Hükümete veriliyor. 

Hükümete böyle bir yetkinin verilmesi piya
sada daimî rahatsızlık ve tereddütler doğura
cak, stoklara meydan verecektir. Damga Res
minde artış zarureti varsa bunun kanunla açık
ça belli edilmesi gereklidir. Böyle bir artışın 
yapılmasının zaruretini veya mahzurlarını tar
tışma yoluna gitmeden, artış halinde hukukî ve 
haklı bir mesnet temini için % 10 oranın kanun
la belli olması icabeder. Bu ciheti temin için 2 

nci maddenin aşağıda yazılı olduğu şekilde de
ğiştirilmesini saygiyle arz ve teklif ederim. 

Kars 
Sırrı Atalay 

Madde 2. — Bu resmin nisbeti % 10 dur. 
BAŞKAN — Komisyon bu teklife iltihak edi

yor mu ? 
GEÇİCİ KOMİSYON SÖZCÜSÜ ALİ SAKİR 

AĞANOĞLU (Trabzon) — Etmiyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) — Etmiyoruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir ka
bul edilmemiştir, efendim. 

İkinci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Geçici olarak yurda girecek eş
yaya ait tahakkuk evrakı üzerinden alınacak 
Damga Resmi hakkında da Gümrük Vergisine 
mütaallik işlemler uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Gümrük kanunu, Gümrük Giriş 
Tarife Cetveli, milletlerarası anlaşmalar ve 2510 
sayılı Kanun ile ek ve tadilleri, 4119, 5798, 6326, 
6529, -6593, 7269, 7479 sayılı kanunlar ve 20.4.1965 
'gün ve 581 sayılı Kanunla Gümrük Vergisinden 
muaf tutulmuş veya istisna edilmiş eşyaya ait 
giriş tahakkuk evrakı bu resimden de muaftır. 

Ancak yukarda sayılanlar dışında kalan özel 
kanunlarla her türlü ithal vergi ve resimlerin
den muaf tutulan müesseselerin ithalâtı bu ka
nun gereğince alınacak Damga Resmine tabidir. 

BA.ŞKAN — Bu maddeyle ilgili iki takrir 
var. 

' SIRRI ATALAY (Kars) — Müsaade eder 
misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Atalay. Takrir
lerinizin dışında mı efendim? Yoksıa takrirlerinizi 
mi izah edeceksiniz? 

SIRRI ATALAY (Kars) — İzah edeceğim. 
Muhterem arkadaşlar, tümü üzerindeki görüş

meler sırasında Sayın Bakan istisnalar arasında 
çıkarılmasını talebettiğimiz iki hususa değinir
ken, karşılıklı olmamak üzere, B593 sayılı Kanun
la Türkiye'deki büyük elçiliklerin ithal edecekleri 
inşaat malzemesinin ithalde Damga Resminden 
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muaf olmasının madde metninden çıkarılması ta
lebimiz •üzerine, bizim de ifade ettiğimiz gibi, me
selenin pek de önemsenecek bir mahiyeti olma
dığı gerçektir. Fakat buna rağmen çeşitli ihti
malleri de düşünerek 6593 sayılı Kanunun hiç de 
bir zaruretimiz olmadığı, hiçbir mecburiyet ve 
bizi icbar eden hiçbir husus da bulunmadığı 
halde, kendiliğimizden hâkimiyet haklarımız
dan kısıntılar ile ifade etmesek bile lüzumsuz bir 
şekilde büyük elçiliklerin Türkiye'de yapcakları 
inşaat için inşaat malzemelerine muafiyet ta
nımamız yerinde değildir. Bu suretle 6593 sayılı 
Kanunun 4 ncü maddesi metninden çıkarılması 
zarureti vardır. 

Ayrıca, yıllık 450 •milyon lira değerinde ham-
petrol ithalâtında da Damga Resminin alınması 
bir gelir kaynağı olacak ve bâzı istisnalar yapıl
ması hususundaki talebimizi de karşılryacak ma
hiyettedir. Hampetrolün işlenmesi halinde ayrı
ca bugün alına.n vergi ve resimler nisbetinde ver
gi alınacağı da tabiîdir. Bir tenzil veya daha 
çoğu olmıyacağı cihetle 6326 sayılı Kanunun da 
madde 'metninden çıkarılmasını teklif ediyoruz, 
arkadaşlarımızla beraber. Bunların karşılığında 
zirai a.lât, edevat ve yedek parçaları ile, hay
vancılıkta çok önem taşıyan tırpan, hasat ve süt 
makinaları gibi diğer .araçların ve süt inekleri
nin üstün vasıfta olanlarının ithalde Damga 
Resminden muaf tutulması tarımın kalkınması 
yönünden geniş ve ferahlatıcı bir unsur olacak
tır. Sayın Bakan da bunların burada açıkça 
muaf tutulmadığını, diğer resimlere tabi olduğu 
gibi ithalde Damga Resmine tabi olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bunların istisna edilmesini istirham 
ediyorum. Millet Meclisindeki görüşmeleri sı-
smdaki bütün partilere mensup; A. P., C. H. P., 
Y. T. P , M. P., C. K. M. P. den arkadaşlar bü
yük bir gayret sarf etmişler fakat reyde ekseriyet 
temin edilemediği için bu hususlar kabul edil
memiştir. Daha basiretli olacağı Anayasanın ku
ruluş sebepleri arasında bulunan C. Senatosunda 
yurt kalkınmasında büyük payı olan ve esas kay
nağı gelirin süratle en kısa zamanda en emin 
bir şekilde ithali ve intikali mümkün olan hay
vancılığın ve diğer tarımın kalkınmasını temin 
edeceği cihetle, bu istisnaları tervicedeceklerin 
ümidediyorum. Zira yapılacak kalkınmada ya
tırımların güçleşmesi fiyat artışları ile mümkün 
olacaktır. Bugün 40 000 lira civarında olan 
bir traktör bu vergi ile 44 000 - 45 000 lira ve 

belki de daha fazla bir fiyatla asıl müstahsıla, 
yani alıcı köylüye intikal edecek. Halbuki, daha 
dün burada Tarım Bakanı, yüksek fiyatların in
dirilmesi cihetine gidilmesinin zaruretini ifade 
•etmiş idi; 'açıkça bu ifade edilmiş idi. Bu ifade
lere rağmen artış karşısında arkadaşlarımızın 
mesele üzerinde önemle düşüneceklerini ve rey
lerini bu önemin ışığı altında kullanacaklarını 
ümidederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Takrirleri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Şif ?hen arz ettiğim sebeplerden ötürü dördün
cü madde metninden 6326 sayılı ve 6593 sayılı 
kanunların, muafiyetten istifade etmemeleri için, 
çıkarılmasını saygıyla arz ederiz. 

Kars Tabiî Üye 
S i m Atalay Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Takriri dinlediniz. Hükümet il
tihak ediyor mu? 

DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça
nakkale Milletvekili) — Metnin aynen muhafa
zasını istiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVÎT 

TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon da Hükümet de met
nin aynen muhafazasını istemektedirler. 

Takriri oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler.... Kabul edilmemiştir efendim. 

İkinci takriri okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Ekonomimizin kalkınması için tarımın taşıdı

ğı geniş kaynak karekterini harekete getirme zo
runluğu ve fakir halkın talihini değiştirmede ge
lir artımının zorunluğu aşikârdır. Zirai araç ve 
gereçlerle zirai mücadele ilâçları ve hayvancılığın 
zaruri araçları ve yedek parçasını müstahsil top
luluklara alım gücü içinde temin etmek ödevi 
Devletin temel ödevler içindedir. Gümrük mu
afiyetleri dışında olma güçlüğünü hisseden tarım 
sektöründe çalışanları bu kanun tasarısı etkiliye-
cek durumdadır. Zira % 10 bir artışın ithaldeki 
dalgalanması başka sahalara intikal edeceği gibi 
çeşitli tarım araç, gereç ve ilâçlarının ithalinde 
artış fiyatlar üzerinde hissedilir bir mahiyette 
olarak güçlük arz edecektir. 
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En az masraflı en emin ve süratli kalkınma 
sektörü olan tarımın üretim imkânlarını sağlıya-
cak ithal malları içindeki gerekli araçlarının fi
yat yüksekliği hem bu kalkınmayı aksatacak hem 
istihsal maddeleri fiyatlarını artıracaktır. Bütün 
bu sebeplerle tarımda ithali zorunlu olan araç, 
gereç ve ilâçların 4 ncü maddede sayılan muafi
yetler arasında yer alması icabeder, 4 ncü madde
ye bu sebeple aşağıdaki 2 nci fıkranın eklenmesi
ni saygı ile arz ederiz. 

Tabiî Üye Kars 
Kâmil Karavelioğlu Sırrı Atalay 

Kars Elâzığ 
M. Hazer S. Hazerdağlı 

4 ncü maddeye eklenecek 2 nci fıkra 
Tarımda kullanılan alâfc, makİııa ve yedek par

çaları ile tırpan ve masat gibi tarım eşyası, süt 
makinası ve damızlık üstün vasıflı büyük baş 
canlı hayvan bu resimden muaftır. 

BAŞKAN —• Hükümet iştirak ediyor mu? 
DEVLET BAKANI REFET SEZGİN (Ça

nakkale Milletvekili) —• İştirak etmiyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI CAVİT 

TEYFİK OKYAYUZ (İçel) — İştirak etmiyo
ruz. 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul edil
memiştir, efendim. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

E evle t Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü İD57 yılı bütçesine oy kullanmıyan sa-
ymü ye var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmis-

Tasarmm 5 nci maddesini ckutuvorum: 
Madde 5. Bu kanun gereğince alınacak 

Damga Resmi gümrüklerde alınan İstihsal Ver
gisi matrahına ilâve edilmez ve makbuz mukabi
linde Gümrük Vergileri ile birlikte Gümrük İda
relerince tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — 15 . 2 . 1963 gün ve 135 sayılı 
Kanun, bu kanunun 2 nci maddesi gereğince Ba

kanlar Kurulunca alınacak, resim nesbetinin tes-
bitlne mütaallik Kararnamenin yürürlüğe girdi
ği tarihte yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Bakandan tekrar 
rica edeceğim; kararname hazır mı? 

MALİYE BAKANI ADINA DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakakle Milletveki
li) — Bu suali zait telâkki ediyorum. Kararname
nin Bakanlar Kurulu tarafından imza edilmiş 
bulunduğunu kürsüden sarahatle ifade etmiştim. 

SIRRI ATALAY (Kars) 
birlikte yürürlüğe girecek mi? 

Yani, kanunla 

MALİYE BAKANI ADINA DEVLET BA
KANI R E F E T SEZGİN (Çanakakle Milletveki
li) — Evet, girecek, efendim. 

BAŞKAN Mad( yi oviaı rınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde —• Bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihte fiilen ithal edilmemiş bulunan eşyaya 
ait giriş tahakkuk evrakı da, bu kanun gereğince 
Damga Resmine tabidir. 

BAŞKAN 
tiniz? 

Sayın Artakmaç, vaz mı geç-

SADIK ARTUKMAC (Yozgat) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer ve İkinci Beş Yıllık Plân dönemi 
sonu olan 31 Aralık 1972 tarihine kadar uygu
lanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum, Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Açık oylarınıza sunulacaktır. 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

P) Çalışma Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. Grupları ve 
şahısları adına söz alan arikaıdasların isimlerini 
'okuyorum. 

C. H. P. Grupu adına: Sayın Rıza Isıtan, 
Sayın Ömer Erıgun Kontenjan Grupu adına, Sa
yın Tarık Remizi Baltan Adalet Partisi Grupu 
adına. 

Şahısları adına söz istiyenler: Sayın Halûk 
Ber/kol, Sayın Oelâl Ertuğ, Sayın Şevket Akyü-
reik, Sayın Naci Arı, Sayın Osman Saim Sarı-
ıgtöllü, .Sayın Rifat Öztürkçine, Sayın tlyas Ka
ragöz, Sayın Azımd Erdoğan, Sayın Osman Şa-
lilhoğlu. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Sayın Rııza 
Isıtan'mdır. Buyurun efendim, 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 

€ . H. P. Grupu adına, 'Çalışma Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki tenıkid ve temennilerimize 
ıgeçımeden önce, Yüce Heyetinizi grupum ve 
'şahsım adına saygı »ile selamlamayı bir ödev bi
lirim. 

Sayın arkadaşlarım; 
.1&6J. tarihli Anayasamızın, sosyal ve iktisa

di halklar ve ödevler bölümünün, özellikle 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49 ncu maddele
rinin asıl uygulayıcısı olması gereken bu Ba
kanlık, Anayasanın va'zettiği bu yüce ilkeleri 
yerine getirecek 'teşkilâttan henüz yoksundur. 

Bakanlık Teşkilât Kanunu bundan 22 yıl 
önce o 'günün şartlarına göre hazırlanmış ve 
çıkarılmıştır. O suniden bu yana sosyal hizmet
ler ve sıosyal adalet ülkeleri bilhassa yeni Ana
yasa ile 'Türk Milletinin ve Türk Devletinin vaz
geçilmez hak ve ilkeleri haline gelmiştir. Fakat 
Teşkilât Kanunu ve Bakanlığın esas kadrosu 
Ihâlâ o günkü durumunu muhafaza etmektedir. 
Bu yüzden BakanlıCk teşkilâtı kendisinden beik-

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birleşim tutanak dergisine bağlıdır. 

lenen hizmetleri lâyıkı ile ifa edememekte, iş 
hayatının teftiş ve murakabesi ihmal olunmak
ta, Anayasanın ve kanunların âmir hükümleri 
yürüyememe'kte, işçi sağlığı ve iş 'güvenliği sağ
lanamamaktadır. 

Bu sakıncaları önleme lüzumunu duyan 
Üçüncü İnönü Hükümeti bugünün şartlarına uy
gun ve yeni Anayasamızın ilkelerini tahakkuk 
ettirici hükümleri taşıyan yeni bir teşkilât ka
nunu tasarısı hazırlamış, fakat Meclise sevk et
mek üzere iken bundan tam iki sene önce ikti
dardan ayrılmıştır. 

Bu tasarının Meclise sevk edilmemesi sdbelbi 
Bütçe Komisyonunda Sayın Bakandan sorulmuş, 
Personel Kanununun uygulanması ilhtinıalinö 
binaen [geciktirilmiş bulunduğunu, fakat daha 
fazla geciktirilmesinin sakıncalarını Bakanlığı-* 
nın da görmesi üzerine bunun Meclise şevkine 
karar verilmiş olduğunu ve ıon gün içinde Yüce 
Meclise tevdi olunacağını ifade buyuTimuşlar-
dır. O günden bu yana on gün çıoktan geçmiş 
olmasına rağmen Sayın Bakanın bu va'dinin ta
hakkukunu görememenin üzüntüsü içindeyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasaimızm 42 nci 
maddesi «Çalışma herkesin, hak ve ödevidir. 
Devlet, çalışanların insanca yaşaması ve çalış
ma hayatının kararlılık içimde ıgelişmesi için, 
sosyal iktisadi ve malî tedbirlerle çalışanları ko
rur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici ted
birleri alır» demektedir. 

Çalışma Bakanlığı da 'bu Anayasa hükmünün 
yürütülmesinde birinci derecede sorumluluk 
taşır. Fakat bugün adedleri milyonları -aşan! 
tarım işçilerinin ne insanca yaşaması, ne çalış
malarının kar arlılık içinde gelişmesi ve ne de 
sıosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle korunması 
için en ufak bir çaba sarf edilmemiştir. Sana
yi işçisinden çok daha yoksul ve perişan du
rumda lolan, ihracatımızda en büyük rolü oy-
nıyan tarım ürünlerimizin üreticilerini kendi 
kaderiyle başb aşa bırakmışızdır. 

Bugün tarım alanında çalışan işçiler, çok 
defa açıkta veya ahırlarda yatmakta, hiçbir 
murakabeye tabi olmaksızın yazın uzun ve 
sıcak günlerinde güneşin doğmasından batışı
na kadar ıçalıştırılmaikta, ellerine de ancak 
günde 3 ve 4 lira arasında çok ıcüzi bir ücret 
verilmektedir. 
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Anayasamız, çalışanları tarımı veya sanayi ' 
işçileri diye ayırmamış, tümünü terden hima- I 
yeye lâyık görmüştür. Geçen semelki brütçe ko -̂
nnşmalarmda Sayın Bakanın, kazır olduğumu 
ve Meclise verilmek üzere bulunduğunu ifade 
ettikleri Tarım İşçileri Kanun tasarısı aradan 
tanı bir yıl geçmesine rağmen henüz Meclise 
bile intikal ettirilmemiştir. Hazır (olduğu ge
çen sene bildirilmiş olan hu tasarının biran 
•öne-e Meclise verilmesini Sayın Bakandan (bil
hassa rica ederiz. 

Yine tarım işçilerinin sosyal güvenlik hak
ları da sağlanamamıştır. Çalışana sırasında iş 
kazasına uğrarsa, .meslek hastalığına tutulsa' 
hile yine kendi kaderleriyle başh asadırlar. Bun-' 
lan Devletin himaye edici eli altına almak ge-
re'Kİr. 

Sanayi işçisinden çok daha fazla olan, aded-
İcri milyonları bulan bu çalışkan ve himayesiz 
insanlarımızı biran önce Anayasamızın tanıdı
ğı haklara ulaştırmak Devletin başta ıgiclten gö- I 
revidir. Geçen seneki konuşmalarımıızda da 
bunları ifade etmiş olmamıza rağmen, son ıbir 
sene içinde bu sahada bir ilerleme olmadığını 
üzüntü ile müşahede etaniş hulunuyoruız. 

Bunlardan başka, Hükümetimizin de ka-
tıluıış olduğu 96 sayılı sözleşme hükümlerinin 
yerine (getirilmesi için Üçüncü İnönü Hüküme
ti zamanında hazırlanarak Meclise verilmiş 
olan «Tarım alanındaki iş ve işçi ıbulma ara
cılarına dair kanun tasarısı» da takipsizlik 
yüzünden halen meclislerden çıkamamıştır. Se
çimlerin yenilenmesi üzerine -bir defa kadük ' 
olmuş olan bu tasarının, takipsizlik yüzün
den ikinci bir defa daha kadük (olmasından 
endişe ediyoruz. 

Çalışma Bakanlığı ve Hükümet, meclislere 
sevk ettikleri tasarılara komisyonlarda sahip 
çıkmalı, ekseriyeti kendi gruplarından . olan 
komisyonlardan ve meclislerden (bunların ka
nun olarak çıkmalarını sağlamalıdırlar. 

İnönü hükümetleri zamanında hazırlana
rak Meclise verilmiş olan İş Kanunu ile Deniz 
İş Kanunu tasarıları geçen yıl meclislerden 
çıkma mazhariyetine ermişler ise de usulî biı* ' 
meseleden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı tara-
fmdan veto edilerek, yeniden tetkik edilmek 
üzere, geri gönderilmişti. | 

Sayın Cumhurbaşkanının vetosu esasa de
ğil, usule aidolduğuna göre her iki tasarıyı 
da bir, hirbuçuk aylık müddet içinde düzelt
mek ve meclislerden çıkartmak kaibil olduğu 
halde, her nedense 7, 8 aydır mecdislerden çı
karmak .mümkün olamamıştır. Millet Meclisin
de birinci görüşmeleri öncelik ve ivedilikle 
yapılmış olan bu taşanların, vetodan sonra
ki görüşmelerinde öncelik ve ivedilik istenme
diği için tasarılar bir türlü ilerliyememıekte-
dir. Öncelik've ivedilik taleplerinin ya komis
yonlardan veyahut da Hükümetten igclmesi, 
İçtüzük hükümleri gereği olduğuna ve ekseri
yeti İktidar Partisi mensubu olan komisyonla
rın "böyle hir talebi de olmadığına göre, bu
nun Sayın Bakan tarafından yapılması gerek
mektedir. Aksi halde hu tasarıların değil bu 
sene, bu devre içinde bile kanunlaşmaları müm
kün olamıyaJbilir. Halen meclislerdeki tasarı 
ve tekliflerin Hükümetçe çıkması arau olu
nanlarının hemen tamamı öncelik ve ivedilik 
karariyle yürümektedir. Bu teamülün iş ka
nunlarından da esirgenmeımesini Sayın Hükü
metten beklemek hakkımızdır. 

'Sosyal Sigortalara ve Emekli Sandığına 
ıbağlı olarak geçmiş olan hizmetlerin birleşti
rilmesi hakkındaki 228 sayılı Kanuna geçici 
hir madde eklenmesine dair olan kanun tasa
rısı da İnönü hükümetleri zamanında Yüce 
Meclise sevk olunmuş, faıkat seçimlerin yeni
lenmesi dolayısiyle kadük olmuştur. 

Seçimden sonra, 3 . 12 . 1965 tarihinde ye
nilenen bu tasarı da komisyonlardan hir tür
lü çıkamamaktadır. 

Yine Sosyal Güvenliğin asgari normları tes-
bit ederek Birleşmiş Milletler Topluluğuna 
dâhil memleketlerde Sosyal Güvenlik rejimle
rini geliştirmeyi teşvik etmekte olan 102 sayı
lı iSözleymeye girmemiz daha önce Hükümet
çe kararlaştırılmış olduğu halde, bunun bir 
tasarı haline getirilerek Meclise şevki işlemi 
de henüz yapılmamıştır. 

Anayasamızın 48 nci maddesi; «Herkes sos
yal güvenlik hakkına sahiptir. Bu hakkı sağ* 
lamak için sosyal sigortalar ve sosyal yardım 
teşkilâtı kurmak ve kurdurmak Devletin ödev-
lerindendir» dediğine, 102 sayılı Sözleşme de 
(bu maksadı sağladığına göre bunun şimdiye 
kadar tasarı haline getirilip Meclise sevk edil-
ımıemesindeki nedeni anlıyamamaMayız. 
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274 ve 275 »ayılı Toplu İş Sözleşmesi ve 
Grev ve Lokavt kanunları, yeni hükümler ge
çtirmiş ve .bu sebeple İş Mahkemeleri Kanunu
nun bâzı hükümlerinin değiştirilmesi ve bu 
kanuna bâzı hükümler eklenmesi zaruret ha
line gelmiştir. 

(Böyle bir taisarmın hazırlanmış olduğu büt
çe raporundan anlaşılmakta ise de, henüz Mec
lise tevdi olunmamıştır. Bunun da biran, önce 
Meclise şevkini ve kanuniyet kazanmasını, ibu 
mahkemelerin daha süratli iş görebilmeleri 
için zaruri bulmaktayız. 

İşjgücünün işyerlerinde ve dışında eğitimi 
ve mesleke yöneltme hakkındaki kanun tasarı-' 
sının hazırlanarak 7 . 6 . 1966 tarihinde Mec
lise sevk .edilmiş olmasını (memnunlukla karşı
larız. Ancak bunun »da takipsizlik yüzünden 
diğerlerinin âkibetine uğramamasını candan 
dileriz. • 

102 sayılı Sözleşme münasebetiyle tami 
metnini okuduğumuz Anayasanın 48 nci mad
desi her vatandaşa sosyal güvenlik hakkı ta
nımaktadır. Halbuki bugün memleketimizde 
iane ak Sosyal Sigortalar ve Emekli Sandığı 
kanunlarına göre güvenlik altına alınmış olan
ların sayısı çok küçük bir miktardan ibaret
tir. Geriye kalan büyük kısım güvenlik hak
kından mahrumdur. Bu sdbeple küçük esnaf 
ye serbest meslek erihabı gibi vatandaşların 
ıgüvenliğini sağlıyacak kanunların biran ön
ce hazırlanarak Yüce Meclise tevdiini bir Ana
yasa ilkesi sayarız., 

Geçen seneki bütçe konuşmalarında Sayın 
Bakanın, Yüksek Huzurunuzda tasarlısının ha
zır olduğunu ifade buyurdukları Demiryolla
rı ve Limanları İşletmesi İşçileri Sandığı ile 
Maikina Kimya Kurumu Tekaüt ve Muavenat. 
Sandığının Sosyal Sigortalar Kurumuna devri 
hakkındaki kanun tasarısı da bugüne kadar 
Meclise gelmemiştir. 

Bir yıl önce hazırlanmış olduğu Sayın Ba
kanın huzurunuzdaki ifadeleriyle anlaşılan bu 
tasarının gecikmesi sebebini de öğrenmek is
teriz. 

Sosyal adalet ve sosyal güvenlik ancak ça
lışmak istiyene iş bulmakla sağlanabilir. Çalış
mak isteyip de, iş bulamayan kimseye geçin
me imkânı da verilmezse, orada sosyal ada
letten bahsedilemez. Bu yüzdendir ki, daha 

1936 yılında çıkarılan İş Kanunu işsizlik si-
ıgoritası ihdası lüzumunu öngörmüştür. Yeni 
Anayasamız da ruhu, mânası ve maksadı iti-
ıbariyle işsizlik sigortasını ilkeleri arasına al
mıştır. Halbuki bu güvenlik müessesesi buguU 
ne kadar kurulamamıştır. İçerdeki işçilerimi
zin istikballerini güvenlik altına alacak olan 
hu kanun dış ardaki işçilerimiz için dahi bir 
huzur müessesesi olacaktır. 

Nitekim Almanya'da ve diğer Avrupa 
memleketlerinde Yunan, İtalyan - ve İspanyol 
'işçileri kendi memleketlerinde işsizlik sigorta
sından istifade ettikleri için, Almanya'daki 
ve diğer Avrupa memleketlerindeki işlerinin 
hitamında o- memleketlerde yeni bir iş bulun
caya kadar işsizlik sigortasından faydalana-
ibikaektedirler. Fakat işsizlik sigortası Türki
ye'de mevcudolmadığı için dışardafci işçileri-< 
miz bu haklarından faydanamamaMadırlar. 
Gerek memleket dahilindeki işçilerimizin gü
venliğinin sağlanması ve gerekse dışarıda ça
lışan işçilerimizin çalıştıkları memleketlerde 
sigortadan faydalanabilmeleri için bu müesse
senin (biran önce kurulmasını zaruri görmekte
yiz. 

Sayın arkadaşlarım, görülüyor ki, bugün
kü iktidarın, sosyal hayatımızın istikrarı ve 
sosyal güvenliğimizin temeli olan konuları ta
sarı haline getirip Yüce Meclise sevk etmekte 
ve hazırlayıp .getirdikleri tasarıları da ekseri
yeti İktidar Partisine mensubolan meclislerde 
ıgizliyerek kanuniyet kesbetmesi için yapılma
sı gerekli çalışmalarda ayrı bir tutumu var
dır. Bir Af Kanunu 15 - 20 gün içinde hazır
lanıp meclislerden çıfcarılabilmekte, fakat mil
yonlarca vatandaşın sosyal güvenliğini ilgi
lendiren ve yarınlarını teminat altına alacak 
ıolan kanunlar bir türlü tasarı haline getirile
memekte, bir kısmı da Meclise getirildiği hal
de takibedilmediğinden meclislerden çıkama^ 
maktadırlar. 

Şimdi de ücret konusuna ilişelim: Üerıelt, 
işçinin yarattığı veya ürettiği değerdeki his
sesini alması demektir. Ücretin işçinin yaptığı 
•işe uygun, insanlık hayisyetine yaraşır bir ya
şayış seviyesine elverişli ve adaletli bir ölçü
ye dayanır olmasını Anayasamız 45 nci mad
desiyle güvenlik altına almıştır. Bunun tahak
kuku da şüphesiz serbest iradeye dayanan top-
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lu sözleşme .müessesesine istinadeder. Faikat 
(bugün toplu sözleşme yapma imlkânını bulabi
len işçilerimizin miktar], çalışanlarımızın çok 
az bir kısmıdır. Bugün İş Kanununa talbi ola
rak çalışan işçi miktarı elimizdeki bütçe rapo
runa göre 1 082 507 dir. Toplu Sözleşme ya
pabilenlerin miktarı ise 705 822 dir. Tıoplu Söz
leşme yapan bu miktarın içinde mükerrer olan
lar da mevcuttur. Yani 'birinci toplu sözleşme 
müddetini bitirip ikinci defa toplu sözleşme 
yapmış olanlar da bu rakamın içindedir. Bun
ları da düşersek, toplu sözleşmeden istifade 
edenlerin miktarı çok datha azalmış olur. 

Bunun mânası, İş Kanununa tabi olan işçi
lerimizden çok büyük bir kısmının henüz top
lu sözleşme müesesesinden faydalanamadıikla-
rıdır. 

'Toplu sözleşmeden raydalanamıyan işçile
rin, biricik dayanakları asıgari ücret mekaniz
masıdır. Rapordan öğreniyoruz ki, henüz dört 
ilde sendika kurulları bulunmadığından asıgari 
ücret teslbiti hiç yapılamamış, geriye kalan 
illerde ise ancak; 41 is kolunda asgari ücret 
tejsbit edilebilmiştir. Asgari ücretlerin tesibi-
tiyle de ücret meselesinin halledilmıesi tamam
lanmış sayılamaz. Asgari ücretle hayat pahalı
lığı arasında da çok sıkı bir bağlantı vardır. 
Bugün bir iş kolunda asgari ücreti bugünkü 
fiyatlara göre tesıbit edelbilirsmiz. Fakat yarın 
hayat pahalılığı artar, tesıbit ettiğiniz asgari 
ücret kendiliğinden düşmüş olur, aizalmış olur. 
Hayat paihaldığının bu olumsuz tesiri yalnız 
asgari ücret mekanizmasına tesir etmekle kal
maz, toplu sözleşmeleri de tesirsiz hale getirir, 
memur maaşlarını da tesirsiz kılar, emekli, dul 
ve yetim .aylıklarını da mütemadiyen azaltır, 
iş kazasına uğramış malûl veya meslek hasta
lığına tutulmuş kimseleri de etkiler. Hattâ 
özel teşebbüste çalışan ücretleri de sarsar. Bu
gün içinde bulunduğumuz iktisadi ve malî 
şartlar ise maalesef 'böyle bir durumu teşvik 
edici mahiyettedir. 

Son iki sene içinde son zamlarla birlikte 
'hayat pahalılığı ücret ve aylıklarla nisıbet edi-
lemiyecek bir duruma ulaşmıştır. Buna acele 
»bir tedbir düşünmek, aylık ve ücretleri geçim 
endeksleriyle ayarlı bir hale getirmek bir zaru
ret haline gelmiştir. 

Daha 20 senelik ıbir mazisi olan İsrail'de 
Devlet memurları aylıkları dâhil, bütün ücret

ler geçim endekslerine bağlanmıştır. Her altı 
ayda bir geçim endeksleri incelenmeikte, o 
devre içinde hayat pahalılığı % 3 ün üstüne 
çıkmış ise, emeldiler dâhil bütün ayluklar ve 
ücretler hayat pahalılığı nisbetinde zam gör
mektedir. 

Bu suretle sosyal adalet ve huzur tahak
kuk ettirilmektedir. Malî hükümleri bir türlü 
uygulanmıyan bizim Personel Kanunumuz da 
her sene hayat pahalı] ğı nisibetinde aylıkların 
ayarlanması esasını getirmişti. Bundan sonra 
çıkarılacak diğer kanunlarla da bu sistem di
ğer aylık ve ödeneklere uygulanaealk, hayat 
pahalılığının sarsıntıları çalışanlardan uzak
laştırılacaktı. Fakat temel atma ve feordelâ 
kesme törenlerinde milyonlarca lira sarf et
mekten kaıçınmıyan bugünkü iktidar Personel 
Kanununun malî hüküımlerini, malî imkânsız
lık bahanesiyle, bir tara.fa attığı gibi bunun 
dışında kalan diğer e alışanları da böyle bir 
düzene kavuşturacak gayretleri göstermiemiş-
tir. 

Fiyatlar mütemadiyen yükselmektedir. İki 
sene öncesinin 100 lirası bugün 80 liraya in
miştir. Belki birkaç ay sonra 70 liraya ve da
ha aşağıya düşecektir. Ücretler hayat pahalılı
ğını taki'bedemezıse, toplumun huzuru bozula
cak, yapılan toplu sözleşmeler ve tesıbit olu
nan asgari ücretler hiçbir değer taşnmıya-
caktır. Son günlerde aşırı cereyanlardan çok 
bahseden sayın iktidar mensupları, her şeyden 
önce aşırı cereyanların yaratıcısı ve körükle-
yiciısinin açlık, sefalet, ücretler arasındaki 
dengesizlik, adaletsizlik olduğunu biran göz-, 
den uza'k tutmamalı, çalışmalarını Ibu konulara 
teksif etmelidir. 

!Sayın arkadaşlarım, iş ücretlerine bu kıisa 
temastan sonra biraz da «iş emniyetinden bah
sedeceğim.. 

Diğer Avrupa memleketlerine nazaran en 
fazla iş kazası ve meslek, hastalığı veren bir 
toplumuz. Bunun başlıca sebebi işyerlerinin 
emniyet şartlarına uygum olmaması, buraların 
gerekli şekilde teftiş ve murakabe edilmeme
si, işçilerimizin iş eğitiminin bulunmaması, iş
verenlerin de iş emniyeti hususunda gerekli 
dikkat ve itinayı göstermemeleridir. 

Bütçe raportörlerinin raporuna göre, 19i6i6 
senesi sonu itibariyle memleketimizde 58 256 
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işyerinin mevcudoldruğu anlaşılmaktadır. Ve» 
yine rapora göre ancak 58 tane işgüvenliği 
müfettişi vardır. Demek ki, ortalama her bin 
ve küsur işyerine bir güvenlik müfettişi düş-
ımektedir. Bu kadar az ikadro ile bu işyerleri
nin lâyık olduğu şekilde denetlenemiyeceği 
açık bir hakikattir.' 

Yine bütçe raporunda işigüvenliği müfet
tişlerinden ıbahsedilirken, «teftişler tefhdit va-
isııtası olarak değil, işverenlerin gereken tedbir
leri, inanarak almalarını sağlıyacalk ve ikna 
yolu ile şeklinde yürütülmektedir» denilmıek-
ftedir. 

Hemen hepsi elektrik mühendisi, malkina 
mıühenıdisi, maden mühendisi, inşaat mühendi
si, kimyager, kimya mühendisi ve hefeim gibi 
yüksek tecrübe ve ihtisas sahibi olan (bu mü-
nuüfetltiışlerin verdikleri raporlar, sadece işve
reni ikna gayesine matuf imiş. İnsan hayatı 
bahis konusu olan bir yerde sadece iknam ge
rekli faydayı sağlıyacağına kaani değiliz. 

Nasıl ki, bir yerden diğer ıfair mahalle hareket 
edecek olan motorlu bir nakil vasıtası trafiğin iz
ni olmadan, hareket edemezse ve yollarda da 
devamlı kontrola tabi ise, kaza ihtimali olan her 
işyerinde de Devletin devamlı murakabesi olma
lıdır. Emniyet tertibatı oimıyan ve işçiler için 
tehlike arz eden bir işyeri işletmeye açılmıya-
cağı gi'bi, güvenlik tedbirlerini kaybetmiş olan 
bir işyeri de içindekilerin güvenlikleri sağla
nıncaya kadar faaliyetten alıkonmalıdır. Bu ise 
ikna ile değil, Devletin âmme kudretini kullan-
ımasiyle mümkündür. 

Zamanımızın darlığı yüzünden bu kısmı da 
burada bırakarak (Sosyal Sigortalar Kurumuna 
geçiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu, ilk defa 1946 yı
lında, İşçi Sigortaları Kurumu olarak kurulmuş
tur. Sermayesi işçilerden ve işverenlerden kesilen 
primlerden terekkülbetmektedir. Kısa za
manda kaydettiği ibüyük inkişaf ve ifa 
ettiği hizmetler takdire lâyıktır. Yeni Ana
yasamızın sosyal adalet ve güvenlik ilkelerine ver
diği geniş yer dolayısiyle, bu Kurumun faali
yetleri genişlemiş ve adı da Anayasaya uyula
rak Sosyal Sigortalar Kurumuna çevrilmiştir. 
Muhtelif tarihlerde çıkarılmış bulunan ve ayrı 
unvanlar taşıyan işçilere ait sigorta kanunları da 
birleştirilip günün şartlarına uydularak Sosyal 

Sigortalar Kanunu adı altında tek metin halinde 
toplanmıştır. 

Kurumun kayıtlı varlığı 1966 yılı sonunda 
4;5 milyar liraya yaklaşmıştır. Hakiki varlığı 
:ise bunun iki, üç mislidir. Kurum, sabiboldnğu 
gayrimenkulleri maliyet fiyatından kaydetmek-
te, fiyat artışlarını gizli ihtiyat telâkki etmekte
dir. Onun için hakiki varlığı kayıtlı varlığının 
çok üstünde bulunmaktadır. Kurumun, senelik 
tediyat ve tahsilat muvazenesi ise 1966 yılında 
1 610 500 000 liraya ulaşmıştır. 20 sene gibi kısa 
bir zamanda bu kadar büyük bir gelişme göste
ren Sosyal Sigortalar Kurumunun 1961 Anaya
sasından sonra ehemmiyeti daha da çok artmıştır. 

Kurum, elindeki bu büyük imkânlara rağ
men; 1 . 3 . 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş bu
lunan 506 sayılı Kanununu henüz bütün mem
lekette tatbik edememektedir. Bıı kanun tam tat
bik edildiği takdirde 4 milyon vatandaşımız bun
dan istifade etmiş olacaktır. Kanun, şimdiye ka
dar ancak Eskişehir, Ankara, Aydın, Samsun, 
Kayseri, Diyarbakır, Malatya ve Trabzon şubele
rinde tam olarak uygulanmakta; Balıkesir, Bur
sa, İzmir şubelerinde ise tek işçi çalıştıran iş
yerlerine teşmil edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir deyimle, Eskişehir, Ankara, Aydın, 
Samsun, Kayseri, Diyarbakır, Malatya ve Trab
zon bölecelerindeki İş Kanununa tabi tüm işçi
ler ile bunların aileleri bu kanundan halen fay
dalan afoilm ektedir. Fakat bunun dışında bulunan 
bölgelerdeki işçilerin aileleri henüz kanundan is
tifade etmemektedir. İçinde bulunduğumuz yıl
da da Gaziantep, Konya, Mersin, Van, Kütahya 
ve Antalya bölgelerinde bu kanunun tatbik edile
ceğini .memnunlukla öğrenmiş bulunuyoruz. Fa
kat bunların dışında bulunan ve işçi kesafetinin 
toplandığı İstanbul, İzmir, Zonguldak, Adana, Si
vas gibi yerlerdeki işçilerin aileleri yine kanun
dan istifade edemiyeeeklerdir. Bu ayrı tatbikat 
hem memleket içinde huzursuzluk yaratmakta 
hem de memleket dışında çalışan işçilerimizin 
menfaatlerine uymamaktadır. Çünkü, bizden işçi 
alan memleketlerle yaptığımız anlaşmalar ge
reğince yabancı memleketler işçilerimize ancak 
Türkiye'deki işçilerin haiz olduğu hakkı tanı
makta, bunun üstünde bir hak vermemektedir. 
Bu bakımdan da kanunun biran önce bütün mem
lekette tam olarak uygulanması gerekli bulun
maktadır. 
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Sosyal Sigortalar Kurumundan bahsederken, 
bu Kurumun elinde bulunan, kayıtlı değeri 
157 milyon küsur lirayı bulan arsalara da değin
mek isterim. Bu arsaları Kurum, irat getirici 
binalar yapamak için çok önce satınalmıştır. 
Bunların mühim bir kısmı Ankara, İstanbul ve 
İzmir gibi en ileri vilâyetlerimizin en değerli 
yerlerinde bulunmaktadır. Meselâ Ankara'daki 
Kızılay'da ve Ulus'ta, İstanbul'daki Tepebaşm'-
da, İzmir'deki Konak meydanını çevirmektedir. 
Bu arsalara bina yapılmadığı için bunlardan Ku
rum hiçbir fayda görmemektedir. Ve arsaların 
bulundukları şehirlerin en güzel yerleri de imar 
edilememektedir. Kurumun, malî imkânları di
ğer tasarruflarını azaltmadan bir plân dâhilinde 
bunları yaptırmaya elverişlidir. Meselâ senede 
20 -> 25 milyon lirayı bu ise ayırarak buralara 
büyük irat getirici binalar yapması halinde hem 
Kurum şimdi değersiz duran bu arsalardan bü
yük kazançlar sağlıyacak ve tem de bu şehirler 
imar edilmiş bulunacak ve birçok kimseler de bu 
binalarda iş yeri açmak suretiyle memleket eko
nomisinin gelişmesine fayda sağlıyacaktır. Dev
let Plânlama Teşkilâtının bu hususlara eğilme
sini tavsiyeye şayan buluruz. 

Halen işçi meskenleri de Kurum tarafından 
yürütülmektedir. Bir tarihte Kurum, bizzat in
şa ettiği meskenleri işçilere devretmek suretiyle 
bu işi yürütmüş fakat bunun mahzurları görül
düğünden işçi meskenlerini bizzat inşa etmekten 
vaz geçerek bu işe ayırdığı ödenekleri Emlâk 
Bankasının aracılığı ile işçilerin yaptıracağı 
meskenlere tahsis etmiş, daha sonra bundan da 
bâzı mahzurlar doğduğunu görerek işçilerin kur
dukları kooperatifleri bizzat finanse etme yolunu 
uygulamıştır. Bunun da bâzı mahzurları mey
dana çıkmış olduğu geçen seneki bütçe konuşma
ları sırasında ileri sürülmüş, bu işin Kurum tara
fından finanse edilecek muhtar bir teşekküle ve
rilmesine karar verildiği geçen seneki Sayın Ba
kanın bütçe konuşmalarından anlaşılmıştı. O 
günden bu yana böyle bir kurum veya kurul 
tesis olunmadığına göre, Bakanlığın işçi mesken
leri konusundaki son tutumunun ne olduğunu 
öğrenmek isteriz. 

Kurum hastaneleri inşaatında bir yatağın 
maliyetinin 51 921 liraya çıktığı ve sigorta has
tanelerinde yatarak tedavi edilenlerin yatak gün 
maliyetinin de 1965 yılında 58 lira olduğu bilin

mektedir. Gerek hastane inşaatı ve gerekse ya
tak gün maliyeti Sağlık Bakanlığı maliyetlerinin 
çok üstündedir. Sağlık sigortası hesaplarının 
devamlı zarar kaydetmesinin başlıca sebebinin 
buradan doğduğuna kaaniiz. Bunun üzerinde 
durmak ve bu masrafları düşürme yollarını ara
mak lüzumuna inanıyoruz. 

Sosyal sigortalar bahsini söz konusu ederken, 
Emekli Sandığının durumuna da kısaca ilişmek 
isteriz. Bugün Emekli Sandığının malî durumu
nun iyi olmaması bir yana, mensuplarına tanı
dığı faydalar, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
sağladığı faydaların aşağısmdadır. 

BAŞKAN — Saym Isıtan, Emekli Sandığının 
Çalışma Bakanlığı ile bir münasebeti olmadığı 
cihetle, o pasajı lütfen atlar mısınız? 

EIZA ISITAN (Devamla) — Efendim, cüm
lemi bitirmeden münasebeti olup olmadığını ne
reden kavradınız ben b'ir türlü anlıyamadımf 

BAŞKAN —• Emekli Sandığı bahsine geçti
niz de oradan anladım. 

RIZA ISITAN (Devamla) — H e r iki sandı
ğın birleştirilerek mütenazır bir hale getirilme
sini rica edeceğim. İki sandığın birleştirilmesini 
istiyorum hakkım değil mi ? 

BAŞKAN — Onu daha kısa olarak söyliyebi-
lirsiniz. 

RIZA ISITAN (Devamla) — Daha kısa, bir 
cümlesini okudum, ikinci cümlede bitiyor zaten. 
Sözümü kesmeye ne hakkınız var? Şimdiye ka
dar belki de bitmiş olacaktı. 

BAŞKAN — Devam edin lütfen. 
RIZA ISITAN (Devamla) — Bu iki sandığı 

birleştirerek veya yekdiğerine mütenazır hale 
getirerek çalışanların sosyal güvenlikleri arasın
daki ayrılığı gidermenin yollarını ve imkânla
rını bulmaya gerekli sayarız. Saded harici mi 
bunlar? 

BAŞKAN — Saded harici, evet efendim, çün
kü Emekli Sandığı Maliye Vekâletine ait, Sos
yal Sigortalar Çalışma Vekâletine ait. Bu büt
çenin tümü üzerinde görüşülecek bir mevzu ol
duğu cihetle zaittir efendim. 

RIZA ISITAN (Devamla) — Hükümeti mu
rakabe ediyoruz, Bakanlığı değil. 

Bu konuda, yani Sosyal Sigortalar konusunda 
bundan 20 sene önce çıkarılmış bulunan Sosyal 
Sigortalar Kurumu Teşkilât Kanununun biran 
önce günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 
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hale getirilmesinin, Sosyal Sigortalar Kurumu 
tarafından yürütülen sağlık, inşaat ve işçi mes
kenleri gibi tamamen teknik ve mahiyetleri ayrı 
sigortacılık ile ilgisi az bulunan konuların yine 
Kurum bünyesinde, fakat müstakil başka teşek
küllere de vr olunma sının yerinde olacağına ina
nıyoruz. 

Sözlerimi bitirmeden önce dışarda çalışan iş
çilerimizden de kısaca bahsetmek isterim. 

İşçilerimizin dışarıya gidip buralarda çalış
maları daha çok 1962 yılından bu tarafa raslar. 
Bütçe raporlarında 1966 sonunda dışarda fiilen 
çalışan işçilerimizin adedi 196 338 olarak gösteril
mektedir. Yani 200 000 civarındadır. Bunların 
1966 yılı içinde memlekete gönderdikleri döviz 
miktarı 100 milyon doları aştığına yani tüm. ih
racatımızın beşte birine ulaştığına göre Türki
ye'nin ekonomik kalkınmasındaki büyük payı 
kendiliğinden meydana çıkar. Geçen seneki ko
nuşmamızda da ifade ettiğimiz üzere dışarıya iş
çi gönderme konusu İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun yaptığı hizmetlerin en verimlisidir. Âtıl 
durumda olan bir kısım işgücünü bu suretle de
ğerlendirmiştir. Aynı zamanda bilgi ve ihtisas
ları artacak olan bu elemanlardan ilerde memle
ket ekonomisi de yararlanacaktır. Dışarıya işçi 
şevkinde son günlerde bir duraklama olduğu 
ve hattâ Almanya'daki işçilerimizin yurda geri 
gönderileceği yolunda birtakım haberler yayıl
maktadır. Haberlerin sıhhati hakkında kesin 
bilgimiz olmamakla beraber, memleketlerin 
yekdiğerinden zaman zaman işgücü ithal ettik
leri daima görülmektedir. İtalya, İspanya ve 
Yunanistan gibi memleketler her devirde dışarı
ya işçi göndermenin ve ticaret açıklarını işgücü 
ihracatiyle kapatmanın yollarını buldukları bi
linmektedir. Türkiye de tam sanayileşinceye 
kadar bundan faydalanmalıdır. Dışardan iş gü
cüne ihtiyaçları bulunabilir. Hele yetişkin işgü
cüne her memleket ihtiyaç duymaktadır. Bu sebep
le biran önce iş piyasalarında teşkilâtlanırsak 
her zaman bu imkândan faydalanmamız müm
kündür. 

Her sene Türkiye'de 200 bin kişi yeniden iş 
sahasına atılmaktadır. Plân gereğince biz bunun 
ancak 100 binine iş sahası açabilmekteyiz. Diğer 
100 bin âtıl durmaktadır. Bunlara, bir taraftan 
memleket içinde yeni yatırımlarla iş sahası yara
tırken, diğer taraftan bir kısmını da dışarıya 

aktarmak, buralarda bilgi ve ihtisaslarının iler
lemesine yerdim etmek ve aynı zamanda memle
ketin döviz ihtiyacına da yardımcı olmalarını 
sağlamak faydalı olur kanısındayız. 

Dışarıya giden işçilerimiz çalıştıkları memle
ketin lisanını bilmemektedirler, âdet ve anane
lerine de yabancıdırlar. Bu yüzden karşılaştık
ları müşkülleri hafifletmenin yollarını aramak 
zorundayız. 

Geçen seneki konuşmamızda da, yabancı 
memleketlerdeki işçilerimize rehberlik edecek 
ve onları koruyacak bir dış teşkilâta ihtiyacımız 
olduğunu belirtmiştik. Aradan geçen bir yıl 
içinde buna imkân verecek bir kanun tasarısı 
Meclislere sevk olunmuş ise de henüz kanuniyet 
kesbetmemiştir. Bunun biran önce çıkarılarak 
bu teşkilâtın kurulması; bilhassa Almanya'daki 
iş talebinin azalması karşısında buralardaki işçi
lerimizin haklarını aramakta ve bunları diğer iş 
talebi olan müesseselere aktarmakta en büyük 
yardımcı olacaktır. Geçen sene de burada ifa
de etmiştik. Yabancı memleketlerdeki işçileri
mizin memleket hasretlerini kısmen olsun telâfi 
etmek için alışık oldukları gidaları oralara gö
türmek ve bunun için de ayrı bir teşkilât kur
mak lâzımdır. Bu suretle hem bir kısım malla
rımızı dışarıya ihraç etmiş ve hem de dışardaki 
çocuklarımızı alışık oldukları gıda rejimine ka
vuşturmuş oluruz demiştik. Böyle bir teşebbüse 
geçilmiş olup olmadığını-bu bütçe münasebetiyle 
öğrenmek isteriz. 

Ve yine işçilerimizin kesif olduğu yerlere 
folklor ekipleri göndermenin ve bunlara kendi 
radyolarımızın seslerini duyurmanın lüzumun
dan bahsetmiştik. Bu konularda da bir şey ya
pılıp yapılmadığını Öğrenmek isteriz. 

Aziz arkadaşlarım, konuşmalarımı burada 
keser, muhterem Heyetinizi ve Çalışma Bakanlı
ğının değerli elemanlarını Grupum ve şahsım 
adına saygıyla selâmlar, bütçenin Bakanlığa ve 
memlekete hayırlı olmasını candan dilerim. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Isıtan. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü 1967 yılı Bütçe tasarısı oylamasına 124 sa
yın üye iştirak etmiş, 123 kabul, 1 çekinser oy 
çıkmıştır. Böylece Cumhuriyet Senatosunca ta
sarı kabul edilmiştir. 

Sayın Ömer Ergün, Kontenjan Grupu adına 
buyurunuz. 
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İSKENDER. CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan 10 dakika erken kapatıp on dakika 
erken açmamız mümkün değil mi, böylece böl
memiş de oluruz. 

BAŞKAN — Kabul edilmiş bir program var
dır. Bövle arzu ederseniz bunu bir teklif kabul 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853) (1) 

P) Çalışma Bakanlığı Bütçesi (devam) 

BAŞKAN — Söz sırası Kontenjan Grupu adı
na Ömer Ergün'de. Buyurun Sayın Ergün. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER
GÜN (Cumhurbaşkanınca S.Ü.) — Sayın Baş
kan, C. Senatosunun sayın üyeleri, Sayın Bakan 
ve Bakanlık erkânı; 

Çalışma Bakanlığının hizmet sahasını dar bir 
açıdan görmek, hizmetlerini hafife almak ve 
böylesine takdir etmek hatalıdır. Bu göz ve ni
yetle bakılan ve yapılan işlerde başarı tesa
düflere bağlı kalır. Bakanlığın hizmetleri gö
rüldüğünden de zordur, karışıklır. Sorumsuz
luk, gelişi güzel çalışmalar işleri çok daha ka
rıştırabilir. Çalışan ve çalıştıranlar arasındaki 
münasebetleri düzenlemek refahı artıracak su
rete işgücünün memleket yararına verimli 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31.1.1967 tarihli 
25 nci birleşim tutanağı sonundadır. 

7 . 2 . 1967 O : 3 

ederim. Oya koymaya mecburum. Bunu kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20,20 de tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyarum. 

Kapanma saati : 18,50 

kılmak, çalışanın çalışamaz hallerinde sosyal 
güvenliğini sağlamak, işsize iş bulmak gibi önem
li ödevler bu Bakanlığa yüklenmiştir. Hafta
larca uzayıp gidecek grevlerden, çalışma ha
yatında barışın bozulmasından bu Bakanlığa 
da sorumluluk düşer. Bakanlık uzlaştırıcı fonk
siyonunu zamanında yapmazsa son anlardaki 
aracılık ihtilâfı halle yeterli olamaz. Grev ertele
meleri ise baza.n ihtilâfı daha çok çıkmaza sürük-
liyebilir. Taraflar arasında bir yumuşama; ta
leplerde bir fedakârlık yapma zamanı iyi seçilir
se aracılığın faydası olur. Grev havası içinde 
pazarlık fedakârlık çok kere ortadan kalkar, son
radan tarafları uzlaştırmak da kolay olmaz. 

Bakanlık yalnız siyasi koltuk değil, aynı za
manda kendi sahasında memleketin yüksek men
faatlerine yön veren, hizmet götüren bir ma
kamdır. 

Kararlar çok düşünülüp, eleştirildikten son
ra verilmelidir. Bir karar diğer kararı bozar 
olmamalıdır. Bakanlıkça yapılacak muamele ve 
işlemler tereddüde mahal bırakmıyacak açıklık
ta ve hattâ yargı organları tarafından dahi bozul-
mıyacak kuvvet ve kudrette olmalıdır. 

Ü Ç Ü N C Ü O T U E U M 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Mehmet ünaldı 

KÂTİPLER : M. Enver Bahadırlı (Hatay), Ali Rıza ülusman (Kırşehir) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, birleşime | devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 
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Son günlerde Bakanlık hizmetlerinde göze I 
batar aksamalar olmuştur. Diğer taraftan Ba
kanlık çok dar imkânlar içinde çalışmakta ve 
yeterli kadrolara da bir türlü erişememektedir. 

Dün böyle idi bugün de böylece devam etti- I 
rilmek istenmektedir. Yani bütçe, yeni kad- I 
rolarm ilâvesine imkân verecek bir karakter ta- I 
şımamaktadır. Geçen yıla nazaran 2 931 968 lira 
artışla bu Bakanlığın bütçesi 23 296 678 lira
dır. İlerideki yıllarda sendikaların bütçesi Ba
kanlığın önüne geçeceğinden de şüphe edil
memelidir. Bu bütçe artışı yeni bir teşkilâtlan- I 
maya, bir kadro ilâvesine veya bir Bakanlık 
binası yapılmasına değil, daha çok huzur üc- I 
retleri % 10 - % 15 nisbetindeki avanslar gibi 
farkları karşılamak maksadına matuf olmuştur. I 

Senato olarak Bakanlıktan bir şeyler isteme
mize rağmen, biz de bu Bakanlığa fazla bir şey 
vermiş olmuyoruz. Araştırma, hukuk işleri kadro- I 
suzluk' yüzünden istenildiği gibi faaliyet içe
risine giremiyecektir. 

Bu. yıl ela Çalışma Bakanlığı öğretici, araştı
rıcı istikamette bilgileri yayınlamaktan yoksun 
kalacak, hazırlığına geçilen mevzuat çalışmaları 
da yeterli olmıyacaktır. I 

Raporda görülen istatistik mahiyetindeki sen
dika ve üve sayısında rakamlarında yanlışlıkları 
vardır. Bakanlık daha teknik çalışmalara gitmek 
ve organizasyonuna çeki düzen vermek zorun
dadır. Tatbikatta kanunlarda tadilâtı gerekti
ren hususlar belirmiştir. Çalışma hayatında ve 
toplu iş sözleşmesi düzeni içinde çelişmelere 1 
yol açan aksak ve noksan hükümlerin işçi ve iş
verenin de mutabakatı istikametinde Meclise 
biran önce intikal ettirilmelidir. I 

Diğer taraftan; 1. T.C. Devlet Demiryolları 
İsçileri Emekli Sandım ile Askerî Fabrikalar Te
kaüt ve Muavenet Sandığının, Sosyal Sigortaya I 
devir tasarısı noksanlık veya takipsizlik yüzün- I 
den olacak Başvekâletten Meclise intikal ettirile
memiştir. Sandıkların devri uzun müddet sürün- I 
cemede kalacasra benzemektedir. 

2. Sosyal Sigortalarla Emekli Sandığına 
bağlı olarak geçmiş hizmetlerin ekletilmesi ve I 
temdidedilmesiyle ilgili tasarı da Meclisin bu 
devresinde kanunlaşmalıdır. I 

3. 6772 sayılı Kanunla işçilere verilmekte 
olan ikramiyelerin ücretlere intikali hususunda 
Hükümetin de sözü olmasına rağmen, çalışmaları 
yoktur. Meclis komisyonlarında tasarı ve tek- | 

liflerin benimsenmesine rağmen, Bıakanlıklararası 
koordinasyonun olmaması yüzünden bir türlü 
Meclise intikal edememiştir. 

4. — İş Kanunu ile Deniz İş Kanunu tasa
rılarının Meclislerde yeniden görüşülmesi dola-
yısiyle millî menfaatimize en uygun düşecek is
tikamette tasarıların çok daha mükemmel hale 
gelmesi ve biran önce kanunlaşması yolunda Ba
kanlıkça çalışmaların var olduğuna inanıyoruz. 

5. Tarım İş Kanunu üzerinde ileri çalışma
ların yapıldığına, tarım işçilerinin kendi kader
leriyle başbaşa bırakılmaması için bilhassa sosyal 
güvenliklerinin öncelikle ele alınması ilk gereken
dir. 

6. Kolay işlerden olmadığına kaani olduğu
muz İşsizlik Sigortası kanun tasarısı üzerinde 
ciddî çalışmaların yapıldığını, yeni bir müessese
nin daha çalışma hayatımıza girmesi temennisin
deyiz. 

Yukarda belirttiğimiz ve raporda yerini bu
lan tasarıların da biran önce kanunlaşmasına 
işaret etmek isteriz. 

İkramiyesini veya aylarca hak ettiği ücretini 
alamıyan Devlet sektöründe çalışan işçiler var
dır. Ücretlerini zamanında alamamaları dolayı-
siyle, çok müşkül durumda kaldıkları bir vakıa
dır. Tekrarına meydan verilmemesi için Hükü
metçe ilgili Bakanlık ve makamlar ikaz edilmeli 
tedbirleri alınmalıdır. 

440 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet Teşek
külleri yönetimine katılacak işçi temsilcisi 7 mü
essese içinde sınırlandırılmıştır. Bunun da yeni 
baştan gözden geçirilmesi gerekir. 

Asgari ücret meselesinin memleket sathında 
tesbit ve tatbiki hususunda çalışmalara daha çok 
önem verilmelidir. 

İşsizlik memleketimiz için en mühim problem
lerden biri olmakta devam etmektedir. İş ve 
İşçi Bulma Kurumu iş arıyanlara bu yüzden hiz
metini lâyıkiyle yapamamaktadır. Yabancı ül
kelere gönderilenlerin kısa bir , müddet için de 
olsa bir eğitimden geçirilmesini bu yıl da tek
rarlıyoruz. Yabancı ülkelere gitmek için seneler 
öncesi kaydını yaptırıp da sıra bekliyen vatan
daşlar varken, kayıtlara devam etmenin faydası 
yerine zararı olmaktadır. Kaydını yaptıran va
tandaş, ben nasıl olsa yurt dışına gideceğim diye 
iş güç tutmamakta,, tutsa da tuttuğu iş eğreti 
olmaktadır. Memleketimizde işsiz sayısı veya 
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yurt dışında çalışma kazanma heveslisi o kadar 
çok ki, bir ilân karşısında talepten çok fazlasını 
bulmak mümkündür. Bu maruzatımız istikame
tinde bir müddet için kayıtların durdurulmasın
da isabet olacaktır. Yabancı ülkelerde işçileri
mizin kazanıp da yurda aktardıkları dövizlerin 
dış tediye açığımızın azalması ve ayarlanmasın
da büyük faydası olmaktadır. Bu gelen dövizleri 
yeni iş sahalarının açılması istikametinde kul
lanmalıyız. Yabancı ülkelerdeki işçilerin dert ve 
meseleleriyla ilgilenecek ataşe ve delegelerin tâ
yini Çalışma Bakanlığı veya kuruluşlarında se
nelerce hizmet etmiş kimselerden veya çalışma 
hayatında bizzat çalışma, sendikal faaliyetleri 
içinde tecrübe kazanmış kimseler arasından tâ
yininde isabet vardır. Meslekten gelen 2-3 ayda, 
meslekten olmıyan ise ancak 2-3 senede işe inti
bak edebilir. Almanya'da işsiz kalan ve yurda 
dönmeleri icabeden işçilerin ehliyetlerine göre 
işe yerleştirme plânlaması da şimdiden yapıl
malıdır. 

Sosyal sigortalar faaliyetleri üzerinde de sö
zümüz olacaktır. Bu dev müessesenin kaynakla
rının en iyi şekilde 'kullanılması personel ve 
sair masraflarla boğulmaması hususunda yö
neticilerinin aşırı hasasiyet göstermekte devam 
edeceklerine inanıyoruz. Kurumun mesken po
litikası henüz istenilen başarıya ulaşmış değil
dir. Bu hususta ne yapılmak istendiği ortaya 
konmuş da değildir. Kooperatif yolu ile yapı
lan inşaatlarda da aksamalar olmakta, inşaat iş
leri süratle yürütülememektedir. Milyonların, 
milyarların heder olmaması için, kurum bu iş
leri daha fazla geciktirmeden organize etmeli 
veya kooperatifleri yeni bir nizama sokmakla 
inşaatlarına çabukluk kazandırmalıdır. Sene
lerden beri yapılacak meskenlerin inşaat saha
sının 100 M2 ye çıkartılması yolunda devam eden 
tartışmaların Sayın Bakanlıkça sonuçlandırıl
mış ve işçinin arzusu istikametinde halledilmiş 
olmasını şükranla ifade ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, işçi ve işveren müna
sebetlerinde ihtilâf yerini karşılıklı işbirliğine, 
sevgi ve saygiyle dayandırmıştır. 

1964 yılında grev olayı 83 iken, 
1965 yılında grev olayı 43, 
1966 yılında grev olayı 33 e düşmüştür. 
Önümüzdeki yıllarda ihtilâfların hayli azalma

sını ve hattâ hiç olmamasını temenni ediyoruz. 
Geçen yılın konuşmaları ile sözlerimizi bağla

mak istiyoruz. Grevi özenti haline getirecek 
maksatlı emellere alet olacak bir sendikacılık 
Türkiye'de yerleşmiyecek; almteri, el emeği, göz 
nuru istismar edilmiyen ülkelerden biri de Tür
kiye, güzel vatanımız olacaktır. Olması için de 
say ile sermaye barış içinde elele biri diğerini ta-
mamlıyan ve haklarını koruyan anlayışla bu 
memleketi yabancı ülkelerin pazarı olmaktan 
kurtaracaktır. Kazanan işveren, işçinin daha iyi 
şartlar içinde yaşaması ortamını yaratacak, 
Devlete karşı vergisini verecek, kazancının bir 
kısmının, tesislerinin yenilenmesine, yurtta ka
zandığını yurt dışına değil; yurdun kalkınma
sına, yeni iş sahalarının açılmasına harca
masını yapmasını bilecektir. Çekingen ve ürkek 
bir sermaye olmaktan kendini kurtaracak, Dev
letin kredi müesseselerinden de faydalanmaya 
hak kazanacak ve hakkı olacaktır. Devlet de kre
di müessesesini daha iyi işletmesini yapacak
tır. Bu ortamın yaratılmasiyle birinin kazan
ması, diğerinin de yararına olduğu inancı doğa
caktır. 

Aksi takdirde, karşılıklı barış ve anlayış yer
leşmediği takdirde sermaye düşmanlığı yaygın 
hale gelecek, getirilecek bundan da en çok zarar 
göreni memleketimiz, milletimiz olacaktır. Biz bu 
memlekette Devletçiliği, çalışma ve çalışmama 
hürriyetilerini kısıtlamıyan ve memleketi karan
lığa götürmiyen ve özel teşebbüse karma eko
nomiye de yer veren karakterini muhafaza etmesi 
yolunda çaba gösterilmesini istiyoruz. 

Bu uğurda işçinin, işverenin, basının da ya
pacağı uyarıcı vazifeleri olduğuna inanıyoruz. 

işçi ücretlerine yapılan zamların maliyetlere 
tesir eden birer unsur haline getirilmesinden ka
çınılmalıdır. Aksi takdirde zam zamı takibede-
cek, memleketin iktisadi muvazenesi bozulacak 
düzeltmesi ise kolay olmayacaktır. Hele Hükü
met yolu ile yapılan zamlar işleri büsbütün ka
rıştırmaktadır. 1945 yılından bu yana Çalışma 
Bakanlığı kuruluşları ile, teşkilâtiyle çalışma ha
yatımızı iyi bir düzene yerleştirmek hususunda 
çaba gösterdiğine inanıyoruz. 

Muhterem topluluğunuzu Kontenjan Grupu 
adına saygiyle selâmlar, bütçenin memleketimiz, 
milletimiz için ve Çalışma Bakanlığı hizmetleri 
yönünden de hayırlı olmasını yürekten dileriz. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — İthalde alınacak Damga Resmi 
'kanunu tasarısına oylarını kullanmıyan sayın 
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üye var mı? (Var sesleri) Lütfen çabuk olun. 
Sayın Tarık Remzi Baltan, A. P. Grupu adı

na, buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA TARIK REMZİ BAL

TAN (ZoııguMak) •— Muhterem Başkan, muh
terem Senatörler, Muhterem Bakan; A. P. Gru-
pu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Oylama muamelesi bitmiştir. 
A. P. GRUPU ADINA TARIK REMZİ BAL

TAN (Devamla) — Son yıllarda çalışma haya
tı 'büyük çapta gelişmeler göstermiş ve bu ko
nu toplum, basın, işçi ve işverenlerde dikkatle 
talkibeJdilmiiştir. İş gücü ile işveren arasında 
çalışıma nizamını teminle görevli Çalışma Ba
kanlığı bu hızlı tempoya uyduğu gibi, işçileri
miz ve işverenlerimizin mutluluğu için büyük 
çabalar sarf etmiştir. Aşağıda arz edeceğimiz 
konular, Çalışma Bakanlığının ne kadar büyük 
'bir mesai içinde okluğunu gösterecektir. 

Ücretin tesbiti işçi teşekkülleri ile işveren
ler arasında olduğu malumdur. Devletin üc
retlerin tesbitine müdahalesi bahis konusu ol
mamakla beraber, Devlet sosyal politikanın 
gelişme hareketlerinden de müstağni kalamaz. 
Bu itibarla Hükümetin ve bilhassa Çalışma 
Bakanlığının toplu görüşme ve sözleşmelerin 
seyrini yakından takibetmesi lâzımdır. Esa
sen, işçilerimizin millî gelinden hisselerini yeter
li şekilde alabilmeleri ve ücret politikasının iş
çilerimize refah yolunu artan bir hızla sağla
ması da partimizin yegâne prensiplerindendir. 
Millî gelirimizin artmasınida sosyal güvenliğin 
ileri hedeflere ulaşmasında büyük hisseleri olan 
işverenlerimizin politika emniyet ve iş güven
liğini sarsılmaz bir düzene sokmak ve devam et
tirmek Adalet Partisinin başlıca vazlifelerinden-
(dir. Hükümetimiz bu vazifelerin ifasına dik
kât, sebat ve cesaretle devam etmektedir. Biz 
Adalet Partisi olarak işçi ve işverenlerimizin 
refah ve saadetlerinin demokratik nizam için
de hür sendikalar yolu ile olacağına inanıyoruz. 
Hür sendikalar sistemine inanmış, iişçi ve işve
renlerimizin Adalet Partisi olarak her zaman 
yanlarında olacağız. Refah Devleti, Devletin, 
özel teşebbüsün ve bizzat işçilerimizin göstere
cekleri gayretle tahakkuk edecektir. 

Muhterem senatörler, biz Çalışma Bakanlı
ğında toplanan bütün konuları sınıf veya züm
re ffflkrine dayanan bir görüşle ele almıyoruz, 

Biz millet fikrine dayanan bir parti olarak sı
nıfların ve zümrelerin birbirini tamamlıyarak 
'bir bütün meydana getir'diklerine inanıyoruz. 
Bu ana görüşle bizim için işçi ile işveren birbi
rine düşman iki zümre değil, birbirini tamam-
lıyan ve birbirine dayanan iki zümredir. Di
ğer taraftan, bugün işçi kavramının şümulü ge
nişlemiş ve fikren çalışanları da ifade eder ol
muştur. Bu itibarla fikir işçileri kavramı, iş
verenle işçiyi bu bakımdan da birbirine yaklaş
tırmış bulunmaktadır. 

Çalışma mevzuatımız; çalışma hayatımızın 
temellerinden biri olan yeni İş kanunu tasarısı
nın biran evvel yürürlüğe girmesini arzulamak
tayız. Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyo
numda işçi ve işveren teşekküllerinin ya Odalar 
Birliğinin en yüksek kademelerindeki mümes
sillerinin huzurunda ve onların görüşleri alın
mak suretiyle günlerce mesai sarf edilerek 
Umumi Heyetinizin tasvibi ile kabul edilen İş 
Kanunu, Cumhıırbaşkamnın yeniden görüşül
mek üzere Millet Meclisine iade edildiği malû
munuzdur. Millet Meclisi Geçici Komisyonun
da müzakeresi bitmiş ve Meclis gündemine gir
miş bulunan kanun tasarısı yukar'da arz ettiği
miz veçhile Yüksek Senatomuzun görüşlerine 
uygun bulunmaktadır. Büyük emeklerin mah
sulü olan kanun tasarısının yürürlüğe girmesi 
ile, gerek işçi ve gerekse işveren teşekkülleri
nin halk ve menfaatleri daha iyi korunacaktır. 
Bu suretle garson ve benzeri işçilerimizin hiz
met karşılıkları hakkındaki kanun ile hafta ta
tili ve genel tatil günlerinde ücret ödenmesi, 
yıllık ücretli izin gibi kanun mevzuatının bir 
vahdet içerisine girmesi de sağlanmış olacaktır. 
Tasarı birçok yenilikleri getirmesi meyanında 
fikren çalışan münendis, hekim, muhasip gibi 
çalışanları da himayesi içerisine almıştır. En 
mühim hükümlerinden biri olarak bir işçi ça
lıştıran ımüesselere kadar teşmil ediillmiş olması
dır. Ayrıca, sakat ve mahkûmiyetlerini çekmiş 
işçilerimizin de himayesine (doğru gidilmiştir.-
Yine çalışma hayatımıza büyük bir yenilik ge
tirecek olan Deniz İş kanunu tasarısı da İş Ka
nununa parelel olarak büyük hizmetler ifa ede
cektir. Bu iki kanun tasarısının kanunlaşması 
yolundaki 'gayretleri Adalet Partisi olarak des
teklemekte devam edeceğiz. Sırası gelmişken 
bir hususa da işaret etmek isteriz. Çalışma ni
zamının bir işçiye kadar teşmil edilmiş olması 
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esnafımızı bâzı endişelere sevk etmiştir. Bu 
bakımdan hazırlandığı ifade edilen Trafik ka
nun tasarısının bir ah evvel Meclise şevki hu
susunu Çalışma Bakanından hassaten bekle
mekteyiz. Bu kanunla esnafımızın endişeleri 
zail olacaktır. 

İşçi mevzuatımız: 
Muihterem senatörler, geçen yıllarda devam

lı o'larak tenkid ve temennilerde bulunduğumuz 
ve tahakkukunu arzu ettiğimiz Tarım İş Kanu
nu ve tarım alanında iş ve işçi bulıma aracıları 
hakkındaki kanun taşanlarımdan Tarım İş Ka
nunu geniş bir tetkik sonucu hazırlaomış ve ba
kanlıkların mütalâasına arz edilmıiş olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. Yüksek Meclise hır an 
evvel şevkini tahalûkle beklemekteyiz. Bu 
alanda ikinci tasarı olan tarım iş alanında iş 
ve işçi bulma aracıları hakkındaki kanun ta
sarısının Yüksek Meclise arz edikliğimi mem
nuniyetle öğreniyoruz. Bu tasarının kanunlaş
ması halinde iş ve işçi bulma aracılığı yapan
ların müsaade alma mecburiyeti ve işe yerleş
tirilmiş olan işçil erimizin ücretlerinin teminat 
altına alınması tarım iş sektöründe müspet ve 
verimli neticeler sağlıyacaktır. Bu iki ka
nun tasarısı üzerinde ciddî gayretler gösteren 
Sayın Çalışma Bakanı ve erkânının mesaisini 
Adalet Partisi olarak takdirle karşılıyoruz. 
Senelerden beri üzerinde durduğumuz Dış mem
leketle rd'eki işçilerimizin hak ve menfaatlerinin 
korunması hakkındaki Kanunun, çalışma, mü
şavir ve ataşelikleri kurulması hakkındaki D7s 
teşkilât kanun tasarısının Millet Meclisine sevk 
ddilımiş olduğunu ve Meclisin ilgili komisyonla
rından geçerek Yüksek Senatomuzun Geçici Ko
misyonuna geldiğini ve bu komisyondan çıka
rak Umumi Heyetimize sevk edildiğini öğren
miş bulunuyoruz. Büyük bir hizmiet göreceğin
den emin o'larak tasarının biran evvel 'kanun
laşması yolunda Adalet Partisi »olarak yardı
mlımızı esürg'emiyeceğiz. Türkiye'nin nüfus ar
tışındaki hızla ekonomik kalkınma hızı arasın
daki nisbet, geniş istihdam meselelerini ortaya 
'koymuştur. Tam çalışma halinin gerçekleşe-
'bilmesi için, işsizlikle mücadele Devletin başlı
ca vazifelerindendir. İşsizlik Sigortası Kanu
nunun İkinci Beş Yıllık Plân döneminde uygu
lanması için yapılan çalışmalar son safhaya gel
miş bulunmaktadır. Bu husustaki gayretlerin 
devamını da Saym Bakandan beklemekteyiz. 

Yer altmlda, maden ocaklarında ve yüksek 
hararet karşısında çalışan fedakâr işçilerimizin 
emekli olma yaş hadlerinin indirilmesi husu
sundaki kanun teklifini Adalet Partisi olarak 
hararetle dest eklernekt eyiz. Tasarının biran 
evvel kanunlaşması vefakâr işçilerimize Meclis
lerimizin en hüyük hizmetlerinden biri olacak
tır. İş gücünün işyerlerinde ve dışında eğitimi 
ve ımesleke yönetme 'hakkında kanun tasarısı 
Meclise sevk edilmiştir. İş hayâtımızda büyük 
faydalar sağlıyacak 'bu tasarının da 'biran ev
vel kanunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, 'küçük esnaf ile ser-
hest meslek erlbaîbınm sosyal güvenliğinin sağ
lanması hakkındaki çalışmaları takdirle kar
şılıyoruz. Milyonlarca vatandaşımızı sosyal te
minat altına alacak olan -bu kanunun Yüksek 
Meclise şevki hususunu Hükümetimizden has-
seten (beklemekteyiz. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz: Büyük bir kıs
mı Batı - Almanya'da olmak üzere dış memle
ketlerde çalışan işçilerimizin sayıları 200 000' e 
yaklaşmış >bulunlmaktadır. Milletimiizi dış ül-
kelerlie şerefle 'temsil eden dış 'ülkelerdeki işçi
lerimize gösterilen ilgi, gittikçe gerîişlemekte-
Idir. Geçen yıllarda sayıları üç, 'beş olan çalış
ma müşavirleri ve ataşelerinin bu yıl 21 e çı
ka nlmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Ça
lışma IB.akanlığınm Dış teşkilât kurması hak
kındaki tasarısının /kanunlaşması halinde bu gi
bi hizmetler daha da verimli hale gelecektir. 
İşçilerimizin fikren ve moral olarak kuvvetli 
bulunmaları için yapılan mesai bu istikamette
dir. Dış memleketi erdeki işçilerimize mânevi 
hizmetler görecek olan din adamlarının gönde
rilmiş olması da takdire şayandır. Ancak din 
adamlarının seçimlerinde, daha da itina göste
rilmesi hususunu hassaten /temenna, etmekteyiz. 
Ayrıca, kitap, 'bülten, broşür gönderilmesi ve 
mahallî radyolarda Türkçe pro/gramların tatbi
ki işçilerimizi manen takviye edeceği gibi, mil
lî kültürümüze olan 'bağlılıklarını da devam et
tirecek ve bu suretle zararlı propagandalar
dan korunmuş olacaklaradır. 

Muihterem senatörler, yabancı memleketler
deki İşçilerimizin tasarruflarım yurda getirmek 
ve yeni iş saihalarma yatırmalarını temin için 
gayretler müspet neticeler doğurmakf-aHır. 
Bu hususta Çalışma Bakanlığının diğer bakan-
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lı'k ve 'kuruluşlarla teşkil ettiği Koordinasyon 
Komitesince 'hazırlanan çeşitli projelerin biran 
evvel tahakkulkuna intizar etlmekteyiz. Koope
ratif (kurmuş olan köylere 'dış memleketlere gi
dişte tanınan öncelik yeni iş 'sahaları açılması 
bakımından da faydalı 'bir yol olmuştur. Son 
'zamanlarda bilhassa AlmanyaUa'ki işçilerimi
zin işlerine son verilerek, yurdumuza dönmek 
mecburiyetinde bırakılacakları ve dönmeleri 
halinde yeni sosyal meselelerin başgöstereceği 
ifade edilmektedir. Bizim 'kanaatimize göre, 
yurt dışındaki işçilerimizin toplu olarak yurda 
dönmeleri bugün için mevzuubahis değildir. 
Çünlkü, işçilerimizin iş akitleri mevcuttur ve 
akit süresince çalışmaları da klevam edecektir. 
Bununla beraiber bu mevzuda Hüikümetin dış 
memldk eti erdeki işçi hareketlerini dikkatle ta-
(kiibedeceğinıden emin olarak .gereken tedbirleri 
almasını da ^beklemekteyiz. Bu hususta Çalış
ma Vekâletinden ziyade bütün olarak Hükü
meti alâikadar etmektedir. Bu mevzuda 'bir te
mennimizi de bildirmeyi faydalı buluyoruz. 
Yurt dışnıdan dönecek işçilerimizin Tüıkiye'de 
tesis kurmak ve bu suretle çalışma hayatını de
vam ettirmek için getirecekleri teknik alet ve 
cihazların yurda •sokulmasında Hükümetçe ken
dilerine yardraıcı olunması ve bu hususta Çalış
ma 'Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının (müşterek 
gayretlerinin faydalar doğuracağına da inan-
/malktayız. 

İsçi saflığı Ve is güvenliği : İs güvenlik' 
mekanizmasının (kurulması hususunda girişilen 
faaliyetler memnuniyet verici 'bir istikamette
dir. İsçi sağlığı Ve iş güvenliği teftişlerinde. 
tedbirlerin tam olara'k uygulanması yolundaki 
tatbikat iş kazası ve meslekî hastalıkların ön
lenmesinde \mühim âmil olmaktadır. Teftişle
rin tehdit vasıtası /halinden çıkarılacak, İşveren
lere alacakları tedbirleri 'kendilerini inandır
mak suretiyle tak'iibedilen !ve takiıbedilecdk yo
lun büvülk faydalar sağhyacağıııa inanmafeta-
yız. Bu arada Ankara'da işçi sağlığı ve iş gü
venliği (merkezinim kurulması yolundaki çalın
maları memnuniyetle ta'ki'betmekte ve iyi neti
celer 'vereceğine inanmaktayız. İşçi sa§bğı ve 
iş güvenlisinin gerceikl'esımes.inde büvülk rolü 
olan iş eğitimi üzerinde dikkatle durulmalıdır. 

Bn movanda maden is'ietmelerinfte saflık ve 
güvenlik sempozyumu iyi bir örnek olmakta-

dır. Sosyal 'Sigortalar Kanununun yürürlüğe 
'girmesinden 1966 yılının sonuna kadar 32 ilde 
sosyal yardımlar bir işçiye (kadar teşmil edil
miş ve 28 iilde eş ve çocnJklar da sağlık yar
dımlarından faydalanmışlardır. 1967 yılında 
56 ilimizde sağlık yardımları bir işçiye kadar 
indirilmiş olacak ve 42 ilimizde eş ve çocuklar 
haftalık sigortasından faydalanacaklardır. Bu 
suretle sağlıik yardımlarının ta'biî olaralk geliş
mesi yeni sağlık tesislerine ve daha çok sağlık 
personeline ihtiyaç göstereedktir. Bu (bakım
dan inşa halinde olan hastanelerimizin hizmete 
girmesine hız verilmesini 'bilhasisa 'beklenmek
teyiz. İşçilerin, muayene usullerimden bilhassa 
sıra 'beklemekten şikâyetçi oldukları »malûmdur. 
Aynı şikâyet işverenlerden de gelmektedir. Bu 
hususta Sosyal Sigortalar Kurumunun daha 
ciddî tedbirlere tevessül etmeisini ve sağlık per
sonelinin artması hususunda yeni gayretlerini 
heklemekteyiz. 

Muhterem senatörler, İş ve İşçi Bulma Ku-
rnimu 1965 yılında yürürlüğe giren 665 sayılı 
Kanunla ibelediye ve özel idarelerce verilen 
Ödeneklerden mahrum kalan İş ve İşçi Bulma 
Kurumu malî bakımdan zayıflamıştır. Kal
kınma plânmda öngörülen işlsiz sayı'smdah her 
vıl 100 000 'kişilik indirme yapılması, dış mem-
lekft.lene gönderilen isçiler, iştrücü tahminleri, 
işsizlik ve mevsimlik işçi tahavvülleri gilbi çok 
ımülhim meseleleri hal çalbasında olan bu Kuru
mun gereken malî imkâna kavuşturulması lâ
zımıdır. Personel kifayetsizliği ve malî imkân
sızlığa rağmen 'bu (kurumun çalışmaları »müspet 
istikamettedir. 

Mesken politikası, işçilerimizin hasretle 
bekledikleri mesken dâvasının hallinin kolay 
bir (konu olmadığı aşikârdır. Şimdiye kadar 
28 000 küsur* 'mesken yapılmış ve bu masraflar 
Emlâk 'Kredi Bankası aracılığı ve 'Sosyal Si
gortalar Kurumunca c'em'an 830 ımilyona ya'kııı 
kredi verilmiş ise de, milyonları hulan sigortalı 
işçilerimizin yanı 'başında meisıken adedi sevi
nilecek bir durum arz etmemektedir. Bu kronu
nun çetin olduğu aşikârdır. Ciddî tet&iklere ih
tiyaç vardır. Çalışma Bakanlığının bu konuda, 
mesken konusunda görüşlerine intizar etmekte
yiz. 

'Muhterem senatörler, közlerimi bitirmeden 
evvel bir hususa daha değinmek istiyorum. 
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Emefeli Sandığı Kanununa tabi işçilerin durum
larının biran evvel vuzuha 'kavuşturulması için 
yapılan çalışmaları ida jbu meyanüa öğrenmek 
istiyoruz. 

Hükümetimizin çalışma hayatı üzerinde gös
terdiği ci'ddî gayretleri takdirle karşılar, Ça
lışma Bakanlığı bütçesinin .milletimize hayırlı 
'olmasını 'diler, Yüce Senatoyu Adalet Partisi 
Grupu olarak hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İthalde alınacak damga resmi 
hakkında kanun tasamisma 129 sayın üye oy kul
lanmış 82 kabul, 44 red 3 çekinser. Tasarı ka
nunlaşmıştır. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiş
tir. Şahsı adına Sayın Halûk Berkol, buyuru
nuz. 

M. HALÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Muhterem Bakan; 
Çalışma Bakanlığa Sosyal Sigortalar Kurumu, 
işçi sağlığımda daima geüişen, müspet tesisle
ri elan bir müessesedir. Hattâ tatbikatı ile mem
leketimizin sağlık mevzuunu, sağlık dâvalarını 
halledebilecek yegâne çıkar yol olarak görülen 
genel sağlık sigortalarının bir nevi tecrübe 
gibi addedebileceğimiz tatbikatçısı olması ba
kımından da hizmeti cidden büyük olmuştur, 
takdirde karşılarım, teşekkür ederim. Bilhassa 
son çalışmalarında Tarım - İş Kanunu tasarısı
nın biran evvel kanunlaşması hususunda Ta
rım Bakanlığı ile birlikte çalışarak hazırlan
mış olduğu, muhtelif bakanlıkların mütalâala
rını da almak suretiyle çok kısa bir zamanda 
meclislere getirmesini temenni ettiğim bu tarım 
ifj Kanunu bakımından da bu müesseseye ve Sa
yın Bakana teşekkür etmek isterim. 

Memleketimizde, uzun boylu tekerrür olma
ması için zaten arz etmek istemem, muhtelif 
değişik kurumların, sağlık bakımından muhte
lif tatbikatı vardır. Bilhassa hekimlere ve sağ
lık personeline değişik birtakım barem tatbik 
etmektedir. İşin en garip tarafı diyeceğim, bu 
müesseseler içinde Sosyal Sigortalar Kurumu
nun hekimleri daima efkârı umumiye ııezdin-
de ve hattâ hekimler arasında en avantajlı, 
daima büyük nispette imkânları temin etmiş 
olan bir zümre olarak telâkki edilmektedir. Ama 
bu arkadaşlarla da temas ettiğimiz zaman, ça
lışmalarım gidip yakından takibettiğimiz za
man hiç de zannedildiği kadar kendilerine 

avantajlar, kendilerine diğerlerinden tefrik 
edici birtakım tatbikat yapılmadığını bizzat 
müşahede etmek kabil. Meselâ bunlardan bir 
tanesini derhal arz edeyim; hekimler Sosyal Si
gortalar Kurumunda ücretle çalışır. Ücretle 
çalışan bu hekimder ayni zamanda Emekli San
dığına emekli aidatlarını da her ay öderler. Fa
kat buna mukabil, birtakım sosyal haklar var
dır ki, - temel haklar hattâ - bundan istifade 
edemezler. Ne gibi? Bu hekim hastalandığı tak
dirde kendisine, kaç sene hizmeti geçmiş olur
sa olsun, sadece kendisine iki aylık bir istira
hat hakkı, iki ay vazifeye gelmeme hakkı ta
nınır, hastalığı için. Ama kaç sene çalışmışsa 
o kadar çalışmış olsun. Yine bundan daha faz
da bir limit kendisine tanınmamaktadır. Bu he
kim hastalığı dolayısiyle vazifesine nihayet ve
rildiği takdirde, kısmet eğer iyileşmesini yaz
mışsa, yeniden vazife almak istediğinde de bu 
defa memuriyete girmek isterse başka bir sağ
lık teşekkülüne, sigorta hastanesinde geçen 
müddeti, süresi kendisine bir hak olarak tanın
maz oabeş sene çalışmışsa, hiç memuriyet yapma-
rnışsa yine en aşağı barem kademesinden hizmete 
âdeta memuriyete yeni girmiş gibi, yeni hayata 
atılmış gibi beklemek mecburiyetindedir. Bu zan
nediyorum ki, hekime sigorta hekimine biraz hak
sızlık oluyor gibi geliyor bendenize. Sonra bir 
diğer yönü var bunun. Kurum, bendenizin edin
diği istihbarata ve tatbikatta gördüğüm şe
killere göre, tek taraflı olarak bir hak cllarak 
bu hekimin vazifesine nihayet verebiliyor. De
nek ki, bu elbetteki kendi meşru hakkıdır. Meş
ru hakkıdır ama, hekim hakkında şikâyet olu
yor, müfettiş gönderiliyor, müfettiş tahkika
tını yapıyor, hekimin suçsuz olduğunu görüyor. 
Fakat, buna rağmen deniliyor ki, canı:ım suçsuz
sun ama, suçsuz çıkmışsın ama bir kere şüyu 
bulmuş, muhakkak bir şey var. Diğer taraftan 
yapılmış bir tahkikat ver, suçsuz, ama vazife
sine nihayet veriliyor. O anda mukavelenizi boz
dum deniliyor. Halbuki, bendenizin bildiği 
mukavele ile adınmıyor bu hekimler. Eğer ya-
nılıyorsam tavzihini elbetteki rica ederim. Bu 
takdirde özür dilerim bu yanlış mâruzâtımdan 
dolayı. 

Bir diğer mesele, yine sağlık meselelerinin 
memleketimizde zaten birçok kurumlarda ol
duğu gibi, Sağlık Bakanlığında tatbik edildi
ği gibi Full - Time meselesinin de yine sigorta 

— 1072 — 
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hastanelerinde tatbiki konusudur. Fııll - time 
güzel bir usul, hekim hastanede saat beşe ka
dar katıyor, sigortalarda. Ama, bir, hak da ta
nınmış ıbu Full - Time'a talbi olmadan dışarı
da serbest tababet icra edebilmek hakkı da ta
nınmış olan hekimler yine aynı bünyede çalış
makta. Bunu 'şiımdi iki yönden tetkik edelim. 
Full - Time'da çalışan hekim, saat beşte hasta
nesinden çıkıyor. Bunun muayenehanesine git
mek veya dışarıda hastasına bakmak hakkı 
yok. Aıma hemen şunu söyliyeyim ki, kıymetli 
Ibir hekim olabilir ve dışarıdaki sigorltaya tabi 
oliiııyan bir vatandaş da o hekimden istifade 
etmek ister. Bu başka bir mevzu. O kadar mü
him değdi, belki. Ama bu Part - Time'de çalı
şan hekim ne oluyor1? Saat üçte çıkıyor, muaye
nehanesine ıgidiyor, hastasına bakıyor. Baksın, 
fakat işçi bunu .böylece (bilmiyor, bilemiyor. Bil
mesine de imkân yok. Bendeniz şahsan imüşahe-
de ettim. Saat 13^10 da Bant - Time'a tabi bir 
hekimi aramak üzere, bir kanama geçirmekte 
lolan bir hastanın oraya, sırf o hekimi görmek 
için geldiğini, hekim de saat 15,00 'be orada bu
lunmadığı için ona Ibakamadığmı, diyeceksiniz 
ki, haşka hekimler var. Ama hususi bir vaziyet 
miydi neydi bilmiyorum, illâ ©• hekim için ıs
rar ediyordu. Demek ki, hu da Ibir mahzur teş
kil ediyor. Sigorta da hendenizin kanaatine 
göre her halde Full - Time hütün hekimlere tat-
ıbik etime]i, fakat, hekimin saat 17,00 den son
ra çıktığı vakit muayenehanesini açıp, hastası
na -balkımasına mâni olmamalı. Bu bugün için 
belki yine ibir değişik sistem olacak. Sağlık Ba
kanlığının tâtibi'k ettiği usule uymıyacak ama, 
diğer taraftan da Sağlık Bakanlığında Full - Ti
me'a *tabi 'olarak çalışan hekimin döner serma
yeden istifade etmek îsuretiyle de diğer hekim
lere nazaran avantajlar sağladığı da bir haki
kattir. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
HALÛK BERKOL (Devamla) — Efendim, 

yine bu Part - Time mevzuunda İstanbul'da 
Süreyya Paşa Sanatoryumunda çalışan hetkim-
leri; elbette ki, bakanlığın hakkıdır, lüzum gö
rüyor; Ballıdağ Sanatoryumuna gönderiyor. 
Oradaki hekimleri nıünaveibe ile ve birer aylık 
ımüddetlerle. (Bu pek tabiî ki, (bakanlığın hakkı
dır. Ama mademki şimdi burada ^Part - Time 
çalışan hekimin lehine konuşmam ieâbediyor, 
mademki ona muayenehane açma hakkı tanm-

I mış ve (madem ki bu hekim orada bir tübre-
külozlu hastayı tedavi ediyor, tüberküloz teda
visi de devam eden bir tedavi şeklidir. Hekimin 
hastasını müşahede altında tutulması icabeder 
bir şekildedir. Bu takdirde Part - Time'e tâbi 
olan hir hekimin bir aylık süre ile vazife yap
mak üzere Ballıdağ'a 'gönderilmesinin doğru 
olmadığı kanaatindeyim. Bu hususta da kıymet
li bakanımızdan 'meşgul olmalarını 'bilhassa is
tirham edeceğim. Ve nihayet şunu sözlerimi 
bitirirken ifade edeyim. Bilmiyorum, her hal
de mübalâğa var, belki hiraz espri yapmak iş
itiyorlar. Sigorta hekimliğinden, hekim arkadaş
larımız itanı mânası ile şu anlaittığım sebepler 
dışında neden olduğunu 'biletmedim, kavrıyama-
dım ama, Vbelki bir espri «olarak bir bedduada 
bulunuyorlarmış hekimler kendi aralarında: 
Kızdıkları arkadaşlarına; sigortaya hekim ol 
görürsün dliyotlanmış. Bunu her halde aralarında 
yaptıkları bir lâtife olarak telâkki etmermiz ge
rekir. 

Ama her hal ve kârda huzurunuzdan ayrılır
ken, bir kere daha bu Tarım İş Kanununun 
'biran evvel 'tatbikinin, memleketimizin sağlık 
dâvasında çok büyük tesiri 'olacağına inanıyo
rum ve tahakkuk ettiği takdirde inanın şahsan 
bendeniz Çalışma Balkanına ve Sosyal Sigorta
lar Kurumuna minne'btar olacağım. Eğer bunu 
biran evvel tatbik ederlerse, memleketin sağlık 
politikasının tam mânasiyle yönünü çizmiş tat
bikatına imkân venmiş, genel sağlık sigortası
nın tesisinde Sağlık Bakanlığına büyük yardım
cı olmuş olacaktır^ 

Bir istirhamım da işçinin hakkını, işverenin 
hakkını elbette ki,yemek istemeyiz, eğer genel 

I sağlık sigortası teessüs ederse bu kurumların 
'belki idaresi Sağlık Bakanlığına veya başka bir 
teşekküle devredileibilir, ıbu hususta 'da .bilhas
sa cömert davranmalarını, memlekete yapacak
ları hizmetin çok büyük olacağını nazarı itibara 
almalarını bilhassa istirham ederim. 

Saygılarımı takdim ederim, teşekkür ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Celâl E r tuğL . Yok. Sa
yın Şevket Akyürek, buyurun. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muihterem senatörler; Sayın Bakan ve 
Bakanlık erkânı; sosyal bir teşekkül olan Çalış
ma Bakanlığı yabancı memleketlerde çalışan Türk 
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işçilerinin memleketimize döviz gönderdiği gün- I 
den itibaren prodüktif bir Vekâlet haline gelmiş
tir. Prodütkif olan bu Vekâletin ekonomi poli
tikamızda büyük bir yer işgal ettiği gayet ta
biîdir. Bu itibarla yabancı memleketlerde çalışan 
işçilerimizin durumları ile .alâkalı mevzulardan 
bir kısmını da burada izah etmeyi faydalı bulmak
tayım. 1960 senesinden itibaren Avrupa'nın sür-
travay şeklindeki çalışması 'neticesi yabancı mem
leketlerden de işçi celbetmesine sebebolmuş bu 
suretle .memleketimizden de Avrupa'nın muhtelif 
memleketlerine cüzi miktarda başlamak suretiy
le 1964 senesinde Türkiye'mizden 50 000 nin üze
rinde, Yunaktan'dan -80 000 nin üzerinde, ttal- I 
ya'dan 160 000 in üzerinde işçi Avrupa'da çalış
maya başlamıştır. Ve bu tedricen bu miktara 
yükselmiştir. 1963 senesinde 30 küsur bin Türk 
işçisi, 1962 senesinde 20 veya 18 bin civarında 
ve bir yükselme ,arz etmiş. Bu şekil, aynı şekilde 
Yunanistan, İtalyan ve İspanyol işçileri için de 
muntaizam bir grafik halinde yükselmeye devam 
ederken, 1965 senesinde yine aynı tempoyla İtal-* 
yan, Yunanistan, ve İspanya grafiğini düz bir 
şekilde ve konstans bir seviye gelecek bir şe
kilde işçi sevk ederken, memleketimizden yaban
cı memleketlere giden işçilerin miktarı birden 16 
bine düşmüş ve 1966 senesinde de Türkiye'de bu 
(miktar daha da az bir şekle inmiştir, öbür taraf- I 
tan da devletlerin gönderdikleri miktarlara bak
tığımız zaman, bunların daha o seviyede kaldık-
dıkları ve biraz daha fazla işçi gönderdikleri gö
rülmektedir. Bu durumun tetkikinde birçok se
bepler ortaya çıkmaktadır. Türk işçilerinin fev
kalâde terbij'-esinden, çalışmasından, ahlâkın
dan memnun olmakla beraber, yaptıkları tesbit-
ler neticesinde lisan kifayetsizliği, yabancı lisan 
bilmedikleri için muvaffak olamadıkları ve birçok 
kazalara, sebebiyet verdikleri görülmüştür. Ve 
bunlara lisan öğretilmek istenildiği zaman, mem
leketimizden yurt dışına çıkan bu işçilerin maa
lesef okuma, yaızma bilmedikleri de görülüyor. 
Bunun yanında yine çalışmak istedikleri branş
larda iş bulamadıkları için başka branşlarda ça- I 
lışmak istemişler ve burada da ihtisas sahibi ol
duklarını belirterek, gittikleri zaman orada da I 
muvaffak olamıyorlar. Bu suretle de tekrar na
kıs bir puvan kazanıyoruz. Keza aynı şekilde 
bâzıları da acaba ben rahatsızım, ecnebi memle
ketlere gidersem, orada çalışırsam sıhhatim düzelir 
şeklinde birçok aleyhimize olan puvanlar ortaya J 

I çıkıyor. Aynı şekilde bunun en mühim bir fak
törü de Türkiye'den Avrupa'ya işçi sevk edilme
ye başlandığı zaman bilhassa İtalyanlar bizden 
işçi miktarının azaltılması, az gelmesi için ne gibi 
bir tedbir alınması lâzımıgeldiği üzerinde durdu
lar. Bundan iki sene, ikibuçuk sene evvel Roma'-
nm yetmiş kilometre cenubunda Latina şehrine 
hariçten çalışacak işçiler için de bir enstitü kur
muşlar. Tahmin ediyorum ki, Sayın Vekilimizin 
bundan malûmatı vardır. Ve bu enstitüde her 
hafta 1 000 işçiyi gayet güzel, gayet sert bir şe
kilde tecrübeye tabi tutuyorlar, lisan öğretiliyor 
ve çalışacağı hanıgi branşsa o branşta çalıştırıp 
tecrübesini ya'pryorlar, sıhhatini de kontrol et
tikten sonra elbiseleri de dâhil olmak üzere de
zenfekte ettikten, gideceği memlekete sevk edili
yor. Bunu İtalya'da Dahiliye Vekâleti yapıyor. 
Bizde Çalışma Bakanlığı işçilerimizin durumu ile 
ilâkalı olduğuna göre, zannederim ki, bizde de 

I böyle bir enstitü açıldığı zaman gidecek işçileri
miz kontroldan geçtikten sonra oralara gitme im
kânı sağlanmış olacaklar. Ve bu isuretle de mem-

I leketimizden dışarıya çıkacak işçilere çalışkanlık
ları ile tutulduğuna göre, diğer memleketler ka
dar talepler artmış olacak ve bu suretle de dışarı
dan gelen döviz miktarının çoğalmasına yardım 
etmiş olacaktır. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) Hay, bay 

Başkanım. 

Bu şekli izah ettikten sonra, bir yabancı mü-
I essesenin hazırladığı bir esknızyonda ben de 

Latina şehrine bilvesile gittim ve oradaki 
gördüğüm hususlardan sonra, eğer memleketi
mize faydalı olacağına yüzdeyüz ümit etmese 
idim, burada böyle bir teklif yakmayı lüzum-

I suz görürdüm. Sayın Vekilden eğer mümkünse 
rica edeceğim, Çalışma Vekâletinden yetkili 
bir kaç arkadaşı Latina şehrine göndersinler. 
Orada bu enstitüyü gördükten sonra burada 
buna benzer bir teşekkül yapılacak olursa, 

I bir enstitü kurulacak olursa, bizim işçilerinıi-
I zin çok iyi bir kalitede Avrupa'da yer işgal 
I edeceğine inanmaktayım. Keza Avrupa çelik 

endüstrisindeki kriz dolayısiyle bâzı işçilerin 
çıkarılması ve çıkanların yerine alınmaması ve 
bir de milliyetçilik mevzuu -olarak Almanya'da 

I çalışan evvelâ Alman işçisi, sonra diğer işçiler 
j mevzuunu ortaya atan sendikaların bizim Ça-
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lışnıa Bakanlığımıza yaptıkları görüşmeler ne
ticesinde, Çalışma Bakanlığımızın Alman Hü
kümetiyle yaptığı anlaşma gereğince işçile
rimizin çıkarılmaması ve yanlız milliyetçilik 
de nazarı itibara alınmadan, hangi işçi çalış-
kansa o işçinin kalması hususundaki muvaffa
kiyetini başta Sayın Bakan olmak üzere teb
rik ederim. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bağlı

yorum, efendim. Bunun yanında öbür tarafta 
çıkarılmaması bahis konu iken, yeni bir isr-i 
alınmaması muvaihaeesinde buıgün Avusfaı-
ralya'nm işçiye şiddetle ihtiyacı olduğu cihet
le, işçilerimizin ve Çalışma Bakanlığımızın 
Avusturalya ile temas 'edecek, Avusituralya'ya: 

da Türk işçisinin gönderilmesi hususunda te
şebbüse geçilmesini memleket için faydalı mü
talâa etmekteyim. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı buyurun. 
AHMET NACt ARI (Kırklareli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler, Savın Bakan ve de
ğerli mesai arkadaşlarım; Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi münasebetiyle iki konuya kısaca dr-^'n-
mek istiyorum. Bunlardan biri, çırak çocuklar 
konusudur. 

Çırak : «Bir işi hiçbir bilimsel metoda bağ-
lanmaksızm, ustanın keyfince ve en ağır şart
lar altında öğrenmeye zorlanan çocuk» demek
tir. Bu çocukların, bugün için kesin ve doğru 
sonuçlu bir envanteri yapılmamıştır, biiernivo-
rum. Ama, bir uzmanlar kurulu bu sayının 
28 000 civarında olduğunu tahmin etmektedir. 
Bu konu ile ilgilenmek ve gerekli etüd ile ha
zırlık çalışmaları yapmak üzere, 27 . 10 . 1960 
tarihinde Bakanlıklararası 10 kişilik bir Uzıman 
Müsteşarlar Kurulu teşkil edilmiş ve bu ku
rulun, Milâttan önce 2100 yılında Haımurabi'nin 
Çıraklık Kanunundan başlryarak bugüne ka
dar olan durumu çok esaslı bir şekilde incele
diği öğrenilmiştir. Yedi ay süren bu çalışmalar
dan sonra, hazırlanan raporun bir yerinde du
rum şöyle ifade edilmektedir : 

«En ilksel ölçülerle hareket edildiği ve yal
nız İş Kanununa tâbi iş yerlerinde bir çırağın 
bulunduğu düşünülürse, bugün 28 000 çırağın 
yine en ilksel şartlar altında ve kendi haline 
rterkedilmiş olarak, dünyanın en pahalı ve insan 

emeğini israf edici metodu olan yaz - metoduy
la en küçük çapta kendilerine rehberlik edilme
den çalıştırıldıkları, anlaşılır. Bu rapor, bugüne 
kadar hiçbir makamdan gerekli itibarı göreme
miştir. Çalışma Bakanlığı konu üz'ertine ye
terince eğilme fırsatını bulamamıştır. İşçi Sen
dikaları çıraklık konusunu umursamaz. 

Borçlar Kanununun 330 ncu maddesindeki, 
«Çıraklık mukavelesinde : usta; çırağa sanaıtı 
olanca dikkat ve itinasiyle öğretmeye mecbur
dur. Usta, çırağın mecburî derslere devamına 
nezaret ve meslekine ait mekteplere ve kurs
lara gitmesi ve çıraklık imtihanlarına iştirak 
eylemesi için lüzumlu olan zamanlarda müsaa
de etmekle mükelleftir. Çırağa kaideten, ne 
geceleri ne de Cuma günleri iş verilmez.» hük
mü hiç kimsenin aklının ucundan dâhi geçme
mektedir. 

Çocuğu, çırağı yetiştirme ve memlekete fay
dalı bir unsur haline getirmeye 'mecburuz. 

Milletlerarası Çalışma Konferansının, bizim 
de imzamız bulunan 60 numaralı tavsivelenni 
uygulama ile yerine getirmeye mecburuz 28 000 
değil, belki de 280 000 çırak çocuğun istik
bali üzerine eğilmeye, sosyal güvenliklerini, 
istikballerini düşünmeye, kadar çizgilerini ka
ranlıktan kurtarmaya mecburuz. Sayın Çalış
ma Bakanımızın bu konuyu tezıelden bekle
nen sonuca ulaştırmasını ve çalışmalara hız ver
mesini diliyor ve bekliyoruz. 

Değinmek istediğim ikinci konu : Bundan 
evvel konuşanların da temas ettiği Tarım-İş 
Kanunu ile ilgili. 

Aziz arkadaşlarım, tarım işçileri bugün için, 
sosyal güvenlikleri bakımından kendilerini elin
den tutan bir kanundan mahrumdur. Üzerinde 
Çalışma Bakanlığı, -Tarım Bakanağı hattâ 
Türk - İş uzmanlarının çalıştıklarını duyaıgeldi-
ğimiz Tarım İş kanunu henüz görünürlerde 
de yoktur. 

Tarım işçilerinin tabiatında mevcut güçlük
leri takdir etmemek mümkün değildir. Mem
leketimizin, bugünkü sosyal ve ekonomik 'ko
şullarının bu konuda tevlidettiği .güçlüklerin, 
enine boyuna ve derinliğine çok etraflı (bir ça
lışma ve incelemeyi icabettirdlğini (takdir etme
mek insafsızlık olur. Ama, sayıları beş milyo
nu aşkın tarım ve orman işçilerinin kader çiz
gilerini değiştirmek, sosyal güvenliklerini sağ-
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lama bağlamak, yaşayış ve geçim düzenlerine 
'bir yön ıvernıe zamanının da gelip geçmekte ol
duğunu iyi niyetle kabul etmek ve çalışmalara 
(bu açıdan hız vermek 'lâzımdır. 

'Bugün düzensiz bir yaşayış düzeyinde .bulu
nan ve sosyal haklardan ydksuıı olan tarım iş
çilerini, sosyal (güvendiğe biran evvel 'kavuş
turmalıyız. Halen tapuların yeterli (olmaması, 
kadastro noksanlığı, işçilikte 'görülen mevsim
lik göçler, münakale .güçlükleri, kontrol im
li ânsızli'kl arı, kadro ve eleman güçlükleri ta
rım işçilerine ücretlerinin aynî veya nakdî öden
mesi zorunluluğu, ürünü paylaşma veya hisse 
alma durumlarının tesbitindeki güçlükler ya
nında, bu kanunun geniş bir çiftçi 'küt
lesine de insanlık vakar ve haysiyetine ya
raşır bir hayat seviyesi sağlıyacağmda kimse
nin şüphesi yoktur. Zira tarım alanındaki sos
yal adaletsizlik tarım işçilerinin haklarının ko
runması hususundaki (gecikmeler bugünkü sos
yal uyanışlar karşısında geniş hir huzursuzlu
ğun, gün geçtikçe artmasına da sebebolabilir. 

Bugün Türkiye'de çalışan nüfusun ;% 77 si 
tarım, % 10 sanayi, ve % 13 ü de diğer hizmet 
kollarında 'çalışmaktadır. Tarım kesiminde ça
lışanların sayısı 12 milyonun üstündedir. Ça
lışanların % 15 i de kadındır. Çeşitli tarım 
alet, makina, teçhizat ve ekipmanları çiftçileri
mizin sadece % 1 nin elinde toplanmış bulun
makta ve toplam tarlaların anca'k % 15 i mo
dern, teknik cihazlardan yararlanılmaktadır. 
Tarım kesiminde, süratle artan nüfus da gözden 
ırak tutulmazsa büyük çoğunluğu ile kol kuv
veti ve insan (gücüyle yürütülegelen tarım 
,sektöründeiki 'çalışmalarda, .gerek tarımsal iş
gücünün değerlendirilmesi, 'gerelkse tarım işçile
rinin sosyal haklarının korunarak daha iyi bir 
hayat seviyesine, insanca yaşama kıvancına 
.kavuşturulması, bu konuda emeği geçenleri çok 
geniş bir kütlenin (gönlünde ebedileştirecektir. 

Bundan çok kısa bir süre önce Bütçe ve Plân 
Komisyonunda Sayın Bakanımız Erdem: «Ta
rım işçilerinin sosyal 'güvenliklerinin sağlanabil
mesi hususu Tarım - İş 'Kanununun çıkarılma
sına bağlıdır. Bu kanunda tarım işçilerinin tam 
tarifinin yapılması lâzımdır. Bugüne kadar çı
karılan bütün kanunlarda tarım işçisinin tarifi 
ayrı şekillerde yayılmıştır» (buyurmuşlardır. 

Bu deyim bir hakıma henüz tarım işçisinin 
tarifi üzerinde durakladığımızı ifade etmekte

dir. Konu üzerinde Çalışma, Tarım (bakanlık
larının, yardımcı olarak Türk - İş çalışmaları
nın ve Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı uzma
nının hazırladığını öğrendiğimiz raporunun, ta
rım sektöründe çalışan milyonlarca tarım işçi
sinin haklarını nasıl ve ne zaman bir nizama bağlı
yacağını vadeli bir vait olarak Sayın Bakanımız
dan öğrenımök istiyoruz. Bu konuda yapılacak seri 
çalışmalar hayırlı, hayirlı olduğu kadar da fay
dalı faydalı olduğu kadar da huzur getirici 
olacağı kanısını tekrarlar, Çalışma Bakanlığı 
1967 yılı Bütçesinin Türk Milleti için başarılı 
olmasını halisane duygularla temenni ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü? Yoklar. Sa
yın Öztürkçine -buyurun efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstan'bul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Millet Mec
lisi Karma Komisyonunda kabul edilen İş Ka
nununun 98 ve '99 ncu maddelerini Cumhuriyet 
Senatosunda kabul edilen metnin aynen kafou'l 
edildiğini raporunda zikretmesine rağmen, ka
bul edilen metin bizdeki matbaada yanlış me
tin solara'k kabul .edilmiştir. 

Halbuki 10 . 3 . 1966 tarih, 58 ııci Birleşimin 
ikinci oturumunda bir tabı hatası olduğuna dair 
Komisyon Başkanı bir tekriri müzakere talebinde 
bulunmuştur. Ve bu tekriri müzakere kabul olun
muş ve yeniden oylandıktan sonra madde yeni 
şekliyle kabul edilmiştir. Bu itibarla Sayın Ba
kanımızdan rica, ediyorum, lütfen dinlesinler, çok 
mukim bir mevzudur bu. 

BAŞKAN — Siz devam ediniz efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devanda) — Millet 

Meclisinin Geçici Komisyonunun 99 ncu maddede 
kabul ettiği metin Cumhuriyet Senatosunca kabul 
edilen metin değildir. Bizdeki kabul edilen me
tin, matbaa. hatası olduğu gerekçesiyle 
10 . 3 . 1966 tarihli 56 ncı Birleşimin ikinci otu
rumunda Komisyon Başkanı bir önerge vermiş
tir ve; «Maddede matbaa hatası vardır; b;z. Ko
misyonda hapis cezalarını kaldırdık.» demiştir. 
ve raporda da bu zikredilmiştir ve bu haliyle mad
de kabul edilmiştir. Ama, biz şimdi bakıyoruz 
ki, Millet Meclisinin Geçici Komisyonunda ka
bul ettiği bu 99 ncu madde, hatalı metin olarak 
geçmiştir. Zabıtlar tetkik edilmek suretiyle Millet 
Meclisinin umumi konuşmasında madem ki, bizim 
metin esas olarak alınmıştır. O düzeltilmiş metin 
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olarak müzakereyi icabettirrnektedir. Bunun bir 
numunesini Sayın Bakana gönderiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, 3008 sayılı İş Kanunu aşa
ğı - yukarı her neredeyse yarım asırlık bir ömre 
maliktir. Ama ne yazıktır ki, gelmiş geçmiş 
hükümetlerin hiçbirisi bu iş dâvası önünde lâyı-
kiyle eğilmemiştir. Hamdoisun yeni Anayasamı
zın ışığı altında hükümetler bu mevzu üzerine lâ-
yıkiyle eğilmeye başlamışlardır. Almanya'ya gi
den işçilerin Türkiye'deki iklim şartlariyle Al
manya'deki iklim şartlarına uygun olarak gön
derilmesinde fayda vardır. Çünkü bizim işçileri
miz oraya gidince iklim farklarivie sıksık hasta 
olmaktadırlar. 

Çırak ve kalfa kanunu derhal çıkartılmalıdır 
Teknikerlerin bugün yetki ve salâhiyetleri ka

nun önünde tadadı yapılmamaktadır. Bunların 
hukukları nedir? Kalfaların kamında tarifi yapı
lamadığı için, kalfa ile mühendis arasındaki hu
dut çizilmemiştir. Bu itibarla bu kanunun da 
biran evvel çıkarılması icabetmektedir. 

27-1 sayılı Sendikalar Kanununun, işçi sendi
kaları üyesine ait ikinci maddesinin ancak o iş 
kolunda çalışan işçilerin ilgili sendikaya üye ol
maları gerekir. Zira, bir deri iş sanayiinde çalı
şan işçi hiçbir zamanda gidip de sağlık iş kolun
da sendika kurması doğru değildir. Çünkü, hiç
bir zaman bir sağlık işçisi kadar bir deri işçisi 
sağlık işçilerinin hak ve hukukunu koruyamaz. 

275 sayılı Toplu İş Sözleşmesinin 12 nci mad
desinin de değişmesi icabetmektedir. Belli iş ko
lunda toplu iş sözleşmesi yapmaya kendisinde yet
ki gören işçi federasyonu veya sendikası bunu, o 
iş kolunda kurulu başka işçi federasyonları ve 
sendikalarına mektupla değil, telgrafla bildirmesi 
lâzımdır. Bu bir. Gazetelerde yapılan ilân, İs
tanbul ve İzmir ve Ankara'da lalettayin bir gaze
tede değil, hiçolmazsa Basın İlân Kurumundan 
ilân alma vasfını haiz olan gazeteler olması lâ
zımdır. Çünkü hiç okunmıyan bir gazeteye ilân 
veriyorlar. Ondan sonra efendim, biz yedi gün 
geçti, gel oturalım deniyor. Bütün itiraz müd
deti geçtiği için karşı tarafın bütün hak ve hu
kuku zayi olmaktadır. Bu itibarla bunun da 
düzelmesi lâzımdır. 

Bir işçi liyakat gösterdiği zaman memur sını
fına geçebiliyor. Bu takdir edilen bir husustur. 
Ama, bu işçi memur sınıfına geçtiği zaman da al
mış olduğu ücret maalesef işçiliğinde gecen müd

det değil, baremden yeniden başlamaktadır. 
Emeklilikdeki geçen müddet hakkı tanındığı hal
de, bunların da hiç. olmazsa bu iş müddetindeki 
geçen hizmetlerde de aynen bareme tabi olması lâ
zımdır. Kreş Kanununun bütün iş yerlerinde, bil
hassa İktisadi Devlet Teşekküllerine ait bütün 
müesseselerde tatbik edilmesi lâzımdır. Bâzı İkti
sadi Devlet Teşekküllerinde kreş tatbik ediliyor. 
Bâzan tatbik edilmemesi, kanunun tatbikatında 
o zaman özel sektöre de biz zorlama imkânını bu
lamıyoruz. 

Sosyal Sigortalara da biraz değinmek iste
riz. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı efendim. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Tübcr-

külozlu bir hasta ayakta tedavi edilmektedir. Sos
yal Sigortalarda, bugün primini veren bir işçi 
ancak hasta olduğu zamanda tedavi edilecek
tir. Hasta oluyor, al reçeteni, al ilâcını evine 
git... O zaman tüberkülozun çoluğuna çocuğu
na bulaşmasına da yol açıyor. Halbuki, birta
kım özel hastaneder mevcuttur. Bu özel hasta
neler, pekâlâ sigorta tarafından daima kontrol 
edilmek suretiyle de işçilerin gerekli tedavisi
nin yerinde sağlanıp sağlanamadığı kontrol 
edilebilir. Herhalde bu 'gibi yerler işçinin evin
de yapılan tedavisinden daha iyidir. Hiç olmaz
sa çoluk çocuğuna hastalık builaşmaz. 

Diğer bir mevzu da bir işçinin her hangi 
bir hastalıktan, damar hastalığından ayağı ke
siliyor, sigorta rapor veriyor, hafif işlerde ça
lışabilir diye. İşveren o zaman bunu kabul et
miyor. İş Kanunu gereğince tazminatını ödü
yor, adam sokakta kalıyor. Aradan iki sene ge
çiyor, bu devrî bir hastalık olduğu için, mese
lâ bir endartiritis oblitren veya lev berger gibi, 
bunlar daima devrî hastalıklardır, bir sene bir 
ayakta ise, o ayak kesilir, iki üç sene sonra da 
öbür ayağa geçer. Adamın öbür ayağı da ke
siliyor. Bunun malulen tekaüt olması icabetler
ken, hak ve hukuku hiçbir yerde aranmıyor. 
Bu gibi mevzuların da ele alınmasını her sene 
bu Yüce Senatoda tekrar tekrar söylediğimiz 
halde maalesef bütün işçiler mağdur olmakta 
devam etmektediıller. Sayın Vekilimizden bu 
gibi aksaklıkların giderilmesini diler, bütçe
nin hayırlı ve uğurlu olmasını niyaz ederim. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın İlyas Karaöz. 
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler, Sayın Bakan ve bakanlık 
erkânı; iktisadi ve sosyal kalkınmanın temel 
unsurlarını teşkil eden işçi - işveren ilişkilerini 
etkiliyccek sosyal politikanın özünü ve bunun 
esaslarını tesbitle görevli Çalışma Bakanlığı, Teş
kilât Kanununun 1 nei maddesinde açık ifadesi
ni bulan dinamik bir düzenin gereklerini bün
yesinde toplaması iktiza eden bir kuruluştur. 

Denilebilir ki; bakanlık kuruluş yılındaki 
kadrolariyle Türk sosyal politikasının ana-
umdesi olan içtimai adali eti tesis ve tesbitte in
san üstü bir güe ve çaba göstermiştir. Bu ba
kımdan Bakanlığın tüm organizasyonunda fe
dakârlık ve feragatle çalışan personeli bu hiz
metlerinden dolayı şükranla takdir eylerim. 

Bilindiği üzere, kalkınma plânımız, iktisa
di kalkınmanın, sosyal adalet ve sosyal güven
lik içinde, dengeli bir sekilide gerçekleşmesini 
öngörmüş bulunmaktadır. Bu ana ve temel il
kenin tahakkuku; iş hukuku mevzuatı ile vaz'-
edilen mükellefiyetlerin her alâkalıya aynen 
ve mütesaviyen tatbikini zaruri kılmaktadır. 
Bu itibarla Çalışma Bakanlığı her şeyden önce 
yeterli bir teftiş teşkilâtı kurmak zorundadır. 
Çünküıı hukukî ve ciddî bir iş teftiş teşkilâtı 
cUmaksızın, dünyanın en ileri sosyal mevzuatı
nın. ısdar edilmesi; plâtonik bir iştir ve çalışan
ları himayeden uzak kılan bir nitelik arz 
eder. Bu sebeple çalışanların sağlığını ve mut
luluğunu devam ettirecek bir organizasyon içe
risinde tesis edilmiş olan ve olumlu bir yolda 
bulunduğu Sosyal Sigortrüar Kurumunun kaza 
istatistiklleriyle teeyyüdetmiş bulunana iş gü
venliği teşkilâtına paralel olarak, diğer iş tef
tiş personelinin de takviyesi suretiyle dada iyi 
bir veehe verilmeyi kaçınılmaz bir zarurettir. Bu 
icapla hazırlanmış olduğunu ve Başbakanlığa 
sunulduğunu öğrendiğimiz yeni teşkili ât Kanu
nu tasarısının en kısa zamanda Yüce Meclisler
de görüşülerek Çalışma Bakanlığının kifayetli 
bir kadroya kavuşturulması önde gelen bir gö
revimiz olacaktır. Diğer taraftan Çalışma Ba
kanlığı:- iş hukukunun dar çerçevesi dışına çı
karacak, çalışma şartlarını, asgari ücretleri, 
toplu sözleşmeler yanında genel fiyat politikası
nı yakından izliyecek bir kuruluşun, Bakanlık 
bünyesinde yer alması gerektiği kanısındayım. 

Bu suretle, çalışanların millî gelirden ne nis-
bette pay aldıklarını tesbit etmek, çalışma ve 
yaşama şartlarını insan hayatiyeti ile bağdaşa
bilecek bir seviyeye ulaştırmak imkân dâhiline 
girmiş olacaktır. 

Muhterem senatörler, sözlerime son verir
ken, çalışmanın bir hak ve ödev olduğuna ve bu
nun fertler ve toplumlar için kutsal bir anlam 
taşıdığına inanmış bir insan olarak, bu orta
mım yaratılmasında en büyük çabayı 'gösteren 
Çalışma Bakanı ve Bakanlık mensuplarına te
şekkürlerimi teyiclen arz eder, 1967 bütçesinin 
milletimize ve memleketimize hayuflı olmalını 
diler, saygılar sunanın. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın Azmi Erdoğan, buyu
run. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem Başkan, 'kıymetli arkadaşlarım; Çalışma 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde uzun ve tafsilâtlı 
izahlarda bulunmak için vaktiniz çok yjk. Bu 
itibarla kendimizce esaslı telâkki ettiğimiz bir
kaç noktaya değineceğiz. 'Birkaç soru da muh
terem Bakandan sorarak cevabını alırsak: ken
dimizi tatmin etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı
nın Beş Yıllık Plân devresi içerisinde, s'on yılı 
olması itibariyle bizce daha cek ehemmiyetli 
bir mahiyet arz etmektedir. Sosyal ve iktisadi 
'kalkınmamızda hemen .hemen yatırım bakanlık
ları kadar ve hattâ daha mühim neticeler tev-
lidedeeek vazifelerle yüklü olan bu bakanlık; 
bu Beş Senelik Kalkınma Plânı devresi içinde 
birkaç kere, birkaç milyon, tahsisat almış ve bu 
tahsisatları yerine kullanıp kullanmadığnıı bu 
perspektif içinde mütalâa edersek, bakanlık ilk 
başladığı zaman hangi noktada idi, bugün han
gi noktaya •gelmiştir? Bunun bir kısa panora
masını yaparsak, Çalışıma Bakanlığı için plânda 
öngörülen kalkınma hedefine varıp yarmadığı
nı da tesbit etmiş oluruz. Gerçi bu devre için
de Çalışma Bakanlığının kayda değer -faaliyet
leri olmuş ve geçen sene belki bir sene dniıa 
evvelki konuşmalarımızda da bakanlığı bu 
mevzularda tebrik ve takdir etmiştik. Meselâ 
bir - iki im Mİ arz edeyim: Lokavt Kanunu, 
Sendikalar Kanunu, Toplu İş Akti Kanunu gibi 
birtakım şeyler. Bunlar hakikaten tebrike şa
yan şeyler. Fakat bizce daha mühim görülen 
ve Çalışma Bakanlığının bu .gayret içinde olma
sını temenni etltiğiımiz birkaç husus var. Bun-
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lardan birincisi istatistiklerinde tesbit et/mis ol
duğu gibi nüfusumuz 'her sene % 2,7 veya ;% 3 
nbbetinde artmaktadır. Zaten Türkiye'mizde 
mevcudolan işsizlik, gizlisi ile, açığı ile korkunç 
derecededir. Bu % 3 -nüfus artısını da buna ek
lediğimiz (takdirde buna bir çare bulmamız lâ
zımdır. Bu çare garp memleketlerinde gayet 
kolaylıkla bulunur. Zira orada iş talebini ço
ğaltmak süratiyle bu bnlenmiştir. Fakat, Tür
kiye'mizde maalesef iş talöbini çoğaltmak imkâ
nına sahip değiliz. Peki ne yapmak lâzımı bu
rada? Birtakım tedbirler almak lâzımdır. Bi
risi; plânın iş hacmini tevlit edici mahiyete ol
ması şarttır. Mesela, bu arada şunu arz edeyim 
ki; plânın öngördüğü 1963, 1964, 1965 seneleri., 
1966 neticelerinin alınıp alınmadığım kesin .ola
rak henüz bilmiyorum. Bu arada işsizliğin aza
lacağını te'shit etmiştik. Fakat, -bugünkü istatis
tiklerden tcsıbit ediyoruz ki, işsizlik azalacağı
na bilâkis 1962 ye nazaran çoğalmıştır. Bunun 
başlıca sebeplerinden birisi, plânın istihdam 
hacmini tevlit edici yatırımlara yöneltilmiş ol
mamasından :göıımekteyiz. Birincisi bu. Peki, 
bunu önlemek için ne gibi çareler düşünmek lâ
zım? Demokratik sistem iç erbinde bu mesele
nin plân ve programa bağlanmak suretiyle an
cak bunun önüne -geçebiliriz. 

İkinci nokta, hızlı bir şekilde sanayide kal
kınmaya doğru yönelmemiz lâzımdır. Bu arada 
şunu da arz edeyim 'ki, işsizliğe müspet bir şe
kilde etki yapan işgücü ihracı meselesi de var
dır. Gerçi bu anda, >bu sıralarda, belki devre
lerde işgücü ihracı işsizliğe müspet etki yapar. 
Ama, bunun karşısında birçok ımühim meselele
rin de doğmasına sebebiyet verir. O noktalara 
da geleceğiz, şimdi. 

İkinci nokta is eğitimi meselesi. Bunun üze
rinde pek fazla 'durmuyorum. Kalkınmanın bir 
personel meselesi 'olduğunu, personel dışında 
ne kadar tedvin tedbirlerimiz kuvvetli olursa 
olsun, mukadder süratle kalkınmanın baş un
sura olan personele çok kıymet vermek lâzım
dır. Gerçi bugün işgücü ihracı yaptığımız vakit 
bunun çok 'büyük kısmı kaliteli işçi değildir. 
Bunların eğitimi lâzımdır. Dışarıya gidip de 
kalkınmasını yapmış, endüstri inkişafında bu
lunan memılöketlerde işçilik yapan kimseler ga
yet taibiî ki dönüşlerinde kalifeye işçi olarak 
geleceklerdir. Bu gelişlerinden bunları muay

yen bir sahaya itilmiş olan bu ihtisaslarından 
istifade 'etımek için onlara uygun iş bulma me
selesi kendiliğinden ortaya çıkmış -olur. Hele 
bunların ibir yere yüklenip .ge-ıtireeekleri birta
kım fikrî hamuleler de vardır, (bunu da hesaba 
katmak lâzımı. Bunlara bir de Türkiye'mizde 
nıevendolan ücret düşüklüğü de inzimam edince, 
ücret düşüklüğü nisbeti bu fikir hamulelerine 
inzimamı edince memlekette (birtakım, hareket
ler, birtakım dalgalanmalar olur. Bunun için, 
şimdiden, muhterem Bakanlığı ve Bakanı ikaz 
ederiz, mingayri lıaddin. Kusura bakmasınlar. 
Biz, henüz • ufukta bu tehlike kendini göster
mekte ise de, lıenüz ufukta' olan bu tehlikenin 
şimdiden birtakım tahripkâr neticeler t evlide t-
memesi için plân ve program yapmak icabeder. 
Bakanlığın acaiba ıbu mesele •üzerinde ne gibi 
gayretler, ne gibi tedbirler içinde 'olduğundan 
maalesef haberimiz yoktur. Bu mevzuu bakan
lık bize lütfederlerse ımütesekkir kalırız. 

İki dakikanız kaldı Sayın Er-

Bitiyor Sa-

BAŞKAN 
doğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) 
yın Başkan. 

Üçüncüsü; iş bulma meselesidir. Bugün, ar
tık Garp âleminde hükümetler işsizliği kaldır
mak için işsizliği bir program tahdmda ele 
almış oldukları gibi, işsizlik sigortasını kurmak 
suretiyle vatandaşa iş bulduğu vakte kadar 
kendisine birtakım imkânlar bahsedilmesi hu
susunu 'bir vecibe olarak ve bir külfet olarak 
almışlar. Bizde henüz 'böyle bir şey yoktur. 
Bir vatandaşın işi almadığında, duyacağı ve gi
receği psikolojik halin bence izahdan vabeste 
kışını mevcuttur. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Erdo
ğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Devamla) — Efendim, 
artık vaktim dolduğuna göre bir - iki noktayı 
daha belirtmekle iktifa ediyorum. Diğer birkaç 
nokta kaldıysa 'onları da muhterem Bakandan 
sual halinde rica edeceğim. Eğer mümkünse, 
vakitleri müsaitse sözlü olarak buradan, yciksa 
yazılı olarak da cevap verirlerse minnettar ka
lırım. Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, değerli Bakan ve Bakan
lık erkânı; Çalışma Bakanlığımız 20 yıl kadar 
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önce Devletçilik vasfı hâkim bir siyasi ortamda 
kurulmuştur, Aradan geçen zaman zarfında iş 
hayatı ve işçi hakları konusundaki hür âlemin, 
demokratik âlemin kaydettiği gelişme bu mües
sesede tam mânasiyle akislerini bulamamıştır. 
Bu itibarla, birazdan değineceğim birkaç konu
daki tenkidkâr sözlerim buıgünün Bakanlığının 
yürütmek istediği politikaya müteveccih değil
dir. Mesele bir temel felsefeye değinmektir, ev
velâ bu konuya mâruzâtımı bâzı misallerle gire
ceğim. 

•Benim seçim bölgem bir maden bölgesi oldu
ğu için, buradaki maden işçilerinin iş yeri gü
venliği konusuna değinmek istiyorum. Maden 
işçilerinin iş yeri 'güvenliğine. Türkiye'nin en 
zengin maden işletmelerinden birkaçının seçim 
bölgem olan Elâzığ civarında bulunması, beni 
bu konuya bu kapıdan »girmeye mecbur etmiş
tir. 

Sayın arkadaşlarım, yüksek malûmunuz ol
duğu vecjhile Elâzığ civarı en zengin maden ya
taklarını barındırmaktadır. Bizim bir bakır iş
letmemiz vardır. Senede 100 milyonlarla döviz 
kâr sağlıyan bu müessesenin bir izabe merkezi, 
bölümü vardır ki, bu bölümün içinde yaşıyan, ça
lışan işçilerin iş yeri şartları, sağlık şartları son 
derece kötüdür, birçok gaz ve duman halindeki 
muharriş maddelerle işçilerimizin sıhhatleri ihlâl 
edilmektedir. Bunu bir örnek olarak veriyorum. 
Aynı şekilde Türkiye'nin en zengin krom yatak
larından birisi de yine benim bölgemdedir. Bu
rada çalışanların, kurşun madeninde çalışanla
rın iş g'üvenliği müemmen bir halde değildir. Bu
nu kömür havzalarındaki maden işçilerimize de 
teşmil etmek ve hele hususi teşebbüs elinde bulu
nan kömür işletmelerinde iş yeri sağlığının, iş 
yeri şartlarının muhakkak surette sıkı bir kont-
rola tabi tutulması gerektiğini arz etmek istiyo
rum. 

İkinci dokunmak istediğim nokta da, iş gücü 
eğitimi konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye gelişmekte 
olan bir ülkedir. Ekonomik gelişme ve sosyal 
bünyede toplum yararına gelecek gelişmelerin 
dayandığı ihtiyaçların başında taleplere uygun 
olarak yetiştirilmiş insan gücü, ekonomik tâbiri 
ile iş gücü gerekmektedir. Modern endüstri, hat
tâ sınai istihsal kaynakları; kömür, petrol, v. s. 
'gibi enerji kaynakları, temel bilgi, teknik maha

ret istemektedir. Halkımız bu imkânlardan mah
rumdur. Tarım İş Kanunu ile teşekkül edecek 
tarım iş kolunda yine bilgi büyük bir eksiklik 
halinde görülecektir. Ekonomimizin endüstrileş
me ile 'güçlenebilmesi, tarımsal verimin artırıl
ması, ormanlaşma, hayvanedığm gelişmesi, işsiz
lik probleminin çözülebilmesi için yeni yeni iş 
sahalarının açılmasını ancak insan gücü kaynak
larımıza yapılacak eğitim programlarına bağlı
dır. Kanaatimizce eğitim gayeye ulaşmak için bi
rinci vasıtadır. Halen yurdumuzda çalışan ve ça
lışabilecek durumda olan insan gücü 14 milyon
dur. Bu miktar 10 sene sonra yani, 1977 de 19 
milyona yükselecektir. Şu hale göre 10 yıl için
de aktif iş gücümüze en az beş milyon işçi daha 
katılacaktır. Ayrıca, temel eğitim görmemiş, 
meslek formasyonundan mahrum halen çalışan 
birçok işçilerimizin hepsinin 10 yıl içinde yeni 
teknoloji usullerine göre yetişmiş olmaları gere
kecektir. Yine, ekonomik icaplara göre değerini 
kaybeden, değişen iş kollarında çalışanları yeni 
iş ve mesleklere adapte etmek, eğitimler yapmak 
gerekmektedir. Bundan başka 10 binlerce ev ka
dını da önümüzdeki 10 yıllık dönemde iş haya
tına girecektir. Bunları 1977 den önce, iş haya
tında kabul görecek niteliğe ulaştırmak zorun
dayız. Çalışma Bakanlığının bu ihtiyaçlara ce
vap verecek imkânları sağlıyacak teşebbüslere 
girmesini temenni ediyorum. Filhakika, bu yön
de bir kanunun Meclislere geldiğini biliyorum. 
Fakat, bunun neticelendirilmesini dilemekteyim. 

Son olarak değinmek istediğim bir husus da 
şudur : Muhterem Başkan, Çalışma Bakanlığına 
bağlı bir kurum olarak Sosyal Sigortalar Teşek
külünün, çalışma yönü şahsan benim için tama
men ekonomik prensiplere, hattâ biraz da insan 
hak ve hürriyetlerine aykırı bir istikamette ge
lişme göstermektedir. Kanaatimce dünyanın he
men hiçbir demokratik ülkesinde bir sigorta ku
rumu, sigorta bünyesine giren çalışanları ille 
de 'benim göstereceğim yerde, ibenim söyliyeee-
ğim hekime kendini .baktıracaksın, diye zorlı-
yaanaz, zorlamaz. .Sigorta Kurumu ıtıpkı Emek
li Sandığı giibi ya da bir hususi sigorta şirketi 
giibi teknik ve kendi finansman hesapları çer-
vesi içerisinde, aktüel (hesapları içerisinde ça
lışan ibir müessesedir, demokratik dünyada. Sağ
lık hizmetlerini .gıören ya millîleşltirilmiş sağlık 
servisleri ya da hususi İbir mahiyette işliyen, 
seribes't teşebbüs halinde çalışan sağlık hizmet-
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leridir. (Sigortalı hasta olduğu zaman, iş kaza- I 
sma uğradığı zaman veya her hangi bir sıhhi 
arızaya mâruz kaldığı zaman gider istediği dok-
ıtora muayene olur, ;bunun anukaibil ücretini de 
sigortası öder. Sigorita mefhumunun dışına çı- I 
kar ve (bugün âdeta .memlekette yeni bir sağlık 
kadrosu teşkil eden ve ibüyük imalı imkânları I 
burada (bloke eden sigortanın yaptığı .tesislerin 
meselâ; 87 yataklı sağlık tesisi, 22 yataksız 
dispanser, 33 sağlık istasyonu olmak üzere 92 
sağlık tesisi vardır. Ve bugün açılan yatak ade
di 6 571 dir. Fakat, bunların 670 tanesi de faal 
hale /getirilememiştir. Mardin, Malatya, Gazi
antep ve Trabzon hastanelerinde. Çünkü, per
sonel meselesi, [hekim meselesi ve ücret, >tediye 
meselesi vardır. Şu noktayı da ıbelirteyim ki, 
dünyada bu usul Itecrübe edilmiştir, bilhassa 
sosyalist idarelerle yöneltilen memleketler da- I 
hi Ibunu dünyanın en pahalı sistemi kabul et
mektedir. Bizim memleketimizin «şartları bel- I 
ki, sağlık tesisleri falan yoktur gübi itirazları 
ortaya 'çıkarabilirse de .memleketimizde sağlık 
.'tesislerinin Devlet sırtından geçinmesini önle
yici Ibir faktör olarak bunu da göz önünde 
(bulundurmak doğru olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ bir dakikanız 
kaldı lûitfen bağlayınız. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Peki efen
dim. 

Bu Ekonomik olmıyan sistemin yani, sigor
tanın kendi bünyesi içine çekilerek tam sigor
ta fonksiyonu içerisinde çalışarak sağlık hiz
metlerini daha seribest bir halde bırakması is
tikametine gitmeye zannediyorum ki, kendisi de 
mecibur olacaktır. Çünkü, 506 sayılı Sosyal Si- I 
ıgortalar Kanunu tek kişiye kadar sigortaları 
teşmili ettiği zaman, aileleri kapsıyan bir fonk
siyona ıgirdiği zaman, zaten Çalışma Bakanlı
ğının elindeki sağlık tesisleri ve personeli buna 
imkân vermiyecektir. Bu itibarla hen bu ten-
kidleri burada samimiyetle arz etmeyi bir va- I 
zife bilirim. I 

Çalışma bütçesinin memleketimize ve mil- I 
letimize .hayırlı olmasını diler, hepinizi saygiyle 
selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Grup sözcülerinden sonra yedi 
arkadaşımız konuşmuştur. Kifayet takriri var- I 
dır, okutuyorum. | 

Sayın Başkanlığa 
Müzakereler neticesinde vaziyet tavazzuh 

etmiştir, konuşmaların kifayetini arz ve teklif 
öderim. 

Bolu 
Rahmi Arıkan 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
I OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; ibugün hazin bir hâdise ile kar
şılaştık. Sayın Başkan kendi keyfi.. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü usul (hakkında 
söz istemediniz, takrir aleyhinde konuşacaksı
nız, yoksa sözünüzü keserim, takrir hakkında 
konuşacaksınız. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Beyefendi, zatıâliniz her ışeyi kesersink:, yalnız 
bunun aleyhindeki ısözün esbalbı mucibesini izah
tan ıbeni alıkoyamazsınız. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşursu
nuz, onun için size söz verdim. Başka türlü 
konuşmanıza müsaade edemem. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Lütfen esba'bmı • söyler imisiniz, nasıl konuşa
yım? 

I BAŞKAN — Takririn aleyhinde konuşacak
sınız, Başkanın tutumu haikkında söz söyleme
ye hakkınız yok. Usul hakkında söz istemedi
niz. 

OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 
Onu söyliyeceğim Beyefendi. Sayın Ünaldı ar-

I kadaşım okadar usul, gördüğünüz gibi aşina ki, bir 
mevzuun aleyhinde konuşurken esbabını dahi 
kendisi tâyin edecek. Görüyorsunuz ki, ben da-
iha evvel söz istedim. Fakat... 

BAŞKAN — Ve sıranız geçti, Beyefendi. 
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

İzin verin de dinleyin, beyefendi yani, zattıâli-
nizi -buraya diktatör olarak naslbeitmedik iki.. 
Tüzük ahkâmınca idare edin dedik, müsaade 

I verin anlatalım. 

BAŞKAN — Takririn aleyhinde devam ediniz. 
OSMAN S A M SARIGÖLLÜ (Devamla) — 

J Gayet taibiî ki, hangi saatte hangi dakikada ge-
I leceğini (bilemeyiz. Bekliyoruz, grup sözüeüleri 
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fazla konuşacak, kendi adına konuşacaklar var 
ve bir dakika gecikmek ile biz de salona giriyo
ruz. Ama arkadaşımız bâlâ aynı kanaatte musir. 
Ve diyor ki, ben istediğimi konuştururum, iste
mediğimi konuşturmam. Yalnız bütçeyi çıkar
mam lâzım. Sayın Ünaldı, eğer bütçeyi çıkar
mamakta gruplar kararlı olsa zatıâlinizin bu ıs
rarlarının hiçbir mânası olur mu? Bakın biç kim
se yok, muhalefet yok, iktidar gayet sakin, sa
yarsanız Başkanlık Divanı kadar üye var. Lütfet
mez misiniz biz de iki satır konuşalım? Yani, Baş
kan seçilmek muhakkak kendi arzusu üzere hare
ket etmek midir? Binaenaleyh, benim muhterem 
arkadaşlarımdan istirhamım şu: Çalışma Bakan
lığı benim parti iktidarımın tasarrufu altında. 
Benim buraya getireceklerim belki Bakanlığa 
faydalı olur mülâhazası ile bâzı kanaat ve düşün-
celerimdir. Binaenaleyh, bu kifayet takririnin 
Başkana da bir ders olması için reddini hepiniz
den istirham-- ederim, saygılarımla. 

BAŞKAN — Kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmineyler... Kabul 
edilmiştir, efendim. Yapılan tenkid ve temenni
lere Sayın Çalışıma Bakanı Ali Naili Erdem ce
vap vereceklerdir, buyurun Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM (İz
mir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhterem se
natörler; Çalışma Bakanlığı bütçesi ile ilgili 
olarak grupları ve şahısları adına konuşmada bu
lunan arkadaşlarımı büyük bir samimiyet hava
sı içinde dinledim, teşekkürlerimi peşinen arz 
ederim. 

Konuşmalarda buluna arkadaşlar geçmiş yıl
lar içinde dile getirilen . konuların yanında, 
bu kere daha ziyade konuşmalarını kanunların 
hazırlıklarına ayırmış durumdadırlar. Bakanlı
ğımızın Teşkilât Kanununun birinci maddesinde 
aydın çizgilerle belirtilmiş hususları, kıymetli za
manlarınızı almamak gaye ve düşüncesiyle belirt
meden tenkid ve temennilerde bulunan arkadaş
lara cevaplarımı arz ederken, belirtmeyi zamn 
tasarrufu bakımından uygun mütalâaa ettiğim
den sadece konuşmalarda bulunan arkadaşlarıma 
arzı cevapla yetineceğim. 

Muhterem senatörler, gerçekte bir vakıa, si
yasi hüviyeti tam ve kâmil anlamı ile hür Batı 
camiası içerisinde yer almış olan Türkiye'mizde 
çalışan tüm insanların emrine koyabilmek ve var 
edebilmek Çalışma Bakanlığımızın vazifelerinden 
birisi olarak adlandırılmıştır. Grene bir vakıadır 

ki, esasında bir yığın fonksiyonu üzerine .almış 
olan Bakanlığımızın, bu fonksiyonu yeteri derece
de yapabilmesi ile mütenasip bir kadroya sahi-
bolmadığı da gerçekte her arkadaşımın ifade et
tiği gibi bir vakıadır. 1960 nüfus sayımlarına 
göre Türkiye'de 15 - 65 yaş arasında yaşıyan-
ların ııisbeti 15 226 291. Bunun içerisinde aktif 
nüfusun nisbeti, 12 281 111 dir. Bunun, aktif 
nüfusun içerisinde sanai kesiminde çalışan işçi 
nisbeti, 1,5 milyon. Geri kalan 400 - 7000 000 ci
varında oynıyan kısmı genel hizmetlerde, büyük 
bir kısmı da tarım kesiminde çalışan insanlardır. 
Tarım kesiminde çalışan insanların durumları 
ortada, arkadaşlar dile getirdiler. Tarım kesi
minde yaşıyan inşaların sosyal güvenliklerinin 
sağlanması hususunda peşinen tarım iş kanunu
nu çıkarılması gerekmetke. Bakanlığımızın bu 
konudaki çalışmaları, diğer bakanlıkların ve evle-
viyetle Tarım Bakanlığının görüşlerini almak 
suretiyle, nihai bir hale getirilmiştir. Ancak, Sa
yın Halk Partisi sözcüsü Sayın Rıza Isıtan, ko
nuşmasında geçen sene burada yapmış olduğu
muz konuşmaları mesnet ittihaz etmek suretiyle, 
gerek bu kanun münasebetiyle, gerek diğer teş
kilât kanunuyla ilgili olarak geciktiğinden bahis
le şikâyetlerini dile getirdiler. Zamanda gecik
me, hatayı giderme yönünden işlenmişse, buna 
şükran borcumuz olmak icabeder. Bunda gecik
me yoktur, esasen. Mücerret zaman içerisinde hâ
diseyi mütalâa ettiğimiz zaman bir gecikme 
varmış gibi görünebilir. Sayın sözcüye bunu 
bir tek misalle hatırlatmak istiyorum. 274 ve 275 
sayılı kanunlar, Anayasanın âmir hükümleri içe
risinde iki sene içerisinde çıkarılması icabeden 
kanunlardandır. Gerçekten bu anlayışın içerisin
de çıkarılmıştır ama, üzerinden henüz kısa bir 
zaman geçtikten sonra, her tarafında mumlar 
tüten, yanan bir kanun haline gelmiştir. Bu hale 
göre bir kanunun çıkarılmasında aceleciliği pren-
sibolarak almaktansa, sürati esas almak ve bata 
nisbetini azaltmanın şart olduğuna inanarak; 

daha evvel hazırlanmış olan Tarım iş kanunu üze
rindeki çalışmaları tekrar gözden geçirdiğimiz 
zaman gördük ki, bu kanunlar, hazırlanan bu ta
sarı teorik yapı içerisnde gerçekten mükemmel 
ama, toprakları ayaktan kesilmiş insanların anla
yışı içerisinde bir hayal halini belirtmekte idi, 
ideler ve beniım gerçeklerimle alâkası yoktu. Bu an

layışın içindedir ki, kanun üzerindeki çalışmaları
mızı Türkiye'nin bünyesine uygun hale getirmek 
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için yeni baştan bir çalışmanın içine girilmiştir. 
Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanının içerisindeki 
görüşümüz de öyle olmuştur. Bütçe Karma Ko
misyonunda Sayın Rıza Isıtan'a söz vermiştim, 
Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununu size 10 gün 
içerisinde göndereceğim diye. Biraz evvel arka
daşlarıma sordum, Sayın Rıza Isıtan'a bu kanun 
teklifini gönderdiniz mi diye. Cevaben; «hayır», 
«yalnız Bütçe Karma Komisyonundan çıkarken 
kendisine hatırlatmıştık» dediler. 

Huzurunuzda tekrar ifade ediyorum, yarın 
bu kanun teklifini Sayın Rıza Isıtan'a arkadaş
larım tevdi edeceklerdir. Yalnız hatırlatmak 
isterim. Çalışma Bakanlığı Teşkilâtı Kanunu Hü
kümetimiz zamanında ortaya konmuş bir mesele 
değildir. Çok seneler evvel hazırlanmış olan bir 
tasarıdır. Hazırlanmış olan bu tasarının bugün
kü anlayışımıza uygun olup olmadığını da yeni
den tetkik konusu yapmışızdır. Ve bizim süz
gecimizden geçerken gerçeklere uygun olmadı
ğını da anlamışızdır. Gerçeklere uygun hale 
getirmek için çalışmalarımız hitama ermiş ve 
son şeklini almış bulunmaktadır. Yarın takdim 
edeceğim şey bizden evvelki hükümetler tara
fından hazırlanan kanun değildir. Bunu belirt
mek için söylüyorum. Tarım aracıları hakkın
daki kanun, doğru. Bilhassa Çukurova'da ürün 
zamanı Anadolu'nun birçok yerlerinden bir in
san seli halinde Çukurova'ya akan insanların, 
orada yaşayışlarını düzenlemek ve belli aracı
lardan kurtarmak için hazırlanan bu kanunu, 
Sayın Rıza Isıtan'a hatırlatmış olayım. Bu ka
nun Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetleri za
manında Meclise sevk edilmiş değildir. Evvelâ 
1957 senesinde Meclise sevk edilmiştir. Her sevk 
edilişinden sonra da kadük olmuştur. Bu kanu
nun bir talihsizliği vardır. Yalnız bizi bir nok
tada uyardılar ve «Meclise sevk etmiş oldukları 
kanunların takibinde de aynı hassasiyeti göster
sin.» buyurdular, kendilerine bu yönden müte
şekkirim. 

Sandıkların birleştirilmesi. Muhterem sena
törler, 15 yıllık plânın prespektifi içerisinde 
Türkiye'de Misaku Millî hudutları içinde yaşı-
yan her insanın sosyal güvenliğinin sağlanması 
hususunda, Sosyal Sigortalara bağlanması plâ
nın hedeflerinden birisi olarak tesbit edilmiştir. 
Bu anlayış içindedir ki, sigortaların dışında ça
lışan işçilerin, ki, evleviyetle Sayın Rıza Işıtan'-

ın temas buyurdukları DD ve MKE Kurumun
da çalışan işçilerin sandıklarının Sosyal Sigor
talara bağlanması hususunun tarihçesini bir 
tek cümle ile ifade etmek isterim. Bu kanun 
1950 den bu yana hazırlanmaktadır. 17 sene içe
risinde halledilemiyen bu kanunu, Sayın Rıza 
Isıtanın lütfen kabul etmelerini istirham ederim, 
bir senelik Hükümetimiz icraatı sırasında hazır
lanmış ve Başbakanlığa tevdi edilmiştir. 

İşsizlik sigortası kanunu. Bu kanun üzerin
de sıkıtılarımız var. Bu kanunu teorik yapıda 
bilenlerin adedi çok, tatbikata intikal ettire
ceklerin nisbett az. İki noktada sıkıntımız top
lanmış bulunmakta. Bakanlık olarak sıkıntımı
zın bir noktası işsizlik sigortasının fonunun tes-
bitinde hangi kaynaklar kullanılacaktır? Batı 
litaretörünü tetkik ettiğimizde bâzı yerlerde 3 lü 
sistemi görmekteyiz, bâzı yerlerde de ikili sistem 
vardır. Üçlü ve ikili sistemden kasdım şu: İşçi, 
işveren, Hükümet. Almanya'da işçi, işveren var, 
nisbetlerini koymuş, Devletin iştiraki bunlara 
araç ve gereç yönünden. Japonya'da işçi işve
ren, devlet üçlüsü şeklinde. Fransa'da devletin 
iştiraki yok. Bu sistemin memleketimizdeki 
tatbik şekli nasıl olmalıdır? İşsizlik sigortası
na Devletin iştirakini düşünmek lâzım mıdır, 
değil midir? Düşündüğümüz takdirde bunun 
malî portesi ne olacaktır? Eğer biran için Dev
letin iştirakini mütalâa ettiğimizde, bunun yüz
de nisbeti ne olarak karşımıza çıkacaktır? 

Muhterem senatörler, sayın üniversite men-
suplariyie bu konu üzerinde yaptığımız çalışma
larda ifade etmek isterim ki, bizleri tatbikatta 
sağlam bir zemin üzerine oturtacak net matema
tik ifadeleri henüz almış durumda değiliz. Evet 
elimizde rakamlar var. Fakat bu rakamların 
bizi yarınki günlerde nereye götüreceğini bu
günden hesabetme mecburiyeti, bu kanun üze
rinde bizi hassas kılmaktadır. Binaenaleyh, İs
sizlik Sigortası Kanunu üzerindeki çalışmalar 
ikmal edilmiş olmakla beraber, bu noktanın 
üzerinde tereddütlerimiz vardır. 

İkinci nokta, kademe tazminatı müessesesi
dir. Muhterem senatörler, 3008 sayılı Kanunda, 
yeni İş Kanununda kademe tazminatı müessesesi 
vardır. Yalnız dünya literatüründe ve dünya 
hukuk nizamının içersinde işsizlik sigortasının 
cari olduğu "bâzı memleketlerde kademe tazmi
natı müessesesi yoktur, kaldırilnııştır. İşsizlik 
sigortasını getirdiğimiz takdirde, kademe taznıi-

13 — — 108 
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natı müessesesi muhafaza edilecek midir, yoksa 
kaldırılacak mıdır meselesi, üzerinde münakaşa 
edilen konulardan birisidir. Bu da aynı şekilde 
malî porte ile alâkalı bir husustur. Meseleyi 
matematik ifadeler içinde dile getirmedikten 
sonra, mücerret bu ifadenin içerisinde halletmek 
zannediyorum ki, doğru değildir. Bu anlayışın 
içerisindedir ki, İşsizlik Sigortası Kanunu üze
rindeki çalışmalarımızı biraz daha sıklaştırmak
la beraber zaman itibariyle biraz daha geciktir
meye sebebiyet verdi. 

Sayın Halk Partisi sözcüsü konuşmalarında 
ücret politikasına da temas ettilef, teşekkür ede
rim. Konuşmasında ücret politikası içerisinde 
asgari ücret politikasına da yer verdiler. Derhal 
bir şeyi kendilerine hatırlatmak istiyorum. As
gari ücret politikasında Hükümetimize gelinceye 
kadar takibedilen metot, hiçbir şekilde Anaya
sanın konuşmalarında belirttikleri 40 ncı madde
den 48 ne! maddeye kadarki felsefesi ile ka
bili tatbik değildii". Meseleyi bir misalle Muh
terem Heyetinize arz etmek istiyorum. Asgari 
ücrette norm ne olmalıdır1? Asgari ücrette geç
miş hükümetlerin tatbik şekli şu idi: Bir rakam 
almışlar, 9 lira demişler. 9 liranın altında olan
ları 9 liraya yaklaştıralım. Bir ikinci rakam 
aramışlar 9,5 olsun elemişler, 9,5 un altındaki 
asgari ücreti 9,5 a yaklaştırmak diye mütalâa 
etmişler. Muhterem arkadaşlarım, asgari ücret, 
esasında bir sosyal ücrettir. Yani, bir insanın 
insanca yaşaması için icabeden ücretttir. Öy
le ise had ne olmalıdır'? Bu hususta Hükümet 
olarak görüş tarzımız şu olmuştur: Toplu söz
leşmelerle temin edilen asgari ücret ortalama
ları hedef alınmak suretiyle o haddin altındaki 
noktalar, bu hadde yaklaşık hale getirilmelidir. 
Bu rakam nedir? 12,26 dır. Demek ki, toplu 
sözleşmelerle temin edilen asgari ücret ortalama
larını hedef alan Hükümetimizdir ki, ancak mü
cerret rakamların içinde dönen hükümetlerin 
bu tarz düşüncesini bertaraf etmiş ye modern 
iş hukukunun ortaya koyduğu anagörüşü benim
semek suretiyle, toplu sözleşmeler içerisinde 
ehemmiyet arz etmiyen ama, esasında toplu söz
leşmenin düzeninin dışında kalan işyerlerinde 
ehemmiyet arz eden asgari ücreti toplu sözleşme 
seviyesine getirmek imkânına sahibolmuştur. 
Ücret politikasında plânlama prodüktiviteyi 
esas almıştır. Ama prodüktivite dediği zaman 
neyi kasdetmiştir, bunu belirtmemiştir. Millî 

S gelir hasılatı içerisinde proktüktivite midir, iş 
kolu içindeki prodüktivite midir, işyeri içindeki 
prodüktivite midir? Bunlar, ayrıntıları ile or
taya konmuş değildir. Ücret dendiğinde, bu bir 
vakıadır, önümüzdeki yıl çalışmaları içersinde 
Orta - Doğu Çalışma Enstitüsünün öğretim üye-

I terinden Sayın Profesör Sabahattin Zaimoğ-
lu'ndan Devlet Plânlama Teşkilâtı, ücret poli
tikasında Türkiye'de tatbik edilmesi icabedecek 
yol nedir diye bir mütalâa istemiştir. Sayın 
Profesör Hükümetin bu husustaki görüşünün ne 
olacağı hususunda bendenizle yaptığı konuşma
larda, bir büyük ve tam mutabakatın içinde ya
nımızdan ayrılmışlardır. Ancak, bu önümüzdeki 
ikinci yıl, Beş Yıllık Plân çalışmalarında, ücret 
politikasında prodüktivite bölge esası mı, millî 
gelir hâsılası mı, iş kolu esası mı, işyeri esası 
mı, hususunda zannediyorum ki, bir kanaat hâ-

I sil olabilecektir. Yoksa mücerret verimlilikle. 
I mütenasibolarak, ücret politikasının mücerret 

olarak bir tasnifi yapılmadan esas alınmasına 
I imkân olmayacağım Sayın Rıza Işıtan'a hatırlat

mış olurum. 
Kurum arsalarının değerlendirilmesi husu

sunu Bütçe Karma Komisyonunda da ifade et
mişlerdi. Bu noktada kendileriyle yüzde yüz 
ittifak halindeyiz. Devlet Plânlama Teşkilâtı, 
fayda - masraf nazariyesi içersinde arsalarımız 

I üzerinde yaptığımız projelerin bir kısmını ka-
J bul etmemekte ve direnmektedir. Ancak kendi

leriyle yaptığımız her konuşmada projelerimizin 
büyüklüğü eğer sizleri korkutuyor ise, fayda-
masraf nazariyesine iltifat etmeyi memleket hay-

I rina mütalâa eden insanlar olarak düzeltmeye 
hazır okluğumuzu ifade etmişizdir. Sayın Rıza 
Işıtanîn bu konudaki hatırlatmalarına teşekkür 
ederiz. 

Sosyal Sigortalar Teşkilât Kanunu ki, Sayın 
Rıza Isıtan'm bu hususu gayet iyi bildikleri bir 
konudur. Geçmiş hükümetler zamanında hazır
lanıyordu, geldi idi, geliyordu denilen bu 
kanun, Hükümetimiz zamanında hazırlanmıştır 
ve geçmiş hazırlıklarla bigûna alâkası yoktur. 
Yeni hazırlanan Teşkilât Kanununun getirdiği 
bâzı yenilikleri ortaya koyarsam, zannediyorum 
ki, konuşmalarda bulunan Sayın Rıza Işıtan'la, 
Sayın Tarık Remzi Baltan'm bâzı konularını 
cevaplamış olacağım. Muhterem senatörler, hü
kümetleri ibra eden aksiyon, zannediyorum ki 

j bu anlayışın içersinde olduğumuz müddetçe 
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bir şeyler verebilme imkânına sahibolabileceğiz. 
Sloganlarda hayatiyeti arayan, kurtuluşu arayan 
bir zihniyetin sahibi değiliz. Aksiyonları esas kıl
mışız. Bu görüşün içindedir ki, Bakanlığımızdaki 
çalışmalardan neler yapabildiğimizi sizlere gayet 
kısa hatları ile zamanınızı almamaya çalışarak, 
belirtmeye çalışacağım. Türkiye'de çalışan işçiler 
bir mesken sahibi olmak mecburiyetindedirler. 
Mesken hususunda Bakanlığımız Sosyal Sigorta
lar Teşkilât Kanununun maddei mahsusasına uy
gun olarak, bir kredi sistemi açmaktadır. Bu kre
di sistemini tetkik ettiğimiz zaman, bugüne ka
dar 1951 - 1952 senesinde başlamış olan 
mesken inşaat politikasında, eğer rakamı tam 
olarak ifade edebiliyorsam 28 862 insana, işçiye 
ev inşa edebilmişiz. Buna karşılık bu meskenle
rin yapımında ödenen ücretleri tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz ki, bunlar, evlerin maliyeti bir 
işçinin ücretinin ötesinde ve oradan kesilecek tak
sitlerle o işçinin ödemesine imkân yok. Bu belki 
çocukları tarafından dahi gayet zor ödenecektir. 
Onun için bâzı yollar denemiş. Sosyal Sigortalar 
Kurumu kendisi yaptırmış, maliyeti yüksek ol
muş bu yoldan vazgeçmiş. Emlâk Bankası ara
cılığı yolunu ihtiyar etmiş. Hükümette A^azifeyi 
devraldığımız zaman ferdî münasebete geçeme
miş 112 kooperatif vardı, bu 112 kooperatif şu 
demek: Emlâk Bankası aracılığı ile verilen kredi
lerden ferdî münasebete geçişte bir yığın ihtilâf
lar var demektir. Bu rakam 8 e indirilmiştir. 
Muhterem Heyetinize bir tablo takdim edeceğim. 
İşçi meskenleri için 1962 yılında ayrılan para 
50 000 000 liradır. 1963 te 38 000 000 dur, 1964 te 
99 000 000, 1965 te 58 000 000, 1966 da da 
138 000 000 dur. 1967 senesinde ayrılan para 
da 250 000 000 dur. Yine bunlarda uygulama 
nisbetlerini Muhterem Heyetinize yine sırf bir 
mukayese imkânını vermek için arz ediyorum 
1962, 1963, 1964, 1965 senelerinde uygulama nis-
betleri, yatırımların tahakkuk nisbetleri hiçbir 
zaman % 80 in üzerine çıkmamıştır. 1966 yılı 
içerisinde yatırımlarda gerçekleşme oranımız 
% 94. Yine bir kıyaslama yapmak için Muhte
rem Heyetinize bâzı rakamlar vereceğim. İnşa
at ihalesi yapılan sağlık tesisleri 1963 yılında 
1 020 yataktır. 1964 te de 1 410 yataktır, 1965 te 
1 010 yataktır, 1966 yılında 4 220 yataktır. Şu 
hale göre, hayatiyetini ve yaşamasını, mücadele 
azmini sloganlarda arayan bir anlayışın içeri
sinde değil, aksiyonlarda arayan bir anlayışın içe

risinde olan Hükümetimiz bu kısa sürenin içeri
sinde 1962, 1963, 1964, 1965 ve 1966 oranları tet
kik edildiği takdirde, Bakanlığımızın faaliyetle
rinde tahakkuk nisbetlerinin oranını zannediyo
rum ki, yapma imkânına sahibolaeağız ve bunun 
neticesinde de, ilk tenkidde, muvaffakiyette tar
zı vitrinleri değil, tarzı beyanları da değil, tarzı 
icrayı kriter olarak almak mecburiyetini hisse
deceğiz. Bu anlayışın içindedir ki, mesken politi
kasında evvelâ, kredi limitini ve kredi nisbetini 
artırdık. Bu kâfi değil. Kooperatiflerden şikâ
yet var. Getirdiğimiz Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanununda, Teşkilât Kanununda getirdiği
miz değişiklikler şunlar : 

1. Kooperatif sistemini muhafaza ediyoruz. 
2. Emlâk ve Kredi Bankası aracılığı sistemi

ni kabul ediyoruz ve muhafaza ediyoruz. 
3. Emlâk ve Kredi Bankası tarafından yap

tırılmış olan hazır inşaatların satın alınması siste
mini getiriyoruz. 

4. Ferdî kredi müessesesini getiriyoruz. 

Ferdî kredi müessesesi şudur: Bugüne kadar 
Sosyal Sigortalar Kurumu talep karşılaştığında 
inşaat yapmıştır, kredi açmıştır. Bu defa ge
tirdiğimiz sistem taleple mukayyet değildir. Bir 
misalle hâdiseyi huzurunuza sermek istiyorum. 
Meselâ; Ankara'da bu kanun çıktığı zaman ça
lışan 100 000 işçi var olduğu tesbit edildiği an
da, bu 100 000 işçinin 25 000 inin evi yok ise, 
İmar ve İskân Bakanlığı ile temas etmek suretiy
le Anayasaya uygun ev tipi ortaya çıkacaktır. 
Bu Ankara'ya uygun ev tipi ortaya çıktığı tak
dirde, bu üç tip olarak mütalâa edilecektir. (A) 
tipi, (B) tipi, (C) tipi. Ortaya koyduğumuz 
hesaplar içinde de âzami rakamı 45 000, asga
ri rakamı da 30 000 lira civarında olacaktır. Bu 
binalar ihale suretiyle inşa ettirilecektir, inşa et
tirildikten sonra da, inşa tamamlandıktan ve biz
lere ferdî talepler vâki olduğu anda inşaat bede
linin % 10 unu peşin ödemek suretiyle 30 000 
liralık tipi arzu ediyorsa 3 000 lirasını ödemek 
şartı ile 20 sene vâde ve % 4 faizle bu evin mâliki 
durumuna gelmiş olacaktır. Böylece mesken po
litikasında getirdiğimiz Sosyal Sigortalar Teşki
lât Kanunu ile koyduğumuz dördüncü yol, işte 
şimdi huzurlarınızda izahına gayret sarf ettiğim 
yoldur. 

Sayın Ömer Ergün'e teşekkür ederim, konuş
malarında gerçekten bizleri birçok noktalarda 
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livardılar. nız tek noktada kendileri ile 
iştirak halinde değiliz. Grevlerde Bakanlığın me
suliyeti konusu. Gayet iyi bilmen bir nokta var
dır. 275 sayılı Kanunda menaj m an müessesesi 
yok. Menajman müessesesi olmadığı içindir ki, 
birçok hissi sebepler tarafları greve itmektedir. 
Greve gidildiği andan itibaren de grev müessese
sinde Bakanlık re'sen ne arabulucudur, ne de va
zifelidir. Ancak bir tek madde vardır, işletilir; 
Hükümet Başkanı tarafından vazifeli olan Ba
kan Hükümet arabulucusu olarak vazife alır. Yi
ne hazırladığımız 275 sayılı Kanunda bu menaj
man, arabuluculuk müessesesini düşünmekteyiz. 
Batı'da bir yeni misali olan bilhassa Amerika'da 
ve Almanya'da bir nevi ihtisaslaşmış olan bu bü
roların Türkiye'mizde var olmasını 
rum ki, hepimiz de istemekteyiz. Çü 
luk devam ettiği müddetçe birçok hissi sebepler 
tarafları bir nevi greve kadar itecektir. 

İkramiyelerin ücrete ilâvesi hakkındaki çalış
malarımızla Maliye Bakanlığı ile mutabakata va
rılmıştır. Son TÜRK - İŞ özel toplantısında Ma
liye Bakanlığının temsilcisi bu hususta ifadede 
bulunduktan sonra, mutabakatını bildirdikten 
sonra, bu konuda Bakanlığımda yetkili arkadaş
larla, Maliye Bakanlığı yetkilileri ile yapmış ol
duğumuz temaslarda bizim uzun zamandır mü
dafaasını yapmış olduğumuz bu konu Maliye Ba
kanlığınca da müspet karşılanmıştır. Böylece, ik
ramiyelerin ücrete ilâvesi hususu zannediyorum 
ki, yakın günlerde halli ieahedeeek bir safhaya 
gelmiş durumdadır. 

îannediyo-
:ü, bu bos-

Muhterem arkadaşlarım, konuşu 
^ I r o A a c l . 

starca ,ouuı-
nan arkadaşlarımız ııereae Dır işçi var ise orada 
bir işçi sorunu olduğu noktasından hareket etmek 
suretiyle, çalışan bir insanın hayatı ile ilgili bütün 
meseleleri, sorunları bakanlığımıza tevdi etmek
tedirler. Gerçekte vakıa ki, esasında bir insa
nın «alıştığı her yerde, her meselenin Çalışma 
Bakanlığına aidolduğunu düşünmek zannedi
yorum ki, :o zaman Çalışma Bakanlığını bir 
nevi Hükümet yerine koymak gibi oluyor. Dik-
'katle hâdiseyi tetkik ettiğimiz zaman görüle
cektir ki, Türkiye'de çalışan işçilerden dışarıda 
yaşamakta olan işçilere kadar birçok sorunları 
'birden ziyade bakanlığa mevdu konulardır. Bir-
ikaç misalle 'bunu Muhterem Heyetinize sunmak 
istiyorum. Dışarıda çalışan işçi meselelerinde, 
'sorunlarında ilgili alarak eğitim, öğretim, oku

ma çağma gelmiş çocukların eğitimli, neşriya 
radyolardan şikâyet, aşırı cereyanlarla müet 
dele, beslenme, sağlık politikası, Türl 
deflerinde, gidiş, derinde nakil 

nye ye av-
•asıtaların-

dan şikâyet.... Bunlar, dikkat edilirse, hemen 
hemen hepsi ayrı ayrı bakaalıldarm meselesi. 
Fakat bir isçi meselesidir, isçinin hayatiyle il-
rîiiüir, oır üısan insanın a atı ite aiaiıan:!' 

diyerek, daima muhatap Bakanlığımız kabul 
edilmekte ve sualler bizlere tevcih edilmekte
dir. 1954 senesinde dışarıda yaşıyan işçilerimi
zin sorunları ile meşgul olmak üzere kurulmuş 
olan Koordinasyon Komitesi bir talihsizlik eseri 
olarak Başbakanlık özlük Yazı işlerinden çık
mış bir 'emirle ıkurui muştur. Bu Koordinasyon 
Komitesi birden ziyade bakanlıkta temsilci olan 
arkadaşların bir araya gelmesi ile teşekkül eden 
bir komitedir. Komite bir araya gelir, bâzı ka
ranlar alır ve fakat aldığı bu kararları da Baş-
baikanlık Özlük İşleri Dairesine gönderir. Son
ra, bu kararlar -orada durur, çünkü bu Koor
dinasyon Komitesinin bir icrası yoktur. Bu ka
rarların tatbikcisi yoktur. Bu kararları tatbik 
edecdk 'kimse bulunmadığından bu kararların 
hepsi sadece bir temenniler silsilesi halinde raf
ları işgal eder. 

Bunu bertaraf etmek içindir (ki, Hükümet 
olarak bu Koordinasyon Komitesinin almış ol
duğu kararları icra mevkiine sokmak için bir 
icracı durumuna getirmek ve bunun takipçisi, 
başkanı hini 'olacağı hususundaki vâki çalışma
larımızın neticesinde, Bakanlık olarak bu gö
revi üzerimize aldık. Aldığımız bu görevin ne
ticesinde bundan 25 gün kadar evvel Koordi
nasyon Komitesi hu toplantısını yapmıştır. Ye 
burada dışarıda bulunan işçilerimizin sorunları 
ile ilgili meseleler münakaşa edilmiştir. Bir
den ziyade bakanlığı alâkadar eden meseleler 
bize soruluyor, dedim. Bunun en tipik misalini 
konuşmada bulunan sözcü arkadaşlarımız is
lerlerse grupları adına .konuşsunlar, meselâ 
Çıraklık Kanunundan bahsettiler. Muhterem se
natörler, Çıraklık Kanunu Millî Eğitim Ba
kanlığınca hazırlanan bir Kanundur ve Bakan
lığımızla alâkası olan bir kanun değildir. Bu 
kanun, Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanır, 
Millî Eğitim Bakanlığınca Meclise sevk edilir, 
ama sözlerimin başında belirttiğim gibi nere
de çalışan bir insan varsa, o insanın dsğuşun-

1086 



C. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 3 

l an İner türlü mesele de Çalışma Bakanlığı âde
ta vazifeli imiş igilbi sualler Çalışma Bakanlığı
na tevdi edilmektedir. Binaenaleyh, Çıraklık 
Kanunu da bunlardan ıbiridir. Bunda, Çırak
lık Kanununda maalesef bir talihsizlik olmuş
tur, Esasında 503 sayılı Kanun yürürlüğe gir
diği anda, 506 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
2 nci fıkrasının 4 ncü bendinde; «Çıraklar için 
özel kanun çıkıncaya kadar.» diye bir ibare var
dır. Bu ibareye istinaden Çıraklık Kanununun 
çıkarılmış olması ieabederui, Çıraklık Kanunu 
çıkarılmamış olduğundan dolayıdır ki, şahsı 
adına da konuşmada bulunan Sayın Naci Arı, 
Çıraklık Kanununun biran evvel çıkmasını 
bizlere ifade ettiler. Gerçekte bir vakıadır ki, 
çıraklık 'müessese! Türkiye'de kolaylıkla terk 
edilecek değil, bilâkis derhal takviye edilmesi 
icabeden bir müessesedir. Ancak bu kanun 
çıkmamış olduğu için Borçlar Kanununum nıad-
dei mabsusası tatbik edilmektedir. Fakat, tatbi
katta çırak denilen şahıs, istihsale iştirak et-
miyen, bir işçi yerinde gözleri ile o işi takibe
nden, elleri arkasında bağlı olan insan demek
tir. Böyle bir insanı da Türkiye'de her hangi 
bir yerde bulmamıza imkân yoktur. Öyle bir iş
vereni de bulmamıza imkân yoktur. Hattâ 'öyle 
bir insanın da çırak olmasına imkân yoktur. 
Eline dikiş iğnesini tutmadan bir insanın terzi
liği öğrenmesine, torna tezgâhının başında eli
ne eğeyi almıyan bir insanın torna tezgâhında 
o işi öğrenmesine, yine karasörün altına yat
mayan bir insanın da karasör ustalığını öğ-. 
renmesine imkân yoktur. Bunların hepsini tet
kik ettiğimiz zaman, bunlar istihsale iştirak 
eden insamlardır. İstihsale iştirak eden insan 
olunca, işçi olur. O zaman prim müessesesini iş
letirsiniz, çıraklık müessesi Türkiye'de 'ortadan 
kalkar. Binaenaleyh, arkadaşlarımın 'ortaya 
•'koydukları, «Çıraklık Kanununun biran evvel 
çıkarılması lâzımgeiir.» Şeklindeki temennileri
ne iştirak ediyorum. Ancak, bu kanun esasın
da Millî Eğitim Bakanlığının Bütçesinin mü
zakeresi sırasında ümidederka ki, muhterem 
ısentörıler tarafından bu kere bendenize hatır
latıldığı gibi veyahut ikaz edildiği gibi Sayın 
Millî Eğitini Bakanına da hatırlatılmış olsun, 
Çünkü, esas kanunu hazırlıyacak, sevk edecek 
olan Millî Eğitim Bakanlığıdır. 

Sayın Halûk Berkol tarafından dile getirilen 
bâzı hususlar da müşterektir. Yalnız, bâzı konu

lar var ki, bilhassa bunu anlıyamadım. «Hak
kında yapılan tahkikat beraetle neticelenmiş ol
sa dahi, bu şahsın işine son veriliyor, veyahut 
nakli memuriyet ediliyor» şeklinde bir konuşma
da bulundular. Eğer bunun müşahhas bâzı misal
lerini bizlere vermekte bir sakınca görmezler, 
takdim ederlerse kendilerine bu hususta yardım
cı olabileceğimi ifade etmek isterim. 

Sayın Şevket Akyürek, dış işçiler konusun
da bir enstitü mevzuunu ortaya koydular. Gö
rüşlerini aynen paylaşıyorum. Gerçekte bir va
kıadır ki, yalnız bu iki senelik bir mesele değil, 
bu biraz daha eskidir. İsviçre Konfederasyon 
Başkanı ile yaptığımız konuşmalarda isviçre'de 
çalışan 500 O'OO İtalyan işçisinin neden bu dere
ce fazla olduğunu ve kolaylıkla İsviçre hayatı
na intibak ettiklerini ve kısa süreler içerisinde 
İtalya'ya gidip, îsviçre^de iktisâibetıtiklerini oraya 
intikal ettirmelerinin sebeplerin sorduğumuzda, 
bize cevabı şu oldu : Bdrinci Cihan Harbi sonrası 
İtalya sanat okullarında bir İtalyan talebesinin 
kendi hudutları dışında İsviçre'ye veyahut Al
manya'ya gitmesi hali mütalâa edilmek, ona göre 
tedrisatta bulunulmakta, yetiştirilmekte ve ora
nın öğretim sistemlerine uydurulmaktadır. Bi
naenaleyh, bunun neticesinde o sanat okulların
dan gelenler muayyen vakalarda, çünkü ortao
kulu bitirmiş olan ve çırak olarak tavsif edilen 
bu insanların, İsviçre'de kısa seneler içerisinde 
monitör seviyesine geldiğini, formen durumuna 
geldiğini gördüm. Böyle bir usulü bizlerin de 
kendi okullarımızda, hiç değilse hazırlık safha
sında bulunan işçi gönderme postalarında tetkik 
edilmesi hususundaki telkinatınız, Bakanlığı
mızda öteden beri üzerinde durulan bir konu
dur. Bu husustaki noktai nazarlarına iştirak 
halindeyiz. 

Sayın Öztürkcine 275 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesinin değiştirilmesine temas ettiler. 275 
sayılı Kanun ile ilgili yaptığımız çalışmalar dün 
.saat 3,5 dan akşamın saat 22 sine kadar devam 
etmiştir. Yarın sabah 9 dan, saat 2 ye kadar tek
rar devam, edecektir. İşçi, işveren temsilcileri ile 
son hazırlıkları yapılmaktadır. Bu ortaya Itoy-
dukları 12 nci madde de, tadili düşünülen mad
delerden biridir. Belirtmek isterim. 

«99 ncu maddede maddi bir hata olmuştur.» 
diye ifade ettiler. Yetkili arkadaşlarımdan rica 
ettim, gerçekten böyle bir hata varsa, bunun iza-

— 1087 — 



O. Senatosu B : 32 7 . 2 . 1967 O : 3 

le edilmesinde bize yardımcı olacaklarından do
layı şimdiden kendilerine teşekkür borçluyum. 

Muhterem arkadaşlarım, işçilerin dönüşlerin
de ortaya çıkacak problemlerin hallinde tedbir
ler alınması ieabediyor deniyor. Muhterem He
yetiniz bugünlerde gazetelerde yine dün Hürri
yette, «20 000 Türk işsiz kaldı,» diye bâzı ha
berler vardı. Mevzuun ehemmiyetini ve tazeli
ğini muhafaza etmesi sebebiyle kısa hatları ile 
dışarda bulunan işçilerimizin durumlarını belirt
mek istiyorum. Gerçekte dışarda bulunan işçile
rimizin bir kısımlarının işlerine nihayet veril
mektedir. Bu bir vakıadır. Yalnız bu işçilerden 
işlerine nihayet verilen işçilerin nisbeti gazete
lerde rakam halinde ıgösterilen şekli ile 20 bin
dir, 30 bindir, 15 bindir, 8 bindir gibi bir şey yok
tur. Zamanınızı almak istemediğim için kıraat 
etmek istemiyorum. Elimizde bir hafta evvel Sa
yın Bonn Büyükelçisinin her hafta gönderdiği 
raporlardan sonuncusu var. Bu son raporu tet
kik ettiğimiz zaman görüyoruz ki, Alman yetki
lileriyle yapılan temaslarda en geç Nisan, Mayıs 
içerisinde Alman ekonomik hayatı geçmiş yıllar
daki süratini iktisabedecektir. Böylece, bugün 
durgun gibi görülen devre, devamlılık arz eder 
mahiyette değildir, bu .geçiştirilmiş olacaktır. 
Bir ihtimale göre, bu devre îş ve İşçi Bulma 
Kurumu Umum Müdürünün ifadesine göre bu 
devre, Mayıs ayını geçip Haziran sonuna kadar 
varabilir demektedir. Yalnız bundan ötesine git
memektedirler. Gerek Çalışma Bakanı, gerekse 
müsteşarlarının ve gerekse îş ve İşçi Bulma Ku
rumu Umum müdürlerinin müşterek ifade ettik
leri husus şudur : Bu devre geçicidir. En geç 
Haziran ayı sonunda normal hale gelecektir. 
Toplu halde işten tasfiye diye bir şey bahis ko
nusu değildir. Ve önümüzdeki devreler geçmiş 
yıllarda olduğu tarzda aynı temponun içinde işçi 
alınmaya devam edilecektir. 

Yalnız şikâyette bulunan arkadaşlarım orada 
birçok işçilerimizin işlerine son verildiğini, bu 
işçilerimizin işsizlik sigortasından istifade ede
mediğini, böylece haklarını istihsal edemedikle
rinden dolayı da müşkül duruma düştüklerini 
ifade etmekteler. Bir kısım arkadaşlar aldık
ları mektuplardan, bir kısım arkadaşlar da biz
zat yaptıkları tetkik seyahatlerinden bunu tes-
bit ettiklerini ifade etmektedirler. Muhterem 
Heyetinize şu hususu belirtmek isterim; İşsiz
lik Sigortası Kanunu Türkiye'de uygulanmadı

ğından ve giden işçiler de, Almanya'da ve dı
şarda çalışan işçiler de böyle bir noksan duru
mun mevcudiyetini bümediğinden çok kere 
haklarını istemek yollarını tesbitte hataya düş
mektedirler. 

Bir ikinci husus da şu : Bir işyerinde iş müd
deti hitama eren işçinin orada ikamet anı da 
bitmiş oluyor. İkamet anı bitmiş oluyordan kas
tım şu : Birçok işçilerimiz orada işyerlerinde 
bulunan lojmanlarda yaşamaktadırlar. İşye
rinde işe son verildiği zaman, oradan da çık
mış olur, işsizlik sigortasını almak için alâ
kalı sigortaya gittiği zaman ikamet tezkeresini 
istiyorlar. Yerinden ayrılmış, ikamet tezkeresi 
yok. İkamet tezkeresini getirin diyorlar. Polise 
müracaat ediyorlar, izninin uzatılması husu
sunda polis nerede çalıştığının ifadesini isti
yor. O zaman ortaya gayet enteresan bir du
rum çıkıyor. İşsizlik sigortasından istifade 
etmek için sigortaya müracaat ediyor, ikamet 
tezkeresini istiyor. İkamet tezkeresini almak için 
polise müracaat ettiğinde bana çalıştığın işye
rini göster diyor. Bu gibi durumlarda yapı-
cak şey, son yaptığımız çalışmaların içerisin
de gördük ki, bu konuyu, bu şikâyeti yazılı 
hale döktüğümüz anda hiçbir Alman memu
ru yetkilisi size bu hususta müşkilât çıkarmı-
vor. Eğer kendisine vâki sualine hayır dediğin
de bu hayır kelimesini bana yazılı tevdi ediniz 
dediğiniz zaman, alt seviyeden vazife alan bir 
Alman yetkilisinin, memurunun size bu kâğıdı 
vermesine imkân yok. Bunu tesbit ettiğimiz 
anda ki, bunu geçen ay tesbit ettik; bu tesbit 
neticesinde yaptığımız muhaberede, Alman yet
kilileri ile yaptığımız çalışmaların neticesin
de bir tamim yayınlanmıştır. Bu halin mevcu
diyetini tesbit ettiğimizi misaller vermek su
retiyle kendilerine ispat etmişizdir. Ve bövle-
ce alt kademede olan bu tarz anlaşmazlık ber
taraf edilmiştir. Fakat, henüz bitmiş durum
da değildir. Son Bonn Çalışma Müşaviri ta
rafından bütün işyerlerine ve bütün işçilerin 
tesbit ettiğimiz haymlarma üç tane ayrı ge
nelge yayınladık ve bu genelgede hakkın is
tihsalinde takibedilecek yolun neler oldusra hu
susunda uyarmalarımız olmuştur. Şu hale gö
re basında zaman zaman yer alan, toplu hal
de işçilerin işlerine son verilivor, bundan 
sonra almmıvacak, toplu halde dönüş olacak 
şeklindeki beyanların agrandize edildiğini 
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Muhterem Heyetinizin bilmesini istemekteyim, 
bu sebeple ifade ettim. 

İşçi dönüşünde ortaya çıkacak problemlerin 
halli hususunda ne gibi tedbirler alınmıştır key
fiyeti devamlı bir sual halinde ortaya konmak
tadır. Koordinasyon Komitesi olarak yapmış 
olduğumuz çalışmalar gerçekten ümit verici bir 
safhadadır. Dışarda çalışmakta bulunan işçile
rimizin tasarruflarının değerlendirilmesi hu
susunda anonim şirketlerin güçlendirilmesinde 
gerekli tedbirler Maliye Bakanlığı, Tekel Ba
kanlığı v.s. bakanlıklar da birlikte bir mesainin 
içerisinde müzakere edilmektedir. Ve alman ted
birlerin kâfi olduğunu, nihai olduğunu ifade 
etmeme imkân yok. Ama, bu hususta büyük 
bir mesafe katedildiğini Muhterem Heyetinize 
arz etmek isterim. 

Türkiye'de yaşıyan ve çalışmakta bulunan in
sanların iş güvenliklerinin ve iş sağlıklarının 
korunması hususunda alman tedbirlerin geçmiş 
yıllarla ölçülemiyecek derecede mükemmel ol
duğunu ifade etmek istiyorum. Hükümette 
vazifeyi devraldığımız zaman, çalışan iş güvenliği 
adedi 37 idi, bu rakam bugün 70 tir. Esasın
da 70 rakamı büyük bir rakam değildir ama, bir 
senenin içinde katettiğimiz mesafenin sadece 
bir rakam olarak ifadesini yapabilmek için bun
ları söylüyorum. Önümüzdeki rakamları tet
kik ettiğimiz zaman görmekteyiz ki, geçmiş yıl
lara nazaran iş kazalarının nisbetlerinde bir 
artış yoktur. Bilâkis aksine azalma vardır. 
Gerek bunun işyerine oranından ve gerekse bu
nun kaza nisbetine oranını ortaya koyduğu
muzda, bu nisbetlerin her geçen gün biraz 
daha azaldığını görmekteyiz. Bu çalışmaları
mızın tam ve kâmil hale getirilmesi için Millî 
Eğitim Bakanlığının yardımım istedik ve yine 
ilk defa Türkiye'de tatbik edilen bir husus
tur, usuldür, iş kazalarının ve iş güvenli
ğinin tedrisat programlarına alınmasını Millî 
Eğitim Bakanlığından yazılı olarak istemişiz-
dir. Bununla yetinmedik, Türkive'de ilk defa 
CENTO devletleri arasında bir sempozyum ya
pılmıştır. Yine bununla yetinmedik, itiraf 
edeyim yine bu sene ilk defa yapılmış bir şey
dir, iş güvenliği ve iş kazalarının emniyetinin 
temini hususunda bir seminer çalışması devam
lı olarak yanılmaktadır. 

Evvelâ iş güvenliği müfettişleri eğitilmiştir. 
Sonra işyeri hekimleri eğitilmiştir. Pazartesi 

gününden bu yana da sendikacılar eğitilmekte
dir. Önümüzdeki ay içerisinde Havza bölgesin
de, Zonguldak'ta bir seminer çalışması yapıla
caktır. Ondan sonra da seri konferanslar ha
linde mesele sanat okullarına intikal ettiril
miş olacaktır. Misal olarak iş kazalarındaki 
rakamları ortaya koymak istiyorum. Bunun 
işyerlerine oranı 1963 te 1,80, 1964 te 1,67, 1965 
te 1,34, 1966 da ise 1,15 tir. Sigortalı sayısına 
oranı : 1963 te 0,1245, 1964 te 0,1224, 1965 te 
0,1188, 1966 da 0,1198 dir. Bunda bir artma de
ğil bilâkis, aksine bir düşüş olduğunu ifade 
için bu rakamları vermiş bulunuyorum. İş 
günlerine oranını ortaya koyduğumuzda 1963 te 
0,389, 1964 te 0,381, 1965 te 0,370, 1966 da 
0,370. En son Sosyal Sigortalar Kurumunun 
21 nci Genel Kurul toplantısında, ki Genel 
Kurul toplantısı Sosyal Sigortaların en büyük 
toplantısıdır, aldığım bir cümleyi okumakla 
sayın arkadaşların bu konuda ortaya koyduk
ları suale ele zannediyorum ki, cevapta bulun
muş olacağım. «Sigorta istatistiklermdeki ra
kamlar göz önüne alındığında, iş kazaları gra
fiğinde 1964 senesinden sonra hissedilir bir 
düşme görülmektedir. Bu düşme nisbetinin 
1964 senesinde % 1,3 olduğu halde, 1965 senesin
de % 6 ya yükseldiği, 1966 yılında da bu mik
tarın daha yükseleceği tahmin edilmektedir.» 
Bu sene yap?lan Sosyal Sigortalar Genel Kurul 
toplantısına aidolan raporda okudum, bunu her 
zaman Sayın Rıza Isıtan Bey tesbit edebilir
ler. Şayet isterlerse kitap yanımdadır, kendileri
ne takdim edebilirim. 

Bakanlığımla ilgili konuşmalarda bulunan ar
kadaşlarıma konuşmalarında yer verdikleri hu
suslara kısa hatlariyle arzı cevapta bulunmaya 
gayret sarf ettim. Bu çalışmalarımızda büyük 
müşkülâtını çekmiş olduğumuz şey, konuşma
larda bulunan arkadaşlarımın ifade ettikleri 
gibi personel yetersizliğidir. Gerçek bir va
kıa Personel, bütçe ile alâkalı bir keyfiyet ol
ması itibariyle bunun sıkıntısını çekmekte
yiz. Kısa hatlariyle belirteyim; Tarım İş Ka
nunu üzerinde "Bakanlığımızda çalışma var, 
274 - 275 sayılı Kanun üzerinde çalışma var, 
İşsizlik Sigortası Kanunu üzerinde çalışma var, 

' serbest meslek erbabından müstakil çalışanların 
sigortalanması keyfiyeti var, Çalışma Bakan
lığı Teşkilât Kanunu çalışması henüz yeni bitti. 
Sosyal Sigortalar Teşkilât Kanunu çalışmaları 
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henüz yeni bitti. Görülüyor ki, hemen her gü
nümüz bir kanun yapma ile dolu olmaktadır. 
Bunun sıkıntısını çekmekteyiz. Fakat şunu da 
belirtmek isterim. Bu konuda bir hayli mesai 
vermiş Bakanlığımın yetkilileri büyük bir gay
retin içinde meseleleri halletmektedirler. 

Konuşmalarda bulunan arkadaşlarımın te
mennileri bundan sonraki çalışmalarımızda 
daima nazarı itibara alınacaktır. Bu çalışma
larımızın mesnedini birçok yönleri ile teşkil 
edecektir. Konuşmalarda bulunan arkadaşlara, 
tenkid ve temennilerini dile getiren arkadaşlara 
teşekkür ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
sual sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet sorulara da racidir. Bi
naenaleyh, vaktimiz yoktur beyefendi, usulü bo-
zamam efendim, müsaade edemiyeeeğim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Son söz Saym Faik Atayurt 'undur. Buyurun 

efendim. 
FAİK ATAYURT (Uşak) — Saym Başkan 

vakit bir havli ilerlemiş bulunuyor. Bunun ar
kasından da bir diğer Bakanlık bütçesi görü
şülecektir. Binaenaleyh, diğer Bakanlık bütçe
sine geçilmesi için müzakereleri is^al etmek is
temi vorum, vazgeç i yorum. 

BARKAN — Peki efendim. 
Çalışma, Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi üzerinde

ki müzakereler sona -ermiştir. Bölümlere seçil
mesini ovlarınıza arz 
Kabul etmivenler... 

edivorum. Kabul edenler, 
Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 
11.000 Ödenekler ]2 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 028 896 

BAŞKAN — Kabul e d ^ e r . . . 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

13,000 Yönetim giderleri 1 380 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştİT. 

14.000 Hizmet giderleri 46 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
15.000 Kurum giderleri 234 000 

BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 10 000 

BAŞKAN — Kabul edenîer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 367 130 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 11 215 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 450 

BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi hayırlı ve 
uğurlu olsun efendim. 

E) Sanayi Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN —Şimdi Sanayi Bakanlığı 1967 yı
lı Bütçesi üzerindeki müzakerelere geçiyoruz. 
Grupları adına söz istiyen sayın üyeleri okutu
yorum. 

Savın Fikret Gündoğan C.H.P. Grupu adına, 
Saym İhsan Topaloğlu C.H.P. Grupu adına, Sa
yın Suphi Gürsoytrak Millî Birlik Grupu adına, 
Sayın Ahmet Karayiğit A.P. Grupu adına, Sayın 
Faruk Kmaytürk A.P. Grupu adına, Saym Kâ
zım Karaağaçlıoğlu A.P. Grupu adına. 

Şahısları adına söz istiyen arkadaşlarım, Sa
yın Halûk Berkol, Sayın Şevket Akvürek, Sa
vın Ahmet Naci Arı, Saym Ömer Ucuzal. Savın 
Celâl Ertuğ, Saym Osman Saim Sarıgöllü, Sa
ym Akif Eyidoğan, Sayın Ziya Termen, Sa
yın Ahmet Cekemoğlu, Saym Mehmet Pırıltı, 
Savın Hilmi Onat ve Sayın Mehmet Hazer. 

Simdi söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi 
Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan'da, buyuru
nuz efendim. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — 
Muhterem Başkan, muhterem senatörler ve çok 
Saym Bakan ve Bakanlık mensurdan; üçüncü 
defadır ki, bu kürsüden Sanayi Bakanlığı büt-
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çesi münasebetiyle sizlere ve Hükümet erkânı
na C. H. P. ııin görüş ve- düşüncelerini sunuyo
rum, 

Geçen yollarda olduğu gibi bu yıl da, mese-
leteri duruya ve Türkiye perspektifleri içinde 
ele alacağım; fakat üzülerek beyan edeyim ki, 
Sanayi Bakanının arzusu hilâfına bütçenin ka
lemleri içinde çırpınma yerine, temel prensip
lerden ve parti fikriyatımızda yer almış, bizi, 
başkalarından ayıran ekonomi siyasetimizden 
bahsedeceğim ve iktidar partisinin temel gö
rüş ve inanışlarını eleştireceğim. 

İnancımıza göre, bütçeler kuru kuruya para 
harcama tekniği değildir. Geniş halk kütle-
terinin yaşamalarından kısarak verdikleri ver
gilerden ibaret olan bütçeler, eğer halkın için
de bocaladığı yoksulluklardan ve ıstıraplardan 
kurtarılmasını sağkyaeak bir ekonomi siya
setine dayanmıyorsa, bakanlıklar bütçeleri ka
lemleri üzerinde söz etmek millet temsilciliği 
görevini yapmak değil, aksine halkın sıkıntı 
ve acılarını artıran bir tutum ve siyaseti sür
dürmeye yardım etmek olur. 

Yine o iııaııçdayız ki, bir ülkeyi yönetmek 
iddiasiyle siyasi iktidarı ellerinde tutanların 
günlük eylem ve işlemleri yönünden değil, te
mel görüş ve inanışları itibariyle sıkı bir eleş
tiriye tabi tutulmalıdır ki, zaman içinde ülke 
gerçeklerine ve ihtiyaçlarıma en uygun tercih
leri yapıp yapmadıkları ve şayet varsa ekono
mi siyasetlerinin yanlışlık ve doğruluk derece
leri. meydana çıksın. Ülkenin yararı burada
dır. 

Bu itibarla 'görüş ve düşüncelerimizi neden 
dolayı ekonomi siyasetinin kendisine temel ilke 
ve dayanaklarına yöneteceğimizi anlamak güç 
olmaz. 

Geçen yıl bu kürsüden çağırmam en dra
matik ve en belirgin gerçeğinin az gelişmiş ül
keler ve bu ülkeler halklarını saran, en ilkel 
ihtiyaçlardan ve araçlardan yoksulluğu ifade 
eden kader niteliğinde ağır yaşama şartlarını 
ve buntarın doğurduğu sayısız problemleri ke
sin bir dille belirtmiş idim . 

Ye sevgili Türkiyemizin de maalesef biraz 
gelişmiş ülke olduğu ve Türk insanının çok bü
yük bir kısmenm beslenme, giyinme, barınma 
yetersizlikleri içinde kıvrandığı, sağlık ve kül
tür araçlarından yoksun yaşadığı acı bir gerçek 
olarak ortada duruyor dedim. 

Geçen seneden bu yana tam bir yıl geçti. 
Türk halkının içinde yaşadığı şartlar değişti 
ini? Hiç sanmıyorum. 

İşte, sanımı doğrulayan yeni bir kanıt: Çok 
kısa bir zaman önce bir 'günlük gazetede illginç 
bir istatistik neşrolundu. İstatistik Genel Mü
dürlüğünün 498 numaralı neşriyatına dayanan 
bu sayıma nazaran Türkiye halkının büyük ço
ğunluğu, dile getirdiğimizden de kötü bir ha
yatı sürdürmektedir. 

Türk halkının 3 427 033 konutunda hangi 
aydınlatma vasıtalariyle evlerini aydınlattığı 
gösterilmektedir. Bu sayıma 'göre 155 796 hane 
çıra yakmak suretiyle, 12G 723 hane yağ kan-
diliytle, 35 765 hane karpit ve mum ile 368 045 
hane gaz lanıbasiyle, 40 709 hanesi de daha mü
tekâmil gaz lâmbası olan lüks lâmbasiyie aydın
landığı anlaşılmakta ve bu istatistik insanın içi
ne fenalık çöktürecek bir gerçeği duygusuzca fa
kat çıplaklıkla ortaya koyuyor. 

Demekki ülke insanlarının yaşadığı hayat 
koşuluları budur ve bu koşullar böyle sürmek
tedir. (Ne zamandan beri sesleri) Kâlûbelâdan 
beri. Biraz sonra söyliyeceğinı ne zamandan 
beri olduğunu. 

Bunda, bu ülke insanlarının kaderlerinin dc-
ğiştirilememesinde başsorumluluk payı hiç şüp
he yoktur ki, hemen 15 yıldan beri Türk Dev
letini ve siyasi iktidarını elinde tutan D. P. -
A, P. adlı siyasi partiye ve onun iktidarlarına 
aittir. 

Daha doğrusu bu siyasi teşekküllerin dün
ya görüşü ve ekonomi siyasi ile Türkiye ger
çekleri arasındaki uyuşmazlıktadır. 

Bilindiği gibi, bir ülkenin gelişmemiş olma
sı, o ülkede tarih içinde endüstri devrinin ba-
şarılmamış olmasından ileri gelmektedir. Bu
gün âdeta bir tabiat kanunu katılığı ile dün
ya, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler diye iki ayrı 
katagoride toplanmışlardır. Türkiye'mizinde 
maatesef ikinci katagoride yer aldığı ise en 
iyimser ve en dost iktisat kitap veya bültenle
rinde her gün yazılıp durmaktadır. 

Türkiye bu durumdan kurtulmak için ön
celeri iyi bir talihe rnazhar olmuş, Cumhuriyet 
Halk Partisi gibi gerçekçi ve şartları en iyi şe
kilde teşhis edebilen bir parti elinde zamanın 
icaplarına en uygun yolu tercih ederek halkçı 



C. Senatosu B 7 . 0 . 1937 O 

- devler i bir prograımı kalkınma ve ge i kal 
mışlıktan kurtu'lma hamleai clarak gerçekleş
tirmeye büyük çaba sarf etmia ve filhakika bu 
yoklan önemli bir ekonomik temel yaratmaya 
muvaffak el muttur. 

Ama; İkinci Cihan Harbi kanjenktü ü, ka
raborsalar, istifçilikle"-, spekülâsy anlar o zama
na kadar sayıları mahdut elan ticaret erbabını 
hem miktar olarak hem de varlık itibariyle bir 
hayli kabartıma ve böylece yeniden yeniye bir 
nevi alt mcrkantiii - banker gıupu teşekkül ve 
taazzuv etmialir. 

İate bu şehir ve kasaba merkantil fİnans ev 
rafı kendi çıkar ve ya: arlarını savunmak ve 
Türkiye'de çok garip libaralizm - kap'talizmin 
hâkimiyetini sağlamak makaadiyle, halkın 
İkinci Cihan Harbi eanasmda mâruz kaldığı 
sıkıntıları fevkalâde elemagajik bir ferasetle 
istismar ederek C. II. P. karşıta, ferdiyetti -
özel teacbbincü bir siyasi örgütü gerek finans
man, gerek siyasi aks'yan yünlerinden cles'ck-
liyereh kasa bir zaman içinde iktidara dahi ge
tirmiştir. 

İate bu siya ;i örgüttür ki, 15 yıldan beri 
bu ülkenin kaderine hâk'indir. 

Bugün ele iktidarda bulunan bu siyad ör
güt, ü ke saranlarını çözümlemekte ve biUıasaa 
sanayileşmede umudunu, ferdiyetçi özel te-şeb-
bi'ısciTük esasına bağlı fakat, Türk Be:!'etinin 
bütün imkânlarından is'"edikleri gibi ve istedik
leri kadar-faydala.nabil.cn bir rac-kantil - ban
ker zihniyet erbabına bağlamı a bulunmakta
dır. 

Başka kuvvetler tarafımdan bâa: düzdtnıc-
îcr yapdmas'iıa rağmen, 15 yi1 dan beri Tür 
kiya'mizin ne için iatenilen ve hakkı olduğu 
krUkınma ve refah düzeyine erişmemiş bulun -
rnas1. işte bu r.nlayış ve inanışın esrarlı tatbika
tından banka hiçbir sebebe bağlı delildir. 

Bu görüş ve inanış, yukarda arz ettiğim 
gibi, Türkiye gerçeklerine hemen tanıamiyle ay
kırı ve Türkiye'nin koş alları ve imkânları ile 
uyuşmazlık halindedir. 

Kısaca bu inanış ve ekonomik anlayış, yan
lış, hattâ zararlı bir siyasettir. 

Muhterem senatörler; 
Sözümün burasında lüzumlu saydığım bir 

hatırlatma ile hafızalarınızı tazelemeyi görev 
bildim. 

Bize cevap vermek lûtfunda buhmaeaksa 
Sayın Sanayi Bakanı umarız ki, şöyle diyecek
tir : Kim demiş biz ferdiyetçi - liberal - kapita
list sisteme bağlıyız diye?... Bizim inancımız 
ve ekonomi politikamız karma ekonomidir. v. s., 
v. s. 

Halbuki iktidarın ve pek tabiî Bakanın da 
başı bulunan Sayın Başbakanın bir beyanatın
da aynen şu sözlere tesadüf ediyoruz : 

«Devletin, hiçbir zaman ferdin teşebbsü ve 
sermaye gücü ile yapabileceği işlere glrmesi-
na taraftar deriliz. Karma ekonomi, dünvamn 
hiçbir demokratik memleketinde devamlı bir 
ekonomik düzen değildir. Karma ekonomi bir 
intikal düzenidir. Bu düz.en sonunda muhak
kak bir hedefe varacaktır. Bu hedef bizim için 
ferttir. Ferdin zenginliği, refahı, huzuru v. s., 
v. s.» 

Bu beyan Başbakana aittir ve 27 Eylül 1965 
tadhli Cumhuriyet gazetesinde intişar etmiş
tir. 

Adalet Partisinin özendiği bu sâf kapita
lizm aslında bir ham hayaldir. Ama her gün 
başa değen taş misali olaylar bu inanış ve an
layışın yanlışlığını anlatmasına rağmen, ıs
rarla bu yolda yürünmesi Türkiye için bir ta
lihsizliktir. 

Bu görüş ve inanış evvelâ tarih açısından 
yanlıştır, sonra içinde yaşadığımız dünya ko
şulları yönünden hatalıdır, zararlıdır, olanak
sızdır. 

Adadlet Partisinin özendiği sâf ferdiyetçi, 
liberal ö.ael teşebbüsçülük Batı - Avrupa, ül
kelerine has, tarih içinde uzun asırlar boyun
ca çok müsteana şartların bir araya gelmesi ne-
tlceai oluşan kendine has bir gelişme sürecidir. 

Bugün o şartlar mevcudolmadığı için az 
gelişmiş ülkelerde Batı - Avrupa özentisi eko
nomi s'yaaetleri taklbetmek yukarda dediği
miz gibi o ülkelerin sanayi devrimlerini başar
mak bir nevi hayaldir. Ve bu ülkelerde bu yol
da yürüyenler bir talihsizlik nümunesielir. 
Aşikâr yanlış bir yolun tercihinin ta kendisi
dir. 

17. 18, 19 ncı Asır dünyasındaki şartların 
ne olduğuna dair burada kitaplar dolusu lâf 
etmek mümkündür. Fakat çok enteresan bula
cağınızı ümidettiğim bir kitabın çok küçük bir 
pasajını buraya dere etmek suretiyle o zama-
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mn şartları hakkında bir fikir edinmenize 
yardım edeceğim. Kitap Cumhuriyet Matbaa
sının bir numaralı yayınıdır. Kitabın müellifi 
Fernard Grenard'dır, adı da (Asya'nın Üs
tünlüğü ve Düşkünlüğü veya Avrupa'nın İk
bali) dir. Rahmetli Yunus Nadi'nin bir önsö
zünü de havi bu kitabın enteresan bulduğum 
ibret verici pasajı şudur : 

«... Esasen resmî alış veriş muamelâtına asıl 
ticareti, yani kaçakçılığı, korsanlığı, yağma
cılığı ve sair ticaretini de ilâve etmek lâzım
dır. Malta şövalyeleri harb kadırgalannda 
mükemmel kürekçilik eden ve ibt üste 350 lira 
değerle satılan Türk esirleri satışı ile zengin 
oluyorlardı. İngiliz Kraliçesi Elizabet, korsan
lara ve zenci esir tacirlerine sermaye vererek 
ortaklığı sayesinde hazineler biriktirdi. Kor
sanlardan biri 5 bin liraya mal olan bir tek 
seferden avdetinde birbuçuk milyon İngiliz li
rası getirdi. Holânda - Hindistan Kumpanyası 
tek bir seyr.hat sonunda 1G milyondan fazlr 
kazanırdı. Bunun neticesinde sermayelerin 
muazzam teşebbüslerle tedavülüne şahidoiunu-
yordu. Zen2İ ticaretine gelince bu alış - veriş 
Atlantik limanlarm-n başlıca se-rvet mcmbamı 
teşkil etti. Siyah tenlerinden dolayı köleliğe 
elverişli görülen bu insanları ikibin g-mi tabı
ya taşıya bitiremiyordu. Hulâsa dünyada Ba
tı - Avrupa'dan başkasının hükmü geçmiyordu.» 

Buna benzer binlerce misal sıralı/arak Batı -
Avrupa ülkelerinin tarih içinde hadsiz hesap
sız dış istismarlarla ve yine işlerinde sürdür
dükleri insPınlık dışı ağır çalıştırma şartların
dan yararlanarak asırlar içinde ferdiyetçi, li
beral, kapitalizm yoluyla biriktirdikleri ser
maye ile endüstri devrimini başarmışlardır. 
Bu suretle dünya ekonomisine hâkim olma 
olanağını kazanmışlardır. 

Bugün tarih içinde oluşa gelen kendine has 
şartların ne tekrarına imkân vardır, ne de 
şartları yeniden yaratma gücüne samibolunabi-
İİT. 

Bu itibarla ferdiyetçi 1 liberal özel teşebbüs-
çülük aracılığı ile istenilen kalkınma seviye
sine erişebilmek tarih açısından olanaksızdır. 

Bundan başka bugün içinde yaşadığımız 
dünya ekonomik şartları bakımından da fer
diyetçi, liberal kapitaliöt sistem aracılığı ile az 
gelişmiş bir ülkede endüstri devrimini başar

mak muhale yakın imkânsızlık ifade eder. 
Dünya ekonomik şartları neresinden bakı

lırsa bakılsın az gelişmiş ülkeler ekonomileri 
aleyhindedir. Dünya hemen hemen endüstri 
devrimini tamamlamış devletlerin ekonomik 
hâkimiyetleri altındadır. 

Bu devletler dünyanın büyük kısmında eko
nomik hayatı kendi çıkarlarına ve ihtiyaçları
na uygun şekilde düzenlemişlerdir. 

Dünya ticareti iktisaden güçlü devletlerin 
mutlak sultası altındadır. 

Büyük sanayici devletler dünyayı ekonomik 
ittifaklar ile bölüşmüş ve her payın sahibi bü
yük ülke kendi bölgelerinde yine kendi parası
nın tedavülünü kanun haline getirmiş bulun
maktadır. 

Bilhassa hammadde pazarları, evvelâ bu 
maddeleri ihraceden diğer az gelişmiş ülkeler 
arasındaki rekabet yüzünden iyiden iyiye za'fa 
uğrar, sonra güçlü devletler bu piyasaları iste
dikleri gibi parmaklarında oynatmaya zemin 
bulurlar. 

Az gelişmiş ülkelerin ihracat kalemlerini teş
kil eden birkaç zirai mahsul hemen yok pa
hasına endüstri devlerinin yemi olur. 

Dünyanın bugünkü ekonomik şartlarını 
masum şekilde şimdi arz ettiğimiz biçimde 
tasvir edilebilir. Halbuki daha realist bir ba
kışla bakmak istenirse dünya ekonomik şartla
rı yukarda anlatılmaya çalışılandan da beterdir. 

Büyük sanayici devletler bugün az gelişmiş 
ülkeleri yeni emperyalist usullerle hâkimiyetleri 
altına almışlar ve kendilerine bağlı ekonomiler 
ve ülkeler haline getirmeye muvaffak olmuşlar
dır. 

Birçok yollardan az gelişmiş ülkeler ekono
milerini kendi çıkarları uğruna çalışır haie 
getiren büyük sanayici devletler çoğu defa istis
mar plânlarını iyi niyetli 'kalkındı-rma kisvesi
ne büründüraıek veya dış tehlike hayalini bü
yütmek suretiyle sağlamışlardır. Az gelişmiş 
ülkeler yöneticileri de bilerek bilmiyerek bü
yük sanayici devletlerin ekonomiye nüfuzuna 
binnetice bütün dallariyle memleket iktisadiya
tını bağımlı hale getirmeye müsait zeminler ya
ratmışlardır. 

ÇcL: D T i r a n d ı r ki, az goV'-p/ş ü-kebr hal'k-
V ı büyük sanıyı devrelerinin yeni enpe*yalist 
ıhları içins di'ntüğünü anlamıştır. 
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Şimdi az gelişmiş ülkeler bir taraftan yok

sulluk ve yetersizliklerden kurtulmak için gay
ret sarf ederken diğer taraftan yeni enperya-
lizmden arınmak, ekonomilerini bağımlılıktan 
kurtarmak çabası içindedirler. 

Özellikle Türkiye'ımizde petrol konusunda ve 
bâzı maden sahalarında şartları ağır olan bir 
sömürü düzeni içine düştüğümüz tarihî bir ger
çektir. 

C. H. P. nin, ülke kaynaklarının sömürül
mesine mâni olmak için sarf ettiği çabanın bu 
memleketin siyasi hayatında iftiharla anılacak 
gayretler okluğu muhakkaktır. 

Bütün :bu izahat az gelişmiş bir ülkenin fer
diyetçi liberal özeli teşebbüseülük yoluyle tarik 
içinde kalkınma süreçlerini .tamamlamış ülkele
rin takibotıtikleri yolları izliyerek kalkınma ha
yaline kapılmanın bir kendi kendini aldatmaca 
olduğu aşikârdır. 

Son 20 yıllık tarih içinde 'bizim ekoııcımimkd 
kaba hatları ile gözden geçirdiğimiz zaman özel 
sektör kesimi ile bu sektör mensuplarının dav
ranışlarına bakarak bu kesim aracılığı ile hızlı 
kalkınmamızın ne 'kadar güç. ve olanaksız bu
lunduğunu gözlemek işten bile değildir. 

Bu konunun izahına girişmeden önce iktidar 
partisinin C. H. P. aleyhine ültra demogojik bir 
ferasetle yönelttiği haksız ve 'gerçek dışı bir 
propagandası üzerine eğilmek isteriz, önceleri 
D. P., şimdi A. P. hailk <oyuna Türk ekonomisi
nin yapısı hakkında gerçek dışı iddiayı İsrar
la kabul ettirmeye çalışmıştır. 

Bu rnalksatla propaganda yüzünden halk ço
ğunluğu bugün Türkiye ekonomisinin Devlet eliy
le yönetildiği ve ekonominin en büyük kesimi
nin Devlete aMolduğu sanısındadır. Halbuki 
hakikat A. P. nin propaganda ettiği gibi de
ğildir. 

Türk ekonomisinin özel teşebbüs kesimi bir
çok alanlarda Devlet kesiminden çok daha bü
yük bir sahayı kapsar. Kaba olarak özel sek
törün millî gelirdeki payı tanımda % 97, endüst
ride % 55, hizmetler ve ticarette % 90 dolay
larındadır. Bu oranların millî gelire katki bakı
mından doğru .olduğu kadar üretim kapasite
lerine malikiyet, istihdam kapasiteleri, yatırım 
yapabilme gücü itibariyle de doğru olduğu bir 
vakıadır. 
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Ekonomimizin büyük bir kesime sahibolma
larına rağmen Türkiye'nin bugün halen az ge
lişmiş bir ülke olmasının sebeplerini ve kaba
hatini özel sektörün beceriksizliklerinde, hod-
binlMeninde ve modern dş adamı niteliklerinden 
mahram 18 nci asır ve merkantil zihniyetli 
olmalarında -aramak yerine bu fakirliğin, geri 
kalmışlığın Devletçiliğe dölayısiyle C. H. P. ne 
y'dkletilmcsindeki haksızlığı bugün değilse pek 
kısa bir zamanda bu millet elbet aulıyacak ve 
üstün demagoji yeteneği ile Devlet gemisi 
yürütmenin şap dağlarını geçmeye yetmiyeee-
ği gemi kaidesindeki deliklerle sabit olacaktır. 

Bu yazının biraz önceki bölaımlerinden bi
rinde şöyle bir cümle geçmektedir, ikinci Ci
han Harbi konjonktürü sebebiyle hem sayıları 
hem de varlık seviyeleri çok artan çok kolay 
ve çok büyük mikyasta para kazanana mer
kantil - bezirgan gruptur ki, özel teşebbüs diye 
sesini duyurmakta ve hor zaman statükonun mu
hafazasını istemektedir. Bu muhafazakâr mer
kantil -grup ile modern iş adamı niteliklerine 
haiz dinamik küçük bir grup, yatırımcı sana
yici kesimini her zaman C. H. P. olarak ayır
ımsızdır ve bu dinamik, modern iş ada.mı vasıf
larına haiz, yatırımcı sanayici grupu her zaman 
takdirle anmış ve destekiemişizdir. 

Bu yatırımcı sanayici <grupuıı dışında kalan 
ımerlkantil - bezirgan grupun yatırım yapmaları ve 
bu süratle memleket kalkınmasında müessir rol 
oynamaları şöyle dursun bir de Devleti kendi 
amallerine hizmet ettirmek gibi gayet olum
suz birtakım davranışları Türk ekonomisine ay
rıca ağırlık vermektedir. 

Kendi partileri bildikleri iktidar partisiyle 
yaptıkları toplantılarda bu cins özel sektör, 
âmirane ve hakimane bir eda ile konuşur ve 
daima hesap soran, talebeden, menfaat kopa
ran bir sınıf olmuşlardır. Sayın Sanayi Bakanı 
böylesine birçok taleplere mâruz kalmıştır. 

İşletmeci olarak modern bilgilerle mücehhez 
olmıyan ve yaltırımcı olarak en verimli ve ge
rekli sahaları seçmeyi ve en doğru tercihleri 
yapmaktan âciz bulunan verimliliği düşük bu 
e'ns özel sektörün zararlarını ve hududsuz kâr 
ve menfaat taleplerini önlemiyen Devlet anla-
yışiyle Türkiye'nin muhtaç olduğu endüstri dev
rimi başarılamaz. 

Bütün bu sebeplerledir ki; Türkiye kalkın
masında, sanayi devriminin başarılmaşında C. 
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K. P. nin halk yararına Devletçiliğe ağırlık ve 
öncelik tanıyan karma ekonomi tutumunu hâ
kim kılmak tarihî bir zorunluluktur. , 

Hızlı nüfus artışını unutmıyarak ekonomik 
ekspansiyo'iıu nüfus artışım geçecek şekilde sağ
lamayı hedef ittihaz eden, yatırım ve genişleme 
politikasını yürütmeye ve gerçekleştirmeye ka
dir yegâne kuvvet halkçı Devlettir. 

Hele bu kalkınma hamlesinin bölgelerarası 
denge fikrine sosyal adalet ilkelerine ve kal
kınma külfetlerinin toplumun çeşitli sınıfları 
arasında âdil dağılmasını sağhyacak ancak ve 
ancak halk yararına Devletçilik kesimi hâkim 
bir karma ekonomi sistemiyle başarılması 
mümkündür ve kabildir. 

Şimdi elimizle koymuş gibi biliyoruz. Muh
terem Bakan kürsüye gelecek C. H. P. nin Dev
letçiliğinden merhum İbrahim Fâzıl Pelin'in 
1935 yılında söylemiş olduğu sözleri kanıt ya
parak C. H. P. nin imâli sözlerle bilmem hangi 
izinlere bulaştırmaya kalkıp yereeektir. Hele 
birtaikım eenelbi dkoneeni r ulemasının özel te-
şebbüscülüğü öven sözleri ile Devlet işiletmeleri-
ııin zarar ettiklerini cevabına eklediği takdirde 
nasılsa doğru yolda olduklarına ve bu memle
keti nurlu ufuklara doğru koşar adımlarla na
sıl götürdüklerine inanmıyan kalmıyacaktır. 

Ama Türkiye, iktidarın yanlış ve gerçeklerle 
bağda-mıyan ekonomi siyaseti yüzünden ilerli-
yemiyecektir. 

Çok defa iktidar partisi kamu kesiminde 
verimsiz çalışan işletmelerin bu durumları Dev
let bütçelerine aksettiği «ihetle kamu kesimini 
kolay yererler. Halbuki özel teşdbbüs kesiminde, 
teşebbüslerin bilgisizce idare edilmelerinden, be
ceriksizliklerinden doğan zararlar halk tarafın
dan kolayca görülen ve bilinen hususlar değil
dir. Türkiye'deki vergi hassılatı düşüklüğü se
beplerinden biri bu özel teşebbüs zararlarıdır. 
Aıma özel teşebbüsün bu zararları ya Devlet 
Bütçesinde istenen gelir seviyesini tutturama-
maktan dolayı iktidar tarafından zavallı halk 
tabakalarının geçimlerini ağırlaştırıcı istihlâk 
maddesi zamları vasıtasiyle karşılanır ve hattâ 
zarar eden özel teşebbüs, Hükümet kredileri, 
borç tecilleri, v. s. gibi yağlı tedbirlerle okşa
nır ve semirtilir. 

Türkiye'de herkes yalnız Devlet Teşebbüs
lerinin zarar ettiğini sanır. Halbuki özel teşeb

büs ziyanları, Devlet toeısjinlinddkllerini kat 
vekat geçmektedir. 

Bu itibarla biz özel sektörün, plânlı ekono
mi düzeni içinde plânla münasebetlerinin gev
şek bir tutum içinde kalmasını doğru bul
mayız. 

Özel sektör, plânı kendisine sadece rehber 
saymakla iktifa etmemelidir. Bu tarz düşü
nüş ve davranış zaten kıt olan kaynaklarımızın 
heba edilmeden en doğru tahsislerinin sağlan
masını önemli şekilde haleldar etmektedir. 

Biz, özel sektörün plân disiplini içine alınma
sını zorunlu saymaktayız. Ama Adalet Partili 
politikacılar gibi özel sektöre romantik bağlar
la bağlı ve sırf Halk Partisinin Devletçi görüş
lerine karşı olmak için yakın kimselere bu dü
şüncelerimizi anlatmak çok zordur. 

Sayın Adalet Partisi iktidarına daha birçak 
şeyleri anlatmak zordur. 

Bir partinin seçmen oylarının çoğunluğunu 
alarak iktidara gedmesi, o partinin temel fel
sefesinin ekonomi siyasetinin yanlış ve ülke so
runlarını çözmeye elverişsiz olduğunu, bu tu
tumu ile Adalet Partisi iktidarının memleketi 
sanayileştiremiyeceğini ve kal&ındırarmyacağı-
nı söyliyenleri ve ispatlıyanları susturmaya yet
ime z. 

Ama bu da az gelişmişliğin bir delili. Bir oy 
fazla al kâfidir. Dilediğin gilbi harekette ser
bestsin. Değil özel sektörü plân disiplini dışın
da tutmak, hattâ bütün Plânlama Teşkilâtını 
basit bir daire gibi emrin altına alabirsin, onu 
klâsik Maliye Bakanlığı görüşleriyle idare et-
miye başlıyabllirsin. Bu suretle ismi var, cismi 
ve etkisi olrnıyan bir düzen haline getirebilir
sin. Bu muamelelere dayaınamıyan plânlama 
mütehassıslarına sadece uğurlu olsun diyebilir
sin, hattâ hoşlanmadıklarını biran evvel ayrıl
maya teşvik edebilirsin. 

Bütün fbu davranışların, Türkiye'de plânsız 
bir adım dahi atılamıyacağı, tüm ekonomik 
güçleri ve sosyal imkânları kapsıyacak ve kul
lanacak geniş, dengeli aktif ve nâzım bir plân 
olmadıkça sanayi devrimi ve kalkınmanın müm
kün olamıyacağı hakikatini bertaraf etmekte 
olduğunu kime anlatırsın. 

A. P. iktidarı irsiyet sebebiyle plâna ve plân 
fikrine allerji duyar. Bir zamanın literatürde 
plânımız plansızlıktır vecizesi, sonraları plân 
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değil pilav isteriz şekline dönüştürülmüş ve 
hiçbir zaman içtenlikle ve ciddî olarak plân 
fikrine bağlı olmamışlardır. 

Aslında; ülke halkını sabahtan akşama ken
dilerine dua eder halde bırakmanın kolay yo
ludur bu. İstediğin yere ümran dağılmanın .3ak
ranını, ihsan eder, lûtfeyler gibi davranmanın 
dayanılmaz gurununu aneak plân yarine ken
dini koymalıda sağlıyabLrc'n de ondan bu bön
ledir. 

Halbuki Türkiye gerçekleri bu yaldan hare
ket etmeyi değil: 

1. Köklü ve etkin bir toprak reformunu 
derhal gerçekleştiıoıokle, 

2. Vergi •müe3siriyctini sağlıyaeak tedbir
ler al inak suretiyle kamu kesiminin yatırım gü
cünü artırmakla, 

3. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin en m> 
dern re organizasyonunun derhal tatbikine geç.'-' 
İçrek verimliliklerini ve kaynak yaratma gülle
rini artırmakla, 

4. Bütün imkânlar kullanılarak Derlet eliy
le bir ağır sanayi kurmak ve bilhassa makina 
ve teçhizat endüstrisini biran evvel memleketin 
kalkınmasına en etkin katkı olduğunu kabul 
etmekle ve bu alana büyâk yatırımlarda bulun-
makle ve gerçekçi ve ülke şartlariyle bağda
şık bir programı gerçekleştirmeyi emreder. Çok 
defa sanayi devrimi ile toprak reformunun iliş
kisini anlatmakta güçlük çekenler bulunur. Ye 
bulunmakta devam edeceği de anlaşılmaktadır. 
Ama biz, bir ekonomik devrim içerisinde bütan 
güçlerin rollerini ve birbirlerine karşılıklı etki 
ve tepkilerini dile getirmeye en az bilim adına 
borçluyuz. 

Geri kalmışlığın ananedeıılerinden biri ta 
rım sahasında mevcut ekonomik ve 
dengesizliklerdir. 

osyal 

Türkiye tarımda, tasarruf ve mülkiyet du
rumu yeteri kadar âdil değildir. İstihsal tek
niği iptidaidir, üretim tarzları verimsizdir. 

Köylünün emeğinin mahsulü 'ürün".er çe
şitli yollarla ve birtakım kimseler aracılığı 
ile yok pahasına elinden alınmakta ve spekü
lâsyonlara tabi tutularak istilrâk piyasalarına 
pahalı şekilde sunulmaktadır. 

Toprak reformu her türlü kalkınma teşeb
büsünün döl yatağıdır. 

Toprak reformu yapılmadaan sanayi dev
rimi gerçekleştirilemez. 

Toprak reformu çok sayıda insanın üre
time iştirakini sağlamak üretim kapasitesi
ni artırmak, canlı bir piyasa yaratmak, küt
leleri para tedavülü içine sokmak ve bu su
retle lüzumlu tasarrufları ve sermaye biri
kimini mümkün kılmak ve sanayiin muhtacol-
duğu kaynaklan ve sermayeyi bu yoldan sağ
lamak demektir. 

Toprak reformu aynı zamanda köylünün 
hayat seviyesini yükseltmek onu, bağımlı
lıktan ve baskıdan kurtarmak ve onu yaratıcı 
insan rolüne geçirmek demektir. 

Toprak reformu çlzli işaizliğlve İşaizliği önle
mimin İlk yollar .adan biridir, o sur e Le ki, toprak 
reformu ile yaratılan sermaye gücü Le kuru
lan sanayii toprak üzerindeki fazla emeği 
kendine çekecektir. Böylece i İd sektör birbi
rini piyasası olarak birbirini tamamlıyacaktır. 

Nihayet toprak reformu sonucunda arta
cak prodüktivite ile sanayide ve hizmetler
de çalışanları doyurmak pahalılıklardan ve 
enfilâsyonlardan böylece kurtulma çaresi bu
lunacaktır. 

Bir ekonomi âlimi der ki : 
«Kendi tcşcLLllsleıinin mcyvalarma sahibo-

lacaklarmı bilen kimselere toprak dağıtımı 
ve işletme imkânı sağlıyan başarılı reform
lar birçok memleketlerde olduğu gibi o 
ülkede de «kumu altına çevirmek» olanağını 
yaratacaktır.» 

Toprak ve tarım reformlarının bir ülkenin 
sanayileşmesinde en emin kaynaklar olduğu 
hâlâ bilinmiyor ve kabul edilmiyorsa o ülke
de sanayi devrimi başarmanın ve binnetiee 
kalkınmanın yapıcısı ve yaratıcısı bir iktidar 
olmanın ididasmda bulunulamaz . 

Sanayi devrimini başarmanın bir diğer 
önemli aracından, vergi müessiriyetini sağ
lama lir/susunda birkaç söz etmek isterim : 

Ülkemizde dolaysız vergilerin müessir bir 
şekilde toplandığı ve vergi ziyama imkân bı
rakılmayacak usullerin uygulandığı kolay 
savunulur bir iddia değildir. Yeni ve mo
dern usullerle vergi müessiriyetini sağlamak 
mümkün olduğu takdirde kamu kesiminde 
önemli finansman kaynaklarına sahibolunaca-
ğı hemm bütün iktisatçılar ve maliyecilerin 
iktifak ettikleri bir hakikattir. 
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Usullerin yetersizliği ve birtakım poli
tik mülâhazalarla vergi müessir "yetini ba-
şaramıyan iktidar, az gelirli halk tabaka
larının esasen güç olan hayat şartlarını bir 
kat daha artıracak dolaylı vergi zamlariyle 
bu memleket insanlarını içtenlikle düşün
mediğini defalarca göstermiştir. Hele servet 
beyanını ve vergi ilânını kaldırmak yoluna 
gideceği anlaşılan iktidarın vergi müessi-
riyetini sağlamakta büsbütün âciz kala
cağı izahtan müstağnidir. 

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin verimsiz ça
lıştıklarını ileri sürerek bunları daima yer
mek ve kötülemek yerine, modern ekonomi 
kurallarına uyulmak suretiyle bu teşebbüs
leri verimli ve tam kapasite ile çalışır bir 
hale getirmenin çaresi behemehal bulunmalı
dır. 440 sayılı Keorganizasyon Kanununun 
öngördüğü bütün tedbirler derhal ve etkin ola
rak yerine getirilmelidir. 

Bu konuda küçük bir tarizde bulunarak 
iktidarı iğnelemekten kendimi alamıyacağım 
D. P. de böyle idi A. P. de böyle. Meydanlar
da, nutuklarda Devlet teşebbüsçülüğü aley
hine ver yansın etmekte kâblarma erişmek 
mümkün değildir ve her seferinde bu te
şebbüsleri satacaklarından ve saireden bah
seder dururlar, fakat en ziyade medet um
dukları, üzerinden yağ çıkardıkları ve hele 
kayırma istihdam politikalarına hudutsuz ser
maye ettikleri de bu teşebbüslerdir. 

Türkiye'de sanayi devriminin ağır sana
yiden başlamak suretiyle ve bilhassa makina 
ve teçhizat endüstrisini Devlet eliyle kur
makta sayılmıyacak kadar faydalar mev
cuttur. Üretim araçları endüstrisi sanayi
leşmenin temel taşıdır. Teknik, hızla ilerle 
mektedir gerek mevcut makina ve teçhizatı 
yenilemek ve gerekse yeni fabrikalar kur
mak için bu sanayiin öncelik ve ivedilikle 
ve Devlet eliyle kurulması zorunludur. Dö
viz stokları bizim gibi zayıf ve kıt olan 
ülkelerin izliyecekleri politika bu olmalıdır. 

Ağır sanayi yanında küçük sanatların or
ganize siteler halinde teşkilâtlandırılmaları 
Türkiye sanayii için elzemdir, bu potansiyel 
sanayiin muhtacokluğu parça, küçük alet 
ve teçhizatı imal etmede memleket ekonomi
sine yapacağı katkı sanıldığından çok büyük 
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değer taşıyacaktır. Aksi takdirde bu küçük 
sanatlar dükkânlar iç'nde kalırlarsa fabrika
lar tarafından yutulacak ve mensupları amele 
olmaktan öteye bir nasibe ulaşamayacaklardır. 

Ortak Pazara yakın zamanlar içinde üye 
olacağımız göz önünde tutularak, sanayide 
kalite ve fiyat kontrolünün en modern seki. de 
gerçekleştirilmesi kaçınılmaz bir zorunlıık-
tur. Hele standardizasyon işlemlerinin • biran 
evvel ikmal ve ilânı sanayiin muhtacolduğu 
bir diğer esaslı unsurdur. 

Şimdi, birazda sanayi devrimi yapma zo-
ruluğunda olan biraz gelişmiş ülkede ya
bancı sermayenin rolü üzerinde durmak lü
zumunu hissediyoruz. 

Yabancı sermayeye dayanarak kalkınma ve 
sanayileşme mümkün değildir. 

Çünkü yabancı sermayenin tabiatında, az 
gelişmiş bir ülkeyi sömürmek, o ülke eko
nomisini bağımlı hale getirmek, getirdiğin
den çok fazlasını kısa zamanda götürmek gibi 
illetler saklıdır. Bunlardan birkaç tanesini 
sıralıyalım; 

a) Patent hakkına isl :naden verimi dü
şük, kullanılmış malzeme ve tesisleri yenile
rine ve modern olanlarına leyasla çok pa
halı olarak yurda sokmaya calış'.r. 

b) Yabancı sermaye kâr1! bir ithalâtı ge
rektiren sanayi kolunu daha çok bezen
miştir. Bu yoldan ithal maddelerinden, döviz 
kurları farkından büyük kârlar sağlamak
tadır. Bütün meşhur otomobil kumpanyala
rının memleketim/ize montaj sanayii kurmak 
için üşüşmeleri bundandır. 

c) Yabancı sermrye ortaklarında lisans ve 
"oatent haklarına büyük kıymetler bicilmekte 
böylece bir hayal uğruna kâr hissesi döviz
ler ödenmektedir. 

d) Yabancı sermaye en verimli sanayi 
kollarına yönelmekte bu suretle yerli sa
nayiin cazip sahalarını kapatmaktadır. Böy
lece hem yerli sahnayii ve rekabeti yıkmakta 
hem de ülke ekonomisinin en kârlı alanları
nı el altında tutarak çabuk ve kolay kazanç
lar sağlamaya çalışmaktadır. 

e) Bâzı yabancı sermaye yurt dışında te
raküm etmiş kaçak sermayeye örtü vazifesi 
görerek bunların daha büyümüş olarak tek
rar yurt dışına çıkmasını sağlamaktadır. 
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Bundan başka Türkiye'ye bugüne kadar 
gelmiş yabancı sermayenin ithalât ikamesi 
oranı gittikçe düşen bir seyir takibetmekte-
dir. 1955 ile 1964 yılları arasında bu oran 
% 60 dan % 35 e düşmüştür. Bunda ham
madde ithalleri, kâr transferleri ve bilhassa 
yukarda bahsettiğimiz montaj sanayii sahasın
daki hileli yollar ile döviz israfının rolü bü
yüktür. 

Özetlersek, yabancı sermayenin bu ülke 
kalkınmasında müspet rolü olmamıştır ve 
olmıyacaktır. Ülke varlıklarını sömürme aracı 
olmaktan ve ekonomiyi kalantor dış ekonomi
lere bağlı hale getirmekten öteye hiçbir fay
dası •olmadığı apaçık bir hakikattir. 

Muhterem arkadaşlarım, netice olarak şunu 
demek isteriz : Türkiye'nin hızlı ve dengeli 
bir kalkınma düzeyine ulaşması için, başarıl
masını vazgeçilmez şart bilen C. H. P. sanayi 
devriminin; ancak ülkemiz şartlarına ve ça
ğımız koşullarına uygun, bağımsızlığa kavuş
turulmuş bir ekonomik ortam içinde esas 
ağırlığı modern Halkçı - Devletçi olan kar
ma ekonomi politik ile başarılacağına ina
nır. 

Bu anlayışın dışındaki her türlü görüş ve 
inanışın karşısında olduğumuzu arz eder, büt
çenin memlekete ve millete hayırlı olmasın di
leriz. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

makide, enerji, malî kaynak ve insan gücü esas 
olduğuna göre, ilk üçünün bu Enerji Bakan
lığında toplandığını anlamış oluruz. Madenler 
bir ham madde kaynağıdır, petrol (ham madde 
kaynağıdır. Sanayi için. Bunların sanayi hali
ne getirilmesi katma değeri yüksdk bir sanayi 
yoludur. Finanasman kaynağı sağlar, sulama 
işleri yine öyle, memleketin tarımı ile doğrudan 
doğruya alâkalıdır ve finansman kaynakları 
yine bu yolla sağlanır. 

Bu suretle ham madde, malî kaynalk ve ener
ji olarak da sanayiimizin üç esaslı unsurunu bu 
Enerji Bakanlığı bünyesinde toplar. Şimdi 
böyle bir bakanlığın kurulması, bilindiği gibi 
1963 yılının 25 Aralığında Sayın İnönü tarafın
dan yapılmış ve ondan sonra üç ay zarfında bir 
kanun hazırlanmış, bu, Devlet Plânlama Teşki
lâtından geçtikten sonra Meclise intikal etmiş
tir. Bu sıra Hükümet değiştiği için bu kanun 
Dördüncü Koalisyon tarafından ele alınmadı
ğından seçimlerden sonra 'kadü'k olmuştur. Bu
gün Enerji Bakanlığı kanunu yapılmamış va
ziyettedir. Bu kadar 'mühim konularla iştigal 
ettiği halde kanunu çıkmamıştır. Yalnız son 
zamanlarda kanunun hazırlanıp bir 'komisyona 
intikal ettiğini bilmekteyiz. Bnraicla şu husus 
üzerinde durmayı bilhassa Adalet Partisi kana
dına bir 'hatırlatma 'bafemından önemli bulmak
tayız. Bu Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakan
lığı kurulduğu zaman, A. P. sözcüleri komis
yonda ve Millet Meclisinde böyle bir Bakanlığa 
lüzum olmadığı görüşünü ileri sürmekteydiler 
ve şahıs 'korumak için böyle bakanlıkların ku
rulduğunu da söylemişlerdir. Fakat bıısrün 
görüyoruz 'ki. aynı A. P. iktidara srekükten 
sonra Enerji ve Tabiî KaynaPdar Başkanlığın 
kanununu sevk etmiş -durumdadır. Biz bunu 
memnuniyetle 'karşılarız ve kanun Senatoya 
geldiği Kaman iyi bir kanun çıkması için C. H. P. 
olarak bütün gücümüzle yardım etmeye ama
deyiz. Ancak şimdiden söyliyec eğimiz bir hu
sus var. Bu kanun çıkar1 hrken ti e burada gö
rüşeceğiz, ama şimdiden tekrar 'edilmesi ürerin
de durulması lâzımgelen bir husus, bu kanu
nun 440 sayılı Kanunun ruhuna aykırı ve Ba
kanlığa 'bu teşekküllere müdahale edecek bu 
unsurların taşımaması lâzımgeldiğidir. Sayn 
Senato üyelerinin *bu hususta o zaman çok dik
katli olması lâzımgeîdiği ve bakanlıkların bil
hassa İktisadi Devlet Teşebbüslerinin idareler 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
tSaym İhsan Topaloğlu, C. H. P, Grupu adı

na buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL-

OĞ-I'U (Giresun) — S a y ı n Başkan, değerli se
natörler, Sayın Bakan ve saygıdeğer Bakanlık 
mensupları; 1967 yılı Bütçe tasarısının Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili konular 
üzerinde C. II. P. Senato Grupu adına konuş-
maJk üzere söz almış bulunuyorum. 

Enerji ve Talr'î Kaynaklar Bakanlığının iş
tigal sahasına bakacak olursak, bugün memle
ketimizde sulama gibi, enerji gibi, taşma gibi, 
petrDİ, mailen, kömür -gibi en müh/im. konularla 
aııeşıgul olduğunu görürüz ve bunlann yatır/m 
sahasında 59 milyarlık yatırımın 1/3 nü teşkil 
ettiğini tesbit ederiz. Bir memleketin kalkın
ması büyük nisfoette sanayileşme ile mümkün 
olduğuna göre ve sanayileşmek için de ham 
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üzerindeki tutumları dolayısiyle şimdiden söy
lemeyi vazife bildik. 

Bugünkü hali ile Bakanlık personel bakı
mından ve tahsisat bakımından zayıftır. Dev
let Su İşleri memleketimizin büyük yatırımla
rını yapan 'bir müessesedir. Bu seneki bütçesi
ne baktığımız zaman elindeki Keban Barajı ve 
Gökçekaya Barajı gibi tesislerin tahakkuku 
için fazla imkân olmadığını görmüş bulunuyo
ruz. 

Meselâ Beş Yıllık Plân içinde 1967 yılında 
•enerji için 588 milyonluk bir yatırım öngörül
düğü halde, bugün 483 milyonluk bir yatırım 
imkânı mevcuttur. Bunun da 304 milyonu na
kit olarak sarf edilmiyecek şekilde ayarlanmış
tır. Enerji kısmının 1967 programı 156 milyon 
lira gibi kifayetsiz bir miktar halinde görül
mektedir. Bunun yanı başında, sulama işlerimiz 
de böyledir. Tarımla alâkalı plân 1 721 000 000 
lirayı öngörmüştür, 954 milyon Mrakk bir tah
sisatla gelinmiştr. Bu da Beş Yıllık Plân çer
çevesinde ve konunun önemi karşısında kanaa
timizce kifayetli değildir. 

Bu şarlar altında Sayın Baltandan şu husu
su sormak isterim; 1967 yılı içinde Su İşleri 
Genel Müdürlüğü yeni bir' ihale yapabilecek 
midir? Ellerindeki işleri, tabiîdir ki, paraya ih
tiyacı vardır, yeni yatırımlar, yeni ihale imkâ
nı var mıdır1? Böyle müesseseler, yatırımcı mü
esseseler muayen personelle, muayyen malzeme 
ile tahsisatları azalırsa, gayet tabiî olarak pa
halı çalışma durumuna düşerler. Pahalı ça
lışma ise bir nevi dolaylı -yollarla bir memle
ketin pahalılaşmasına tesir eder. Çünkü, bu 
tesislerin maliyetleri yüksek olarak çıkacaktır 
ve zamanla onun vasıtası ile üretilenlerin üze
rinde de menfi tesirleri olacaktır. Binaenaleyh, 
Devlet Su İşleri yatırımlarının bundan sonraki 
senelerde bu az miktardaki yatırımlarla devam 
edecek olursa bunu şimdiden biraz şüphe ile 
karşılamak ve bunun tedbirini şimdiden almak 
gerekir. 

Su kaynakları hakkında Devlet Su İşleri 
tarafından yapılan etütler, meselelerin halli 
için 90 milyon liralık bir yatırım ihtiyaç gös
terir. 1966 yılı seviyesinde kalındığı zaman 
enerji için 500 milyonun üstünde ve tüm yatı
rım içinde 1 milyar 500 milyon liranın üstünde 
bir ihtiyaç görünmektedir. Bu miktar bile 

90 milyarlık bir yatırımın tahakkuku içdn 60 
seneden fazla bir zamana ihtiyaç olduğunu he
saplamayı mümkün kılar. Binaenaleyh, Baş
bakanın iyimser olarak söylediği 10 yılda 
memleketimizin kalkınması, bugünkü Enerji 
Bakanlığının bütçesi ile bir çelişme halindedir, 
10 yıl bir kalkınma için muhakkak ki, DSİ ye 
düşen vazifeler bu miktar tahsisatla yapılamı-
yacaktır. Şimdi Sayın Bakandan bu şartlar 
içerisinde bâzı barajların, bâzı sulama işlerinin, 
bâzı ıslah işlerinin zamanında yapılıp yapıla-
mıyacağım sormak isteriz. Meselâ; Yeşilırmak, 
Ayvacık; Balailîor barajları, ile Ceyhan ovası 
sulama ve ıslah projelerinin tatbikatına ne za
man geçilecektir? Bafra Ovası ıslah ve sulama 
işi ne zaman yapılacaktır? Aşağı Sakarya pro
jelerine de çok hız verilerek taşkınların biran 
evvel önlenmesi düşünülüyor mu? Sulama in
şaatlarına ne zaman başlanacaktır? Ceyhan, 
Anıt, Bergama havzalarının fizibilite çalışma
ları bitirilmiş olduğuna gö.re, bunların icrasına 
geçilmesi için daha ne kadar beklenecektir? 
Ceyhan ovası bildiğiniz gibi 1966 da sel felâ
ketine mâruz kalmıştır. Eğer bu tedbirler za
manında alınmazsa Ceyhan ovasını yine böyle 
bir felâket daima bekliyebilir. Hazır proje
lerden Dalaman havzasındaki baraj ve taşkın 
kontrolü, sulama enerji projelerini de aynı 
şekilde kaderine terk edilmiş olarak görmekte
yiz. Bugün inşaatı yapılan işlerin de hepsi 
birer ünite teşkil etmekte midir? Düzce - Ha-
sanlar Barajı inşaatı devam ederken acaba bu 
projenin sulama ünitesi 1967 yılında ihale edi
lecek midir? Alaşehir taşkın projesine, Buldan 
Barajı ikmal edilmiş bir durumda iken, proje
nin diğer ünitesi Avşar Barajının 1967 yılında 
inşaası düşünülüyor mu? Eğer düşünülmüyorsa 
projeler eksik midir? 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, zannedersek 
DSİ hakkında da görüşüyorsunuz. Biz burada 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının büt
çesinin müstakil bir bütçesi olmadığı için onun 
üzerinde görüşmüyoruz. Bayındırlık Bakanlı
ğı bütçesi görüşülürken DSİ o bütçede görüşül
dü. Binaenaleyh, bu hususu lütfen geçerseniz, 
daha iyi olur. 

Şimdi, Sanayi Bakanlığı ile ilgili Enerji Ba
kanlığı kısmı var ise, yani Etibank gibi, diğer 
Petrol v. s. gibi kısımlar varsa, o bahisleri ko-
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nuşun. DSİ ile alakası yok, bu görüşülen büt
çenin. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Say:n 
Başkan, bunlar Enerji Bakanlığının faaliyetleri 
içme girdiği için kanaatimce bunların tekrarın
da bir fayda olur ümidi ile söylüyorum. Bun
lara parası orada olmakla beraber Enerji Ba
kanlığının faaliyeti içindedir diye düşündüm. 
Eğer mahzur varsa, geçerim. 

BAŞKAN — Parasını Bayındırlık Bakan
lığı bütçesinde aldığı cihetle bu Bakanlık büt
çesi ile alâkalı değildir. Bu baklandan burayı 
atlayın lütfen. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Peki 
efendim. Yalnız bu barajlar çok hayatî olduğu 
için hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Beyefndi, hayatî olabilir. Şim
di meselâ; Maliyenin gelir bütçesi de hayatî 
ama burada görüşemeyiz, 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Peki 
hay hay. 

Efendim, öyle ise müsaadenizle Sayın Baş
kan, petrol konusuna geleceğim. 

Şimdi Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının bünyesinde bulunan ve politikasın
dan mesul olduğu konu ve memleketimizde 
so.n senelerin üzerinde tartışılan gençliği, bası
nı işgal eden petı ol konusu üzerinde durmak is
teriz. Petrol konusu bildiğimiz gibi, yalnız biz
de değil, dünyanın birçok yerlerinde daima 
•mücade'eli bir konu olmuş, politika konusu ol
muş ve üzerinde büyük menfaati erin çarpışma
sı yüzünden ciddî sonuçlar veren bir mesele ola
rak görülür. Petrolün bu önemini ve hususi
yetini arJamak için, petrolün tarihçesine bir
kaç cümle ile dokunmakta fayda vardır. Pet
rol çok eski zamanlardan beri bilinen bir mad
de olarak 'ta Flnlkeliler zamanına kadar giden 
ve bilinen, 'kullanılan bir maddedir. Fakat 
Dk önemini Amerika'da 1839 da keşfi ile bul
muştur. Ve ilk kullanılışı gaz yağı olaraktır. 
Ama bu şekli ile bile büyük menfaatler sağla
dığı için, Amerllkada büyük müteşebbisleri bu 
yöne çekmiş ve bu arada ilk defa liokfeller'in 
(kurmuş olduğu bir Iröst, bilhassa bunun üzerin
de durmak isteriz, bilhassa nakliyeye hâkim 
olması yüzünden yani, boru hatlarına hâkim ol
ması yüzünden, 50 - G0 y 1 süren bir hâkimi
yeti, bir hegemonya kurmuştur. Diğer taraf-
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tan mühim bir teşebbüs olarak da Royal - Dod-
ge ve Shell grupu ortaya çıkmıştır. İngiliz "-
Halânda grupudur. Bu iki büyük şirketin ev
velâ Dünyanın her yerinde mücadele halinde 
olduğunu görüyoruz. Bunlar Birinci Dünya 
Harbine kadar böyle devam ederken, bir taraf
tan da DArey adında bir İngiliz'in İ randa kur
muş olduğu ve Anglo - Perslen namındaki şirke
tin ortaya çıkması ile üçlü bir faaliyet haline 
geliyorlar. Birinci Dünya Savaşı, bildiğinim 
gibi, petrol dalgalan üzerinde kazanılmış bir 
savaştır. Bu ara otomobilin keşfi de bilhassa 
enerji kaynağı olarak petrolü ortaya çıkarmış, 
sanayileşmenin esaslı bir unsuru haline koy
muştur. Diğer taraftan, savaşların da bunun
la kazam İması, bilhassa motorize 'kıtaların itici 
gücü, araçlarda, her türlü vasıtada kullanıl
ması diğer taraftan da straîeiik bir madde ol
masını sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı bu 
şartlar altında bitmiştir. Ondan sonra bu şir
ketler arasında çok ciddî ve sert mücadeleler... 

BAŞKAN — Sayın Topaloğ u, çok istirham 
edeceğim, bu saatten sonra vakit israf na gLL-
miyelim. Bu anlattıklarınız petrolün tarihçesi. 
susu busu... Şimdi biz Sanayi Vekâleti bütçesi
ni görüşüyoruz. Sanayi Vekâleti ile ilgili ve 
sonradan teşe'kkül etmiş fakat teşkilât kanunu 
bulunmıyan Enerji Vekâletine bağlı kurumla
rın durumları hakkında parti görüşünüzü ve 
tenkidlermizi irad edeceksiniz. Lütfen bu yol
da konuşunuz. Vaiktinizi israf etmeden. Çün
kü çok gecikti, arkadaş'armrz yoruldular, bu 
baıkımdan özlü konuşmanızı istirham edeceğim. 
Ook özür dilerim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, deminki sözünüze memnuniyetle 
katıldım. Ben belki hududunu tâyin edemedim. 
Ama bu konunun anlaşılması için bâzı meselele
rin bilinmesinde fayda vardır. Konumuz pet
roldür, Enerji Bakanlığının Sanayi Bakrnlığı 
içinde yer alması hasebiyle bunu konuşmama 
muhakkak müsaade buyurun. Bunun neticesin
de bugünkü pe t rd politikamızın, Enerdi Bakan
lığının politikacı daha iyi anlaşılcaktır. Müsa
ade ediniz, sözümü kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Ben hatırlattım, müdahale et
meyeceğini, çünkü bir parti grupu adına konu
şuyorsunuz. Müdahale etmiyeceğim, buyurun, 
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•-• İH3AN TOPALOiLU (Devamla) — Hak
lısınız, ben de arkadaşların hakikaten halini gö
rüyorum. İsterdim ki, bunu sabahleyin konuşa
lım ama, böyle oldu. 

Şimdi İkinci Dünya Savaşından sonra bu şir
ketler arasında sert mücadeleler devam etmiş, 
ancak 1928 senesinde bu şirketler bu türlü reka
betin kendilerine fayda vermediğini görerek, 
şimdi dünyaya hâkim olan tröstün kurulmasını 
İngiltere'de tesbit etmijlerdir. Üçlü anlaşma 
kendi aralarında, dünyanın petrol politikasını 
içine alan anlaşmayı tesbit etmişlerdi ki, bu ay
nı şirketler bugün memleketimizde faaliyet ha
lindedirler. Bizimle alâkalıdırlar. Bunun için 
kısaca bir malûmat vermek ihtiyacını hissettim. 
Bundan sonraki senelerde bu şirketlerin koy
muş olduğu kaideler tatbik edilmektedir. Bun
ların anaesasları dünya piyasasını o günkü şart
lar içersinde tesbit etmek ve dünyanın muayyen 
yerlerinde hangi şirketlerin çalışacağını tesbit 
etmek ve bunun yanı başında da bilhassa ken
dilerine rekabet edecek diğer teşekküllerle mü
cadele ederek, onların yaşamasına imkân ver
memek. Şimdi bu durum içinde İkinci Dünya 
Savaşma kadar böyle devam etmiştir. Türkiye'
nin de petrol durumuna dokunarak, bu münase
betleri kurmakta fayda mülâhaza ediyorum. 
Türkiye'de petrol 1C35 yılında Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü kurulması ile ciddî bir şekilde 
ele alınmıştır. Ondan evvel Petrol Anonim Or
taklığının, daha evvel bâzı teşebbüslerin ciddî 
bir tutumu olmamıştır. Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü ilk defa jeolojik ve jeofizik aramalar 
yaparak ve ilk defa bir memlekette petrolü bul
mak, Türkiye'de petrol bulmak şerefini kazan
mış ve beş sene gibi kısa bir müddet zarfından 
bakir bir memlektte petrcl bularak, Raman'da 
ve dolayısiyle memleketimizde petrol olduğunu 
ispat etmiştir. Harb yılları içersinde ağır ve 
zor şartlarla Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
Raman sahasını keşfeder ve bu ela memleketimiz
de petrol tarihinde bir dönüm noktası olur. Ma
den Tetkik Arama Enstitüsünün faaliyetleri 
hakkında çok şey söylenmiştir. Sistemli bir 
propaganda bu millî müessesenin faaliyetlerini 
kötülemektedir. Bunun için birçok yazarlar hat
tâ meslekten insanlar, petrol bulunduktan son
ra o zamanın Reisicumhuru Sayın İnönün'ye 
mektuplar yazarak memleketinizde petrol yok
tur, siz aldatılmaktasınız demektedirler ve bu 

hava içersinde yeni bir petrol politikası hazır^ 
lanmıştır. Şimdi, Maden Tetkik Aramanın bul
muş olduğu petrol 1945 yılında keşfedilmiş ve 
bu arada İkinci Dünya Savaşı bitmiş ve dünya
da, Batı âleminde yaygın olan yeni bir politika
nın esasları atılmıştır. Bu politikaya göre libe
ral bir sistemle memleketler kalkınır, geri kal
mış memleketler bilhassa; bunlar için hattâ 
sınırlar bile mühim değildir, iddiaları yaygm 
haldedir. Bu iki petrol bulunuşu ve bu petrolün 
kokusunu alan şirketlerin memleketimize tevec
cüh etmesi - demin bahsettiğim kartel şirketle
rinin - memleketimizde yeni bir petrol politika
sını zorlamış ve bu suretle Petrol Kanunu ortaya 
çıkmıştır. Petrol Kanunu ortaya çıktığı za
man söylenenler, Türkiye'nin teknik imkânı pet
rol bulmaya kâfi değildir, Türkiye'de bol pet
rol vardır ve sizin paranız da yoktur, bunun 
için lâzım olan malî kaynaklara sahip değilsiniz, 
şeklindedir. Bu görüş içersinde o zamanın 
T. B. M. M. sindeki görüşmeleri tetkik edecek 
olursak, süratle beş milyarlık bir gelirin sağla
nacağı da iddia edilmektedir. Petrol Kanunu 
o günden bu yana 13 sene geçmiştir. Şimdi si
ze kısaca cereyan eden aramaları, faal'yetleri 
anlatmak isterim. Çünkü bugünkü politikanın 
esası bu faaliyetlere dayanır. 1954 ten sonra ya
bancı şirketler memleketimize gelmişler, bu ara
da Petrol Kanununa göre de Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı da kurulmuştur, büyük bir 
isabetle kurulmuştur. Bugün Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı rafineri kurup, kendi arama
larını ve inkişâfını, istihsalini ayarlarken, ya
bancı şirketler jeolojik ve jeofizik ve kanaati
mizce hiçbir zaman kâfi olnryan faaliyetlerini 
yürütmekte idiler. Bu faaliyetler en yüksek 
zirvesine 1957 çenesinde varmıştır. Ondan son
ra daimî bir düşüşle, bugün çok az nisbette jeolo
jik a ra^a yapılmaktadır. 

Sondajlara gelince : Arama sondajı olarak 
33 000 metre ile 1900 yılında âzami haddini bu
lur, onda.n sonra süratli bir iniş gösterir. 

Şimdi, petrol aramaları için sarf edilen pa
radan bahsetmek istiyorum. Bu ara memleketimi
ze gelen 35 yabancı şirket, petrol arama faaliyet
leri için 984 milyon lira para sarf etmişlerdir. 
Bunun hesabını yapacak oursak, yılda takriben 
75 milyon lira düşer. Eğer şirket başına hesaplı-
yacak olursak, 2 milyonun bir miktar üstündedir. 
Bunların içinde tabiî ki, daha az ve daha çok sarf 
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edenler vardır. Yani yabancı şirketlerin büyük 
paralar sarf edeeeği iddiası ile, yatırım yapaea-
ğı iddiası ile memleketimize gelmişlerdir. Görü
yoruz ki, büyük yatırım namı altında haddi za
tında büyük para sarf etmemişlerdir. Türkiye 
petrollerine yani, milî müessesemize bakalım. 13 
sene zarfında 500 milyon lira civarında bir yatı
rım yapmıştır, bunun 400 milyonun üzerindeki 
miktarı İnönü hükümetlerinin Beş Yıllık Plân 
içerisinde sarfım öngördüğü miktarlardır. Va
satisi senede 80 milyon liranın üzerinde bir mik
tar tutar. 35 şirketin sarf ettiği ortalama 75 mil
yondur, son beş yıllık, Türkiye Petrollerinin 80 
milyondur. Tüm olarak ortalaması 46 milyon
dur. Demek istediğim, iddialara göre çok paraya 
ihtiyaç gösteren petrol arama konusunda, ya ya
bancı şirketler hakikaten çak para sarf ediyor
dur, o vakit Türkiye Petrolerinin aramaları ve 
kendi gücümüz zannedildiği kadar az değildir, 
ya da Türkiye Petrollerinin sarfiyatı azdır ki, 
o zaman da yabancı şirketlerinin ki muhakkak 
ki, daha azdır. Binaenaleyh, halen bugün de 
iWl sürülen yabancı şirketlere «fazla para sarf et
tikleri için olan ihtiyacımız var» görüşü kanaati
mizce isabetli değildir ve -yabancı şirketler arama 
politikalarını kendi dünya politikaları içerisinde 
daima mütalâa etmişler, memleketimize ilk gel
diklerinde aramalarda karşılaşılan bâzı zorluklar 
ve o ara kendilerini dünyanın başka yerlerinde 
büyük petrol sahalarına raslamaları, istihsalleri
ni artırabilmeleri, memleketlimizde petrol ara
malarını beklediği şekilde inkişaf ettirmemiş-
le.̂ di-". Bunun 1963 yılından sonra bir artış gös
terdiğini tesibit ediyoruz. Karma Bütçe ve Plân 
Korrrsvommda Sayın Bakandan bir sualle 1963 
1964 - 1965 yıllarında şirketlerin arama ve is
tihsallerinin neden arttığını sormuştum. Şunu 
•itiraf ede.vim ki, yanımdaki bâzı arkadaşlara da 
Sp.vm Bakanın vereceği cevabın da ne olduğunu 
tahmin ederek söylemiştim. Sayın Bakan da
ha -sonra Mecliste de tekrar ettiği gibi dedi ki; 
«Son yıllarda yandan propaganda yabancı şir
ketleri ürküttü, binaenaleyh, 1966 yılından iti
baren de aramaları azaldı,» Bizim kanaatimiz bu 
değildir. Petrol şirketlerinin 'tutumları ile ihtilâf
lar ta 1960 tan başlar. 1965 veya 196*6 senele
rinde değildir bu anlaşmazlıklar, Petrol Ofis ko
nusu ortaya çıktığı zaman, Türkiye Petrolleri ile 
birleşmesi bahis konusu olduğu zaman ki, 1959 
senesinde359 sayılı Kararla, Petrol Ofisin esasen 

Türkiye Petrolleri ile birleşmesi kabul edilmişti o 
zaman yabancı şirketlerin bir telâş içerisinde ve 
bu birleşmenin karşısında olduğunu gördük. 1962 
senesinde ithal olunan hampetrolün yerli istih
salimizi tehdidettiği zaman, yapılan mücadele 
sert olmuş ve ithal petrolünü istediği gibi sarf 
etmek -istiyen yabancı şirketler, memlekette pet
rol bulmak ve istihsal etmek ihtiyacını duyma
mışlardır. İthalâtın tahdidi ve ikinci maddenin 
Türlrive Petrolleri Anonim Ortaklığı görüşüne 
göre, D'anıştayca anlaşılması sonunda yabancı şir
ketler petrol ithalâtından çok, memlekette pet
rol bulmak ihtiyacını o zaman hissettiler. Daha 
sonra Beş Yıllık Plânda Türkiye Petrollerine bü
yük imkânlar sağlandığını görerek, Türkiye Pet
rollerinin aramalarının bulmuş olduğu saha
ların verdiği imkânlarla, kendi ithalâtlarının da
ha çok azalacağı korkusu ile memlekette petrol 
bulmak lüzumunu duydular. -Daha sonra petrol 
boru hattının yapılması ile nakledilecek petrol 
imkânları çıkması yüzünden Petro' - Kimya sa
nayii ve Türkiye Petrollerinin kuvvetleneceği dü
şüncesi ile, 1963 - 1964 ve 1965 senelerinde sondaj 
ve istihsallerinde bir gelişme oldu. 1965 te ikti
dar değiştikten sonra daha yınmuşak: bir politika 
ile karşı karşıya kalmaları ve ümidettikleri kolay 
petrol bulma imkânlarının kaybolması yüzünden 
yabancı şirketler bugün aramalarını azaltmışlar
dır. Mobil geçen sene ve bu sene sondaj yapma
maktadır, Shell de arama yapmaktadır, arama
larını çok azaltmışlardır. Biz, bu suretle kendi 
millî petrol politikamızr yabancı şirketlerin po
litikasına uygun ve ona bu imkânı veren bu ka
nuna istinadettirmemeliyiz. Yeni kanunun gel
mesini bekliyoruz. Kanun öğrendiğinize göres 

Hükümettedir yahut Meclise intikal etmiştir. 
Muhakkak olarak kendi millî müessesemizi 

güelendindirip, bugün elindeki makinalarla bera
ber süratli bir aramaya girmek ve memlekette 
daha fazla çalışma imkânlarını sağlamak ve bu 
sebeple de dâvamızı kendimiz halletmemiz netice
sine varmamız gerekiyor. Aramaları bu şekilde 
kısa hülâsa etmiş bulundum. Sonra Meclisteki 
bir konuşmada da tamamen mutabık olmadığımız 
ve daha doğrusu hangi mantığa dayandığını bil
mediğimiz bâzı rakamlar söylenmiştir. Mecliste 
A. P. Grup Sözcüsü; «Türkiye Petrol işlerinin 
halli için 25 milyar liraya ihtiyacolduğunu...» 
iddia etmiştir. Bu rakam kanaatimizce, mübalâr 
galidir. Eğer biz, şirketlerin her sene sarf ede-
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çekleri 75 milyon lira ile bunu bulacak olursak 
takdir edersiniz ki, üç yüz senenin üstünde bir 
zamana ihtiyaç gösterir. Binaenaleyh, bu rakam
lar ve bu iddiaları ciddî tetkik ederek, petrol 
arama ve petrol politikamızı gözden geçirmek ve 
memleket yararına çizmek gerekmektedir. 

Şimdi, bir miktar da istihsal üzerinde dur
makta fayda vardır. îstahsal son senelerde, de
min de söylediğim şekilde, bir gelişme göstermiş
tir. Şirketler bulundukları sahalarda petrol is
tihsal ederek, nakletmişler. Türkiye Petrolleri yeni 
sahalarla, boru hattı inşasına geçmiş ve bunu da
ha yüksek seviyelere çıkarmak için gayret sarf 
etmiştir. Yine Sayın Bakana Karma Komisyon
da bir sual tevcih etmiş ve Türkiye'nin istihsal 
potansiyelinin ne olduğunu sormuştum. Sayın Ba
kandan bir cevap aiamadım. Çünkü istihsal po
tansiyelimizi bilmek, memleketimizde yabancı şir
ketler de dâhil memleketin en uygun şekilde bir 
istihsal progranlmı hazırlamak demektir. Benim 
bildiğim kadar Türkiye Petrollerinin bugün is
tihsal kabiliyeti petrolün ağır olmasına rağmen, 
hele Batı - Raman sahasını tamamen ele geçirdik
ten sonra günde 40 000 varilin üstündedir. Bu 
istihsal seviyesi bugün şirketlerin öğrend.'ğimize, 
göre 40 000 varillik istihsali ile beraber senede 
4 milyon tonluk bir istihsale tekabül etmekte
dir. Sayın Bakanın yine beyanından bu seneki 
istihsalin 2,5 ilâ 3 milyon ton arasında olacağını 
öğreniyoruz. Yalnız, bunun nakil problemleri 
vardır. Bunu biraz sonra boru hattından bahset
tiğim zaman nasıl yapılacağı hakkındaki görüş
lerimizi açıklıya cağız. Bu petrol aramalarında 
bulunan sahalar, bilhassa beşinci bölgedeki nis-
betler memleketimizde petrol arama ve bulma
nın Orta - Doğu kadar kolay olmadığını, göster
miştir ama birçok memleketlerden de daha ko
lay petrol bulunduğunu ispat etmiştir. Yaptığı
mız bâzı hesaplara göre yurdumuzda yüz sondaj
dan 15 sondajının, beşinci bölgede söyliyebilirim, 
petrollü olarak çıktığını hesaplamak mümkündür. 
Bu nisbet, dünya ortalaması % 10 un üstünde 
bir rakamdır ve bizi istikbale kötümser bakmamak 
için bir sebep teşkil eder. Şimdi, Petrol Kanu
nunun tatbikatından sonra ve tatbikatı sırasında 
yapılan diğer bir hata da, beşinci bölgede kendi 
emeğimizle petrol bulduktan sonra, bu sahaların 
teşvik yapmak için bile olsa, yabancı şirketleri ve 
memieektlmizi teşvik için bile olsa, birçok şirket
lere verilmiş olmasıdır, Bugün, Anadolu tâbiri 

ile C4arzan sahasının bir kurşun atımı ilerisinde 
Silvan kasabası bulunmuştur. Şelmo sahası Tür
kiye Petrolleri civarındadır. Batı - Ramanin üç
te ikisi Türkiye Petrolleri tarafından bulunmuş
tur. 1/3 nisbetindeki kısım Mobil'in eline geçmiş, 
sonradan bir milyon dokuz yüz bin lira ödemek 
suretiyle Türkiye Petrolleri tarafından alınmış
tır. Halbuki o sahanın bütün masrafı ve bulma 
şerefi Türkiye Petrollerine aitti. Kanaatimizce 

•• o zaman geniş bir bölgeyi millî bir saha saymak 
ve bunu Türkiye Petrollerinin emrine vermek isa
betli bir yol olurdu. Bugün yeni çıkacak kanun
da bilhassa beşinci bölgenin millî müesseseye tah
sis edilmesi hakkındaki hükümleri ihtiva etmesi
ni can ve gönülden tavsiye ederiz. 

Bir nebze de teknik imkânlarımız üzerinde 
durmak isterim. Şunu kabul etmek lâzım ki, pet
rol konusunda dünyanın ileri petrolcü memleket
leri ile aynı seviyede olduğumuz veya ondan ile
ri olduğumuz iddiasını kimse yapmamıştır. Ama, 
sizlere sormak isterim, hangi sahada biz Batının 
teknik seviyesinden ileriyiz veya aynı seviyede
yiz? Gayet tabiî, geri kalmış bir ülke olmamız esa
sen bunlara dayanır. Ama neden yalnız petrol 
konusu teknik geriliğe bağlanır ve yabancı şirket
lerin araması tavsiye edilir. Bugün memleketi
mizde birçok sanayi kolları kurulmuş, çelik sa
nayii, tekstil sanayii, bunun yanıbaşmda hattâ 
tıptaki yapılan gayet ince tıbbi ameliyatlar, ama 
her konuda muhakkak ki, Batı'nın teknik imkân
ları bizden fazladır. Petrol konusunda da bu 
aynen böyledir. Yani, petrol konusunda biz 
hiçbir şey yapamayız iddiaları hakikat değildir. 
Bunu sizlere bir, iki misalle arz edeceğim. Birin
cisi 1962 yılında Türkiye petrolleri yeni inkişaf 
sondajları yapmak üzere program yaparken, ya
bancı bir şirket müracaat etti, dedi ki, bizim 
bilgimiz var, sizin makinanız var, bir sondaj 
şirketi kuralım, size sondaj yapalım, bizim bil
gimizden istifade edin, biz de bir miktar para 
kazanırız. Biz bunu reddettik. Kendi sondajla-
larımızın, teknisiyenlerimizin bu işi yapacağı 
kanaatinde olduğumuzu söyledik. Bu birtakım 
dedikodulara da sebeboldu. Bu şirket bir müd
det sonra Türkiye'ye geldi kendi hesabına ara
ma yaptı. Arama sondajı yaparken makinasmı 
sıkıştırmıştır. Aylarca makinayı kurtarmak 
için uğraştı, muvaffak olamadı, seaıradan gelip 
Türkiye Petrollerinin yardımını istedi ve bu 
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sondaj makinasım kurtaran bizim teknisyenler 
olmuştur. Misalin biri budur. Bildiğiniz gibi 
dünyanın en büyük petrol-şirketi Esso'dur. Ya
ni Standard Oil of New - Jersey. Bu şirket ken
di memleketimizde 20 milyon lira sarf etti ve 
petrol aradı. Muvaffak olamadan döndü. Kendi 
millî şirketimiz bu şirketin elinde bulunan sa
hada, daha sonra petrol sahaları buldu. Bu pet
rolcülükte olan bir hâdisedir. Binaenaleyh, 
kendi gücümüzü küçümsemeye hakkımız yok
tur. Bu böyle olunca, teknik bakımdan da bil
hassa yeni elemanlarımızın takviyesi ile millî 
şirketimize daha fazla güvenmemiz ve imkân 
vermemiz lâzımgelir. Bunun için tedbirler alın
mıştır. 60 a yakın insan bugün memleket dı
şında okumaktadır. Kurslar kurulmuştur. Yal
nız bir hususu arz etmek isterim. Az sa
yıda kıymetli eleman vardır. Yalnız bun
ları darıltmamak, filânın adamıdır, şu şu
nun adamıdır, diye iptidai düşüncelere ka
pılmadan bunları istihdam ederek memleket 
hizmetinde tutmak gerekir. Elimizdeki eleman
lar yapılan bütün faaliyetlerde ve Türkiye Pet
rollerinin faaliyetlerinde büyük rol oynamış in
sanlardır. Binaenaleyh, teknik bakımdan da 
kendimizi zayıf görmiyelim ve yapılacak petrol 
kanununda millî müessesemize kâfi imkân vere
lim. 

Beş Yıllık Plân içerisinde ve son zamanlar
da mühim konu olarak münakaşa edilen bir 
boru hattı 1962 senesinde önproje yapılmak su
retiyle fiilen faaliyete g3çilmiş, Beş Yıllık Plâ
na alınmış ve 1965 senesinde bütün malî kay
nakları bulunmuş ve 1966 senesinde tahakkuk 
ettirilmiştir. Bvnoı arkasında yine birtakım 
menfaat mücadeleleri olmuştur. Yabancı şir
ketler bu işi önlemek istemişlerdir. Önliyeme-
ylnce ortak olmak istemişlerdir. Bugün de boru 
hattı çıktıktan sonra, bir şirket kurmak konu
su ortaya çıkmıştır. Boru hattı şunu iftiharla 
sövliyebilirim, Batı mânasında dahi petrol bu
lunuşundan boru hattı inşası bitinceye kadar 
beş senelik bir zaman içinde bitirilmiştir ve Ba
tı mânasında normal bir çalışma ve normal bir 
zaman içinde bitirilmiştir. Sıvın bir sözcü Se
natoda bir konuşmada iki senelik bir geç kal
madan bahsetmiş ve C. H. P. ni 160 milvon, 
senede 80 milvon lira kâr ettiğine göre bir borç-
lama ile suçlamıştır. Brnim bildirim kadarı, 
boru hattı ilk plâna girdiği zaman 1967 senesi

nin sonunda bitecekti. Yüksek Plânlama Ku
rulundaki görüşmelerde, bir sene evveline alın
ması istenmiş Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı zor olmakla beraber bu ödevi üzerine 
almış ve başarmıştır. Binaenaleyh, kanaatimce 
Halk Partisinin £0 milyon alacağı vardır. 
Borçlu değil alacaklıdır. 

Şimdi, boru hattı keş'fleri, projeleri belki 
memleketimizde en iyi yapılan teşebbüslerden 
birisidir. Çuvallar dolusu hesapları, detay pro
jeleri vardır. Bu ara boru fiyatları da hesap
lanmıştır. Ancak boru fiyatı teklifi istediğimiz 
zaman daha evvel aldığımız teklifler aksine, 
kartel şirketlerinin bir araya gelmesi dolayı-
siyle 214 dolar bir fiyat istenmiştir, ton başına. 
Ve 489 kilometrelik boru hattı, şirketler ara
sında muayyen kilometrelere taksim edilmiş ve 
teslim müddetleri dört aya ayarlanacak şekil
de hazırlanmış bir teklifti. Bunun karşısında 
Japonlarla ve Fransızlarla uzun müzakereden 
sonra ortalama fiyatla 187 dolara mal edilerek, 
27 dolar bir tasarruf sağlanmıştır. Bunun için 
Sayın Enerji Bakanının Millet Meclisinde itiraf 
edeyim ki, pek nüfuz edemediğim keşif yoktur, 
bir fiyat indirimi yoktur beyanını bir parça 
hayretle karşıladım. Bu hususu açıklamamın se
bebi doğrudan doğruya Sayın Enerji Bakanının 
Millet Meclisindeki bir açıklaması dolayısiyle-

"diı*. Boru hattının bu şartlar içerisinde ihaleleri 
yapıldı, hattâ son ihale kısmında saç satmal-
ması yüzünden ki, biz bunun iptal edilmesini 
düşünüyorduk bâzı, teknik zaruretler vardı; iki 
ay kadar Bakanlıkla geçen yazışmalar yüzün
den gecikmeler olmuştur. Ama buna rağmen 
Ekim sonunda bitecek şekilde anlaşmalar ya
pılmış ve zamanında, kısa bir farkla bitirilmiş
tir. İlân edildiği g'.bi Aralık 1965 te anlaşmalar 
bitti, 10 ayda tahakkuk etti, bu da bizi üzmiş-
tür. 

Çünkü, boru hattının arkasında yatan ağır 
çalışmaları esasen daha önce yapılmıştır. 10 ay
lık inşaat kısmı için her türlü hazırlık yapılmış 
olduğuna göre esasen boru hattının inşasını dur
duracak bir sebep de kalmamıştır. Şimdi, boru 
hattı 302 milyon lira keşif bedeline mukabil, ak
lımda kaldığına göre 303 milyona ihale edilmiş, 
faiz ve masrafları ile beraber tahminen 330 mii-
yona çıkacağı hesaplanmıştır. Yalnız Petrol Ka
nununun 84 ncü maddesine göre, maliyet zait 
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kâr esasına göre bir nakliye ücreti de tesbit edil
diğine göre kârlı bir tesistir. îşte bundan sonra
ki aldırı şekil, bugün ortaya atılan, şirket kur
ma ve bu şirketin hisselerinin % 49 nisbetinde 
özel kişilere satılması hususu ortaya çıkmıştır. 
Bunu ortaya atarken sebep ikili olarak göste
rilmektedir. Birincisi, Tarkiye petrollerinin malî 
kaynaklarının zayıf olduğu ileri sürülmekte; 
dikeri ise, sermaye piyasası teşkil etmek gayre
tidir. Bunlara kısaca dokunmamıza müsaade 
edin. Çünkü, konu hakikaten önemlidir. Türki
ye Petrollerinin malî kaynakları beş yıllık plân 
çerçevesinde ve îzmir rafinerisi kurulduktan 
sonra şöyle hesaplanmıştır : Türkiye Petrolleri 
bu yatırımları yaptıktan sonra, Petrol Kanunu 
çıktı"! zaman malî imkânsızlıkları önlemek ga
yesi de göz önünde tutularak 400 - 500 milyon
luk bir yatırım imkânına kavuşacağı hesaplan
mıştır. Boru hattının kârları ve amortismanlar
dan- gelen imkânın 100 ilâ 125 milyon lira tuta
ca;",! hesaplanabilir. İzmir rafinerisini kurulduk
tan sonra biraz sonra arz edeceğim, kârı reka
bet fiyatından petrol ithal edildiği zaman 3 mil
yon ton üzerinde 150 - 160 milyon liradır. Amor
tismanla beraber 200 milyondur. îpraş rafineri
sinden her sene 30 - 40 milyon bir geliri vardır, 
Türkiye Petrollerinin. Kendi ham petrol satış ve 
kendi kârları ile bir yüz milyon da ona hesap
larsak, miktar 4C0 - 500 milyon arasında bir ra-
ka-ıı bulur. îşte bu miktarı Petrol Kanununda 
çıkan ve mahzur olarak gösterilen malî imkân
sızlıklar için kullanılmak üzere bunlar yapılmış
tır. Kanaatimizce bu paranın dağıtılmaması lâ-
zımgelir. Boru hattının hisse senetleri halinde 
verilmesi duyduğumuza göre 300 milyonluk bir 
şirket için, % 49 dan 147 milyonluk bir hisse se
nedinin satılması, ancak 22 milyonluk bir fazla 
para gösterir ki, bu para için de hisse senetleri 
satmak ve tesisleri muayyen kişilerin eline ge
çirmek kanaatimizce doğru bir yol değildir. 

Kaldı ki, kârını 40 milyon dağıtacak olursak 
her sene, 150 milyonluk bir miktar üç ilâ üçbu-
çıık sene zarfında zaten kendini öder. B'naen-
aleyh,' bu yatırımları bir arada tuttuğumuz şe
kilde yalnız boru hattı kanaatimizce İzmir ra
finerisini yapmaya kifayet eder. Onun da gelir
leri Türkiye Petrolleri için ayrı bir finansman 
kaynağı olur. 

Sermaye piyasası yaratmak konusuna gelin
ce; bu tamamen ayrı bir konudur. Çok iyi bilir

siniz ki, sermaye piyasası siyasi ortamla orantılı 
olarak teşekkül eder. Mazur görsünler, Senato
da dinlediğimiz, Mecliste dinlediğimiz konular 
her gün bir ihtilâl lâfı memlekette sermaye piya
sası tesisi için imkân sağlamaz. Korkarım ki, biz 
boru hattını satarız, veya satmak için teşebbüs 
ederiz, muvaffak olursak boru hattının satılması 
ile kalır ve satamazsak zaten böyle bir teşebbüs 
birtakım lüzumsuz masraflara ve tekrar muvaf-
faklyetsizlere sevk eder. Sermaye piyasası üze
rine tesiri aksi bir istikamette gelişir. Binaen
aleyh, hele petrol gibi bir konuda bu gibi teşeb
büslere, tecrübelere girişmek hatalıdır. Eğer ik
tidar bunu ille yapmak istiyorsa, kârlı başka bir 
konuda bu işe girişebilir ve o zaman neticeyi gö
rürüz. Petrol konusunun bilhassa her türlü, po
litik olsun, stratejik olsun, bu konuda böyle bir 
tecrübe isabetli değildir. Görüşümüz bu merkez
dedir. Boru hattından nakledilecek petrol mik
tarı için ve istihsal mevzuundan demin bir nebze 
bahsetmiştim. 80 bin varil istihsali temin, bâzı 
idari tedbirlerle kanaatimizce yabancı şirketle
rin petrolleri ile bizim petrollerimizi karıştıra
rak nakletmek mümkündür. Bu Türkiye Petrol
lerinin petrolünü almak, boru hattının termina
linde aynı miktarı, petrolün evsafı üzerinden 
tekrar satmakla mümkündür. Bu suretle memle
ketimizde istihsal miktarını artırmak mümkün
dür. Bunun zorlukları vardır. Fakat, bunun üze
rinde ciddiyetle durulursa, bu işin hallolacağı 
kanaatini taşımaktayız. Bu sebeple Türkiye Pet
rolleri istihsali artar ve hakiki döviz tasarrufu 
sağlanmış olur. 

Çünkü, petrollerimizden gelen gelirler, bir
çok neşredilen yabancı şirketlerin broşürlerinin 
aksi istikametini düşünüyoruz, istihsalle bera
ber, döviz transferleri de o nisbette artar ve bi
zim memleketimize döviz tasarrufu sağlamaz. 
Bizim'memleketimize ciddî olarak petrolden ge
len döviz tasarrufunu kendi millî müessesemiz 
ancak sağlamaktadır. Binaenaleyh, bu usul 
memleketimizde istihsali artırmakla, Türkiye 
Petrollerinin istihsalini artırmakla bize döviz 
sağlıyabfecektir. Bilhassa büyük bir petrol sa
hası olan Batı Ram an sahası üzerinde durmak 
gerekir. Batı Raman'm petrolünün ıslahı için 
bir zaman Beş Yıllık Plânda suni yollarla 
Vakkum ünitesi namı ile bir tesis kullanılmıştı. 
Bunun yeni bir usul, yeni bir tatbikat olduğu
nu bilmekte idi. Ancak bunun garantisini ya-
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pan şirket vermediği için üzerinde durulmadı. 
Fakat bugün programda Koking denilen bir 
ünitenin yani, ham pterolü işliyerek kok ve ya
kıt imal etmek yolu - ince kısmını ayırarak -
takibedilmek istenmektedir. Fakat, isabetli bir 
yol olmadığı anlaşıldığından terk edilmişti. Ko
king demek, tabiatta kıymetli olarak bulunan 
petrolü daha kıymetsiz olan kömür haline ge
tirmek demektir. Bizim gibi halen mevcut re
zervleri sınırlı olan memleketlerde ve sanayii 
ilerlememiş memleketlerde, ki o sanayi memle
ketlerinde bu türlü koklar elektrot olarak kul
lanılır.. Doğru bir yol olmadığı kanaatini taşı
maktayız. Eğer, demin bahsettiğim usul ki, ham 
petrolü çok daha iyi bir evsafa getirecek 
Hc - Oil dediğimiz bir usuldür. Bu tahakkuk 
etmiyecekse ince ham petrolleri alarak karıştı
rıp sevk etmek en isabetli bir yol olur kanısın
dayız. Binaenaleyh, Koking ünitesi üzerinde 
dikkatli durmak belki de isabetli olmıyan bir 
yatırıma gitmek olacaktır. 

Rafineriler konusuna bir nebze değinmek 
isterim. Memleketimizde rafineriler, 1957 se
nesinde Petrol Kanununda yapılan bir ta
dilden sonra mümkün oldu. 1957 senesin
de ithal ham petrolle işliyeeek rafinerile
rin petrol ameliyatından sayılması kabul edil
dikten sonra rafineriler kurulmasına gidilmiş
tir. Bugün öğleden sonra ünmga Resmi konu
sunda görüşürken rafinerilere ithal hanı petro
lünün gümrüksüz olduğunu gördük. îthal pet
rolleri, kurulacak rafinerilerde işlenecek ve pet
rol bulunduğu zaman bu rafineriler bizim pet
rolümüzü işlemek gerekçesi ile bu kanun tadili 
yapıldı ve yabancı şirketlere ithal ham petrolle 
rafineri kurup işlemek hakkı tanındı. Bunu biz, 
yani Türkiye Petrolleri Kalteks rafineri kura
rak bu imkândan istifade etmişizdir. Ancak, 
dünyada bol miktarda petrol sahibi olan şir
ketler memleketimize petrol ithal etmek imkâ
nına sahibolduktan sonra, tabiîdir ki, zor şart
larda arama yapmaları da o nisbette azalmış ve 
bu arama üzerinde tesir etmiştir. Demin söyle
meyi unuttum, aramalar üzerine menfi tesir 
eden hususlardan biri de yabancı şirketlerin 
petrol ithal etmek imkânlarını sağlamış olma
larıdır. Bu rafineriler, bilhassa Ataş rafineri
sinin belgesinde şöyle bir madde vardır : «Yer
li ham petrol ticari miktarlarda ve rekabet fi

yatından temin edildiği ve tasfiye halinin tesis 
şekli ve iktisadı bakımından uygun bir tipte 
olduğu takdirde, hak sahibi bu yerli petrolün 
aşağıdaki şartlarını alır.» Belgede kabul edilen 
afişe fiyatlardan petrol ithalidir. Bu maddeye 
göre, yerli ham petrol bulacak olursa başka bir 
şirket, kendisi rekabet fiyatından alacaktır. 
Ve rafineri muayyen bir petrolü işliyeeek şe
kilde kurulmuştur, iyi cins bir petrolü işliye
eek şekilde kurulmuştur. Bu müsaade verildiği 
zaman, memleketimizde evsafı düşük petrolün 
bulunduğu da bilinmekte idi. Şimdi, rafineri o 
şekilde kurulmuştur ki, kendi beyaz mahsul de
diğimiz gaz yağı, motorin ve benzini memleket 
ihtiyacını karşılamak için âzami petrol işliye
eek şekilde ayarlanmıştır. Yani, memleketimize 
bir milyon ton ham petrol işlediği zaman mu
ayyen nisbette ürünler elde edecekse, bunun 
âzamisi yani, aynı ürünleri en fazla petrol işli
yeeek şekilde ayarlamıştır. Halbuki, îpraşta ol
duğu gibi ki, Türkiye Petrollerinin ortak olma
sı dolayısiyle öyle kurulmuştur, bir kraking üni
tesi olsa idi, az petrolle fazla ince ürün, elde 
edilecek beyaz ürün, bu suretle petrol ithalâtı 
azalmış olacak, yalnız yabancı şirketler daha 
fazla rafineri yatırımı jrapmı§ olacaklardı. Faz
la tesis yapmamak için bizim aleyhimize olarak 
fazla ham petrol işliyeeek şekilde bir rafineri 
kurmak yoluna gitmişlerdir. îpraş Rafinerisi 
daha başka şartlarla, Türkiye Petrolleri ile or
taklaşa Kalteks ile kurulmuştur. Kalteks, 
Ataçla ortaklığını bırakmış, 1959 da demin bah
settiğim Petrol Ofis hakkındaki kararname or
taya çıkınca, satış organını kaybetme tehli
kesi karşısında, orasını terk etmiş, Hükü
mete müracaat ederek Türkiye Petrolleri 
ile îpraş rafinerisini kurmuştur. Bu rafi
nerinin şartlarında 10 sene müddetle mu
kaveleler Türkiye Petrolleri veya îpraş tara
fından ihlâl edilmezse nominal fiyatından bu 
rafineriyi Türkiye Petrolleri alabilecektir. 
İkincisi, 76 milyon varillik 10 sene zarfında 
petrol satacaktır. Bunu kendine almak mecbu
riyeti vardır. Ve bizim bakımımızdan avantajlı 
tarafı, kârın % 95 ine kaçlar olanını Türkiye 
Petrollerine ve Devlete vergi olarak ödiyecek-
tir. Ayrıca bir avantajı daha da ağır hampet-
rolü işliyeeek şekilde kurulmasıdır. îpraş rafi
nerisi bu şekilde kurularak Ataş'a nazaran çok 
daha avantajlı bir durum ortaya koymuştur. 
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Şimdi, 1965 yılında memleket ihtiyacı aşıldığı 
zaman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
memleket ihtiyacını karşılamak için ve memle
kette artık millî ellerde rafineri kurabilmek 
için, İzmir rafinerisine müracaat etti. O sıra 
yabancı şirketler de tevzii için, bilhassa Apaş 
tevsii için müracaat etmişlerdi. Petrol Kanunu
na göre, karşılıklı ihtilâf haline düştüler, ko
miserlere gidildi. Komiserler her iki tarafın da 
talebinin yerine getirilmesinin lâzımgeldiğini 
ileri sürdüler. Petrol Kanununa göre bu rapor
lar Bakana intikâl eder. Bakan bu tavsiyeye 
uyup uymamakta serbesttir, kararını verir, Pet
rol Kanunu muvacehesinde yabancı şirketlerle 
aynı şartlara sahibolan Türkiye Petrolleri bu 
kararı kabul etmediği takdirde Danıştaya git
meye kadar hakkı vardır. Bu kararın verilmesi 
karşısında, yani Ataş'm tevsii karşısında Bakan 
her iki tarafın komiser kararma uygun olarak 
hareket etmesini kabul etti. Türkiye Petrolleri 
de kanaatimizce Türkiye Petrollerinin görüşüne 
aykırı olan bu durum karşısında Danıştaya git
memiştir ve kararlar bugün yürürlüktedir. Şim
di, bu böyle olunca İpraş rafinerisinde de tev
siine müsaade verilince, ortaya çıkan kapasite 
hacmi karşısında bugün evvelâ, kanaatimizce 
Türkiye Petrolleri tarafından kurulması lâzım-
gelen bir tesis yabancı şirketlerin tevsii ile, ve 
bilhassa Ataş rafinerisinin ağır şartlarının de
vamı halinde tecelli etmesi ile memleket aleyhine 
bir durum ortaya çıkmıştır. Bunu gayet tabiî 
Araştırma Komisyonunda daha teferruatı ile iza
ha çalışacağız. Şimdi, İzmir rafinerisinin 
1965 yılında müracaatı 10 ay sonra belgesi ve
rilmek suretiyle tahakkuk yoluna girmiş, bugün 
aradan birbuçuk sene geçtiği halde daha proje
leri hazırlanmamıştır. Bir rafinerinin kurulma
sı için kanaatimizce iki buçuk sene kâfi bir müd
dettir. Zamanında yapılsa ve yürütülebilse idi, 
bu rafinerinin bir sene sonra faaliyete geçmesi 
lâzımdı. Komiser raporlarında rafinerilerinin 
tevsii için gerekçe olarak 1968 - 1969 selerinde 
ürün ithal edileceği görüşü ileri sürülmüştür. 
Kanaatimizce rafinerilerin daima bir miktar es
nekliği vardır. Bugün İpraş rafinerisinin kuru
luş kapasitesi bir milyon olduğu halde, bir buçuk 
milyon tonluk bir kapasite üzerinden çalışır, 
bu da % 50 bir artış demektir. Ataş rafinerisi 
ise, asgari % 30 dur, bunlar çalışabildiği takdir
de 1968 senesi ürünlerinin, yurt ihtiyacının kar

şılanacağı kanaatindeyiz. Kaldı ki, rafineriler 
hiçbir zaman, hiçbir memleket ürününü tıpatıp 
karşılamaz, 1963 - 1964 yıllarında âtıl kapasite 
olduğu halde motorin ve gaz yağı ithal etmek 
ihtiyaçları hâsıl olmuştur. Bu, rafinerilerin fa
aliyetlerinin muayyen şartlara tabi olmasından 
doğar. Bu suretle rafinerilerin tevsii kararları, 
son kanaatimizce isabetsizdir. 

Rafinerilerin ürünlerini bildiğiniz gibi tevzi 
şirketleri satar. Memleketimizde faaliyette bu
lunan Mobil, Shell, British Petrol, Türkiye Pet
rolleri ve MadeniYağlar Anonim Şirketi ve Pet
rol Ofisi bu işi yapa gelmektedir. Petrol Ofisi 
1941 yılında 103 numaralı koordinasyon kararı 
ile kurulmuş, harb içerisinde piyasayı kontrol 
bakımından rolünü mükemmel yapmış fakat, 
sonra bünyesinin geçirdiği değişiklikler yüzün
den faaliyetlerini tam olarak yapamamış, 1956 
yılında % 37 olan satış oranı zamanla- % 25 - 30 
arasında bir miktara varmış bulunımaktadır. Ya
bancı şirketler tüm olarak memleketimizin % 75 
ine yakın yakıt satışını kontrol ederler. De
min bahsettiğimiz rafinerilerin tevsiinden son
ra, kapasite 10,5 milyon tonu bulacak ve bunun 
6 milyonu ya doğrudan doğruya Türkiye Petrol
lerinin veya ortaklığı İpraşın olacaktır. Bu şart
lar içerisinde 10 milyon tonda kaba rakamlarla 
hesabettiğimiz takdirde 3 milyon tona tekabül 
ettiğine göre, 2 200 000 ton olan İpraş rafineri
si ile, 750 000 ton olan Batman rafinerisi, üç 
milyon ton olduğu zaman İzmir rafinerisinin 
mahsullerinin nasıl satılacağı başlı - başına bir 
konu olarak karşımıza çıkar. Binaenaleyh, ra
finerilerinin tevsiine karar verirken, bu konu
nun düşünülmemiş olduğu sonucuna varmakta
yız. Tevzi işlerimizin yürütülmesi için, hızlan
dırılması için ve Petrol Ofise işler bir hale ge
tirilmesi için, bir kanun teklifi hazırlanmış ve 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına bağlana
rak, her sanayide olduğu gibi millî petrol sana
yiimizin kendisine bağlı bir tevzi organına sa-
hibolması düşünlmüş, fakat maalesef bugüne 
kadar tahakkuk etmemiştir. 1965 seçimlerin
den sonra kanun yine kadük olmuştur. Bunun 
tahakkuku, bir türlü işler bir hale gelmesi, yani 
kanunun çıkması mümkün olmamıştır. Bu kanu
nun çıkması, millî petrol sanayiimizin yaşaması 
için şarttır. Ayrı bir durumda olan bir tevzi 
şirketi ile bir istihsal şirketi, hele memleketimiz
de anlaşmaların zor olduğu, koordinasyonun zor 
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olduğu bir ortamda bir millî petrol dâvasının, 
petrol sanayiinin inkişâf etmemesi için başlı -
başına bir sebeptir. Binaenaleyh, bu kanunun 
biran evvel çıkması, halen komisyonda, bulun
maktadır, C. H. P. milletvekilleri seçimden 
sonra bunu komisyona vermişlerdir. Bilhassa 
Hükümetin desteğini bu bakımdan istirham edi
yoruz. Konu mühimdir. Eğer bu kanun çıkıp 
biran evvel satışa girişilmezse, memleketimizde 
kurmuş olduğumuz rafineriler birçok zorluklarla 
karşılaşacak, yatırılmış paralar nemasını vermi-
yecektir. Bu ara Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı plân içerisinde ve geçici olarak Petrol 
Ofisi Kanunu çıkıncaya kadar tevzi işine gir
miştir, yatırımlar yapmıştır, ancak bütçede bu 
seneki programda 5 000 000 gibi bir rakamın 
konmuş olduğunu gördük. Bu satış yarışı içeri
sinde beş milyon lira kanaatimizce Türkiye Pet
rollerinin bakım masraflarını dahi bu yolda kar-
şılamıyacak kadar az bir miktardır. 

Buna mukabil Petrol" Ofise 80 milyonluk bir 
yatırım tahsis edilmiştir. Ancak Petrol Ofisin 
bugün içinde bulunduğu şartlar kanaatimizce bu 
yatırımı tahakkuk ettirmeye imkân vermez. Çün
kü son zamanlarda, son günlerde basında da duy
duğumuz Bakanlık müdahaleleri, Umum Müdür 
Muavinlerinin değiştirilmesi teşkilâtta öyle bir 
huzursuzluk ve çalışmazlık yaratmıştır ki, böyle 
büyük yatırımların yürütülmesi kanaatimizce 
mümkün olmıyacaktır. Binaenaleyh, Türkiye 
Petrollerinin yatırımı azdır, Petrol Ofis de huzu
ra kavuşmalıdır ve biran evvel bu sahada geniş 
bir faaliyete girişilmesi lâzımgelir. Bu konuya 
gelmişken, son zamanlarda Petrol Ofisi tehdide-
den bir grev hâdisesi vardır. Bugünlerde Bat-
man'da bir grev hâdisesi vardır. Petrol konusun
da sık sık millî petrol sanayiimizde grev olması 
dikkati çekecek kadar fazladır. Bunun üzerin
de Hükümetimizin dikkatle durmasını istirham 
ederiz. Çünkü her grev memlekete büyük zarar
lara sebebolmaktadır. Buna mukabil yabancı şir
ketlerin kesesini doldurmaktadır. 

Petrol konusunda son olarak kısaca petrol fi
yatlarına değinmek isterim. Petrol fiyatları bi
lindiği gibi büyük kartel şirketler tarafından 
Basra Körfezinde veya Meksika Körfezinde tes-
bit edilir ve afişe, ilân edilmiş fiyat namı altın
da kullanılır. Bizim memleketimize 1964 senesine 
kadar bu fiyat üzerinden ithal edilirdi. Petrol 

fiyatlarını tesbit eden esas eskiden beri Ameri
ka'nın Avrupa/ya petrol sattığı devirlerde Ameri
kan istihsalini tehdidetmemesi için maliyeti dü
şük olan Orta - Doğu petrollerinin ayarlanması 
ile ortaya çıkmıştır. Garip bir tesadüftür. Reka
betler, ucuz maliyetler daima fiyat düşmesine 
sebebolduğu halde, petrolücülükte pahalı fiyat
lara doğru esas alındığından petrol sanayii bü
yük kârlar sağlamıştır. Ancak, 1959 senesinde ilk 
defa kartele dâhil olan G-ulf Şirketi bir indirim 
yaparak petrol fiyatlarında ilk hareketi yapmış
tır. Buna sebep ellerindeki büyük istihsaldir. 
Kartel olmakla beraber bu şirketler arasında mu
ayyen nisbette bir mücadele vardır, hiçbir zaman 
ciddî değildir. Hattâ Frankl nammdaki yazar, 
bu yabancı şirketlerin mücadelesini şöyle tarif 
eder. Der ki: «Köpekler birbirini ısırır fakat 
hiçbir zaman yemez.» Yani, yabancı şirketler 
bir miktar birbirleriyle mücadele ederler fakat, 
hiçbir zaman birbirlerini öldürmezler. Esas bun
dadır. Bunun yanı başında Rusya'nın piyasaya 
girmesi, fiyat indirimi, bunun dışında müstakil 
şirketlerin Amerika dışında faaliyete geçmesi ve 
piyasa araması petrol sahasında fiyat indirimine 
sebebolmuştur. Bunun haricinde müstahsil mem
leketler, müstehlik memleketler, yabancı şirket
ler arasında üçlü bir mücadele vardır. Tabiî, müs
tehlik memleketler ucuz petrol almak ister, müs
tahsil memleketler kârı ayarladığı için pahalı sat
mak ister, yabancı şirketler mal satmak ister, 
pahalı satmak ister, bu mücadele sürer gider. 
Yalnız son neşredilen bâzı broşürlerde gördü
ğümüz gibi, yabancı şirketlerin tesis kurma ba
hanesi ile ucuza petrol satamıyacağı iddiaları doğ
ru değildir. Memleket dışında bugün gelişmiş, 
müstakil şirketler vardır ve bunlar petrolü 
ucuz fiyatla satmaktadırlar. İddia edilen, kanun
ların mevcudolmasma rağmen kendi kârlarından 
fedekârlık ederek bu petrolü satmaktadırlar. Bi
naenaleyh, Türkiye bu imkânlardan istifade et
melidir. Bugünkü indirimler azdır. % 27 indi
rim Petrol Kanununun 13 neü maddesine göre 
ki, birçok merhalelerden geçmiş, iktisadi kuru
lun ve Su Komisyonunun tavsiyesi budur, oradan 
geçmiş, tatbik edilmelidir ve minnetle gördüğü
müze göre Karma Bütçe Komisyonunda konuş
masında Sayın Maliye Bakanı da bu görüşe ilti
hak etmiştir. Binaenaleyh, daha fazla bekleme
den memleketimizde petrol, indirimli fiyatları 
tatbik ederek, memleket parası daha fazla israf 
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edilmemelidir. Temennimiz petrol ham fiyatları 
hakkında budur. 

Petrol konusu hakkında söyliyeceklerimiz kı
saca budur. 

Şimdi maden konusuna dokunmak isterim. 
Memleketimiz maden itibariyle zengin bir memle
kettir. Jeolojik imkânları her türlü madenin bu
lunmasına imkân verir. Ve son zamanlarda fos
fat keşifleri, kolemanit, borasit madenlerinin ke
şifleri şu iddiayı ortadan kaldırmıştır. Eskiden 
denirdi ki, Türkiye fakir, madence zengin bir 
memlekettir. Bugün artık memleketimizin zen
gin madenlerde zengin olduğu anlaşılmıştır. Bi
naenaleyh bunları süratle geliştirip memleket eko
nomisinin hizmetine arz etmek gerekir. Bunun 
için de ciddî bir maden politikasına ihtiyaç var
dır. Bu maden politikasında, bir maden kanu
nu tesbit edilmelidir. 1954 yılında çıkarılan Ma
den Kanununun eksik olduğu anlaşılmıştır. An
cak bu maden kanunu çıkarken kısaca üzerinde 
durulması lâzıımgelen hususları burada arz etmek 
isterim : 

1. Maden işletmecilerinin kimler olabileceği. 
Maden işletmecilerinin şimdiye kadar vasıfları 
üzerinde maalesef ciddî durulmamıştır. Birçok 
maden ruhsatları 15 kuruşluk bir pulla elde edil
miş ve senelerce evvelâ, 3,5 sene bâzı yollarla 10 
seneye kadar ruhsat sağlığı ellerinde kalmıştır 
ve aramalara ve diğer müteşebbislere kapalı kal
mıştır. Bunun için madenciliği kimin yapacağı 
hakkında ciddî etütlere ihtiyaç vardır. 

% Madenlerin hangi teknik şartlarla işletile
ceği tesbit edilmelidir. Bir maden muayyen ve
rimdedir ve ımuayyen istihsal yapar. Bunlar ga
yet sarih olarak bilinmeli ve bunun dünya piya
sası ile alâkası kurulacak teşkilâtlarla tesbit edi
lerek kontrol edilmelidir. Maden işleticilerinin 
malî imkânlarının ne olması lâzımgeldiği sarih 
olarak bilinmelidir. Onbin liralık bir şirket ku
rarak yalnız madenciyim diyerek madencilik ya
pılırsa memleketimizde maden inkişafına imkân 
yoktur. Bu madenler kâfi malî kaynaklarla an
cak işletilir ve bunlara açık olarak kanunda yer 
verilmelidir. Maden imtiyazları ile sağlanacak 
menfaatlerin sınırı neler olmalıdır? Bu sınır 
tesbit edilmelidir. Bugün Devlet hakkı olarak 
% 1-3 hak tanınır % 1 normal tatbikatıdır. Dün
yanın büyük maden memleketleri kârlarının 
% 60 - 87 sine kadarını Devlete hak olarak ve

rirler. Bizde bu tahakkuk etmemiştir. Devlete 
bu büyük bir gelir kaynağı olabilir. Hangi ma
denlerin Devlet tarafından stratejik maden ola
rak işletileceği tesbit olunmalıdır. Madenler za
man zaman stratejik bakımdan önem kazanırlar. 
Bunun için kanunda bir esneklik lâzımgelir. 
Uranyum bugün stratejik bir maddedir. Kana
atimizce Devlet elinde olmalıdır. Buna benzer 
madenler sıralanmalı ve zaman zaman kanunda 
oynamalarla madenlerin cinsine göre tesbit edil
melidir. Bir ara bor tuzlarının jet yakıtı ola
rak kullanıldığı tesbit edilmiş, stratejik madde 
olduğu için de demirperde gerisine gitmesi yasak 
edilmiştir. Binaenaleyh, borun da bir stratejik 
madde olması mümkündür. Buna göre tedbirler 
alınmalıdır. Ruhsat ve imtiyaz müddetleri 40 ilâ 
99 sene, 90 sene gibi uzun müddetlere, her cins 
maden için, her miktar maden için yapılmama
lı, buna da bâzı haklar tanınmalı, işletmenin 
şartlarına, madenin inkişafına göre icabında mü
dahaleler yapılmalı ve madenciliğimize bir sey-
yaliyet verilmelidir. Bunları söyledikten sonra 
maden sanayiimizin kurulması üzerinde bir neb
ze durulması lâzım. 

Kalkınmamış bir memleketin yalnız maden 
ihracetmek suretiyle geliştiği, zengin olduğu 
görülmemiştir. 22 dolara ihracettiğimiz krom, 
10 bin kilovatsaat enerji ilâvesi işçilik ve bâzı 
katkı maddeleriyle 200 dolara satıldığını bil-
bilmekteyiz. Bu kârlı işin memlekette yapılması
nın faydaları aşikârdır. Borasit için de böyle
dir. 25 dolara satılan borasit tuzları, işlendiği 
zaman 120 ilâ 180 dolara satılabilmektedir. Bu
nun da sanayiini memlekette kurmak ve süratle 
inkişaf ettirmek lâzımdır. Memleketimizin bu
günkü madenciliğinde yalnız istihraç inşaasına 
kanaatimce yabancı bilgiye de ihtiyaç yoktur. 
Memleketimiz en mühim, ihracatçı olduğu devir
lerde kendi imkânları ile madenini satabilmiş, 
krom ihracatımız bir milyon ton olduğu zaman 
yabancılar yapmamış, kendi imkânlarımızla yap-
mışısızdır. Ancak, bu madenlerin piyasa kaybı 
memleketimizde dış piyasayı ciddî olarak kontrol 
eden teşkilâtların olmaması yüzündendir. Bunu 
yapmak için ciddî etütlere ihtiyaç vardır. Hattâ 
metaloriji sanayiinin, daha başka sanayiinin inki
şaflarını ve keşiflerini yakından takibederek ma
denlerin istikbalde alabileceği önemi önceden 
tesbit ederek fiyat kontroluna gitmek kanaati
mizce şarttır. Bunun için de Maden Kanunun-
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da Maden Dairesine önem yermek, bugünkü şart
larından çıkarılarak iyi işler, iyi kontrol eder 
ve orada her türlü tetkik yapan, maden işlerini 
yürüten bir hüviyetin verilmesi lâzumgelir. Bu
lgun Maden Dairesi maalesef elindeki imkânlarla 
vazifesini tam olarak yapamamaktadır, sahaları 
kontrol edememektedir. Elindeki harcırah se
nesinin yarısında biter, sahaya adam yollayamaz. 
Kontrol imkânı yoktur. Bunun yüzünden şehir
lerde yerleşmiş birtakım insanlar yalan yanlış 
rapor vererek Maden Dairesinde bir arşiv teşkil 
ederler. Bu hiçbir zaman memleketimizin ileride
ki maden aramalarına bir istinat teşkil edemez, 
bir bilgi veremez. Aldatıcı dokumanlar halinde 
orada kalmaya malhkûmdur. Bunun yanında özel 
teşebbüs arasında da esasen fazla miktarda de
ğildir. Ve madenciliğimiz de bir kaptı kaçtı po
litikası içindedir. Medenlerin kaymağı alınmak
ta, yeraltında kalan kısımları zamanla üstleri 
örtüldüğü için kaybolmakta ve gelecek kuşak
ları çözülmesi müşkül birtakım sorunlarla kar
şı karşıya bırakmaktadır. Maden Dairesi bunu 
yakından kontrol ettiği takdirde madenciliğimiz
de süratli bir inkişaf olacaktır. 

den Tetkik Arama Enstitüsüne petrol aradığı 
manian verilen tahsisatın kolayca petrol arama-
' a rina kaydığını ve maden aramalarımızın in
kişaf etmediğini göstermiştir. Binaenaleyh, bu 
hususta çok dikkatli olunması lâzımg-elir. Pet
rol arıyalmı derken, maden aramaları aksarsa, 
memleket de bundan ziyan görür. Diğer bir 
hususu da düşüncemiz olarak arz etmek isteriz. 
Dediğim gibi, MTA iyi kurulan, iyi bir kanun
la kurulan bir müessese olmakla beraber, 30 yıl
dan fazla bir zamanda inkişaflar göstermiş, bu
gün geniş bir çalışma sahasına yayılmıştır. 
Son 1967 programında bâzı mühim 'madenlerin 
üzerinde durulması isa'betli olarak tesibit edil
miştir. Ancak, biz daha ileri giderek MTA yi 
artık bâzı ayrı enstitüler haline getirerek, bir
birine benzer madenleri toplıyarak daha kon
santre, daha kesif bir şekilde çalışma imkânla
rını MTA ya vermek zamanı geldiği kanaatin
deyiz. Bu suretle madenlerimizin diğer mermer 
gibi, buna benzer zenginliklerimizin biran evvel 
harekete getirilmesi, sağlanmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu geç saatte uzun 
süren konuşmamı burada bitirmiş bulunuyo
rum. Yazılı olarak daha uzundur. Yorgunluğu
nuzu hesaba katarak kısaltmaya çalıştım. Ma
zur görün, konu mühim olduğu için uzunca ko
nuşmak lüzumunu hissettim. Hepinize teşekkür 
ederim ve bütçenin memlekete hayırlı olmasını 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yı ti Gürsoytrak, buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜR
SOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler, 

Millî Birlik Grupu adına Sanayi, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanlıkları hakkında görüş 
ve temennilerimizi toplu olarak ifade edece
ğiz. 

Hürriyet içinde, dengeli ve süratli bir kal
kınmanın gerçekletmesi büyük ölçüde sanayi 
sektöründeki gelişmeye bağlı bulunmaktadır. 
Filhakika bu yıl iklim şartlarının fevkalâde 
müsaidolmasından dolayı % 8,8 lik bir kalkın
ma hızı sağlanmış bulunmakladır. Bu netice 
oi'zi yanlış düşüncelere sürüklememelidir. Nite
kim, iklim şartlarının elverişli olmadığı 1965 
yılındaki kalkınma hızı ancak % 4,4 idi. 

Son olarak kısaca Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü hakkındaki görüşlerimizi de arz et-
ınek isterim. Mıaden Tetkik Arama Enstitüsü 
kuruluş tarihinden beri Türkiye'ye büyük hiz
metler yapmış bir müessesedir. Bulmuş oldu
ğu madenler, inkişaf ettirilmekte, yetiştirdiği 
teknik personeller de bugün maden sanayiimi-
ze hâkim olmuş bir durumdadır. Bu müessese
nin ıson yıllarda ilân ettiği birçok maden yatak
ları işletülmenıiiş durumdadır. Bu hususu ben yine 
Sayın Bakandan komisyonda sormuştum, cevap 
alamadım. Bu ilân edilen maden yataklarının 
biran evvel işletmeye geçirilmesi lâzımdır. Fos
fat yataklarımız ve «on bulduğu söylenilen de
mir yataklarımız, uranyum yataklarımız, üze
rinde şimdi çalışmakta olan boksit yataklarımız 
ki, - şimdi Ruslarla bir anlaşma yapılmakta ol
duğu öğrenilmiştir? - Bunların biran evvel ha
rekete •geçirilerek memlekete faydalar sağlan
ması ve dar kaynaklarımızın geliştirilmesi lü
zumludur. Maden Tetkik Araıma Enstitüsü son 
yıllarda petrol aramaya başlamıştır. Petrol ara
mak için, bilindiği gibi farzla paraya ihtiyaç 
vardır. 103 milyonluk tafhsisat kanaatimizce 
kâfi değildir. Çün'kü, geçmişteki tecrübeler Ma-
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Binaenaleyh, bütün sektörler arasında ik
lim şartlarının değişikliğinden en az müteessir 
olan, muntazam ve istikrarlı bir gelişmemizi 
mümkün kılarak, Türkiye'yi ileri bir endüstri 
ülkesi haline getirecek olan sanayi sektöründe
ki durumılimuz nedir? Bunu tâyin ve teslbit ede
lim. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, bü
tün sektörler arasında en büyük gelişme hızı 
% 12,9 oranında olmak üzere bu sektörde ön
görülmüştü. Bu hızın sağlanabilmesi, Anayasa 
ve plânın temci ekonomik görüşü olan karma 
ekonomiyi, plânın vaz'ettiği kuralları içinde sa
mimiyetle, ciddiyetle ve yapıcı bir anlayışla uy
gulamakla mümkündür. 

Ancak, bu sayede, kısa zaman birimleri için
de, hem sanayi yapısında beklenen değişikliği, 
hem de arzulanan süratli gelişme hızı sağlan
mış olabilirdi. Buna karşıt hareketle kısa za
manda, özel sektörün ağır basacağı ve ancak 
onun önderliğinde, kalkınmayı başarmaya, esas 
olan bir sanayi politikası uygulanmasiyle sürat
li bir kalkınma hızı sağlamak ve Türk ekono
mik bünyesini değiştirmek mümkün değildir. 
Nitekim son üç yılın yatırım uygulamaları bu 
sektörde; plân ye programlarda beklenilen se
viyeye ulaşamamış/tır. Özellikle imalât, enerji 
ve madencilik gibi ekonominin itici yaratıcı 
sektörlerinde, program hedeflerinden büyük 
ölçüde geri kalma vardır. 

Bu ifadelerimizle sanayi sektöründe hiçbir 
gelişmenin olmadığını ifade ettiğimiz anlaşıl
mamalıdır. Elbette, plân disiplin içine alındı
ğından beri, plânsız devre ile mukayese ettiği
mizde, daha yüksek seviyede muntazam ve de
vamlı bir gelişme olmaktadır. Nitekim sanayi 
sektöründeki toplam gelişme hızı; 1964 te 8,6, 
1965 te % 8,9, 1966 da % 9,9 olacağı tahmin 
edilmektedir. 1967 yılında, ekonominin çeşitli 
sektörlerinde, toplam olarak 16 milyar 450 mil
yon liralık yatırım yapılmeisı plânlanmıştır. 
Bu yatırımların 9 milyar 450 milyon lirası yani, 
toplam yatırımları % 57,4 ü kamu sektörü ta
rafından yapılacaktır. 

Ancak, bu yatırımların çoğunu % 63 ünü; 
devam eden yatırımlar teşkil etmektedir. De
vam eden yatırımların, sanayiin alt kademele
rindeki dağılışını incelediğimizde 1967 yılı için
de, kamu sektöründe imalât sanayiindeki yatı

rımların % 86 sının, enerji yatırımlarının ise 
% 85 inin devanı eden yatırımlara ayrılmış ol
duğunu müşahede ederiz. Bu zaruret, plânlı 
dönem içinde, sanayi grupunu meydana geti
ren madencilik, imalât ve enerji yatırımlarının 
gerçekleşme durumlarının hem yatırım ortala
masının altında ve hem de bütün sektörlere 
nazaran, daha düşük seviyede olmasından doğ
muştur. 

Filhakika, toplam yatırımlarda gerçekleşme 
oranı, plân hedeflerinin % 7,3 altında iken, sa
nayi yatıranlarında geri kalma oranı % 16,6 
kadardır. Kalkınmamızı biran evvel kendi kay
naklarımızla devam ettirebilen bir ekonomik 
bünyeye salhibolma'k temel hedefine, plânın ön
gördüğü koşullar içinde ulaşaibilmek için, bu 
sektördeki gecikmeleri, giderecek tedibirler al
mak ve yeni büyük projelerle yatırım tempo
sunu hızlandırmıak gerekirdi. Oysaki bu yapıl
mamıştır. Geçen yıl bütçesini incelediğimizde 
sanayi yatırımlarında 1964 ve 1965 yıllarında 
'meydana gelen geri kalma takriben 1 milyar 
884 milyon lira iken, bunu telâfi etmek için 
bütçeye ancak 445 milyon lira tahsis edilmiş
tir ki, bu da istenen paranın % 23,6 sına teka
bül eder. Yeni projeleri ele alma bakımından 
acaba durum nedir? Bir ele bu hususu tesbit 
edelim, 1967 yılının programında, imalât sana
yiine, bundan önceki yıllara nazaran daha bü
yük bir pay ayrıldığı bir vakıadır. İmalât sa
nayi yatırımlarının 3 milyar 78 milyon lira 
olduğu ve toplam yatırım içindeki payının 
% 18,7 ye tekabül ettiğini görüyoruz. Bu ora
nın 1966 yılı programında % 15,5 ve plân di
liminde de % 11,1 okluğu hatırlanacak olur
sa, hem plâna ve hem de bir yıl önceki prog
rama göre, ilk nazarda sanayi yatırımlarının 
1957 yılı programında önemli nisıbette artırıl
dığı, görülmektedir. G-erç-ekte, bu artışın; eko
nomimizi sanayie teşvik eden bir veçhesi mev
cut değildir. Çünkü 1967 programını icra saf
hasına koyan ve yatırımcı kamu kuruluşlarına 
gönderilen projeler listesinde, kamu sektörün
de 1967 programına alman yeni projelerin sa
dece 200 milyon lira olduğu ve 1 milyar 223 mil
yon liralık projelerin, devam eden eski projele
rin, devanı eden esiki projelere tahsis olunduğu 
biihesap anlaşılır. İmalât sanayiinde kamu ya
tırımına tahsis olunduğu görülen 1 milyar 
478 milyon liranın sadece ancak % 15 gibi 
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cüzi bir kısmınım yeni projeler olduğunu gö
rürüz. Bu yeni projelerin de, esasen büyük bir 
kısmı, imalât sanayiinin alt .kolları tarafından 
hemen, hemen aııütesaviiyen bölünmüştür. Bu 
sebeple 1963 yılında, hızlı bir tempo ile prog
rama giren büyük çaptaki sanayi projeleri gibi 
yeni büyük projeler maalesef bu sene yapılma
mıştır, 1966 ve 1967 yıllarında, proje yapılma
sının yavaşlaması ve hattâ duraklaması, önü
müzdeki yıllarda programları aksatacak, plân 
disiplinini bozacak istidattadır. Şimdiden dik
kati çekmek isteriz. Gerek 1965 yılında ve ge
rekse 1966 da programa alman yeni projele
rinde de 200 er milyon lira olduğunu, o sene
lere ait yayınlanan projeler kitabında heisaibe-
diyoruz. Bu hale nazaran 1967 programında sa
nayi sektörüne tahisis olunan yatırımım artırılışı, 
bîr zevahirdir. Bu artış tamamen eski proje
lerin devamına tahsis olunmuştur. 1965 ve 1966 
yıllarında 1967 yılma intikal eden, asgari ma
hiyeti 1,5 milyar liranın üzerinde olan, 1965 ve 
1966 da bitmesi gerekirken bitmemiş olan pro
jeler vardır.. Büyük sanayi projelerinin tahak
kukunda, mühim gecikmeler 1966 yılında da 
devam etmiştir. Bu hususta birkaç misâl ver
mek isteriz. Bandırma Borik Asit projesinin 
1966 yılında ikmâl olunması gerekirken 1967 
yılında da işletmeye açılacağı şüphelidir. Muğ
la - Yazı, Tabi, Karton Fabrikası 300 milyon 
lira maliyete yakın maliyetle büyük bir proje 
olduğu halde ve 1964 yılında başlaması gere
kirken bugüne kadar 500 bin liralık sehayat 
masraflarından başka hiçbir ödeıme yapılma
mıştır. 150 milyon lira maliyetli Giresun Kâğıt 
Fabrikası da aynı durumdadır. 1967 yılında 
bitmesi gereken Kütahya Azot Tevsii projesinin 
1968 de de biteceği şüphelidir. 

Hükümet programının, konumuzla ilgili kıs
mında ; «Türkiye'nin süratle sanayilişmesi ik
tisat politikamızın temellerinden biri olacak
tır. Halen memleketimizde, süratli bir sanayi
leşme hamlesi için zemin çok müsait durumda
dır. Bu müsait ortamda sanayi alanındaki ya
tırım ve teşebbüsleri teşvik etmek ve hızlandır
mak esas gayretimizdir.» demektedir. Program
da böylece belirtilen anlayışın nasıl uygulan
makta olduğunu tesbite devam edelim. Sürat
le sanayileşmeyi temel bir politika olarak alan 
Hükümetin, normal olarak, toplam yatırım
ların içinde gittikçe artan bir oranda büyük 

bir payı sanayi sektörüne tahsis etmesi gerekli 
değil midir? Tatbikata baktığımızda, sanayi 
yatırımlarının toplam yatırımlara oranı, 1965 
te % 33, 1966 da % 31, ve 1967 de % 32 olarak 
sabit kaldığını, artmadığmı 'görmekteyiz. Şim
diye kadar izah ettiğimiz hususlar ve tatbi
kattan verdiğimiz misallerdi Sanayi Bakanlığı
nın artık plân esasları içinde; tutarlı bir sa
nayi politikasının biran evvel tâyin ve tesbiti-
ni zaruri kılmaktadır. , 

Bu politikanın gerektirdiği yatırımları ta-
lebetmek, Plânlanlama Teşkilâtında savunma
sını yapmak Sanayi Bakanlığının en mühim va
zifesi olmalıdır. Geçen sene bütçe müzakere
sinde bu konuya değindiğimiz zaman, Sayam Ba
kan plânda belirtilen hususların politikayı 
tesbit ettiğini ifade ettiler. Halbuki kalkınma 
plânına, Sanayi Bakanlığının sanayi istihsal ve 
yatırımlar hakkındaki görüş ve hesapları dâ
hil olabilmelidir. Birer mucip ile kurulmuş 
müesseseler ve İktisadi Devlet Teşekkülleri ve
ya genel müdürlüklerden getirilmiş muvak
kat personel ile, bu Bakanlığın işlerinin yürü-
tülemiyeceği kesin olarak anlaşılması iktiza 
eder. İşlerin aksamalarının belli - başlı sebep
lerinden biri muhakkak ki, budur. Plânlı döne
min başından beri üzerinde durulan bu konu
nun halledilmemiş olması cidden esef verici 
bir durumdur. 

Bütçe raporunda; «Bakanlığa bağlı kuru
luşların teşkilât kanun tasarıları hazırlanmış 
olup ayrıca memleket sanayiini geliştirmek, sı-
nai yatırımları kalkınma plânlarının öngördü
ğü sanayi kollarına tevcih etmek ve sanayiin 
memleket sathındaki dağılışında dengeyi sağ
lamak amacı ile Sanayi kanun tasarısı hazırlan
dığı.» belirtilmektedir. 

«Sanayi Kanunu» nun ne amaca hizmet etti
ğini anlamak mümkün değildir. Sanayimizi ge
liştirmek ile izah edilen hususların hepsi Sa
nayi Bakanlığının özfonksiyonu, kuruluş ga
yesi ile alâkalıdır. Sanayi Bakanlığının teşkilât 
kanununda görev ve sorumluluklarla alâkalı 
bütün amaç ve hizmetleri belirtmek mümkün
dür ve zaruridir. Ayrıca bir «Sanayi kanunu» 
ile sanayi politikamızın esaslarını tesbit etmek 
isabetli olmaz. Her şeyden evvel bir sanayi po
litikası, kalkınma plânları ile sıkı sıkıya ilgi
lidir. Muayyen bir süre için uygulanır. Bah-
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sedilen sanayi kanunu, İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânında belirtilmesi • gereken ve Sanayi 
Bakanlığı ile müştereken tesbit edilecek cilan 
sanayi politikası ise, henüz esasları çıkmadığı
na göre «sanayi kanunu», hangi hususlara isti-
nadedebilir?. 

Maalesef İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının, hangi zemine dayandığı dahi henüz 
belirmemiştir. Plâna istikâmet verecek elan kak 
kmma stratejisi hazırlanmamış, Hükümet görü
şü haline de gelmemiştir. Bakanlar Kurulu Ka
rarı ile Hükümet görüşü haline gelmesi icabe-
den ile Hükümet görüşü haline gelmesi icabe-
den strateji, ortada yokken; kalkınma plânının 
nasıl hazırlanmakta olduğu hususu cevap isti-
yen önemli sorulardan biridir. Hükümet âdeta 
âdet yerini bulsun diye plân hazırlıyor duru
mundadır. Sanayi Bakanlığı kendi teşkilât kanu
nunu biran önce hazırlamalıdır. Bugün Sanayi 
Bakanlığı teşkilâtı ile müesseseler arasındaki 
koordinasyonu bile tamamen temin etmekten 
mahrum bulunmaktadır. Bunun en tipik örneği, 
Sivas Çimento Fabrikasının tevsii işidir. Sümer-
bank ile Çimento Sanayii Türk Anonim Şirketi 
arasındaki ihtilâfı Sanayi Bakanlığı ancak iki 
senede karara bağlıyabilmiştir. 

Saatin geç olması dolayısiyle bâzı konuları 
atlıyorum, önemli gördüğüm hususlara temas 
edeceğim. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri; 1967 yılı Büt
çe kanun tasarısına göre 3 milyar 286 milyon li
ralık yatırım yapacaklardır. 

öngörülen bu yatırımın gerçekleşmesi için, 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden 2 milyar 167 
milyon liralık kaynak yaratmaları istenmekte
dir. Geri kalan farkın; 510 milyon lirası, dış pro
je kredilerinden, 609 milyon lirası da bütçeden 
karşılanacaktır. Yaratılması istenen 2 milyar 
167 milyonluk kaynaktan, 1 milyar 815 milyon 
kadarı Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlıklarına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri 
tarafından karşılanacaktır. 1967 yılı programın
da da ifade edildiği gibi, plânlı dönemin başlan
gıcında alman isabetli tedbirler neticesinde baş-
lıyan olumlu gelişme, İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin malî durumlarında istikrar sağlamışsa da 
bu durum ancak 1965 yılma kadar devam etmiş
tir. 

1965 yılından sonra, İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin malî durumları yeniden bozulmaya 
başlamıştır. 1965 yılında toplam ödemelerin an
cak % 24 ü borç olarak ödenirken, bu miktar 
1966 da % 60 a, bugün ise % 73,7 ye yüksele
ceği tahmin edilmektedir. 

Bunun ifade ettiği husus, İktisadi Devlet Te
şekküllerinin, tekrar 1960 öncesi gibi borçlarını 
ödiyemez, kaynak yaratamaz, devamlı zarar 
eden teşekküller durumuna gelmiş olmalarıdır. 

Iktiasdi Devlet Teşebbüslerinin devamlı za
rar etmeleri ve işletme açığı vermeleri, bütçenin 
transfer harcamalarını, gittikçe artan bir oran
da büyütürken diğer taraftan yatırım fonlarını 
da o nisbette azaltmaktadır. İktisadi Devlet Te
şekküllerine 1965 yılında yapılması öngörülen 
transferler 759 milyon iken, bu miktar 1966 
programında 1 milyar 216 milyon lira iken, 1967 
yılında 1 316 000 000 liraya yükselmiş bulun
maktadır. 

İşletmeci kuruluşlar; 1965 yılında işletme 
fazlası verdikleri halde, 1966 yılında 428 milyon 
lira kadar açık vermişler ve bu açığın 1967 yılın
da çok daha büyüyeceği taihmin olunmaktadır. 
Bir tahmine göre 1 milyar 347 milyon kadar ola
cağı iddia edilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, bu bahsetti
ğiniz iktisadi Devlet Teşekkülleri hangileri, tah
sisin bir şey var mı, yoksa umumundan mı bah
sediyorsunuz? Eğer umumi İktisadi Devlet Te
şekküllerinden bahsediyorsanız biraz zait görü
yorum. 

SUPHİ GÜRiSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, eğer metni dinlemiş olsa idiniz, bahset
tiğim konunun doğrudan doğruya Sanayi ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına bağlı 
teşekküllere aidolduğunu görmüş olur ve bu lü
zumsuz ihtarı yapmak lüzumunu hissetmezdiniz. 

BAŞKAN — Lüzumsuz değil, bütün İktisadi 
Devlet Teşekküllerini topyekûn kasdediyorsunuz 
da onun için müdahale ettim. Buyurun devam 
edin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bir 
çerçeve içerisinde yerlerini tâyin edebilmek için, 
konuyu tasvir etmek zarureti vardır. Sonra mü
saade buyurun da ne söyliyeceğimizi biz kendi
miz tâyin edelim. 

BAŞKAN — Yok, bu saatten sonra siz ken
diniz tâyin edemezsiniz. 
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SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — İçtü
zük size o hakkı vermemiştir Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tâyin edemezsiniz, müzakera-
tın selâmeti bakımından müdahale etmek hakkı
dır, Riyasetin. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sizin 
bunu nazik olarak hatırlatmanız lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu saatten sonra... 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Saati 

olmaz Sayın Başkanım bunun. 
BAŞKAN —• Bu saatten sonra üyeler yorgun

dur. Üyelerin selâmetle dinlemelerini temin et
mek vazifemdir. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Mü
dahale etmezseniz bu selâmetle dinlemek müm
kün olacak her halde. 

Ayrıca İktisadi Devlet Teşekkülleri 1965 yı
lından beri bütçelerde ve programlarda tahmin 
edilen fonları gerçekleştirememişler ve tahmin 
edilen miktarların çok gerisinde kalmışlardır. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1967 yılında 
ödemeleri gereken borç miktarları ise toplam 
olarak 2 milyar 450 milyon liradır. Bu borcun 
1 milyar 362 milyonu, Devlet Yatırım Bankasına 
aittir. Bu durum İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin başlıca finansman kaynağı olan bu banka
dan büyük ölçüde faydalanmak imkânlarından 
mahrum bırakacaktır. 

Yıllık programa göre bütçeden 1967 yılında 
İktisadi Devlet Teşebbüslerine 1 milyar 316 mil
yon lira transfer edeceği öngörülmüş iken, bütçe 
tasarısında bu miktar 609 milyon lira olarak 
ifade edilmiştir. Aradaki 707 milyon liralık 
farkın nereden karşılanacağı bilinmemektedir. 

Bu kaynak noksanının yatırımlardaki sami
miyetsizliği ortaya kovuşu bir tarafa, İktisa
di Devlet Teşebbüslerinin bu yıl içinde yapaca
ğı yatırımlardan şimdiden 1/4, 1/5 kadarının 
noksan olacağının bütçe yolu ile kesin olarak 
ifadesidir. 

1967 yılında İktisadi Devlet Teşebbüsle
rinden beklenen 3 milyar 286 milyon liralık ya
tırımın gerçekleştirebilmeleri için bu teşekkülle
rin 2 milyar 167 milyon liralık kaynak yarat
maları, 

Yıl içinde 2 milyar 500 milyon lira borç öde
meleri, ve ayrıca bütçeden noksan verilen 707 
milyon liralık munzam kaynak yaratmak ile 
karşı karşıya bırakılmış bulunmaktadırlar. 

Bu şartlar altında İktisadi Devlet Teşebbüs
leri, 1967 programının kendilerine tahmil et
tiği yatırımları realize etmeleri çok şüpheli bu
lunmaktadır. 

Üstelik bu yatırımların çoğu yeni yatırım
lar olmayıp, konuşmamızın başında ifade etti
ğimiz gibi meselâ, imalât sektöründe % 86, 
enerji sektöründe de % 85 oranında olmak üze
re eski ve devam eden yatırımlara aittir. 

440, 441 ve 468 sayılı kanunlara rağmen, sık 
sık yapılan müdahaleler, üst kademe idareci
leri arasındaki büyük ölçüdeki değişiklikler İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde huzur ve istik
rar sağlıyamamış, verimliliklerini büyük ölçüde 
azaltmıştır. 

Bünyeleri bu kadar güçsüz hale gelen teşek
küllerle, plânın esas kabul ettiği, karma ekono
mi kurallarının, uygulanacağını kabul etmek 
gayrimümkündür. 

Bu tutumla plânın öngördüğü koşullar içinde 
süratle sanayileşmek elbette mümkün olamaz 
kanısındayız. 1967 yılı programının başarı du
rumunu tâyin ve tesbit edebilmek için aşağıdaki 
soruların cevaplanmasını lüzumlu görüyoruz. 

1. AlD, özel sektörün sanayileşmemize ön
derlik etmesine ait nazariyenin, böylece İkti
sadi Devlet Teşebbüslerinin kaynak yarata
maz, yatırımlarını gerçekliyemez hale gelmesi 
ile mi tahakkuk edeceği umulmaktadır! 

2. İktisadi Devlet Teşebbüsleri 1960 tan 
sonra alman malî, idari ve hukukî tedbirler ne
ticesinde her yıl daha düzelerek malî istikrara 
kavuşmuş ve 1965 te kâra geçmiş iken, bugün 
büvük borç yükü altına giren, kaynak yarata-
mıvan ve devamlı zarar eden müesseseler haline 
nasıl gelmiştir? 

3. 1967 programının gerçekleşebilmesi için 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin bütçe tasarısın
da kendilerinden istenen 2 milyar 167 milyon 
liralık kaynak yaratabileceklerini mümkün gö-
rebilivor musunuz, nasıl? 

4. Bütçe tasarısında İktisadi Devlet Teşeb
büslerine noksan tahsis edilen 707 milyon liralık 
kavnak boşluğu nereden ne şekilde karşılana
caktır? 

5. Yatırımları kamu - özel olarak avrımmda 
plânda öngörülen oranlar hilâfına 1967 yılın
da büvük bir değişiklik yapılmıştır. Kamu 
sektörü yatırımları geçen yıla nazaran % 8 ora
nında (700) milyon lira artarken, özel sektö-
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rün birdenbire % 18,2 oranında, (1 milyar 250) 
milyon kadar bir artışla yatırım yapacağı tah
min edilmiştir. 

özel sektörün bu seviyede bir yatırım yap
masını nasıl mümkün görüyorsunuz? 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı : 
Tabiî servetler ve kaynaklarımızın bulunması 

ve yurt yararına değerlendirilmesi ile görev
lendirilmiş bulunan Enerji ve Tabiî 'Kaynaklar 
Bakanlığı; bütün faaliyetlerinde Anayasamı
zın; «Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların arama
sı ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama ve 
işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşme
si suretiyle veya doğrudan doğruya özel te
şebbüs eliyle yapılması kanunun açık iznine 
bağlıdır» hükmünü kendisine rehber yapmak 
duramundadır. 

Bakanlığın bugün bütün faalivetleriııi bu 
anlayış çerçevesi içinde yürüttüğünü iddia 
edebilmek mümkün değildir. 

Plânlı dönemin 5 nei yılına girdiğimiz halde, 
maalesef tabiî servetler ve kaynaklarımızla iliş
kin, esasları tamamen belli, millî menfaatleri
mizi esas alan bir politika tesbit edilemediği 
için, tabiî servet ve kaynaklarımızın; gerek 
aranmasında, gerekse işletilmesinde, plân hedef
lerine uygun başarılı bir çalışma yapılama
mıştır. 

6309 sayılı Maden Kanununun meriyete 
girdiğinden bu yana bu kanunu uygulamakla 
sorumlu bulunan Maden Dairesi Teşkilâtının ve 
kadrosunu tam olarak kuramamıştır. Bu se
beple de kendisinden beklenen iç ve dış ma
den konjonktürünü izliyjemomiiş, madenlerimi
zin nasıl işlediğini takip ve kontrol edeme
miştir. 

Tabiatiyle kanunun kendisinden istediği özel 
sektöre de önderlik ve teknik yardım da yapa
mamıştır. Bu sebeple yeraltı kaynaklarımız 
Anayasamızın âmir hükmüne rağmen hemen 
hemen sahipsiz durumdadır. 

Yurdumuzun bugünkü sanayi yapısı sonu
cu, sanayi hammadesinc olan talebimiz, oldukça 
sınırlıdır. E n çok bakır, demir ve maden kö
mürü kullanılmaktadır. Bu sebeple maden 
sektörü üretiminin büyük bir kısmını, ihracet-
mekteyiz. İhracedilen maddeler arasında 
önemli kalemleri başta % 45 oranında krom ol
mak üzere sırayla borasit % 16, manyezit •% 10, 

demir % 8, prit % 7, civa % 4 ve antimuan 
teşkil etmektedir. Dış piyasalarda, maden cev
heri fiyatlarının, lehimize gelişmesi ve bâzı 
sanayi hammaddelerinin (manyezit gibi), yarı 
mamul olarak ihracedilmeye başlaması, maden 
ihracatının yükselmesine yol açmışsa da, dünya 
maden konjonktürünün yarattığı fırsatlardan 
büyük ölçüde istifade edememekteyiz. Bunun 
başlıca sebeplerinden biri, madencilerin yeteri 
kadar kredi bulamamalarıdır. Riskli bir iş olan, 
madenciliğin geliştirilmesi için bol, düşük faizli 
ve uzun vadeli kredi verilmesi, ayrıca ticari kre
dilerde aranan şartlardan daha kolay şartlarla, 
kredi işlemlerine geçilmesi elzemdir. Son derece 
mahdut imkânları bulunan, Türkiye Madenciler 
Derneği ve Krom müstahsılları Komitesi ile 
modern madenciliği teknik koşulları içinde yü
rütmeye imkân görmemekteyiz. Gerek kamu 
ve gerekse özel sektör madenciliğimizin finans
manı bugün maalesef halen yabancı kaynakların 
desteğine terk edilmiş bulunmaktadır. Oysa İd, 
yabancı kaynaklar, haklı olarak kendi çıkarla
rına göre kredi tahsisi ile işletme faaliyetlerini 
tanzim etmektedirler. Bu sebeple daha fazla 
geciktirilmeden, gerek kamu ve gerekse özel 
sektör madenciliğini finanse edecek, bir ma
den bankasının en kısa zamanda faaliyete geçi
rilmesi zaruretine önemle işaret ederiz, Ayrı
ca madenlerimizin gelişmesi ve dünya fiyatları 
ile rekabet edebilmeleri için demiryolları ta
rifelerinin şimdikine oranla büyük ölçüde in
dirilmesi ve liman ücretlerinin de aynı şekilde 
düzenlenmesi gerekir. Hiç olmazsa ihracata yö
nelmiş madenciler için bu kolaylıklar sağlan
malıdır. Maliyetleri düşürmek için her türlü 
tedbire tevessül edilmelidir. Halen madenle
rimizin büyük bir kısmı, yüzeyde kalan maden 
çıkarması işlemi ile işletilmektedir. Maden tek-
nolijiden yararlanma oranı çok düşüktür. Ma
dencilerimizin çoğu mühendis veya teknisyen 
kullanamamaktadır. İşletme metotları ilkeldir. 
Emniyet tedbirleri çok zayıftır. Nitekim bu 
vüzden büyük oranda kazalar olmaktadır. Hü
kümetin ve Türk - İşin müştereken bu konu üze
rine ciddiyetle eğilmesi zaruridir. 

Bakır cevheri üretimi; biliştir bakır üreten 
metalorjik tesislerinin kapasitesi ile sınırlı ol
duğu için, rezervi ve evsafı çok daha fazla üre
tim yapmaya elverişli bakır yataklarından ve 
dünyadaki fevkalâde müsait bakır konjonktü-
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ründen yeteri kadar faydalanamıyoruz. Geçen 
sene de bu konu üzerinde durmuştuk. Mamafih 
yeni biliştir balar üretim tesislerinin 1967 yılı 
programına alınmış olmasından memnunluk duy
maktayız. En kısa zamanda hizmete girmesini 
temenni ederiz. Ancak 1 milyar 100 milyon li
raya mal olacak, yılda 760 milyon lira kadar 
gelir sağlıyacak, bu büyük tesisin, işletme ve 
kontrolünün Devlet elinde olmasını zaruri gö
rüyoruz. Geçmiş devrede % 51 hissesi özel sek
töre ve % 49 hissesi Devlete ait müesseselerin 
başarısızlıkları sabittir. Pek çoğu peyderpey 
tasfiye edilmektedir. 

Bu tecrübeler ortada dururken, Etibank Ge
nel Müdürlüğünün sırf malî imkânsızlıklar ma
zereti altında plânın esprisine de aykırı olarak 
bu çığırı açmaya çalışmasını son derece sakın
calı bulduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Elektrik enerjisi : 
Plân döneminde, elektrik üretiminde, yılda 

ortalama % 13 lük bir artış hedef alınmışken, 
tatbikatta % 11,5 civarında kalınmıştır. Sana
yi üretiminde % 10 kadar bir artış sağlıyabil-
mek için, elektrik üzerinde % 14 lük bir geliş
meyi gerçekleştirmek gerekmektedir. 

1966 yılında elektrik sektöründe, program
lanmış, bir milyar 342 milyon liralık yatırımdan 
ancak bir milyar lira kadarlık bir yatırımın 
gerçekleştirilebileceği anlaşılmaktadır. Bundan 
evvelki, üç yıllık yatırım uygulaması da, mone-
ter bakımından % 76 civarındadır. Görülüyor 
ki, gerçekleşme seviyesi sabit kalmaktadır. Bu 
neticeler elektrik sektöründe, yatırımları uygu
lamakla sorumlu kuruluşların, plân dönemi 
içinde gelişemedikleri sonucunu vermektedir. 
Sebepler ne olursa olsun, süratle sanayileşmek 
zorunda olan memleketimizde, elektrik arzını 
geciktiren bu netice, mazur görülemez. 

Bunun başlıca sebeplerinden biri, Türkiye'
de elektrik sektörünün belirli bir sorumlusunun 
olmamasıdır. Elektrik sektörünün bütününü uh
desinde tophyacak olan, Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanununun plân döneminde realize edil
memiş olması yurdumuz için büyük bir şanssız
lıktır. Elektrik üretiminde ve fert başına elek
trik tüketiminde, Avrupa'nın en gerisindeyiz. 
Bir hesaba göre, dâhil bulunduğumuz Ortak 
Pazarda fert başına elektrik tüketim ortala
ması ile aramızda onbeş misli kadar aleyhimize 

fark mevcuttur. 1960 - 1964 yılları arasında 
doruk yük talebi yıllık ortalama % 13 kadar 
artarken, kurulu üretim kapasitemiz ancak 
% 3 kadar artabilmiştir. Aradaki fark, ealış-
tırılnııyan eski. ünitelerin fazla kapasitelerinin 
harekete geçirilmesi ile şimdilik kapatılmış bu
lunmaktadır. Yıllık programda da, ifade edil
diği gibi, bugün durum gittikçe güçleşmekte
dir. önümüzdeki yıllarda plânın bütünlüğünü 
aksatacak yatırımlara gitmek mecburiyetini 
önlemek istiyorsak, şimdiden tamamlanmaları 
geciken üretim tesislerinin, süratle gerçekleş
mesine olağanüstü gayret sarf etmeliyiz. Du
rumu böylece tesbit ettikten sonra, elektrik 
enerjisi yatırımlarına, imkânların çoğunun tah
sis edilmiş olmasını görmek isterdik. Oysa ki, 
1967 yılı programını incelediğimizde; 1966 yı
lma nazaran 88,5 milyon lira daha az olarak, 
bir milyar 256 buçuk milyon liranın tahsis edil
miş olduğunu müşahede ediyoruz. Bunu du
rumun ciddiyeti ile bağdaştrramıyoruz. 

Petrol konusunu Sayın Topaloğlu geniş izah 
ettiğinden bâzı kısımları atlıyorum. Petrol bo
ru hattı hakkında, gerek basında ve gerekse 
«Türkiye'de petrol» başlıklı bir broşürde boru 
hattı hisse senetlerinin, sermaye piyasası yarat
mak gayesi ile piyasaya çıkarılacağı ifade edil
mektedir. 

Bu arzu da, her ne pahasına olursa olsun, 
boru hattına ortak olmak istiyen yabancı şir
ketlerin kokusunu almamaya imkân yoktur. 
Askeri ile, sivili ile, bütün bir milletin titrediği 
bir konu üzerinde, aksi istikamette bu derece 
ısrar etmeyi anlamak, bizce mümkün değildir. 
Finansman kaynağı bulunmuş, inşası tamam
lanmış, verimli bir durumda çalışan bir kuru
luşu, halen Devlete yani halka ait iken; yılda 
35 - 50 milyon liralık bir nakit imkânı TPAO 
mn, bundan sonraki petrol yatırımlarını finan
se edecek bir kaynak iken bunun özel sektör adı 
altında mahdut bir zümrenin menfaatine terk 
etmeye kimsenin hakkı yoktur. Halka sataca
ğız diye bir zümrenin eline geçmesini temine 
çalışmak, halk yerine bir zümreye menfaat sağ
lamak anlamından başka ne ifeda eder. 

Sayın Çelikbaş'm Sanayi Bakanlığından bu 
yana sizin Bakanlığınız da dâhil olmak üzere 
petrol konusunda burada, Yüce Senatoda karşı
lıklı birçok tezler, fikirler ileri sürüldü. Hu-
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kuk devletidir, müktesep haklar vardır, Petrol 
Kanununa dokunma tehlikesinden başladık, Hü
kümet programının 22 nci sayfasında belirtilen 
«Petrol kaynaklarımız millî menfaatlerin ge
rektirdiği bütün tedbirler alınarak geliştirile
cektir...!» kadar vardır. 

Geçen seneki bütçe müzakereleri sırasında 
Sayın Bakan; «Petrol Kanunu 11 senelik bir 
tatbikat geçirmiştir. Bu tatbikattan bir sürü 
noksanlıklar meydana çıkmıştır. Biz Hükümet 
programında da gayet veciz olarak arz ettiği
miz gibi, bu tatbikatı göz önünde tutarak ve 
bundan evvelki Meclisin son zamanlarında ve
rilmiş olan, petrol tâdil kanunu teklifini de na
zarı itibara almak ve bu hususta mütehassıs 
olan arkadaşlarımızın da fikirlerini dinlemek 
suretiyle, millî menfaatlere en uygun bir petrol 
kanunu tadil tasarısını en kısa zamanda Mecli
se getireceğimize inanıyorum.» demişti. Fakat 
her nedense millî menfaatlerimizle bağdaşama
dığı yukardaki beyanlarda da kabul ve ilân 
edilen petrol kanunu hâlâ yürürlüktedir ve ara
dan bir yıl geçtiği halde tadil tasarısı Meclise 
sevk edilmemiştir. Aradan 12 ay geçti, büt
çe müzakeresinde tekrar buluşmuş bulunu
yoruz. Şimdi Sayın Bakandan «en kısa zaman
da» deyimi ile neyi kasdettiğini yüksek huzu
runuzda her hangi bir şüpheye mahal bırakmı-
yacak şekilde açıklamasını rica ediyoruz. «İh
zari çalışmaları tamamlanmış olan tasarının 
Hükümet programına uygun bir şekilde, bir an 
önce Meclise şevkinde büyük fayda vardır.» di
yen bütçe raportörlerinin görüşüne biz de ta
mamen katılıyoruz. Bu kanunun şevki ile; bu
gün uygulanmakta olan dört türlü ham petrol 
indirimi fiyatları bir baza oturtabilecek; ver
giler, Devlet payı, Devlet hakkı da dâhil sağ
lanan kârın % 32,5 civarında kalan toplam 
pay diğer devletlerin de aldıkları gibi % 75 - 80 e 
çıkabilecek; Devlet hissesi, para olarak değil 
ayn olarak (Petrol olarak) alınabilecek; millî 
şirketimizin kendi yurdumuzda bir bölgede 
8 den fazla arama ruhsatı alabilmesini müm
kün kılacak; kendi petrolümüzün öncelikle sa
tılmasını daha kesin olarak ifade gibi bugün 
uygulanmryan millî yararlarımıza aykırı hü
kümler tamamen kaldırılmış olacaktır. Petrol 
Kanununun 2 nci maddesi gereğince, millî pet
rolümüzün öncelikle satılması esastır. Bunu te
min için 1961 yılında ve son olarak 26 Ağustos 

1966 tarihinde Başbakanlıkça bir genelge ya
yınlanmıştır. Millî menfaatlerimizi savunan bu 
genelgeye rağmen, bâzı müesseseler ileri sür
dükleri basit sebeplerle Petrol Ofisten alış yap
mamaktadırlar. 

Genelgenin tatbikatını kolaylaştırmak için 
her şeyden evvel bu konunun kesin bir Hükü
met politikası olarak ele alınmasına yabancı 
şirketlere tanınan vergi indiriminin îpraş vası-
tasiyle Petrol Ofise de aynen tanınmasına, Pet
rol Ofisin önemi ve Özelliği dikkate alınarak 
Devlet dairesi gibi muamele görmesi zaruretine 
işaret etmek isteriz. 

1965 - 1966 yılları bütçe müzakerelerinde ya
bancı sermaye ve şirketlerin; bilhassa yeraltı 
kaynaklarımız hakkındaki faaliyetlerinin bu
güne kadar daima millî yararlarımız ve hüküm
ranlık haklarımızla asla bağdaşamıyacak isti
kametlerde olduklarını çeşitli misallerle ortaya 
koymuştuk. Gene tekrar ediyoruz. Bu şartlar 
karşısında, yeraltı kaynaklarımızın millileştiril
mesi mutlak bir zarurettir. Ancak, bu suretle 
uzun yıllar âtıl bir durumda bırakılmış bulu
nan, yeraltı kaynaklarımızı tamamen harekete 
getirmek ve böylece süratle sanayileşmek için 
muhtacolduğumuz imkân ve gücü yaratmış ola
cağız. 

Millî Birlik Grupu adına saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Karayiğit buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA AHMET KARAYİ
ĞİT (Afyon Karahisar) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, muhterem 
Bakanlar; Sanayi Bakanlığı gibi iktisadi kal-

'kmma çabalarımızda büyük sorumluluk ve şe
refi olan bir Bakanlık bütçesi dolayısiyle A. P. 
Grupunun görüşünü açıklamaktan bahtiyarım. 
Hemen arz etmek isterim ki, kısa bir süre için
de konuyu teferruatiyle ortaya koymak müm
kün olamıyacağı için esasları üzerinde duraca
ğım. 

Sanayi Bakanlığımızın iki fonksiyonu var
dır. Birincisi memleket sanayileşmesi için hiz
met sunmak, ikincisi birer İktisadi Devlet Te
şekkülü olan Demir - Çelik, SEKA, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu, Çimento Sanayii, 
Azot, Şeker, Sümerbank kuruluşlarının 440 sa-
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yılı Kanunun ilkeleri gereğince çalışmasında 
üzerine düşeni yapmaktır. 

Memleketin sanayileşmesinde Sanayi Bakan
lığının neler yapması» gerektiğini saymak ve 
bunlardan yapıl amıyanları kabul etmek, gerek
çelerini ortaya çıkartmak ve giderilmesi çarele
rini bildirmek uygun olacaktır. 

Sanayi Bakanlığı evvelâ memleket sanayii 
hakkında tam bir envantere sahibolmalıdır. Za
man zaman sözü edilen sanayi sicilleri tutulması 
gerçekleştirilmelidir. Zira; partimizin karma 
ekonomi sisteminde özel teşebbüse gereken öne
mi verdiğinden yatırıma hevesli her müteşebbis 
ilgilendiği alanda istifade edeceği bilgileri Ba
kanlık arşivlerinden rahatlıkla temin edebil
melidir. Kalkınma Plânının ve yıllık program
ların doğru olarak hazırlanabilmesi de alışılmış 
tâbiri ile «Sanayici sicilleri» ile ilgilidir. Devlet 
Plânlama Teşkilâtının yaptırageldiği araştır
malar bu ihtiyacı kaldıramıyacak, aksine artı
racaktır. Aslında Bakanlığın bu çalışma için 
genel bir düzeni vardır. Bu düzeni işletmek 
için mevcut bâzı engellerin kaldırılması yete
cektir. 

Sanayi envanteri yapıldıktan sonra memle
ketimizin temel ihtiyaç maddeleri, hammadde 
kaynakları bunlardan üretilmesi mümkün olan 
mamuller kalite, fiyat ve miktar açılarından 
bunların içte ve dışta sürüm imkânları hakkın
da araştırmalar yapılmalıdır. Bu araştırmaların 
tümü Sanayi Bakanlığının tek başına yapacağı 
bir iş değildir. Yerine göre kamu kuruluşları 
ile özel kuruluşlarla üniversitelerle ve Yük
sek Denetleme Kurulu ile icabı kadar iliş
kiler kurarak bu çalışmalar yapılmalıdır. 
Sanayi Bakanlığı promatör ve koordina
tör olmalıdır. Arz edilen çalışmalar so
nunda Türkiye'nin istikbale matuf sanayi poli
tikasının temel hedefleri kolayca çizilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım; genel sanayi poli
tikamızda üzerinde durulması gereken hususla
rın başında sanayi kredi mekanizmasının daha 
olumlu bir şekilde çalışması gelmektedir. Her 
zaman rahatça söylenen bol ve ucuz sanayici 
kredisi «Hepimiz çalışkan olmalıyız» gibi fazla 
anlamı olmıyan bir slogandır. 

Bol ve ucuz sanayici kredisi prensibinin uy
gulanabilmesi için, evvelâ toplam kaynaklar, 
varsa bunların tahsis alanları ve bunlar arasın

daki önceliklerin bilinmesi, hesaplanması gere
kir. 

Esasen ucuz kredinin ya da bolluğu çok 
nispî mefhumlar olduğunu bilmek memleketin 
kârlılık ölçülerini dış fiyatları, başka memle
ketlerdeki kârlılık ölçülerinin gelecekteki geliş
me ihtimallerinin dürüst ve mâkul faraziyelere 
dayanarak hesaben araştırmak lâzımdır. An
cak bu araştırmalar yapıldıktan sonra yaklaşık 
olarak ne miktarda kredi gerektiği, imkânlar 
tümüne yetmezse dağıtıma esas olacak öncelik
lerin ne olduğu, ne gibi bir faiz nisbeti, nasıl 
bir ödeme plânı öngörüleceği tesbit edilebilir. 
Edinebildiğimiz bilgilere göre ekonomik ve malî 
kararlar bütün dünyada hesap temellerine da
yanmaktadır. 

Bununla beraber kredi sanayii için ucuz ve 
bol kredi prensipleri tesbit edilirken, uzmanla
rın nazari olarak hazırladıkları formüller mem
leketimiz için tatbik edilebilme imkânına her 
zaman sahib olduğu iddia edilemez. 

Konuda biraz daha derinliğe girmenin fay
dalı olacağına inanıyorum. Kitaplara geçmiş 
olan finansman kaideleri, ölçüleri vardır. Bun
lar aynen uygulanmak açısından olmasa bile, 
bizim aynı alandaki incelemelerimiz ve tesbitle-
rimiz için bu derecede önemlidir. Meselâ : De
mir - Çelik sanayiimizdeki gerekli harcamaların 
yüzde elli nisbetten fazla kredi almaması, bu 
kredilerin şöyle bir ödeme plânına bağlanması 
gibi kitaplarda geçmiş kaideler vardır. Bunlar 
tıpatıp bize uymaz' ama, bizim uzmanlarımızın 
araştırmalarında yararlı olur. İşte bu gibi bil
gilere dayanarak uzmanlarımızın, Türkiye'nin 
sanayi kredisinin çapı ve düzeni hakkında ça
lışmalar yapması mecburidir. Bu çalışmalar so
nunda gerçekler ile imkânları göz önüne alarak 
öncelikleri de daima hatırda tutarak faiz tesbit 
edilebilir. Bunlar teknik ve fakat çok yararlı 
çalışmalardır. 

Sanayi Bakanlığının her halde Maliye Ba
kanlığı ve diğer ilgili resmî ve özel kuruluşlarla 
işbirliği yaparak bu çalışmaları tamamlaması 
zaruridir. 

Aziz arkadaşlarım, sanayide plânlama, prog
ramlama projeleri işlerinin çok önemli bir yer 
işgal ettiğini belirtmek isterim. 

Memleketimizde her hangi bir yatırım niye
tini önce ana hatları ile uygundur veya uygun 
değildir şeklinde değ*erlendirecek, uygun ise ne 
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kadar harcamayı gerektirir, ne kâr getirebilir, 
ne kadar zamanda gerçekleşebilir, gerekli üre
tim araç ve malzemeleri, bunların tedarik edil
mesi yolları, üretim için gerekli ham ve yar
dımcı madde, işgücü v. s. plânlayıp bir icra 
programı hazırlıyabilecek nitelikte kuruluşlar 
çok azdır. Bu nevi kuruluşların yerleşmesi ve 
gelişmesinde Sanayi Bakanlığının yardımcı ol
ması temennilerimiz arasındadır. 

Muhterem arkadaşlar; bu konu ile alâkalı 
olarak memleketimizde çalıştırılan yabancı uz
manlar meselesine kısaca temas etmek isterim. 

Yıllardan beri devamlı olarak Türkiye'nin 
şartlarını bi'lmiyen ve fakat kendi branşlarında 
ve kendi memleketlerinde ileri merhalelere var
mış olan uzmanların "Türkiye'ye çağırılarak çe
şitli konularda görüşleri ve konuların ıslahına 
ait projelerin hazırlanması istenmiş ve isten
mektedir. Fakat üzüntü ile müşahede ediyoruz 
ki, muhtelif sebeplerle ya projelerin memleke
timizde tatbik imkânına sahibolamıyoruz veya 
bunlar Bakanlık arşivlerinde unutuluyor. 

Aslolan Türkiye'nin gerçek şartlarını çok 
. iyi bilen ve aynı zamanda iştigal ettiği konu

ların ileri memleketlerdeki gelişmelerinden de 
derin bilgisi ve tecrübesi olan yerli uzmanların 
yetiştirilmesidir. Bunların ciddiyetle üzerine eğil
memiz bugün için artık bir zaruret haline gelmiş
tir. Misal olarak dostumuz Pakistan'ı gösterebili
riz. Pakistan bugün bu konuda bizden çok iler
de yer almışa resmî ve özeli sektörde çalışan 
yüksek vasıflı yüzlerce Pakistanlı uzman yetiş
tirmiştir. 

Sanayi Bakanlığının önemli bir konusu da 
sanayi bölgelerinin kurulmasıdır. Bursa'da ya
ratılan siteye benzer kuruluşların özellikle 
küçük ve orta çaptaki sanayi kuruluşlarında
ki faydası açıktır. Bunu mümkün olan her böll-
geye ya da merkezde yapma yolundaki çalış
maların hızlandırılması uygun olacaktır. Bü
yük sanayi kuruluşlara için sanayi bölgeleri
nin belli edilmesi son derece önemli husustur. 
İstanbul, Ankara, İzmir, gibi şehirlerimizde han
gi bölgelerin ne tip sanayi için uygun olduğu
nun tesbit ve ilân edilmesi herhalde biran önce 
başarılmalıdır. Bu işte şüphesiz belediyelerle 
de işbirliği zaruridir. Sanayi bölgeleri tesis edi
lirken su, elektrik, yol ve işçi muhitlerine ya
kınlık hususlarına dikkat edillmesi gereği her
halde hatırda tutulacaktır. 

I Sanayi Bakanlığının küçük ve orta yatırım
lar için AID. İdaresinin hazırladığı tipten 
standart projeler geliştirmesi ve bunları yay
ması düşünülebilir. Bu konuda AID'nin çalışrna-
llarının yararlı olacağı tabiîdir. 

Bizim gördüğümüze göre AID İdaresi yüz
lerce küçük orta sınai kuruluş içino 300 - 500 
kdimelik açıklamalı proje taslakları hazırla
mıştır. Bunlarda gerekli yatırın, bina, teçhizat, 

I ham ve yardımcı madde, muharrik kuvvet, iş-
I gücü açıklanmaktadır. 

Netice olarak teknolojik bilgilerin imkân 
I nisbetinde memleket sathına yayılmasına çalı-
I şılmalıdır. 

Fakat, bugün için en mühim konu Sanayi 
I Bakanlığında münhasıran özel teşebbüsün me-
I seleleri ile ilgilenecek yetkili bir dairenin, bir 
I teşkilâtın, bir mesul makamın olmasıdır. Bu 

teşkilâtın Bakanlık bünyesi içinde biran evvel 
kurularak kısa zamanda faaliyete geçmesi zaru
retine işaret etmek isterim. 

I Muhterem arkadaşlar, sınai mamullerde bel
li standartlar ve normal tesbiti ve bunllara uy-

I günlüğün temin olunması hayati önemdedir. 

Halen Standartlar Enstitüsü Türk normları-
I nı tesbit gayretindedir. Bu normların tesbit ça-
I lışmalarınm çok geniş ve güç bir iş olduğu 
I aşikârdır. Herhalde yüksek seviyede bir tek

nik bilgi işidir. Fakat bu çalışmanın ilkeleri 
hususunda Sanayi Bakanlığının Ticaret Ba
kanlığı! ve diğer ilgili bakanlıklarla, ilgili ve 
yetkili diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak bâzı 

I kararlara varılması zorunlu görülmektedir. 
Konuda uzman olmadığımız aşikârdır. Ancak 
bugün kazma, ertesi gün traktör kancası stan
dartlarının tesbitine şahidolmaktayız. Bu hu-

I susta enstitünün bir politikası olmalıdır. Öyle 
anlaşılıyor ki, müracaatların tesiri vardır. Ha
len memleketimizde imal edilen maddelerin bir 

I listesi Sanayi Bakanlığında mevcudolmalıdır. 
Bu ınailların belli bir önceliğe göre normları-

I nm tesbit edilmesi uygun görülmektedir. Sa
nayi Bakanımız standart tesbitindeki cari uy-

I gulamaları ve icaplara uygun bir esasa bağlan-
I ması yolunda çalışmalardır. Bu dolaylı çalış

malar anlamında da alınabilir. 

Ayrıca memleketimizde yapılan imaFiâtm 
tesbit edilen normlara uygun olup olmadığını 

I murakabe edecek bir teşkilâtın da kısa bir za-
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manda kurularak gerekli çalışmalara başlama
sı ve bu konuda çoğalan şikâyetlerin arkası
nın kesilmesinin zaruretine inanmaktayız. 

Muhterem arkadaşlar; dış tediye muvaze-
nesindeki dengesizliğin giderilmesi için ihraç 
mevzuu cilan sanayi mallarının ihracatını ko
laylaştırıcı ve artırıcı bâzı tedbrlerin alınmasın 
bâzı engellerin kaldırılması konusundaki Ba
kanlık çalışmalarının hızlandırılmasına temen
ni ederiz. 

Ortak Pazarla olan münasebetlerimizi hem 
bugün için ve hem de gelecek yılllar için men
faatimize uygun bir formülle mütalâa etmek 
zorundayız. Sanayi mamullerimizin dış pazarlar
da sürüm ve satış imkânlarının şimdiden araş
tıracak devamlı satış yapan ve ihracatı istik
rarlı olarak yürüten bir sisteme mutlaka sa-
hib olmalıyız. 

Müşahedemiz odur ki, bugüne kadar bu yön
de olumlu bir çalışma yapıllmamıştır. 

Sanayi Bakanlığının Ortak Pazara mem
leketimiz asil üye olabileceği zamana kadar 
sanayimizde hangi tedbirlerin alınması icabet-
tiğini hem Devlet yönünden ve hem de husu
si teşebbüs yönünden programlayıp bunu tat
bik için gerekli teşebbüse biran evvel geçme
nin zaruretine işaret etmek isteriz. 

Şüphesiz bu çalışmaları Sanayi Bakanlığı 
tek başına yürütmiyeeek. Başta Maliye ve Ti
caret Bakanlıkları olmak üzere türlü kamu ve 
özel teşebbüs kuruluşları ile iş bölümü ve işbir
liği yapacaklardır. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizdeki 
iş yerlerinde toplu iş sözleşmeleri âdeti yerleş
mektedir. Her iki taraf da konuda teşkilâtlan
maktadır. Masa başında, üretimle ve verimle 
ilgili olmıyarak yapılan pazarlıklar devam et
mektedir. 

Sanayi Bakanlığının üniversiteler, işçi ku
ruluşları, işveren kuruluşlarından da yararla
narak prodüktivite artışları üzerinde devam
lı araştırmalar yaptırması, başka memleketler
deki uygulamaları, Çalışma Bakanlığı işbirli
ği ile temin etmesi ve bundan işçi ve işverenlere 
aydınlatmak için yayması bilgi azlığından do
ğacak zararları azaltır. 

Özellikle prodüktivite açılarından ortaya 
konacak gerçekler toplu sözleşme görüşmele
rinde ciddî faydalar sağlıyabilir. 

Türkiye'mizde sınai işletnıeûerin sevk ve 
idaresinde yetişkin personel kıtlığı vardır. Sa
nayi Bakanlığı yeterli formasyonu için bir 
program öngörmelidir. Belli sermayeye ulaşan 
sanayi işletmelerinin, özel teşebbüs alanmdaki-
leriııin önemli bir kısmında da verimi çok dü
şüktür. Bunların her şeye rağmen kâr sağlama
ları millî ekonomi açısından fazla öğünülecek 
bir hal değildir. İşletmelerin verimli çalışması 
sevk ve idarenin fonksiyonlarına vakıf dürüst, 
çaİJTşkan, liderlik vasfına sahip idarecilerle 
mümkündür. Türkiye bunları belli bir progra
ma göre seçmek ve yetiştirmek zorundadır. 
Özellikte yüksek yöneticilik sanatının gelişti
rilmesi için Sanayi Bakanlığı, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı Devlet Personel Dairesiı Maliye 
Bakanlığı ile işbirliği halinde bir tedbirler man
zumesi düşünülebilir. 

Bugün için, hailen Devletin bu yöneticiler 
için uyguladığı ücret sisteminden dolayı mey
dana gelen manzara şudur: 

Devlet teşekkülünde bir idareci sıkıntısı 
vardır. Buna mukabil, özel teşebbüsteki birçok 
idareciler kapasitelerinin çok altında çalış-' 
makadırlar. Zira, özel teşebbüs fazla ücret 
vererek İktisadi Devlet Teşekküllerinde yeti
şen bir idareciyi alarak çok küçük bir işletme
nin başına getirmektedir. Dolayısiyle büyük 
bir işletmeyi sevk edebilecek kabiliyetteki bir 
idareci, kabiliyetlerinin çok altında çalışmak 
durumunda kalıyor. Bundan, sanayiimiz bü
yük zarar görmektedir. Bu probleme bir çözüm 
yolu bulunması lüzumu aşikârdır. 

Montaj sanayii üzerinde Bakanlığın titiz
likle durmasını nıemnuııP±ukla karşılarız Te
mennimiz odur ki, montaj sanayii kısa zaman
da önündeki dar boğazı kırarak imalât sanayii
ne geçebilsin. 
Muhterem arkadaşlar; Sanayi Bakanlığının 
ikinci grup fonksiyonu üzerinde de anahatlaroı 
ile kısaca durmak isterim. 

Bilindiği gibi 440 sayılı Kanuna göre serma
yesinin ya yarıdan fazlası Devlete veya İktisadi 
Devlet Teşekkülüne ya da ikisine aidolan iktisa
di alanda ticari esaslarla çalışan, kârlı ve verim
li çalışmaları zorunlu, fon yaratmaları gerekli, 
muhtar kuruluşlar olan İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin her birinin kuruluş kanunlarında, ilgili 
bulundukları bakanlıklar tesbit edilmektedir. Ha-
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len ilgili özel kanunlar Yüksek Meclislerden sa
dır olmadığı için her İktisadi Devlet Teşekkülü 
eski ilgilerini sürdürmektedir. Biran evvel bu 
teşkilât kanunlarının çıkartılmasını temenni ede
ri;-;. 

Halen Türk ekonomisinde çok büyük ağırlık
ları olan 7 İktisadi Devlet Teşekkülü Sanayi Ba
kanlığına bağlıdır. 

Sümerbank: Türkiye pamuklu ve yünlü doku
masının % 25 ini. 

Demirçekli : Türkiye yuvarlak hadde mamul
leri üretiminin % 80 ini. 

SEKA : Türkiye selüloz ve kâğıt karton ma
mullerinin % 80 ini. 

Çimento Sanayii: Çimento üretiminin % 70 i-
ni. 

Azot : Azotlu gübre üretiminin tümünü. 
Şeker : Şeker üretiminin tümünü ya kendi

si üretmekte ya da bu üretimi yönetmektedir. 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu ise, 1961 

yılında Sayın Başbakanımızın Başkanı bulundu
ğu bir eksperler heyetinin de tesbit ettiği üzere 
kapasitesinin pek azını kullanabilmektedir. Buna 
rağmen, yurt savunmasında büyük gücdür ve ma
denî imalâtta büyük bir imkândır. 

Bu teşekküller hakkında Başbakanlık Yüksek 
Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan ve Yük
sek Meclise sunulan raporlarda mufassal bilgi ve
rilmiştir. Bu raporların biran önce Yüksek Mec
lislerce tetkik olunarak bir sonuca bağlanması hu
susunun zaruretine işaret ederek geçmek isterim. 
Yalnız, Türkiye ziraatinde mümtaz bir yeri olan 
pancar üretimini dirije eden Şeker Şirketinin son 
yıllardaki sermaye yetersizliğinden dolayı eki
cilere olan pancar borcunu gününde ödiyememesi 
üzerinde durmak isterim. 

Köylü, borçları dolayısiyle Aralık ve Ocak 
aylarında büyük güçlüklerle karşılaşmaktadır. 
Bu arada ümit bağiadığı pancar parasını da 
zamanında alamayınca elindeki değerlerini gü
nün rayiç fiyatının altında satmak zorunda kal
maktadır. Mart ve Nisan aylarında ise, sattığı to
humluğu, yiyeceği buğdayı, çiftini eline geç ge
çen pancar parsı ile çok daha fazla fiyatla almak 
zorunda kalıyor. Şeker Şirketinin üç, dört se
nedir devam eden bu problemine ciddî bir formül 
bulmak zorunluğu vardır. 

Sanayi Bakanlığına bağlı olan 7 kuruluş bü
tün İktisadi Devlet Teşekküllerine has türlü me-

I selelerden birkaçına ya da birçoğuna sahip bu
lunduğu 1961 yılında yabancı ve yerli uzman
lara yaptırılan incelemelere sahiptir. Bu teşek
küllerin, 440 sayılı Kanunun öngördüğü kârlı 
ve verimli işleyişe varması için türlü faktörlerin 
mevcudiyeti malûmdur. Sanayi Bakanlığı tek 
başına bunları elbette sağlıyamaz. Ancak bu Ba
kanlık konuda çok etkili olabilir. Düşündükleri
mizi sıralıyalım. 

I 440 sayılı Kanunun 18 nci maddesi İktisadi 
Devlet Teşekkülleri arasında uygun bir koordi
nasyonu öngörmüştür. Bu konuda Sanayi Ba
kanlığını görevlendirmiştir. 440 sayılı Kanunun 

I 18 nci maddesinin son kısmına göre, türlü Ba-
kannlıklarla ilgili İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
aralarındaki koordinasyonu sağlamak üzere her 
altı ayda bir İktisadi Devlet Teşekkülleri genel 
ümüdürleri Başbakan yardımcılarından birinin 
başkanlığında Maliye Bakanı ile ilgili bakanların 
iştiraki ile bir toplantı yapılmalıdır. Bu toplan
tıların sekreterlik işleri Sanayi Bakanlığına aittir. 

I Bildiğimize göre uzun süredir yapılamıyan bu 
toplantıların birisi 3 . 11 . 1966 tarihinde yapıl
mıştır. Sekreter görevi ile hükümlü Sanayi Ba
kanlığı bu toplantıların kanunun öngördüğü sü
reler içerisinde yaparsak İktisadi Devlet Teşek
küllerinin çalışmalarının daha verimli olacağı 
şüphesizdir. 

Sanayi Bakanlığı ilgili olduğu İktisadi Dev
let Teşekkülleri için koordinasyon sağlamak 

} açısından en fazla imkâna sahiptir. Bünyesinde 
mevcudolan İktisadi Devlet Teşekkülleri Merkez 
Heyetini gerçeklere göre çalıştırabilirse, 7 teşek
kül için çok önemli sonuçlar alınabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bilindiği gibi İktisadi 
Devlet Teşekkküllerinin ortak problemlerini şöy
lece sıralıyabiliriz. 

1. Organizasyon bozukluğu, 
2. Malî bünye bozukluğu ve sermaye yeter

sizliği, 
3. İkmal, tedarik ve satış işleri bozukluğu, 
4. Personel işleri bozukluğu, 
5. İşletmecilik bozukluğu, 
6. Boş kapasitelerin giderilememesi, 

I 7. Eskimiş ve yıpranmış makinalarm tekni
ğin yeni imkânlarına göre değiştirilememesi, 

8. İcra plânının İktisadi Devlet Teşekkkül-
lerini fazla kayıtlara sokarak hareket kabiliyet
lerini kısıtlaması, 

I 9. Stok meselelerinin halledilmesi. 
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Bu problemlerin çözümü için stok meseleleri
nin hallinin şart olduğu kanaatindeyiz. Bu konu
da Sayın Vekilimiz alınacak veya alman tedbir
ler mevzuunda bizleri aydınlatmak lûtfunda bu
lunurlarsa memnun kalırız. 
, İktisadi Devlet Teşekküllerinin ortak bir işçi 
ücret politikası olmadığı malumlarınızdır. Bu 
durum baskı gruplarına karşı zayıf olan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin her birinde fahiş ücret 
artışlarına ve diğer teşekkül ve millî ekonomi 
zararına gelişen diğer taleplerin kubulüne mün
cer olmaktadır. Sanayi Bakanlığı kendisinin 
ilgili bulunduğu 7 teşekkülün işçi meseleleri için 
ortak bir çalışma yapılması ve ortak bir tutum 
alınmasını sağlıyabilirler. Geçmişteki uygula
maların çeşitli örnekleri bu bakımdan Sanayi Ba
kanlığının inisiyatifini zorunlu kılmaktadır Ba
kanlık ilgili bulunduğu 7 teşekkülde yaptıra
cağı analizlere, piyasadaki ücret araştırmala
rına, çalışanlara normal olarak tanınn sair hak
lara ait bilgilere dayanarak teşekküllerinin tem
silcilerini bir ortak tutumda birleştirebilir. Bu 
çok ehemmiyetlidir. Çünkü, sendikalar teşek
küllerden sağladıkları imkânlar manzumesinde 
en lehlerine olanını diğer bütün teşekküllerden 
istiyebilmektedirler. Halbuki, İktisadi Devlet 
Teşekküllerinde bu derece bir tutarlık yoktur. 

Haddizatında İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde en basit şekliyle iş kolları esasına göre işin 
değerlendirilmesi yapılmamıştır. Ve bunun ne
ticesi sendikalar grev tehdidi ile işveren mües
seselerde iş değerinin üstünde ücret zammı iste
mektedirler. Ve işverenler de bu talebe bir pa
zarlık yapmak zorunda kalmaktadırlar. Sendi
kaların taleplerinin memleket ekonomisi ile oran
tılı olarak durabileceği yeri tesbitte iş değerinin 
bilinmesinin en mühim rolü oynıyacağını ifade 
etmek isterim. İşçilerle olan bu ücret politikası 
sadece Sanayi Bakanlığı bünyesinde bulunan İk
tisadi Devlet Teşekküllerinde değil, diğer bakan
lıklara bağlı teşekküllerde de mevcuttur. Hükü
metin Türkiye ekonomisi için hayatî önem taşı
yan bu konu üzerinde 2 ııci Beş Yıllık Plân ha
zırlanırken önemle durması zorunludur. 

Sanayi Bakanlığı ilgili bulunduğu İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin âtıl kapasitelerinin kul
lanılabilmesi için çok çaba sarf etmek durumun
dadır. 

440 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet Teşek
küllerinin muhtar olması arz ettiğimiz hedeflerin 

tesbit edilmesine mâni değildir. Hedefler asga
ridir. Şüphesiz geçilebilir. Hedefler kendi ara
larındaki bağlantıları dolayısiyle her hangi bir 
israfa da yol açmaz. . Sanayi Bakanlığı ilgili 
bulunduğu İktisadi Devlet Teşekkülleri için bu 
çalışmaları yaptırabileceği gibi, 440 sayılı Ka
nunun 18 nci maddesi ile kendisine verilen koor
dinasyon sekreterliği dolayısiyle aynı istikamette 
gelişmeler sağlıyabilir. 

Gelişmiş memleketlerin sanayi işletmelerinde 
hattâ, memleketimizde gereğince çalıştırılmakta 
olan sınai işletmelerde işgücünden ve teçhizat 
ile tesisattan sağlanan verimin benzeri İktisadi 
Devlet Teşekküllerin de de elde edilmesi sorum
lulardan istenmelidir. Biz yasama organları bu
na titizlikle göz kulak olmalıyız. Bunun icap
ları ne ise onları da yerine getirmeliyiz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin elinde çok 
büyük ölçüde makina ve tesisat olduğu malûm
dur. Bunların teşekküller tarafından tam kapa
site ile çalıştırılmadığı gerçeğine ek olarak bir 
kısmı esasen fuzuli de olabilir. Bu mahiyette 
olanların tesbiti ile mümkünse benzeri teçhizat 
için yapılan iç ve dış ödeme yapılmaması gerek
lidir. Bütün İktisadi Devlet Teşekküllerine 
şâmil bir makina ve teçhizat envanteri yaptı
rılarak durum tesbit edilmeli ve yapılacak de
ğerlendirme ile arz ettiğimiz sakınca önlenip, 
fayda sağlanmalıdır. Bilmiyoruz, bu mühim ko
nuda da Bakanlığın bir çalışması mevcut mudur? 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak kısaca 
sanayimizin gelişmesini ve bugünkü yerini be
lirtmeye çalışacağım. 1948 yılına kadar tarım 
üretimin millî gelir içindeki payı ortalama % 55 
iken, 1960 da % 40 

1961 de % 42,8 
1962 de % 40,7 
1963 te % 40,7 
1964 te % 38,8 
1965 t e % 36 ya düşmüştür. 

İmalât sanayi üretimin millî gelir içindeki 
payı ise : 

1948 de % 10,5 iken, 
1960 ta % 10,8 
1961 de % 10,9 
19-62 de % 16,4 
1963 te % 16,4 
1965 te % 17,8 e yükselmiş bulunmaktadır. 
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Bu durum ekonomimizde son yıllarda hissedilir 
bir bünyevi değişiklik olduğunu göstermiştir. Ta
rım alanındaki üretimlere nisbeten sınai üretim 
daha müstekar ve devamlı gelişme sağlamıştır. 
1950 yılında Türkiye'de çalışan nüfusun % 80 i 
tarımda, % 6,8 i sanayide çalışırken bugün ta
rımda çalışanların % 70 sanayide çalışanların ise 
% 10 tahmin olunmaktadır. 

Bugün sınai ürünler ihracatında bir artış kay-
dolunmuş ise de ihraç konusunda gerekli titizli
ğin gösterilememesi sebeplerinden bâzı malla
rın ihracı tamamen durmuştur. Bunun en ba
riz misali Sümerbankta hajmbez ihracatının ya
pıl amamasıdır. 440 sayılı Kanunun kârlılık ve 
verimlilik esası üzerinde hazırlanması, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bu yolda yaptıkları ça
lışmaları olumsuz olarak etkilemiştir. 

İhracatın gelişmesi için sınai madde ihracatı
na ve kıymet esasına göre bir sübvansiyon tanı
yarak sanayinin, belirli ihraç maddelerine yö
netilmesini temenni ederiz. 

1948 yılında tarım gelirleri 12,4 milyar lira 
iken, 1966 da 21 milyara yükselmiş. Ortalama 
% 60 oranında bir artış kaydetmiştir. Buna mu
kabil aynı yıllarda sanayi gelirleri 3,7 milyar li
ra iken 10,3 milyar liraya yükselmiştir. Artış 
o^anı % 360 civarındadır. Ekonomiımizin genel 
bünvesmde isanavinin gelişimi daha önemli bir 
dunım arz etmektedir. Bu arada özel sektör 
ciddî çelişmeler kaydederek yatırımlarını pro
gramın üstünde -gerçekleştirmiştir. G-enel olarak 
yatırımlar 1964 te % 3,6 1965 te % 13,7 ora
nında artarak 11 950 000 000 liraya yüksel
miştir. Bunun 5,430 milyar lirasını özel sektör, 
2,210 milyar lirasını İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve bakiye 4,310 milyar lirasını da genel ve katma 
bütçeli dairelerle .mahallî idareler gerçekleştir
miştir. Programın gerçekleşme ve oranı özel sek
törde % 109, İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
% 76, genel ve 'katma bütçeli daireler de ise 
% 90,7 dir. -

Yukarda arz edilen rakamlardan da anlaşıla
cağı veçhile özel sektörün yatırımlarından alman 
randıman, Devlet sektörünün yatırımlarından 
alınan .randımandan daha fazladır, özel sektö
rün millî ekonomimizde bu memnuniyet verici ge
lişmesini teşvik ve daha verimli tedbirlerle Ba

kanlığın desteklemişini grupum adına temenni 
etmekte büyük fayda görürüm. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; ya
rınki müreffeh büyük Türkiye'mizin öncülü
ğünü yapan Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde 
A. P. Grupunruzun görüşlerini Yüce Senatoya 
kısaca arz etmiş bulunuyoruz. Bu bütçenin tat
bikatında Bakanlığın sayın idarecilerine muvaf
fakiyetler temenni eder, yine bütçenin Türk Mil
letine hayırlı olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kınaytürk A. P. Grupu 
adıma. 

A. P. GRUPU ADINA FARUK KINAY
TÜRK (Burdur) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; A. P. Grupu adına Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığından T^öy İşleri Ba
kanlığına verilmiş bulunan Köy Elektrifikasyon 
Dairesinin 1967 bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşlerimizi arza çalışacağım. 

Köy elektrifikasyon hizmeti ilk defa 2819 sa
yılı hususi Kanunla Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı, Elektrik İşleri Etüt Dairesi 
Direktörlüğü bünyesinde ele alınmışltır. 16.7.1966 
gün 6/3349 sayılı Kararname ile Köy İş
leri Bakanlığı, YSE Genel Müdürlüğünde hiz
mete girmiştir. 

Köy Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığının 
asli vazifesi köylerimizi rantable bir şekilde 
elektriğe kavuşturmakla beraber, zirai faaliyet
lerin elektromekanizasyonu, yerüstü ve yeraltı 
sularından faydalanılmasını, köyde küçük sana
yi tesislerini kurma ve geliştirme yoliyle üretim 
ve iş kapasitesinin artırılması gibi köyün sosyal 
ve ekonomik kalkınmasına hizmettir. Bu gaye
leri gerçekleştirmek üzere gerekli plânlama, 
etüt, proje ve araştırma çalışmalarını yapmakta
dır. 

Elektrifikasyon Dairesi, yatırımları plânlar, 
etüt ve proje işlerini hazırlar. Bunların tatbiki
ni Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
Etibank G-enel Müdürlüğü yürütür. Böylece iki 
ayrı teşkilât eliyle yürütülen hizmetler tatbikat
ta telâfisi zor birtakım aksaklıkların doğmasına 
sebeb olmaktadır. Bunların biran evvel gideril
mesini Köy İşleri Bakanlığından beklemekteyiz. 
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Köy elektrifikasyonu plân dönemi öncesi 
(1945 - 1964) 20 yılda elektriğe kavuşan 250 
köydür. Bu da senede 10 - 15 köye elektrik ve
rilmiş demektir. 20 yıllık yatırım tutarı da, 
5 000 000 liradır ki ; böylece ortalama yıllık ya
tırım senede 250 000 lirayı geçmemektedir. 

Bu elektriği de köyler kendi özel imkânları 
ile, bâzı resmî ve özel müesseselerin yardımla-
riyle sağlamışlardır. Bugün ise bu tesislerin pek 
çoğu maksada uygun olmadıklarından % 60 dan 
fazlası yenilenmek zorundadır. 

Plânlı devrede köy elektrifikasyonu : 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 

135 000 000 lira harcanarak, 1 000 köye elektrik 
götürülmesi öngörülmüştür. 

İlk plânlı devrede köy elektrifikasyonu 
programlarının senelere dağılışını şu şekilde 
görmekteyiz : 

7 . 2 . 1987 

Program 
yılı 

1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

O 

Köy sayısı 

. 
139 
198 
295 
255 

Yatırım 
Milyon Tl. sı olarak 

. 
13,5 
22,5 
30 
30 

Yekûn 888 96 milyon 
lira harcanmak suretiyle elektrifikasyona kavuş
turulmuştur. 

Plânm ilk uygulama yılı olan 1963 te hizme
tin ifası için bir kuruş dahi mevcudolmadığm-
dan hiçbir şey yapılmamıştır. 

Plânlı devreden önceki 1945 - 1964 arasında 
elektriğe kavuşan köy sayısı 250 olduğuna göre, 
plânlı devredeki köy elektrifikasyon yatırımla
rının uygulanmasını şöylece görmekteyiz : 

Uygulama yılı 

1945 - 1964 
19'65 
1966 

Elektriğe kavuşan 
köy sayısı 

250 
110 
140 

Yılda elektriğe 
kavuşan köy 

sayısı 

10 - 15 
110 
140 

Plân öncesi devreye 
göre % artış 

100 
140 

Toplam 500 
1966 yılı sonunda programda olup da tesis

lerinin yapımına devam edilenler hariç, 500 köy 
elektriğe kavuşmuş bulunmaktadır. Buna göre 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 2 yıllık 
1965. - 1966 devresinde elektriğe kavuşan köy 
sayısı mevcudun iki misline ulaşmış bulunmak
tadır. 

1964 te elektrikli köy oranı % 0,7 iken, 1966 
sonunda % 1,4 olmuştur. 

1967 yılı sonuna kadar program dışı ele alı
nan köylerle birlikte 480 köye daha elektrik ve
rilecektir. Böylece 1967 yılı sonunda tahminen 
1 000 köy elektriğe kavuşacaktır. Elektrikli köy 
oranı da % 3 olacaktır. 

1967 yılı için teklif edilen 75 000 000 lira 
Plânlama Teşkilâtınca 30 000 000 liraya indiril
miştir. Bu takdirde hizmetlerin görülüp görüle-
miyeceği kendiliğinden meydana çıkmaktadır. 
Yerilen 30 milyonu az görmekteyiz. 

i Tik beş yıllık plânda öngörülen 135 000 000 
I liranın 39 000 000 lira eksiği ile plân yılı prog-
I 
! ramı yapılmamış olduğundan hizmetler, son dört 
j yıla ait yatırım toplamı olan 96 000 000 lira ile 
j plân hedefinin gerçekleşmiş olduğunu görmek-
j teyiz. 
î 
I Türkiye'deki 36 000 köy yerleşim ünitesin-
] den, yapılan tetkiklere nazaran ancak 23 000 nin 

elektriklenmeye uygun bir yapıya sahibolduğu 
tesbit edilmiştir. 

Halen çalışmakta ve inşaa halinde olan elek
trik tesislerinden istifade edebilecek durumda 
olan köy sayısı ise 6 000 civarındadır. 

Plânın öngördüğüne göre üretici nitelikteki 
36 000 köyde elektriksiz yaşıyan 25 000 000 
köylü vatandaşın yılda 150 köyüne elektrik 
göıtürımek ve bunun için de genel bütçeden ay
rılan 20 000 000 lira ile bu hizmetin yapılabi
leceğini düşünmek kana aıtinıee çok iyimser ol
maktan başka birşey değildir. Çalışmalarımızı 
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ıbu hızla devam ettirirsek, Türkiye'de köy 
elektrifikasyonunu halletmek için iki asra ih
tiyaç vardır. 

Türkiye'de 36 000 köyün en kısa zaman
da elektriğe kavuşmasını istiyorsak, yılda 
150 000 000 lira sarf etmekle ve 1 000 köye 
elektrik götürmekle ancak 36 yılda bu dâva
nın halledilebileceği yapılan hesaplarla tesibit 
edilmiştir. 

Eğer bu miktar yatırımı sarf edemiyorsak, 
hiç olmazsa 75 000 000 lira sarf ederek sene
de 500 köyün elektriklenmesine çalışmamız 
şarttır. 

Halen, 25 000 000 halka elektrik hizmeti 
götürmeye çalışan Köy İşleri Bakanlığı bün
yesinde 23 kişilik çıoik küçük bir kuruluş bu
lunmaktadır ki, bu kuruluş binlerce köyün de 
müracaatına cevap vermeye, 36 000 köyün 
ele&trik imkânlarım araştırmaya, plân ve prog
ram tekliflerini hazırlamaya, etüt, proje ve 
aplikasyon işlerini yapmaya çalışmaktadır. 
Bunları yürütmek için de gerekli hiçbir im
kânı mevcut değildir, malî imkânları da mah
duttur. Bu şartlar altında en çok yılda yuka
rıda işaret edildiği gibi, 150 köyün etüt ve 
proje işleri yapılmakta ve bu köylerin elek
trik tesislerinin yapılabilmesi için de işaret 
ettiğimiz 20 000 000 lira gibi küçük bir yatırım 
ayrılmaktadır ki, bununla bu işlerin görülme
sine imkân olmıyaeağı hepinizin malûmları
dır. 

Temennimiz, gelecek yıllarda hükümetlerin 
bu hizmete daha çok öneım vermesi ve daha 
fazla yatırım ayırmasıdır. 

Ayrıca ikmal edilmiş veya edilecek olan 
köy tesislerinin bakım ve işletmesiyle görevli 
bir teşkilât da mevcut değildir. 

Onun için Köy Elektrifikasyon Dairesinin 
hu konu üzerine de eğrilmesinin lüzumuna ina
nıyoruz. 

Bu konuya en kısa zamanda eğilmediğimiz 
takdirde bu zamana kadar harcadığımız 
100 000 000 liralık yatırımın heder olacağı ve 
'bundan sonra yapılacak yatırımların da hede
fe ulaşamıyacağı aşikârdır. 

Bu bakımdan 1967 köy elektrifikasyon ya
tırım programına, kesinhesap ve keşif artış
larından meydana gelen 3 000 000 lira ile ida
me yatırımları için istenilen 2 000 000 ki, ce

man 5 000 000 lira ödeneğin verilmesinin ye
rinde olduğunu belirtmek isteriz, 

Temennilerimiz ı> 
1. — Köy elektrifikasyon hizmıetlerini bi

ran evvel halletmek için istihlâk edilen elek
trik enerjisinin beher kilovatında bir kuruş 
köy elektrifikasyon payı alınırsa, yılda 
50 000 000 lira gelir sağlanır ki, buna Devlet 
bütçesinin verdiği miktar da eklenirse yukarı
da işaret ettiğimiz 75 000 000 lira gelir sağ
lanmış olacağından senede 500 köye elektrik 
verilmiş olacaktır. Yüce Meclislerin tamamı
nın müspet karşılanacağına inandığımız böyle 
ibir kanun teklifinin Hükümetçe meclislere 
getirilmesini temenni ederiz. 

2. — Yukarıda izah edildiği gibi köy elek
trik hizmetlerinin, plân. etüt,' proje işleri YSE 
G-enel Müdürlüğünce, uygulama işleri ise Eti-
bank Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır. İki 
ayrı ünite vasıtasiyle gerçekleştirilmeye çalı
şılan bu hizmetler ise tatbikatta idarî, malî ve 
teknik koordinasyon güçlükleri meydana ge
tirmektedir. Netice olarak da programların 
zamanında arzuya uygun bir şekilde realize 
edilmemelerinden çeşitli mahzurlar ve önün© 
geçilmesi zor aksaklıklar doğmaktadır. Bunun 
için biran evvel teşkilât kanunlarının getiril-
ımesi şarttır. 

3. — Elektrik hizmetlerine umumi bütçe
den verilen 20 000 000 liraya köylünün işti
rak payı olan % 20 ise, şimdi çıkarılan yeni 
bir kanunla % 33 e çıkarılmıştır. Köylü bu 
iştirak payını defaten vermezse elektriğine 
başlaaıılmamalktadır. Meselâ; 20 000 000 lira
ya karşılık, köylü de 7 000 000 a yakın para
yı defaten yatırmak zorundadır. Bu ise köylü
lerimiz için mümkün değildir. Onun için köylü 
yardımının hiç olmazsa taksitler halinde alın
masını sağbyacak kanun ve mevzuatın getiril
mesini uygun görmekteyiz. 

4. — Elktrifikasyon hizmetleri şimdi oldu- -
ğu gibi senelerce muhtelif kuruluşların elinde 
yürütülmeye devam edilirse, bu dâvanın kısa 
zamanda halline imkân görmüyoruz. Tek -ku
ruluşta olmasının hem ödenek harcalarmın 
sarfında ekonomik olacağına ve hem de köye 
giden elektriğin köy sanayiiniin gelişmesinde 
ve kredi imkânlarının destekleyici bir şekilde 
kullanılmasında büyük faydalar sağlanacağına 
inanmaktayız. 
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Onun için kısa zamanda bu yola gidilme
sini b eklemekteyiz. 

Ayrıca bu teşkilâtın kıymetli teknik ele
manlarını da bir tek kuruluş içinde toplıya-
rak, koıordine bir çalışma düzeni içinde geniş 
bilgilerinden ve tecrübelerinden dana fazla 
istifade edilmiş olacağına da inanmaktayız. 

Söylerimize son verirken, 1967 bütçesinin: 
'memleket ve milletimize, ve Köy İşleri Bakan
lığına bağlı YSE Grenel Müdürlüğünün Köy 
Elektrifikasyon Dairesi Başkanlığına hayırlı 
olmasını Ulu Tanrı'dan niyaz eder, kepinizi 
grupum ve kendi adıma hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, 
Adalet Partisi Grupu adına... 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA KÂ
ZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon KarahJsar) 
—• Sayın Başkan ve muhterem senatörler; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ait 
görüş ve temennilerimizin bir kısmını bundan 
önce ' Bayındırlık Bakanlığının bütçe müza
kerelerinde Yüce Senatoya arz ve izah etmiştik. 

Bugün de Sanayi Bakanlığı bütçesi ile 
birlikte müzakere konusu olan bu Bakanlığın 
Devlet Su İşleri dışındaki teşkilâtına ve bağlı 
kuruluş ve teşekküllere ait görüş ve temen
nilerimizi Adalet Partisi Seneto Grupu adına 
Yüce Heyetinize arz edeceğiz. 

Görüş ve temennilerimizi arz etmeden önce 
Grupum ve şahsım adına hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

Sözlerime Bayındırlık Bakanlığı bütçesi de-
layısiyle ifade etmiş olduğunuz; Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluş ve Teş
kilât Kanununun biran önce çıkartılması 
temennisini, bu vesile ile bir kere daha arz 
etmekle başlıyorum. 

önce, sınai kalkınmamız ve enerji politi
kamız içinde en önemli yeri işgal eden elek
trik konusuna değinerek kısaca mâruzâtımı 
bu mevzuda arz edip kıymetli vakitlerinizi 
fazla işgal etmemek suretiyle diğer mevzulara 
kısaca değineceğim. 

Bugüne kadar muhtelif bakanlıklar ve ku
ruluşlarca dağınık olarak yürütülmekte bulu
nan elektrik ve enerji konusundaki faalivet 
ve hizmetlerin, plân hedef ve ilkelerine uygun 
olarak, birleştirilmesi ve koordinasyonunu sağ

lamak amaciyle halen Büyük Millet Mec
lisine sevk edilmiş bulunan Türkiye Elektrik 
Kurumu (TEK) kanun tasarısının kanunlaş-
masiyle elektrik konusunun rasyonel ve ve
rimli bir düzene gireceği inancı içindeyiz. 

Muhterem senatörler, 
Elektrik sektörü konusundaki görüşlerimizi 

böylece kısaca arz ettikten sonra, şimdi de 
madencilik konusuna geçiyoruz. 

Madenlerimizin ve yeraltı zenginliklerimi
zin keşfinde önemli bir fonksiyon ifa etmiş 
ve ifa etmekte bulunan MTA Enstitüsünün 
aıanıa çalışmalarının çok geniş bir alana 
yayılması ve çok geniş amaçlara yöneltilmesi, 
bu konuda kısa zamanda netice alınmasına im
kân vermez bir durum yaratmıştır. 

Bu itibarla, 1967 programında öngörüldüğü 
üzere, Enstitünün etüt' ve arama faaliyet
lerinin, yurt ekonomisi ve dış tediye muvaze
nemiz bakımından en önde gelen demir, 
bakır, kömür ve fosfat aramalarına "öncelik 
ve ağırlık vermesini ve ümit verici bölgelere 
teksif etmesini temenni ediyoruz. 

Önümüzdeki yıllarda belirecek yakıt ihti
yacı için şimdiden hazırlıklı bulunulması ge
rekmektedir. Son zamanlarda yaygın bir hal 
almaya başlıyan fuel - oil - kömür yarışması 
ve rekabetinin, dış tediye yükü nazarı iti
bara alınarak üzerinde durulması ve küçük 
şehir ve kasabalarda halkımıza ucuz yakıt 
temini imkânları yaratılmalıdır. Bu cümleden 
olarak termik santrallerin inşa ve tesislerine 
de imkân vermek üzere, ekonomik kömür, lin
yit yatakları arama ve işletmeciliğine önem 
verilmelidir. 

MTA Enstitüsü son zamanlarda da petrol 
arama faaliyetlerine devam etmiş bulundu
ğundan bu aramaların en ümitli sahalara 
yöneltilmesini ve Türkiye Petrolleri A. O. ile 
koordinasyon teminini tavsiye ve temenni et
mekteyiz. 

Ayrıca memleketimizin maden ve hammad
de potansiyelinin ortaya çıkarılması için de
ğişik ölçekli jeolojik haritaların biran önce 
tamamlanmasını, keza memleketimizin termik 
enerji ve yakıt ihtiyaçları için kömür arama
larına paralel olarak jeometrik enerji, tabiî 
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gaz ve bitümlü şist aramalarının fasılasız de
vamını memleket ekonomisi bakımından fay
dalı mütalâa etmekteyiz. 

Memleketimizin gübre ihtiyaçları için zen
gin, düşük tenörlü fosfat cevherinin bu sa
nayide faydalanma imkânlarının araştırılma
sını, 

Manisa'nın Kasar bölgesindeki zengin uran
yum yataklarının kapasite tespitlerinin yapı
larak fizibilite raporlarının hazırlanması ve 
nükleer enerji yönünden faydalanma imkân
larının araştırılmasını, 

Bolu - İzmit bölgelerindeki bitümlü şist 
yataklarında birer pilot tesisin kurulmasına ve 
keza dumansız yakıt için de pilot tesis kurul
masının 1967 yılında tahakkuk ettirilmesini, 

Memleketimizin sosyal ve teknik hayatı için 
zaruri olan kömürün tüketim ve ulaşım şart
ları dikkate alınarak bölgesel çalışmalarla 
temini yoluna gidilmesini; 

Millî bir maden politikamızın memleket 
gerçekleri istikametinde, günün şartları içe
risinde tesbit ve kanuni esaslara bağlanma
sını, 

Maden cevheri ihracatımızın artmasını sağ-
lıyacak dış pazar etütlerinin ve diğer eko
nomik çalışmaların buna muvazi olarak ya
pılmasının memleketimizin maden faaliyetleri 
bakımından faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü hakkındaki 
mâruzâtımızı ifade ettikten sonra, şimdi Etihank 
hakkındaki görüş ve temennilerimizi Yüce 
Senatoya arza çalışacağız. 

1935 yılında 2805 sayılı Kanunla kurulan 
1957 yılında çalışma sahasına 'bankacılığı da 
alan bu büyük kuruluş; maden ve enerji kay
naklarımızın kıymetlendirilmesi ve işletilmesi 
işi ile millî servetlerimizin başında gelen ma
den cevherlerimizin ekonomik ve teknik ku
rallara uygun olarak çıkarılmasında ve yur
dumuzun sosyal ve endüstriel kalkınmasın
da büyük yeri olan elektrik enerjisinin üretim 
ve dağıtımında önemli hizmetler ifa etmiştir. 

Etibankm 1966 yılı çalışmaları içeris'nde 
olan Seydişehir alüminyum endüstrisine paralel 
olarak, 1967 yılında yan sanayiinin kurulması 
ve bu sanayi için lüzumlu enerjinin Manav
gat ve Iloma santrallerinden' teminini sağlı

ya e ak plânlama çalışmalarının mutlaka ger
çekleştirilmesi zarureti vardır. 

Düşük kaliteli Seyit Ömer Linyit kömür
lerinden termik bir santralle enerji istihsali 
projelerinin 1967 yılında fizibilite raporları ile 
birlikte plânlama kademesinde çalışmaları
nın yapılmasını faydalı görmekteyiz. 

1967 yılı icraat programında 231 köyün 
elektrifikasyonu programa alınmıştır. Türki
ye'mizin elektrikten mahrum köyleri yanın
da, bu miktar çok düşük bir rakamı ifade et
mektedir. Memleketimizin 1968 yılı bütçe tat
bikatında daha güçlü bir rakamla huzuru
nuza gelmesini ümidederiz. 

1964 yılından beri dünya bakır fiyatla
rında bir artış olmaktadır. Bakır üretimi
mizin buna muvazi olarak artırılması ve dolayısiy-
le bu yoldan ihracat gelirlerimizin artırılması ci
hetine gidilmesine lüzum vardır. Bu hususta 
ekonomik, teknolojik görüşler elveriyorsa 
istihsali artırmak için mevcut bakır tesisle
rini tevsi yeni tesisler kurma yoluna gidil
mesi lâzımdır. Bu sebeple Etibankm mevcut 
bakır rezervlerimizin bir millî ba>kır politi
kası içersinde değerlendirilmesini ve özel sek
törün güçlü bir şekilde bu çalışmaya iştirakini 
lüzumlu görmekteyiz. 

Bank'acılık hizmetlerinde Etibankm özel 
maden sektörüne kanun ve meşruiyet hudut
ları içerisinde bankacılığın klâsik kâr zih
niyeti haricinde bu sektörün memleket eko
nomisine müessir bir şekilde iştirakini sağ-
lıyacak kâr değil madenciye hizmet gayesini 
güden ve özel sektöre yardımı hedef tutan 
özel maden bankasının kurulmasını sağlıyan 
bir tasarının Maden Kanununa paralel olarak 
günün şartları içinde ele alınması, çoğu ser
mayeden yoksun olan Türk madencileri için 
büyük hizmet olacaktır. 

Etibanka ait mâruzâtımızı bitirirken Eti
bankm bugün malik olduğu, malî gücü tek
nik ve idari kadrosunun kudreti, elde ettiği 
yeraltı servetleri ile direkman ürettiği 3,5 
milyar kilovat saatlik satınalıp sattığı tak
riben 932 milyon kilovasaatlik enerji imkân-
lariyle çok büyük bir ekonomik ve teknik 
güce sahibolmasma rağmen, millî gelirimi
zin artışına tesiri malik olduğu imJkânlar ya
nında oldukça azdır. Bu itibarla, bu güçlü 
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müessesesinin millî ekonomimizde daha faydalı 
rol oynamasını sağlıyacak bir dinamizmin ge
tirilmesi için, günün şartları içinde hukukî 
ve idari kıstaslar muvacehesinde büyük bir 
hızla özel sektöre kayışını temin edecek ikti
sadi nitelikte bünyevi operasyonların en kısa 
zamanda yapılmasında büyük faydalar olaca
ğına kaani bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi de petrol konusuna geçiyorum. 
Memleketimizde ilk petrol arama ve istih

sal faaliyeti ciddî olarak MTA tarafından 
başlamış ve yapılmıştır. Filhakika yapılan 
arama ve sondajları neticesinde ticari önemi 
haiz ilk petrol 1940 yılında Raman'da bulvn-
muştur. Daha sonra bu Enstitüce 1951 yılında 
Garzan sahası keşfedilmiştir. 

MTA Enstitüsünün ecnebi ve yerli miite-
hassıslarınca yaptığı çalışmalar sonucunda. 
yurdumuzun petrol bakımından istikbâl vâclct-
tiği anlaşılmış, ancak mevcut imkânlarımızla 
rezervlerin bulunmasının ve memleketimiz eko
nomisine beklenen hacımda etkide bulunacak 
şekilde istihsalinin çok uzun zamana bağl] 
olacağı düşüncesinden hareketle, 1954 yılında 
kabul edilen 6326 sayılı Petrol Kanunu ile 
petrol aramaları ve petrol ameliyatı yapmak 
hakkı yahancı şirketlere de tanınmıştır. 

Petrol Kanunu ile birlikte, MTA Enstitü
sünün petrol çalışmaları ve bu konudaki 
muameleleri de TPAO adiyle kurulan millî 
teşekkülümüze 1955 yılında devredilmiştir. 

Petrol Kanununun yürürlüğe girmesinden 
ve TPAO ıran faaliyete geçmesinden sonra, 
petrol aramaları ve ham petrol istihsali ger
çekten büyük inkişaf göstermiştir. Ayrıca 
modern rafineriler kurulmuştur. 

Petrol üretim ve sanayiimizdeki gelişme 
durumunu tahlil etmeden önce, Petrol Kanunu 
ile birlikte bu konudaki faaliyetleri düzenle
mek, takibetmek malksadiyle teşkil edilmiş bu
lunan Petrol Dairesinden söz açmak istiyo
rum. Petrol Dairesi, maalesef gelişen petrol 
sanayiimize muvazi olarak, hizmetlerini zama
nında yapacak ve Hükümete gerekli tedbirler 
almak üzere yardımcı olacak şekilde takviye 
edilememiştir. 

Bu itibarla, Petrol Dairesi Reisliğinin gör
düğü hizmete ve bundan beklenen neticelere 

uygun bir şekilde takviyesini arzu ve temen
ni etmekteyiz. 

Petrol Dairesi halen, aramadan istihsal edi
len ham petrolün tasfiyesine ve petrol mahsul
lerinin tevzii şirketlerme arzına kadar olan 
ameliyeleri murakabesi altında bulundurmak
tadır. Buna mukabil satış ve tevzi işleri, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının teşkilin
den sonra bir müddet Ticaret Bakanlığı Akar 
yakıt şubesince yürütülmüşken, bilâhara Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, Enerji ve 
Kaynaklar Dairesine bağlanan bir şubece de
vam ettirilmektedir. 

Bu değişikliğe rağmen, petrol konuların
da yetkinin bir elden kullanılması ilkesi ve ko
ordinasyon temini sağlanamamış durumdadır. 
Petrol Sanayiinin bütün safhaları ile bir kül 
teşkil etmesine ve muhtelif safhalar arasında 
yakın ilgi V9 bağlılık bulunmasına göre, işin 
tek elden tedviri ve petrol politikasının uygu
lanmasının daha olumlu bir şekilde murakabe
sini ve takibini mümkün kılacak, Petrol Dai
resi Reisliğinin 1967 bütçe raporundaki te
menninin yerine getirilerek, petrol mahsulle
rinin tevziat ve satış faaliyetlerinin de Petrol 
Dairesinin yetki ve görevleri içine alınmasını 
gerekli mütalâa etmekteyiz. 

Yurdumuzda hampetrol istihsali günden 
güne artmasına rağmen serbest döviz ödenmek 
suretiyle ithal edilen hsm petrole yapılan dış 
tediyeler büvük bir değişiklik göstermem ekte
dir. Filha,kika ham petrole ödenen yıllık döviz 
450 milyon Türk lirası karşılığını muhafaza 
etmekte bu vesile ile Petrol Kanunundan bu 
yana petrol istihsalini arz etmek isterim. 

1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığı tarafından 178 bin ton civarında 
ham petrol üretilmekte idi. Zamanla 1959 yı
lına kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı tarafından yine ham petrol 372 bin ton ci
varına çıkmak suretiyle istihsal edilegelmiş-
tir. 1959 yılından sonra yabancı şirketler 16 
bin tonla buna iştirak etmişler ve 1963, 1964, 
1965 ve 1966 yıllarında, bu miktar artmak su
retiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
765 bin ton civarında ve yabancı şirketler 
1 234 000 ton civarında olmak üzere 1966 is
tihsali 2 041 000 ton civarına yaklaşmıştır. 
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Görüldüğü üzere Türkiye Petrolleri A. O. 
196-1 yılı sonuna kadar hanı petrol istihsalinde 
büyük inkişaflar kaydederek liderliği muhafa
za etmiş, buna mukabil yabancı şirketlerin is
tihsalleri 1963 ten itibaren inkişafı kaydetme
ye başlamış ve 1965 ten itibaren de bu şir
ketlerin istihsali ilk defa olmak üzere Türkiye 
Petrolleri A. O. lığı istihsalini aşmıştır. 

1967 programında yerli ham petrol ihtiya
cı 5 500 000 ton olarak tahinin edilmiş olup, 
bunun 2 400 000 tonunun yerli istihsalden, 
3 100 000 tonunun ise ithal suretiyle karşılan
ması beklenmektedir. Boru hattının faaliyete 
geçmiş olması ile 1966 yılı istihsal neticeleri
nin tahminlerin üstünde gerçekleşmesi muva-̂  
cebesinde 1967 yılı istihsalinin tahminlerin üs
tünde tahakkuk etmesi beklenebilir. 

Petrol Kanunu ile kabul edilen sistem için
de, petrol kaynaklarımızın kısa zamanda tes-
bit edilmesi ve kıymetlendirilmesi, yabancı 
şirketlerin ve sermayenin de iştiraki suretiyle 
bir karma ekonomi düzeninde yürütülmekte
dir. Petrol ve petrol ürünlerine, öteden beri 
'dış tediye muvazenemiz içinde yapılan ve yük
sek rakamlara baliğ olan döviz ödemelerimi
zin asgariye indirilmesi ve enerji konusunda
ki diğer problemlerimizin halli için petrol kay
naklarımızın biran evvel tesbitinde ve millî 
ekonomimize olumlu etkide bulunması için her 
türlü iç ve dış imkânların seferber edilmesin
deki faydalar aşikârdır Diğer taraftan, itha
li gereken petrolün en iyi imkânlarla ve ucuz 
olarak temini şarttır. 

Ancak yabancı sermayenin iştirakiyle ya
pılan petrol ameliyelerinde, rnemlekot menfa
atlerinin ve millî ekonomimiz yönünden etki
lerinin yakından murakabesi ve gelişen durum
lara göre tedbirlerin alınması da kaçınılmaz 
bir zarurettir. Esasen Hüküm'et programında 
ve yıllık icra programlarında, Petrol Kanunu
nun uygulanmasındaki aksaklıkların giderilme
si ve ekonomimize en yararlı hale getirilmesi, 
diğer taraftan ham petrolün ithal fiyatlarının 
daha da düşürülmesi öngörülmüş bulunmakta
dır. Keza, gelişen petrol ürünleri ihtiyacımızı 
karşılamak ve ham petrolü menfaatlerimize en 
uygun pazar1 arda satmalaibilmek için yeni bir 
millî rafineri kurulması düşünülmüş ve 1966 
programına dâhil edilmiştir. Temennimiz ma-
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denî yağ imali için lüzumlu anayağları da 
imal ederek döviz tasarrufu sağiıyacak bu mil
lî rafinerinin kuruluşu çalışmalarının hızlan
dırılması ve biran evvel faaliyete geçirilmesi
dir. 

Bu izahlarımızdan da anlaşılacağı üzere 
millî petrol sanayiimizin inkişafı için ve bu 
konudaki faaliyetlerin ödeme dengemiz ve mil
lî ekonomimiz bakımından yakından izlenerek 
gerekli tedbirlerin alınmasına çalışılmış ve ça
lışılmaktadır. 

Ancak bu konudaki her türlü tereddüt ve 
istismarı bertaraf etmek üzere 1966 ve 1967 
programlarında ve Hükümet programında yer 
alan tedbirlerin biran evvel gerçekleştirilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Bu itibarla, Petrol Kanununun 13 yıllık 
tatbikatı göz önünde tutulmak suretiyle ve 
gelişen günün şartları nazara alınarak yapıl
ması öngörülen değişiklik biran evvel gerçek
leştirilmelidir. 

Bu değişiklikle ilgili çalışmalarda, petrol 
araştırmalarında yabancı şirketlerle petrol 
müstahsili meımlekeitler arasında son yıllarda 
yapılan anlaşmalar ve karşılıklı hak ve mü
kellefiyetler göz önünde tutulmalıdır. 

Ham petrolde sağlanan indirim ve bilâha-
ra sağlanacak indirimin rafineri şirketle rinde 
bırakılmıyarak bütçeye mal edilmesi için baş
lanan çalışmaların biran evvel mevzuat dâhi
linde neticelenmesi sağlanmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Şimdiden petrol alanında faaliyette bulu

nan İktisadi Devlet Teşebbüslerimiz hakkında
ki b*âzı görüş ve temenni!erimizi arz edeceğiz. 

1964 yılında petrol arama istihsal ve rafi
naj konusunda faaliyette bulunmak üzere ku
rulan T. P. A. O. lığın gerçekten bu alanda 
olumlu çalışmalar yapmış ve memleket ekono
misi ve dış ödeme dengemiz bakımından ifti
har edileck neticeler almışıtır. 

Ortaklık ayrıca OALTEX Şirketi ile bir 
anlaşma yaparak % 51 hissesi Ortaklığa, % 49 
hissesi de CALTEX e aidolmak üzere İPRAŞ 
(İstanbul petrol rafinerisi A. Ş.) ni kurmuş
tur. İPRAŞ Şirketi - İzmit - Tütün çiftlik mev
kiinde halen tevsiine girişilmiş bulunan 
1 000 000 ton kapasiteli rafineriyi kurarak 
1961 yılı sonunda faaliyete girmiştir. Halen 
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rafineride Millî Savunma ihtiyacı için Lib
ya'dan % 27 indirimli olarak getirilen ham 
petrol de işlenerek hem döviz tasarrufu, hem 
de Millî Savunma bütçesinde tasarruf sağ
lanmış bulunmaktadır. Rafinerinin ürünleri 
dır. 

T. P. A. O. lığı Petro Kimya terslerini 
kurmak üzere PETıKİM Şirketini de kurmuş 
olup, bu şirketin faaliyetleri olumlu yolda 
ilerlemektedir. Bu tesislerin bitirilmesiyle 
sağlanacak döviz tasarrufu ve kurulacak yan 
sanayii için yaratılacak imkânlar muvacehe
sinde bu tesislerin biran evvel bitirilmesini 
b eklemekteyiz. 

Ortaklıkça inşaa ve tesis edilen ve yıllıJk 
taşıma kapasitesi 3 milyon ton olan petrol bo
ru hattı da açılmış olup, -bunun petrol istih
salimizde olumlu neticeleri beklenmektedir. 

Boru haıttınm işletilmesi konusunda Basın
da muhtelif haberler ve yorumlar intişar et
miş ve bu husus daha Hükümetçe bütünüyle 
ele alınıp, esasları açıklanmadan tartışma ko
nusu haline getirilmiştir. 

Millî dâvalarımızda ve memleketimizin eko
nomik meselelerinde, millî çıkarlarımızı ön 
plânda tutarak, millî gelirin artışını ve halkı
mızın refaha kavuşmasını hedef kaJbul eden 
iktidarımızın, bu meselede millî ekonomimizin 
gerektirdiği istikamette bir çalışma ve tasar
rufun dışında, bir tutum içinde olamıyacağın-
dan kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Petrol sorunumuzun muhalefet grupları ta
rafından bir Meclis araştırması şeklinde etraf
lı olarak incelenmesi talebine, Adalet Partisi 
Grupu ve İktidar olarak, Hükümet progra
mında yer alan bu konunun bütünüyle, açık 
hizmet etme anlayışımız içinde, Meclislerce 
ele alınmasında fayda mülâhaza edilerek sami
miyetle katılmış bulunuyoruz. 

Bu suretle her vesile ile polemik konusu 
haline getirilen bu mevzuun, bir kere daha vu
zuha kavuşmasını ve bu alandaki memleket 
gerçeklerine ve menfaatlerine uygun Adalet 
Partisi tasarruflarının millet huzurunda tes-
bitini memnuniyetle karşılamaktayız. 

Bu itibarla petrol gibi en önemli bir me
sele iktidar ve muhalefet gruplarının millî 
menfaatlerin gerektirdiği bir politikada, asga
ri müştereklerde birleşmek suretiyle, bu dâva
nın yurt çıkarlarına en uygun şekilde ortaya 

konmasının mümkün olacağı inancını taşımak
tayız. 

Filhakika, türlü maksat ve vesilelerle, ger
çek millî menfaatlerimizin korunması husu
sunda kamu oyunda şüpheler uyandıran ve ba
ğımsız bir devlet olmanın haysiyetini zedeliye-
cek derecede istismara kadar götürülmüş olan 
ve sokak kaldırımlarına kadar düşürülmek is
tenen petrol meselelerimizin Hükümetçe, Dev
letimizin sahilbolduğu şerefli ve itibarlı varlı
ğına uyacak tarzda, hukukî, ilmî ve ekonomik 
yönleriyle, millî güvenliğimiz içinde açık ve 
alenî prensiplere bağlanmasında büyük fay
dalar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Petrol konusundaki mâruzâtımızın sıon kıs

mında, petrol ürünleri ihtiyacının karşılan
masında, özellikle bunların ithal, tevzii, depo
lanması, fiyatların ayarlanması ve satışında 
tanzimi bir fonksiyon ifa etmek üzere 1941 
yılında Millî Korunma Kanununa göre kurul
muş olup, halen faliyetine günden güne artan 
bir güçle devam etmekte olan Petrol Ofisin
den bahsedeceğim. 

Bu kuruluşumuz halen millî savunma ihti
yaçları ile resmî daire ve. teşekküllerin ihtiyaç
larını da içine almak suretiyle, halk ihtiyaçla
rının temininde bütün vatan sathına yayılmış 
en büyük satış ve tevzii organıdır. Ayrıca bu 
kuruluşumuzun özel bir ödev olarak, NATO 
akar yakıt tesisleri ve boru hatlarının işletil
mesi görevi de verilmiştir. 

Son olarak askerî hava meydanlarındaki 
ikmal tesislerinin işletilmesi ve uçakların ik
mali hizmetlerine zamimeten, sivil hava mey
danlarında tesisler kurarak, 1967 yılı başından 
itibaren T. H. uçaklarının da ikmal ve servis 
hizmetlerini deruhde etmiş bulunmaktadır. 
Ofisin iktidarımız zamanında gerçekleşen bu 
başarılı hizmetini takdirle karşılamaktayız. 

Petrol Ofisinin 1967 yatırım programının, 
bu -konulara iktidarımızın verdiği ehemmiyet 
derecesinde, lâyık olan seviyede biz hizmete 
imkân sağlıyacağını memnuniyetle görmekte
yiz. Bu geniş yatırım programı içinde, Ofisin 
bugüne kadar turizm sahasına yapmış olduğu 
yatırım ve hizmetlerin artırılmasına gayret 
gösterileceğinden emin bulunmakta ve bunu 
temenni etmekteyiz. 
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Ancak Ofisin reorganizasyon kanunu bu-* 
güne güne kadar çıkarılamamış bulunması 
ıbüyük talihsizliktir. Bu hususun 1967 yılı içdn-
<de iktidarımız tarafından - gerçekleştirilmesini 
beklemekte ve bunun tahakkuk ve bu teşek^ 
külün malî bir güce sahip kılınmasını temen
ni etmekteyiz. 

Pek muhterem senatörler, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında önemli 
yerler işgal eden güçlü kuruluş ve müessese
leri hakkında görüş ve kanaatlerimizi bitir
meden önce, mühim addettiğimiz bir hususu 
zikretmeden geçemiyeeeğim. 

468 sayılı Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun görevleri ve İktisadi Devlet Te
şekküllerinin Denetimi Hakkındaki Kanunun 
yürürlüğe girmesine kadar özel kuruluş ka
nunları gereğince, Sayıştay murakabesinden 
istisna edilmiş bulunan ve 468 sayılı Kanuna 
göre de Yüksek Denetleme Kurulu murakabe
sine tabi tutulmuş olan E. İ. E. İdaresi ve 
M. T. A. gibi teşekküllerin ^Meclis adına ta-
•mamen murakabesinin sağlanmasını temin ede
cek mevzuat derhal çıkarılmalıdır. Bu suret
le Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hak
kındaki sözlerimi bitirmiş bulunuyorum. 

Yüce Senatonun heyeti umumiy esini Ada
let Partisi Senato G-rupu adına tekrar hür
metle selâmlarken, Bakanlık bütçesinin Yük
sek Türk Milletinle hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

Hürmetlerimle. (Alfcşlar) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar altı üye grupları 
adıtıa dört saat konuşmuştur. Şimdi şahısları 
adına konuşacak arkadaşlara sıra gelmiştir. 
(Feragat ettiler sesleri) Şahısları adına konu
şacak kimse yok mu?.. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ben konu
şacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; yorucu bir çalışma 
saatinin devamı sırasında söz aldığını için üz
günüm. Faka, bâzı hususları da arz etmek 
mecburiyetindeyim. Bendeniz sadece Sanayi 
Bakanlığının bünyesinde bulunan Türkiye Şe
ker Fabrikalarından bahsedeceğim. Mesele, 32 
milyon Türk vatandaşının günlük gıdasını teşkil 

eden şekerin istihsaline yarıyaıı pancar duru
mudur. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar pancar 
ekicilerinin kısmen ödenip, kısmen ödenmediği 
bir realitedir. Mesele gerek Bakanlığa, gerekse 
Şeker Şirketine türlü kanallarla intikal etti
rildiği için üzerinde durmıyacagım. Benim is
tirhamım, raporda da belirtildiği gibi 1967 se
nesi içerisinde 1966 ya nisbetle şeker istihsalinde 
45 bin ton kadar bir eksilme programlanmıştır. 
İstalısali düşürme yönünden Şe:şer Şirketinin, 
müstahsilin ekmekte bulunduğu tarlalarda bir 
miktar tahdit yoluna gidilmiştir ve bu da hak
lıdır. Ancak istirhamımız Türkiye'de 5 - 2 0 dö
nüm arasında pancar ekicilerinin bir aile ziraati 
halinde çalıştığı şirketçe malûmdur. Bu da ek
seri ekicileri teşkil etmektedir. Şimdi, 5 veya 
10 dönümlük bir tarla hazırlanıl aş vaziyette, 
hattâ şirketten alman gübreler de atılmıştır. Bu 
sefer 10 dönümlük tarlanın 7 dönümünü ekecek
sin yahutta 8 dönümlük tarlanın 6 dönümünü 
ekeceksin gibi bir tahdit tesbit edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 8 - 10 - 15 dönümlük 
bir tarlanın 3 - 5 dönümünün ekilmesine ve böy
lece bir tahdide gitmek bu tarlada bir ikilik 
durumunu yaratır. Pancarın dışında kalan kı
sımda ekilecek hiçbir mahsûl fayda vermez. Bi
zim istirhamımız, hiç olmazsa 20 dönüme kadar 
kendi ailesi ile ekip pancar yetiştiren müstahsıl-
da bir tahdide gidilmemesi, 20 dönümün üze
rinde yapılan ekimlerde bu sene yapılacak istih
sal kısıntısının böylece temin edilmesidir. 

Bir diğer mâruzâtım, Şeker Şirketi ile pan
car ekicisi arasında 30 küsur yıldan beri bir tip 
mukavele mevcuttur. 14 madde mevcuttur, bu 
mukavelede. Aslında mukavelenin tarifini yap
maya lüzum yok. Karşılıklı anlaşmanın mah
sûlüdür fakat, 14 maddenin 14 ünü de tetkik 
ederseniz, hep Şeker Şirketinin lehine ekicinin. 
aleyhine hükümler taşımakta olduğunu görür
sünüz. Bizim gerek Bakanlıktan gerek Şeker 
Şirketinden bu tip mukavelenin karşılıklı ola
rak yeniden bir şekle bağlanmasıdır. Görüyo
ruz ki arkadaşlar, pancar mahsulünün vaktinde 
bedeli ödenmez. İstenildiği zaman Şeker Şirketi 
köylünün tarlasını tahdide gider. Yaptığı mu
kavele ile hepsini kendi lehine tanzim ettiği mad
delerle durumu tesbit eder. Ondan sonra da buı 
memleketin fakir vatandaşının devletçilik sis
temiyle kalkınacağını mutlak surette bu kürsü-
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ye gelen arkadaşlarımız da müdafaaya gayret 
eder. Şimdi Şeker Şirketinin durumuyla, pan
car ekicisi köylü vatandaşın durumunu burada 
biraz evvel konuşan" Cumhuriyet Halk Partisi 
Sözcüsü arkadaşım. Fikret Gündoğan'a ithaf et
mek mecburiyetindeyim. Ayrıca geçen sene de 
arz etmiştim, 440 saydı Kanunun 32 nci maddeci. 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyesinde ida
reci ve teknik elemanın, vazifeleri dışında her 
hangi bir görev almasını yasaklamıştır. İstisna 
maddelerinin arasında gerçi 122 nci maddede; 
«kooperatiflerde üye, idareci veya murakıp ola
bilirler.» derse de benim Sayın Bakandan istir
hamım şudur: Şeker Şirketinde, bilhassa fab
rikalarda vazifeli olan arkadaşlar, pancar ekici
leri kooperatiflerinin idaresini vazifelerinin bir
takım yönlerini suiistimal etmek suretiyle bu 
yerlerde idareci, yönetim kurulu üyesi, şu veya 
bu gibi vazifeler almaktalar ve böylece ekici 
ile şirket arasında nahoş bir durumu da ihdas 
etmektedir. Çok istirham edeceğim, bu arka
daşlar bu kooperatiflerden ellerini çeksinler. 
Çünkü bu tutum karşısında Türk köylüsü koope
ratife bir infial duymakta ve böylece iyi gaye 
ile kurulacak kooperatiflerin de önlenmesine 
imkân sağladıkları gibi ayrıca kötü bir durur 
la karşı karşıya gelinmektedir. 

Daha fazla vaktinizi alımyaeağım, sözlerin! 
burada bitirirken, Yüce Senatoyu hürmetle se
lâmlar, bütçenin Sanayi Bakanlığına hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Naci Arı. 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) bayın 

Başkan, Sayın Bakan, ve değerli mesai arka
daşları; Sanayi Bakanlığı Bütçesi münasebeti 
ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağ
lanan Maden Dairesi, madenlerimiz ve maden 
politikası üzerinde kısaca ben de durmak istiyo
rum. 

Türkiye'nin iktisadi problemlerinin çözü
münde madenin önemini kavramış ve her şeyden 
ziyade Türkiye'de; büyük ve zengin maden ya
taklarının mevcudiyetine inanmış nâçiz bir ar
kadaşınız olarak bu dâva üzerine eğilmeyi va
zife sayıp, aksaklıkların giderilmesi için gayret 
sarf etmekte, düşünce ve kanaatlerimi her yıl 
ısrarla söylemekteyim. 

Geçen yıllar söylediklerimiz tutanak dergi
lerinin sayfalarında kaldığı, müspet yankıları

nın etkisini göremediğim hattâ, bizde kendi dü
şünür ve ihtisas erbabımızın tavsiyelerinin, fikir
lerinin daima arka plâna atılarak değerlendiril
mediğini müşahede edegeldiğim için bu konuda, 
mevcut .alışkanlık ve itibara yönelerek, bundan 
bir müddet önce Türk ekonomisinin durumunu 
incelemek üzere, bir süre memleketimizde kalan, 
çalışma ve incelemelerde bulunan, Milletlerarası 
İmar ve Kalkınma Bankası Heyeti Başkanı Ric-
hard Demuth'un memleketimizden ayrılırken, 
düzenlediği basın toplantısında söylediği sözleri 
zikretmek istiyorum ; 

Heyet Başkanı diyor ki; 
«1961 yılından bu yana Türk ekonomisinde 

görülür şekilde bir gelişme olmuştur. Bununla 
beraber yine de, pek çok mühim meseleler, öne
mini muhafaza etmektedir. Tediye muvazene
sinin durumu hâlâ ciddî bir mahiyet arz etmek
tedir. Tediye muvazenesi probleminin halli için 
ihracatın geliştirilmesi ve ithalâtta bâzı değişik
liklerin tatbiki kanaatimizce şarttır. 

Türkiye, maden bakımından büyük bir potan
siyele sahiptir. 

Maden, narenciye, iyi ve kaliteli zirai mah
allim ihracı suretiyle tediye muvazenesindeki 
açık, müsait hale getirilebilir. Bu, uzun ve cid
dî bir çalışmaya ihtiyaç göstermektedir.» 

Bu sözlerde yer alan fikir ve kanaatler, bu 
kürsüden değerli arkadaşlarımızca defalarca di
le getirildi. İlgili uzmanlarca söylendi, yazıldı. 
liânlama uzmanlarınca hesapları dahi yapıldı. 

Ama maden bakımından yabancıların dahi 
ilk nazarda gözüne çarpan büyük potansiyeli
miz, senelerdir ciddî bir çalışmanın dışında kal
dı. 

Bir defasında bu kürsüden yaptığım konuş
mada 1 Hükümetin bir maden politikası var 
mıdırf Şeklinde sorduğum soruya, verilen ce
vap «yoktur» şeklinde olmuştur. 

Büyük maden potansiyeli sabit bir ülkede, 
Hükümetin veya hükümetlerin maden politi
kalarının hâlâ tesbit edilememesi hoş görülemez. 

Aksak tarafları daha ağır basan, bugünün 
iktisadi görüş, imtiyaz istihraç, işletme ve me-
t ti arma ayak uydurmıyan, miadını doldurmuş, 
bir. Maden Kanunu yanında, madencilik politi
kamızın çeşitli yönleriyle gün yüzüne çıkardnıa-
sını tecrübeli Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından istemek, beklemek, milletimizin hakkı, 
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kendilerinin en verimli vazifesi, ciddî çalışma
nın da bir eseri,olacaktır kanaatindeyim. 

271 sayılı Kanunla tâdil edilmemiş ve halen 
yürürlükte bulunan 6309 sayılı 'Maden Kanunu-
niüi 157 nci maddesi gereğince; altı ay zarnnda 
kurulması icabeden Maden Teşkilâtı, 1954 yılın
dan bu yana, kanunun âmir hükmüne rağmen_ 
kurulamamış ve maden çalışmalarını murakabe 
edecek bölge teşkilâtlanması da bu sebeple hâ
lâ mümkün olamamıştır. 

Ama şimdiye kadar hiçbir bakan da, Maden 
Dairesine bir kere olsun uğrıyarak, ilgilileri kar
şısına alıp bunun madenlerini, kanuna saygı ve 
kanun anlayışlarının tatbikata yöneltilmeme se
beplerini sormak lüzumunu dahi, hissetmemiş
ler veya lüzumlu görmemişlerdir. 

Nihayet Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ihdas edilerek, Maden Dairesi bu bünyeye 
aktarıldığı cihetle, soruya eski Bakan Sayın 
Hüdai OraFm cevabı : «Maden Dairesinin teş
kilâtlanması, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Teşkilât Kanunu ile realize edilecektir.» şek
linde olmuştur. 

Aynı konuda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanına geçen yılki, Bütçe müzakereleri sonun
da sorduğum sorunun 25 Şubat 1966 tarihli ya
zılı ıcevalbmda ise: «Bugün, konu önemle ele 
alınmış, gerek kanun ve gerekse teşkilât yö
nünden mevcut aksaklıklar tespit olunup, ge
rekli tetibirlerin tâyini yoluna girilmiştir» den
mektedir. 

Şimdi; Sayın Bakandan gerek kanun ve ge
rekse teşkilât yününden aksaklıklar giderici ne 
gibi tedbirleri aldığını ve tatbik mevkiine kon
duğunu burada öğrenmek isteriz. Meselâ 271 
sayılı Maden Kanununun 82 nci maddesine gö
re; «İşletme faaliyetlerinin fennî kontrolü, ma
dencilerin fennî nezarete! tâyini suretiyle ola
caktır.» 

Halbuki bugünkü tatbikatta fennî nezaretçi 
ocak başı değil, masa başı görevlisidir. 

Yüce Senatoda 271 sayılı Maden Kanunu
nun 82 nci maddesi görüşülürken fennî neza
retçi faaliyetlerinin kanun hükmüne bağlanma
sını istemiş ve bir önerge de vermiştim. 

O zaman Komisyon Başkanı Sayın Baki 
Güzey: -«İşletme zamanında 'maden mühendisi
ni o sahaya götürmeyi ve o sahada (bulundur
mayı talimatname temin edecektir. Yönetmelik 

maden mühendisinin ne gibi .mesuliyetleri de-
rühde edeceğini gösterecektir.» Komisyon söz
cüsü Sayın Fehmi Alpaslan da : «Bizim de bu 
taçlil tasarısına uygun iolarak hazırlamakta ol
duğumuz bir yönetmelik vardır. Bu yönetme
liği de takibetme hepimizin hakkı ve şimdi bu 
önerge karşısında bir nevi vazife haline gel
miştir» demişlerdi : 

Bir sene sonra vazife olarak benimsediğimiz 
aynı konu üzerinde bu kürsüden gerekli uyar
mada bulunmuş, o zamanki Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın Hüdai Oral: «271 sa
yılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince çıka
rılması icabeden fennî nezaretçi talimatnamesi 
yakında çıkarılacaktır,» buyurmuşlardı. 

1966 yılında da, bu yönetmeliğin hazırlan
madığını öğrenince Sayın Bakana -bu konuda 
bir sual tevcih etmiştim. 

25 Şubat 1966 tarihinde verdikleri yazılı 
cevapta: «Fennî nezaretçiler için çıkarılacak 
yönetmelik Çalışma Bakanlığının görevleri me-
yanmdadır» denmektedir. 

Halbuki, 271 sayılı Kanunun 82 nci madde
sinin 5 nci fıkrası, fennî nezaretçiler için ba
kanlıkça -bir yönetmelik hazırlanmasını açıkça 
derpiş etmektedir. 

En kısa zamanda hazırlanacağı Komisyon 
Başkanı, Komisyon sözcüsü ve eski Bakan ta
rafından ifade edilerek zapta geçen bu beyan
lar ve Kanunun âmir hükmü karşısında, iki 
Bakanlık arasındaki vazife tedahülünün se'be-
bolarak zikri ile yetinilerek, nezaretçilerin gö
rev adedinin takyidini olsun belirtecek yönet
meliğin bugüne kadar hâlâ çıkarılmayışı ciddî 
bir çalışma örneği olarak kabul edilemez. 

Osmanlı yadigâri -bozuk düzen bir Taş-
ocakları Nizamnamesi, bakanlıklar arasında âde
ta istenmiyen ve ıslâha muhtaç sahipsiz bir Ilı
calar, Kaplıcalar ve Şifalı Sular Kanunu, tatJbi-
ki yeterli kontrol, yoksun bir Maden Emniyet 
Nizamnamesi, merkeziyetçi aşırı firmalist bir 
Maden Kanunu, teknik eleman noksanlarını 
havi kifayetsiz bir kadro, sığdıracak yer 'bu
lunamayan dosya bolluğu, bina, malzeme darlığı 
içinde, reonganizasyona şiddetle mu'htaç Maden 
Dairesi, bugün Türkiye'nin büyük maden potan
siyelini ciddî bir çalışmaya sevk edecek 'güç ve 
seviyede değildir. Onun için maden üretimi, 
ihracı bir yana, evvelâ hu potansiyeli organize 
edecek kuruluştan işe başlamak zorundayız. 
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Plânlama Merkez Teşkilâtınca hazırlanan 
1966 yılı programının uygulama esaslarına ait 
•kararın madencilikle ilgili bölümünün tedbirler 
kısmında: 

Taşocağı nizamnamesinin geniş çapta işlet
meciliğe girişmeyi köstekleyici olması yüzün
den bunların Maden Kanunu kapsamına alın
ması veya aynı maksadı sağlıyacak yeni mev
zuat çıkarılması, 

Maden kaynaklarımızın kısa zamanda ve ve
rimli hir şekilde işletilebilmesi ve dış idameler 
dengemizde olumlu ve devamlı bir etki yarata
bilmesi maksadı ile, yeni bir maden kanunu
nun yıl içinde hazırlanması öngörülmektedir. 
Biraz sonra, «Hazırlıklarını tamamlamak üzere
yiz» -cümlesini muhtemelen yetkililerden bir 
daha duyacak ve isevineceğiz. Bu sevincim, bu 
özlemle gözlediğimiz hazırlıkların verimli sonu
cunun artık sözle değil, icraat ve gerçekle bu 
yıl içinde olsun neticelendirilmesini, Türkiye-
nin büyük maden potansiyelinin de ciddî bir 
çalışmanın verimliliğine kavuşturulmasını bir 
daha ümit ve İsrarla istiyerek bekliyeceğiz. 

İktisadi hayatımıza güç katacak olan bu 
çalışmaların 1967 malî yılı bütçeleri ile . Türk 
Milleti için hayırlı ve 'başarılı olmasını, Yüce 
Senatoyu saygılarımla selâmlıyarak diliyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim. 
Sayın Eyidoğaıı konuşacak mısınız 1 
AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Vaz geç

tim. 
• 

BAŞKAN — Başka konuşacak sayın üye 
kalmadığı için, yapılan tenkid ve temennilere 
Sayın Sanayi Bakanı Mehmet Turgut Bey ce
vap verecektir. Buyurun efendim.. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Bursa Milletvekili) — Yüce Senatonun muh
terem üyeleri, konuşan arkadaşlarımıza kısa 
kısa cevap vermeye çalışacağını. 

Fikret Gündoğan arkadaşımın bir taraftan 
izlemeli, sanık kısıtlı, ilginçli, koşullu, örgüttü, 
karşıtlı, sorumlu, zorunlu, sürençli diğer taraf
tan da; emperyalistli, merkantil bankerli, sö-
mürmeli, ultra demoıgojikli, merkantil bezir-
gânlı, ekspansiyonlu, allerjili, literatürlü ve 
reformlu konuşmasını zevkle dinledim. (Sağ sı
ralardan «hravo» sesleri) Arkadaşımın konuş
masına kendisinin peşin hükümle iddia ettiği 

şekilde cevap vermiyeecğim. Sadece birkaç 
noktayı Yüce Heyetinizin dikkatine arz edece
ğim. Arkadaşımız bir tablo çizdi. Bu tablo şöy
le idi: Türkiye halkının 3,428,038 konutunda 
hangi aydınlatma vasıtalariyle evini aydınlat
tığını gösterilmekte imiş, ıbu tabloda. Böyle bir 
sayım yapılmış. Bu sayıma ıgöre, 155 786 hane 
çıra yakmak suretiyle 126 723 hane yağ kandi-
liyle, 35 768 hane karpit ve mumla, 368 bin ha
ne de ıgaz lâmbasiyle aydmlanıyormuş. Bu
nun söbebi de bu ülke insanlarının kaderle
rinin değiştirilmemesinde baş sorumluluk payı 
hiç şüphe yok ki, hemen 15 yıldanlberi Türk 
Devletini ve siyasi iktidarını elinde tutan D. P. 
A. P. adlı siyasi partiye ve onun Hükümetleri
ne aitmiş ve eğer Türkiye bu durumdan kurtul
mak istiyorsa, C. H. P. nin gerçekçi ve şartla
rı iyi şekilde teşhis edilen halkçı - devletçi prog
ramı tatbik edilmeliymiş. Şimdi ben sadece bir 
kaç rakam 'okuyacağım ve C. H. P. halkçı - ger
çekçi politikası ile onun dışındaki politikanın 
hangi noktada olduuğnu ve hangi noktaya ge
tirdiği Yüce Huzurunuza sermek iıstiyeeeğim. 

Türkiyede elektrik istihsali 1950 yılında 800 
milyon kiLovatsaat imiş, 1966 yılında 5 milyar 
530 milyon kilovat saate çıkmış. Yine Türki
ye'de, kömür istihsali 1950 de, 4 milyon 360 
bin ton imiş, 1966 da 7 milyon 369 bin tona çık
mış; çimento istihsali 1950 de 395 bin ton imiş, 
1966 da 3 milyon 865 bin tona çıkmış. Şeker 
istihsali, 1950 de 137 430 ton imiş, 1966 da 
345 hin tona çıkmış. Pamuklu istihsali, 1950 
de ikiyüz milyon metre imiş, 1966 da yediyüz 
milyon metreye çıkmış. Çelik istihsali, 1950 de 
160 hin ton imiş, 1966 da 950 bin tona çıkmış
tır. İşte Sayın Fikret Güııdoğan arkadaşınım 
halkçı - gerçekçi programiyle geldiği netice ve 
tenkid ettiği programla gelinen neticedir. Bu-
hususta bu rakamlar karşısında başka bir şey 
söylemek istemiyorum. 

Ai'kada.şm plân mevzuundaki fikrine de 
dokunmak isterim. Arkadaşım plân mevzuunda 
hususi teşo'bbüsün de plâna, bağlanım a sı m ve hu
susi teşebbüsün de plân içerisine alınması fik-
i'inde bulundu. Benim bildiğimle göre, Birinci 
Beş Yıllık plânı Halk Partisinin ekseriyette ol
duğu bir Koalisyon Hükünıti yapmıştır. Ye Bi
rinci Beş Yıllık Plân, yalnız hususi teşebbüs 
için rehber olmuştur. Ye dünyanın bütün de-
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mokratik memleketlerinde de hususi teşebbüs 
Beş Yıllık Plânın içine alınmaz ve Be;; Yıllık 
plânlar hususi teşebbüs için ancak rehber olur. 
Bütçe Karata Komisyonunda hususi teşebbüsün 
Beş Yıllık Plâna alınmaması cdbatbı mueibesini 
ortaya sürerek, İşçi Partisi temsilcisi, Türkiye'
de plânın olmadığını iddia etti. Ben, İşçi Parti
si ile C. II. P. arasında, plân anlayışı bakımla
rından aralarında çok büyük fark olduğu inan
cındayım. Sayın Fikret G'ündoğan arkadaş:!-:: 
bu inancımda beni yanılttı. Demek ki, araların
da pek büyük bir fark yokmuş. 

Yine Fikret Gündoğan arkadaşım, İktisadi 
Devlet Teşekkülle: Jnin kânlarının hengün azal
dığını ve durumlarının kötüye gittiğini ifade et
tiler. Şimdi bunu da yine rakamlarla Yüksek 
Senatonun huzuruna sermek isterim. 

Sanayi Bakanlığına bağlı olan İktisadi Dev
let Teşekküllerinin kârları şöyledir; Sümer-
bank, 1959 yılında 136 milyon lira, küsurunu 
okumuyorum, 1964 yılında, düşe düşe 20 mil
yona düşmüş. 

Makina Kimya; 1959 yılında 23 milyon lira, 
1964 yılında düşerek gitmiş ve 19 milyona düş-
'müştür. 

Şeker; 1959 yılında 20 milyon lira, 1964 yı
lında artmış 48 milyon lira olmuş. 

D amir - Çelik 1959 yılında 172 milyon lira, 
1964 yılında 22 milyon liraya düşmüş. 

SEKA, 1959 yılında 38 milyon lira, 1964 y -
lmcla artmış 41 milyona çıkmış. 

Çimento; 1959 yılında 9 milyon lira, 1964 
yılında 14 milyon liraya çıkmıştır. 

Azot; 1959 yılında yokmuş. Zarar ederek 
gelmiş ve 1964 yılı zararı 39 milyon lira ol
muş. 

Şimdi, biz bunları almışız, kaça getirmi
şiz:. 

Sünıcrbankın 1964 yılında 20 milyon olan 
kârını 1066 yılında 75 milyona çıkarmışız. 1964 
yılında Makina Kimya Endüstrisinin 19 milyon 
lira olan kârını 19'6'6 da 43 milyona çıkarmı
şız. 

Şekerin, 1964 yılında 48 milyon lira olan 
kârını, 1966 da 52 milyona çıkarmışız. 

Demir - Çeliğin 1964 t e 22 milyon kârını, 
19-36 ela yine 22 nıilyo olarak maalesef bırak-
rmışızdır. Çimentonun 1964 te 14 milyon olan 
kârını, 1966 ela 50 milyona çıkarmışıız. Azotun 

1964 te, 39 milyon olan zararını, 1966 da 30 mil
yona düşürmüşüz. Şiımdi İktisadi Devlet Teşek
küllerini kendileri o muazzam ve muhteşem 
halkçı, Devletçi anlayışları ile böyle idare et
mişler, biz de karma ekonomi anlayışımızla böy
le idare etmişiz. 1967 de bu kâr rakamlarının 
asgari % 40 artacağını huzurunuzda söylemek 
isterim. 

Suphi Gıürsoytrak arkadaşım, sanayi sek
törü kalkınma hızı plânda 12,9 dediler, bu ra
kam bâzı vesikalarda böyle geçmiştir, yalnız 
yanlıştır, 12,3 olarak tashih edilecektir. 

İmalât sanayii mevzuunda, yanlış anlanıa-
dımsa, yatırımların azaldığı iddiasında bulun
dular, bu iddia yanlış anlamadıtmsa doğru de
ğildir. Beş Yıllık Plânın 1967 diliminde, ima
lât sanayii için 1 826 000 000 lira ayrılmıştır. 
Fiiliyatta bu, üç milyar 78 milyon olacaktır. 
Ve bunun da, bir milyar 400 milyonu hususi 
teşebbüs tarafından yatırılacaktır. 

Arkadaşlar; projelerin hepsi eskidir, bu es
ki projelere yatırım yapılacaktır, dediler. Pro
jelerin bir kısmı ©skidir, (ama eski projelere 
yatırım yapılması kalkınmaya «ski projelerin 
tesir etnıiyeeeği mânasına alınmamalıdır. Bilâ
kis, bu projeler 1967 yılında bitecek ve istih
sale geçecektir. Kalkınmaya tesiri de çok daha 
fazla olacaktır. 

Yatırımların gerçekleşmesi üzerinde durdu
lar. Sanayi Bakanlığının 1966 yatırımları bir 
tane umum müdürlük hariç, hepsi yüzde yüz 
nisbetinde gerçekleştirilmiştir. 

Yeni tesis olmadığını iddia ettiler. Ben ye
ni tesislerin değil de, plânda olınııyan, plâna 
sokulan tesislerin isimlerini arkadaşıma say
mak isterim. Afyon Çimento Fabrikası plânda 
yoktur. 1966 ve 1967 yıllarında yatırım yapı
lacaktır ve bitirilecektir. Ankara dörtyüz bin 
tonluk çimento fabrikası plânda yoktur. 1965 -
1966 ve 1967 programlarında bunlara büyük 
yatırımlar ayrılmıştır. Erzurum Fabrikası plân
da yoktur. 1967 de 22,5 milyon lira ayrılmıştır. 
Çorum fabrikası tevsii aynı şekilde plânda yok
tur. 1967 yılında 22,5 milyon lira ayrılmıştır. 
Gaziantep Fabrikası tevsii aynı şekilde plânda 
yoktur. 1967 de gerekli tahsisat ayrılacaktır. 
Yine gübre mevzuunda 547 milyon liralık Ak
deniz projesi plânda yoktur. 1967 programın
da tahsisat ayrılmıştır. 110 milyon liralık Ka
radeniz projesi plânda yoktur, 1967 progra-
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mmda tahsisat ayrılmıştır. Görülüyor ki, bu 
paraların hepsi eski projelere değil, plânda 
olan yeni projelere ve plânda olmayıp da, plâ
na ithal edilen yeni projelere yatırılmaktadır. 

Arkadaşım, Sanayi Kanunundan bahsettiler. 
Diğer arkadaşlar da aşağı - yukarı aynı şeyde 
bulundular, daha Bakanlıktan çıkmamış ka
nunların ne şekilde olacağı ve yahut da onlar 
hakkındaki temennilerin burada zaman sar
fından başka bir şey olmadığı inancındayım. 
Arkadaşımın bahsetti kanun, Sanayi Teşvik 
Kanunu olsa gerek Bunun sanayi politikası ile 
alâkası yoktur. Sanayiin teşviki için birçok 
hususları ihtiva etmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin malî durum
ları mevzuunu ele aldılar. Biraz evvel Sanayi 
Bakanlığına bağlı İktisadi Devlet Teşekkülle
rini hangi .noktada aldığımızı ve hangi nokta
ya 'geldiğimizi izah .ettim. Hiç şüphesiz bu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri hütün problemleri 
halletmiştir ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
normal ölçülerde kâra (geçmiştir, mânasına 
ele almamalıdır. İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin birçok problemleri vardır ve İktisadi Dev
let Teşekkülleri bugünkü imkânlarının çok da
ha üzerinde istihsal yapmak ve çok daha üstün
de kâr elde etmek imkânlarına sahiptir. Yal
nız, bu bir sene içerisinde yapılacak ölçüde ko
lay işler değildir. 

Muhterem arkadaşım, sık sık yapılan mü
dahalelerin İktisadi Devlet Teşekküllerinde 
huzursuzluk yarattığı ve randımanın düştü
ğü iddiasında bulundular. Bu müdahalelerin 
yapılıp yapılmadığını bilmiyorum a/ma, bildi
ğim bir husus varsa, 1966 yılında Sanayi Ba
kanlığına bağlı bütün İktisadi Devlet Teşek
küllerinde istihsal artmıştır ve bu İktisadi Dev
let Teşekküllerinin toplam kârı, 1965 yılma 
nisbetle % 40 m üzerindedir. Eğer, müdahale 
müspet mânada yapılmışsa bu kârlar olmuştur. 
Kendilerinin dediği gibi olsaydı, her halde bu 
netice alınmazdı. 

Kendileri bâzı sualler sordular, birinci sua
lin cevabını tahmin ediyorum vermiş bulunu
yorum. İktisadi Devlet Teşebbüslerinin duru
munu söylediler. Bugüne kadar en iyi durum 
1966 yılına aittir, 1960 tan bu yana. 

Üçüncü husus, biz mümkün görüyoruz. Bir 
sene sonra inşallah sağ olursak ve yerlerimizde 
bulunursak, bunun münakaşasını yaparız. 

Dördüncü sual daha çok Maliye Bakanlığı
nı alâkadar eder. «Özel sektörün yatırımları 
tahakkuk ettireceğine inanıyor musunuz » de
diler. Ben inanıyorum ve inanmam için de ken
dilerine iki misal vermek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Bursa'da çimento 
fabrikası kurulması için yedi günde 35 milyon 
lira para toplanmıştır. İzmir'de iki ayda, 50 
milyon lira para toplanmıştır. Bu gösteriyor ki, 
yol gösterilirse, imkân sağlanırsa ve emniyetli 
görürse hususi teşebbüs yatırım için hazırdır. 
Biz, bu tecrübelere, bu görünen hallerine göre 
1967 yılında hususi teşebbüslere ayrılan yatı
rımın hususi teşebbüs tarafından tahakkuk et
tirileceği inancı içindeyiz. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımın temen
nilerine iştirak etmekteyim. Stok meselesini 
sordular. Stok meselesi ehemmiyetli ölçüde 
ele alınmıştır. 1966 yılında oldukça stok düş
meleri yapılmıştır. Fakat, hakiki düşmeler 
1967 yılında olacaktır. Gerek cevap verdiğim 
arkadaşlara, gerekse cevap vermediğim arka
daşlara huzurunuzda teşekkür ederim. Tenkid-
ler ve temennileri bize rehber olacaktır. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı. 

İHHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bir su
al sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak sormanız mümkün 
olmaz mı efendim? 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bir cüm
leden ibarettir, Sayın Sanayi Bakanından sor
mak istiyordum. 

BAŞKAN — Sayın Deriner bir dakika, sual 
sorulacaktır, buyurun. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Özür di
lerim, işaret ettim, ama Sayın Bakan gitmişti 
yerine, 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin kârlarının 
arttığını memnuniyetle duyduk. Bu artışta 
sebep, istihsalin artışı mıdır, maliyet düşürül
mesi midir, yeni yatırımların Beş Yıllık Plâna 
bir tesiri olmuş mudur? Bunu öğrenmek istiyo
rum. Yani Sümerbankm 25 milyondan 75 mil
yona artması hangi tedbirlerle olmuştur? Bu
nu öğrenmek istiyorum. 

SANAYİ BAKANI MEHMET TURGUT 
(Devamla) — Sümerbankın kârları alınan ikti-
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sadi tedbirlerle olmuştur. Sümerbankm kapasi
tesinde fazla bir artış olmamıştır. 

SEKA'nm kârı, sadece iktisadi tedbirlerle 
olmuştur. İstihsal artışından ileri gelmemiştir. 

Çimentonun kârında, kapasite artışı vardır, 
diğer kârlar iktisadi tedbirlerle olmuştur. Ka
pasite artışı yoktur. Yalnız çimentonun kârı 
kapasite artışından ileri gelmektedir. Fakat, 
kapasite artışının dışında, maliyet düşmesi de 
temin edilmiştir. Nitekim, bir sene evvelki 
çimentonun ton fiyatı 117 lira olduğu halde, 
1966 yılı çimentonun ton fiyatı 109 liraya dü
şürülmüştür. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Derlner. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI İBRAHİM DERİNER — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; çok ilerlemiş olan bu saatte Bakan 
lığıma ait işleri tenkid etmiş bulunan arkadaşla
rınım hepsine belki cevap veremiyeeek durumda
yım., O bakımdan müşahhas bâzı mevzular üzerin
de duracağım ve onlara arzı cevabelmeye uğraşa
cağım. 

Evvelâ, bâzı kanunlar hakkında geçen sele
de Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakere edi
lirken burada kısaca temas etmiştim. Bunların 

• içinde bir tanesi bugün tekrar karsımıza golm'ş 
bulunuyor. Bu kanun hakikaten arkadaşi'inııı da 
dediği gibi, memleketimizin tediye muvazenesinde 
birinci derecede rol oynayacak olan yeraltı :nade: 
kaynaklarımızın işletilmesi ve bunların çıkarıldı
ğı gibi değil, mamul veya yarı mamul bir hak 
getirilmesi suretiyle ihracı mevzuudur ki, buna 
ait kanun bugünlerde yahut önümüzdeki günler
de bir maden şûrası şeklinde bir toplantıdan son
ra nihai şeklini alacak ve Yüce Meclislere gön 
deriiecektir. Bu kanunun haricinde, mühim b 
kanun olan ve hakikaten benim de en kısa zama; 
da Meclislere getirmek arzusunda bulunduğun 
fakat, çok mühim bâzı hususlar dolayısiyie bugü
ne kadar getiremediğim petrol kanunudur. Bu 
kanun da hemen hemen tamamlanmış durumda • 
dır. Önümüzdeki günler içinde Yüce Meclisle:' 
tasvibine arz edilecektir. 

Üzerinde durulan kanunlardan bir tanesi de 
Bakanlık Teşkilât Kanunudur. Bu kanun halen 
Büyük Millet Meclisinin encümenlerinde muza 
kere konusu edilmektedir. Yakında çıkacağını 
ümidetmekte vinv 

Diğer mühim bir kanun da, memleketin ener
ji dâvasını senelerden beri istediğimiz seviyeye 
getirebilmek için çalışmakta olduğumuz T. E. K. 
(Türkiye Elektrik Kurumu) kanunudur. Bu ka
nun da karma bir encümende halen müzakere 
edilmektedir. 

Kanunlar hakkında bu kadar kısa mâruzâtta 
bulunduktan sonra, gerçi benden evvel konuşan 
arkadaşım bâzı rakamları burada ifade ettiler. 
i'aka t ben bunları biraz daha genişliğine burada 
tekrarlamak ve Gündoğan'm elektrik mevzuun
daki, bilhassa o istatistiğine kısaca dokunmak is
tiyorum. 

1950 senesinde Türkiye'de insan başına isabet 
n kilovatsaaı, ancak 33 idi. Bu, bugün 172 

Bunun mânası sudur: Bu, bugün 
rl< 

u; asmıştır. 
22 milyon vatandaşımız kendilerinin istatistikte 
mahdut bir çevrede gördükleri gibi, elektriğin ni
metlerinden faydalanamamakta ve dedikleri gibi 
çıra ve mum yakmaktadırlar. Bizim bu mevzu 
üzerindeki bütün çalışmalarımız işte bu gayeye 
matuftur ve bunu başarabilmek için büyük bir 
çaba içinde bulunmaktayız. Kısaca şunu arz et
mek İstiyorum: Yalnız geçen sene, İstanbul ve 
civarında sanayinin elektrik noksanlığı dolayısiy-
le 200 milyon civarında zarara uğradığı ve bu se
ne de yine 100 milyon civarında elektrik nok
sanlığından dolayı bir zarar gördüğü hesaplan
mıştır. İşte bunun içindir ki, 1965 - 19G6 senele
rinde eldeki mevcut bütün programları en kısa 
umanda tahakkuk ettirmek ve 1970 senesine ka-
lar olan ihtiyaçları da derpiş etmek suretiyle ye
ni plânlamayı biran evvel mevkii tatbika koymak 
/abası içindeyiz. Burada şunu da ifade etmek 
İstiyorum ki, bu çaba ile 1970 senesinde bugün 
5,5 milyar kilovatsaat civarında olan istihsaliuıi-
n 10 milyar Kwh. e ulaştıracağız ve İkinci Beş 
Yıllık Plân devresi içinde de 12 - 13 milyar Kvvh. e 
.ılaşnracağız. Bu mevzuu burada kısaca bu kadar 
arz ettikten sonra başka bir mevzua geçiyorum. 

Sayın Sözcü Topaioğlu'nuıı söze başlaması, 
doğrudan doğruya Bakanlığıma bağlı Devlet Su 
İşlerinin bütçesi ve Devlet Su İşlerinin bütçe
sinde bilhassa iki büyük projemiz için tahsis edil
miş bulunan 483 milyon Türk liralık ödeneğin 
kâfi gelmeyeceği, çünkü bunun 300 milyon ci-

armdaki bir kısmının kulianıiamıyacağı nokta
sına dokunmak istiyorum. Bunun bütün tedbir
leri alınmıştır. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen bu kısmı 
atladık, başka bütçeyi ilgilendirdiği için. 

İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Elek
triği söylüyorum sade, başka bir şeyi söylemiyo
rum. Sade elektrik kısmına temas ediyorum. Bu 
Keban Barajı ile ilgili olduğu için ve hurda da 
bilhassa zamanında bitirmek mecburiyeti karşı
sında bulunduğumuz için, burda kısaca ona te
mas etmek istedim. Haddi iatmda DSİ kütces 
üç gün evvel Yüce Senatomuzda görüşülmüş ve 
karara bağlanmış .bulunuyor. 

Bundan sonra Sayın Sözcünün petrol konusu 
ile ilgili ve eskiden beri bütün konuşmalarda 
bildiğimiz tâ başından başlamak suretiyle bize 
güzel hikâyesini yaptıkları petrol konusuna de
ğindiler. tarihçesine temas etiler. Burada Tür
kiye'deki petrol aramaları üzerinde durdular. 
M.T.A. nın 1935 teki aramaya başlamasına ve 
1946 daki ticari karakterdeki ilk petrolü bul
masına temas ettiler. Burada bir noktaya işaret 
etmek istiyorum. Kendileri bu noktayı daima ka
bul etmezler. 1935 - 1946 seneleri arasında mah
dut e imkânlarla olsa bile, M.T.A. vazifesini 
yapmış ve memleketimizin muayyen bölgelerinin 
jeolojisini işlemek suretiyle, 1946 da da ilk 
petrol kuyusunu bulmuş ve açmıştır. Burada 
benim üzerinde duracağım nokta, bugün ilerle
miş bulunan teknolojiye rağmen kendilerinin 
de aşağıda bir noktada itiraf ettikleri gibi, mem
leketimizin jeolojik karakteri dolayısiyle petrol 
aramalarının müşkülâtı da göz önünde tutul 
mak suretiyle, aramaların ve bilhassa jeofizik 
ve bununla ilgili bir sürü aramaların zaman ala
cağı konusuna temas etmek istedim. 1935 -
1951 ve yeni Petrol Kanununun çıkması tarihi 
olan 1954 senesine kadar olan müddet içinde, 
Maden Tetkik Aramanın petrol istihsali liste
lerde vardır, bilindiği kadardır. Burada yap
tıkları bir mukayeseyi de kısaca bâzılarını ha
kikaten doğru tutmadıkları kanaatindeyim. Ya
bancı petrol şirketlerinin mahsus adedini 35 
olarak aldılar ve bunların muayyen müdet için
de yaptığı 984 milyon Türk Liralık yatırımın 
senelere ve adedine böldüler, iki milyon gibi gü
lünç rakamlar çıkardılar. 

Mesele tamamen böyle değildir. Aramalara 
hakikaten yabancı şirketler para yatırmışlardır. 
Bunun en bariz misali de; en son Mersin'de ya
pılan bir sondaj ki, 4 700 metreye kadar var

mış ve 22 milyon Türk Lirası hracanmıştır. Bu
na burada bu kadar işaret etikten sonra, bir baş
ka noktaya geçmek istiyorum. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
Sayın Sözcünün söylediklerinin Sayın Bakan doğ
ru olmadığını söylediler ve meşkûk geçtiler. Doğ
rusunu öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz, bir 
dakika efendim. Şimdi Sayın Sözcü burada ra
kamlarını verirken hiç kimse itiraz etmedi, din
ledi, sükûnetle dinledi. Binaenaleyh, bunun 
karşılığında Sayın Bakanın da cevabını sükûnet
le dinlemek icabeder. Bakan bir rakamı verdi, 
onun aksini siz ispata mecbur değilsiniz, mezun 
da değilsiniz. 

VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sual sordum, 
Sayın Başkan. Lütfen sualimi doğru kavrayınız. 
Ben Sayın Bakanın vaz'etiği... 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, konuşma bitmeden sual sorulur 
mu? 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru sor
muyor efendim. Bir dakika, hallederiz. 

Evet ne diyorsunuz? 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) — Meşkûk geçi

len noktayı Sayın Bakan lütfen açıklığa kavuş
tursun. 

BAŞKAN — Açıklıyorlar. Kabul etmiyebilir-
siniz ama itiraz edemezsiniz. Buyurun devam edin 
efendim. 

İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Sayın 
Topaloğlu... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
Sükûneti muhafaza edin arkadaşlar. (Gürültü
ler) (Vehbi Ersü ve Mehmet Nuri Âdemoğlu 
arasında karşılıklı konuşmalar) Sükûneti muha
faza etmezseniz ara vereceğim. 

Devam edin efendim. 
İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Sayın 

Başkan, bu arada M. T. Arama Enstitüsü tâ 1935 
ten beri 1954 e kadar olan müddet içinde 5 nci 
bölgede yapmış olduğu aramalar neticesinde iki 
yerele bulduğu petrola temas buyurdular ve 
oradan da ruhsat meselelerine intikal ettiler, de
diler ki; «Güçlü bir vaziyete görmeyi arzu etti
ğimiz, ki bunda hepimiz mutabıkız, bunun için 
çalışıyoruz...» Türkiye Petroleri Anonim Ortaklı
ğına eğer 8 ruhsattan fazla verilmiş olmasa idi, 
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yabancıların bulduğu petrolü, bizim bulmamız 
muhtemeldi tarzında bir beyanda bulundular ve 
ruhsat sayısı üzerinde de durdular. Burada şu
nu, bugünkü vaziyeti kısaca nazarlarınıza arz 
etmek istiyorum. Bugün yalnız bir şirket, 
Mobilin bu bölgede - ki eskiden beri münakaşa 
konusu olur - üç tane ruhsatı kalmıştır. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının da, bu bölgede 
bugün beş ruhsatı vardır. Demek oluyor ki, me
sele sadece ruhsat adediyle ilgili değildir. Bu
nun yanında başka diğer faktörlerin de nazarı 
itibara alınmış olması icabeder. 

Diğer bir nokta, bugünkü teknik gücün; bil
hassa personel mevzuu üzerinde durdular. Bu
rada bir noktaya işaret etmek istiyorum ve bu 
mevzuu keşke açmasalardı da diyeceğim, Çünkü, 
kendilerinin Türkiye Petroleri Anonim Ortaklı
ğında Umum Müdür oldukları sırada, personel 
politikasını gayet iyi biliyoruz ve bu persone
lin, bilhasa Teknik üniversitelerimizden yetişen 
petrolcü arkadaşlarımızın ne şekilde muamele 
gördüklerini biz yakinen biliyoruz. 

Bu noktayı bu şekilde arz ettikten sonra, 
bir şirketin ayrıldığından bahsettiler. Bu ta
mamen ekonomik bir fonksiyon sebebiyledir. 
Esıso'nun niçin memleketimizi terlk ettiğinin al
tında başka şeyler aramak doğru değildir. Esso 
Libya'da daha iyi yerler bulmuştur ve oraya 
da nakle'tmişjtir. Mahdudolan teknik personelin 
en iyi şekilde kullanılması ve onlara lüzumu ka
dar para verilmesi noktasındaki temenniye ta
mamen katılıyoruz. Fakat, şunu da arz ötmek is
terimi ki, yabancı ve mütemadiyen ilerlemekte 
olan teknikten de faydalanmamız zaruri bulun-
«maktadır. Kendileri bilhassa b'ir hâdise zikret
mek suretiyle yabancı bir petrol şirketinin ara
mada mâruz kaldığı güçlüğe işaret ettiler. Bu 
normal ve olağan bir neticedir. Petrolü ve son
dajı iyi bilenler bunu gayet iyi bilirler. Sondaj 
daima hâdiselerle doludur. Petrol boru hattı 
mevzuuna gelince; bildiğimizden fazla bir şey 
söylemediler. Petrol boru hattı kirmdeyse kuv
vet ondadır. Evet bu doğru bir nazariyedir. 
Ama eğer bunun içine koyacağınız veya akıta
bileceğiniz bir petrolünüz olursa. Şayet petro
lünüz olmazsa, başkasının petrolünü buradan 
nakletmek istersiniz tabiîdir ki, bu söylediği
niz ve ehemmiyetle üzerinde durduğunuz nokta 
kıymetini kaybeder. Bunun üzerinde fazla dur-

anıyacağım. Mevzuların üzerinde fazla durma
lının yegâne sebebi bunlar Araştırma Komisyo
nunda alınmış olan karar dolayısiyle, hakika
ten mümkün olduğu kadar orada konuşulan
ların dışarıda konuşulmaması ile ilgilidir. Hal-
ıbuki, gerek burada ve gerekse Büyük Millet 
Meclisinde konuşanlar âdeta orada yapılmış 
'olan konuşmaların tekrarı şeklinde intikal etti. 
Onun için ben kendimi mümkün olduğu kadar 
bu araştırma ile ilgili noktalara temas etmekten 
'çekiyorum. 

Şimdi, rafineri konusunda da kısaca değin-
ımek istiyorum. Bundan evvel petrol boru hat
tında kendilerinin Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının 40 000 varil civarında günlük bir 
nakil yapılabileceğini ve bunun içinde en aşağı 
40 bin varüllik daha yüksok graviteli petrole ih
tiyaç olduğunu belirttiler. Üzülerek arz edeyim, 
son Çeliklideki ümidetiğimiz vaziyeti bulur
sak 35 - 33 graviteli bir petrol bulabileceği
mizi ümidediyoruz. Bunun haricindeki petrolle
rimiz 12 - 21 graviteli petrollerdir. Ve bunların 
boru hattından akıtılmasını ancak Devlet his
sesinin aynı olarak almak suretiyle ve karış
t ırarak yapıyoruz ve o şekilde gönderiyoruz. 
Aksi takdirde, boru hattı kapasitesini hemen he
men • gayet az olarak kullanmak icabedecektir. 
Ağır petrolün, dedikleri gibi, daha akıcı. bir 
İhale getirilmesi için Vakum ünitesi üzerinde 
durdular. Biz Vakum ünitesiyle ve burada şu
nu açıklamak istiyorum, Türkiye'nin mevcut ra
finerileri orta mahsûl esası üzerinde çalışmak
tadır. Bunun mânası şudur: Daha fazla gaz ve 
motorin yapmak esasıdır. Bizim petrollerimizin 
ağır mahsûlleri, kara, mahsûlleri daha çoktur. 
Binaenaleyh, rafinerilerimizin kapasitelerine gö
re yahut inşa prensiplerine göre düşündüğü-
ınıüız takdirde bu petrolün mahdut ve muayyen 
bir miktarını kullanabiliriz. Bunun haricindeki 
petrolü kullandığımız takdirde, bugün bağlı 
olduğumuz petrolün haricinde, çok daha yük
sek graviteli petroller almak zaruretindeyiz 
ki,, bu da bizim rafineri projelerindeki çalışma 
sistemini değiştirecek mahiyetedir. Nitekim, 
kendileri de ifade etiler, bugün en muvafık 
petrol şeklini aldığımız takdirlerde bile yine 
•bunun yanında bâzı beyaz mahsûlleri ithâl et-
mefk zaruretini bugün dahi duymaktayız. Ea-
finerilerin genişletilmesi, tevsii yanlış bir tâbir 
olarak tevzi sökünde müzakere edilmektedir. 
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Bunun hakiki mânası mevcut dar boğazların 
yani pampa kapasitelerinin, bâzı boru kapasi
telerinin genişletilmesi ve bu suretle daha faz
la işliyebilme kabiliyeti kazandırılması olmuş
tur. 1966 senesi sonu itibariyle,' 4 800 ton civa
rında olan rafineri kapasitemiz, kendilerinin 
de ifade ettiği!' gibi, sürrajlı çalıştırılmak su
retiyle en fazla 5,5 milyon ton ham petrol iş-
liyecek kapasitededir. Bu geçen sene sonu iti
bariyle bizim ithal ve yerli ham petrol rafine
lerimizde işlediğimiz ham petrol 5 milyon 200 
tonu bulmuştur. Bu kapasite bu sene sonunda 
6 milyon tona çıkacaktır. 

Bu altı milyon tonun işletilebilmesi için, mev
cut kapasitelerde en az beşyüz bin tonluk bir 
ihtiyacımız olacaktır. Yaptığımız hesaplara gö
re bir petrol rafinerisinin, bilhassa dış finans
manının muhtelif kaynaklardan sağlanması esa
sına göre, 30 - 48 ay civarında tesis edilebilece
ğini göstermiştir. Bunun mânası şudur; 1969 se
nesi sonunda elimizdeki rafinaj kapasiteleri hiç
bir şekilde ki, beş yıllık plânda da demin arka
daşımın da işaret ettiği gibi, 1967 senesinde bir 
rafineri tesisi yoktur. Buna rağmen, 1965 sene
sinde görünmüş olan bu noksan 1966 program
larına intikal ettirilmiş ve yeni bir rafineri ça
lışmaları bir hayli ilerlemiş bulunmaktadır. Bu 
rafineri demin de işaret ettiğim gibi 1969 senesi 
sonunda ancak hizmete girecektir. Bu müddet 
içinde mevcut dar boğazları gidermek suretiyle, 
petrol istihsal kapasitemizi 7,2 milyon tona çı
karmaya karar vermiş bulunuyoruz. Ve bundan 
dolayı da îpraş rafinerisini - ki, zaten 1,5 milyo
na yakın bir işleme yapıyordu - 2 200 000 tona, 
yine Ataş rafinerisini de 3,2 milyon tondan 4,5 
milyon tona çıkarmaya karar vermiş bulunuyo
ruz. Finansman kaynağı müşkülâtı dolayısiyle, 
rafineriyi 1969 senesi sonunda eğer hizmete so
kamazsak, mevcut rafineri kapasitelerimiz hiç
bir şekilde kâfi gelmiyecek ve dışardan beyaz 
mahsul ithal etmek zaruretini duyacağız. 

Bu mühim sebep dolayısiyle rafinerilerin dar 
boğazlarının giderilmesine ve mevcut kabul edil
miş olan proseverballer - ki burada kendileri 
işaret ettiler - sene bakımından on sene ve alı
nacak ham petrol miktarı bakımından da 76 mil
yon varile hiçbir şekilde temas etmemek, dokun
mamak ve mevcut şartları değiştirmemek sure
tiyle, bu iki dar boğazın giderilmesine çalışılmış 

I ve îpraş 1967 Eylül ayında, Ataş da 1967 senesi 
Sonbaharına doğru servise girmiş olacaktır. . 

Üzerinde durdukları bir mevzu da ham pet
rol fiyatlarının indirimi mevzuu ki, bu mevzu 
hakkında demin işaret ettiğim noktalardan do-

I layı fazla izahat vermeyi münasip görmüyorum. 
Bunu esasen Yüksek Meclisleriniz Araştırma Ko
misyonu raporlarından bütün detaylariyle öğre
necektir. 

Maden mevzularına işaret buyurdular. Bu 
mevzular, demin de işaret ettiğim gibi, bizim te-

I diye muvazenemize en çok tesir edecek- madde
lerden ve ihraç metaı olabilecek, işliyerek ihra-
cedebildiğimiz takdirde bir metadır.- Bunların 
içinde bilhassa demin arkadaşlarım da işaret et
tiler, iki tane büyük kompleksin - ki, bir ilâ 1,5 
milyar Türk lirası tutuyor - Karadeniz Bakır 
Tesisi ile, Seydişehir alüminyum tesisi ki, ikisi 
de realize olmak üzeredir ve bu sene içinde inşa
sına geçilecektir. 

Maden mevzuunda, demin Maden Kanunun
dan bahsetmiştim. Bu madenlerimizi işlemek su
retiyle mamul veya gayrimamul halinde ihracet-
mek bizim Hükümet programının anaprensiple-
rinden bir tanesidir. Ve orada zikredilmiştir. 
MTA hakkında sitayişkâr sözlerine ben de işti
rak ediyorum. Bir noktada yalnız mutabık deği
liz, o da petrol arama konusudur. Araştırma ma
hiyetinde Maden Tetkik Arama Enstitüsü mu
ayyen kapalı bölgelerde elindeki mahdut imkân
larla petrol araması yapmaktadır. Bunun hari
cinde demir, fosfat, boksit, boraks yataklarının 
işletilmesine temas ettiler. Biz bunları zaten 
yapmaktayız. Bilhassa üçüncü demir - çelik için 
ve fosfatı da Mazıdağı'ndaki tenörü düşük fos
fatları zenginleştirme prensibi üzerinde çalış
maktayız. 

Sayın Gürsoytrak'm sormuş olduğu bâzı ko
nulara bu arada cevap verdiğimi zannediyorum. 
Daha fazla da not tutamamışım. 

I Beni dinlediğinizden dolayı hepinize teşek
kür eder ve hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Bir sual 
soracağım efendim, 

BAŞKAN — Soru, buyurun. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Evvelâ 

şunu ifade edeyim, bu otuz beş şirketi bütçe ra
porundan almışımdır. Sayısını buradan çıkart
tım. Sayın Bakanın her halde gözünden kaçmış 

İ olacak. Birinci sualim; beşinci bölgede Mobilin 
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üç, Türkiye Petrollerinin beş ruhsatı bulundu
ğunu söylediler. Bu ne zaman bu hale gelmiştir? 
Bundan evvel meselâ; 1955 - 1965 seneleri ara
sında her birinin kaçar ruhsat sahası vardı? Ve 
bunlar Türkiye Petrollerinin sahalarına ne ka
dar mesafededir? 

İBRAHİM DERÎNER (Devamla) — Müsaa
de ederseniz evvelâ bu sualinizi cevaplandıra
yım. 35 şirketin adedine itiraz etmedim. İtiraz 
ettiğim bütün şirketleri cemedip, onlara taksim 
etmenizdir. Bu şirketlerin bâzıları gayet cüzi 
masraflar yapmıştır, bâzîları ise fazla masraf 
yapmıştır. Bu bakımdan dedim ki, âmâli erbaa 
kaidesine uyarak cemedip eğer bir de seneye bö
lerseniz, o zaman işin şekli tabiî ki, başka bir 
mahiyet alıyor. Bunu arz etmek istedim. 

;Sualinizin ikinci kısmı ise, Petrol Kanunu 
çıktığı zaman TPAO evvelce MTA nm yapmış 
olduğu jeolojik etütlere ve formasyonlara göre 
lüzumlu gördüğü sekiz tane ruhsatı almış ve 
yerleşmiştir. Eğer Petrol Kanunu var idiyse, 
Petrol Kanununa göre, onun haricinde bulunan 
sahalara diğer şirketler yanaşmışlardır. Ve mü
cavir olanlar da olmıyanlar da vardır. Şimdi, si
zin burada gösterdiğiniz bir misali ben söylemek 
istemiyordum; işbirliği meselesi. Eğer arada, hu
dut da olan bir noktada, hem sizin ruhsatlarınız 
içerisine giren ve hem de Mobilin ruhsatlarının 
içerisine giren, ki zatıâliniz reddettiğinizi söyle
diniz ; bu işbirliğini kabul edip, ruhsat sahasının 
ortasına gelen bir noktada bir sondaj, masraf
ları bölüşülmek veya işletmesi ileri de alınmak 
kaydiyle bir sondaj yapılmasını kabul etseydiniz 
uzandığını daha iyi takdir edebilmek için daha 
faydalı olacaktı. Bunu reddettiniz, artık yapa-
tıracak, hem de petrol sahanızın nereye kadar 
bu, belki hem kendi petrollerimizin verimini ar-
cak bir şey yok. Evet mücavirdirleri de var. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Prensi-
foolarak beşinci bölgenin yabancı şirkete veril
memesinin doğru olacağını söyledim. Karıştı. 
Tabiî bu hususlar olabilir. 

İBRAHİM DERÎNER (Devamla) — Petrol 
Kanunu mevcutsa, o zaman evvelâ herkes ka
nundaki esaslar dâhilinde, 50 şer bin hektar ise, 
bunun şeyine göre, 25 bin hektar ise, 25 bin hek
tara göre herkes aldı, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı bir rüçhan hakkını haizdi. Biliyor
du, ötekiler hiçbir şey bilmiyorum. O geldi aldı. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Kanu
nun tatbikatını tenkid etmedim. Kanunun ken
disini tenkid ettim. 

Ataş rafinerisinin esnekliği var mıdır, yok 
mudur? 

İBRAHİM DERÎNER (Devamla) — İkisinin 
de esnekliği benim bildiğime göre 5O0 000 ton
dur. 300 000 ton civarında var. Bunun yanında 
size şunu da söyliyebilirim. Rafineri kapasitesi
nin tıpa tıp elektrik de olduğu gibi tutulması 
mümkün değildir. Bugün bütün medeni memle
ketlerde rafinaj kapasitesi % 20 - 30 civarında 
fazla olmak zarureti vardır. Biz ona rağmen mu
ayyen bir solüsyona gelebilmek için, rafinaj ka
pasitesini mümkün kabul edip, onun üstüne bina 
ettik. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun, Sayın Ağanoğlu. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Pet
rol bulunmuş olan sahalarda rezerv tahminleri 
yapılmış mıdır? Buralarda kaç yıl istihsale de
vam edilebilir ? 

İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Efen
dim, bu sual, benim değil, bir petrol mühendisi
nin dahi kolaylıkla cevap verebileceği bir sual 
değildir. Petrolün bulunduğu formasyon gayet 
çetrefillidir. Ve alman numuneler üzerinde ya
pılan tecrübelerden sonra priorite esaslarına gö
re bir fikir elde edilir ve bu fikir üzerine mev
cut rezerv sahasının kenarları, hudutları tesbit 
edilmek suretiyle ve muayyen yerlerdeki kalın
lıkları da bulunmak suretiyle bir tahmin yapılır. 
Bu tahmin, sizin için beş ise, bu bâzıları için ye
didir, bâzıları için de üçtür. Bu yapacağınız pri
orite denen nesnenin kabul şartına bağlı bir hu
sustur. Bugün bizim bildiğimiz 70 - 75 milyon 
ton civarında bir ham petrol rezervimiz olduğu 
ve bunun sekiz ile on sene bizim ihtiyacımızı 
karşılıyabileceği, bunun yanında aramalara faz
la ehemmiyet vermek suretiyle yeni rezerv saha
ları bulmak zaruretinde olduğumuzu, çünkü, her 
sene kabataslak beşyüz bin ton civarında bir ar
tış mütemadiyen vardır. Bunu karşılıyaeak yeni 
petrol araştırmaları yapmak zaruretindeyiz. Bu 
araştırmalardan dolayı da bu sene Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının araştırma imkânla
rını % 40 dan, % 50 ye, % 60 a kadar çıkart-
mışızdır. 
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BAŞKAN — Bir soru daha var efendim. Sa
yın Ucuz al, buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — 1960 sene
sinden sonra yabancı şirketlere arama ruhsatı 
verilmiş midir? Verildiyse kaç ruhsat verilmiş
t i r ve hangi sebeplerle verilmiştir. 

İBRAHİM DERİNER (Devamla) — Buna 
şimdi ezberden cevap verecek durumda değilim. 
Müsaade ederseniz yazılı olarak cevap arz ede
ceğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Bakan. 
Sanayi Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi üzerinde

ki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bölümlere geçilmesini oyunuza arz ediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Lira 
24 000 

Bölüm 
11.000 Ödenekler 

BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 11 171 100 

BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 091 000 

BAŞKAN —. Kabul edetoüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 185 002 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 164 335 800 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 7 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 49 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 
35.000 Sosyal transferler 1 137 001 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesine geçiyo
ruz. 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi1/291; Cumhuriyet Sena
tosu 1/717) (S. Sayısı : 867) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 
yılı Bütçe Kanununun maddelerine geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
(gösterildiği üzere 2 336 611 lira, yatırım harca
maları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 190 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 60 773 lira ki, toplanı olarak 
2 587 384 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci madde ile ilgili cetvel
leri okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
13.000 Yönetim giderleri 
14.000 Hizmet giderleri 
16.000 Çeşitli giderler 

1 899 699 
302 410 
125 502 

9 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 190 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I I - Transferler 

34.000 Malî transferler 
35.000 Sosyal transferler 
36.000 Borç ödemeleri 

5 301 
51 971 
3 501 

(1) 867 S, Sayılı oasmayazı tutanağın sonun* 
dadır. 
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.BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• Maddeyi okunan cetvelleriyle 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 2 537 384 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

B - Cetveli 
B/2 Vergi dışı gelirler 

Bölüm Lira 
63.000 Çeşitli gelirler 21 001 

BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B /3 - özel gelirler 

72.000 Özel gelirler 2 566 383 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. Okunan maddeyi 
cetveliyle birlikte tekrar oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1967 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tardı ve taihsiline 1967 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
vel ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu maddesine giren hizmetlerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince 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. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Bağlı cetvelleriyle birlikte mad
deyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının ku
ruluşu hakkındaki 16 . S-.-. 1954 tarihli ve 63.2e 
sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı maddele
rini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 
21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı Kanunla ekleri
ne bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetvelle 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek 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) cet
velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

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

Madde 7. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine .göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık-
la,n yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (.4/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Gecen yıllar borçları) maddesine, Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen? 
Yok. Maddeyi bağlı (R) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler..../Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1967 yılı Sanayi Bakanlığı bütçesiyle, 1967 
yılı Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesi hayırlı ve 
uğurlu olsun, efendim. 

B 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tü-
sün'ün, memleketimizdeki Barış Gönüllülerine 
dair yazılı soru önergesi ve Millî Eğitim Baka
nı Orhan Dengiz'in cevabı (7/310) (1) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Bakan

lığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
na aracılığınızı sayglanmla rica ederim. 

Kontenjan Senatörü 
Zerin Tüzün 

Sorular : 
1. Bugüne kadar memleketimize gelmiş olan 

«Barış Gönüllülerinin» toplam adedi nedir? 
2. Halen memleketimizde kaç barış gönül

lüsü hizmet görmektedir ve çalıştıkları yerleı 
nereleridir? (11, ilçe bucak ve köy olarak aded-
leri ile) 

3. 1966 - 1967 öğretim yılında vazife almış 
olan Barış Gönüllülerinin branşları nedir ve her 
branşta çalışanların ayrı ayrı adedi ne kadar
dır? 

4. Barış gönünllülerinden doğrudan doğru
ya okullarda görev almış olanları varandır? 
Varsa okuttukları dersler ve vazife aldıkları 
okullar hangileridir? 

5. Okullarda ders vermek üzere görevlen
dirilen Barış Gönüllüleri haftada kaç saat ders 
okutmakla vükümlü tutulmaktadırlar ? 

(1) Sorunun birinci cevabı 10 . 1 . 1967 ta
rihli 20 nci Birleşim tutanağındadır, 

1967 Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesi açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

Bugün saat 10,00 da toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 4,30 

» ^ I I 

6. Barış Gönüllüsünün bulunduğu okullar
da aynı dersi okutmaya yetkili Türk öğretmeni 
bulunduğu takdirde dersler nasıl taksim edil
mektedir ? 

7. Barış Gönüllüsü tarafından okutulan bir 
dersi okutmak üzere naklen veya açıktan tâyin 
edilmek suretiyle bir Türk öğretmen talepte bu
lunduğu takdirde Bakanlıkça ne gibi bir işlem 
yapılmaktadrı. (Gerekçesi ile) 

8. 1967 - 1968 öğretim yılı için memleketi
mize gelmesi öngörülen Barış Gönüllülerinin 
branşları ve adedi tesbit edilmiş midir? Edilmiş
se ne kadardır ve nerelerde görevlendirilmeleri 
düşünülmektedir? 

9. Bakanlığın Barış Gönüllülerinin faydalı 
olup olmadıkları hakkındaki görüş ve mütalâa
ları nelerdir ? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 6 . 2 . 1967 
Talim ve Terbiye Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 320-7/310 

Konu : Cumhuriyet Senatosu 
Üyesi Zerin Tüzün'ün Barış Gö
nüllüleri hakkındaki yazılı soru 
önergesi H. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sayın Zerin Tü-

zün'ün, Barış Gönüllüleri hakkındaki yazılı soru 

4. _ SORULAR VE CEVAPLAR 
— YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
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önergesi ile ilgili cevap notumuzun ilişikte su-
nulduğımu arz ederim. 

Orhan Dengiz 
Millî Eğitim Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Zerin Tüsün'ün 
Barış Gönüllüleri hakkındaki 9 . 12 . 1966 tarihli 

yazılı soru önergesi ile ilgili cevap notu 

1. 1962 - 1963 öğretim yılından başlıyarak 
bugüne kadar memleketimize gelen Barış Gönül
lülerinden Bakanlığımıza bağlı müesseselerde 
görev alanların sayısı 471 dir. 

2. Halen, Bakanlığımıza bağlı müesseseler
de 223 Barış Gönüllüsü çalışmaktadır. Bunlar
dan 118 i il merkezlerinde, 94 ü ilçelerde, 11 i de 
bucaklarda görevlidir. 

3. Bakanlığımız teşkilâtına bağlı müessese
lerde görevli Barış Gönüllülerinden 215 i İngi
lizce öğretmeni, 4 ü kolejlerde İngilizce ve fen 
dersleri öğretmeni, 8 i çocuk bakımı öğretmeni 
olarak vazife görmektedir. 

4. Bakanlığımızca çalıştırılan Barış Gönül
lülerinin hepsi okullarda görevlidir; branşları 
3 ncü maddede gösterilmiştir. 

5. Barış Gönüllüleri, sadece bulundukları 
okullardaki açık dersleri kapatmaktadırlar. 

6. Barış Gönüllüsünün bulunduğu okulda 
yetkili branş öğretmeni varsa önce Türk öğret
menlerine ders verilmekte, ders saatleri sadece 
Türk öğretmenini işgal edecek sayıda ise Barış 
Gönüllüsünün yeri değiştirilmektedir. 

Kız Teknik Öğretim okullarında ise Barış 
Gönüllüsüne müstakil olarak ders verilmemek
tedir. Sadece okul öncesi eğitim kurumu olan 
uygulama Anaokullarında çalışmaktadır. 

7. Bir okulda Barış Gönüllüsünün görevli 
bulunması bir Türk öğretmeninin nakil veya tâ
yin talebinin yerine getirilmesini engellememek
tedir. 

8. 1967 Haziran ayında Bakanlığımıza bağlı 
müesseselerde 78 Barış Gönüllüsü kalacaktır. 

9. Barış Gönüllüleri tecrübesizlikleri, çevre
ye intibak ve Türkçe güçlükleri sebebiyle okul
larda gerektiği kadar başarı sağlıyamamışlardır. 
Gönüllüler daha çok Türkçe - İngilizce öğretim 
yapan kolejlerimizde faydalı olmaktadırlar. 

Ancak, sadece orta dereceli okullarımızda 
İngilizce öğretmeni açığının 450 olması karşısın
da Barış Gönüllülerinden bir süre daha İngiliz
ce öğretmeni olarak faydalanılması zaruri görül
mektedir. 

Bakanlığımız Barış Gönüllülerinin sayılarını 
tedricen azaltarak, kolejlerde ve büyük merkez
lerde çalıştırmayı kararlaştırmış bulunmaktadır. 

. . .> . . . >&< . . -«. . . 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır) 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı 
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Uhısoy 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

üye sayısı : 183 
Oy verenler : 130 

Kabul edenler : 128 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 53 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şcrefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı UVunhasanoğhı 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagü 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamcttin Özgül 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

H A T A Y 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Eteni Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

— U46 — 
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NİĞDE 
Kudret Baylıan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

Rcfet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

•' SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

r ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[ÇekinserJ 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katilmıyanlar] 

M. Akif Tekin (I. Ü.) 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

Fikret Gün doğan 
İZMİR 

İzzet Birand 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

TOKAT 
Zihni Betü 

VAN , 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

»&<i 
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Orman Genel Müdürlüğü 1967 yılı Büt 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakule* 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAH1SAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenoeak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 
Hasan Âli Türker 

çe Kanununa verilen oyfc 
(Sait <; 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 127 
Reddedenler : 1 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Cahit Okur er 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

irin sonucu 
yoğunluk sağlanmıştır) 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi SöyLemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELt 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

[Reddeden] 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

Akil Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Çekinser] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

M. Akif Tekin (1. Ü.) . 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BURSA 

İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN . 
H. Enver Işıklar 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Osman Koksal 
Lûtfi Akadlo. 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Cevat Açıkalm 
Cemal Madanoğlu 
N. Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 

"^•1 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen 
oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 124 

Kabul edenLer : 123 
Reddedenler : O 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 59 

Açık üyelikler : O 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arık an 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuz al 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bo-scalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskeııder 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
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RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylıemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Ö. -Lut.fi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[ÇekinserJ 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kaUlmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

GAZİANTEP 
Nizamettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. ihsan Topaloğlu 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügii 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KOCAELİ 
Hikmet îşmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

TOKAT 
Zihni Botil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadlı 
Hasan Kangal (I.) 
Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu (1.) 
Nadir Nadi 
Suad Hayri Ürgüplü 
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İthalde Aalınacak Damga Re3mi hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

Üye sayısı * 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyel ikler 

183 
129 

82 
44 

3 
54 
0 

[Kabul edenler] 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

Nevzat Özerdemli 
KARS 

Y: Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
ö. lû t f i Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Ömer Ergûn 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğiu 
Sami Küçük 
Selâhattin Özgür 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Cemal Yıldırım 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil) 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

[ÇekinserlerJ 

TABİÎ ÜYELER 
Vehbi Ersü 
Fahri Özdilek 

KIRŞEHİR 

Ali Rıza Ulusman 

[Oya katılmıyanlar] 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu (B.) 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan ( t Ü.) 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kansu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

SİNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 
N. Zerin Tüzün 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydmer 
Hasan Kangal 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 

T. €. 
Başbakanlık " 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı ; 71/467-6862 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdür 
yüı Bütçe kanunu tasarısı» ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman De 

Başbaka 

1>, Hava Mey> İş. ö, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856.) 
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GEREKÇE 

Gsnel Müdürlük 1956 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün ilgası ile Devlet Hava Msydanları İ 
6386 sayılı Kanunla kuruluşundan bu yana dev adımlarla ilerliyen havacılığa ayak uydurmak üzere üyesi b 
yürürlüğe koymak daha verimli hizmet arzı dolayısiyle bütçelerde daimî bir artış görülür. Gider artışlarına m 
artmakta ise de özel gelirlerin artış nisbeti âmme hizmeti görülmesi dolayısiyle, yabancı uçak şirketlerinin eko 
naklama yapmalarını teminen handling ve konma konaklama kira vo B mesaj gelirlerinde döviz galiri temini 
yapılmış olduğundan giderlere oranla daha az artış olmuştur. 

1967 yılı için denk olarak 1966 yılı bütçesine nazaran az giderle çok hizmet sunmak prensibine uygun İkin 
kalınarak 381 377 lira noksanı ile 57 914 200 T. L. olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(A/l) 

6 511 371 
9 346 322 

10 830 581 
13 789 056 
19 441 741 
21 585 000 
23 054 638 
30 496 000 
38 720 677 
37 537 751 
42 544 915 
47 015 051 

(A/2) 

2 
3 
4 
17 
28 
22 
39 
38 
27 
22 
14 
10 

100 001 
0'88 750 
907 500 
360 000 
381 685 
703 000 
651 425 
707 000 
053 000 
335 000 
980 000 
000 000 

(A/3) 

1 316 
785 
770 
899 

740 
750 
662 
149 

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 
67 090 417 
60 658 501 
58 295 577 
57 914 200 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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1. Maddenin gerekçesi: 
İlişik cetvellerden, (A/ l ) işaretli cari harcamalar 47 015 051 T. L., (A/2) işaretli yatırım harcamaları 10 000 

maye teşkili ve transfer harcamaları 899 149 T. L. ödenek konmuştur. Tertiplerdeki artış ve eksilişlere ait izaha 
Tertibine 1 T. L. ödenek konan maddeler maddelerin muhafazasını teminen konmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.210 Hizmetliler ücreti : 

1965 - 1966 yılları yatırımları ile 1967 yatırımlarında istihdam edilecek 70 kadro karşılığı olarak 
edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl ödeneğinin aynı kadroları ile idare edileceğinden 3 T. L. noksanı ile teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
1 100 lira ücretle çalışan 5 idare avukatının 1966 yılma nazaran iş dâvaları ve diğer dâvaların 
katları ücretleri seviyesine çıkartmak üzere 1966 yılma nazaran 9 000 T. L. fazlasiyle teklif edilm 

12.280 İsçi ücretleri : 
Yeni kış seferlerine açılan Erzurum ve Sivas meydanlarında kar mücadelesi için tutulacak muv 
1967 yılında 274 ve 275 sayılı kanunlar gereğince toplu iş sözleşmeleri zamlarını karşılamak üzere 
fazlasiyle teklif edilmiştir. 

12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu zammı almaya müstahak personele verilecek çocuk zamları 196 
den 1967 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 1966 yılı bütçesi ile alman öden 
aynen teklif edilmiştir. 

12.330 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak bulunan ve 1966 yılı bütçesi ile alman öden 
aynen teklif edilmiştir. 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Bölüm Madde 

12.340 Tedavi giderleri: 
4598 sayılı Karnın gereğince bu yardıma müstahak personel için 1966 yılına konulan ödenek 
nen teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4598 sayılı Kamın gereğince bu yardıma müstahak personel için 1966 yılına konan ödenek kâ 
nen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli kesenekleri karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı personel i le (D) cetveli ücretlileri için idarece emekli kese 
icabeden miktar için geçen yıllar tatbikatı gözönünde bulıındunılarak ve alman 70 aded kadr 
karşılamak üzere 10 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kuranın kesenek ve prim kargılığı : 
(D) cetveli kadrolarında istihdam, edilen sigortalı personel ile yevmiyeli personel için. işveren 
ödenecek miktar 901 000 lira olarak tahmin edilmiş olup, geçeri yıla nazaran 73 250 noksanı 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 saydı Kanun gereğince artırma eksiltme ve ihale komisyonlarına iştirak edc'cclclerden mem 
ücretini karşılamak üzere 1966 yılı ödeneği kâfi geldiğinden 1967 yık için aynen teklif edilmişt 

12.520 Kasa tasminatı : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesini değiştiren 495 sayılı Kanlın gereğince muhasebe müdürü 
nedar yardımcılarına ödenecek kasa tazminatını karşılamak üzere geçen yıla nazaran Yeşilköy 
ması ile 8 160 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun ve bu kanunu tadil eden 7237 sayılı Kanun gereğince ayda 300 lira hesabiyle 
re geçen yıl ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yolluğu : 
Genel Müdürlük Teşkilatındaki personelin nakil ve tâyinlerinde 6245 sayılı Kanun gereğince 1 
diğinden 1967 yılı ödeneği ayni: teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Vatan sathındaki meydanlarımız ve seyrüsefer yardımcı istasyonlarına gönderilen personelin geç 

I). Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 



Bölüm Madde 

1967 yılında açılacak yaz meydanlarında görevlendirileceklerle iş makinaian, seyrüsefer yardım 
sağlıyacak personelin görevlendi rilmesi ile 1966 yılına nazaran 1967 yılı ödeneği 25 000 lira fa 
edilmiştir. 

12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : 
İş, tezyidibedel, istimlâk ve alacak gibi dâvaların takibinde görevlendirilecek sözleşmeli avuk 
şılamak üzere 1966 yılma ait ödenek kifayet edeceğinden 1967 yılı için de 15 000 lira teklif edi 

12.834 Kurs yolluğu : 
1967 yılı içih'de açılacak 12 aded kurslara iştirak edecek 191 kursiyerin yolluk ve gündeliklerini 
riayet edilmek suretiyle 1966 yılına nazaran 9 000 lira noksaniyle 121 000 lira teklif edilmişti 

12.849 Kontrol uçağı personel geçici görev yolluğu : 
Türkiye hava ülkesinde uçuşların emniyet, sürat ve intizamını temin gayesiyle1 ÎLS, VOR ve N 
larını havadan kontrol edecek TC. KON, TC. KOL kontrol uçağı personelinin geçici görev y 
yılı ödeneği kâfi geleceğinden 1967 yılı için de 50 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1967 malî yılı içinde Handling hizmetleri, deniz kurtarma hizmetleri ve pist değerlendirilme -
tetkikler yapmak ve memleketimizde muasır medeni memleketlerde kullanılan usul ve kolaylı 
kişilik üç grupun 12 şer gün süreli geçici görev yolluklarını karşılamak üzere 1966 yılı ödene 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
ÎCAO Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtına üye olan memleketimizin Teşkilâtça tertibedil'en 
seyrüsefer, RAC/COM - MİD, RAC/CON - EMM, muhabere ve hava nakliyat konferanslarına 
konferanslara katılacak personelin yolluk ve giderlerini karşılamak üzere 1966 yılma nazaran 
olarak teklif edilmiştir. 

12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu : 
TC - CON ve TC - COL uçaklarında bulunan elektronik cihazların büyük bir kısmının kalibrasy 
kontrol lâboratuvarmda yapılmakta, bir kısmının ise brenızesi olmıyan cihazların komşu devletl 
etmp talebiyle karşılaşacağımız göz önünde bulundurularak 1967 yılı için 1966 ödeneğinin ayn 
tir. 

I). Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Bölüm Madde 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları-ve giderleri : 

Genel Müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen yıllar tatbik 
ödeneğinin aynı 57 000 lira teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kâğıt defter alımları ve giderleri : 
Basılı kâğıt ve defter ihtiyaçlarını karşılamak üzere geçen yıllar tatbikatı da nazarı itibara a 
olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Esenboğa, Yeşilköy, İzmir Hava Limanı ve meydanlarının şeref salonlarının tefrişi ve diğer m 
ları ile eskiyenlerinin tamiri için 1966 yılı ödeneğinin aynı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
Alman yaym bedelleri ile beynelmilel yayınları tercüme bedellerini karşılamak üzere 1966 yı 
teklif edilmiştir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Merkez Genel Müdürlük binasında hava liman ve meydanların yakacak ihtiyaçlarını karşıla 
olan 1 300 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alım ve giderleri : 
Genel yönetimle ilgili hizmetlilerin giyim alım ve giderlerini karşılamak üzere 1966 yılı ödene 
tir. 

13.210 Su giderleri 
Su giderlerini karşılamak üzere' 1966 yılı ödeneğinin aynı 30 000 lira teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Temizlik giderlerini karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin aynı 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri: 
Mevcut aydınlatma tesisleri ile şehir şebekesine yeniden bağlanan yerlerin aydınlatma giderle 
neğinin 100 000 lira fazlası ile 700 000 lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Mevcut bahçelerin giderlerini karşılamak ve yeni terminal binaları bahçelerinin tanzimi gide 
lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 5 000 lira teklif 

13.320 Giyim, kuşam alımları ve giderleri : 
Hizmetlerle ilgili giyim, kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin 
tir. 

13.350 Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 40 000 lira teklif 

13.390 Diğer alımlar ve giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin 1 200 lira noksaniyle 10 0 

13.410 Posta, telgraf giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1966 yılı ödeneğinin aynı 15 000 lira teklif edilmiştir. 

13.420 Telefon giderleri : 
Mevcut telefonların giderleri ile Esenboğa, Yeşilköy ve diğer meydanlara verilecek telefon gide 
ödeneğinin 50 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1966 yılı ödeneğinin aynı 60 000 lira teklif edilmiştir. 

13.440 Haberleşme arakları imletme giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1966 yılı ödeneğinin aynı 2 000 lira teklif edilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük ta?ıt imletme ve onarım giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önüne alınarak 1966 yılı ödeneğinin aynı 6 500 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet tanıtları imletme ve onarım giderleri : 
Mevcut hizmet taşıtlariylo AİD den temin edilen taşıtların işletme ve onarım giderlerini karş 
156 000 lira fazlasiyle 816 000 lira teklif edilmiştir. 

13.610 Kira bedeli : 
1967 yılında kiralanacak delikli kart elektronik makina kira bedellerini karşılamak üzere 1966 
lasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.130 Mahkeme hardan ve giderleri : 

Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 16 000 lira teklif e 
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13.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde ıbulundurulaTak 1966 yılı ödeneğinin aynı 20 000 lira tek 

13.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde 'bulundurularak 1986 yılı ödeneğinin aynı 200 000 lira tek 

14.510 Kurs giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 50 000 lira teklif 

14.631 Büro giderleri : 
G-eçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 220 000 lira te 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yalbancı meydanlar arasında kurulmuş ve kuru 
ralarını karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin aynı 5 200 000 lira teklif edilmiştir., 

14.633 Taşıt işletme ve onarım giderleri: 
Mevcut taşıtlarla AID den Sürplas olarak temdn edilen taşıtların işletme ve onarım giderl 
ödeneğinin 100 000 lira fazlasiyle 1100 000 lira teklif edilmiştir. 

14.634 Kira giderleri : 
Meydanlarımızla seyrüsefer yardımcı istasyonlarımızın arazi, bina kiraları ile meydanlarımız 
saiye getirip götüren otobüs, münibüs kiralarını karşılamak üzere ve Yeşilköy kava limanı 
1966 yılı ödeneğinin 1 730 000 lira fazlası ile 1 962 000 lira teklif edilmiştir.. 

14.635 Giyim, kuşam alım ve giderleri: 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde tutularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 599 000 lira tek 

14.630 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde .bulundurularak 1966 yılı 'ödeneğinin aynı 50 000 lira tekl 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarım giderleri : 
Mevcut araç ve gereçlerle 1967 yılında hizmete konacak araç ve gereçlerin işletme ve onarım 
ödeneğinin 400 000 lira fazlasiyle 2 500 000 lira teklif edilmiştir. 

14.638 Kurtarma, yangın araç ve gereçleri rletme ve onarma giderleri : 
Mevcut kurtarma, yangın araç ve ,gereçleri ile yeniden hizmete alınanların işletme ve onar 
1966 yılı ödeneğinin 20 O00 lira fazlasiyle 160 000 lira teklif edilmiştir. 
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14.639 Diğer akm ve giderler : 
Geçen yıllar tatbikatı güz önünde bulundurularak ve İÜAO anlatmaları gereğince Mava Traf 
giderlerini karşılamak üzere 1986 yılı ödeneğinin 6 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edi 

14.640 Eandling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
Kuruluş kanununun 16 neı maddesi gereğince Genci Müdürlükçe işletilmek zor unluğunda b 
kanta kantin ve benzeri işyerinin işletme giderleri ile bu yerde istihdam edilen personelin 
mesi kanunları gereğince verilecek zamlarını karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin 50 000 lir 
edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.121 Anatamir aletyeîeri giderleri : 

Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak .1966 yılı ödeneğinin aynı 70 000 lira tekl 
16.210 -Uçuş kontrol lâboratuvarîan giderleri : 

Geçen yıllar tatbikatı göz önünde (bulundurularak 1986 yılı ödeneğinin aynı 15 000 lira tekl 
16.710 Temsil giderleri : 

Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin 3 000 lira fazlasiyl 
16.720 Ağırlama giderleri : 

Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ağırlamayı ieabettirecek gider olmadığın 
noksaniyle tertilbe hiçbir meğlağ konmamıştır. 

16.810 Bina onarımı : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve yeni hizmete giren tesislerin küçük o 
yılı ödeneğinin 125 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

16.820 MaMna ve teçhizat onarımı : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak ve hizmete giren yeni raakina ve. teçhizat 
1986 yılı ödeneğinin 25 000 lira faizi asiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 
Vatan sathına yayılmış meydan pistleri ve diğer tesisleri ile hava seyrüsefer yardımcı istas 
üzere 1986 yılı ödeneğinin 25 000 lira fazlasiyle 725 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
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21.000 ETÜT PROJE GİDERLERİ : 
21.511 Etüt proje liderleri : 

Yatırım projelerine ait etütlerin yapılması ve projelendirilmesi için geçen yıla nazaran 90 0 
edilmiştir. 

21.512 Teknik personel ücretleri : 
1967 yılı yatırım programı etüt proje işlerinde çalıştırılan teknik personelin ücretleri olara 
noksaniyle 430 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

21.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1967 yılı yatırım programına göre yapılacak etütlerin mahallerine gönderilecek teknik perso 
şılamak üzere 1966 yılma nazaran 88 000 lira noksaniyle 42 000 lira teklif edilmiştir. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.511 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 

8 aded projenin 1D(>7 yılmda tahakkuku için 1906 yılma nazaran 200 000 lira fuzlasiyle 2 
22.512 Teknik personel ücreti : 

Yatırım programında bulunan yapı tesis ve büyük onarım işlerinde çalıştırılacak teknik p 
re 1966 yılma nazaran 45 000 lira noksaniyle 705 000 lira teklif edilmiştir. 

22.523 Teknik personel geçdei görev yollukları : 
Yapı, tesis ve büyük onarım işlerinde çalıştırılacak teknik personelin proje mahallerinde geçic 
lamak üzere 1966 yılma nazarn 55 000 lira noksaniyle 65 000 lira teklif edilmiştir. 

23.000 MAKİNA VE TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

1967 yılı Programına dâhil bu tertipten 11 projenin bedeli olarak 3 965 000 lira teklif edilmiştir 
23.512 Taşıt alımları : 

• , . Meydan ve seyrüsefer yardımcı istasyonlarının daha verimli olarak çalışmasını teminen 1967 
kuku için 1 085 0O0 lira teklif edilmiştir. 

23.513 Teknik personel ücroti : 
Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları işlerinde çalıştırılan yevmiyeli teknik personel 
re 1966 yılma nazaran 118 000 lira fazlasiyle 1 018 000 lira teklif edilmiştir. 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli : 
Geçen yıllar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 100 000 lira teklif 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre millî prodükdivite merkezine ödenecek aidat : 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre maktuan ödenecek 5 000 lira için 1967 yılma 5 000 
34.710 Belnelriıilel Sivil Hava Limanlan Birliğine üyelik aidatı : 

Meydanlarımızla beynelmilel meydanlarda tatbik odilen usul ve kaideleri tatbiki için bu Birliğe 
cağından 1967 yılı için 2 700 lira teklif edilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.210 % 1 ek karşılıklar : 

5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına ödenecek olan maaş ve ücret tertiplerinin 
nin 43 527 lira fazlası ile 170 689 lira teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1967 yılında emekliye ayrılacak personelin ikramiyesi karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin ay 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kannn gereğince T. C. Emekli Sandığına sandık yönetimi ile ilgili giderleri karşıl 
4 000 lira fazlasiyle 45 000 lira teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yatırılacak diğer ödemeleri karşılamak üze 
lira teklif edilmiştir. 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları : 
îderemizden emekli, dul ve yetim aylığı alanların aylıklarını karşılamak üzere 1966 yılı ödeneğinin 

35.710 DHMİ memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : 
Mevcut personel için diğer yıllarda 24 saat faaliyetimiz nazarı itibara alınmadan öğle yemeği 
de bu yıl için bu durum göz önünde tutularak ve yeni kadrolar da nazarı itibara alınarak 1966 
siyle 217 260 lira olarak teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.300 Creçen yıllın borçları : 

Geçen yıllar'tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yılı ödeneğinin aynı 50 000 lira teklif e 
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36.400 İlâma bağlı borçlar ; 
Geçen yıl'îar tatbikatı göz önünde bulundurularak 1966 yıh ödeneğinin ay m 230 000 'lira tek 

36.600 Geri verilecek paralar : 
Geeen yıllar tatbikatı göz önün do bulundurularak 1966 yılı ödeneninin 14 000 İha noksanîyle 

ikinci maddenin : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden 3 bölüm hakkında gerekli izahat aşağı 

denin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gös 
Bölüm. Mıadde 

62.000 İŞLETME GELİRLERİ 
62.125 Kira gelirleri : 

Havıa liman ve m-eydan'l^ramızda Havayolu şirketleriyle diğer müessese ve eşiha»a kiralanan o 
ücretler 1966 malî yılmda her ne kadar 2 000 000 lira olarak tahmin edilmişse de; Petro 
zon .meydanlarında arazi tahsis edilmesi ayrıca eski Sivas meydan arazisi ile Ga'^antep mıey 
mek üzene kimya verilmesi nazara alınarak 1967 malî yılında kira gelinlerimizin 1 966 mıalî y 
2 500 000 lina olacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçe Talimin Tahsil 
yılı edilen ©dilen 

1950 
1*957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1063 
1964 
1965 
1969 
1967 

800 000 
600 000; 
640 000 
700 000 
700 000 
700 000 
760 000 
810 000 

1 150 000 
1 150 000 
2 000 000 
2 500 000 

146 600 
496 500 
583 400 
588 160 
617 236 
820 812 
838 725 
952 588,64 

1 002 133 
t 487 033 
703 258 (6 aylık) 

— 
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62.146 Konma, konaklama gelirleri : 
Hava liman ve meydanlarımıza sefer yapan yerli rve yabancı havayolu şirketleriyle diğer turist 
kooan ve konaklama, ışıklandırma ücretleri 1966 malî yılında her ne kadar 6 000 000 lina olanak 
yollarının Esenhoğa Hava l imanından seferlerini kaldırması yüzünden konma konaklama geli 
Meydanında turist uçaklarının seferlerini çoğaltması ve yakın fcir gelecekte Cumaovası Meyda 
ra .alınarak bu gelirimizi telâfi edeeeği düşünülerek 1967 malî yılında konma konaJdamıa varid 
500 000 lira fazlasiyle 6 500 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 

»Biatçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1985 
1966 
1967 

Tahmini 
edileni 

760 000 
İ 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 
4 700 000 
6 000 000 
e ooo ooo 
6 000 000 
6 000 000 
6 000 000 
6 500 000 

Tahsili 
edilen 

768 430 
2 206 040 
2 353 757 
3 670 170 
4 023 504 
5 575 608 
4 758 349 
5 075 254,33 
5 321ı 138 
4 289 526 
1 194 342 (6 aylık) 

— 
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62.211 Handling gelirleri : 
Yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin talebi üzerine yapılan malzeme ve personel yardım 
•eden handling' varidatı şirketlerin jeneratör ihtiyaçları ve traktörle uçak çekme hizmetlerini 
yüzünden bu gelir sadece telefon konuşmalarından elde edilen ücretlere taallûk etmektedir. 
analı yılında olduğu gibi 70 000 lira olacağı tahmin edilmektedir. 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
,1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Tahmin 
edilen 

1 
10 00O 
20 000 
22 000 
10 000 
10 000,09 
30 000 
'65 000 

425 000 
100 000 
70 000 
70 000 

Tahsil 
edilen 

10 755 
14 660 
1.5 800 
9 235 

17 038 
41 529 
49 730 
519 712,27 
54 035 
53 534 
13 300 (6 aylık) 
— 

662.212 Lokanta kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 
6686 sayılı Teşkilât Kanunumuzun 16 ncı maddesi gereğince Genel Müdürlük ta 'aımdan işlet 
terminal lokantası ve müştemilâtı 1964 ve 1965 malî yıllarında gerek çalıştırılan personel m 
iş sahasının dar olması yüzünden devamlı zarar etmiş bulunduğundan bu maddeye gelir te 
bakımdan maddenin ımuhafazası için 1967 malî yılma 1 lira (konulmuştur. 
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62.213 B. mesaj gelirleri : 
PAA Havayollarının PTT den hat kinaiamıalsı ve diğer şirketlerinde kendi mesajlarını iSİ'TA kan 
memiz devresinden ancak lüznmıı halinde mesaj keşide edilmektedir. AraıCiaik, SİTA kanalının arıza 
sajlarını idaremiz devrelerinden geçirdiğinden 1967 malî yılında B. mesajı gelirinin 1966 malî y 
le 1120 000 lira olacağı tahmin olrunmaktıadır. 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Taihmiri 
edilen 

170 000 
558 000 

1 715 000 
2 350 000 
2 350 000 
2 850 000 

200 000 
100 000 
100 000 
100 000 
100 000 
120 000 

Tahsil •••'-
edilen 

328 217 
1 870 553 
1 098: 700 
1 717 700 

207 775 
143'780 

• 162 622 
155 360 
169 333 
92 328 
21 618 
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63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 
63.300 Çeşitli gelirler : 

idaremizin işletme faaliyetleri dışında hurda malzeme, ot, yanık yağ satışları, gecikme cezaları ve 
keme masrafları ve saire gibi ücretleri teşkil eden çeşitli gelir varidatının 1967 malî yılında 1966 
fazlasiyle 500 000 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

63.400 

Bütçe Tahmin 
yılı edilen 

1956 1 000 
1957 10 000 
1958 42 000 
1959 50 000 
1960 150 000 
1961 150 000 
1962 150 000 
1963 200 000 
1964 700 000 
1965 800 000 
1966 400 000 . 
1967 500 000 

Bağışlar : 
Maddenin muhafazası için 1 lira olarak teklif edilmiştir. 

Tahsil 
edilen 

170 100 
49 860 
49 224 
43 846 
162 219 
152 084 
152 208 
500 923,59 
264 279 
289 676 
59 042 (6 aylık) 
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Bölüm Madde 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 
1966 yılında devreden Hazine yardımları bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen Irarşılıyacağı nazar 
noksaniyle 8 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bütçe Yardım 
yılı miktarı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

6 517 371 
3 160 072 
3 820 501 
4 680 128 
3.579 429 
1 600 000 
2 236 301 
5 000 000 
9 409 000 
13 500 000 
16 300 000 
8 000 000 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
I - Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli : 

A) Kuruluş ve gaye : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMÎ); Devlete aidolup kendisine verilen hava mey 
hava trafiğinin kontrolü ve havacılıkla ilgili telekomünikasyon hizmetlerinin ulusal ve uluslararası isteklere uygun 
göre yürütülmesi için 28.2.1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

B) Görevleri : 

6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinde belirtildiği veçhile : 
1. Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara ait her türlü tesisleri işlet 
2. Hava seyrisefer, telekomünikasyon, hava trafik kontrol cihazlarını ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini if 
3. İşletmeleri kendisine bırakılan hava liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapm 
Ayrıca Genel Müdürlük, hakiki ve hükmi şahıslara ait-hava meydanları ve limanlarını da yapacağı anlaşma 

icabı teçhizat, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya yetkilidir. 
Yukarda sayılan hizmetlerin aksaksız olarak yürütülmesi, Türk hava ülkesinde uçuş emniyetinin âzami derece 

ulusal ve uluslararası vecibelerinin tam olarak yerine getirilmesi bakımından uzun vadeli plânların yapılması, öng 
plân hedefleri ışığı altında 1967 malî yılı bütçe tasarısı hazırlanmıştır. 

C) Teşkilât ve fonksiyonları : 

1. Merkez teşkilâtı : 
a) Genel Müdürlük : 

Genel Müdür, Genel Müdür Muavini ve Genel Sekreter, 
b) Danışma Birimleri : 

Hukuk Müşavirliği, Savunma Sekreterliği ve Plân Program Dairesi Başkanlığı, 
c) Kurmay Birimleri : 

İşletme Dairesi Başkanlığı, Seyrisefer Dairesi Başkanlığı, Malzeme Dairesi Başkanlığı. İnşaat Grup Başka 
Müdürlüğü, Hasılat Müdürlüğü ve Sağlık Grup Başkanlığı. 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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d) DHMİ Sivil Havacılık Okulu, 
e) Anatamir Atelye Müdürlüğü, 
f) Anadepo Müdürlüğü. 

2. Taşra teşkilâtı : 
a) Beynelmilel hava limanları, 
b) Yaz - kış açık meydanlar, 
c) Yaz meydanları, 
d) Kapalı meydanlar, 
e) Seyrisefer yardımcı istasyonları. 4 

II - Hkmetin gelişmesi : 

A) Hava alanları : 

1. Beynelmilel hava limanlan : 
Yeşilköy, Esenboğa. 

2. Yaz - kış açık meydanlar : 
izmir, Adana, Afyon, Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Malatya, Samsun, Sivas, Trab 

3. Yaz meydanları : * 
Gaziantep, Urfa. 

4. Kapalı meydanlar : 
Akhisar, Alaşehir, Aydın, Çanakkale, iskenderun, Kars, Yalova, Zonguldak, Ağrı, Kastamonu. 

B) Seyrisefer yardımcı istasyonları : 

1. ILS (Aletle iniş sistemi) 
Ankara, istanbul. 

2. VOR (Çok yüksek frekanslı her istikamette yayın yapan radyo renç istasyonu) 
Afyon, Antalya, Bağlum, Biga, Esenboğa, Elâzığ, Gemerek, izmir, Siirt, Tekirdağ, Van ; Yalova, Yeşilköy. 

3. Radar (ASR - 4) 
Esenboğa. 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 85G) 
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4. NDB (Radyo/Far) 
Adana, Afyon, Ankara, Akköprü, Antalya, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Gemerek, Haym 
Samsun, Silifke, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Van, Yalova, Yeşilköy. 

5. R/RANGE (Radyo Renç) 
Yeşilköy. 

C) Personel durumu : 

Yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1957 (*) 

Maaş 

45 
47 
50 
45 
44 
47 
47 
47 
47 
48 
45 
57 

D ce 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

t veli 

684 
926 
105 
179 
339 
379 
431 
638 
643 
591 
579 
752 

E cetveli 

2 
9 
14 
15 
15 
15 
15 
14 
21 
21 
23 
27 

4/10195 

5 
5 
2 
13 
23 
45 
93 
88 
91 
117 

Yev. İş. 

141 
220 
313 
209 
170 
195 
209 
385 
391 
686 
' 575 
572 

Mukaveleli 

1 
2 
2 
2 
2 
4 
3 
4 
4 
5 
5 
5 

Toplam 

87 
1 204 
1 489 
1 455 
1 572 
1 653 
1 728 
2 133 
2 199 
2 439 
2 318 
2 530 

1966 yılı personel miktarındaki azalma, kendi isteğiyle veya emekliye ayrılanların yerine perslnel alınmaması i 
yade idari personeldir. 

1967 yılında İzmir (Çığlı), Antalya ve Erzurum terminal binaları ile Samsun, Erzurum ve Silifke (Mut) VOR 
önünde tutularak, artan işletme ihtiyaçlarının kraşılanması için gerekli personel kadrosu alınmıştır. 

(*) 1966 yılına kadarki miktarlar fiilî, 1967 yılı ise kadro olarak gösterilmiştir. 
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D) Malî durum : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMİ) kurulduğu tarihten itibaren bütçe miktarları a 

yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

(A/l) 

6 767 371 
9 346 332 

10 830 581 
16 107 057 
21 022 630 
21 585 000 
23 640 939 
32 408 712 
39 314 398 
37 864 495 
42 962 799 
47 015 051 

(A/2) 

1 845 001 
3 088 750 
4 907 500 

17 360 000 
26 485 795 
22 703 000 
39 701 425 
49 347 900 
27 926 618 
22 188 620 
14 949 920 
10 000 Ö00 

(A/3) 

1 453 740 
1 174 219 
1 056 
899 

242 
149 

Toplam 

8 612 372 
12 435 072 
15 738 081 
33 467 056 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 364 
81 756 612 
68 694 757 
61 227 334 
58 968 961 
57 914 200 

Yaz meydanları ile beraber işletilmekte olan (19) meydan, iki kontrol uçağı ve 43 aded seyrisefer yardımcı is 
susları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları, kaza kırım ve yangın söndürme a 
mından (A/2) yatırım ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması uygun mütalâa edilmektedir. 

E) Gelirler : 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
1. Kira gelirleri, 
2. Konma, konaklama gelirleri, 
3. Handling hizmetleri gelirleri, 
4. Lokanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 
5. (B) mesajı gelirleri, 
6. Çeşitli işletme gelirleri, 
7. Çeşitli gelirler, 
8. Bağışlar. 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare olduğundan, Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak h 
pan yerli ve yabancı havayolu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlamakta ve bu para doğ 
maktadır. 

DHMİ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri personel giderleri, gelir toplamı, mukayese yüzdeleri aşağ 

Bütçe 
Yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Personel 
giderleri 

3 523 391 
5 177 48'8 
6 373 474 
9 684 940 
9 503 168 
8 957 875 
10 009 418 
13 931 847 
14 767 957 
17 405 284 

+ 15 468 147 

Gelir toplamı 

2 517 893 
3 940 120 
4 130 022 
6 406 522 
6 363 731 
7 506 082 
7 906 727 
8 726 499 
8 615 057 
9 366 416 

+ 7 923 867 

Gelir artış 
%-si 

56,5 
4,8 

55,1 
- 6,7 
18,0 
5,3 

10,3 
- 1 , 3 

3,7 

Personel 
gide erlerine 

giöre gelir % 

71,5 
76,1 
64,8 
66,1 
66,9 
83,8 
78,9 
62,6 
58,3 
53,8 

Yukardaki rakamların tetkikinden anlaşılacağı veçhile Geenel Müdürlüğün gelirlerinin artırılması için g 
görülmektedir. Bu tedbirlere ilâveten havayollarının üzerinde büyük külfetlerle tesis edinen seyrüsefer yard 
uçaklardan ücret alınması ihususunda inceleme yapıldığı öğrenilmiştir. Cezayir, Arjantin, Avusturya, Kanada 
beşistan, Fransa, Almanya, Yunanistan, Irak, H olanda, Norveç, Pakistan, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, 
leketlerde olduğu gibi (mevzuatta bir değişiklik yapılarak) handling ve akaryakıt şirketlerinden işletme mü 
susunda tetkikler yapıldığı görülmüştür. 

( + ) Ekim sonu itibariyle, (8) aylıktır. 
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F) Giderler : 

DHMÎ Genel Müdürlüğünün kuruluşundan beri bütçesi ve giderleri aşağıda gösterilmi 

Bütçe Sarfiyat 
Yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Bütçe miktarı 

8 612 372 
12 435 072 
15 738 081 
33 467 056 
47 508 426 
44 288 000 
63 342 364 
81 756 612 
68 694 757 
61 227 334 
58 968 961 
57 914 200 

Giderler (sarf) 

6 336 438 
9 266 933 

13 428 755 
24 580 380 
26 811 250 
33 244 084 
36 832 728 
43 673 002 
50 294 640 
42 616 349 
44 750 120 + 

% 

73,6 
74,5 
85,3 
73,4 
56,4 
75,1 
58,1 
53,4 
73,2 
69,6 
75,8 

(-{-) Aralık sonu itibariyle, (10 aylık) 
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II) Trafik analizi : 
Hava trafik cetvelinin tetkikinden'anlaşılacağı üzere 1966 yılında uçak ve yolcu trafiğinde geçen yıllara naza 

tedir. 
Önümüzdeki yıllarda bilhassa turizm bakımından uçak, yolcu ve yük trafiklerinin bugünkü duruma nazaran d 

tedir. 
Bu sebeple, İkinci Beş Yıllık Plânda teknik tedbirlerin alınmasına zaruret vardır. 

III - Yatırımlar : 

A) Birinci Beş Yıllık Plân devresi yatırını programları hizmetin suretle gelişmesi karşısında aşağıda gös 
lanmıştır. 

1. Yeni yatırım projeleri, 
2. Gelişme ve yenileme projeleri, 
3. înşaaft ile ilgili onarımlar, 
4. Haberleşme ile ilgili yatırımlar, 
5. İşletme ve sosyal yapı yatırımcıları. 
Birinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında alman ödenek sarf ve yüzdeleri aşağıdadır. 

Yatınım % 
Yıllar bütçesi Gerçekleşme Miktarı • 

1963 49 347 900 20 562 670 41.6 
1964 27 926 618 21 862 599 78.3 
1965 22 188 620 11 297 214 50.9 
1966 14 949 920 12 361 241 (*) 82.68 

Yuikardâki cetvelde görüldüğü üzere, evvelki yıllar yatırımlarının mühim bir kısmı tahakkuk ettirilememişltir. 
B) 1966 malî yılı DHMİ yatırım programı 14 949 920 Tl. olaralk kalbul edilmiştir. Yatırımların zamanında 

Aralık ayı sonu itibariyle fiilî harcama, açılan akreditifler, avans ve krediler ve taahhütler dâhil fiilî yatırım toplam 
me oranı % 82,68 dir. Malî yıl sonuna kadar bu jıisibetm % 90 ı bulacağı kanaatine varılmıştır. 

(*) Aralık ayı sonu itibariyle, (10 aylık) 

I). HavaMoy. İş. G.Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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C) Çıpı (îamıir) ve Antalya Hava Meydanları öhaıtter seferilerine acıkmıştır. 
MJütaahıhitlerle ihtilâflar ve diğer sebepler neticesi zamanında tamajmlanamıyan «Esenboğa Hava Limanı Tr 

Hatlar ve Başmüdürlük binası» bu yıl ikmal edilmiş olup, pek yakında hizmete açılacaktır. 
1965 yılma nazaran, kontrollü havayolu uzunluğu 666 deniz mili fazlasiyle 3 045 deniz miline çıkarılmışt 

Bütçe Komisyon üyelerinin yerinde aldığı karar ve karda yürüyen paletli vasıta (ıSnow Truck) tenıini maksald 
ödenek ilâvesinin büyük ölçüde rolü olmuştur. 

D) Yatırımların gerçekleşmesinde karşılaşılan güçlükler : 
1. Dış memleketlerden satınalınması zaruri olan malzemenin ithali maksadiyle Sanayi Bakanlığından müsa 
2. Yatınım dövizleri için kotaların beklenilmesi mecburiyeti ve ikinci kotanın Ocak ayında çıkması, 
3. 'Taşıtların Devlet Malzeme Ofisinden alınma mecburiyeti, 
4. 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu ile 1050 sayılı (Muhasebei umumiye) kanunlarına göre 

E)' 1967 yılı yatırım programı : 
1967 yılı yatırım programı hava liman ve meydanlarının fiziki yönden geliştirilmesini; hava seyrüsefer, hav 

tesislerinin geliştirilmesini; genel işletme ile ilgili teçhizat, yeidek parça, iş makinaları, vasıta alımmi; etüt pr 
lerini kapsamakta olup, 24 617 000 Tl. olarak teklif edilmiş ise de, Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı tar 
tir. Kurulmuş ve yeniden kurulacak olan bilûmum tesislerin ve meydanların fiziiki yönden geliştirilmesi maks 
rılması zaruri görülmektedir. 

F) İkinci Beş Yıllık Plân : 
Bütün dünyada havacılığın süratle gelişmesi karşısında plânlı bir şekilde çalışma ile ileri memleketler sevi 

tekler ve ICAO (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı) tavsiyeleri göz önünlde tutularak (1968 - 1972) İkin 
çalışmalarda da ilke ve hedefler aşağıdaki şekilde tesblt edilmiştir. 

1. Anâilkeler : 

(A) Artan yolcu, yük ve uçak trafiğini karşılamak, 
(B) Fazla kapasite yaratmamak ve eldeki kapasiteden tam yararlanmak, 
(C) İşletme hizmetlerini en uygun şekilde yürütmek, 

2. Hedefler : 
(A) Uçuş emniyetini artırıcı tedbirler almak, 
(B) Hava meydanları ile bilûmum tesislerin teçhiz, tesis, tevsi, ıslah, bakım ve onarımlarını yapmak, 

D. Hava Mey. İş. O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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(C) Gelirleri artırmak: 

IV - 1966 yılı bütçe uygulaması : 

1966 yılı DHMİ bütçesinde cari harcamalar Maliye Bakanlığından alman talimat gereğince (Personel gid 
sarruf edilmek suretiyle yapılmaktadır. Yatırım ve transfer harcamalarının malî yıl sonuna kadar % 90 ı bulacağ 
nu itibariyle harcamalar şöyledir: 

Sarf edilen % Nisbeti 

Cari harcamalar 29 968 955 69,69 
Yatırım harcamaları 12 361 241 82,68 
Transfer harcamaları 818 444 77,48 

1967 imali yılı bütçesinin hazırlanmasında azami tasarrufa riayet edilmiş olduğu; 1966 malî yılı sonu harca 
yapıldığı; yatırım bütçesinin tamamına yakın bir meblâğın sarf edileceği, cari harcamaların, bütçe kanunun 
sonunda personel giderlerinde bir miktar ödeneğin artabileceği ve artması muhtemel ödeneğin ihtiyaç fazlas 
gidilmediği müşahede edilmiştir. 

V - 1967 bütçe teklifi incelemesi : 

1966 malî yılı bütçesinde, cari harcamalar için konulmuş bulunan ödenek yönetim ve personel hizmetlerini 
hizmetleri plân ve projelere bağlı olarak yürütülmektedir; memur ve hizmetli kadrolarının gerek kuruluş ve g 
duğu tesbit edilmiştir. Ancak teşkilâtın ileriki yıllarda inkişafına göre personel mevcudunda bir artırma yapılm 
lara göre hizmeti aksatmadan tasarruf yapılması mümkün görülmektedir. 

Teşkilâtın arz ettiği hususiyet dolayısiyle 196i7 yılı (L) cetveline abının, maaşlı teknik k?ı• I. olarda, bir teknik 
hendis ve 1 mim'ar ile '25 aded küçük kadrolu idari memur bulunmaktadır. Bugünkü maaş statüsüne nazaran 
rarnameye ve idari memurların da (D) cetveli ücretli kadrolara akması nazarı dikkate alınmış olduğundan, sözü ed 
kılması düşünülmemektedir. (D) cetveli kadrolarında teşkilâtın gösterdiği inkişaf dolayısiyle hizmetin aksaksız 
kımından 70 aded teknik ve idari kadronun ilâvesi zaruri görülmektedir. Bu husus bütçede yer almıştır. 

Esenboğa ve Yeşilköy Hava limanları ile yeni işletmeye açılan terminallerin ofislerinde büro malzemeleri b 
dildiği, döşeme ve demirbaş ödeneklerinin yerinde sarf edildiği görülmüştür. 

Terminal binalarmdaki şeref salonları ve yolcu salonlarının, bu mahallerin özelliklerine uygun olarak, stan 
edilerek tefrişi ve hattâ bâzı önemli malzemelerin dış piyasadan temini uygun olacaktır. 
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DHMÎ Genel Müdürlüğünde mevcut 240 araçtan aşağıda belirtildiği şekilde istifade edilmekte olup, 
miştir. 

Kullanma şekilleri Adedi: 

1. Yer nakil vasıtaları 122" 
2. Kar mücadele vasıtaları 22 
3. Muhtelif hizmet vasıtaları 40 
4. İnşaat hizmet vasıtaları 6 
5. Am'bulâs 16 
6. Yangın söndürme vasıtaları .'14 

Toplam 240 

Meydan ve seyrüsefer istasyonlarının şehirlerden uzak olması ve buralarda çalışan personelin Gen 
birçok taşıt vasıtasının kullanılmasını icabettirmektedir. 

Elde yeter miktarda taşıt bulunmadığından, taşıma işi kira ile tutulan vasıtalarla yapılma'kta 
da ödenecek miktar 610 000 Tl. civarında olacaktın*. 

İlerideki inkişaflar da göz önünde tutul arsa, taşıt kira ücretlerinin devamlı artacağı bir hak 
mesi maksadiyle taşıt alımı elzem görülmekte ve Devlet Malzeme Ofisinden adı geçen taşıtların alın 
de, (T) cetvelindeki fiyatlara, bağlı kalmaksızın iç piyasadan bu vasıtaların temini gerekmektedir. T 
laşmalara göre, bu vasıtalarla yolcu nakliyatı yapılarak gelir sğlanması da mümkün olacaktır. 

Akar yakıt ve petrol ürünleri ile ısıtma masraflarında, Sivas ve Erzurum meydanları yeni terminal 
İzmir (Cumaovası) Meydanının Çığlı 'meydanına nakli nazarı dikkate alınmış ve buna göre gerekli 
tur. Kalorifer olmıyan meydanlarla hava seyrüsefer yardımcı istasyonlarının ısıtma ihtiyacı için ay 
desine konulmuştur. 

VI - Dilek ve teklifler 

A) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) ih1 Bayındırlık Bakanlığı Hava 
şaat Reisliği (HATİR) in çalışma alanlarını kesin olarak ayırdetmeık maksadiyle hazırlanan, kanun t 
sına zaruret vardır. 
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B) Havacılık ve uçuş emniyeti konularındaki vâki ihtilâflar mevcut kanunlara göre karara bağl 
lerinde olduğu gibi, hava hukukuna temel teşkil edecek ayrı bir hava seyrüsefer kanunu teklifinin b 
laşması lâzımdır. 

- C) Büyük masraflarla yurt dışında yetiştirilen, özel ihtisasa sahip 217 personelin son beş yıl 
hede. edilmiştir. İhtisas sahibi bu personelin ayrılmalarının önlenmesi ICAO (Beynelmilel Sivil Hava 
kümanlarında dahi yer almış bulunmaktadır. Büyük sorumluluk taşıyan ve lisan bilen personelin ida 
bebi ücret azlığı olduğundan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü uçucu ve hava sey 
sonele, THY A. O. personeli için alman tedbirlere uygun, verilecek tazminat ve tanınacak haklara 
evvel kanunlaşarak yürürlüğe girmesi zaruridir . 

D) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genci Müdürlüğünün gelirlerinin artırılması ve en az personel 
gelmesi için aşağıdaki tedbirlerin alınması gerekir. 

1. Türk hava ülkesinden geçen ve havayolları üzerindeki seyrüsefer yardımcı istasyonlarından fa 
temin edilmesi. 

2. Meydanlarda havayolu şirketleri dışında görev yapan ve kazanç sağlıyan Handling şirketleri ve akar ya 
kirası yerine hizmet kirası alınması. 

3. Gelirlerin artırılması için diğer memleketlerde taıtıbik edilen hususların tetkiki, memleket haricindeki to 
danlardaki halklarımızın korunması için tedbirbr alınması. 

E) Avrupa ile Uzaık - Doğu arasındaki tabii ve en kısa havayolunun memleketimiz üzerinden geçmesi av 
vacılık yatırımlarına önom verilmeli, havayolu şirketlerinin yurdumuz üzerinden sefer yapmaları teşvik edi 
girecek döviz miktarının artırılması temin olunmalıdır. 

F) Mevki itibariyle Orta - Doğunun en mü'ıim meydanı olan Yeşilköy Hava Limanının pist, apron (Uçak p 
ri yetersizdir. İstikbalin ihtiyaçlarına da cevap vcreccfk şekilde yoni tesislerin Yeşilköy'de en kısa zamanda 
Yeşilköy Hava Liımaoıı bütün ecnebi hava şirketleri tarafından rağbet görmekte olup, sağladığı gelir ve trafik 
leri arasında önemli bir yer işgal etmclkıtedir. 

Yeşilköy Esenboğa 

Pist boyu 2 300 M. 3 752 M. 
Uçak trafiği 27 815 18 488 (1966, 10 aylık 
Yolcu trafiği 465 846 213 568 » » » 
Yüfe trafiği 7 408 Ton 3 791 Ton » » » 
Gelir (1965) 6 556 678 Tl. 1 969 103 Tl. ' 
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G) Bilhassa kışın şiddetli olduğu bölgelerdeki 'meydan pistlerinin kardan temizlenmesi için gerekli teçhiz 
rın devamlı açık bulundurulması temenniye şayan görülmektedir. 

H) Şehirlerden uzaık hava meydanlarında ve seyrüsefer yardımcı istasyonlarında, kritik anlarda perso 
da bulundurulması tesisler civarında lojmanların yapımı ile mürrJkündür. Halen 19 hava m oyda :11nın üçünde 
makta ve kira karşılığında personele tahsis ed Lmektediır. Teknisyenlere -maddî balkımdan da fayda sağlıya 
tına başlanılması bir zarurettir. Alınacak kira karşılığında ve kısa bir zamanda masrafın am u-Li edileceği 
gelL'L'i olan bu teşkilâtın Erzurum, Adana ve İs anbul meydanlarında lojman yapımı maksadiyle 19G7 malî 
büyük onarım giderleri maddesine 200 000 Tl. sınırı ilâvcel uygun olur kanaatindeyiz. 

î) Havacılığın inkişafında ki sürat göz önünle bulundurularak meydanların seyrüsefer yardmcı tesislerin 
işlebmocill'k esasları dâhilinde gözden gcçirilm ıkbe olduğu görülmüg'jür. Görevi itibariyle Türk ve ecnebi p 
meydan müdürlerinin yüksek tahsil görmüş kinv.cler arasından seçilmesi; her teşkilâtta bulun naşı icabeden 
bünyesi içinde yer verilmesi ve teşkilâtın modc n bir hale getirilmesi temenniye şayandır. 

K) Katma bütçeli bir kuruluş olan Devlet Havani'cy d anları İşletmesi Genel Müdürlüğü, yatırım işleri 
mını dışardan aldığı teçhizatın döviz bedeli ola ;ak sarf e'mciktcdir. THY A. O. na ve Karayoll MI Genel M 
sil olarak, DHMİ Genel Müdürlüğüne de güm •ükten muafiyet hr/ılkının tanınması, uçuş em ıiyeti ile ilg 
artırması ve bütçesini kabartmaması bakımından lüzumlu görülmdk'tcdiır. 

L) Özel bir ihtisasa ihtiyaç gösteren meyd \n işletme hizmetlerine, elde mevcut kadrolardan faydalan 
mamaktadır. 7244 salılı Kanunun 5 nci maddes'ndon istifade ei'mek ve hizmettin istenilen şekille yürütülme 

İşletme Uzmanı 3 aded 1 750 Tl. 
İşletme Uzmanı 4 aded 1 500 Tl. lık kadroların 19G7 malî yılı için alınmış olan (D) cetveli tahs;aa;t 

bütçeye bir külfet tahmil ct-memciksiziıı, (D) cetveli kadrolarına dâhil edilmesi uygundur. 
M) Millî ihtiyaçları ve Milletlerarası Sivil Havacılık tavsiyeler'ni yerine getirmek m aksa V yi e, her m 

bulunmaktadır. Ancak, doktorların barem içi (E) cetvelinde istihdam edilmeleri halen çalışın delk tor lar i 
hava alanlarını da doktorsuz bırakmaktadır. Her meydanda doktor bulundurulması için çareler arcjnanası ve 
ederiz. 

N) Evvelce plânlanmış ve keşifleri 7 000 0^0 liraya varan malzeme deposu inşaatından vazgeç'ilorek, 
daki boş hacımların değerlendirilerek çok az bir masrafla malzeme deposu haline getirilip, mal memenin taen 
pıldığını, kuruluşundan beri bulunmıyan malze ne stok seviyelerinin tesb-it edilmekte olduğu m memnuniy 
Tasarruf sağlayıcı ve yapıcı hareketlerin teşvik odllmcaini takdirle karşılar, bu konuda önder!Jk yapanları 

Bap Dr törler 
Nuri Eroğan ' Sami Küçük 

İstanbul • Tabiî Üye 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/280 
Karar No. : 61 

Cumhuriyet Ssnatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1966 tarihinde sunularak, Komisyonumuza havale edilmiş bulunan, 
Genel Müdürlüğü 1967 yılı bütçe kanunu tasarısı* ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin 
şüldü : 

Komisyonumuzda Komisyonumuz adma inceleme yapan raportörümüzün! raporu okunduktan sonra bütçenin 
mış Bakan ve Genel Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgi vermişlerdir. 

1967 yılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısında; cari harcamalar iç 
diği üzere 47 015 051 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 000 000 lira, s 
ları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 899 149 lira ki, toplam olarak 57 914 200 lira teklif olu 
göre 381 377 lira daha azdır. 

Maddelerin görüşülmesinde : Şehirlerden uzak ve meskûn bulünmıyan mahallerde iş icabı bulunması lâzımge 
küçük ve ucuz lojman yapımına başlanabilmesi için 22.511 nci «Yapı, tesis ve büyük onarım1» maddesine 200 0 
tür. Bu miktar (B) işaretli gelirler cetvelinin 72.400 ncü «Geçen yıldan devreden nakit» maddesine konarak "bü 

Madden tatmin edilemediğinden meydanlarda doktor bulundurmanın zorluğu göz önüne alındığından, Dev 
nel Müdürlüğü teşkilâtının (E) cetveli kadrolarında vazife görmekte olan ihtisas sahibi doktorların 7244 say 
fade ettirilerek (D) cetveli kadrolarına dâhil ettirmeleri temenniye şayan görülmüştür. 

Böylece tasarının yatırım harcamaları toplamı 10 200 000 lira, genel toplam ise 58 114 200 lira olmuştur. 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ve cetvelleri yapılan' değişiklikle, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ııcu maddeler 

miştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bnşkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Başkanvekili 
A}Tdm 

/. C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 
N. Bayar 

Kâtip 
Bolu 

//. /. Cop 
Adıyam 

M. A. A 
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Ankara 
T. Kapantı 

Eclirno 
t. Ertem 

İstanbul 
Söz Imkkrm saklıdır. 

S. Aren 

Nevşehir 

Ankara 
il/. Vural 

Emin im 
C. Önder 

İstanbul 
Ar. Eroğan 

Ni&dü 
Söz hakkım .mahfuzdur. Söz hakkım mahfuzdur. 

A. B. Numanoğlu • M. Altınsoy 

Tabiî Üyo • Tabiî Üye 
•'S. Küçük 

Balıkesir 
Söz hakkını saklıdır. 

F. İslimyeli 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İstanbul 
M. Güven 

Niğde 
II. Özalp 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
t. E. Kılıçoğlu 

Kayseri 
A. A. Hacvpaşaoğlu 

Ordu 
Söz hakkım mahfuzdur, 

A. II. Onat 

Cumhurbaşkan 
R. Ün 

Gümüş 
S. Sav 

Kayse 
M. Yüc 

Rize 
E. Y. A 

Trabzon Trabzon 
Söz hakkım mahfuzdur. A. İ. Birincioğlu Söz hakkını mahfuzdur. 

II. Özgüncş , A. R. Uzuner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ - BÜTÇE KARMA KOMİSYON 

Devlet Hava Meydanları îgletmesi Genel Müdürlüğü 1967 yılı Devlet Hava Meydanları İşlet 
Bütçe kanunu tasarısı 1967 yılı Bütçe kan 

Maddo 1. — Devlet Hava Meydanl 
1967 yılı cari harcamaları için (A/ l ) iş 
47 015 051 lira, yatırım harcamaları i 
terildiği üzere 10 '200 000 lira, sermay 
ları için (A/3) işaretli cetvelde gösteri 
lam olarak 58 114 200 lira ödenek veril 

Madde 2. — Devlet Hava Meydan7 

nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetveld 
lira olarak tahmin edilmiştir. .. 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü madd 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü madd 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1967 yılı cari harcamaları için (A/İ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
47 015 051 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 10 000 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harcama
ları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 899 149 lira ki, 
toplam olarak 57 914 200 lira ödenek verilmiştir. 

Mtıdds 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği-üzere-57-914 200 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1967 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1967 bütçe yılında da devam 
olunur. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İş7etmesi Genel Müdürlüğü
nün 30.6.1939 tarihli ve 3656 . sayılı Kanunun 19 neu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göster il
eniştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 28.2.1956 tarihli ve 6686 sayılı Ka-

Madde 5. —; Tasarının 5 nci madd 
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Hükümetin Tclklifi 

nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1967 bütçe yılında kullanılamaz. 

Madde 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebci UmıiTii-
yc Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) (A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madds 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarına 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
S. Demirci it. Sezgin K. Ocak 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. Sükan t. 8. Çağlayangil C. Bilgehan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
E. Somunoğlu t. Tekin B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Baka 
/ . Deriner N. Kür§ad 

Bütçe Karma Kom 

Madde 6. — Tasarının 6 ncı 

Madde 7. — Tasarının 7 nci 

Madde 8. — Tasarının 8 nci 

Madde 9. — Tasarının 9 ncu 

Madde 10. — Tasarının 10 ncu 

Devlet Bakanı Adale 
A. F. Alışan II. 

Millî Eğitim Bakanı Bayındı 
O. Dengiz E. 

Ulaştırma Bakanı Çalışm 
S. Öztürk A. N 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşle 
/ / . Menteşeoğlu S. O 
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

1963 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

27 G37 211 

925 233 

12.210 
12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 

• Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

24 354 605 

16 244 250 
44 • 353 

1 
66 000 

1 
7 000 000 

1 831 400 

12.310 Çocuk zammı Yi 000 
12.320 Doğum yardımı 2 000 
12.330 Ölüm yardımı 2 000 
12.340 Tedavi gideri 15 000 
12.350 Yakacak zammı 150 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 823 000 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılığı 974 250 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm, topl 
Lira Lira 

2 J 211 5 

925 238 

25 914 352 

17 495 
444 

75 

000 
350 

1 
000 

1 
7 900 000 

1 763 

12 
2 
2 

15 

833 

150 

000 
000 
000 
000 
150 
000 

901 000 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm Madde 

12.410 
12.420 

12.520 
12.590 

12.610 

Ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 
Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
Uçuş tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

Lira 

1 001 

1 
1 000 

İC 361 

18 360 
1 

1 

Lira Lira 

1 001 

1 
1 000 

10 201 

10 200 
1 

1 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar 

3 600 

Kesim toplamı 553 005 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 ' Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

40 000 
250 000 

1 
15 000 

1 
130 000 

3 600 

589 005 

40 
275 

000 
000 

1 
15 000 

121 
1 

000 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 



Bölüm Madde 

12.841 
12.849 

Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli geçici görev yol
luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 501 003) 

I I - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 88 002) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

D. Hava 
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1966 ödeneği Hüküreetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Maddo Bölüm topl 

Lira Lira Lira Lira 

1 1 

50 000 50 000 

25 000 25 000 

30 000 
1 

1 

13 000 

1 827 001 

57 000 
60 000 

300 000 
30 000 

3 861 702 

50 000 
1 

1 

13 000 

1 827 001 

57 000 
60 000 

300 000 
30 000 

4 326 5 

r. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

ITükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Bölüm 

/ 

l: 

Madde 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.240 
13.290 

13.320 
13.350 

13.390 

13.410 
13.420 
13.430 
13.440 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve gi- ş 
derleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
Haberleşme araçları işletme giderleri 

Lira Lira 

1 300 000 
80 000 

1 

715 000 

33 000 
60 000 

600 000 
20 000 
5 000 

176 200 

125 000 

40 000 
11 200 

477 000 

15 000 
400 000 
60 000 
2 000 

Lira 

1 300 000 
80 000 

1 

825 000 

30 000 
60 000 

700 000 
30 000 
5 000 

175 000 

125 000 

40 000 ' 
10 000 

527 000 

15 000 
450 000 

60 000 
2 000 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 



— 4 3 -

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1967 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

14.000 

13.510 

13.520 

13.610 

Taııt rıbtmo vo onarma, giderleri 
Kesim toplamı 

Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarım 
giderleri 
Hizmet taşıtları işletme ve onarım, gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

666 500 

6 500 

660 000 

1 

9 896 002 

822 500 ' 

6 500 

816 000 

150 000 

12 202 00 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET J 
GİDERLERİ 

i 4.130 Mahkeme harçları ve giderleri 16 000 16 000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayusı : 856) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 • Kurs giderleri 

Ulaştırma hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

MEYDAN HİZETLERİ GİDERLERİ 
14.631 Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.634 Kira giderleri 
14.635 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç- ve gereçleri işletme ve 

onarma giderleri 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri iş

letme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderleri 

(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
11 816 000) 

14.640 Handling lokanta, kantin ve benzeri işlet
me giderleri 

D. Hava Mey. 
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1966 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 
Lira Lira Lira 

120 000 120 000 

20 000 
100 000 

50 000 

9 710 000 

220 000 
5 200 000 
1 000 000 
232 000 
599 000 
50 000 

2 100 000 

140 000 
19 000 

20 000 
100 000 

50 000 

12 016 000 

220 000 
5 200 000 
1 100 000 
1 962 000 
599 000 
50 000 

2 500 000 

160 000 
25 000 

150 000 200 000 

îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Ana tamir atelyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvarları giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
0 Ağırlama giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.0.00 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1968 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira Lira 

70 000 

15 000 

15 000 

1 100 000 1 27 

70 000 

15 000 

15 000 

12 000 
3 000 

w — • — •• -

1 000 000 

225 000 
75 000 
700 000 

27 687 211 
3 861 702 
9 896 002 
1 100 000 

42 544 915 

15 000 

1 175 000 

350 000 
100 000 
725 000 

1*-

29 211 
4 326 
12 202 
1 275 

47 015 

D. Hava Mey. î§. G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı :856) 
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(A/2) YATIRDI HARCAMALARI Hava 68 Ö 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.511 
21.512 
21.513 

22.511 
22.512 
22.513 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Ulaştırma sektörü Ke3İm toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik'personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Ula]trıma sektörü Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

1963 öd' 
Madde Be 
Lira 

1 070 030 

140 000 
800 000 
130 000 

3 120 000 

2 250 000 
750 000 
120 000 

Dncği 
ilüm toplamı 

Lira 

1 070 030 

3 123 030 

10 790 000 
1 

Hükümetçe 
Madde B 

Lira 

522 003 

50 003 
430 000 

42 000 

3 410 000 

2 640 000 
705 000 

65 000 

istene 
ölüm t 

Lir 

5 

3 4 

6 0 

D. Hava Mey. I§. G-. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 85ü) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

"23.000 

Ulaştırma sektörü 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 Makina ve teçhizat alınılan ve büyük 
onarımları 

23.512 Taşıt alımları 
23'.513 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Kesim toplamı 10 790 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

6 068 000 

9 135 000 
755 000 
900 000 

1 070 000 

3 120 000 

10 790 000 

14 983 000 

3 965 000 
1 085 000 
1 018 000 

522 

3 410 

C 063 

10 000 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî Prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.710 Beynelmilel sivil hava limanlan 'birli
ğine üyelik aidatı 

1966 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira L 

100 000 

5 000 

100 000 

5 000 

5 000 

2 700 

1 

100 000 

35.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 370 682 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 •% 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN 
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE 
YARDIMLAR 

35.710 DHMI Memur ve Müstahdemleri Yar
dım ve Biriktirme Sandığına 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçlan 

36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

U8.600 Geri verilecek paralar 

1966 ödeneği 
$Jadde Bölüm toplamı 

l i r a Lira 

233 162 

127 162 
50 000 
41 000 
20 000 

7 500 

125 000 

50 000 

230 000 

295 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira l i r a 

2Ş5 689 

170 689 
50 000 
45 000 
20 000 

7 500 

217 260 

50 000 

230 000 

231 

15 000 1 000 

D, Hava, .Jtfgjr. îg.. # . Md. Bütçesi (S. Sayış; ? 856} 
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1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira L 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 100 000 1 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 5 000 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 370 662 5 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 295 000 2 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 770 662 8 

D.Hava Mey. t§. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı • 856) 
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B - CETVELİ 
1967 

1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edilen 
Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 

Bölüm 

«2.000 

63.000 

72.000 

62.000 
63.000 
72.000 

Madde 

62.125 
62.146 
62.211 
62.212 

62.213 
62.214 

63.300 
63.400 

72.1.00 
72.400 

Gelirin çeşidi 

a. 

B/2 Vergi dışı gelirler 

İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelir
leri 
B. Mesaj gelirleri 
İşletme çeşitli gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 

B/3 Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
İŞLETME GEL1RLEEİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

Lira 

2 000 000 
6 000 000 

70 000 

100 001 
100 000 

2 000 000 

400 000 
1 

31 325 575 
16 300 000 

Lira 

10 270 001 

400 001 

47 625 575 

10 270 001 
400 001 

47 625 575 

58 295 577 

l i r a 

2 500 000 
6 500 000 

70 000 

1" 
120 000 

2 600 000 

500 000 
1 

37 624 198 
8 000 000 

Lira 

11 790 001 

500 001 

45 624 198 

11 790 00 
500 00 

45 624 198 

57 914 200 

i). Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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O - OEf VEI4: 
Vergilerin, resimlerin ve 'başka gelirlerin 

dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 1 . 3 . 1956 6686 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü T 

D - CEJTVBIJ: 

D. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1 
2 
3 
4 
6 
6 
1 
2 
8 
4 

Memuriyetin nev'i 

Elektronik Teknisyen 
» 
» 
» 
» 
» 
»1 

* 
» 
» 
* 
» 
» 

Teletayp Teknisyeni 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 
* 
» 
» 

Telefon Teknisyeni 
» 
* 
* 

» 
> 
*> 

Aded 

22 
15 
19 

9 
7 

10 
4 
5 
2 
3 
4 
4 
4 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 

| D. 

5 
6 
1 
3 
4 
5 
5 
6 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Memuriyetin nev'i 

Telefon Teknisyeni 
» » 

Anten Teknisyeni 
» » 
» > 
» » 

Kablo Teknisyeni 
» » 

Radar Teknisyeni 
» » 
» » 

Makina Teknisyeni 
» » 
ş » 
» » 
* * 
> » 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
8 

13 
13 

9 
9 

12 

Ücret 

700 
600 

1 250 
950 
800 
700 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

I), itaya Mey. îş. G. Md. Bütçem (S, Sayısı : 856) 

ü. 

7 Ma 
1 El 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
4 İnş 
5 
6 » 
1 İL 
2 » 
3 » 
1 VO 
2 » 
2 » 
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Bölüm Madde 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

D. 

4 
1 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
5 
6 
5 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Teknik Müşavir 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 
Müdür 
Müdür Muavini 
Kısım Âmiri 
Kısım Âmiri 
Şef 
Ressam 

Aded 

1 
10 
6 
1 

.1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 

(L) CETVELİ 

Aylık 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
. 800 

800 
800 
700 
600 
700 1 

D. 

7 
8 
7 
8 

2 
3 
4 

Memuriyetin nev'i 

Sekreter 
Sekreter 
Memur 
Memur 

İLLER 
Meydan Müdürü 

» » 
» » 

Aded 

1 
2 
6 

. 4 
—"— 

44 

5 
8 
9 

22 

D. Hava Mey. îs. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 



m-
E - ÖETVEIİ 

Gene] Bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelindeki formül 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

Personel giderleri: 
12.21.0 Hizmetliler ücreti: 

İş Kanunu gereğince verilmesi geröken tazminatlar da bu tertipten ödenin, 

Yönetim giderleri: 
13.390 Diğer alım ve giderler: 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, akümlâtörcü, kaynakçı, boyac 
ve yardımcılarına verilecek: »üt, yoğurt bedelleri 'bu tertipten ödenir. 

Hizmet giderleri: 
14.632 Ulaştırma giderleri: 

Meydanlar arasında ve meydanlarla yabancı meydanlar arasındaki PTT İdaresin'den kiralan 
bedelleri ve taşıt tahsis edil m i yen yerlerde personel nakil 'bedeli bu tertipten ödenir. 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri: 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri yerlerin Genel Müdürlükçe çalıştırılm 
çalıştırılacak Personelin yevmiye ve fazla çalışma hakları ile 'kanunî prim ve tazminatları, İş 
kanunları gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak 'bilumum yi 
yapılması gerekli büfe, büvet, sa'bit tesis ve döşeme demirbaş bedelleri bu tertipten ödenir. 

23.5] 2 Taşıt alımları: 

Adod Cinsi 

2 Otobüs 4 X 2 
3 Otobüs (School Bus) 

Nedere İmllanüacağı 

1 Esenboğa, 1 Yeşilköy 
1 Merkez, 2 Esenboğa 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Sıra 
No. Aded Cinsi 

1 1 Binek 
2 23 » 

3 18 » 

11 

6 Kamyonet 

7 
8 
9 
10 

11 

2 
3 
6 
6 

6 

» 
» 
» 
» 

Otobüs 

T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Markası 
Alındığı Beherinin 

tarih fiyatı 

12 

Chevrolet Station Wagon 
Willys Station Wagon 

Willys Üniversal Jeep 
15 aded 1960 model 

Chevrolet Station Wagon 
3 aded 1958 model 
5 aded 1960 model 
3 aded 1963 model 
Willys Pick - Up 
4 aded 1958 model 
2 aded 1954 model THY devir 
Chevrolet Pick - Up 
5 aded 1964 model 
1 aded 1958 model 
International 
Dodge Pover Pick - Up 
WQİkswa.gen Pick - Up 
Dodge Pids - Up 1966 model 

Mercedes - Benz 
4 aded 1960 model 
2 aded 1961 model 
Bussing THY dan devir 

İ 

29. 8 .1960 50 000 
31. 8 .1960 20 693 

23.10.1960 39 290,71 

1. 2 .1960 
24.11.1960 
16. 7 .1963 

6. 8 .1959 

1. 8 .1964 

14. 2 1962 
12. 6 .1962 
24. 2 .1960 

22 194,46 
19 290 
65 000 

42 141,81 

40 000 

40 050 
49 200 
26 000 

Merkezde Genel Müdü 
Merkezde 6, Esenboğa 
rum 1, Malatya 1, An 
Esenboğa 2, Merkez 1 
Adana 1, Afyon 1, Si 
Van 1, Samsun 1 

Merkez 6, Esenboğa 

Esenboğa 2, Yeşilköy 

Esenboğa 1, Yeşilköy 

Merkez 2 
Adana 1, Bursa 1, E 
Esenboğa 3, Yeşilköy 
İzmir 1, Samsun 1, E 
iSivas 1 

27.10.1960 100 000,78 Esenboğa 5, Yeşilköy 
4.1.1961 93 926,72 

— —. Esenboğa 1, Yeşilköy 

D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Sıra 
No. 

13 
14 

15 
16 
17 

Aded 

4 
1 

4 
1 
7 

Oi 

Otobüs 
» 

» 
Kamyon 

» 

Markası 
Alındığı Bellerinin 

tarih fiyatı 

18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

1 
1 
6 

3 
2 
4 
1 

10 
1 
o 
2 
1 
1 
3 
2 
5 

» 
Ambulans 

» 

» 
» 
» 

Binek 
Kamyonet 

» 
» 
» 

Kamyon 
» 

Çekici kamyon 
Münibüs 
Kapalı tamirhane 
Wan 

Ford 3 aded 1958 model 
1 aded 1963 model 
Chevrolet 1947 model 
THY dan devir 
Mağirus - Deutz 1959 'model 
İnter Dumperli 1960 model 
Ford 1 aded 1946 model 
THY dan devir, 1 aded 
1959 model Surplas, 5 aded 1963 
model 
GMC 1943 model THY dan devir 
Mercedes - Benz 1958 model 
Wolkswagen 1960 model 

Austin 1947 model THY dan devir 
İnter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 
İnter (Camper - Özeltip Surplas) 
Ford - Pic - Up (1959 model Surplas) 
Chevrolet Pick - Up (Surplas) 
İnter (Surplas) 
Dodge (Surplas) 
Ford (Surplas) 
REO (Surplas) 
Dodge Teryler çekici (Surplas) 
Ford (Surplas) 
Metro (Surplas) 

19.12.1958 106 156 Esenboğa 2, 

23.1.1964 
11.1.1962 

28. 5 .1958 
28. 2 .1960 

12. 4 .1963 
24. 8 .1963 

— Afyon 1 

125 381,25 Esenboğa 2, M 
116 680,50 Merkez 1 

Merkez 3, Es 
10. 2 .1963 64 389 

— İzmir 1 
28 679,40 Antalya 1 
33 000 Adana 1, Afy 

Van 1 
— Erzurum 1, S 

69 917,85 Yeşilköy 2 
79 500 Esenboğa 2, İ 

— Merkez 1 
—• Anatamir Ate 

» 
» 
» 
> 
» • 

» • ' 

» • 

D. Hava Mey. İş. G.Md. Bütçesi (S. Sayısı : 856) 
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Sıra 
No. 

34 
35 
36 

Aded öinsi 

1 Ambulans 
1 Binek 
1 » 

Markası 
Alındığı 

tarih 
Bellerinin 

fiyatı İ 

Dodge (Surplas) 
Pleymout (Surplas) 
Ford Station Wagon (Surplas)) 

Anatamir Atölyesinde 
» » 

E - CETVELİ 

Geçen yıl (E) cetveli kadroları Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1966 (E) cetvelinden alman 19 . 3 . 1966 
Kurulu kararma bağlı cetvel 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Memuriyetin nev'i 

BAREM İCİ 

Sağlık Grup Başkam 
Başhekim 

» 
Doktor 

» 
» 

Aded Ücr 

1 
1 
1 
2 
7 
7 

1 
1 
1 
1 

Toplam 19 

D. Hava Mey. îş. G. Md. Bütçesi (S, Sayısı : 856) 
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Dönem : 1 O ^ 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OO 

1967 YILI 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bütçesi 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /291) 

T. C. 
Başbakanlık 29 . 11 . 1966 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/466-6861 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
28 . 11 . 1966 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu 
ve gerekçesi ile eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman De 

Ba$ba!kan 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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Cari ha rcamalar 

.Bölüm Madde 

12.000 12.110 Ayl ıklar : 
'57 memur kadrosundan Ki adedinin Mukavele ile istihdam edilmesi hasabiyle ve d kadroım 
ba'kıyc d8 kadronun maaş tu tar lar ı h.csabolunara'k »'ecen yıl ödeneninden 5 700 lira fazlasiy 

12.210 Hizmetliler ücret i : 
Terfi süresini dolduran bir kısım hizmetlilerin ter l i ler ini sağlayabilmek ve yeniden alınm 
ile 2 hademe kadrosu i lâvesinden dolayı geçen yıl ödeneğinden 57 199 lira fazlariyle 2(>8 90 

12.250 Yabancı uzmanlar la yard ımcı la r ı ücre t i : 
2 aded 1 250 liralık uzman yanlımeısı ile bir aded 700 lirali'k Sekreter kadrolarını işt>a'l OK 
zarı itibara al ınarak hesaba müsteniden, geçen yıl ödeneğinden 720 lira noksa niyle •!() 870 

12.260 Sözleşmeli Personel ücre t i : 
Ki aded ihtisas mevkii kadroda .istillulam edilmekte olan Mukaveleli pensonelin maaşları tu t 

müsteniden geçen yıl ödeneğinden. 44 450 lira moksaniyle 825 250 lira leklif olunmuştur . 
12.310 Çocuk zammı : 

İ t e r ay ödenen ene ırk zamları nazarı itibara, al ınarak hesaba müsteniden geçen yıl ödeneği 
teklif olunmuştur . 

12.320 Doğum yard ımı : 
Personel adedine »-öre d dnğıını zuhur edei' mülâhazasiylc (}()() lira teklif o lunmuştur . 

12.330 ö lüm yard ımı : 
19(i() yılında vâki olan ölüm dolayısiyle ödenek kâfi gelmediğinden 1 nei derece memur maa 
uıuştur . 

12.340 Tedavi g ider i : 
Kski yıllar ödemeleri nazarı i t ibara al ınarak ve birkae memurun devamlı tedavileri «öz ön 
lif o lunmuştur . 

12.370 Emekl i keseneği karş ı l ık lar ı : 
Aylık ve ücret maddelerine kumdan ödeneklerin % (i,5 unu teşkil eden miktar olan 54 90 
'geçen yıla nazaran 5 IdO lira. fardadır. 

Petrol Dairesi 'Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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12.520 Kasa tazminatı : 
Mulhaselbe Müdürüne her ay ödenen 250 lira ile Muhasebe Müdür yardımcısına ödenen .1.90 
5 280 lira teklif olunmuştur. 

12.710 Temsil ödeneği : 
0326 sayılı Petrol Kanununun 18 nci maddesi gereğince Daire Reisine ayda 500, İdarî Rei 
nine ve 2 a'ded Teknik Müşavire 400 er liradan ödenmekte olan temsil ödeneğinin yıllık tutar 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur, 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
11 Mühendisin petrollü arazideki tetkikatları ve sondaj faaliyetlerinin kontrolü ile Reis ve 
katlarmı yerinde yapmaları için hesaba müsteniden, harcırahlarını karşılamak üzere 50 000 lira 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Fizikî tedaviye tabi memurların .vesait ücretlerini karşılamak üzere 500 lira teklif olunmuştur 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Me^ico'da Nisan 1967 de toplanacak olan Milletlerarası Petrol Kongresine üye .olarak Türk 
iburiyeti dolayısiyle buraya gidecek .'] kişi ile ayrıca memleketimizde oldukça kısa -bir mazi 
igün daha muğlâk tarafları meydana çıkmakta okluğundan karşılaşılan problemleri hail edebil m 
manların vâki seyahatleri ile bunların harcırahlarını karşılamak üzere hesaba mü.siteniden 50 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Daire hizmetleri için kullanılan 'kırtasiyenin geevn yıllardaki miktarları nazarı itibara alınara 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürlerinin kâğıt bedellerini karşılamak ve 'defter ve sai 
eiaki yıllarda olduğu gilbi .16 000 lira teklif olunmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Daire için alınması zaruri bulunan hesap mafcinası ile münhal 'kadrolara yapılan tâyinler dolay 
ımümasili malzemenin mubayaası için 17 500 lira teklif olunmuştur. Bu miktar gecen yıl öden 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
1966 yılında mecmua ve kitaplar iein 7 ayda 8 544 lira ödenmiş, 1965 yılı faaliyetleri hakkınd 
Arama Enstitüsüne 12 000 lira ödenmesi takarrür etmiştir. "Bunlardan başka Amerikan Neşr 
'ovderinden alman mecmua ve kitapların tutarları da yılda 10 000 lirayı bulmakta olduğundan 
30 000 lira teklif olunmuştur. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Dairenin 'kalorifer kömür bedeli ile havagazı bedellerini karşılamak üzere; geçen yıllarda ya 
24 000 lira teklif olunmuştur. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
13 müsdahdeme verilecek elbise, ayakkabı, palto, iş elbisesi ve gömlek için hesaba müsteniden 
nıiktar geçen yıla nazaran 2 220 lira fazladır. Bu da müstahdem adedinin artmasından ileri gelm 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
43.140 - 13.189 .ucu maddelerden karşıiananııyan gen(4 yönetimle ilgili alımlar da geçen yıllar sa 
4 000 lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
•Dairede ortalama olarak günde 3 damacana içme suyu sarf edilmektedir. Bundan başka daire 
suyuna da yılda 750 lira ödenmektedir. Bu hesaba müsteniden gecen yıl ödeneği kadar 3 000 

13.220 Temizlik giderleri : 
Dairede günde 1. kilo sabun sarf edilmektedir. Kilosu 450 kuruştan yıllık 1 620 lira, temizlik i 
720 lira, süpürge, tozbezi ve sair temizlik malzemesi iein 660 lira ki cem'an 3 000 lira teklif olun 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Dairenin ayda 750 lira hesalbiyie yıllık ortalama elektrik masrafı 9 000 lira tutmaktadır. Bunla 
elektrik malzemesi ampul ve sair masraflar için de (i 000 lira hesabolunarak geçen yıllarda old 
lif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri ; 
13.210 - 1.3.289 ncıı maddelerden karşıiananııyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen gene 
petrol hakkı sahipleri şirketi el erin kanundan doğan hakimiyle ilgili olup dairece yapılan ilân 
ıgeçen yıl ödeneği gibi 4 000 lira teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
! Boşta idaresine ödenen telgraf ve posta pulu gideri olarak geçen yıllarda ödenen meblâğ na 
t olcl i f olu n m uştuı •. 
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13.420 Telefon giderleri : 
Santral ve telefon cihazlarında meydana gelen arızaların tamirleriyle telefon 'mühaveratma 
'ödemeleri nazarı itibara alınarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Daireye yeniden alınacak 2 hizmet arabası ile 3 taşıt için teklif olunan 13 000 lira beher a 
ve bunların yarısı kadar da tamir masrafı hesalbiyle teklif olunmuştur. Geçen yıl tahsisatın 

13.610 Kira bedeli : 
Oturulma'lcta olan binadan bu yıl da yeni bir binaya taşınılamıyacağından eski kira muka 
ğinden 200 000 lira noksaniyle 150 000 lira teklif olunmuştur. 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri: 
Malhkeme harçları evvelden tâyin ve te^bit edilecek bir masraf olmayıp vukuu melhuz olan 
ödeneği kadar 500 lira teklif olunmuştur. 

14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince Komiserlere verilecek ücret ve giderleri : 
1967 yılma intikal eden ihtilaflı mevzulardan 10 tanesinin her biri için 2 500 lira hesabiyle g 
25 000 lira teklif olunmuştur. 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği giderler : 
PetncJl hakkı sahibi şirketler tarafından, kendi petnol ameliyatlarında kullanılmak üzere T 
melerin Dünya cari fiyatlarına uygunluğunu göstermek üzere ithal malları fiyat tescil ve 
iealb ettiğinden, bu daireye ellenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere geçen y 
teklif olunmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 
Daireye gelen konutlara izaz ve ikramlar ile zuhuredeeek çelenk istiyen olaylar için gerekli 
ımaksadiyJe geçen yıl ödenekleri ka'dar 3 000 lira teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 
(Dairenin kiralık olması ve bakımından da daireye tahmil edilmesi hasebiyle ıh/akım, badan 
tamiratın yapılması için gecen yılda olduğu gibi bu yıl da 6 000 lira teklif edilmiştir.. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Madde 

23.000 23.512 Taşıt alımları : 
Daire hizmetleri için plânlamaca kabul edilmiş olan 2 aded araba alınması için 190 000 lira t 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkebine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Milli Prodüktivite Merkezine ödenmesi gereken 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Müdafaa fonu karşılığı : 
Maddenin m uih a faiz ası için 1 lira teklif olunmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince Sigorta fonu karşılığı : 
60.85 sayılı Kanunun 5(5 ncı maddesine istinaden beher araba için 100 lira hesabiyle 3 vesait 

35.000 35.210 Emekli ikramiyesi ve Sandığa iştirak hisseleri : 
Aylı'k ve hizmetliler ücretleri ödeneğinin % 1 ine tekaibül eden miktar ile 5434 sayılı Kanun 
•ve 1 nci derece bir memurun emekli ikramiyesine tekabül eden nıikiar olarak hesaba, müste 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları ve hizmetlileri Yardımlaşma Derneğine : 
83 memur ve hizmetlinin % 60 inin öğle yemekleri karşılığı olarak diesaba müsteniden 8 625 l 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
iGeçcın yıllarda ödenin iyen bâzı istihkakların ödenebilmesi için teklif olunmuştur. Bu miktar 3 5 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
• Maddenin muihafazası için 1 lira teklif ol -ummuştur. . 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

Petrol Dairesi Başkanlığının geliri : Çeşitli gelirler 21 000 lira, bağışlar 1 lira, .hazine yardım 
279 000 lira olup toplanı olarak 2 53,7 384 lira talimin edilmiştir. 
Devlet payları : 
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Petrolden Devlejt hakkı : Petrol Kanununun 23 ncü maddesi hükmüne göre Devlet hakkı ve 
Kanuna bağlı (B) cetvelinde gösterilmesi zaruri olduğundan, mezkûr gelirin ayrıca bütçemizi 
'konsolide bütçe toplamında mükerrerlik hâsıl olduğu tesibit edildiğinden tekerrür kaydının 
bütçesinin (B) cetvelinde bu gelirin hazine yardamı olarak gösterilmesi zarureti hâsıl olmuştu 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER : 
63.330 Çeşitli gelirler : 

Bütçe hizmetlerimden doğma eşhas borçları karşılığımdan yapıılacak tahsilatların Muhasöbe Ge 
gereğince bu bölüme aktarılması gerektiğinden 21 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

63.400 Bağışlar : 
«Bölümün muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

72.000 ÖZEL GELİRLER : 
72.100 Hazine yardımı : 

Devflet payları bölümünde izahatı belirtildiği veçhile 2 237 388 lira konulmuştur. 
72.400 Devreden nakit : 

Eylül 1966 sonuna kadar yapılan harcaın'alarla yıl «onuna 'kadar yapılacağı tahmin olunan h 
279 000 lira miktarında bir nakdin devredileceği tahmin edilmiştir. 
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Rapor 

Karına Bütçe Komisyonu Başkanlığına 
Gerek Parlâmıento'muzda, gerek /basın ve umumi halk efkârında petrolün arz ettiği iktisadi ve politik önem 

uzadıya durmaya ihtiyacolmadığmıgöz önünde tutarak 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı yönünden yurdumuzdaki p 
tablosunu çizmeyi faydalı (buluyoruz. 

I - Petrol sanayiimizin bugünkü durumu : 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile, 1954 yılından itibaren Türkiye'de petrol ameliyatı yapmak hakkı yabancı şirket 

•olarak petrol sanayiimizin her bölümünde, yani arama, istihsal, nakliye ve tasfiye kollarında önemli sayılacak 
(tadır. Bu gelişmelerin nıaihiydtini belirtmek gayesiyle, 1966 yılı sonu itibariyle durumumuz, aşağıda özet olarak v 

1. Arama faaliyetleri : 
a) Faaliyet gösteren şirketler : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girmiş olduğu 1954 yılımdan bugüne kadar petrol aramak maksadıyle memleke 

Bunlardan 21 i (Ek : 1) faaliyetlerini tatil ederek Türkiye'den ayrılmış buLunmaktadır. 
Petrol aramak üzerle kurulmuş olan dört yerli şirketten ikisi ile bir yerli - yalbancı senin ay eli 'ortaklık faali 
Faaliydtlerini tatil etmiş olan yerli ve yabancı şirketler petrol aramaları için 267 milyon Tl. sarf etmişlerdir. 
Böylece halen arama faaliyetlerine devam eden iki yerli ve ondört yabancı -olmak üzere 16 şirket, 'mevcuttur. 
Ib) .Ekle edilen sonuçlar : 
Bugüne kadar açılmış olan .arama kuyuları Ek. 5 te gösterilmiştir. Bu faaliyetler, Maden Tetkik' ve Arama 

nan Raman ve Garzana ilâveten 15 yeni petrol sahasının keşfiyle sonuçlanmıştır. Bu yeni sahalar ve aidokluğu şi 
terilin iştir. 

Yurdumuzda ilk defa olarak deniz içinde kir arama kuyusu açılmış, 40Ö5 metre derinliğe inildiği halde pet 
olarak terk .edilmiştir. 

2. Ham petrol istihsali : 
Halen hanı petrol istihsal etmekte olan yerli ve yabancı şirketler Mk. 3 te gösterilmiştir. 
MTA tarafından keşfedilen sakaların inkişaf ettirilmesi ve yeni sakaların bulunması neticesinde ham petrol 

miş bulunmaktadır. Son iki yılın istiksali Ek. 6 da verilmiştir. 1955 yılı kanı petrol istihsali 178 596 ton iken bu 
ve 1966 yılında da 1 970 000 tona yükselmiştir. .1966 yılı petrol istiksali geçen yıla nazaran % 30 u aşan bir ar 
1955 yılına nazaran yüzde bindir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 



— 11 — 

Geçen 1965 yılı hanı petrol ihtiyacımızın takriben % 33 ü yerli istihsal ile karşılanmışken 1966 yılında hanı 
mı karşılar bir seviyeye erişmiş lbuilunuyo'î"uz. 

Yakarda bahsedilen .arama, inkişaf ve istihsal 'ameliyeleri için yalbancı şirketler tarafından bugüne kadar 984 
edimi iş bulunmalktadıır. 

3. Ham petrol nakliyatı : 
Petrol sanayiimizin önemli bir eksiğini tamam lıyan Batıman - İskenderun boru hattı tesisleri Türkiye Petrolle 

riben 350 milyon Tl. sarfiyle inşa edilmiştir. Bu tesis sayesinde hom mevcut sahalar tam Icapasiteleri ile çalıştı 
lerdeki petrol aramaları daiba cazip hale gelecektir. Boru hattının nominal kapasitesi günde 70 000 varil (11 00 

4. — Tasfiye işleri : 
Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten şirketler Ek. 4 tc gösterilmiştir. Petrol Kanunu yürürlüğe gi 

nominal kapasitede bir rafinerimiz mevcut iken, bilâhara Petrol Kanununa göre verilen belgelerle İPRAŞ ve 
üç rafinerinin kapasiteleri tevsi suretiyle 7 200 00') tona çıkarılmıştır. İzmir'de kurulmak üzere belgc\':i veril 
dumuzdaki rafinerilerin nominal kapasitesi 10 200 000 tona ulaşacaktır. Ayrıca bu rafineri 200 000 tona kad 

Yabancı rafineri şirketleri tarafından ATAŞ ve İPRAŞ rafinerilerinin kurulması için 935,5 milyon Tl. 
edilmiştir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İzmit civarında kurulmak üzere yılda 170 000 ton nafta veya bunu 
cek kapasitede bir petrokimya kompleksinin kurulması için gerekli belgeyi istihsal ederek projeleri tamaml 

II - 1967 yılı programı : 
1 — Arama : 
1967 yılında arama faaliyetinde bulunabilecek olan şirketlerin adları ile sahiboldukları ruhsatnamelerin 

yılan ile yüz ölçümleri Ek. 9 da gösterilmiştir. 

2. — İstihsal : 
Müstahsil şirketlerin verdikleri 1967 yılı programlarına göre bu yıl ceman 2 895 000 ton civarında yerli h 

dan 1 148 000 tonu yerli şirketler tarafından üretilecek ve geri kalan 1 747 000 tonu da yabancı şirketler tara 
1967 yılı istihsali bu suretle 1966 yılma nazaran takriben % 47 nisbetinde bir artış kaydetmiş olacak ve yı 

yerli kaynaklarımızdan temin edilmiş olacaktır. 

3. —' Nakliyat : 
1967 yılında istinsal edilecek olan 2 895 000 ton yerli ham petrolden takriben 2 100 000 tonu Batman - İsk 

geri kalanı da büyük kısmı itibariyle Batman rafinerisinde işlenecektir. Bu suretle boru hattı işletmeye açıldı 
mak imkânını bulacaktır. 
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4. — Tasfiye işleri : 
Toplu ve rafinerilere göre yıl içinde tasfiye edilecek yerli ve ithal ham petrolleri ile bunlardan istihsal edile 

Ek. 7 de gösterilmiştir. 
Mahsûl iötihsaılindo göz önünde tutulacak esas unsurlar âzami motorin; istihlâk miktar ve cinsleri oranına 

rim kabiliyetine yönelmek olacaktır. 
İstihsaldeki surplü petrol mahsullerinin (nafta, fuel-oil) memlekette istihlâk edilmesi hedef tuutlacaktır. 
Yıl içinde rafineri ve fabrikasyonlarda yapılacak önemli faaliyetler: 

Batman rafinerisi : 
Ünifiner plâtform er ve LPG ünitelerinin ilâvesi tamamlanmış olup, tecrübe çalıştırmaları bitirilmiştir. .19 

geçecektir. 
Batı Harııaıı düşük graviteli ham petrollerinin daha ekonomik şekilde kıymetlendirilcbilnıesi için kokmg 

ve projeleri tamamlanacaktır. 

ipraş rafinerisi : 
Ham petrol ünite kapasitesinin artırılması işine paralel olarak, krakor ünitesindeki dar boğazların giderilm 

Tevsi işleri bitirilecek, tevsili olarak faaliyetine devam edecektir. 

Ataş rafinerisi : 
Tuz ayırıcısı tesisleri tamamlanmış olup, 1967 yılı bidayetinden itibaren faaliyete geçecektir. LPG tesisleri 

tıı\ 

Dördüncü rafineri : 
Yer ve zemin etütleri tamamlanarak; malzeme, etüt mühendislik hizmetleri gibi hususlar bitirilecektir. 

Petrokimya ((PETKİM) : 
Birinci safhada, tekemmül ettirilmiş olan, polictilen, poliviııilklörür, stim kraking fabrikaları anlaşmaları v 

taahhitlik anlaşmaları yürütülecektir. Klor alkali, Akrolonitril ve Dodesil benzen fabrikalar, yürütülecektir. 
malzemelerin inşaat ve montaj işleri tamamlanacaktır. Benebi mütaahhitlere yaptınlmayip doğrudan PBTKİ 
yaptırılacak arazi hafriyatı işleri bitirilecek, iskele, köprü, bina ve lojman inşaatlai'ina fiilen başlanacak, su ve 
lik ve anlaşma işleri tamamlanacaktır. 

İkinci safha ile ilgili husus, Pelisitircn ve karbon, siyahı fabrikaları lisans alma. işi tekemmül eltirilecektir. P 
proje çalışmaları geliştirilecek; aranıik ekstraksiotı fabrikası durumu gözden geçirilecektir. 
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III - Petrol Dairesinin 1966 yılı içindeki çalışmalar?. : 
1. — Umumi olarak : 

T.P.A.O. na İzmit civarında Petrokimya kompleksi için 21 . 2 . HKÎ6 tarihinde belge verilmiş ve ad;geçen Ortak 
belgesini 25 . 5 . J966 tarihinde PETKÎM Petrokimya Anonim Şirketine devretmiştir. 

T.P.A.O. na •] milyon ton ham petrol islemek ve 200 000 tona kadar da madenî yağ istihsal etmek üzere :> . 
gesi verilmiştir. Bu tasfiyehane bilindiği üzere İz mir civarında kurulacak olup, memleketimizde dördüncü rafi 

Batman rafinerisinin PLG ve oktan yükseltme tesisleri ile ATAŞ'm PLG tesisleri 1966 yılı sonlarına doğru ik 
Ayrıca Pctr'ol Kanunu mucibince yerli ve yabancı şirketlere muhtelif bölgelerde arama, ruhsatnameleri veri 

resinde arama faaliyetlerinin cereyanını teinin için gerekli takip ve kontrolü yapmakta bulunmuştur. 

2. — Boru hattı muvakkat tarifesi : 
T.P.A.O. ıran Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine güre inşaatın kati hesabını çıkararak nihai tarif 

üzere, Petrol Dairesince Batman - İskenderun boru hattı muvakkat tarifesi hazırlanmış, bu tarife (i . 12 . 1966 ta 
tır. Boru hattının fiilen işletmeye açılma tarihi 1 Ocak 1967 olarak kabul edilmiştir. 

3. — İthal ham petrolü fiyatları : 
1965 yılı Eylülünde AT AŞ grupu şirketlerin ithal ham petrolü fiyatında varil başına :>5 sent tenzilat teinin, ed 
Şirketlerle müzakereler halen devam etmektedir. Bu meyanda BP. şirketinden ithal ettiği katar ham petrolün 

rihinden itibaren varil başına 40 sent tenzilât sağlanmıştır. Nisbet % 20 yi biraz asmaktadır. 
Shell Şirketi esasen memleketimizde istihsal ettiği ham petrollerle Mersin Rafinerisindeki hissesine tekabül ed 
Mobil'in ithal ettiği Kerkük ham petrolünde mevcut o5 sentten daha fazla indirim sağlanması için çalışmalar 

nin halen % 10 civarındaki indiriminin de artırılması için müzakerelere devam edildiği ve edileceği görülmektedir 

IV - Temenniler ve teklifler : 
1. — Petrol Dairesi teşkilâtı : 
a) Umumi olarak : Petrol Dairesinin fonksiyon ve önemi ile mütenasip bir statü ve kadroya kavuşturulmas 

portörleri arkadaşlarımız Saynı Ekrem Dikmen ve Sayın İ. İhsan Pirincioğlu'nun raporlarındaki kanaate aynen k 
tiniyoruz. 

b) Petrol Dairesinin bina ihtiyacı : Petrol Dairesinin halen kira ile oturmakta olduğu bina her bakımdan ye 
numune ve karotlarm gerektiği gibi muhafazası şöyle dursun, bunların koyacak yeri dahi yoktur. Gerek müstak 
maksatlar için çok kıymetli malûmatı ihtiva eden ve ancak milyonlarca Tl. sarfivle ekle edilebilen bu numune v 
hassa M. T. A. yönünden büyük önem taşımaktadır. P>u bakımdan M. T. A. um inşa ettirdiği yeni tesislerden birin 
tahsis edilmesini temenniye şayan bulmaktayız. 
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c) Petrol Kamumu tadili ejalışmiaları: Petrol Kamunu tadil tasarısının haizıi'lamması konıusunda ihzari ça 

ımalanda Petrol Kanununun 2 nci maddesinde tarif okunan mıalksada uygum tarzida petrol kaymaklarımızın. sü 
ğeırlemdiflllımıesini sağlamak amaciıyle arama ve işletme ruhsatnameleri müddetlerinin mâkul ölçüler dâhilinde 
rak pcförol amdMyelerimıin hızlandırılması ve geliştiriilmeısi ve bunlarla ilgili muamelelerde kolaylık ve sürati 't 
'hukukî mahiyette kanuni tedbirler getirilmesinin derpiş edildiği; keza Petrol Dairesinin görevimi tam ive eksi 
cak süratte takviyesi cihetinin düşünüldüğü meımnuniyetile müşahede edilmiştir.. 

İhzari çalışmaları tamamlanmıış olan .'tasarımım Hükümet programıma uygum şekilde buran ömce Meclise şev 
bu işin igiecikmesi araıma faaliyetleri üzerinde mıemfi tesirliler doğranmakta ve tereddütlere yol acımaktadır. Bu da 
na seıbelbollımakltadır. 

Diğer taraftan petrol fiaalliiyeftleıri ile ilgili olarak 'Millet Meclisinde teşkil edilmiş bulunan Araştırıma Komis 
ne getirtmesi, mevcut tereddütlerin izalesi bakımlından aıraıma faaliyetlerini teşvik edici bir unsur olacaktır 
de buluruz. 

d)> Akar yakıt şuibes'inin Petrol Daireısine bağlanması : Hailen petrol faaliyetlerinim lilk safhası olam ar 
tasfiyesi ve petrol mahsullerinin tevzii şirketlerine anızıma kadar yapılan petrol ameliyeleri Petrol Kanunu 
beısi altında bulummaktadır. 

Ancak petrol endüstrisinin som halkasını teşkil eden satış ve tevzi işlerinin tanzim ve kontrolü Enerji v 
ve Kaynaklar Dairesine bağlı Akar Yakıt Şubesi Müdürlü günce yürütülmektedir. 

Peltırıoi Sanayii bütün safhalardyle bıiır kül teşkil etmesine ve muhtelif safhalar arasında yakın ilgi ve bağ 
göre işin tek elden tedviri, petrol politikasının dalha olumlu bir şekilde takibini mümkün kılacak ve mura 

Bu itibarla petrol mahsullerinin tevziatı ile ilgili faaliyetlerin de Petrol Dairesinin vazife ve ısıaılâhüyetlori 
ler alınmasını uygun görmekteyiz. 

2. — Bütçe ile ilgili teklifler : 
Petrol Dairesinin halem bir ıhizımet arabası mevcudolup bu kere hazırlanan 1967 yılı Bütçe kanun tasa/rism 

taihsisiait konmuştur. Bu vasıtalar petrol arama sahalarındaki Itetkik ve teftişlerle daire hizım etlerine tahsis olu 
liyetli şoförlere ihtiyaç vardır. Bu sebeple (D) ectvel'imde mevcut 700, G00 ve 500 liralık şıoför kadrolarınım 
ve teklif ediyoıruz. Bunlardan 700 liralık şoför (kadrosunun 800 e çıkarılmasının bütçeye munzam bir tahsisat 
hassa belirtim ek isteriz. 

BÜTÇE RAPORTÖRLER 

Anlkara Senatörü Kayseri Milletvekili 
Mahmut Vural A. Atıf Ilacıpaşaoğlu 
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EK : 1 

Petrol arama faaliyetlerini sona erdirerek Türkiye'den «ayrılan yabancı şirketlerin ve petrol halklarını terk 
gösterir tablo : 

Y 
Yabancı şirketler Yerli şirketler mü 

Esso Standard (Turkey) Inc. 
Galifornia Asiatic Oil Co. 
Texaco Overseas Petrolcünn 
Tennessce Turkey in. 
Ded'l'man Petrol Liımüted 
Marmara Petroleıım Corp. 
GÜ'U'iland Oil Corporation S. A. 
Turkish American Oil Co. Cizre 
Turkish American Oil Co. İskenderun 
Bolsa Chioa Oil Corpora'tion 
D. D. Feldıman Oil And Gas Inc. 
Tidewater Oil Co:mpany 
Atlintic Refiriing CcHmpany 
Texaco Seaboard Inc. 
Deutsche Erdtil Aktiöngesellchaff 
Paüley Petroleum Inc. 
Ooımpagnie D'Exploration Petrollere 
Mesopotanıian Petroleum Corporation 
Norh Central Ail Of Turkey 
Midd'le Bast Inc. 
Associated Ail And Gas Of Turkey 

Btta Dimited Şirketi 
Marmara Petrol Rafinerisi A. Ş. 

İst 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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EK : 2 

Memle!ke'tiımizde arama faaliyetlerinde Inıiuııaıı yerli ve yahaııeı s'iıiketler : 

Yabancı şirketler Yerli s'inketler 

Mobil Explora'tiino Mo'dlit'ormnle'an Inc. Tiiı'kiye Petrolleri A. O. 
X. V. Türkçe Slıeü Ersan Petrol Sanayii A. Ş. 
Turtkiısh Grılf Oil Cömpaııy 
Soeiete De Partici pations Petrolieres 
Panoil Company 
Continental. Oil Company 
("kırk MMdle East Oil Oorporaitioıı 
Alaiddin MMdle E as t Limited 
Perldns Oil Oo'rnpany 
Ijanda Mikldle East Oil Company 
(lew e r-kseha f t LI w e ı tatlı 
International Pet rol e uım. Inc. 
Woo'ds Midklle Dasit PdJroleıi'in Corporation 
Trans World' Oil Limited 

EK : 3 

Memleketimizde ham petrol istihsal eden yerli ve yabancı şirketler 

Verili sıiHkeıt'ler Yabancı süıiketler 

Türkiye Petrolleri A. O. M'olıil Expiloratio.ii Mediterraııean In 
Ersan Petrol Sanayii A. Ş. X. Y. Tıırksc Shell 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Savısı : 8(İ7 
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EK : 4 

Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten şirketler 

Yerli şirketler Yerli ve ylalbancı müşterek serm'ayeli şirk 

Türkiye Petrolleri A. O. İstanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. (İPRAŞ) 
Yabancı şirketler 

Mobil Refining Company Inc. 
Raffinaderlj Shel Mersin N. V. 
BP. Oversieas Refining Co. Ltd. 

|^(ATAŞ) 

EK : 5 

1955 ten 1966 sonuna kadar açılan kuyular 

İnkişaf Jeolojik 

Şirketler 

T. P. A. 0 . 
Diğer şirketler 

Genel toplam 

Arama 
aded 

71 
129 

200 

Tesbit 
aded 

41 
39 

80 

( M i s a l ) 
a)ded 

161 
18 

179 

Enjeksiyon 
aded 

7 

7 

inkişaf 
aded 

22 

22 

T 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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EK : 6 

1965 ve 1966 yıllarındaki yerli ham petrol istihsali 

(M. Ton) 
Şirketler 1965 yılı 1966 yıJı 

T.P.A.O. 701 116 740 000 
Ersan 41 299 40 000 
Moibi'l 443 304 510 000 
Shell 348 172 680 000 

Toplam 1 533 891 1 970 000 

Not : 1966 yılının Aralık ayı beyanı henüz gel
memesi sebebiyle son ayı tahminidir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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EK 

1967 yılı rafineriler mahsul istihsalleri 

Rafineriler'de işlenecek 
ham petrol 

İstihsal edilecek mahsuller 

L. P. G. 
Nıaf-ta 
Benzin 
Solvent 
Jet yakıtı (Askerî) 
Jet yakıtı (Sivil) 
Gazyağı 
Motorin 
Fııel Oil No. 4 
Fııel Oil No. 5 
Fııel Oil No. 6 
Asfalt (Ac.) 
Asfalt (Qınatb) 
Asfalt (Blown) 
Rafineri yakıtı (Likit) 

(Metrik ton) 
Batman 

Yerli : 704 857 
İthal : — 
Yekûn : 704 857 

Batman 

15 000 
—. 

90 000 
3 000 
— 
—. 

20 000 
58 000 

— 
—. 

293 000 
82 000 
40 000 

8 000 
50 220 

İpraş 
Yerli : 700 000 
İthal : 1 179 000 
Yekûn : 1 879 000 

R a f i n e 

İpraş 

88 000 
— 

291 000 
— • 

120 000 
20 000 
58 500 

437 500 
36 000 

210 000 
428 000 

— 
25 000 

— 
— 

Yerli 
İthal 
Yekûn 

r i 1 e 

Ateış 
: 1 488 200 
: 1 583 100 
: 3 071 300 

r 

Aıtaş 

52 100 
22 900 

454 300 
— 
— • 

— 
347 500 
846 200 

12 000 
82 000 

1 131 300 
—. . 

— • 

— • 

76 300 

Toplam 659 220 1 714 000 3 024 600 

J'c-trol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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EK : 8 

Petrol Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra keşfedilen petrol sahalarını göste 

Şirketin adı Bölgesi Yılı 

Türkiye PetroMeri Anonim Ortaklığı 
» 
» 
» 
» 

:» 
» 
» 
»* 

» 
»' 
»' 
»' 

nıii -r< 

» 
» 
» 
» 

*-> ™ nPvıv Calii'ornia AsffiaStie Oiil Co. ve Texiaco Overaeaıs Petrdleum Co. 
(Bu s-ahıa Ersana devredilmiştir.) 
Mobİl Exploraftion Mediterranean ine. 

» 
» 

N. V. Ti 
» » 
» » • 
» » 
» » 

Petropaı 

» 
» 

ırkse 
»' 
»' 
»' 
;»' 

Shell 
» 
» 
» 
» 

(Socielte de 

;»' :» 
»' :» 

- Parftieipafions Petrolieres) 

V No. lıı Siirt 
V No. lu Siirt 
V No. lu Siirt 
V No. lu Siirt 
V No. lu Sürt 

VI No. lu Gaziantep 
VII No. Ou Adana 
V No. lu Siirt 
V No. lu Siirt 
V No. lü Siirt 
V No. lu Siirt 
V No. lu Sürt 
V No. lu Sürt 
V No. lu Siirt 
V No. lu Sürt 

1958 
1961 
1961 
1961 
1963 

1958 
1960 
1962 
1964 
1961 
1963 
1964 
1964 
1966 
1965 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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EK : 9 

31 . 12 . 1966 tarihinde şirketlerin bölgelere göre ruhsatname durumlarını gösterir 

B ii 1 g e I e r Toplaım Y 
Şirketin a'dı I II III V VI VII VIII aded 

Türlkiye Petrolleri 6 8 5 5 8 . 8 — 40 
Mdb! Exp_ora.tion — - — 3 — — — 3 
N. V. Turkse Shell — — — 4 3 — — 7 
Turkish Gulf — — 8 — — — — 8 
N. V. Turkse Shell ve % 50 
Turlkish Gulf % 50 ~ ~ 
Societe De Part'icipation 
Pötrolieres — — • — 3 — • — — 3 
Panoil Ooımpany _ _ _ _ _ 3 _ . __ __ 3 
Coi-timetıtal Oil Co, % 43 
Gewer'ksc!haft Elwerath, % 43 — — — — — 4 — 4 
Panoil Ooımpany % 14 
Landa Müddle Easft, 1/3 
Waads Müddle Easft 2/3 ~~ ~ 
Aîaddin Middle East — — 
Perkins Oil Ooımpany — — 
Clark Middle East • — — 
Ersan Petrol Sanayii — — 
Internationa Petroleum — — 
Woods Middle East — — 
Trans AVorld Oil Ltd. — — 

— 1 — — — 1 

3 — 
2 — 
2 
1 — 
2 . 
2 — 
1 — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 
— 
— 
—. 
— 
— 

3 
2 
2 
1 
2 
2 
1 

Toplam 6 8 13 32 16 12 — 87 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/291 
Karar No. : 62 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Mıeelisine 30 . 11 . 1966 tarihinde sunularak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan 
nunu tasarıısı» ilgili Bakan, daire başkanı ve M-aliye Bakanlığı temsilcilerinin de Ikatılm asiyle incelendi ve görü 

Komisyonumuzda Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan! sonra bütçeni 
mış Bakan ve daire başkanı cevaplarla beraber geniş bilgi vermişlerdir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için (A/ l ) işaretli cetvelde 
yatırımı harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 190 000 lira, sermaye teşkili ve transfer 
'cetvelde gösterildiği üziere 60 773 lira ki, toplam olarak 2 537 384 lira teklif edilmektedir. Bu miktar geçen 
tfaızladır. 

Muaddellerin görüş ütmesinde \< 
Şirketlerce ithal olunan malzeme değerlerinin tâyin ve teslbiti için, Türkiye Ticaret Odaları, Sanayi Odaları 

Malları Fiyat Tescil Teşkilâtıma ödenmek üzere 14.150 ncıi maddeye konan 50 000 liranın yetmiyeceği düşünü 
ilâve edilmiştir. Bu miktar (B) işaretli gelirler cetvelinin 72 400 ncü «Devreden nakit» maddesine konarak d 

(R) cetveli bütçeye ekli olduğu halde bununla ilgili kanun maddesi zuhulen konmadığından 8 ncıi madde 
8 nci madde numarası 9, 9 ncu madde numarası da 10 ncu madde olarak değiştirilmiştir. 

Yapılan değişiklikle cari harcamalar toplamı 2 336 611 lira, genel toplam ise 2 587 384 lira olmuştur. 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ve cetvelleri yapılan değişiklikle, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler ve cetvelleri 

de 8 olarak, 8 nci madde 9 olarak aynen, 9 nen ımaidde 10 ncu madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Göne! Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

1. Sezgin 

Başkanvekili 
Aydın 

/ . C. Ege 

Sözcü 
Sakarya 

N. Bayar 

Kâtip 
Bolu 

E. 1. Cop 
Adıya 

M. A. A 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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Balıkesir 
E. Güreli 

Erzurum 
C. Önder 

İstanbul 
M. Güven 

Nevşehir 

T. Şahin A. B. Numanoğlu 

Tabiî Üye Trabzon Trabzon 
Söz! hakkim! mahfuzdur. A. Ş. Ağanoğlu A. t. B 

M. Özgüneş 

Ankara 
T. Kapanh 

Çorum 
ıSöız hakkımı saMı 

A. Çetin 
İçel 

SöiZ hakkım saklı 
C. T. Okyayuz 

Kütahya 
M. Erez 

Ankara 
M. Vural 

Edirne 
1. Ertem 

İstanbul 
Söz halkkım saklıdır, 

8. Aren 

Muğla 
ıSözî haikkıimı mahfuzda 

Balıkesir 
'Söz1 hakkım salklı, 

F. Islimyeli 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kayseri 
A. A. Hacıpaşaoğlu 

Niğde 
H. Özalp 

Bursa 
A. Türk 

Giresu 
1. E. Kılı 

Kocae 
L. Toko 

Rize 
E. Y. A 

in Trabzon 
cioğlu 'Söz hakkım malhfuzidur. 

A. R. Uzuner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 2 286 611 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 190 000 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 60 773 lira ki, toplam olarak 2 537 384 
lira ödenek verilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 2 537 384 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1967 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağb (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1967 bütçe yılında da devam olunur. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30.6.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, er
tesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki 
16.3.1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21.5.1955 
gün ve 6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1967 yılında kullanılamaz. 

Petrol Dairesi Baş] 

24 — 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Petrol Dairesi Başkanlığı 196 

Madde 1. — Petrol Dairesi Baş 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
camaları için (A/2) işaretli cetveld 
ve sermaye teşkili ve transfer harca 
gösterildiği üzere 60 773 lira ki, top 
verilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Baş 
retli cetvelde gösterildiği üzere 2 587 

Madde 3. — Tasarının 3 ncü ma 

Madde 4. — Tasarının 4 ncü ma 

Madde 5. — Tasarının 5 nci ma 

ğı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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Hükümetin Teklifi 

Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşı
lığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece 
gelir kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele 
gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları) cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. 

Madde 7. — Geçen bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumi
ye Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve 
karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1967 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya (Aylık ve ücretler kesimleri 
hariç) ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(Geçen yıllar borçları) maddesine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

Madde 8. —- Bu kanun 1 Mart 1967 tarihinde yürürlüğe girer. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel B. Sezgin K. Ocak 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
F. Sükan 1. 8. Çağlayangil CBilgeJıan 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
E. Somunoğlu 1. Tekin B. Dağdaş 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakî 
1. Deriner N. Kürşad 

Bütçe Karma Komisyo 

Madde 6. —• Tasarının 6 ncı mad 

Madde 7. — Tasarının 7 nci mad 

Madde 8. — Gider bölümlerinden 
mül, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril 

Madde 9. — Tasarının 8 nci mad 
kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tasarının 9 ncu ma 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı Adalet B 
A. F. Alişan H. Din 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık 
O. Dengiz E. Erd 

Ulaştırma Bakanı Çalışma B 
8. Öztürk A. N. E 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri B 
H. Menteşeoğlu 8. O. A 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 



Bölüm 

12.000 

Madde 

12.110 

12.210 
12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.520 

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 
TAZMİNATLAR 
Kasa tazminatı1 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

Lira 

566 160 

1 113 000 

1211 710 
31 590 

869 700 

65 372 

3 000 
600 

4 000 
8 000 

49 772 

5 880 

25 200 

— 20 — 
(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

1 880 112 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

1 8 

571 860 

1 125 029 

5 280 

25 200 

268 909 
30 870 

825 250 

71 827 

3 600 
600 

4 725 
8 000 

54 902 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzımanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12-841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 50 502) 

/ / - Yurt dî.fi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yolukları toplamı : 50 001) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğit ve defter alımları ve gider

leri 

1968 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

104 500 

500 

50 000 

1 000 

500 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

100 503 

1 
50 000 

1 

500 

50 000 

2 500 

101 190 

6 000 

16 000 

492 440 

50 000 

1 

103 410 

6 000 

16 000 

302 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.130 Döneme ve demirbaş alımları ve gider
leri 

13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.310 'Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 . Diğer yönetim gidenleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GÎDER-
LEBÎ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira be'deli 

1966 ödeneği 
Madde l Bölüm toplamı 

Lira Lira 

17 500 
30 000 
24 000 
3 690 
4 000 

25 000 

3 000 
3 000 

15 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

5 250 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 
Lira L 

17 500 
30 000 
24 000 
5 910 
4 000 

25 000 

13 000 

3 000 
3 000 
15 000 
4 000 
11 000 

1 000 ' 
10 000 

350 000 150 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 HÎZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kamınım 21 nci maddesi ge

reğince komiserlere verilecek: ücret ve 
giderlerlil 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52 ve 116 
nci maddelerinin gerektirdiği giderler 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
g er ektirdi ği gid erle ri 

34.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıikarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710' Temsil giderleri 

Petrol Dair 
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19 
1966 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

70 500 

500 

70 502 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

75 

75 500 

500 

20.000 25 000 

50 000 50 000 

2 2 

1 
9 000 ' 9 0 

3 000 3 000 

Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.8.10 Bina onarımı 6 0Ü0 6 000 

12.000 

•13.000 
14.000 
16.000 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü t plamı 
HİZMET GİDERLERİ. Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1 880 112 
492 440 

70 502 
9 000 

2 452 054 

1 

2 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1966 Ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM-
LARI VE ONARIMLARI 190 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
23.512 Taşıt alımlara 190 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde , Bölüm 

Lira 

/ / - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDAMELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncii maddesine 
»"öre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek' aidat 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 ııei maddesi ge
reğince sivil müdafaa fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve •sandığına iştirak 

hisseleri 

5 101 

101 

100 

35 250 

25 657 

5 000 

301 

300 

43 346 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

34.000 
35.000 

36.000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları ve Hizmet
lileri Yardımlaşma Derneğine 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar 'borçları 

36.400 ilâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLÎ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1966 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 593 

2 000 

2 001 

5 101 

35 250 
2 001 

42 352 

1967 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

3 500 

5 30 

51 97 
3 50 

60 77 

8 625 

3 50 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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B — CETVELİ 

1966 yılı tahminleri Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 
Lira Lira Lira 

63.000 

63.000 
72.000 

B/2 Vergi dışı gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 
B/3 - Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazkıe yardımı 

72.400 Devreden nakit 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü t>plamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 001 

1 000 

1 

2 193 405 

300 000 

2 493 405 

1 001 
2 493 405 

2 494 406 

21 000 

1 

2 237 383 

279 000 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 



Vergilerin, resimlerin ve 'başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
»i 

» 

16 
21 
6 

3 
5 
6 

1954 
1955 
1957 

6326 
' 6558 

6987 

- 3 6 -

C - CETVELİ 

Ö Z E T İ 

Petrol Kanunu. 
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine fık 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu 'kanunda değişiklik yapan 6558 s 
tadil ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında Kanun 

D. 

1 
1 

11 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
4 
4 
4 
7 

-

Memuriyetin 

Topoğraf 
Ressam 
Doktor 
Dil bilir daktilo 
Malzeme eksperi 

nev'i 

Topoğraf yardımcısı 
Şoför 

» 
» 

Memur 
» > 
» 

Telefoncu 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

D - CETVELİ 

Ücret 

1 
1 

1 
1 

250 
250 
300 
100 
250 
800 
700 
600 
500 
800 
800 
800 
500 

D. 

5 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
9 
4 
6 

Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
» 
» 

Bekçi 
işçi 
Hademe 

» 
» 

Dağıtıcı 
Kaloriferci ve Bahçıvan 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
. 

28 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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E - CETVELt 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri : 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin nevi Aded Aylık 

7 Petrol Şefi 1 800 
7 Kısım Şefi 1 800 
9 Memur 1 600 

R - CETVELİ 

TAŞIT ALIMLARI 

237 sayılı kanun gereğince alınacak taşıtlar 
Bölüm Madde 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLAR 
23.512 Taşiît alımları 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

2 ıStatien Wagon (4X2) Petrol arama sahalarındaki tetkik ve teftişlerle da 
için 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 
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T - CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanıl 
taşıt cetveli 

Bedeli 
Adedi Cinsi Markası Satmalına tarihi Lira Kullan 

St. Wagon Ford konsül 16 . 8 . 1960 36 420 Daire h 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Karar sayısı : 6/4978 

KARARNAME ÖRNEĞİ 

18 . 6 . 1965 tarihli ve 6/4819 sayılı Kararnameye ektir : 
Ücretleri Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçesinin (E) cetveline dâhil ödeneklerden karşılanacak olan 

hizmet süreleri yazılı cem'an üç aded kadro; 1.7 . 1965 - 28 . 2 . 1966 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 
desine göre, Bakanlar Kurulunca 23 . 7 . 1965 tarihinde onaylanmıştır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 867) 





Dönem : 1 I 
Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S, Sayısı : l 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu (Millet Meclisi 1 /301; Cumhuriyet Senatosu 1/720) 

(Millet Meclisi S. Sayısı : 182) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 27 . 1 . 1967 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3432 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisinin 26 . 1 . 1967 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
açık oy ile kabul edilen, ithalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun tasarısı, dosyası ile bir
likte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Millet Meclisi Başkanı 

F. Bozbeyli 

Not : Bu tasan, 28.12.1966 tarihinde Başkanlıkça tik Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru-
lun 20, 23, 26 • 1.1967 tarihli 34, 35 ve 37 nci birleşimlerinde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul 
edilmiştir. (Millet Meclisi S. Sayısı : 182) 

Geçici Komisyonu raporu 

•Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 4 . 2 . 1967 

Esas No. : 1/720 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 26 . 1 . 1967 tarihli 37 nci Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek açık 
oy ile kabul edilen, ithalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun tasarısı, Millet Meclisi Baş
kanlığının 27 Ocak 1967 tarihli ve 3432 sayılı yazıları ile Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına gön
derilmekle, Komisyonumuzun 3 Şubat 1967 tarihli Birleşiminde ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır 
^bulundukları halde, tetkik ve müzakere olundu. 

I - Kanun tasarısı, ithalâttan % 5 Damga Resmi alınmasını sağlıyan 1963 tarihli ve 185 sayılı 
Kanun yerine kaim olmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır. 

Tasarının gerekçesinde, 185 sayılı Kanunun en mühim gerekçelerinden birinin, Kalkınma Plâ
nında öngörülen Devlet yatırımlarının salim yollardan finansmanı için ithalâtla ilgili gelir kayna
ğımızın âzami derecede zorlanması suretiyle lüzumlu gelirin temin edilmiş olması ve sözü geqea 
resimle yılda ortalama olarak 250 milyon liralık gelir sağlanmış olduğu ifade edilmektedir. 
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Gerekçede de belirtildiği üzere, memleketimizde halen ithalât üzerinden alınmakta olan vergiler 

ortalama olarak genel ithalât değerinin % 55 ine çıktığı halde ithalât devamlı şekilde artmakta
dır. Bu sebeple yapılması derpiş olunan bu zammın ithal malları talebini frenlemesi grbi bir du
rum düşünülmemektedir. 

Ayrıca, ithal mallarındaki kâr marjının yüksek olması sebebiyle, bu sahaya konulacak vergi 
yükünün bir kısmının, da bu yüksek kâr marjlarından karşılanacağı ve ithal malları endekslerine in
tikal etmiyeceği bir vakıadır. Nitekim, 1964 senesinde Gümrük Giriş Tarife Cetvelindeki vergi nis-
betlerine yapılan zamlar ve 1963 senesinde 185 sayılı Kanunla ithalâta tahmil olunan % 5 Damga 
Resmi mükellefiyeti dolayısiyle ithal malları endekslerinde belirli bir yükselme meydana gelme
miştir. 

Diğer taraftan, ihracat ve hizmet döviz gelirlerini artırmak gayesiyle son senelerde alınmış 
olan tedbirler (ihracatta vergi iadesi, işçi dövizlerine prim verilmesi gibi) dolayısiyle döviz alım 
maliyetlerinde bir yükselme meydana gelmiştir. Buna mukabil ithalâta tahsis edilen dövizler iso 
kanuni kambiyo kurları üzerinden satılmaktadır. Döviz politikasında takibedilen bu yol ithalâtçı
lar lehine bir durum husule getirmiş bulunmaktadır. Bu sebepten, ithalât üzerine konulması derpiş 
olunan bu mükellefiyetin bir nevi döviz primi gibi mütalâa edilmesi mümkündür. 

Tasarının gerekçesinde belirtilen hususlar ve ilgili temsilcilerin vermiş oldukları mufassal malû
mat muvacehesinde, tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunmuştur. 

II - Millet Meclisince kabul edilen maddeler, Komisyonumuzca da aynen kabul edilmiştir. 
III - Tasarının Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunul

ması da kararlaştırılmıştır. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
içel Trabzon Afyon K. Artvin 

C. T. Okyayüz A. Ş. Ağanoğlu K. Karaağaçlıoğlu F. Alpaslan 

izmir Rize Sivas 
Ö. L. Bozcalı O. M. Agun H. Söylemezoğlu 

O. Senatosu ( S. Sayısı : 890 ) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İthalde alınacak Damga Resmi hakkında kanun 
tasarısı 

MADDE 1. — İthalât sırasında düzenlenen 
Gümrük Giriş Beyannamesi ihtiva, ettiği eşyanın 
Gümrük Vergisine esas olan kıymeti üzerinden 
Damga Resmine tabidir. 

Gümrük Giriş Beyannamesi düzenlenmemesi 
halinde bunun yerine kullanılan sair giriş ta
hakkuk evrakı da aynı şekilde resme tabi tutu
lur. 

Bu mükellefiyet Gümrük Kanunu hüküm
lerine göre vergi ödeme mükellefiyetinin başla
dığı tarihte doğar. 

MADDE 2. — Bu resmin nisbeti, % 15 i geç
memek üzere, Bakanlar Kurulunca testoit olu
nur. 

Ancak, Bakanlar Kurulu lüzumlu gördüğü 
hallerde tesbit edilen bu nisbet üzerinde gerekli 
değiştirmeleri yapmaya yetkilidir. 

MADDE 3. — Geçici olarak yurda girecek 
eşyaya ait tahakkuk evrakı üzerinden alınacak 
Damga Resmi hakkında da Gümrük Vergisine 
ımütaallik işlemler uygulanır. 

MADDE 4. — G-ümrük Kanunu, Gümrük 
Giriş Tarife Cetveli, milletlerarası anlaşmalar 
ve 2510 sayılı Kanun ile ek ve tadilleri, 4119, 
5798, 6326, 6529, 6593, 7269, 7479 sayılı kanun
lar ve 20 . 4 . 1965 gün ve 581 sayılı Kanunla 
G-ümrük Vergisinden muaf tutulmuş veya istis
na edilmiş eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı bu 
resimden de muaftır. 

Ancak yukarda sayılanlar dışında kalan özel 
kanunlarla her türlü ithal vergi ve resimlerin
den muaf tutulan müesseselerin ithalâtı bu ka
nun gereğince alınacak-Damga Eesmine tabidir. 

MADDE 5. — Bu kasnın gereğince alınacak 
Damga Resmi gümrüklerde alman İstihsal Ver
gisi matrahına ilâve edilmez ve makbuz muka
bilinde Gümrük Vergileri ile birlikte Grümrük 
İdarelerince tahsil olunur. 

MADDE 6. — 15 . 2 . 1963 gün ve 185 sa
yılı Kanun, bu kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce Bakanlar Kurulunca alınacak, resim nisbeti-

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

ithalde alınacak Damga Resmi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Millet Meclisince kabul edi
len 1 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisince kabul edi
len 2 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisince kabul edi
len 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Millet Meclisince kabul edi
len 4 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Millet Meclisince kabul edi
len 5 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Millet Meclisince kabul edi
len 6 nci madde aynen kabul edilmiştir, 

C. Senatosu (S. Sayısı : 390) 



Millet Meclisinin kaibul ettiği metin 

nin tesbitine mütaallik Kararnamenin yürürlü
ğe girdiği tarihte yürürlükten kalkar. 

GEÇİCİ MADDE — Bu kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte fiilen ithal edilmemiş bulunan 
eşyaya ait giriş tahakkuk evrakı da, bu kanun 
gereğince Damga Resmine tabidir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer ve ikinci Beş Yıllık Plân döne
mi sonu olan 31 Aralık 1972 tarihine kadar uy
gulanır. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

Geçici Komisyonun kabul ettiği metin 

GEÇİCİ MADDE — Millet Meclisince ka
bul edilen geçici madde aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7. — Millet Meclisince kabul cdi-
let 7 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millet Meclisince kabul edi
len 8 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

! • » • > l 

C. Senatosu ( S. Sayısı : 890 ) 


