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MİLLET MECLİSİ 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

38 nci Birleşim 

2 . 2 . 1970 Pazartesi 

içindekiler 

[ __ GEÇ UN TUTANAK OZKTl 

II — (IELLN KÂĞİTLAR 

III — YOKLAMA 

Sayfa 
588 

,188 :.r)90 

591 
V BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KURULA SUNUŞLARİ 591 

1. — A. P. Müşterek Grup Başkanlığı
nın, Kahire'de toplanacak olan parlâmen
to Üyeleri Milletlerarası Konferansına 
partilerinden gösterilen adaylara dair yazısı 591 

2. — Millî Savunma Bakanı Ahmet To-
paloğlu'nun, 144 sayılı Uçuş hizmetleri 
tazminat Kanununun bâzı maddelerinin 
değiştirilmesine dair kanun tasarısının 
havale edildiği komisyonlardan seçilecek 
üçer kişiden kurulu bir Geçici Komisyon
da görüşülmesine dair önergesi (1/186, 
4/45) 591 

3. — Geçici Komisyon Başkanlığının, 
komisyonlarına Orman Komisyonundan 
seçilecek iki üyenin katılmasına dair tez
keresi (1/118, 3/176) 591:592 

4. — Bütçe Karma Komisyonu Başka
nı Sakarya Milletvekili Nuri Bayar'm, ek 

Sayfa 
ödenek ve aktarmalarla ilgili bâzı kanun 
tasarılarının bütün işlere takdimen ve ön
celikle görüşülmesine dair önergesi (1/164, 
165, 167, 163, 169, 170, 172, 175, 176, 177, 
178, 183) 592 

V — GÖKÜSÜLÜN İSLKN 592 
1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon başkanlıkları teskereleri 
(1/176) (S. Sayısı : 38) 592:595,644:647 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
runa dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (1/178) (S. Sa
yısı : 40) 595:597,648:651 

3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
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Sayfa 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (1/175) (S. Sayısı : 42) 597 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Ko
misyonunun 12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sa
yılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
hazırladığı (1964, 1965, 1966 yıllarına ait) 
Kamu iktisadi Teşebbüslerinin denetimi 
sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezke-

Birinci Oturum 
Malatya Milletvekili Sami İlhan'ın öldüğüne 

dair Başkanlık tezkeresi okundu ve raihmeltli-
nin hâtırası önünJde bir dakikalık saygı. duru
şumda bulunuldu. 

C. H. P. ve G. P. Grup Başkaııvekillerinin 
Cumartesi ve Pazar günleri toplanılmaiması ve 
Pazartesi gününden itifbaren birleşimlerin saat 
15,00 ts başlaması hakkındaki önergesi kabul 
olundu. 

Kamu îkltisaJdi Teşebbüsleri Karma Komis
yonu raporlarının görüşülmesine devam oluna
rak; 

T. C. Ziraat Bankası ve İstanbul Emniyet 
Sandığı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14,00 te yeniden toplanılmak üzere 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
T. C. Ziraat Bankam, 
istanbul Emniyet Sandığı ve 

Tasarılar 
1. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir

liği mensuplarının aylık ve ücretleri ile çeşitli 

Sayfa 
resi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan 
değişiklikler hakkında Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
D : II; 3/108, 122, 259, 267, 385, 436, 456, 
469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 800, 813, 
814, 841, 847, 848, 866, 867) (MiUet Mec
lisi D : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 771 e ek) 597:598 

11. — T. C. Emekli Sandığı 598:614 

12. — İs ve İşçi Bulma Kurumu 614:643 

Devlelt Yatırım Bankasının bilançoları ve he
sap neticeleri, yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edildi ve yönetim kurullarının ibra edil
miş oldukları bildirildi. 

Türkiye Halk Bankası T. A. Ş. 

Türkiye Vakıflar Bankası T. A. O. (Yalnız 
1964) ve 

iller Bankasının bilanço ve netice hesapları 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

2 Şubat 1970 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 16,05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kayseri 
İsmail Arar Şevket Doğan 

Kâtip 
Siirt 

Zeki Çeliker 

istihkakları ve birliğin başka giderleri hakkın
daki 500 sayılı Kanunun 1 nci ma'dldesi ile ili
şiği cetvelin değiştirilmesi ve bu kanuna geçi-

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II - GELEN KÂĞITLAR 

— 588 — 
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ci bir madde eklenmesine diair kanun tasarısı 
(1/189) (Millî Savunma ve Plân komisyonla
rına) 

2. — Konut kanunu tasarısı (1/190) (Ada
let, Ticaret, içişleri, Maliye, tmar ve İskân ve 
Plân komisyonlarına) 

Teklif 
3. — Bursa Milletvekili SaJdrettin Çanga 

ve Sakarya Milletvekili Barbaros Turgut Boz-
tepe'nin, Spor cezalarının affı hakkında kanun 
teklifi (2/262) (Adalet, Gençlik ve Spor komis
yonlarına) 

Tezkereler 

4. — Bingöl Milletvekili Mehmet Sıddık Ay-
Idar'ın yasama dokunulmazlığının kaldırılması
na dair Başbakanlık tezkeresi (3/169) (Ana
yasa ve Adalet komisyonlarından mürekkep 
Karma Komisyona) 

5. — Nevşehir Milletvekili iSalâhattin Hakkı 
Esatoğlu'nun yasama dokunulmazlığının kal
dırılmasına d'air Başbakanlık tezkeresi (3/170) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

6. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'-
ın yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
dair Basibaikanlık tezkeresi (3/171) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

7. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal' 
m yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına 
'dair Başbakanlık tezkeresi (3/172) (Anayasa 
ve Adalet komisyonlarından mürekkep Karma 
Komisyona) 

8. — Samsun Milletvekili Kâmran Evliya 
oğlu'nun yasama dokunulmazlığının kaldırıl
masına dair Basibaikanlık tezkeresi (3/173) 
(Anayasa ve Adalet komisyonlarından mürek
kep Karma Komisyona) 

9. — Yozgat Milletvekilleri ismail Hakkı 
Akdoğan ile Neşet Tanrıdağ'ın yasama dolnı-
nulmazlıklarının kaldırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi (3/174) (Anayasa ve Adalet ko
misyonlarından mürekkep Karma Komisyona) 

Cumhuriyet Senatosundan gelen isler 

10. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ve Cumhuriyet Senatosu Konten
jan üyesi Ragıp Üner'in, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesinde, Üniversiteler Kanunu ge-

ceğince, doçent kadrosunda profesörlüğe yük
seltilmiş bulunan öğretim üyelerine, profesör
lük kadrosu verilmesi hakkında kanun teklifi 
(2/40) (Plân Komisyonuna) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi 
Celâl Erltuğ ve 3 arkadaşının, 5239 sayılı An
kara üniversitesi kuruluş kadroları Kanunu ile 
bu kanunu değiştiren kanunlara bağlı cetvel
lerin Tıp Fakültesi kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun teklifi (2/41) (Plân Ko
misyonuna) 

Raporlar 
12. — Ankara Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 

Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvel
lerde değişiklik yapılması. hakkında kanun ta
nrısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna da
ir Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlık tezkereleri (M. Meclisi : 
1/164, C. Senatosu : 1/1055) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1354) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 31) 

13. — Ankara Üniversitesi 1969 yık Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezke
releri (M. Meclisi 1/165, C. Senatosu : 1/1056) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1352) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 32) 

14. — Ege Üniversitesi 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/167, Cumhu
riyet Senatosu : 1/1057) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1351) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 33) 

15. — Hacettepe Üniversitesi 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon Başkanlıkları tezkereleri. (Millet Mec
lisi : 1/168; Cumhuriyet Senatosu 1/1058) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1350) 
(Millet Meclisi S. Sayısı ; 34) 
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16. — istanbul Teknik Üniversitesi 1969 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvel
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 
1/169, Cumhuriyet Senatosu : 1/1059) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1349) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 35) 

17. — istanbul Üniversitesi 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/170, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1060) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1353) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 36) 

18. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkan
lıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/172, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1061) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1345) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 37) 

19. — 1969 yılı Bütçe Kamuıuna bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyon başkanlıkları tezkeresi (Millet Meclisi : 
1/175, Cumhuriyet Senatosu 1/1062) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1355) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 42) 

20. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de-

-»a —n. 
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ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi: 1/176, 
Cumhuriyet Senatosu 1/1063) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1344) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 38) 

21. — Hudut vs Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvellerde değişildik yapıl
ması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senato
su ve Bütçe Karma Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi : 1/177, Cumhuriye't 
Senatosu : 1/1064) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S, Sayısı: 1348) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 39) 

22. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyon raporuna dair Cumhuri
yet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon baş
kanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi : 1/178, 
Cumhuriyet Senatosu : 1/1065) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1347) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 40) 

23. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçesine 1 565 000 liralık ek ödenek verilmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi : 1/183, Cumhuriyet 
Senatosu 1/1066) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1346) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 41) 

• » < -

— 590 — 



M. Meclisi B : 38 2 . 2 . 1970 O : 1 

BÎRÎNCl OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Memduh Ekşi (Ordu), Kemal Ataman (Ankara) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 38 nci Birleşimini açıyorum. 

III — YOKLAMA 

BAŞKAN — İsim okunmak suretiyle yokla
ma yapılacak. Sayın milletvekilleri, lütfen yük
sek sesle «Buradayım» diye hitabetsinler. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz. vardır, müza

kereye başlıyoruz efendim. 

IV — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — A. P. Müşterek Grup Başkanlığının, Ka-
hire'de toplanacak olan Parlâmento Üyeleri Mil
letlerarası Konferansına partilerinden gösterilen 
adaylara dair yazısı. 

BAŞKAN — Muhterem 
tezkere var, okutuyorum. 

arkadaşlarım; bir 

31 . 1 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

31 . 1 . 1970 tarih ve 885 sayılı yazıları kar
şılığıdır : 

2 - 5 Şubat 1970 tarihleri arasında, Kahire'de 
toplanacak «Parlâmento Üyeleri Milletlerarası 
Konferans» a, A. P. Müşterek Grupundan aşağı
da adları ve seçim bölgeleri yazılı sayın üyeler 
aday gösterilmişlerdir. 

Billgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

A. P. Müşterek Grup Başkanı 
Bursa Senatörü 
Şeref Kayalar 

Ahmet İhsan Kırımlı (Balıkesir Milletvekili) 
Ertuğrul Akça (Manisa Milletvekili) 

BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine sunu
lur. 

2. — Millî Savunma Bakanı Ahmet Topaloğ-
lu'nun, 144 sayılı Uçuş hizmetleri tazminat Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısının havale edildiği komisyonlardan 
seçilecek üçer kişiden kurulu bir geçici komis
yonda görüşülmesine dair önergesi (1/186, i/45) 

BAŞKAN — Mil î Savunma Bakanı tarafın
dan verilmiş bulunan bir önerge var, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

144 sayıl^ Uçuş hizmetleri tazminat Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun tasarısının biran evvel kanunlaşabilmesi için 
mezkûr kanun tasarısını incelemek üzere; Millî 
Savunma, içişleri ve Bütçe Hân komisyonların
dan seçilecek üçer kişinin katılacağı geçici bir 
komisyon kurulmasını arz ederim. 

Ahmet Topaloğlu 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Mezkûr kanun tasarısı geçici komisyonda 
müzakere edilecektir. 

3. — Geçici Komisyon Başkanlığının, komis
yonlarına Orman Komisyonundan seçilecek iki 
üyenin katılmasına dair tezkeresi (1/118, 3/176) 

BAŞKAN — Bir başka önerge var, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa 

Kara avcılığı kanun tasarısını görüşmek üze
re Genel Kurulun 26 . 12 . 1969 tarihli 20 nci 
Birleşiminde kurulması kabul edilen G-eçici Ko
misyonumuz yaptığı toplantıda ilgisi dolayısiy-
le Orman Komisyonundan da 2 üyenin seçilerek 
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Geçici Komisyonumuza katılmasını zaruri mü
talâa etmiştir. 

Gereğine emirlerinizi saygiyle arz ederim. 
Geçici Komisyon Başkanı 

Bolu Milletvekili 
HaHil İbrahim Cop 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Okunan bu önergeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği, önerge muhtevasına göre, yapıla
caktır. 

4. — Bütçe Karma Komisyonu Başkanı Sa
karya Milletvekili Nuri Bayar'ın, ek ödenek ve 
aktarmalarla ilgili bâzı kanun tasarılarının bütün 
islere takdimen ve öncelikle görüşülmesine dair 
önergesi (1/164, 165, 167, 169, 170, 172, 175, 176, 
177, 178, 183) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; Büt
çe Karma Komisyonu Başkanlığı tarafından ve
rilmiş bulunan bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel' Kurulunun 

29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen 
kabul edilen aşağıda dosya numaraları yazılı 
kanun tasarılarının bütün işlere takdimen ve 
öncelikle görüşülmesini saygı ile rica ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (1/176) (S. Sayısı : 
38) (1) 

BAŞKAN — Müzakereye geçiyoruz efen
dim. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan; gelen kâğıtlar bizlerde yok, numarasını 
da bilmiyoruz. 

(1) 38 S. Sayılı busmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

Millet Meclisi 
Sıra No. 

1/164 
1/165 
1/167 
1/168 
1/169 
1/170 
1/172 
1/175 
1/176 
1/177 
1/178 
1/183 

Cumhuriyet Senatosu 
Sıra No. 

1/1055 
1/1056 
1/1057 
1/1058 
1/1059 
1/1060 
1/1061 
1/1062 
1/1063 
1/1064 
1/1065 
1/1066 

BAŞKAN — Bugünkü gelen kâğıtlarda 
mevcuttur, ek ödenek ve aktarma tasarılarını 
ihtiva etmektedir. 

önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

önergede mevcudolmıyan ve İçtüzüğümü
zün emri olan işbu tasarıların dağıtımından iti
baren 48 saat geçmemiş bulunduğu için «48 sa
at geçme» hükmüne bağlı kalmaksızın görü
şülmesi hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Hay hay efendim, eğer dağıtıl-
mamışsa Sayın Şener, hakkı âliniz var, elbette 
üzerinde müzakere açılması mümkün değil. 

Sayın Şener; hiç birisi de mi yok efendim? 
AHMET ŞENER (Trabzon) — Hiç birisi 

yok Sayın Başkan. 
(O. H. P. sıralarından; gözlerde de yok» ses

leri) 
BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri; ge

len kâğıtlar meyanmda bulunan tasarılar mil
letvekillerinin kutularına atılmış bulunmakta
dır. Şimdi de dağıtılmaktadır. Bu bakımdan 
Sayın milletvekillerinin bilgi edinmek imkânla
rı bahşolunmuştur. Bu sebeple müzakereye de
vam ediyoruz. Esasen yazılı olan metinler şim
di burada rapor halinde okunacaktır. 

Raporu okutuyorum. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen 
kabul edilen «Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte 
gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen? 
Yok. 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan; sadece gerekçeden bahsediyor. 

BAŞKAN — Peki efendim, Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığına yazılan yazıyı da okuta
lım mı? Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bütçe Karma Komisyonunun raporte ettiği 
metni okutalım mı efendim? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — Sayın 
Başkan; nereden nereye, ne veriliyor, bilmemiz, 
takibetmemiz lâzım. Bunu anlamamıza yarıya-
cak şeyleri okutmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim. 

Esasen bu, muayyen maddeden ibaret. Ra
por bu maddeleri kapsamaktadır. Ama siz ar
zu ettiniz; ben Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına atfen yazılmış ve Cumhuriyet Senatosun
ca aynen kabul edilmiş bulunan metni okutu
yorum. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Tetkiki hususu komisyonumuza havale edi
len, (Devlet ıSu işleri Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgi
lilerin *de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de tafsilen izah olun
duğu üzere, Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne 1969 yılı Bütçesi ile verilen ve fakat 
önceden takdiri kabil ohnıyan sel, su baskını, 

taşkın ve sair tabiat olayları dolayısiyle ter-
tibindeki ödeneği kâfi gelmiyen söz konusu 
Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/2) işaretii cetvelin bölüm 21.000, 
21.611 nci maddesine 1 000 000 lira, bölüm 
22.000, 22.111 nci maddesine 90 000 000 
lira, 22.411 nci maddesine 35 000 000 lira, 
22.611 nci maddesine 67 500 000 lira, 22.612 
nci maddesine 1 500 000 lira, 22.621 nci 
maddesine 5 000 000 lira ki, toplam olarak 
200 000 000 liralık bir iödenck verilmesini 
ve Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm 7.000, 
72.100 (Hazine yardımı) maddesine de aynı 
miktar ödenek eklemek suretiyle karşılanma
sını öngörmektedir. 

Yukarda da arz edildiği üzere önceden tah
min ve takdiri kabil olmıyan tabiat olayları
nın tahmil ettiği harcamalar nedeniyle hasır
lanan tasarı, üzerinde vâki görüşmeleri mü-
taakıp bağlı cetveliyle aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

N. Bayar 
Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
Söz hakkım mahfuz 

K. Demir 
Çorum 

A. Topçuıbaşı 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

Hatay 
H. Özkan 

istanbul 
O. C. Fersoy 

izmir 
Söz hakkım mahfuz 

C Karagiözoğlu 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Başkanvekili 
C. S. Aydın Üyesi 

i. C. Ege 

C. S. Ankara Üyesi 
i. Yetiş 

Burdur 
N. Yavuzkan 

C. S. Edirne Üyesi 
M. N. Ergeneli 

Eskişehir 
M. i. Angı 

içel 
C. Okyayuz 

izmir 
M. Akan 

izmir 
T. Orhon 

Maraş 
A. imamoğlu 
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Ordu 
K. Şensoy 

O. ıS. Tabiî Üyesi 
S. özgür 

Sivas 
M. Timisi 
Trabzon 

Söz hakkım mahfuz 
A. R. Uzuner 

O. iS. Uşak Üyesi C. S. Urfa Üyesi 
M. F. Atayurt i. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığına yazılmış bulunan bu rapor, Cumhuriyet 
Senatosunca aynen kabul edilmiş ve biraz ev
vel okutmuş olduğum yazı ile Millet Meclisi 
Başkanlığına tekrar intikal etmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 

yapılması hakkında Kanım 

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiple
rine (200 000 000) liralık ek ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen?.. Yok. Bölümleri okutup oylarınıza suna
cağım. 

Bölüm Lira 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(A/2) 

21.000 Etüt ve proje giderleri 
Bölümü toplamı 1 000 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölümü toplamı 199 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su îşleri Genel Müdür
lüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (Özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesine 

(200 000 000) lira eklenmiştir. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım, şimdi kabul et
mek üzere bulunduğumuz, daha oylamaya ko-
nulnııyan, bu kanım tasansiyle 400 milyon lira
lık bir ek ödenek vermekteyiz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
ÎTURl BAYAR (Sakarya) — 200 milyon lira 
olacak, 

AHMET ŞENER (Devamla) — Evet 200 
milyon lira. 200 milyon liralık bu ek ödeneği 
düşününüz ki, ivedilikle görüşüyoruz. Daha bu
nun gibi kanun tasarıları var. henüz önümüze 
gelmemiştir. Her sene, biliyorum, burada konu
şuluyor, ama yine her bütçe yılında bu gibi ak
tarmalar veya ek ödenek tasarıları gelir. 

Muhterem, arkadaşlarım, yukarda, Bütçe Ko
misyonunda biz, «Bu bütçe dilimlerine göre tas
nif edilip uygulanmamaktadır.» deriz. Biz Büt
çe Komisyonunda tenkid ederiz veya ikaz ede
riz, «Bu ayrılan fasıl ve maddelerde bulunan 
gerek yatırım harcamaları, gerekse cari harca
malarımız denk değildir.» deriz. «Hayır, denk
tir.» denir. Ondan sonra sene sonunda yine Hü
kümet aktarmalar getirir. Ben demiyorum ki bu 
hükümet, şu hükümet... Bütçeyi tanzim eden 
hükümetler ve daireler dikkatli olmalıdırlar, 
esas vazifeleri de bu olmak gerekir. 

Şimdi, Sayın Komisyon Başkanı veya Söz
cüsü, veyahut da ilgili kişiler gelip, «Efendim, 
sel baskınları olmuştur, bunları tahmin etmek 
mümkün değildir.» derler. Bundan evvel kabul 
ettiğimiz, yine birçok aktarmalar da vardır. 

Bir Devlet Plânlama Dairemiz var. Elbette 
ki bunların koymuş oldukları imkânlara göre 
1970 yılına ait bütçeyi şimdi müzakere ediyo
ruz. 1971 yılına aidolan bütçe çalışmaları da 
dairelerde başlamıştır. Bütçe Komisyonunda 
biz bunları tenkid edip karşılıklarının nereden 
bulunduğunu soruyoruz. Şimdi de bu kürsüden 
Sayın Bütçe Komisyonu Başkanından veya Söz-
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cüsünden soruyorum; bu kaynağı nereden bul
duk, 200 milyon lirayı nereden bulduk? Bu 200 
milyon lira gibi yedi, sekiş tane daha aktarma
lar geliyor. 

Belki şimdi diyeceklerdir : Mütaahhitlerin 
istihkakları, sadece Bayındırlık Eakanlığma 
aidolan bütçede tesbit edilen rakam 418 milyon 
liradır, bununla birlikte başka yerlerde bulu
nan birçok istihkaklar beklemektedir. 

Eğer lazımsa, «Şu kadar açık verdik» diye 
açıkça söylesinler; daha olumlu olur, bu Mec
lisin görüşüne de uygun olur. 

«1969 yılı bütçesi şu kadar açık vermiştir, 
bunu kapatmak için şu kaynaktan şunu alıyo
rum.» diye açıkça söylense, ister aktarma ol
sun, ister yeni ödenek olsun, buradan daha ra
hatlıkla çıkar. Belki yine tenkid eder ve söyli-
yeceğimizi söyleriz, ama bu konuda vereceğimiz 
reyleri daha rahatlıkla vermiş oluruz, 

Muhterem arkadaşlarım, ben sadece bu hü
kümet demiyorum. Hiç tasrih etmeden, geçmiş 
hükümetlerin birçoklarının zamanında, bütçe
nin sonunda böyle ek ödenek kanunu tasarıları 
getirilmiştir. 

Biz bunu her sene- tenkid ediyoruz, diyoruz 
ki : Bu bütçeyi tanzim ederken dilimlerini, ya
tırım harcamalarını, cari harcamaları ve trans
fer harcamalarını iyi tanzim edelim VÖ ondan 
sonra buraya getirelim. Bakıyoruz ki ivedilikle, 
gümrükten mal kaçırırcasına çıkarılmak isteni
yor. Bakınız, «Gelen kâğıtlar» bile yeni dağıtı
lıyor. Hiçbir milletvekilinin fikri olmadan rey 
verilmiş ve bu kanunlar kabul edilmiş olacak. 

Aslında ben zannediyorum ki, bu paraların 
çoğu sarf edilmiştir, öyle olması lâzımgelir. 
Hattâ göreceksiniz, Şubatın sonuna doğru ayın 
26 sında veya 28 inde böyle aktarmalar yine ge
lecektir. Çünkü emanete alınmış olan birçok pa
ralar olacaktır, onların da paralarını bize ver
direceklerdir. 

İstirham ediyorum, daha iyi bir şekilde tan
zim ettirilerek bunların getirilmesinde fayda 
vardır. 

Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından, alkış
lar) 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen?... Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanları 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen?... Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun lehinde, aleyhinde söz istiyen?.. 

AHMET ŞENER (Trabzon) — Aleyhinde 
söz istiyorum. 

BAKAN — Aleyhinde, buyurun Sayın Şe
ner. 

BAŞKAN — Arkadaşımız aleyhte oy vere
ceğini beyan ettiler. Lehte konuşmak istiyen?.. 
Yok, 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir, kupayı gezdiriniz. 

2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 
yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet 
Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/178) (S. Sayısı : 
40) (1) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen 
kabul edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Genel Kuurlun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 
Sakarya Milletvekili 

Nuri Bayar 

(1) 40 sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAKAN — Rapora mesnedolan ve Cumhu
riyet Senatosunca aynen kabul edilmiş bulunan, 
Bütçe Karma Komisyonunun daha önceden ha
zırlamış olduğu raporu okutuyorum. 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
23 . 1 . 1970 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tetkiki hususu Komisyonumuza havale edi

len (Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı 
Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı), ilgililerin 
de katıldıkları oturumda görüşüldü; 

Tasarı, gerekçesinde de arz ve izah edildiği 
üzere, 

Taahhüt işlerinin 1969 yılı program hedef
lerine fizikî gerçekleştirme yönünden vardırıl-
ması, % 20 ye giren işlerde programa göre öde
neğin ihtiyacı karşılıyamaması, diğer taraftan 
ise toplu iş sözleşmelerinden ötürü işçi ödenek
lerinin kâfi gelmemesi nedeniyle, Karayolları 
Genel Müdürlüğü 1969 bütçesinin (A/l) cari 
harcamalar, bölüm (12.000), 12.280 (İşçi ücret
leri) maddesine 18 000 000 lira ve bu maddeye 
eklenen ödeneğin işçilerin Sosyal Sigortalar Ku
rumuna kesenek ve prim karşılığı olarak da bö
lüm, (12.380) nci maddeye 1 000 000 lira, 

(A/2) işaretli cetvelin, bölüm, (21.000), 
21.571 nci maddesine, bölüm (22.000), 22.541, 
22.572 ve 22.574 ncü maddelerine, bölüm 
(23.000), 23.571 nci maddesine, bölüm (35.000), 
35.220 nci maddesine toplam olarak ve tertip-
lerindeki ödeneklerin yıl içerisinde kâfi gelmi-
yeceği gerekçesiyle 156 000 000 lira ki toplamı 
175 000 000 liralık ek ödenek verilmesini ve söz 
konusu Genel Müdürlüğün 1969 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm (72.000) 
72.100 (Hazine yardımı) maddesine de ay
nı miktar ödeneğin konularak karşılanma
sını öngörmektedir. 

Plân ve yıllık program icabı zaruri öde
me ve harcamalar nedeniyle hazırlanan tasarı, 
üzerinde vâki görüşmeleri müteakip, bağlı cet-
veliyle aynen kabul edilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel 
Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

Başkanvekili 
C. S. Aydın Üyesi 

1. C. Ege 

ISözcü 
Ankara 

M. IK. Yılmaz 
Bolu 

Söz hakkım mahfuzdur 
K. Demir 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

Hatay 
H. Özkan 
istanbul 

0. ıC. Fersoy 
İzmir 

Söz hakkım mahfuzdur 
C. Karagözoğlu 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Ordu 
K. Şensoy 

C. iS.Tabiî Üyesi 

C. S. Ankara Üyesi 
i. Yetiş 
Burdur 

N. Yavuzkan 

C. S. Edirne Üyesi 
M. N. Ergeneli 

Eskişehir 
M. i. Angı 

İçel 
ıC. Okyayuz 

izmir 
M. Akan 

izmir 
T. Orhon 

Maraş 
A. imamoğlu 

Sivas 
M. Timisi 
Trabzon 

ıS. özgür Söz hakkım mahfuzdur. 
A. R. Uzuner 

C. ıS. Uşak üyesi C. ıS. Urfa Üyesi 
M. F. Atayurt i. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında Kanun 

Madde 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe (Kanununa bağlı (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellerin ilişik cetvelde ya
zılı tertiplerine (175 000 000) lira ek ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti
yen? Yok. 

Bağlı cetvelleri teker teker tekrar okutup 
oyunuza sunacağım. 
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(A/l) 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 
Bölüm toplamı 19 000 000 

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

(A/2) 
21.000 Etüt ve proje giderleri 

Bölüm toplamı 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri Bölüm toplamı 127 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 

Bölüm toplamı 25 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 
35.000 Sosyal transferler 

Bölüm toplamı 500 000 

İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 1 nci maddeyi, kabul edilmiş 
bulunan bağlı cetvelleriyle birlikte, Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... 1 nci madde aynen kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlü

ğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelin 72.000 nci (özel gelirler) bölü
münün 72.100 ncü (Hazine yardımı) maddesi
ne (175 000 000) lira eklenmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen? Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? 

Yok. Maddeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — 'Bu kanunun hükümlerini Ma

liye ve Bayındırlık bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz isti

yen?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. 

Kısa ve veciz, oyunu izhar yönünden lehte, 
aleyhte söz istiyen?.. Yok. 

Bu kanun tasarısına ait oy kupasını sıralar 
arasında gezdiriniz. 

3. — 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
velde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon 
başkanlıkları tezkereleri (1/175) (S. Sayısı : 42) 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum : 
(Bütçe Karma Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bü
tün raporlar dağıtılmış bulunmaktadır. Cumhu
riyet Senatosu Başkanlığına gönderilmiş bulu
nan Bütçe Karma Komisyon raporunun okutul
masını arzu eder misiniz? 

NÜRÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Lütfe
dersiniz Başkan, şu anda elimize geçmedi. 

BAŞKAN — Arilıyamadım Sayın Kodaman-
oğlu, zatıâlinize «Gelen kâğıtlar» dan bir nüsha 
vermediler mi? 

NURİ KODAMANOĞLU (Niğde) — «Ge
len kâğıtlar» dan bir nüsha var elimizde. Metin 
yok. 

BAŞKAN — Çok özür dilerim. O halde sa
yın milletvekilleri... 

NURÎ KODAMANOĞLU (Niğde) — Saym 
Başkan, geciktirilmemek için okumaya devam 
buyurulsun. Bundan sonrakiler için yardımınızı 
dileriz. Muameleyi geciktirmiyelim. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

4. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin de-
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netimi sonuçlan hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
İktisadi Te§ebbüsleri Karma Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi D : II; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, 544, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D : III; 3/54) (Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 e 
ek) 

11. — T. C. EMEKLİ SANDIĞI : 

BAŞKAN — T. 0. Emekli Sandığı Muraka
be raporu üzerinde müzakerelere geçiyoruz. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Daha önce 
takdimen görüşülmesi için karar aıldmız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Her halde sizden daha çok Baş
kanlık bunların görüşülmesini arzu eder. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — Asistanların 
teminatları bir senedir bekliyor. Bir kısmını 
çıkardınız bir kısmını bıraktınız. Asistanlar bir 
yıldır bekliyorlar. 

'BAŞKAN — Sayın Sungur, dağıtılır, üyeler 
tarafndian mâlumüııhih olur ve biz de yarın gö
rüşür as. Niçin böyle telâş buyuruyorsunuz? 
usulüne uyduruyoruz. 

Milletvekili arkadaşlarımızın itirazları var: 
«Gelen kâğıtlar arasında metinleri göremedik» 
diyorlar. Bendeniz Bıaşkan olarak daha önce 
bunların dağıtılmış olduğunu, üyeler tarafından 
bilindiğini ümidediyordum. Bugün öğleyin ku-
tulalara atılmış, gözlere konulmuş, yarın da gö
rüşmeye geçeriz efendim. 

CELÂL SUNGUR (Yozgat) — îki kanunu 
nasıl çıkardınız? Bunu nasıl izah edeceksiniz? 

BAŞKAN — Emekli Sandığı Murakabe rapo
ru üzerindeki görüşmelere başlıyoruz efendim. 

SAKIP HÎÇERÎMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, C. H. P. grupu adına bendeniz söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buraya «C. H. P. Grupu adına 
ismail Hakkı Birler» diye yazılmış. Onun 
yerine zatıâlinizi yazıyorum efendim. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Salih Yıl
dık:, buyurun? 

G. P, GRUPU ADINA SALİH YILDIZ 
(Van) — Sayın Bıaşkan, değerli milletvekilleri, 

Emekli Sandığı Denetimi hakkındaki rapor 
:rinde Güven Partisinin görüşlerini arz etmek 

üzere söz almış bulunuyorum. 

Hâkim vasfı ile bir güvenlik müessesesi olan 
Emekli Sandığını anahatlariyle tanımak gere
kirse, Emekli Sandığının birinci ve anafaaliyet 
sahası, Emeklilik muameleleri ile ilgilidir. Diğer 
bir yönüyle de Emekli Sandığı, İktisadi Devlet 
teşekkülleri usullerine göre sermayesini bir
takım yatırım alanlarına tahsis etmektedir. 
Gerçekten, Sandığın birinci vazifesi, yani emek
lilik işlemleriyle ilgili vazifesi, küçünısenemiye-
oeîk kadar mühim bir vazifedir. 

Fertlerini güvenlik tedbirlerine kavuştur
muş bir cemiyet, sağlam temeller üzerine ku
rulmuş demektir. Gerek bizatihi insan tabiatı 
ve gerekse cemiyet hayatı insanları daima gü
venlik tedlblrlıerini aramaya itmiştir. İnsanoğ
lu, kendisini güvenlik tedbirlerine kavuşmıış 
haMa bulmadıkça daima boşluktadır, daima 
huaursıızdur. Bu itibarla, huzursuz olan cemi
yetlerin bekası da çok defa münakaşa edilmiş
tir. 

Güvenlik tedbirlerinden mahrum olan cemi
yetleri, birtakım istismar konularına sapmaksı-
zra, her yöne itmek kolay olmuştur. Tarih 
bun'arm misalleriyle doludur. Bu itibarla, 
Emeldi Sandığının bu sahadaki hizmetleri ger
çekten bir güvenlik tedbirine taallûk etmesi ha
sebiyle çok büyük bir hizmettir. O kadar ki, 
kanaatimizce «medeni ve müreffeh bir millet ol
manın şartları nedir» diye bir suale mâruz kal
sam, tereddütsüz olarak vereceğim cevap şu
dur : Fertlerim her sahada güvenlik tedbirleri
ne kavuşturmuş bir cemiye i, medeni cemiyettir 
ve medeni millettir. 

Bu kısa mâruzâttan sonra mevzua anahatla-
riyle göz attığımız takdirde : 

Sandık, bilinci faaliyet sahası itibariyle işti
rakçilerinden kanuna göre aldığı kesoneklerle 
emekli, dul ve yetimlerin durumlarını tesbit ve 
onlara gereken ödemeleri yapmaktadır. Bu iti
barla Sandığın, bu görevini son derecede titiz 
ve sağlam esaslara istinadettirmesi gerekmekte
dir. Zira, Sandığın aslî ve anagayesi budur. 

Şüphesiz ki, Sandığın, raporda da gösterildi
ği gibi, küçümsenemiyecek ölçüde bir açığı var
dır. Bu açığın haklı nedenleri de vardır. Şöyle 



M. Meclisi B : 38 

ki : Gelişen ve kaçınılmaz hale gelen yeni gü
venlik tedbirleri müstakil bir faktör olarak bu 
açığın artmasına sebebolmuştur. Bu acık, gü
venlik tedbirlerini artırmak yönünden açık ol
duğu nisbette (yani açığın bu kısmına şalımın 
bir güvenlik tedbirine ihtiyaç hissedildiği ve 
faalyet bu sahaya hasredldiği için) ben üzülmü
yorum. Ancak, diğer sahalardaki açılıların üze
rinde'durmak gereklidir. 

Emekli Sandığının ikinci cephesine geçme
den evvel, bu mevzuda Emekli Sandığının karşı 
karşıya bulunduğu diğer bir konuya da temas 
etmek istiyorum. 

Bugün, yüzü aşkın ek ve tadilleriyle emekli 
mevzuatı içinden çıkılmaz bir hal almıştır. O 
kadar ki, Emekli Sandığında mütehassıs diyebi
leceğimiz çok kıymetli elemanlar dahi, çoğu za
man bu mübayenetlerin ve bu karışık mevdua
tın içinden çıkamaz duruma ve çok defa ihtiLVt-
lara düşmektedirler. Hattâ, basan fikir almak 
için başka yollara, başka danışmanlara da baş
vurmaktadırlar. Bu kadar karışık bir mevzuatın 
herkesin anlıyabileceği bir şekilde, toplu bir 
hale getirilmesi şüphesiz ki, temenniye şayan
dır. 

Emekli Sandığının ikinci faaliyet sahası, ih
tiyatlarının % 40 na kadar bir meblâğ ile bina 
inşa etmek, ortaklıklara katılmak gibi iktisadi 
faaliyet sahalarına aittir. Birer birer incelemek 
yerine, esasen malûmunuz olan bu konula 
Emekli Sandığının durumunu bir cümle ile ifa
de etmek mümkündür. Emekli Sandığı bu sa-
lıalarda ya zarar etmekte veyahut çok düşük ne
ticeler almaktadır. Bize göre, çok iyi bir işlet
me düzeni içinde Emekli Sandığının sarar et
memesi gerekir. Bu sararların çoğu, düzensi ;, 
kontrolsuz ve başlangıçta hesabı iyi yapılama
mış birtakım faaliyetlerden ileri gelmektedir. 
Aksi takdirde zarar etmemesi gerekir. 

Emekli Sandığının yatırım sahalarındım bil
hassa turistik sahaya yaptığı yatırımların, ge
rek memleket ekonomisine, gerek turizm hiz
metlerine büyük çapta katkısı olmaktadır. İyi 
bir işletmecilik esaslarına göre Emekli Sandığı
nın bu sahadaki yatırımlarına hız vermesini şah
san temenni ediyoruz. 

Diğer bir hususu da arz etmek isterim : Her 
ne kadar mevzuatta belki bâzı değişiklikleri 
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gerektirecek bir konu ise de, başından beri arz 
ettiğim gibi, asli vasfı itibariyle bir güvenlik 
müessesesi olduğuna ve bu faaliyet sahası da 
iştirakçileriyle ilgili bulunduğuna göre, Emekli 
Sandığının bir mesken politkası takbetmesinde 
büyük isabet olacaktır. Memurları için bir mes
ken politikası takibettiği takdirde bu hem ran-
tabilite bakımından küçümsenemiyecek bir ikti
sadi saha olabilir, hem de en büyük dert haline 
gelen mesken politikamıza, gerek iştirakçilerine 
mesken temin etmek, gerekse birtalam şehirci
lik hizmetlerine yardım bakımından büyük ve 
faydalı bir hizmet olacaktır. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin raporları ko
nuşulurken tümü üzerinde Güven Partisi Grupu 
adına söz almıştım. O zaman da arz ettiğim giH, 
esasen bu müzakere usulleri cidden değiştiril
meye, ıslaha muhtaç bir haldedir. Bu bakımdan, 
aradan uzun zaman geçtikten sonra ve hele hiç
bir dikkati, itinayı, hattâ alâkayı çekmiyecek 
bir mecraya girmesi sebebiyle meselenin detay
larına inmekte fayda da yoktur. Bu itibarla 
sözlerimi burada bitiriyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşelckür eder, saygılar 
sunarım. (G. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada oylarını kulian-
mıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullansın
lar. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Sakıp Hiçerimez, 
buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SAKIP HİÇERİ
MEZ (Ankara) — Sayın Başkan, Millet Mec
lisinin değerli üyeleri, 

Kamu iktisadi Teşebbüsleri arasında yer al
mış bulunan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dığmm 1964 - 1965 ve 1963 y:lları denetimi hak
kında C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına ma
ruzatta bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesile ile hepinize saygılarımı sunarım. 

Değerli arkadaşlarım, tüm Kamu iktisadi Te
şebbüslerinde olduğu gibi, müdebbir bir tüccar 
zihniyetiyle yöneltilmesi kanuni bir sorunluk 
olan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı; he
pinizin bildiği gibi, Devlet çarkının kusursuz 
dönmesinde kendisine büyük yükler tahmil etti
ğimin kamu personelinin, özellikle emeklilik ve 
maluliyet hallerinde ve ölümleri halinde de ge
ride bıraktıkları dul ve yetimlerinin yaşantıla-
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rındaki ekonomik ve sosyal dengeyi korumak 
amaciyle kurulmuş önemli bir kuruluştur. 

Bu Sandığın başlıca geliri, hattâ sermayesi 
«iştirakçi» dediğimiz, raporda geçen rakamlara 
göre 500 bini bulan kamu personeli aylıkların
dan kesilen keseneklerle bu personelin hizmet 
gördüğü kurumlar tarafından Emekli Sandığı
na, yine bu personel adına yatırılan karşılıklar
dan meydana gelmektedir. 

Demek oluyor ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, Hakkâri'deki bir odacıdan An
kara'daki Cumhurbaşkanına kadar, asker ve si
vil tüm kamu personelinin ödediği aidat ile ya-
şıyan ve bu personelin yararına çalışması zorun
lu olan bir Sandıktır. 

Gerçek ise bunun tamamen aksidir. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının yönetimini elin
de bulunduranlar, yerli yabancı uzmanların ve 
denetleme kurulu raporlarının tavsiye ve tenkid-
lerine, rağmen, müdebbir bir tacir gibi hareket 
etmek şöyle dursun, elimizdeki Denetleme Kuru
lu raporunun 17 nci sayfasının son paragrafın
da belirtilen aktüaryel hesaplara göre, sadece 
emekli, dul ve yetimler yönünden 15 milyara 
yaklaşan açık ile Hazineye avuç açar hale gel
mişlerdir. 

Bu, bir başka ifade ile, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığının yakın bir gelecekte, kelime
nin tam mânasiyle, iflâsı demektir. 

Bu bozuk düzenin gereği olan bu açık ger
çeği ortaya koyduktan sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Kamu iktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonu, Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulu, Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu Baş
kanlığı raporlarının ışığı altında, Emekli San
dığı üzerine biraz daha dikkatle eğilmemiz ge
rektiğini paylaşacağınızı ümidederim. 

Değerli arkadaşlarım, dün olduğu gibi bu
gün de Emekli Sandığında rantabl bir çalışma 
düzeni kurulamamıştır. Bu sebeple ve özellik
le hizmet birleştirilmesi işlemleri zamanında ya
pılamamakta, iştirakçilerin bağlı bulundukları 
kurumların personel müdürlüklerince verilen bil
gilerle yetinilmektedir. Bu ise, nice emekli, ma
lûl, dul ve yetimin ya aylarca aylık alamama
larına, yahut da eksik aylık almalarına, mağdur 
olmalarına sebebolmaktadır. Aynı aksamanın 
kesenek iadesi, toptan ödeme, borç verme ve 

borçlanma muamelelerinde de karşımıza çıktığı 
bir gerçektir. 

Hele 5434 sayılı Kanun uyarınca Sandığa 
gönderilen şahıs emeklilik işlerinin yıllardan 
beri tasnif ve dosyalarına yerleştirilmemiş ol
ması, mazur görülecek bir kusur değildir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının iç 
bünyesindeki çalışma düzenini sağlıyacak yönet
meliklerin mevcudolmayışmm, aksamalara se-
bebolduğu da bir gerçektir. Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun çıkışından bu
güne kadar 107 ek ve ilâve kanunla gelişmesi 
göz önüne alındığı takdirde, Emekli Sandığı 
mevzuatının bugüne kadar gerekli ihtiyaçlar 
nazara alınarak, bir kül halinde getirilmemiş 
olması da ilgili bakanlıkların ne kadar, kusurlu 
olduklarını kolayca göstermektedir. Çünkü, 
Emekli Sandığı mevzuatında husule gelen bu 
karışıklık, Sandık içinde mevzuata hâkim per
sonel sayısını azaltmaktadır. Gerçi, Emekli San
dığı kendi bünyesindeki personel için gerekli 
kursları açmaktadır. Ancak, bu kurslar, her 
gün değişen mevzuat karşısında değerini kaybet
mekte, dolayısiyle kursların adedleri artmakta
dır. Bu tutum ve davranış ise, kalifiye perso
nel yetiştirilmesi çabasını zaman ve emek isra
fına götürmekte devam edegelmektedir. Buna 
mukabil diğer kurumlardaki ilgili personel her 
an hata yapabilecek duruma düşmekte bu da 
birçok mağduriyetlere sebebolmaktadır. 

Diğer taraftan, Emekli Sandığını yöneten
ler, 5434 sayılı Kanunun 6311 ve 7003 sayılı 
kanunlarla değiştirilmiş bulunan 22 nci madde
sine göre arsa satmalma, bina inşa etme veya 
ortaklıklara katılma yetkisine sarılarak, birta
kım ölü yatırımlara girişmiş olmaları, oldukça 
dikkat çekicidir. 

Bu yatırımların ekonomik esaslardan uzak 
olduğu, kâr getirmek değil, bilâkis zarar getir
diği veya sonradan kâr getirmeye başlıyanların 
da, yapılan yatırımlar ile orantılı bir kâr sağla
madığı, sadece Başbakanlık Yüksek Denetleme 
Kurulunun gizli raporlarında kalmamış, gazete 
sütunlarında da yer almıştır. 

Buna rağmen, başta Başbakanlık olmak üze
re, Maliye Bakanlığı ile Sandık yöneticilerinin 
bu konuya ciddiyetle eğilmedikleri bugün dahi 
görülen bir gerçektir. 

— 600 — 



M. Meclisi B : 38 

1966 yılma ait Başbakanlık Murakabe Heyeti 
raporunun 5 nci sayfasında yer alan Eskişehir 
oto garı, Afyon Karahisar tesisleri, İzmir Bü
yük Efes, istanbul Büyük Trabya ve Bursa 
Çelikpalas Oteli tesisleriyle ilgili şu cümlelerin 
taşıdığı mânaya dikkatinizi çekmek isterim: «Bu 
tesislerin çalışmaları zararla sonuçlanmaktadır. 
İstenilen rantabilitenin sağlanmamasına rağmen, 
mevcut gayrimenkullerin zamanla kazanacak
ları değer farkları, millî gelir artışına paralel 
olarak artması gibi faktörlerin söz konusu ola
bileceği düşünülebilirse de, bunda Sandık yö
nünden nasıl bir fayda sağlanacağı tartışma ko
nusu olabilecek mahiyettedir. Nitekim, her biri 
yaklaşık olarak aktiflerde yüz milyon lira ile 
yer alan Efes Oteli, Trabya Oteli, Ankara 
Oteli ile bunlar gibi önemli harcamalarda ne 
şekilde değerlendirileceği konusu, üzerinde du
rulması gereken bir sorun olarak gözükmekte
dir.» 

Rapor aynen böyle söylüyor. 

Bugün müzakeresini yaptığımız raporda da 
bu ifadeleri, değişik de olsa, bulmak mümkün
dür. 

Değerli arkadaşlarım, 1957 yılında inşaatına 
başlanan ve 1963 yılında inşaatı biten izmir Efes 
Oteli 97 600 000 liraya malolmuştur. Bu otelin 
1964 yılında 1 900 000 lira, 1965 yılında 
1 600 000 lira ve 1966 yılında da 1 200 000 lira 
zarar etmiş bulunması şayanı teessüftür. 

1962 yılında Emekli Sandığı tarafından satı-
nalman Bursa Çelikpalas Oteli, 1967 yılına ka
dar bilançosunu zararla kapatmıştır. Bu otelin 
sadece 1966 yılındaki zararı 424 000 lira olmuş
tur. 

1958 yılında inşaasma başlanan, 1965 yılında 
tamamlanan İstanbul Büyük Trabya Oteli in
şaatı skandali ve bu otelin 1966 yılı çalışma dö
nemi sonucundaki zararının 2 300 000 lira ol
duğu yine apaçık ortadadır. 

1959 yılında yapımına başlanan ve 1966 yı
lında ikmâl edilebilen Büyük Ankara Otelinin 
getirdiği kârın düşüklüğü ise ayrı bir gerçektir. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının; 
doğrudan doğruya Sandıkça kiralanmak veya 
yapılan sözleşmelerle işleticilere devredilmek su
retiyle, yahut da sermayesinin çoğu Sandıkça 
verilmek suretiyle kurulan ortaklıklar eliyle 
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yürüttüğü otel, sinema, otogar, plaj, iş hanı ve 
benzeri işletmelerin de iyi bir sonuç vermemiş 
olduğu ve Sandık için, her yönü ile, yük olduğu 
bir başka gerçektir. 

Emek İşletme Limited Şirketi, Emek Sine
ma Limited Şirketi, Ankara İmar ve Emlâk 
işletme Anonim Şirketi, bunun başlıca örnek
leridir. Bu işletmelerden Emek işletme Limited 
Şirketi 1 . 6 . 1968 tarihinde fiilen tasfiye 
edilmiş ise de diğerleri, Başbakanlık Yüksek 
Murakabe Heyeti raporlarına rağmen, halen tas
fiye edilmemişlerdir. 

Bu tutum ve davranış karşısında, başta Baş
bakanlık ve Maliye Bakanlığı olmak üzere, San
dık yöneticilerini basireit içinde görmemize im
kân yoktur, ilk nazarda cazip birer tesis gibi 
görünen Kuşadası ve Foça tatil köyü tesislerin
de Emekli Sandığı yetkililerince bâzı Bakanla
ra verilen karidesli, viskili ziyafetlerdeki israf
il, gazete sütunlarında gördüğümüz kadarı ile 
tasvip etmemize imkân yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, elimizdeki şu raporun 
15 nci sayfasında göze çarpan rakamlar üzerin
de durmak, Emekli Sandığı yatırımlarının isa
betsizliği bütün çıplaklığı ile ortaya koymaya 
yeter sanırım. 

Yalnız işletmeye açılan tesislerden elde edi
len gelir: 1961 yılında % 6,17. 1962 yılında % 
4,52. 1963 yılında % 3,66. 1964 yılında % 2,559. 
1965 yılında % 2,20, 1966 yılında % 1,28. 

işletmeye açılan ve 'açılmıyan tesislerle bir
likte gelir oranı ise: 1961 yılında % 2,12; 1962 
yılında % 1,28; 1963 yılında % 1,24; 1964 yılın
da % 1,20; 1965 yılında % 1,17; 1966 senesin
de % 1,10. 

Demek oluyor ki, Emekli Sandığı yöneticile
ri 1961, 1962, 1963 yıllarındaki yatırımların 
gelir düşüncelerinden en ufak bir ders alma
mışlardır. Aksine, Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı tarafından yapılması çok daha uygun ve 
isabetli olan bu tesislere, ihtisasları ve T. C. E-
mekli Sandığı'nın esas amaçları dışında görme
yerek yatırım yapmakta anlaşılmaz fayda um
muşlardır. Bu davranış karşısında insanın ak-
lma ister istemez bu yatırımların yapılması 
sırasında kurulan veya kurulmuş bulunan or
taklık, Anonim ve Limited şirketlerde görev 
alan sandık yöneticilerinin kişisel yararları 
açısından bu yanlış yoldan ısrar etmiş olmaları 
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gelmektedir. Yanılmış olmamız en büyük te
mennimiz olacaktır.. 

Değerli arkadaşlarımız; T. C. Emekli San
dığı'um otel, işhanı, otogar, sinema gibi yatı
rımlar olduğu ve Devlet eli ile kişilerin zengin 
edildiği ne kadar doğru ise, hemen bunun ya
nında kendi aidatları ile yapılan bu lüks yatı
rımların biraz ötelerindeki gecekondularda 
yarı aç, yarı tok 'ömür süren yüzlbinlerce kamu 
personelinin, emekli, dul ve yetimimin hastalık
ları faalinde «Devlet hastanesi» dediğimiz yer
lerde muayene ve tedavileri, için kendilerin
den istenen paranın ağırlığı İle inledikleri de 
ayrı bir gerçektir. 

Bizler bu çatının altına, millet çoğunluğu
nun onayından ıgeçmiş (bir Anayasanın sağla
dığı .imkân ile gelmiş (bulunuyoruz. Bu Ana
yasa sosyal hukuk Devleti ilkelerini vaz'etmiş 
bulunuyor, Ifakat gelin görün ki, A. P. iktidarı 
ve onun saçliip getirdiği 'bâzı yüksek dereceli 
memurlar, kendi çıkarları uğruna; hizmeifcinde 
olmaları gereken yüzbMerin ıstırapları üzerin
de Ibu lüks ve ölü yatırımların âbidelerini dik
mekte beis görmemektedirler. (0. H. P. sıra
larından alkıglar). 

A. P. iktidarı, T. C Emekli 'Sandığı vası-
ta&iyüıe, söz konusu ettiğimiz ölü yatırımlarla 
seçmen önlünde puvan toplamanın çabası için
de 'ayrı bir insafsızlığın örneğini vermekte da
vam etmektedirler. Fakat şu gözden uzak tu
tulmamalıdır ki, bir Ikapılkulu zihniyeti ile 
yönetilmek istenen cefakâr ve o nisbette feda
kâr olan Türk.memur ve hizmetlisi, bir başka 
rfade ile, Türk kamu (personeli Ibu hakikatleri 
e-j az bizler kadar görmektedir. k<Gi.sli» dam
gasını taşıyan nice raporlar artık omların meç
hulü değildir. 

Türk kamu personeli, çağımız sosyal demok
rasi ve hukuk Devleti anlayışı içinde yerinden 
doğrulmaktadır. Birçok konuda olduğu gibi, 
bu konuda da uyarmalarını yapmaktadır. Her 
birimizin kardeşi, ağabeyisi, amcası, dayısı, ha
lası, teyzesi veya ablası durumunda olan bu de
mokrasi âşığı insanların uyarmalarına da ku
lak verilmelidir. Hükümet ve sandık yönetici
leri; ilgilenmedikleri veya ilgilenmez gözüktük
leri Türkiye Kamu Personeli Sendikaları kon
federasyonunun, Türk PERSEN'in düzenlediği 
direniş toplantılarını, bildiri, bülten ve benzeri 

yayınlarını izlemiş olsalardı, bugün böylesine 
bir denetleme raporunun altında ezilmezler, da
ima yapıcı olan O. H. P. nin muhalefetini de 
karşılarında bulmazlardı. 

Değerli arkadaşlarım; T. 0. Emekli Sandığı
nın, özellikle iştirakçilerine acık bulunmıyan, 
filimcilik, sinemacılık, otelcilik gibi hizmetlerle 
kuruluş amaçlarını birleştirmemize imkân yok
tur. 

Şimdi tavsiyelerimizi arz etmemiz zannede
rim yerinde olacaktır. 

T. 0. Emekli Sandığı, malî bünyesinde teh
likeli durum arz eden ve yıllardan beri ısrarla 
üzerinde durulan dengesizliğin giderilmesi ko
nusunda çok ciddî tedbirleri almalı ve sandığa 
ümit ile bağlı yüz binlerce emekli, dul ve ye
tim ile 500 bini aşlnn iştirakçisinin geleceğinin 
teminatı haline gelmelidir. T. C. Emekli Sandı
ğı, bunun gerçekleştirilebilmesi için, ortaklık, 
limited ve anonim şirketlerden ayrılmalı veya 
bunları tasfiye ederek, iştirakçilerinin mutlak 
yararına olan yatırımlara yönelmelidir. 

T. 0. Emekli Sandığı yetkilileri, Başbakan
lık Murakabe Heyetinin - 1969 yılı dâhil - tüm 
geçmiş yıllarda ısrarla üzerinde durduğu hu
suslara eğilmeli ve gereğini süratle, raporlar is
tikametinde yapmalıdır. 

T, C. Emekli Sandığı, memuriyetin alt ka
demelerinde bin bir mahrumiyet içinde kıvra
nan kamu personeline mâkul taksitlerle., ödeme
leri şartı ile devredeceği ucuz halk konutları 
yapılmalıdır. 

T. C. Emekli Sandığı, ayrıca ödenebilir tak-. 
sitler karşılığı iştirakçi üyelerinden evi olmı-
yanlara diledikleri yerde yaptırmak istedikleri 
takdirde, konut kredileri açmalıdır. 

T. C. Emekli Sandığı, iştirakçilerinin hizme
tine açık dinlenme kampları açmalı ve kamu 
personelinin bu kamplarda mâkul bir ücret kar
şılığı dinlenmeleri sağlanmalıdır. 

T. 0. Emekli Sandığı; emekli, dul ve malûl 
kimselerin çocuklariyle, yetimlerin öğrenimleri
ni sağlıyacak tesisler, kreşler kurmalıdır. 

T. C. Emekli Sandığı; emekli, dul, malûl ve 
yetimleriyle kamu personelinin eş ve çocukları
nın muayene ve tedavilerini yapacak sağlık 
merkezleri açmalıdır. 

Sayın Başbakanın bir vesile ile vadettikleri 
gibi, T. C. Emekli Sandığı mevzuatında yapı-
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lacak tadilât ile emekli aylıklarının % 100 e 
çıkarılması sağlanmalıdır, fakat Sayın Başba
kanın söz konusu ettiğimiz va'dinin, personel re
formu konusunda «sözüm senettir» seklinde ifa
delendirdiği va'di gibi, karşılıksız kalması başlı
ca endişemizdir. 

T. C. Emekli Sandığının yönetiminde bulu
nan, fakat asla müdebbir bir tacir olamamış 
yöneticileri değiştirilmeli, bu sandığın statü
sünde yapılacak bir değişiklik ile iştirakçileri 
ve esas ortakları olan kamu personeli temsilci
leri, sandığın yönetimine en kısa zamanda da
vet edilmelidir. 

T. C. Emekli Sandığı, bu statü değişikliği 
ile birlikte her yıl ortakları olan iştirakçilerine 
faaliyetleri, kâr ve zararları hakkında bilgi 
vermeli ve kapılarını bu iştirakçilerin denetimi
ne açık tutmalıdır. 

Görülecektir ki, bu tür tutum ve davranış, 
yatırımlar T. 0. Emekli Sandığını zarardan kâr
lılığa götürecek, iştirakçilerinin güvenini kaza
nacak, artıracak; diğer taraftan da Anayasa
nın öngördüğü sosyal demokrasi ve hukuk Dev
leti anlayışı içine girerek, yıllar boyunca ezil
mekte olan kamu personelinin yüzünü güldü
recek ve güler yüzlü idarenin, Türk ulusuna 
ilk kapısını açacaktır. 

Saygılarımla, efendim. (C. H. P. sıraların
dan alkışlar.) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ali 
İhsan Balım, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ İHSAN BALIM 
(İsparta) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gı değer üyeleri; 

A. P. Grupu adına T. C. Emekli Sandığı faa
liyetleri üzerindeki görüşlerimizi, 1964, 1965, 
1966 yıllarına ait hesap raporlarının Yüce Mec
lisçe onaylanması münasebetiyle arza çalışaca
ğım. 

Sözlerime başlarken, grupum adına saygıla
rımı sunarım. 

Muhterem milletvekilleri; Yüksek Denetle
me Kurulunun T. C. Emekli Sandığı ve iştirak
lerinin 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait tenkid 
ve temennileriyle Karma Komisyonumuzun gö
rüşleri üzerinden dört yıldan fazla bir zaman 
geçmiş bulunmaktadır. 

T. O. Emekli Sandığının bugünkü durumu 
nedir?.. Aynı tenkid ve temennilerin devamına 
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yer var mıdır?... Benden önce konuşan Sayın 
0. H. P. Grupu sözcüsü arkadaşımın ısrarla üze-
inde durduğu eksiklikler halen giderilmemiş 

midir?... 

Bu soruların cevaplarını, eğer ikinci kez söz 
almak imkânım olursa, yegân yegân, raporlar
daki maddeler üzerinde ayrı ayrı durarak aldı
ğımız bilgilerle arza çalışacağım. Fakat hemen 
özetle grup sözcüsüne ayrılan belli zamanda 
sözlerimi bitirebilmek için arz edeyim; Yüksek 
Denetleme Kurulunun son yıllarda sandık hak
kında tanzim ettiği raporlarda matbu olarak 
bize dağıtılan 1964, 1965, 1966 yıllarına ait ten-
kidlere tesadüf edilmemektedir. Filhakika, ten
kid ve temennilerde yer alan emeklilik kesenek 
ve karşılıklarının artırılması konusu ki - ger
çekten raporda aktüeryal hesaplarla bunun 15 
milyara ulaşacağı tahmin ediliyordu - 7 Şubat 
1969 gün ve 1101 sayılı Kanun ile kesenekler 
% 12 den % 22 ye çıkarılmak suretiyle halle
dilmiştir. Tasfiyesi istenilen şirketler tasfiye 
edilmiş, sandık ihtiyaca göre yeniden örgütlen
miş ve noksan yönetmelik 1966 yılı başından 
beri çıkarılarak uygulamaya konulmuştur. Ay
rıca, zarar ettiği beyan edilen otel ve tesisle
rin çalışmaları da kârlı duruma getirilmiştir. 
Nitekim Maliye Bakanlığının 1970 yılı gelir ve 
gider bütçesi üzerinde Karma Bütçe ve Plân 
Komisyonunca hazırlanan raporun 34 ncü say
fasında sandığa ait otellerin gelirleri aşağıda
ki şekilde gösterilmiştir. 

Hilton Oteli; 1967 senesinde safi gelir 
5 837 000 Tl, 1968 de 7 896 000, 1969 da 
9 500 000 lira. 

Tarabya Oteli; 1967 senesinde 3 260 000 li
ra zarar etmesine rağmen, 1968 senesinde 
534 000 lira kârla kapatmış ve 1969 senesinde 
de 1 250 000 lira kâr edeceği tahmin edilmiştir. 
Çelik Palas Oteli; 1967 senesini 19 000 lira za
rarla kapatmış fakat 1968 de 495 000 lira ve 
1969 da da 800 000 lira kâr etmiştir. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 1964, 
1965 ve 1966 senelerine ait hesaplarını tetkik 
ediyoruz. 

ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — Efen
dim, arkadaşımızı dinledik, 1964 ve 1965 te ne
ler olup bittiğini güzelce söylediler. Müsaade 
edin de biz de gerçekleri söyliyelim, raporlar-
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daki tenkid ve temennilerin nasıl ıslah edildiği
ni, nasıl düzeltildiğini arz ve ifade edelim. 

SAKIP H1ÇERİMEZ (Ankara) — Zarar 
eden şirketlerin hepsinin tasfiye edildiğini söy
lüyorsunuz, halbuki hepsi tasfiye edilmedi, 
bir tanesi tasfiye edildi. 

BAŞKAN — Sayın Hiçerimez, tahsis yeri 
kürsü. Kaldı ki, bu konuşmada, aslında usul 
yönünden 1964, 1965 ve 1966 yıllarında teşmil 
edilen raporlar görüşülmeli, fakat arkadaşları
mız, bütün konuşmacılar, - müzakereleri idare 
ettiğim zaman takibediyorum - bu raporlar 
üzerinde görüşlerini bildirirken, istikbale mu-
zaf birtakım temenni ve beyanlarda bulunuyor
lar. Bu sebeple tam bir kıstas, tam bir kriter 
koymak suretiyle konuşmaları nizamlamak 
müşkül. 

Bu sebeple Başkanlığın müsamahası altında 
arkadaşlarımız, Emekli Sandığı ile ilgili her 
türlü beyanlarını ileri sürüyorlar. Âdeta bir 
bütçe müzakeresi gibi bu devam ediyor, maa
lesef öyle, biz de şikâyetçiyiz, fakat devam edi
yor. 

Buyurun, Sayın Balım. 
ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — Benden 

önce konuşan sayın sözcü; Büyük Efes Oteli
nin hâlâ zarar etmekte olduğunu beyan etti. 
Halbuki Büyük Efes Oteli 1967 senesinde 
1 685 000 lira, 1968 de 2 760 000 lira ve 1969 
da da 3 500 000 lira kâr etmiş durumdadır. 

Kuşadası Tatil Köyü; 1968 de 1 880 000 
lira, 1969 da 1 916 000 lira, 

Foça Tatil Köyü; 1968 de 1 520 000 lira, 
1969 da 1 750 000 lira kâr getirmektedir. 

Tarabya Plajı; 1967 de 215 000, 1968 de 
342 000 ve 1969 da 350 000 lira kâr getiriyor. 

İşhanları; 1967 de 7 303 000, 1968 de 
7 867 000 ve 1969 da 10 551 000 lira kâr geti
riyor. 

Otogarlar; 1967 de 1 714 000, 1968 de 
1 681 000 ve 1969 da 2 405 000 lira kâr getiri
yor. 

Bu otellerin temin ettikleri döviz miktarla
rı ise şöyle: 

Hilton Oteli; 1967 de 2 198 000 dolar, 1968 
de 3 255 000 dolar, 1969 da 3 459 000 dolar. 

Çelik Palas Oteli; 1967 de 19 000, 1968 de 
45 000, 1969 da 50 000 dolar. 

BAŞKAN — Sayın Balım; rica etsem, bütün ' 
bunların tam detayına girmesek, çünkü ileriki i 

yıllarda zaten 1967, 1968 ve 1969 yıllarına ait 
raporları görüşülecek. 

ALİ İHSAN BALIM (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bitiriyorum. 

Büyük Efes Oteli; 1967 de 214 000, 1968 de 
385 000 ve 1969 da 400 000 dolar döviz getir
miştir. 

Toplu sözleşmelerle, bu otellerde çalışan iş
çilerin ücretlerine yapılan zamlar ve yemek, el
bise, ücretli yıllık izinlerinin verilmesi gibi ek 
sosyal hizmetlerin teminine rağmen bu kârların 
sağlanabilmiş olması, her halde takdire şayan
dır. 

Ayrıca, bu otellerde yapılan Milletlerarası 
kongreler 1969 yılında 36 adede baliğ olmuş
tur. Bu otel ve işhanlarında çalışan personel 
sayısı da 3 065 kişiye yükselmiştir. 

Bütün bunları, bu gibi otellerin memleketi
miz ekonomisinde, turizm alanında ve sosyal 
bünyemizde yaptığı ve yapmakta olduğu hiz
metleri belirtmek bakımından arz etmiş bulu
nuyorum. 

Diğer taraftan, sandığın kuruluşunda 
9 739 emekli, dul ve yetim aylık almakta iken, 
19 yıllık faaliyet sonrasında sandıktan aylık 
almakta olan emekli, dul ve yetimlerin sayısı 
135 729 a yükselmiştir. 

1101 sayılı Kanunun 1 Mart 1969 tarihinde 
yürürlüğe girmesi üzerine, Hazineden aylık al
makta bulunan 101 074 emekli, dul ve yetim, 
sandıkça devralınmış ve bunların 1969 yılma 
ait istihkakları ödendiği gibi 1970 aylıklarına 
ait çekleri de ikmal edilerek kendilerine tevdi 
edilmiştir. 

Bu suretle 31 Aralık 1969 tarihi itibariyle 
sandıktan aylık alan emekli, dul ve yetim sa
yısı 236 803 e baliğ olmuştur ve bunlara bir 
yılda ödenecek aylık miktarı da 1 473 000 000 
liraya ulaşmıştır. 

1101 sayılı Kanunun emekli, dul ve yetim 
aylıkları arasında eşitliği sağlıyan hükümlerine 
göre gereken yükseltme işlemleri yapılıncaya 
kadar aynı kanunun geçici 8 nci maddesine gö
re sandıktan aylık almakta bulunan 86 301 ve 
Hazineden devrolunan 49 614 ki, toplam olarak 
135 915 000, emekli, dul ve yetim aylıklarının 

' yüzde 30 u nisbetinde avans olarak ilâve tediye 
i yapılmış ve 1970 yılına ait çekleri de bu mik-
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tarlar üzerinden tanzim olunarak kendilerine 
verilmiştir. 

Bundan başka emekli, dul ve yetim aylıkla
rının 250 lira olan alt sının, Bakanlar Kurulu
nun 28 Temmuz 1969 gün ve 6/12226 sayılı Ka-
rariyle 1 Mart 1969 tarihinden itibaren 300 li
raya çıkarıldığından, 64 685 hak sahibinin ay
lıkları 300 liraya yükseltilmiş ve 31 Aralık 1969 
tarihine kadar tahakkuk eden hakları da ken
dilerine ödendiği gibi, bunların 1970 yılına ait 
çekleri de aynı aylık miktarları üzerinden dü
zenlenmiştir. 

Ayrıca, hakları 1 Mart 1969 tarihinden önce 
doğduğu ve aylıkları Hazinece bağlanıp, öden
mesi gerektiği halde bu tarihe kadar aylık bağ
lama işleri ikmal edilemeden sandığa intikal 
eden 33 600 madalya sahibinden 12 120 kişiye 
şeref aylığı ve 12 000 dul ve yetimden 9 000 
kişiye de dul ve yetim aylığı sandıkça bağla
narak istihkakları ödenmiştir.. Geri kalan 
1 479 madalya sahibi ile 3 000 dul ve yetimin 
aylık bağlama işlemlerinin bitirilmesi için bel
gelerin tamamlanmasına çalışılmaktadır. 

1101 sayılı Kanunun emekli, dul ve yetim 
aylıkları arasında eşitliği sağlıyan geçici 2 nci 
maddesi hükmüne göre, yükseltme esaslarının, 
Bakanlar Kurulunun 22 Şubat 1969 tarihli ka-
rariyle tesbit edilmesi üzerine, katî yükseltme 
işlemlerine başlanılmış ve 20 Aralık 1969 tarihi
ne kadar 14 000 dosyanın yükseltme işlemi ik
mal edilmiştir. Yükseltme işlemine tabi tutu
lacak 100 000 nin üstündeki dosya teker teker 
incelenerek katî yükseltme işlemlerinin sürat
le ve en kısa bir zaman ikmaline çalışılmak
tadır. 

1 Mayıs 1969 tarihinde yürürlüğe giren 
1145 sayılı Kanun ile Ordu Vazife Mâlûlleriy-
le bunların dul ve yetimlerine de harb malûllü
ğü zammı verilmesi kabul edilmiş olduğundan, 
4 000 ordu vazife mâlûllü ve bunların dul ve 
yetimlerine harb malûllüğü zammı tahakkuk 
ettiriW«k 31 . 12 . 1969 tarihine kadarki istih
kakları ödenmiş ve harb maluliyet zamları, 
1970 vılı çeklerin in tanzimi sırasında aylıkları
na ilâve edilmiştir. 

Ayrıca, 1064 savılı Kanunla kız ve erkek 
meslekî teknik öğretim okulları öğretmenleri
nin. 30 iıVa.rtq,n doh;q, düşük asli maaş ve ücrette 
geçirdikleri sürelerinin, 
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1134 sayılı Kanunla muvazzaf subaylarla 
halen sivil memuriyette çalışan müstafi subay
ların üsteğmenlikte geçen üç yıldan fazla ge
çen sürelerinin, 

1136 sayılı Kanunla avukatların serbest 
avukatlıkta geçen sürelerinin, 

1183 sayılı Kanunla Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı mensuplarının ücrette geçen sü
relerinin borçlandırılmak suretiyle intibakla
rından sayılmasına ve 

1167 sayılı Kanunla Emniyet mensuplarına 
fiilî hizmet süresi zammı verilmesi konuların
da, 1969 yılında sandığa yapılan 3 777 müra
caattan 2 201 adedi neticelendirilmiş, 976 mü
racaat üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. 

Tasfiyesi temenni edilen şirketlerden Emek 
İşletme Limited Şirketi, 20 Ağustos 1968 tari
hinde, 

Ankara İmar ve Emlâk İşletme Limited Şir
keti 30 Kasım 1969 tarihinde tasfiye edilmiştir. 

Emek Sinema Limited Şirketinin tasfiyesi
nin de birkaç ay içerisinde bitirilmiş olunacağı 
beyan edilmektedir. 

Grupumuz, bu kadar güzel, sosyal kapsamı 
dolgun ve olumlu hizmetler yapan Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığının 1964, 1965 ve 
1966 hesap ve işlemlerini tasvip ile karşılar, 
Yüce Heyetinize ve Emekli Sandığının değerli 
görevlilerine bu vesile ile saygılarımı sunar, 
sözlerime son verir, teşekkür ederim. (A. P. sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Eşref Derinçay? Yok. 

Sayın Adil Turan, buyurunuz, efendim. 
A.çık oylamalarda, oylarını kullanmıyan ar

kadaşlar, lütfen, oylarını kullansınlar. 
Buyurun, Sayın Turan. 

ÂDİL TURAN (Uşak) Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 

Benden önce partilerin grup sözcüleri ko
nuştular ve primi arın dileklerini dile eretiHiler. 

Ben de; Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-
dı#mm 22 yıllık bir üyesi olarak huzurunuza 
akıyorum. Sözlerime, «Sandığınıza kırgınım» 
giyerek basbyaca.ğım. 

Sayın Adalet Partisi Grup sözcüsü, her ne 
>9;d!ar p-öklere cıkarmı«ısa da, Sandığa ba<5-lı bu
lman 851 Û00 üveriin kanaati HL debidir. San-
4lk yetkilileri ilk fırsatta, ilk imkânda bir an
ket hazırlasın, üyelerinin kanaatlerini sorsun 
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ve alıdıkları sonucu bir değerlendirsinler. Gö
receklerdir ki, gelen sonuç, sayın iktidar sözcü
sünün değil, sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
sözcüsünün dediklerini kabul etmiş olacaklar
ıdır ve onlar Sayın Cumhuriyet Halk Partisinin 
grup sözcüsüne bizim dertlerimizi dile getirdi 
diye ayrıca teşekkür edeceklerdir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün Sandığın 1966 
yılı sonunda sermayesi 4 100 000 O00 liradır. 
Bunun üzerine her yıl ortalama 400 000 000 li
raya yakın para eklenmektedir. 

Niteldim, raporlardan öğrendiğimizle göre, 
1965 yılımda 377 348 990 lira, 1966 yılında 
389 645 765 lira eklenmiştir. Bu muazzam ser
maye birikimi ile neler yapılmaktadır, 

Bir de yapılan yatırımları görelim; sandı
ğın 1966 yılı sonunda işletmeye açtığı 19 bina
dan bâzılarına dikkatlerinizi çekmek isterim. 

'İstanbul Hiltıon Oteline 89 milyon küsur lira 
yatırılmış ve % 5,07 kâr sağlanmıştır. 

Büyük Taralbya Oteline 84 000 000 lira ya
tırılmış, % 1,67 kâr sağlanmıştır. İzmir Büyük 
Efes Oteline 92 küsur milyon lira yatırılmış, % 
1,30 kazanç sağlanmıştır. Büyük Ankara Ote
line 69 küsur milyon lira yatırılmış, % 1;97 kâr 
sağlanmıştır. Kârlara dikkatinizi çekerim; or
talama kâr daima % 2 nin altındadır. Rakam
lar, Sayın iktidar Sözcüsünü yanlıış rakamlar 
vermekle itham etmektedir. (A. P. sıralarından 
anlasjlmıyan müdahaleler) 

Efendim, biz 1964, 1965, 1966 yıllarına ait 
raporun denetliyoruz, onlar üzerinde söz al
dık ve esasen 1966 dan sonraki ileri sürülen id
dialar da yanlatır. Eğer do^rulna-ıına inanı-
yorsani7,, cesaretiniz varsa 851 Of>0 üyeye anket 
gönderin, sorun... Cerhedecekitir, haksız oldu
ğunuzu söyliyecektir. 

A l i İHSAN BALIM (İsparta) — Sayın 
Başkan, rakamlar bütçe kanunlarından alın
mıştır. 

BAŞKAN — Efendim, tabiî herkes kendi 
rakamının daha doğru olduğunu iddia edecak. 
Hiç kimse kendi rakamının yanlış old.irq-n.nu id
dia etmez. Onun için, kürsüye gelen hatip ken
dine flföre beyanda bulunur, milletvekilleri din
ler, onun esvabı verilebilir. 

ÂTMT, TTTRAiST fDevamla) — Efendim, ha
tip s'vk^dir. miJ!«lt!°rih, olunuz. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Çok büyük ka
pital karşılığı çok küçük kazanç... Üstelik bu 
yatırımlar ithal malzemesi Gümrük Vergisin
den tutunuz da, Bina Vergisine varıncaya ka
dar her türlü vergiden muaf tutulmuştur. 

Genel olarak, turist çekme yönünden döviz 
kazanılmış; balkınız, dikkat edin sözüme, döviz 
kazanılmış, büyük şehirlerin büyük ihtiyaçlarına 
cevap verilmiş olabilir, ^aldı ki, sandık üye
lerin menfaatlerini esas tutan bir kamu ikti-
sadi teşebbüstür. Ne olurdu; saym sandık yet
kilileri biraz da iştirakçilerin ihtiyaçlarını dü
şünmüş olsalardı. 

istatistiğinin yapılıp yapılmadığını bilmiyo
rum, aradım bulamadım. Acaba 851 000 üye me
mur ve hizmetlinin yüzde kaçı kendi paralan 
ile yapılan, kendi mülkleri olan bu otellerde 
yatma mutluluğuna erişmişlerdir? Hattâ bi
rinci sınıf memur maaş ve sıfatından sonra Yü
ce Meclise gelmiş olan sayın üyeler, sizlere so
ruyorum ; bu lüks otellerde kaç gün yatma im
kânına, fırsatına sahiboldunuz. 

Yine 17 000 000 lira proje maliyetli Kuşadası, 
15 500 000 lira proje maliyetli Foça Tatil Köyü 
gibi yerlerde sandığın yüzde kaç üyesi yıllık 
iznini geçirmiştir? Veya dinlenme tesislerinde 
dinlenme imkânına sahibolmuşlardır Peki, bu 
üyeler; biz sandığımıza kırgınız derlerse haksız 
mı olurlar? 

Sayın arkadaşlarım, hattâ mutlu bir azınlı
ğın dışında, 32 000 000 nun yüzde kaçı bu otel 
ve tesislerden faydalanmıştır? 

Üyesinden bu kadar kopmuş, halkından bu 
kadar uzaklaşmış bir sandığa Emekli Sandığı 
değil, «Emineller Sandığı» demek doğru olmaz 
mı? 

Değerli Yüksek Denetleme Kurulunun rapo
rundan aldığım şu cümleyle konuşmamı sizler 
de haklı bulacak ve katılacaksınız. Temenniler 
bölümünden aynen alıyorum: «Sermayesinin 
önemli kısmı sandıkça sağlanan Emek işletme 
Limited Şirketi, Emek Sinama Limited Şirketi, 
Ankara imar ve Emlâk işletme Anonim Şirketi 
gibi, sandık için bir külfet olan ve öbür ortak
lar yönünden ise emek harcamadan gelir kay
nağı temin eden inşaat ve işletme Anonim Şir
ketinin tasfiye edilmesi» deniliyor. Dar gelirli 
yüzbinlerin ceplerinden topla, milyonların bi
riktiği birkaç kasaya indir... 
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Sayın arkadaşlarım, ondan sonra da; emekli 
aylığını % 70 e çıkarabilmek için burada usun 
süre havanda su döv... Sanki emekliye ayrılan
ların midesi küçülmüştür, mevcut maaşları san
ki fazla geliyormuş da emekliye ayrıldıktan 
sonra az bir maaşla idare edebilirlermiş gibi... 
(A. P. sıralarından anlaşılmıyan bir müdahale) 

Efendim, anlıyamadım... 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz hitama er
miştir, ona göre bağlayınız lütfen. 

ÂDÎL TURAN (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

İnancımız odur ki, Emekli Sandığı ölü ve 
politik yatırımlara yönelmeseydi, iştirakçisi de, 
emeklisi de bugün normal bir yaşama düzeyine 
ulaşmış olurdu. Yıllılk iznini tatil köyünde ve
ya dinlenme evinde geçirebilir, Başkentte veya 
iki büyük kentimize geldiğinde, kendi parası 
ile yapılan otellerden birinde horlanmadan mi
safir kalabilirdi. Bugünkü sonuç ise, ters dü
şüncenin, bozuk düzenin, ters ve bozuk ürünü
dür. Memnun olanlara haklı, memnun olmıyan-
lara ise haksız denebilir mi? 

Sayın milletvekilleri; Emekli Sandığından 
851 000 üyenin bir şikâyeti daha var; her memur 
veya hizmetli meslek hayatı boyunca en az iki 
ev parasını kira olarak ödemektedir. Haklı ola
rak her ay havaya giden iki ev karşılığı bu pa
ralarla, benimdir diyebilecekleri bir yuvanın 
özlemini duymaktadırlar. Hükümetin işaret et
tiği falan ili göstermelik tesislerle donatan bu 
sandık, kendi üyelerine mütevazi birer barınak 
yapmayı düşünmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Âdil Turan; bir dakika 
evvel, sözüme son veriyorum demiştiniz. Görü
yorum ki, elinizdeki yazılı metin daha devam 
ediyor. Vaktiniz hitama erdi. Şahısları adına 
konuşacaklar 10 ar dakikayla kayıtlı. Eğer da
ha devam edecekse Yüce Meclisin onayını al
mam lâzım. Bunu bileyim efendim; devam ede
cek mi? 

ÂDİL TURAN (Devamla) — 10 cümleyi geç
mez. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Âdil Turan'm sözünün bitimine ka

dar konuşması hususunu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 

ÂDİL TURAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri; üçüncü önemli bir şikâyeti daha var
dır üyelerin; her birinin sandıkta ortalama 
20 000 liranın üstünde birikmiş paraları vardır. 

Sayın arkadaşlarım; içinizde Emekli Sandı
ğı ile ilişkisi olmıyanlar bilmez; sandık, birik
miş bu paraların karşılığı memura borç olarak 
ne verir bilir misiniz? İki maaş tutarı. İsterseniz 
hesaplayın, ben hesapladım; bu iki maaş borcu 
alabilmek için de bir hayli formaliteler vardır 
ve uzun süre beklemek zorundadır. Başkaları
na (kazanlar dolusu, kendi üyelerine kepçe ya
rısı... Hem de sapı ile gözünü çıkararak. Evle
nirken tüccara, ev alırken tefeciye avuç açma
mış memur gören varsa lütfen parmaklarını 
kaldırsın. 

Sayın Başkan., sayın üyeler, 20 nci Yüzyılın 
ikinci yarısında, ülkelerde olduğu gibi, sınıflar 
arasında da hızlı bir uyanış vardır. Buna Türk-
çemizde; «Tilki gözünü açtı» derler. Emekli 
Sandığına bağlı memurlar, hizmetliler, emekli
ler, dul ve yetimler bu uyanışın dışında kala
maz. Nitekim sandığa olan kırgınlıkları da, kız
gınlıkları da bu yöndedir, bu yüzdendir. 

Sermayesi çok yüksek, kazancı çok düşük 
Emekli Sandığı, şirketlere çok büyük, üyeleri
ne çok küçük kredi vermekte, ömürleri buynu-
ca göremiyecekleri, giremiyecekleri tesisle* 
yapmakta, kısaca; bozuk düzenin bozuk çeliş
kilerine tempo tutmakta ısrar ederse biz de Hü
kümeti ısrarla, inatla, inançla uyarmaya devam 
edeceğiz. 

Hepinize saygılr sunarım. (C. H. P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mustafa Üstündağ, bu4 
yurun efendim. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Konya) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; İktisadi Devlet 
Teşebbüslerimizden olan Emekli Sandığı üze
rindeki kişisel görüşlerimi arz etmek üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Buraya çıkıştaki kastı mahsusum; Emekli 
Sandığının çalışmaları üzerinde metot yönün
den bâzı temennilerde bulunmak içindir. 

Değerli arkadaşlarım, Emekli Sandığının iki 
anaf onksiyonu vardır; anaf onksiyonlarından 
birisi, memleketteki emekli işlerini yürütmek, 
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diğeri de sermayenin % 40 ını faydalı yönler
de çalıştırmaktır. 

Arkadaşlarımın çok güzel temas ettikleri 
gibi, memlekette 800 000 i aşkın memur ve hiz-
ımetli Emekli Sandığı ile ilişkilidir. Zamanı 
gelince Emekli Sandığı kendilerine emeklilik 
maaşlarını ödiyecektir. 

Gerek muhalefet, gerekse iktidar sözcüsü 
arkadaşımdan dinlediğim ve 1964, 1965, 1966 
raporlarını tetkik ettiğim kadarı ile; Emek
li Sandığı emeklilik fonksiyonunda yeterli ça
lışamamaktadır, aksaklıkları vardır.. 

Parlâmentonun görevi nerededir böyle bir 
aksaklık olunca? 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir meseleyi 
daha iyiye dönüştürmek istiyorsak, evvelâ o 
aksaklığı kabul e^mek mecburiyetindeyiz. Ak
si takdirde faydalı olmamıza imkân yoktur. 

Emekli Sandığı emekli işleri meselesinde, 
eğer dikkatle baştan sonuna tetkik edilirse, ge
rekli keseneklerin alınmasında, gerekli fişlerin; 
doldurulmasında ve dosyalanmasında henüz 
başarılı bir çalışma gösterememektedir. Dünya 
bu sahada IBM makinaları ile çalışırken, biz 
hâlâ personel elinde bu işleri geciktirmekte ve 
gerektiği şekilde yanlışlıkların ve haksızlık
ların giderilmesinde önder olamamaktayız. O 
halde, Emekli Sandığı bu yönüyle süratle ma-
kinalaşmaya, bilhassa 20 nci yüzyılın getirdi
ği IBM makinalarının Emekli Sandığına gir
mesine ve işlerin düzeltilmesine büyük ihti
yaç göstermektedir. 

Emekli Sandığının ikinci önemli anafonk-
siyonu; sermayenin değerli yerlerde kullanıl
ması meselesidir. 

Emekli Sandığı bugüne dek oteller veya 
çeşitli konularda yatırımlar yapmıştır; sine
malar yapmıştır. Bunlar zararlıdır, şudur ve
ya budur demeyi bir tarafa iterik şunu arz et
mek istiyorum; bunlar faydalı olsun diye baş
lanılmıştır, faydalı olunması için gayret gös
terilmiştir.. Bunların eleştirmesine girmiyece-
ğim, ama gerçek şudur ki, zarar vardır veya 
son yıllarda kâra geçmişse de, kâr cüzidir ve 
bu memleket gerçeklerine uygun değildir. 

Bir çok dolapların döndüğünden, suiisti
mallerin olduğundan bahsedilir. Onları da bir 
tarafa itelim; Emekli Sandığının gayesini:^ 
iyi saptanması gerekmektedir. Emekli Sandığı-
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nın gayesi; oteller, saraylar, lüks şatolar, sine
malar yaptırıp, bununla memlekete hizmet mi 
olmalıdır, yoksa Emekli Sandığına bağlı olan 
800 000 küsur insanın dertlerini düşünüp, bu 
dertlere cevap veren bir müessese mi olmalı
dır?. 

Esas mesele, gayenin esaslı olarak ortaya 
konulmasında ve tesbitindedir. Eğer gayede 
kesin ve açıklıkla birleşemezsek neticeye vâ
sıl olmamız imkânı yoktur, aynen pusulasız 
geminin durumuna düşeriz, her hangi bir yere 
çarpılıp parçalanmaktan kurtulamayız. Mem^ 
leket gemisi de bir çok aksaklıklarla doludur, 
muhalif veya muvafık olarak bunun idraki 
içindeyiz. 

Türkiye gerçekten sosyal problemlerin yo
ğunlaştığı ve çoğaldığı bir memlekettir. Emek
li Sandığı bunun içerisinde fonksiyonel olan 
bir müessesedir. 

Emekli Sndığının gayesinin tesbitinde bâzı 
tekliflerim olacaktır. Parlâmento olarak hepi
mizin üzerine büyük görevler düşmektedir. 
Emekli Sandığının gayesini gelin, reform mu
dur, yenilik midir, değişiklik midir, korkma
dan yapmak mecburiyetindeyiz. Emekli San-

; dığınm, 800 000 küsur üyesini daha iyi, insan
ca yaşıyacak şartlar altında yaşatabilecek ga
yelere doğru çalışmasını ayarlaması gerekli
dir. 

Ne yapabilir bu konuda? Hükümetler az iş 
yapmamışlardır. % 50 olan emeklilik maaşla
rı % 70 e çıkarılmıştır. Çok geçmemiş, geçmiş 
günlerde Sayın Başbakan, küçük maaşlı me* 
murlarda bunların yüzde yüz olacağını müjde
lemiştir. Kendilerine teşekkür sunulur. Ancak, 
Emekli Sandığı, kalmış, artmış, elinde bulunan 
sermayesinin % 40 ını ne şekilde değerlendirme
li ki, bu büyük memur kütlesine daha iyi hiz
met edebilsin? 

Değerli arkadaşlarım, % 2 dahi kazanmı-
yan Emekli Sandığı yatırımlarını, hiç olmazsa 
tefecilerden borç alma durumuna düşen me
mura % 4 - 5 faizle verelim, onları tefecinin elin-
ne düşmekten kurtaralım. 

Emekli Sandığı neler yapabilir? Emekli 
Sandığı, hayatı boyunca bir ev sahibi olamı-
yan - Milletvekili olarak bizler de dâhil - 1 000 
lira, 1 250 lira kira vererek oturduğumuz ev
lerin sıkıntısından memuru kurtarmak için 
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onları yüzde dörtlük, yüzde beşlik kredilerle 
ev sahibi yapma durumuna gidebilir. Hangimiz 
doğru dürüst bir evi bugün 100 000 liradan 
aşağı alabiliriz? Eminim ki bize, 100 000 lira
ya bu evi satanlar en az 30 000 lira, 40 000 
lira kazanıyorlar. Niçin bu 30 000 lirayı, 
40 000 lirayı Emekli Sandığı kazanmaz veya 
bu kazancını 20 000 lira yapıp bizi 70 000 li
raya veya memur arkadaşları 70 000 liraya, 
80 000 liraya ev sahibi yapamaz mıyız? Yapa
biliriz. Ama Emekli Sandığının gayesinin teş
kilinde sorumlu olan bizleriz. Emekli Sandı
ğında çalışan değerli Emekli Sandığı mensubu 
arkadaşlarıma diyecek bir şeyim yok. Reform
lar Parlâmentoca yapılır, Hükümetçe yapılır. 
Hükümetin yenilikleri, üniversitenin, Emekli 
Sandığının veya şu müessesenin, bu müesse
senin üzerine atıp işi savsaklatmasına lüzum 
yok. Eğer meselede aksaklık varsa, Emekli 
Sandığının çalışmasında aksaklıklar oluyorsa 
bu aksaklıkların düzelmesi yolunda bünyenin 
yenilenmesiyle değiştirilmesi lâzımdır; bu, 
Hükümetin, yani icra organının ve yasa or
ganı olan bizlerin görevidir arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, diğer değineceğim 
bir konu, Emekli Sandığı mensubu olan ar
kadaşlarıma da bir görev düşüyor. Bu görev, 
ileri gitmiş memleketlerin müesseselerindeki 
olduğu müesseseleri teşkil etmek mecburiyetin
deyiz. 

Emekli Sandığında her hangi bir araştırma 
bürosu var mıdır ve bu araştırma bürosu, 
emekli olan memurların hangi şartlar ve han
gi durumlar içinde yaşadığını tesbit etmekte 
midir? Bir üniversite mensubu olarak ben 
bunun üzerinde kısmen çalışmak için teşebbü
se giriştiğim sırada vazifeyi bırakmış bulunu
yorum. Henüz katî bir netice ve yahut da 
ilmî bir araştırma ortada yoktur. Ama gözlem
lerimize ve duygularımıza göre, genel olarak 
bir hüküm yürütmek gerekirse, emekli olan 
memur arkadaşlarımızın çoğunun durumu acık
lıdır, feci durumdadırlar. Emekli Sandığı, 
kuracağı bir araştırma bürosu ile emekliye 
ayrılan memurların durumlarını dikkatle ve 
yakînen tesbit ederek bunların durumlarından 
esinlenerek hükümetleri ve yasa organlarını 
araştırmalariyle beslemelidirler ki yasa organ
ları bu düzeyde gerekli yeniliklere doğru adım 

atabilsinler, ileri ülkelerde bu başlamıştır ve 
bu alanda Parlâmento gayet iyi bir şekilde 
beslenmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, eski emeklilerle yeni 
emekliler arasındaki farkın giderilmesi husu
sunda teşebbüslerimizi artırmak mecburiyetin
deyiz. Yirmi yıl evvel emekli oldu veya on yıl 
evvel emekli oldu diye onun durumunu feci 
şekilde tutmak, ama dün emekli olanın ona 
göre daha iyi garantilerle emekliye ayrılması 
meselesi haksızlıktır ve insanı haksızlık kadar 
rahatsız eden bir şey yoktur. 

Memleketin idari kademelerinde menfi bir 
seleksiyon vardır. Bu seleksiyon özellikle son 
yıllarda kendisini süratle göstermektedir. Onun 
için Emekli Sandığındaki girişimlerde zararlar 
vardır. Sebebi, kuvvetli idare adamlarının şah
siyetli çalışmalarından dolayı tenkidlere uğra
maları ve derhal o makamlardan uzaklaştırılma
larıdır. 

Değerli arkadaşlarım, eğer bir memlekette 
idari personelde menfi seleksiyon başlarsa o 
memlekette genel çöküntü başlar. Bunun önüne 
geçmek için, parti şu veya bu bir tarafa atıla
rak gerçek iş adamının en iyi muvaffak olabi
leceği yerde tutulması ve ona yönetilen tenkit
lere hep beraber göğüs germek mecburiyetin
deyiz. Türkiye'de bu mesele, iyi adamın, yeter
li insanın yeterli çalışabileceği yerde bırakılma
sı meselesi, hepimizin her zamandan daha ziya
de feragatle ve dikkatle, önemle üzerinde du
racağımız bir mesele haline gelmiştir arkadaş
lar. 

BAŞKAN — Sayın Üstündağ, biraz da bu 
1064, 1965 ve 1966 yılına ait raporlar üzerinde 
konuşursak biraz daha derli toplu olacak. Çün
kü görüştüğümüz rapor, demin de söyledim, 
mazide yapılan hesapların kontrolü mahiyetin
de. 

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 1964, 1965 ve 
1966 raporlarını tetkik ettim, onun üzerinde 
sözlerimin başında arz ettiğim gibi, metot, yo
lunda bâzı görüşlerimi bildirdim ve o konuda 
konuşmak için söz almış bulunuyorum. 

Sözlerimi sununla bağlamak istiyorum de
ğerli arkadaşlarım, Emekli Sandığının memle
ketimize daha yararlı bir iktisadi Devlet Teşeb
büsü olarak hizmet edebilmesi için, Emekli San-
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(lığının memleket bünyesi içerisinde bir bütün 
olarak ele alınması, memleket bünyesindeki bü
tünün içerisindeki Emekli Sandığının iki ana-
fonksiyonıındaki arızaların giderilmesi yolunda 
değişikliklerin, Parlamentomuzca süratle ele 
alınması, gayelerin dikkatle tesbit edilerek mev
cut olanaklarımızın bu hedeflere ulaşması yö
nünde, en iyi şekilde organize edilerek memle
kete ve Emekli Sandığından faydalanacak olan 
yüzbinlerce hizmetli arkadaşımıza faydalı yönde 
örgütlenmesinde, başarılı çalışmalar yapmamız 
yönünde, faaliyetlerimizi ve Emekli Sandığının 
bu yöndeki araştırıcı çalışmalar ile Meclisimizi 
beslemesini diler, Emekli Sandığının borçlarının 
süratle arttığı, bir tahmine göre açığı 15 milyar 
deniliyor, böylece memlekette güvensizlik bil
hassa hizmetliler üzerinde güvensizlik alıp yü
rümektedir, bu güvensizliğin kaldırılabilmesi 
için, Emekli Sandığı hedeflerinde ve statüsünde 
gerekli reformların yapılmasında biran evvel 
işe başlanmasını gönülden diler, hepinize saygı
lar sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalarda oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlarımız lütfen oylarını kullan
sınlar. 

Sayın Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 

Şahıslar adına yapılan konuşmalar yüksek 
malûmunuzdur !ki, on dakika ile kayıtlıdır. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Muhte
rem Başkanım, Yüce Meclisimin değerli arkadaş
ları ve 236 803 emekli memur, dul ve yetimle
rin, 570 000 Devlet ve kamu hizmeti memurla
rının sosyal sigortası niteliğinde olan T. C. 
Emekli Sandığıma! çok mümtaz ve çok vefakâr 
mensupları; hepinizi hürmetle selâmlıyarak söz
lerime başlıyorum. («Sağ ol» sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, Emekli Sandığı, sö
zümün başımda da söylediğim gilbi, yaptığı hiz
metler mahiyeti itibariyle bir sosyal sigorta mü
essesesidir. Bu müessesenin 1964, 1965 ve 1966 
yılları teşkilâtını, işleyişini, malî bünyesini ve 
yüksek denetleme organlarının raporlarını oku
duğumuz zaman, tetkik ettiğimiz zaman bu mü
essesenin - benden evvel konuşan değerli arka
daşlarımın da belirttiği gibi - çok karanlık, çok 
ümitsiz ve gerek emekli, gerek memur durumun
da olan arkadaşlarımızı ümisizliğe sürükliyecek 
ve düşürecök durumda olduğunu görüyoruz bu 
üç yılın tetkakatında, Fakat 1969 sonu itibariy

le, 1966 dan bugüne kadar geçirdiğimiz üç yılı 
da tetkik ettiğimiz zaman, bu değerli müessese-
nin, geçirdiğimiz üç yıl içerisinde Yüksek De
netleme Kurulunun yapmış olduğu tavsiyeleri, 
telkinleri dikkat nazara alarak bunların hemen 
hemen en mühimmini ifa etmek suretiyle T. C. 
Emekli Sandığı'nm, bugün hepimizin beğendiği, 
gururla hizmetleri yâdettiği mensuplarına mü
teşekkir olduğu ,bir duruma getirmişlerdir. On
dan dolayı bu müessesenin bugünkü 1 200 ü 
mütecaviz bütün memurlarını, başta genel mü
dürleri olmak üzere, tebrik etmek isterim. 

Ancak bu müessesenin 'kurulduğu günden 
bugüne kadar geçen yirmi küsur sene içerisin
de artan imkânlariyle gerek Türkiye turizmine 
ve gerek diğer imar faaliyetlerine katkıda bu
lunmak için yaptığı yatırımların, 1964, 1965, 
1966 yıllarında kâr getirmez bir durumda oldu
ğu, elde ettiği az kârların tatmin edici olmadı
ğı raporlar neticesinde görülmektedir. Fakat bi
ze verilen bilgilere göre, 1969 senesi itibariyle, 
T C. Emekli Sandığının kâr grafiğinin, iyiye 
I'IO.OTU gii'ı; grafiğinin gittikçe yükseldiğini gö
rüyoruz. 1964 - 1966 arasında 125 - 185 milyon 
liralık bir kâr, 1969 senesinde 505 milyona çık
mış olmakla, müessesenin iyiye doğru gittiğinin 
işaretini vermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 1966 dan beri çıka
rılan çeşitli kanunlarla (bu müesseseye tahmil 
edilen ilâve yükler de dikkat nazara alındığı za
man yükünün, 1964, 1966 ya kıyasla iki misli 
arttığı görülür. Buna mukabil 1964 - 1966 ara
sındaki memur (sayısı 1 200 iken 1969 senesi so
nu Ocak 1970 te yine 1 200 dür. Bu demektir ki 
faaliyeti, yükü, hizmeti, başarısı iki misli olu
yor, memur adedi hemen hemen aynı (kalıyor. O 
halde Emekli Sandığının bütün kademelerinde
ki, bilhassa merkez teşkilatındaki gecesini gün
düzüne feda ederek, gerek Devlet hizmetinde 
halen bulunan ve gerekse hizmetini tamamlayıp 
emekliye sevk ©dilen arkadaşlarımızı tatmin için 
yaptıkları faaliyetler hakikaten olağanüstüdür. 
Şevki kırmamak, ümidi kırmamak gerekir ka
naatindeyim. 

1964 - 1966 arasında Emekli Sandığının en 
noksan tarafı, iştirakçilerinin hesaplarının tu
tulması işi idi. Bunlar geç ve güç tutuluyordu, 
benden evvel tenkid eden arkadaşlarım haklı
dır. Fakat son üç yıl içerisinde yeni teşkil edi-
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len Hesaplar Müdürlüğü tarafından evvelce mev
cutlara ilâveten yeni getirilmiş olan" IBM ma-
kinalariyle tatmin edici hesaplar ve kayıtlar tu
tulmuş, bugün 1964 - 1966 senelerinde tenkid 
konusu olan, hakikaten çok yorucu bir iş olan 
bu iştirakçilerin hesapları, kayıt fişleri işi, ga
yet muntazam bir şekilde Genel Müdürlükte 
tutulmaktadır, tutulmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, hepimizin de 
bildiği gibi, benden evvel konuşan arkadaşımın 
da gayet yerinde ve fakat biraz dozajı fazla 
olarak tenkid ettiği gibi, Emekli Sandığımızın 
Efes Oteli, Tarabya Oteli, Çelikpalas ve sair, 
turizmimizi desteklemek amaciyle yaptığı ya
tırımların pek fazla lükse kaçtığı kanaatinde
yim ben de. Bu, benim memleketimin orta ta
baka halkının istifade edebileceği bir lüks sevi
yede olmalıdır. Benim Mebusum oraya gide
mez - ben gitmedim hiçbirine - o halde arkadaş
larım, Emekli Sandığının yaptığı tesisler, orta 
tabakamızın, benim memurumdan, emeklim
den kesilerek yapılan turistik tesisler, âhir 
ömrünü veya çalışma hayatını dinlendirmesi 
için benim memurumun ve emeklimin gidebile
ceği, onun da istifade edebileceği tesisler ha
linde olmalıdır. Bu bir. 

Bunlara ilâve, bu çalışmalarına devam et
mekle beraberim. Benim Emekli Sandığının 
faaliyet sahasına almasını istediğim şu iki hu
sus var : 

1. Türikye'nin kalkınmasına herkes gibi 
Emekli Sandîğımız da büyük mikyasta iştirak 
etmelidir. Muhterem arkadaaşlarım, Türkiye'
nin kalkınması, zirai üretimin artımı, sınai 
istihsalin artımı, ihracatın artımı, ithalâtın 
azalması, ikisi arasındaki dengenin lehimize 
dönmesi ile mümkün olur. Eğer Emekli Sandı
ğımızın bir yere be$ kuruş ayırabileceği imkâ
nı varsa, bunu, sınai üretimi artırıcı, ihraca
ta dönük sınai üretimi artırıcı sahalara ya
tırması lâzımdır. Ben şu adamın, bu adamın 
kışın veya yazm istirahatini, eğlencesini te
min edecek yerlere değil de, Türkiye'nin sana
yi üretimini artırıcı, ihracata dönük istihsali
ni artırıcı sahalara dönük tesislere ortak olma
sını istiyorum. Sanayiimiz her şeyden önce 
tekâmül etmelidir. Bunun için Emekli Sandığı 
da, 'diğer bütün müesseselerimiz de, kamu 
sektörü, özel sektör olarak seferberlik yap
ması lâzımdır. Bu bir. 

Tekliflerimin ikincisi; muhterem arkadaşla
rım, işin ciddiyetini müdrik olmalıyız. Emekli 
Sandığının parası, bugün Devlete hizmet etmek
te olan en küçük memurdan, en büyük memu
ra kadar halen memurluk yapanın parasıdır. 
Emekli Sandığının parası, bu Devlete, bu mil
lete hizmet edip de artık hizmet edemiyecek 
durumda olan emekli memurun, onun dulu 
veya yetiminin parasıdır. Devlet memurunun, 
emekli, dul ve yetiminin okuyan çocuğu vardır. 
Memleketin yükselmesi mutlak surette eğitim
den geçer. Emekli Sandığının şurada, burada 
taş yığını halinde lüks binalar yapacağına 
- yaptığına bir şey demiyorum, bundan sonra 
o sahaya yatırım yapacağına - bu memleketin 
imarında millî eğitim imarına katkıda bulun
ması, bu katkıyı bugünkü memurlarımızın, 
bugünkü emekli memurlarımızın, bugünkü 
dul ve yetimlerimizin yüksek tahsil yapan yav
rularını yurt içinde ve yurt dışında daha 
mükemmel, daha çok eğitim yapabilmeleri için 
onlara uzun vadeli tahsil kredisi vermelidir. 
Bu Sandık vermelidir. Böylece, Devlet memur
larımız, emekli memurlarımız, dul ve yetim
lerimiz yavrularına yüksek tahsil yaptırma im
kânı bulur ve bu yüksek tahsil yapan gençli
ğimiz Türkiye'nin kalkınmasına hizmetleriyle 
mukabele eder, iştirak eder. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı, vaktiniz sona er
mekte. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Benim de 
sözlerini sona erdi Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerim bundan 
ibarettir, hepinizi hürmetle selâmlar, T.C. Emek
li Sandığına, bundan sonra daha üstün başarılar 
iilerim. (G.P. ve O.H.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali İhsan Balım, A.P. 
Irupu adına ikinci defa söz istiyorsunuz. Bu
yurun efendim. 

A.P. GRUPU ADINA ALÎ İHSAN BALIM 
^İsparta) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; zaman darlığı sebebiyle A.P. Grupu 
adına hazırladığım raporu tamamen ıttılaınıza 
arz edememiş idim. Şimdi mütebaki kısmını arza 
çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, esasında görüştüğü
müz; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
1964, 1965, 1966 yıllarına ait kesinhesap rapor
larıdır. insaf ile mütalâa edelim ki, Sayın Ana-
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muhalefet Partisi Grupuna mensup değerli ar
kadaşlarımın, bu son konuşmamı yapmamdan 
önce konuşan arkadaşlarımın insaf ile düşün
meleri iktiza eder ki, 1964 yılında iktidar ken
dilerinde idi. 1965 yılının mühimce bir kısmı da 
kendileri iktidarda iken geçmiş hesaplardır. 
Yani bu tenkidini yaptığımız hesap yıllarında 
kendilerinin üçte iki nisbetinde iktidarda olduk
ları devreler vardır. Binaenaleyh, eğer bir so
rumluluk varsa müşterek sorumluluktur netice 
itibariyle. Bu bir. 

ikincisi; 1964, 1965, 1966 yıllarından bu ta
rafa gerek Karma Komisyonun tenkid ve te
mennileri üzerinde ve gerekse Yüksek Muraka
be Kurulunun görüşleri, tenkidleri üzerinde bir 
hayli olumlu icraat yapılmıştır, bunları da göz 
önüne almak iktiza eder. Sonra muhterem hatip 
arkadaşlardan bâzıları haklı olarak Emekli San
dığının memurlara konut kredisi vermediğinden 
yakındılar. Ama bir de lütfen kanuni mevzuata 
bakalım. Emekli Sandığı Kanununda memurla
ra konut kredisi verilir diye bir madde var mı? 
Yok. (C.H.P. sıralarından, «yok, ama değişti
relim» sesleri) O halde değiştirelim, tamam. 
Getirelim buraya bir kanun, bir kanun mevzuu
dur bu, getirelim, hep beraber mevzuatı ıslah 
edelim. Doğru. 

Şimdi efendim ben 1964, 1965> 1966 faaliyet
leriyle ilgili raporlardaki görüş, düşünüş ve 
tenkidlerden hangilerinin ne nisbette ıslah edil
diğini madde madde sayarak ıttılaınıza arza ça
lışacağım. 

1. Sandığın malî bünyesindeki dengesizliğin 
giderilmesi hususunda neler yapılmıştır? 

Burada haklı olarak pek çok hatip arkadaş
lar buyurdular ki, aktuaryal hesaplara göre 
Sandık 15 milyar Türk lirasına yakın borçlu 
durumdadır. Eğer 1101 sayılı 1.3.1969 tarihinde 
yürürlüğe giren Kanun olmasaydı hakikaten bu 
endişemiz lâyıkiyle vâridolacaktı, fakat geçen 
dönem çıkarılan bu kanun değişikliği ile emekli 
kesenek ve karşılıkları % 12 den % 22 ye yük
seltilmiştir. Böylece Emekli Sandığının malî du
rumunda gerçekten Yüksek Murakabe Kurulu
nun tavsiyesi istikametinde büyük bir gelişme 
olmuştur ve Emekli Sandığının malî bünyesi 
sağlamlaştırılmıştır. Sandık üyesi memurlarımız 
istikbale güvenle bakabilirler. 
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2. ıSandık Kanununun yeniden düzenlenme
si ve iç bünyesi ile ilgili bulunan yönetmelikle
rin süratle hazırlanması, sermayelerinin yarıdan 
fazlası Sandığa ait şirketlerin birleştirilerek 
tek veya iki şirket haline getirilmesi temennileri 
üzerinde yapılanlar. 

T.C. Emekli Sandığı kuruluş bölümleri, gö
rev ve yetkileri, anayönetnıeliği ve bu anayönet-
melik uyarınca şube ve ünitelerinin görev, 
yetki ve sorumluluklarını belli eden yönetme
lik hazırlanmış, Sandık Müdürler Kurulundan 
geçirilmek suretiyle 1.1.1966 tarihinden bu ta
rafa yürürlükte bulunmuştur. 

Demincek de arz ettim; tasfiyesi temenni 
edilen şirketlerden Emek İşletme Limited Şir
keti 20 Ağustos 1968 tarihinde, Ankara imar 
ve Emlâk işletme Limited Şirketi 30 Kasım 1969 
tarihinde tamamen tasfiye edilmiş ve mevcudu 
Emekli Sandığına intikal etmiştir. Emek Sine
ma Limited Şirketinin de tasfiyesine çalışılmak
tadır. Biz de grup olarak temenni ederiz ki bu 
çalışmalar uzamasın, birkaç ay içerisinde bu iş 
bitirilsin. 

3. (Sandık mülkiyetindeki mevcut arsaların 
kıymetlendirilmesi konusunun etüt. edilmesi ve 
Porsuk iş Hanının elden çıkarılması temennisi 
üzerinde yapılanlar. 

Bir taraftan yeni emeklilik rejiminin esasla
rını tâyin için Devlet Personel Dairesinde kuru
lan komisyonda emeklilere mesken yapılması
nın, huzur ve dinlenme evlerinin yapılmasının 
öngörülmüş olması, diğer taraftan Sayın Maliye 
Bakanımızın 1970 yılı Bütçe takdim konuşma
sında aynen : «Genel Sağlık Sigortasının çalış
maları bir süre daha devam etmesi dikkate alı
narak Emekli Sandığı iştirakçilerinin aile fert
leriyle emekli aylığı alanların ve bunların aile 
ferterinin, dul ve yetim aylığı alanların hasta
lıkları halinde tedavilerinin sağlanması için 
ayrı bir çalışma yapılmaktadır. Bu meyanda 
emekli, dul ve yetim aylığı alanlar için son de
rece lüzumlu ve faydalı görülen dinlenme ve 
bakımevleri kurulması konusu ele alınmış olup, 
gerekli tasarı yakında Meclise sunulacaktır» 
denilmektedir, bu itibarla yeni çıkacak kanun
larla Sandığın sosyal tesisler, huzur ve dinlenme 
evleri yapması ihtimali vardır. Sandığın mev
cut arsalarının, üzerine bu cins sosyal tesisler 
yapmak suretiyle değerlendirilmesi de müm-
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kündür. Bu amaçla Sandık, raporda adı ge
çen arsaları elinde tutmaktadır. Kanaatimizce 
bu, isabetli bir tasarruftur. 

Sandığa kâr getirmiyen Porsuk tş Hanı 
Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir, sa
tılmıştır. 

4. Tahsis işlemlerinin esasını teşkil eden 
şahıs hesabı tutma işinin sonuçlandırılması 
meselesine gelince; Sandık bu konuya özel 
bir önem vermiş ve konunun rasyonel ve müs
takil bir şekilde ele alınarak tedvir ve tan
zimi kanaatine varmış, bu amaçla 26 Ağustos 
1969 gün ve 19 - 175 sayılı Müdürler Kurulu 
Kararı ile İştirakçi Hesaplar Müdürlüğü adı 
altında yeni bir müdürlük ihdas etmiştir. 
Adı geçen müdürlük şahıs hesaplarının ge
rektiği şekilde tutulması için lüzumlu tedbir
leri alacak ve 5434 sayılı Kanunda bu amaçta 
yapılması gerekli değişiklikler üzerinde çalış
malar yapacaktır. Temennimiz bu çalışmaların 
hızlı ve olumlu istikamette olmasıdır. 

Sandığa kâr getirmiyen Porsuk İş Hanı 
Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir, sa

tılmıştır. 
5. Mesailerinin büyük bir kısmı kurum

ların teftişine inhisar eden Teftiş Heyetinin 
çalışmalarının daha verimli hale getirilmesi ve 
Sandığa ait şirketlerin işlemlerinin de teftiş 
programlarına ithali konusu üzerinde önemle 
durulmuştur. Teftiş Kurulunun faaliyet prog
ramında yapılan değişiklikler sonucunda iş
letme teftişlerine ayrılan zamanın artırılması 
kaibîl olmuş, dolayısiyle otel, otogar, iş hanı, 
tatil köyleri gibi tesislerle şantiyelerinin sü
rekli olarak kontrolü imkân dâhiline girmiş
tir. 

6. İşletmeye açılan otel, otogar, iş han
ları dolayısiyle iktisabolunan demirbaş eşya 
ve mefruşatın kayıt, takip ve envanter işle
rinin bir düzene sokulması, sayım dışı demir-
maş bırakılmaması hususundaki isabetli temen
niler dikkatle göz önüne alınmış, demirbaş ve 
mefruşatın gerekli kontrolleri yapılabilir ve 
takibedilebilir hale getirilmiştir. Demirbaş 
eşya ve mefruşat fiilî envantere ilâve edilmiş
tir., 

7. Sandık tarafından memurlara mesken 
veya kredi verilmesi konusunun bir sonuca 
bağlanması hususundaki çalışmalar; memur
lara konut kredisi verilmesine Sandık mev

zuatı müsait bulunmamaktadır. Bu konu yeni 
emeklilik kanun tasarısı hazırlanırken göz 
önüne alınacaktır. Bununla beraber 775 sa
yılı G-ecekondu Kanununun 14 ncü madde
sine istinaden her yıl iştirak payı olarak ge-
gekondu fonuna ödenilen meblâğın bir kıs
mını 'bu fondan istifade edebilecek nitelikte 
olan iştirakçilere kredi olarak verilmesi hu
susunda İmar ve İskân Bakanlığı ile mutaba
kata varılmış ve 1969 yılında bunun ilk uy
gulaması yapılmıştır. 

8. Her yıl Sandıkta oldukça geniş bir me
mur hareketinin müşahede edildiği, bu halin 
ise tecrübeli eleman istihdamına olumsuz etkisi 
bulunacağı raporda belirtilerek bu hususun 
ıslahı ve norm kadro imkânlarının araştırıl
ması üzerinde durulması temenni edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
nun ihtiyaçlara cevap verecek ve her yıl daha 
geniş bir kütleyi kaplıyacak tarzda zaman za
man değişen hükümleri Sandığa yeni yeni hiz
metler ve külfetler yüklemektedir. Binnetice 
bu hizmetlerin ifasını tahakkuk ettirmek zorun
luluğu, emeklilik ve personel rejiminin seyyaü-
yeti sebepleriyle personel kadrosunun Sandıkta 
müstakar bir hale gelemiyeceği de aşikârdır. 
Nitekim 1969 tarihinde yürürlüğe giren 1101 
sayılı Kanunla artan iş hacmi karşısında kad
roların artırılması zorunluluğu hâsıl olmuştur. 
Sandığa yüklenecek külfetlere mütenazır olarak 
""ladrolarının da işin icaplarına göre artmasını 
beklemek gayet tabiîdir. 

9. İştiraklerden olan temettü hisselerinin 
samanında tahsiline tevessül olunmaması ve bu 
eksikliğin giderilmesi konusundaki çalışmalar; 
Sandık iştiraklerinden temettü ile ilgili alacak
larının tahsili 1969 yılında karşılıklı olarak öde
me plânına bağlanmış olup vâki gecikmeler do
layısiyle temerrüt faizi alınmaktadır. Böylece 
Sandığın her hangi bir kayba uğramasına mey
dan verilmemektedir. 

10. Sandıkça girişilecek gayrimenkul yatı
rımlarında geçmiş tecrübelerin ışığı altında ob
jektif ölçülere ve gerçeklere dayanan rant he
saplarına göre sabit kıymet edinilmesi ve büyük 
harcamaları gerektiren ünitelerden ziyade iyi 
gelir getirecek orta büyüklükte binalar yapıl
masına önem verilmesi temennisine gelince; 
Sandığın yatırımları 5434 sayılı Kanunun 6301 
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ve 7003 sayılı kanunlarla değiştirilen 22 nci 
maddesi uyarınca ve rantabilite hesaplarına is
tinaden yapılagehnektedir. Kaldı ki, bu konu
da hamlanan önproje fonları önce Maliye Ba
kanlığının daha sonra Devlet Plânlama Teşki
lâtının tasvibine arz olunmakta, kârlılık ve ve
rimlilik esasları göz önünde tutulmaktadır. Esa
sen bu ilkelerin ışığı altında iyi gelir getiren 
orta büyüklükteki yatırımlara öncelik ve önem 
verilmesi prensibolarak kabul edilmiştir. 

11. Foça ve Kuşadası tatil köyleri tecrübe
lerinden edinilecek sonuçlara göre ve işletmeci
si bulunduktan sonra bu neviden turistik yatı
rımlara gidilmesi temennisi üzerinde; bu temen
niye dikkatle uyulmaktadır. İşleticisi bulunduk
tan sonra bu nevi yatırımlara gidilmektedir. 
örneğin, Dilek Yarımadası turistik tesisleri gi
bi. 

12. Sandık gayrimenkullerinin sigortalan
masında dahilî sigorta fonu tesisi hususunda 
yeniden ve daha dikkatli tetkikler yapılması ko
nusuna gelince; ilgililer dahilî sigorta fonu üze
rinde durmuş, Ticaret Bakanlığı ve Devlet Plân
lama Teşkilâtı ile görüşmeler yapmışlardır. Bu 
temaslarında genel, katma, özel bütçeli daire
ler ile belediyeler ve Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin taşınabilir ve taşınmaz mallarının tek bir 
sigorta kuruluşunda toplanması öngörülmüş ve 
bir kanun tasarısının bu amaçla Meclise sevk 
edilmiş olduğu anlaşıldığından bu teşebbüsler 
bir sonuç vermeden bu konuda Sandıkça müs
takil bir karara varılmasının sakıncalı olacağı 
anlaşılmıştır. 

13. 1950 Temmuzuna kadar bitirilmesi ge
reken Hazine ve diğer kurumlardan 1946 yılına 
kadar olan hizmetlerle ilgili devir işlemlerinin 
sonuçlandırılması temennisinde; 1 . 1 . 1946 
tarihine kadar geçen 1 . 1 . 1950 tarihinden 
Temmuz 1950 tarihine kadar devirleri tamam
lanması gereken hizmetlerin büyük kısmı San
dığa devredilmiş olup artan kısmının da devrine 
çalışılmaktadır. 

Sözlerimi burada tamamlar, beni dinlediği
niz için teşekkür ederim. (A. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, baş
ka söz istiyen yok. Bu sebeple Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığı ve buna bağlı olarak fa
aliyette bulunan teşekkül ve müesseseler hak
kındaki konuşmalar sona ermiş bulunmaktadır. 
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Kamu iktisadi Teşebbüslerinin T. B. M. 
Meclisince denetlenmesinin düzenlenmesi hak
kında 468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gere
ğince bilançoları tasvibe arz olunması gereken 
teşekkül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle 
bilançolarını ayrı ayrı okutup ve netice hesap
larını buna göre tasvibinize sunacağım. Ancak, 
elbette tahkik konusu olan ve kaza mercilerine 
intikal etmiş bulunan yahut da kaza mercilerine 
intikal edecek olan hususlardan doğacak sonuç
lar saklı, mahfuz kalacaktır. 

Şimdi, bu esasa göre 1 numaralı cetveldeki 
netice hesaplarını teker teker okutup tasvibini
ze sunacağım. Bu suretle bilançolar ve netice 
hesapları tasvibedilmiş olmakla yönetim kurul
ları da bu yıllara ait ibra edilmiş olacaktır. Oku
tuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı : 
1964 yılı kâr : 163 661 745,38 

BAŞKAN — Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılı kâr : 175 462 402,61 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılı kâr : 186 994 983,63 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı yönetim {kurulları da vâki hesapla
rından dolayı ibrıa edilmiş bulunmaktadır. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. 

12. — İS VE İŞÇİ BULMA KURUMU : 

BAŞKAN — Program gereğince gündemin 
12 nci sırasında kayıtlı iş ve işçi Bulma Kuru
mu Müessesesinin Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
tarafından hazırlanmış bulunan raporu üzerinde 
müzıakereye geçiyoruz. Buna göre lütfen yer
lerimizi alalım. 

Bu müessese hakkında hazırlanmış rapor 
üzerinde şimdiye dek söz istemiş bulunan arka
daşlarımın isimlerini ojkuyorum: G. P. Grupu 
adına İhsan Kabadayı, C. H. P. Grupu iadına 
Ilyas Kılıç, A. P. Grupu adına Münir Daldal. 

Şahısları adına söz istemiş olanları okuyo
rum: Tufan Doğan Avşargil, Reşit Ülker, Tu-
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ran Özgüner, Hasıan Ali Gürcan, Yusuf Ziya 
Yağcı. 

Sayın Kabadayı buyurunuz «fendim. 
G. P. GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 

(Konya) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larım : 

İş ve İşçi Bulma Kurumu 1926 yılında ku
rulmuş, yirmidört yıllık maziye sahibolıan bir 
müessesemizdir. Genel olarak görevleri, her 
türlü işler hakkında bilgi toplamak, iş isteme 
ve aramayı düzene bağlamak, keza işçi isteme
leri de organize etmek, çeşitli sanat ve züm
relere ait işverenlerle işçileri gösterir cetvelleri 
neşir ve ilân etmek, ehliyetli işçi yetiştirmek ve 
ehliyetli işçi yetiştirmek için lüzumlu ve gerek
li faaliyetlerde, hazırlıklarda bulunmak, yani 
usta, kalifiye işçi yetiştirmek keyfiyeti, hizmet 
akitleri yapmak ve bunlarda aracı olmak. An
cak, bu görevleri yapabilmesi için, Birinci ve 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma plânlarında da be
lirtildiği gibi, malî ve teknik imkânlar bakımın
dan zayıf durumdadır. 24 yıllık mazisi olan bu 
kurum daha büyük hamleler yapamamış ise 
teknik eleman bakımından noksan imkânlarla 
çalışmasının, hele malî imkân bakımından za
yıf olmasının bunda mühim rolü vardır. Bunun
la beraber bu kıt imkânlara rağmen İş ve îşçi 
Bulma Kurumu kurulduğu günden bugüne ka
dar yıldan yıla artan tempo ile muvaffak olmuş 
ve yüz güldürücü bir seviyeye kavuşmuştur de
nilebilir. 1968 yılından itibaren her ilde bir şube 
kurma ve açma ilkesi hemen hemen tahakkuk 
etmiş, bugün şubesi olmiyan ilimiz kalmamış 
durumdadır. 

1960 Anayasası ile Devlet, daha sorumlu 
ağır hizmetler yüklenmiştir. Hepinizin malû
mudur ki, Anayasa sosyal Anayasadır, Devlet 
sosyal Devlettir. Ferde kadar inen, büyük so
rumluluklar içerisinde bulunan Devlet, her iş
siz vatandaşı iş sahibi kılmaya, aşında, eşinde, 
işinde mesut etmeye mecburdur. Bu anlayışa 
göre bu Anayasanın Devlete yüklemiş olduğu 
sorumlulukta iş ve îşçi Bulma Kurumunun cid
dî ve büyük hizmeti olacaktır. Ancak, İş ve İşçi 
Bulma Kurumu 1946 yılında çıkmış olan ve o 
günün şartlarına göre hazırlanmış olan bir ka
nunla Devlete Anayasanın yüklemiş olduğu bu 
sorumluluğu taşıyacak imkânda, takatta değil
dir. İş ve îşçi Bulma Kurumunun yükü çok ağır, 

hizmetleri cidden mühim, ancak bu ağır yükü 
taşımakta ayakları ve imkânları zayıftır, di
yebiliriz. öyle ise bugünün ihtiyaçlarına cevaz 
verici, imkânlarını genişletici kanunu biran 
evvel getirmek veya eldeki mevcut kanunu 
revizyondan geçirerek işçi sigortalariyle birleş
tirici bir formül bularak malî takatini de ar
tırmak şekli, kanaatimize göre en salim yol ola
caktır. Bu çıkar ise milletvekilleri olarak, her 
gün kapılarınızı çalan ve Meclise kadar gelip, 
«işsizim, bana iş bul» diyen birçok dertli vatan
daşlarımızın derdini almak suretiyle cümlenize 
de rahat ve huzur verici olacaktır. 

Allah kimseyi işsiz koymasın. İşsizlik zor şey
dir. Bu ne aziz müessesedir ki, dertlinin derdini 
alan işsize iş veren bir teşekküldür. Ancak, bu
nu yapmak için kıymetli hamleleri, çalışmaları 
var, fakat imkânları çok zayıf. 1965 yılında he
pinizin hatırlryacağı 655 sayılı Kanunla îş ve 
İşçi Bulma Kurumuna özel idare ve belediyeler
den verilen bir miktar pay vardı. O da kaldırıl
dı. Onun kaldırılmış olması bu müesseseyi malî 
imkân bakımından daha da perişan bir hale sok
muştur. O tarihten bu tarafa genel bütçeden bu 
kuruma yardım yapılmaktadır. 1966 da 9 700 000 
lira yardım yapılmış ise de ağır hizmet olan bir
çok ciddî görevlerde vazifeli bulunan bu kuru
ma bu yapılan para yardımı, çok özür dilerim, 
doyumluk değil, tadımlıktır, sofralık değil ifta
riyeliktir. Bunun doyurucu hale getirilmesi za
rurettir. Bütçede daha yeni finansman kaynak
lan yaratılmcaya kadar genel bütçeden işin hiz
metini yürütücü hale getirecek şekilde takviye
sinin bir zaruret olduğu kanısındayız, grup ola
rak. 

Dış ülkelere işçi göndermek yine diğer en 
mühim vazifelerinden birisidir. Fakat değişen 
şartlar içerisinde dış ülkelere işçi gönderme ta
limatı bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek du
rumda değildir, birçok formalite ağırlıkları var
dır. öylesine vardır ki, bizden çok işçi istendi 
geçen sene, fakat istenilen süratte işçi göndere-
mediğimizden Alman Hükümeti dahi şikâyetçi 
oldu. öyle ise işçi göndermede de yine bürokra
tik ağırlık vardır, mevcuttur. Bunun biran ev
vel giderilmesini sayın ilgililerden ve enerjisine 
çok güvendiğim Sayın Bakanımızdan grup ola
rak beklemekteyiz. 

İş ve işçi dengesi Türkiye'de çok bozuktur. 
Kanaatimiz odur ki, işçi arzı fazla, talebi azdır. 
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Daha ciddî tedbirler alınırsa işçi ve iş dengesi 
hemen hemen kurulabilir seviyeye kavuşur ka
naatindeyiz ve bu tedbirler daha realize edilebi
lirse mevcut personelle de daha verimli bir se
mere alınacağı inancında bulunmaktayız. 

Bütün illerde tş ve îşçi Bulma Kurumunun 
teşkilâtı kuruldu, ama biz bunun daha da yay
gın hale gelerek hizmetin vatandaşın ayağına 
götürülmesi, hiç olmazsa büyük kazalarda da, 
Akşehir, Karaman, Ödemiş gibi büyük kazalar
da da bu tedbirin alınması, vatandaşın işinin gö
rülmesi, derdinin alınması bakımından faydalı 
olacağı kanısındayız. 

İşsizlik sigortası artık Türkiye'de kurulma
lıdır. Medeni bir millet, medeni bir devlet ola
rak hiç olmazsa bunun nüve teşkilât olarak 
başlaması en büyük özlemimiz olacaktır. 

Kurumun iş ve işçi bültenleri 1906 yılma 
kadar TRT tarafından yayınlanmakta idi, fa
kat muhtar TRT maalesef fakir müesseseden 
de ücret almadan bültenleri yaymam, diye di
retmiştir. Bu direnişi biz G. P. Grupu olarak 
yerinde bulmamaktayız. 1906 yılına kadar be
dava ve bir iyi anlayış içerisinde yayageldiği 
iş ve işçi bültenlerinin aynı şekilde ücret alın
madan yayınlanması temennimizdir. Her ne 
kadar programda yok ise de, bugün halledildi
ğini, haftada iki gün bu iş ve isçi bulma bül
tenlerinin TRT tarafından yayınlanmakta oldu
ğunu duyduk ve bundan da memnuniyet duy
muşuzdur. 

Dış ülkelere işçi gönderme hakikaten son 
yıllarda memnuniyet verici bir seyir takibet-
mektedir. işçilerin aileleriyle 'beraber gidebil
mesine veya ailelerini alabilmelerine dair yeni 
hükümlerin ve prensiplerin kabul edilmesinden 
de keza sevinç duyduk. Ancak, demin de arz 
ettiğim gibi, dış ülkelere işçi gönderme keyfilye-
ti cidden işçimizi üzen, hattâ işçi istiyen mem
leketleri de sıkıntıya sevk eden bir keyfiyet 
halline geldiğine göre, Mart ayından itibaren 
yeni isçi talepleri de geleceğine göre, mevzu
atın ivedilikle tadilini yerinde bulmaktayız, 

Dış ülkelere giden işçilerin ilk hamlede ele 
geçer geçmez işçi olarak gönderilişini taısvibet-
müyoruz, Zaten raporda da bu husus zikredil
miş. Bu isçiler hic olmazsa fasa süreli bir eği
timden ?eoer, gideceği ülkenin örf, âdet ve hu 
susiyetlerine göre yetiştirilir, az çok ihtiyacına 
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yetecek kadar bir dile ve bilgiye kavuşturulur 
s?, hem işçimiz için büyük imkânlar, hem de 
millî haysiyetimiz bakımından bizi yüz güldü
rücü, sevinç verici neticelere kavuşturmuş olur. 

Haricen duyduğuma göre, 'bu maksatla 1909 
yılında 170 e yakın 'kurs açılmış, 155 inden iki
cinden fazla işçi mezun olmuştur. Temenni ede
riz ki, gelecek yıllarda bu nislbet daha da çok 
artırılmış olur. 

Grup adına ve şalhsım adına dışarı işçi gön
derme mevzuunda en büyük üzüntümüz turist 
olarak giden işçiler konusudur. Bunda elbette 
ki, muhterem kurumun hiçbir suçu, vebali yok
tur. Ancak, işsiz kalan vatandaş, açlık sofuluğu 
bozar düsturunca, işi olmıyan vatandaş, mem
leket içerisinde iş bulamayınca ne yapsın, bin-
bir imkân aramakta ve turist olarak gidip o 
memlekette bir işçi olar&k çalışmak yoluna 
sapmaktadır. Ancak, turist işçiler orada iş bul
muş dahi olsa, oraya gidip görenlerden duydu
ğumuza göre, bu işçilerin durumları hakikaten 
yürekler acısıdır, sefalet ve ıstırap içerisinde
dirler. Bunlara biran evvel çare bulunmalıdır. 
Gidenler, gitti artık, gidenle uğraşmamalı, bun
dan böyle gidecekler için sıkı tedbirler alma-
rak orada perimperişan olmaları önlenmelidir. 
Giderken huldult boylarında yakalanıyor; ökü
zünü Satıyor, işini bozuyor, neticede adamıyor, 
Tosya'ya pirince giderken evindeki bulprurdan 
da oluyor, perimperişan dönüyor. Herbirinize 
bu yolda sık sık müracaatlar da vâki olmuştur, 
hadiseye hepiniz vâkıfsınız, yabancı sayılmaz
sınız, Bundan böyle gidecekler için sıkı süzgeç 
kurmalı, gitmiş olanları da buraya getirtmek 
değil, olmuştur bir defa, kurum tarafından res
men gönderilmiş gibi tedbir alarak oradaki iş
çilerimizi içinde bulundukları sıkıntıdan, sefa
letten kurtarmalıdır. 

Duyduklarımız o kadar acildir ki, en süfli, 
en kötü işlerde sanki bir esir gibi muameleye 
tabi oluyor, o bölgenin sosyal haklarından da 
f ay dalanamıyorlarmış. 

Yine geçen sene 'duymuştum; birtakım yeni 
türedi müesseseler var, 'iş buluruz diye işçi gön
derir. Kurumla bunların hiçbir alâkaları olma
masına rağmen bunlar sıkı taki^edilmeldiğinden 
ve mevzuatta da suc vüMiyen hüküm^r olm'a-
d"qT"dan, yeni türedi bürolar, dısanda size iş 
buluruz, diye otobüs otobüs işçiler Avrupa 
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memleketlerine götürülüyor, hudut boylarında, 
işte bu kapıdan girer iş bulursunuz, diye bırakı
lıyor, isviçre'de, Avusturya hudutlarında ya
kalanıyor, gerisin geriye geliyor. Bu durumlar 
bütün dünya basınına da aksetti. Bu işçiler çok 
feci, yürekler acısı ve perimperişan bir haldedir. 
Bu mevzuda da ciddî tedbirler alınırsa Grup 
olarak çok memnun kalacağız. 

Ayrıca, hepiniz duymuşsunuzdur, bir de Ku
lu lu çocuklar mevzuu çıktı, dış basında, İsveç 
ve diğer Avrupa memleketlerinin basınında man
şetler atıldı. 16 dan daha küçük yaştaki 400 e 
yakın Kululu çocuk, yaşları bütülmek suretiy
le isveç'e gönderilmiş. Tek odada 15 e yakın 
çocuğun yattığı, ve otelciye de beş bin lira ka
dar ücret ödendiği bir vakıadır; isveç basını 
yazdı, orada kanuni takibata geçilmiş. Bu ço
cuklar toplanmış, hasta olanların çoğu tedavi 
edilmiş, isveç çocuk bakım yurtlarına yatırıl
mış, bakılmaktaymış; sağlam olan ve normal 
formalite ile girenlere iş verilecek, diğerleri ise 
geri gelecekmiş... 

BAŞKAN — Sayın Kabadayı, bunlar çok ak
tüel, çok yeni mesele değil mi efendim? Halbuki 
görüştüğümüz mevzular 1964, 1965, 1966 yılla
rına aidolacak. Gelecek yıllar zarfında bu mev
zuları görüşeceğiz; şimdi olan meseleleri o za
man görüşeceğiz. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — özür di
lerim, peki efendim. Ben bundan daha münasip 
yer bulamamıştım da efendim, onun için. Ma
dem öyle tensibettiniz, kesebilirim. 

Bugüne kadar dış memleketlere işçi gönder
me keyfiyetinin Grup olarak ve şahsım adına, 
gelişigüzel bir formalite, bir tüzük içerisinde 
yürütüldüğü kanısındayız. 1961 senesinde tü
züğü yapılmış, şimdi sene 1970... O günün şart
larına göre hazırlanmış, bugünün şartlarına ce
vap vermiyor. 

Grup olarak bizim teklifimiz odur ki, her sı
raya gireni ve sırası geleni dış memlekete gön-
dermemek gerek. Dağ köyleri açtır, perişandır. 
Erozyon der, dertleniriz. Dağ köylüsüne hepimiz 
imkân buladım diye hepimiz bu dert içerisinde 
kıvranırız. Demek istediğimiz odur M, her mü
racaat edeni değil, dağ köyündeki işsizi gönder
meye öncelik vermeliyiz. Bunlar içinde evli 
olanlara, evliler içerisinde çocuğu olanlara ön
celik tanımalıyız. 

Hepiniz duyuyorsunuz, biliyorsunuz; pek 
çoğu Avrupa'ya gitmiş olmak için çiftini bozu
yor; tarlası, bağı, bahçesi var, bakkal dükkânı 
var, işini bırakıyor, dükkânını kapatıyor, Avru
pa'da bol kazanç var, diye gidiyor. 

Bizim için evvelâ acın yanına, bîkesin yanı
na varmak meselesi vardır. Bugün dağ köyleri 
hem topraksız ve açtır, hem de erozyonu önle-
yip, ormanı korumak bakımından işçi gönderme 
talimatını değiştirmek ve sırası geleni değil, di
ğer öncelikle gönderilecekler için yeni esaslar 
konulmasının zamanı geldiği kanısındayım. Bu 
tedbirleri almak gerekir. 

Dış üikelere işçi gönderebilme gayretini ge
rek iş büroları ve gerekse dışarıdaki ataşelikler 
tarafından artırırsak, biz Grup olarak daha da 
çok işçi gönderileceği kanısındayız. Yunanistan, 
italya, ispanya bu yolda yoğun bir faaliyete gi
riştiği için bizden daha çok işçi gönderebilmek-
tedir. Demin de söylediğim gibi, bu yoğun fa
aliyeti yapabilmek, Türk işçisinin kabiliyetini, 
sabrını, tahammülünü, kanaatini anlatabilmek 
için oradaki büro ve elemanlarımızın artırılma
sı lâzım. Bu, da kadro meselesi, para meselesi. 
Müessesenin değil, kendilerine imkân vermedi
ğimizin sıkıntısı yüzünden bu işler görülmemek
tedir. 

Alman Hükümetini ben Yüce Mecliste tak
dirle anacağım; Türk işçisinin bütün diğer ya
bancı memleket işçilerinden daha sabırlı, daha 
kabiliyetli, daha çalışkan ve işe daha çabuk in
tibak ettiklerini söyledi. Böylece dışarısı biz
lere daha iyi kozlar verdiğine göre, bu tema iş
lenerek hâlen gönderilmekte olan miktardan da
ha çok işçi gönderilir kanısındayım. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu bugüne kadar Da
nışma Kurulu tarafından yönetiliyordu, fakat 
maalesef 1966 yılından beri bu kurum toplan-
mamaktadır. Bu kurulun toplanması Grup ola
rak tavsiyelerimiz arasına girmiştir. 

1963 yılında Kurumun 53 şubesi, 20 bürosu, 
3 işçi barındırma yurdu vardı, 805 memur mev
cut idi. Bugün bu miktar fazlasiyle artmıştır. 
Görüşmemizle ilgili olmadığı için söylemiyorum. 

1965 yılında yurt içinde iş arayan 427 012 
işçinin 258 000 ine iş bulunmuştur. Bu husus 
takdire şayandır. Yurt dışı için 333 449 kişi 
1965 te müracaat etmiş, bunun 51 000 den faz
lası gönderilmiş ve bugüne kadar yurt dışına 
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gönderilenlerin sayısı 315 000 i aşmıştır ki, bu 
da teşekküre lâyık bir neticedir. 

Fransız Hükümeti ile işçi gönderme mevzu
unda bir akit yapmıştık, fakat maalesef bugü
ne kadar işçi gönderildiğini duymadık. Temen
ni ederiz ki, bu yıl Fransa'ya işçi gönderme ak
di işler hale gelir. 

Kalifiye işçi yetiştirme keyfiyetine önem 
vermeliyiz. 

Kalkınma babında kooperatif kuran köylere 
işçi gönderilmesi mevzuunda öncelik tanınmış
tır, isabetlidir. Bugüne kadar bu yolda 6 430 
kişi gönderilmiştir ve bu giden işçiler koopera
tiflerine de 15 milyon lira para göndermişlerdir. 

tş ve işçi Bulma Kurumuna aidolmamak şar-
tiyle bir mevzuun yeri gelmişken söyliyeceğim. 
Ben Beyşehir'iiyim, beyler. Burası âfet bölge
sidir. Âfete mâruz kalan yerlerden dışarıya iş
çi gönderme mevzuunda öncelik tanınması için 
sağ olsunlar ilgili makamlar emir verdiler, ama 
dışarıya gönderiş şekli hak sahibi üzere değil, 
politik tesirlerle olmuştur. Göl taşması üzerine 
âfete mâruz kalanların elbet en önde gitmesi lâ-
zımgelirken, bunlar değil, bâzı garip politik öl
çülere göre hiç âfete mâruz kalmıyan köyler git
ti, âfete mâruz kalan köy de maalesef gitmedi. 
Gitmiyen köy Tolca köyüdür, isim verebilirim, 
tahkik edebilirler. Köylüler bizzat bu şikâyet
lerini yapmışlardır. 

Neyse, giden gitmiştir, artık, geçmiş dalga
yı sayacak değilim, inşallah önümüzdeki tat
bikatta bundan böyle bu kabil ölçülere inmiye-
lim. Bir milletvekilinin kasabasından 400 kişi 
gönderilmiştir, âfete mâruz kalan köyden gön
derilmemiştir. Bunu bir acı olarak söylemezsem; 
sık sık halk içinde gezen kişi olarak, «Kabadayı 
burada konuşup orada demiyorsun,» demesinler. 
Ben evvelâ kendimi de kendi vicdanımda tes-
kiye etmeye mecburum. 

1966 yılnıda Almanya'daki vâki iş krizinden 
ve Belçika'da kömür madenlerinin kapanmış ol
masından işçi gönderme temposu düşmüş, 
34 400 e inmiş. Bugün ise, şükür, 120 000 i geç
miş bulunuyor, 1969 yılında gönderilen işçi. Te
menni ederiz ki, 1970 te 150 000 i bulur. Bu iş
çiler bugün memlekete 120 milyon doları aşan 
bir para sağlıyorlar, alın terleri ile. Cümlesine 
sıhhat, selâmet dileriz. 

Bulgar vizesi işçilerimiz için ağır ve üzücü 
bir hale gelmiştir ve bâzı kişilerin istismarına 
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| vesile oluyor. Tıpkı Yugoslav vizesinde olduğu 
I gibi, Bulgar vizesini kaldırıcı bâzı imkânlar 
I aranmalıdır. 
I Hâlâ da özel büroların «Dışarı işçi gönderi

yoruz» diye Türk işçisini istismar ettiği bir va
kıadır. Bundan üç sene evveldi, böyle reklâm-

I 1ar elime geçti, ilgili Genel Müdürlüğe gönder-
I mistim; «Mevcut mevzuat bakımından maalesef 

mâni olamıyoruz.» dendi. Yeni sevk edilecek 
kanunlara özel kişileri ve büroları aradan çıka
rıcı tedbirler konsa Türk işçisinin istismarına 
mâni olunmuş olur. 

I iş mahkemelerinde işçimizi temsil eden üye 
I işçiye hakkı huzur ödeneği maalesef kifayet et

mediği için verilemiyor. Bundan böyle kifayet-
I li hale getirilmesi arzumuzdur. 
I Konuşmalarımı burada bitirirken, İş ve işçi 
I Bulma Kurumu memlekete yük olacak değil, 
I büyük plasman imkânları sağlıyacak, dert ve 
I ıstırapları giderecek ciddî bir Kurumdur. Bu-
I na lâyık olduğu ehemmiyeti ve önemi, Yüce Mec

lisin vermesini arzu etmekteyim. Ferdin fizik 
I gücü, milletler için en büyük sermayedir. Han-
I gi millet ki, en aziz sermaye olan ferdin fizik 
I gücünü işletemezse, o milletler âtıl, bâtıl kalır, 
I lüzumlu hamleyi ve gelişmeyi yapamazlar. Tür-
I kiye'de pırıl pırıl güc dolu, enerji dolu, yaratı-
I cı zekâ dolu ferdin fizik gücü ve kafası lüzumu 
I kadar maalesef değerlendirilemiyor. 

I Yüce iktidardan, Hükümetten keramet is-
I temiyorum. Sağ olsunlar, hamleleri vardır, ko-
I şuyorlar. Bu tempoyu daha artırıcı, âtıl ve bâ-
I tıl kalan ferdin fizik gücünü, donmuş statik hal-
I den kurtarıcı, aksiyoner hale getirici hamleleri 
I Grup olarak beklemekteyiz. 
I Temenni ve dileklerimiz bundan ibarettir, 
I efendim. 
I Saygılarımla. (A. P. ve G. P. sıralarından al-
I kışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
I pu adına Sayın Kılıç, buyurunuz efendim. 
I Açık oylamalarda oylarını kullanmıyan ar-
I kadaşlarımız varsa lütfen oylarını kullansınlar. 

C. H. P. GRUPU ADINA İLYAS KILIÇ 
I ^Samisun) — Muhterem milletvekilleri, 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Kannu iktıiısa-
I di Teşebbüsleri Karma Komisyonu raporunun, 
I i 2 ve işçi Bulma Kurumuna ait kısmının, 1964 -
I 1965 - 1966 yıllarına ait çalışmaları ve bilân-
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Çosu hakkında alt komisyon raporu üzerinde, 
Cumhuriyet Halik Partisi Meclis Grupımun gö
rüşlerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu, 4837 sayılı Kanuna göre kurulmuş, 
Çalışma Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, 
malî ve idari bakımdan muhtar bir Devlet ku
rumudur. Yönetim bakımından 3460 sayılı Ka
nuna ve onu tadil eden 440 sayılı Kanuna ta
bidir. Oldukça eski bir kuruluş olmasına rağ
men, esaslı bir inkişaf göstereme'miş olmat^nm 
birçok nedenleri yanında, yeterli !bir Teşkilât 
Kanununun bulunmayışının da etkisi olduğu 
söylenebilir. 

Sayın mililetva'killsri, İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun iç 'durumu ve imkânsızlıklarının üze
rinde durmadan önce, Anayasanın çalışma ile 
ilgili (hükümlerinden 42 nci maddeye bir gözat-
mayı faydalı mütalâa etmekteyiz. Anayasamız, 
«.Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. 

Devlet, çalışanların 'insanca yaşaması ve ça
lışma hayalimin kararlılık içinde gelişmesi için, 
sosyal, iktisadi ve malî 'tedbirlerle çalışanları 
korur ve çalışmayı 'destekler; işsizliği önleyici 
tedbirleri alır» demektedir. Anayasamızın 
42 nci maddesinin, çalışma için Devlete yük
lediği vecibeler yanında, iş Kanununun da 
t-i ncü 'maddesi, kuruma vardiği vazifeleri sıra
lamaktadır : 

«Madde 84. — İş vs i-oi Bulma Kurumu, 
her çeşit ekonomik işletmelerle serbest sanat ni
teliğinde olan öbür işler i^in biligi toplamak, 
işçi isteme ve i} araman in düzene bağlanması 
yolun'da gerekli çalışmaları yapmak ve işçi üc
retlerinin iniş çıkışlarını bleyip, geçim şartla-
rmdaki yükseklikle kar'şıla^tırıllarak sosyal sı
kıntıların önüne geçmek için bütün yurtta ya
hut bir bölgede veya belediye çevresinde alın
ması ıgerekli tedbirleri tespit ve bunların uy
gulanmasına yardım etmek, çeşitli 'iş kolların
daki işverenlerle işçileri gösteren cetvelleri 
yayınlamak, ımesleke yöneltmek, işçilerin mes
lekî 'eğitimlerinin yükselmesi ve usta kalifiye 
işçi yetiştirilmesi için, gerekli olan tedbirler üze-
linde çalışmak ve hizmet akidlerinin yapılma
sına aracılık etmek ödevlerini bir ücret karşı
lığı olmaksızın yapmakla yükümlüdür.» der. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasanın Devlete 
ve Kuruluş Kanununun ise Kuruma verdiği va

zifelerin ağırlığı ve ciddiyeti ortadadır. Bu ka
dar mühim bir vazifeyi yüklenmiş olan kuru
mun, bu vazifeleri başarabilmesi için, her şey
den evveli yurt sathında müessir bir örgüte 
ihtiyacı olduğu inkâr edilmez ve münakaşa ka
bul etmez bir hakikattir. 

Buna göre, Kurumun teşkilâtına bir göz at
tığımız takdirde göreceğiz ki, Kurum bugün 
için her yıl artmak suretiyle 69 şubesi ve 29 bü
rosu vardır. Böylece Kurumun, her vilâyette 
bir şubesi ve bunların yansına yakın yerlerde 
ele büroları vardır. Ama, acaba Kurumun şu-
b2İarini ve bürolarını kurmak: meseleyi halle
der mi? Bir noktada evet... Fakat, unutmamak 
lâzımdır 'ki, bu şube ve büroları işletecek un
sur personeldir. O halde, Kııruımun personel du
rumunu da Ikısaca eleştirmek lâzımıgerir. Rapor
da buna değinilmiştir de, 'onun için üzerinde 
durmak ihtiyacını hissediyorum. 

'Kurum, personel bakımından arzu edilecek 
seviyeye gelmemiştir. Bunun, tetkik edildiğin
de, 3± epleri şunlardır : 

Biliyorsunuz, Devletin birçok müesseselerin
de fazla mesai, ek ücret, makam maaşı ve buna 
mümasil, günün iktisadi şartlarının personsle 
yüklemiş olduğu yükleri üzerine alabilecek, 
hafifletebilecek bâzı tedbirler alınmıştır. Ama 
Kurumda görüyoruz ki, bu şekilde bir tedbir 
yoktur ve yapılamamaktadır. Bunun neticesi ne 
olmaktadır? Bunun neticesi şöyledir: Kurum, 
personel almakta, bu personeli eğitmekte ve ye
tiştirmekte, bundan tam istifade ısağOayacağı 
noktada, personel geldiği günden o günedek 
'dışarıda kendisine müsait bir vazife bulacağı 
anı tösbiit etmekte ve bulduğu andan itibaren 
de kurumla ilişiğini kesmektedir. Bu, yapılan 
istatistiklerde yüzde 12 ye varmaktadır, her 
yıl kurumdan ayrılan personel ımiktarı bu oran
dadır. Elbettekl yeni giren değil, yetişen per
sonel kurumdan ayrılmaktadır. O halde, kuru
mun örgütünü kurarken, bu örgütün içinde 
çalışacak ve bu örgütü işletebilecek olan per
soneli muhafaza etmek lâzımdır. Bununla şunu 
söylemek ve belirtmek istiyorum ki, kurumun 
maddi yönden ve personelini kuruma bağlıya-
bilecek yönden tedbir alınması iktiza etmekte
dir. illgililerin bu hususta ne düşündüklerini 
bilmiyoruz, bunu da öğrenmek istiyoruz. 

— 619 — 



M. Meclisi B : 38 2 . 2 . 1970 O : 1 

'Sonra muhterem arkadaşlarım, kurumun -
'birçok iktisadi Devlet Teişekküleririin olduğu 
gibi - bir Genel Kurulu yok, Yönetim Kurulu 
da yoktur. Raporun 'belirttiğinle göre, bir isti-
şarî mahiyette kurulu vardır. Bu kurul da 1961 
den 1966 senesine kadar maalesef (toplanamamış 
durumdadır, 1966 ve 1968 yılarında birer defa 
toplanmıştır. Ama, tatbikat gösteriyor ki, bu 
vaziyeifcte kurumun çalışması, 'kurumdan iste
nen işleri yapacak durumda dışarıya arz edemi-
yor. O halde, kurumun çalışmasını ve iç duru 
munu ahenkli bir şekilde sağlayabilecek ortam 
için Teşkilât (Kanunundaki gerekli değişiklikle
rin yapılmasının zamanı geldiği ve ıhattâ geç
tiği kanaatindeyiz. 

Kurumun iç bünyesine aiıt kısa bilgilerin 
tartılmasından sonra, İş ve işçi Bulma Kurumu
nun 'işçilerle ilgili vazifelerinıi münakaşa ede
lim. 

i-şsizlik Sigortası : *-. 
İssizlik sigortası bakımından istenen mev

zuat çıkarılmadığı hususunda raporda şikâyet 
vardır. Biz de bu şikâyet ve taleplere iştirak 
etmek isteriz ve işsizlik sigortasının artık çı
kartılarak, «Yapıyoruz, ediyoruz, yapacağız, 
getirdik, getiriyoruz, (Meclise igeldi, Bakanlar 
Kuruluna verdik» gibi Vaadlerden vazgeçip, 
biran evvel bunun Meclise sevk. edilmesinde 
fayda mütailâa etmekteyiz. Bilmem ki, Sayın 
Balkan ve ilgililer ne düşünürler? 

Yine raporda, Kurumun ^bütçesinin finans
manı ımuhtelif teşekküllerden sağlanıyor idi. 
Fakat, 1965 ten itibaren Kurumun Bütçesinin 
Devlet tarafından finanse edildiğini memnuni
yetle öğrenmiş loluyoruz. Bunu umarız ki, eski 
sistemden daha iyi bir sistem »olarak kurum da 
karşılamıştır. Fikirlerinin ne olduğunu şimdi 
Sayın Bakan konuşurken öğreneceğiz. Muhte
lif kaynaklardan para toplamanın müşkilâtı or
tada iolduğuna gtire, Devlet tarafından tesbit 
edilmiş »olan 'bütçenin Kuruma verilmiş olması
nın faydası, izahtan ve !her türlü konuşmadan 
varestedir. 

Kurumun, kadro 'bakımından da takviye 
edilmesinde ve biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
yetişmiş elemanların Kurumda kalması, hattâ 
başka yerden yetişmiş elemanların oelbedileıbitl-
mesi için kurumun cazip bir hale iftiran- evvel 
getirilmesinde grup lolarak fayda mütalâa ede
riz. 

Mulhterem milletvekilleri, biliyorsunuz ki, 
-bugün İş ve işçi Bulma Kurumu, yurtta gizli 
ve açık olarak ftilinen Ib'ir işsizliği, yurt içinde 
ve dışında karşılayabilmek için çalışmaktadır. 
O halde Kuruimun iki vazifesi karşımıza çık
maktadır: Yurt içinde iş temin etmek, yurt dı-
lîinda iş temin ötmek. 

Şimdi evvelâ yurt dışındaki .işçiler husu
sunda bir miktar durmak istiyorum. Yurt dı
şına işçilerimiz, iş ve İşçi Bulma Kurumu yolu 
ile, kooperatifler yolu ile, arzu 'etmediğimiz ve 
Kurumun da arzu etmediği ve muhtelif zaman
larda radyolardan Mân ötmek suretiyle şikâ
yetçi bulunduğu yolla, yani turist olarak git
mekte ve bir de davet yolu ile işçilerimiz dı
şarıya sevk edilmektedir. İş ve İşçi Bulma Ku
rumu yolu ile işçilerimizin dış ülkelere gönde
rilmesinin bâzı aksaklıkları üzerinde kısaca dur
mak istiyorum: 

Dış ülkelere çok işçi gönderilmesinin fayda
sı fazla izaha değer mi, bilmiyorum. Çünkü 
bu denenmiştir. Çok işçi gittiğine göre, çok 
işçinin hem insan olarak yetişmesinin, hem de 
onların biriktirmiş oldukları dövizlerin mem
lekete gelmesinin faydası ortadadır. Ancak, 
diğer memleketlerde, meselâ İtalyanların, Yu
nanlıların, ispanyolların yaptığı gibi, tanıtma 
bürolarımızın takviye edilmesi suretiyle, işçi
lerimizin faaliyetlerinin, iş güçlerinin tanıtıl
ması, Türk işçisinin işyerinde ve işfbaşındaki 
başarılarının anlatılması ve bu tanıtma bürola
rına verilmesi lâzımgelen diğer teknik işlerin 
de verilmesi suretiyle, daha çok sayıda işçimi
zin dışarıya gönderilmesinin ve meşru yoldan 
aldatılmadan gönderilmesinin, yani İş ve İşçi 
Bulma Kurumu kanaliyle gönderilmesinin ça
releri aranmalıdır. Tanıtma bürolarını, bu 
irtibat bürolarını faydalı mütalâa ediyorlarsa, 
bunların miktarlarının artırılıp artırılamıyaca-
ğını, artırıldığı takdirde faydalı veya zararlı 
olduğu hususlarını da her halde sayın Bakan
dan öğreneceğiz. 

Raporda, maddi imkânsızlık yüzünden faa
liyeti tatil edilmiş olan, istanbul'daki Garson 
Eğitim Merkezinin tekrar Kurum tarafından 
açılması tavsiye ediliyor. Biz o kanaatteyiz ki, 
Kurumun bu gibi müesseselerle uğraşmasının 
zamanı geçmiştir. Otelcilik Okulu dahi bugün 
Turzim Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı 

— 620 — 



M. Meclisi B : 38 2 . 2 . 1970 O : 1 

tarafından müşterek çalıştırıldığına göre, biz 
o kanaatteyiz ki, bu okulun da Turzim Bakan
lığı veya Millî Eğitih Bakanlığı veya Otelcilik 
Okulu emrine verilmesi suretiyle, Kurumun 
bu gibi işlerden kurtarılmasını faydalı müta
lâa ederiz. Bu hususta, bilmiyorum ki, ilgililer 
ne düşünürler? 

«İşçi yetiştirme faaliyetini koordine ve or
ganize edecek olan işçi ve çırakların işyerinde 
ve işyerleri dışında eğitimleri hakkında bir 
kanun tasarısı geliyor, gelecek, yakındır, ha
zırlandı, Bakanlar Kuruluna verildi, tamam, 
geldi» gibi, yıllardan beri söylenen bu vaitler-
den kurtarılarak, Bakan arkadaşımız biran ev
vel bunu Yüksek Meclise sevk ederse, bu ka
nun da hazırlanır, Meclisimizden çıkar ve böy
lece bu kanundan fayda bekliyen vatandaşla
rımız da bu kanunun getirilmiş olduğu imkân
lardan istifade etme yolunu bulurlar. Bu ko
nu, 1964 ilâ 1965 - 1966 yıllarına aidolduğuna 
göre, o günden bugüne kadar bu kanunun ge
tirilmesi, söylendiğine göre tahmin ve takdir 
edersiniz ki, zaman geçmiştir. Sayın Bakan
dan bunun daha fazla bekletilmeden, Yüksek 
Meclise sevk etmesini bekleriz. 

Dış ülkelerdeki işçilerimiz, biliyorsunuz 
nil elerin o para, gönderiyorlar. Arkaldaşım söy
lediler, ben de tekrar mahiyetinde söylemek is
tiyorum. Bu paraların, birtakım formaliteler 
ve muameleler yüzünden geciktirildiği, eğer 
kulağımıza gelenler ve okuduklarımız doğru ise, 
muamelelerinin 2 ilâ 3 ay arasında bir zaman 
aldığı söylenmektedir. Umarız ki, bu kadar 
değildir, ama hakikaten böyle ise bu üzücüdür. 
Hükümet Programında da, kırtasiyeciliği her 
yönü ile kaldırıp, rantabl bir çalışmayı sağlı-
yacağmı vadeden Hükümetimizden bu işlerde 
de kırtasiyeciliği kaldırıp, bu muamelelerin 
daha çabuk bir şekilde bitirilmesini ve parala
rın sahiplerine biran evvel ulaşmasını sağla
malarını dilerim. 

Dış ülkelere gönderilen işçiler için yapılan 
muamelelerin biraz uzun sürdüğü hem raporda 
bahsedilmekte, hem muhtelif yazışmalardan ve 
şikâyetlerden öğrenilmekte ve hem de şahsan 
yaptığımız temaslardan ve giden gelen işçiler
den öğrenmekteyiz. Bu muameleler biraz karı
şıktır. 1961 den beri dışarıya işçi gönderen 
Kurumumuzun o günden bugüne dek edinmiş 

olduğu tecrübelerin ışığı oltında, bu muamele
leri daha sadeleştirecek bir istikamete yönelt
melerini gönülden arzu ederim. 

İşçilerimizin, dış ülkelere gönderilmeden ev
vel bir ön eğitime tabi tutulmasının faydası ba
rizdir. Bu, muhtelif zamanlarda kürsüden de 
söylenmiştir, şahsi temaslarla da öğrenilmiştir. 
Bunların bir ön eğitime tabi tutulması gerek
mektedir; biz de o kanaatte ve o kanıdayız. 
Umarız ki, kurum ilgilileri ve Sayın Bakan da 
bu kanaatimizi teyideder mahiyette izahatta 
bulunurlar ve müştereken bu meseleyi hallede
riz. Belki de başlamıştır; başlamışsa hangi nok-
taiarhr ve nereye gelmiştir ve ne vadetmekte-
dir? Bunu da öğrenmek isteriz. 

Vasıfsız işçilerin dışarıya gönderilmesinin 
bir faydası da, memleketimizde eğitilmemiş ve 
o<;feıo imkânını bulamamış olduğumuz işçileri
mizin eğitimlerinin tamamlanması ve memlekete 
vasıflı işçinin dönmüş olmasının imkânlarını 
sağlar kanaati ile, mümkün olduğu kadar va
sıfsız isçilerin dışarıya gönderilmesinde fayda 
mütalâa ederiz. 

Dıg ülkelere niçin sanat okulları mezunları
nın, teknikerlerin, ustaların ve sanatkârların 
gönderildiğinin sebebini anlıyamıyoruz. Çünkü 
memleketimizde kalkınma için, geri kalmışlık
tan kurtulmak için yapılan çabaların ve kurulan 
müesseselerin işletilmesinin de bu gibi kişile
rin buralarda çalışmasına vabeste olduğu ma
lûm olduğuna göre, bizim bu vasıftaki işçileri
mizi ve sanatkârlarımızı dışarıya göndermeden 
evvel, kendi memleketimizdeki müesseseleri
mizde çalıştırılmasının faydası daha ağır olduğu 
kanaati ile bunun sebebini öğrenmek isteriz. Bi
zim bu düşündüğümüz cihetin faydalı olup ol
madığını veya bizim gibi düşünüp düşünmedi
ğini Sayın Bakandan da öğrenmek isteriz. 

Şimdi, gerek İtalyanların, gerek İspanyolla
rın, gerek Yunanlıların dışarıya işçi gönderme
den evvel ön eğitime tabi tuttuklarından biraz 
evvel bahsetmiştim. Bu gibi eğitim merkezleri 
açıldığı zaman, Alman Hükümetinin bu eğitim 
merkezlerine maddi yardımda da bulunduğu 
söylenmektedir. Biz bu yardımı almakta mıyız? 
Böyle bir örgüt kurmuş muyuz? Kurmuşsak bu
günkü statü nedir? Yani başarı derecesi nereye 
varmıştır? Devamında fayda var mıdır ve Al
manlardan böyle bir yardım almakta mıyız? 
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(Gerçi bunlar raporda da biraz bahsedilmek
te, ama çok kısa geçmekte. Tabiîdir ki, üzerin
den dört sene geçmiş olan bir raporun eleştiril
mesi yapılırken o günün şartları üzerinde kal
mak ve onlara bağlı bulunmak, o günden bu
güne kadar vâki olan inkişafı kabul etmemek 
mânasına geldiği için, öyle kabul edebileceğim 
için, biraz raporu taşıyorsam özür dilerim.) Do
ğan ve ölen çocukların muamelâtının itiraf et
mek lâzım ki, bizim memleketimizde çök ağır 
yürüdüğünü biliyorum. Bir hatıramı anmak is
terim. Doğan bir çocuğunun muamelesini ikmal 
İçin yazışmak suretiyle memleketimizden dört 
ay bekliyen bir vatandaşın, bize mektup yazmak 
mecburiyetinde kaldığını ve bizim de müdaha
lemizle bu işin biraz daha çabuklaştırıldığmı bi
liyorum. Elbette ki, bu kurumun bizzat kendi 
hatası değil; bir organizasyon meselesidir, bu 
bir.koordinasyon meselesidir, bu bir anlayış me
selesidir, bu bir iş kabul etme meselesidir. Bi
naenaleyh, bunu burada söylerken bunun ve
balini kurumun üzerine yüklüyorum mânasına 
almamak lâzımdır ve böyle kabul etmemek lâ
zımdır. Bu bir derttir. Hükümetin bir uzvu da 
karşımızdadır. Bu fırsattan istifade ile bu derdi 
dile getirmek istiyoruz. Bu yazışmalar ağsr işli
yor Sayın Bakan, bu yazışmalardan vatandaşı
mız şikâyetçidir. Nüfus dairelerimizin durumları 
da hepimizce malûm olduğuna göre, bunlara ön
celik vermek suretiyle, bunlardan fayda bekli
yen vatandaşları daha fazla bekletmiyecek şe
kilde, bu yazışmaların cevabının çabuk verile
bilmesi için gerekli tedbirin alınmasını bekle
riz, Sayın Bakan. 

Muhterem arkadaşlarım, Almanya'ya işçi 
göndermek demek, istikbalde birtakım sosyal 
ihtilâfların ve Milâtların doğabileceğini peşi
nen kabul etmektir. Bu Milâtların daha az ola
bilmesini temin zımnında, oraya giden işçilerimi
zin ailelerinin biran evvel yanlarına ulaşması, 
asgari 'beraber gitme imkânlarının sağlanması, 
ileride doğacak olan birtakım sosyal ihtilâfla
rın önlenmesi bakımından faydalı mütalâa edil
mektedir. Binaenaleyh, işçinin ailesiyle beraber 
gitmesinin çalışma üzerinde vermiş olduğu hu
zurun da faydasını mütalâa edecek olursak iş
çilerimizi bu istikamette zorlamanın faydası var
dır. Denebilir ki, Almanya'ya bu şekilde işçi 
göndermeyi biz de arzu ediyoruz, laıma bu bir 

i mesken meselesidir, bu bir iskân meselesidir, bu 
,is|kânın hazırlanması, bu meskenin temin edile
bilmesi d3, iki Hükümet arasındaki anılaşmaya 
tabidir. Biz bunun çabuklaştırılma ımı ve bu
nun temini için gayret sarf edilmesini, sarf edi
len gayr o ilerin tarafımızdan desteklenmiş oldu
ğunu tebarüz ettirebilmek için söylüyoruz. 

'BAŞKAN — Sayın Kılıç, iki dakikanız var, 
ona göre lütfen toparlayınız. 

İL YAS KILIÇ (Devamla) — İşçiler imiz için 
çıkarılmış olan kararnamelerin ve bunlara 
aidolan muamelelerin, işçilerin anlayabileceği 
lisanla yasılmamış olduğu da bir lıaki'kattir. 
Bir evrajkın hazırlanmasında, bir emrin verilme
sinde, emri yazan adamın kabiliyeti mühim de
ğildir. Emri alıaoak olan ve o yazıyı okuduğu 
zaman o yazıdan istifade ederek iş yapacak olan 
kişilerin anlama kabiliyetleri mühimdir. Bina
enaleyh, bu. muamelelerin sadeleştirilmesi ve 
her tip vatandaşın anlayabileceği !blr istikame
te, bir statüye, bir sadeliğe kavuşturulmağı için, 
ilgililerden, •bunların toptan bir defa daha göz
den geçirilmesini rica ©deriş. 

Pasaport muamelelerinin, askerlik muamele
lerinin her yıl tekrarlanması, oradaki konsolos
lukları iş yapamam hale sokmuştur. Konsolos
lukların da durumu ve personeli muayyen oldu
ğuna göre, bunların acaba usun müddet, iki se
nede, üç senede bir yapılmasının faydası var 
midi:', imkânları var mıdır Bunun da tetkikini 
ric?, ediyoruz-. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, kooperatifler 
yolu, ile işçi göndermeye geliyorum. Memle'keti-

I m'izds iki tip kooperatif kurulmaktadır. Bunlar
dan bir tanesi hakikaten kurulmuş olduğu böl
genin kalkınmasını gönülden arzu eden ve buna 
gönülden ka'ikıda bulunmak istiyen insanların 
kurmuş olduğu .kooperatiflerdir. Bir ikinic'si 
ise, muvazaa yolu ile kurulma--; kooperatiflerdir. 
^Bunların gayesi sn*f dışarıya adam göndermek
tir ve gönderdikten sonra vermiş oldukla"! ta-ah-
hüil^ri yerine getirmemektir. Binaenaleyh, 
bu yolda Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma Bakan
lığı ve İş ve İşçi Bulma Kurumu beraber çalış
tıklarına göre, kooperatifleri buna göre tasnif 
etmeli ve muvazaalı kooperatifleri gönderme-
yip, kalkınma için samimiyetle bağlı oSan 
kooperatiflerin üyelerini göndermeye dikkat et-

I meli ve muvazaalı kooperatifler yolu ile gitmek 
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suretiyle, hakki olan kişilerin haklarının kay
bolmasına vasıta olunmamalıdır. 

Fransa ile yapılan anlaşmanın sonunda, ar
tık Fransa'ya işçi gönderildiğini öğrenmiş bu
lunuyoruz. Umarız ki, öğrendiğimiz doğrudur. 

Harice işçi göndermeye gelince arkadaşlar; 
son alınan tedbir yerindedir. Herkes kardeşini, 
anasını, babasını davet etmek suretiyle gidiyor
lardı. Anadolu'da çocuk meselesi malûmdur, 6 
tane 7 tane kardeşi var, bütün aileler kardeşle
rini oraya çekiyor, böylece gitmek için zaruri 
ihtiyaç içerisinde olan kişiler gidemiyordu. Bi
naenaleyh, sadece ailede eşlerin birbirini davet 
etmesinin haricindeki davet yolunun, usulünün 
kaldırılmasına taraftarız, 

Birkaç kelime ile turist olarak giden işçilerin 
durumuna değinmek istiyorum. Bunda Kuru
mun asla söylenecek kadar, büyük tenkid yapa
cak 'kadar kabahati yoktur. Bu, memlekette, bir
takım kişilerin, birtakım insanları istismar et
mesinin bariz bir ifadesidir. Bu saf insanları 
«sizi göndereceğiz» diye kandırmakta, bunları 
memleketin dışına dökmektedirler. Mevzuatımız
da, dışarı gitmenin de serbest olduğuna, herkes 
turist olarak, parası olduğu takdirde dışarı gi
debileceğine göre, dışarıya çıkmak için kanuni 
bir sakınca bulunmadığına göre, bunlar böylece 
gidiyorlar. Bunların içerisinde Avusturya hudu
dunda hududu aşarken vurulanları biliyorum 
ben. Bineaneleyh, kurumumuzdan ve ilgililerden 
istirhamımız, bu istikamette çalışan müessesele
rin zamanında kapılarına kilit vurulacak şekil
de tedbir alsınlar. Aksi halde bunların başına 
bakınız hariçte neler geliyor? Nasıl çalışıyor bu 
çocuklar?... 

BAŞKAN — Sayın Kılıç, zannediyorum ki, 
bitiriyorsunuz artık, 

ÎLYAS KILIÇ (Devamla) — 3 - 5 dakika 
daha müsaade ederseniz bitecek, Sayın Başkan. 

Sevgili arkadaşlarım; bunlar yurt dışında 
bir dsfa, fazla çalıştırılıyorlar. Sonra ucuz ça
lış çınlıyorlar, sigortasız çalıştırılıyorlar ve gizli 
çalıştırılıyorlar ve böylece her türlü sosyal em
niyetten mahrum bir şekilde, zaruret içerisinde 
çalışıyorlar ve çok kötü duruma düşüyorlar. Bi
naenaleyh, bunların bilmen bu durumlarının ön
lenebilmesi için tedbir alınmalıdır. 

Şimdi yurt içindeki işçilerin iş bulma duru
muna gelince : Biliyorsunuz 6/221 sayılı bir Ka
rarname vardır. Ama itiraf edelim ki, Kurum da 

I kabul etsin ki, bu kararname işlememektedir ve
ya asgari, çok az işlemektedir. Sebebi, yan yol
lardan işçi ihtiyacı olan işverenler tazyik altına 
alınmakta, Kuruma samimiyetle dilekçe vermek 
suretiyle iş ariyan kişiler durmakta ve bekle
mekte; öbür taraftan sağdan - soldan işini uy
duranlar da işe girmektedir. Binaenaleyh, bu 
kararname ya vardır, ya yürümelidir veya yok
tur ve kaldırılmalıdır. Bugün Samsun'daki Azot 
Sanayiine bu Kararname yolu ile bir tek işçi gi
rememiştir. iş ve İşçi. Bulma Kurumundan öğ
renmek isteriz; Azot Sanayiine bu Kararname 
ile kaç kişi girmiştir? Girememiştir. Sağdan -
soldan girmiştir. Buna bir nihayet vermek lâ
zımdır. Bu hususta sorduğumuz bir sözlü soru
yu maalesef görüşemedik. Buna ehemmiyet ve
riyoruz. Bölgemizde bu işten dolayı her hangi 
bir sosyal hâdise zuhur ederse bunun vebali, bu 
kararnamenin tatbikatını istemiyen Ve buraya 
sağdan - soldan nasıl işçi alındığının hesabını 
sormıyanlara raci olacaktır. 

Radyoda işçi tanıtma faaliyetinin tekrar baş
lamış olması ve TRT nin bunlardan tekrar para 
almamış olması iyi bir harekettir; bunu gönül
den destekleriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Grupum adına, İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun, 1964, 1965 ve 1966 
yıllarına ait raporu üzerindeki sözlerimi burada 
bağlamak istiyorum. Kuruma bundan sonraki 
çalışma devresinde de memleketimize başarılı 
hizmet görmesi temennisini izhar ederek, hepi
nize saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamada, oylarını kul-
lanmıyan arkadaşlar var mı efendim?.. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları kaldırınız. 

A. P. Grupu adına, Sayın Daldal, buyuru
nuz. 

A. P. GRUPU ADINA MÜNİR DALDAL 
(izmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
İş ve İşçi Bulma Kurumunun 1964 - 1966 yıl
ları hesap ve çalışmalarına ait Başbakanlık 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlariyle, Kurum 
Genel Müdürlüğünce bunlara verilen cevabi 
raporlar, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Alt Ko
misyonunca da incelendikten sonra, Alt Ko
misyonun kanaat ve mütalâalariyle birlikte 
Karma Komisyonunca incelenmiş, Yüce Senato
da da görüşüldükten sonra, huzurunuza getiril-
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miş bulunuyor. Gerek Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulu ve gerek Alt Komisyon rapor
larında kurum çalışmalarının övgüye mazhar 
olduğu, tenMd konusu olarak seçilen hususla
rın ise kurumun malî yönüyle ilgilendirildiği 
görülmektedir. 

1968 yılında toplanan Kurumun Danışma 
Kurulu tutanakları tetkik edildiği zaman da, 
hemen hemen hiçbir teşekkülün mazhariyetine 
eremediği şekilde çalışmalarının takdirle belir
tilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Filhakika işçi, 
işveren ve Hükümet temsilcilerinin katıldığı iş 
ve İşçi Bulma Kurumu Danışma Kurulunda is
tisnasız bütün konuşmacıların, tenkidi meslek 
olarak seçmiş olduklarını bildiklerimiz de dâhil 
olmak üzere, hepsinin kurum çalışmalarını her 
yönü ile olumlu karşıladıkları müşahede olun
muştur. 

Bu, kurumun sosyal - ekonomik alandaki ye
rine uygun şekilde yurt kalkınmasına katkıda 
bulunduğunun ve artık memleketimizde iş bul
ma hizmetlerinin ister işveren, ister işçi olsun, 
toplumca benimsendiğinin açık delilidir. 

Raporlarda da belirtildiği gibi, iş ve işçi 
Bulma Kurumu bütün hizmetlerini devamlılık 
göstermiyen malî imkânları, yetersiz personel 
sayısı ile yürütmekte, olumlu çalışmalariyle her 
geçen gün istihdam alanındaki fonksiyon ve 
hizmetleriyle ağırlığını hissettirmektedir. Oy
sa, bilindiği üzere, 5448 sayılı Kanunla onayla
dığımız 88 sayılı Milletlerarası Çalışma Teşkilâ
tı Sözleşmesini tamamlıyan 83 sayılı Tavsiye-
namede iş ve İşçi Bulma kurumlarının Hükü
met tarafından finanse edilmeleri öngörülmek
tedir. 

Yine bu kurumun kuruluş kanununun çıka
rılması sırasında yapılan görüşmeler üzerindeki 
incelemelerimiz ortaya koymuştur ki, kurum 
«bizde de bulunsun» kabilinde bir düşünce ile 
kurulmuş ve uzun yıllar milyarlık Devlet büt
çelerinde 500 000 liralık bir kısıntı yapmak 
ihtiyacı duyulduğu zaman, bu 500 000 lira iş 
ve İşçi Bulma Kurumu Bütçesinden kesilmiş
tir. iş ve işçi Bulma kurumlarını hizmetçi bul
ma müessesesi sanan bir zihniyete mahsus olan 
bu davranışların tabiî ki, terk edilmesi gereki
yordu. İş ve İşçi Bulma kurumlan beynelmilel 
literatürde ekonominin gelişmesi, işsizlikle mü
cadele, tam çalıştırmayı sağlamaya matuf ted-
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birlerin alınması konusunda kendisine önemli 
vazifeler verilen kurumlar olarak tanınmakta
dır. Bu kurumların birer işgücü merkezi hali
ne gelmesi, hem ekonomik gelişmenin aktif bir 
işgücü politikası ile sağlanan esaslara oturtul
ması, hem de millî savunma bakımından sivil 
işgücünün seferberlik imkân ve kabiliyetleri 
hakkındaki bilgilerin toplanmasını bakımından 
zaruri görülmektedir. Bu da İş ve işçi Bulma 
kurumlarının merkezi kontrola tabi bir kamu 
kuruluşu olarak bütün ülkeyi şümulüne alan 
hizmet imkânlanna sahibolmasmı icabettirmek-
tedir. 

Bu doktriner ve memleketimizin ihtiyaçla-
nndan doğan sebeplerle, Adalet Partisi iktida
ra geçer geçmez ilk iş olarak kurum teşkilâtını 
bütün memleket sathına yaymayı gerçekleştir
miş ve daha 1966 yılında, o zamana kadar ancak 
53 şubesi ola iş ve işçi Bulma Kurumunun şube 
sayısını 69 a çıkararak bütün il merkezlerinde 
İş ve İşçi Bulma kurumları bulunmasını sağla
mıştır. 1970 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu 
98 ünite ile hizmetlerini ifa eder güce kavuş
turulmuştur. 

Aziz arkadaşlanm, iş ve işçi bulma hizmeti 
beynelmilel anlaşmalar icabı olarak parasız gö
rülen ihtiyari bir hizmettir. Onun için bu hiz
metin yürütülmesi, her şeyden önce işçi de, iş
veren de ve tabiatiyle Hükümet edenlerle, ida
re edenler de bu âmme hizmetinin ifasının ka
çınılmaz bir lâzime olduğu hususunda fikrî bir 
seviyenin mevcudolmasına şiddetle ihtiyaç gös
termektedir. Bunun için, konuşmamın başında 
belirttiğim, iş ve işçi Bulma Kurumunu mura
kabe eden organların bu kurum hakkında tesbit 
ettikleri memnuniyet verici hususlar, kurum 
mensuplarının çalışkanlığı, feragati, fedakâr
lığı neticesi olmakla birlikte, aynı zamanda ku
rum hizmetlerinin yüksek organlar tarafından 
modern bir anlayışla kavranmış bulunması so
nucu olmakla da önem taşımaktadır, iktidan-
mız bütünüyle bu anlayışın içindedir. Müspet 
ve müşahhas bir iktisadi kalkınmanın aktif bir 
insangücü politikası tatbik edilerek ancak se
lâmete ulaşabileceğine kaani bulunuyoruz. Böy
le bir politika anlayışı içinde ise, iş ve işçi Bul
ma Kurumunun yalnız işçiye iş, işverene işçi 
bulan bir teşkilât olmaktan çıkarılması, işgücü 
bilgilerinin toplanmasında, tasnifinde, yayım-
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lanmasmda vazifeli kılınması, mesleke yönelt
me konulannda da kendisine düsen hizmetleri 
yapar hale getirilmesi için gerekli tedbirleri al
mış bulunuyoruz. 

İşte bu lüzuma istinadendir ki, Adalet Par
tisi iktidarı, kurumu yalnız teşkilât bakımın
dan bütün yurda şâmil bir duruma getirmekle 
kalmamış, fonksiyonel yapısını da güçlendirmiş, 
modern iş ve işçi bulma hizmetlerini yapacak 
bir güce getirmiştir. Üzerinde konuşma açılan 
rapor süresi 1964 - 1966 yıllarını kapsamakta
dır. Fakat 1966 yılından bugüne kadar 4 sene 
geçmiş bulunmaktadır. Kurumun bu 4 yıllık za
man içinde geçirdiği istihaleyi bahis konusu et
meden, 1966 sınırında kalmaya tabiatiyle im
kân yoktur. Kaldı ki, hakkında tenkidi mucip 
hususların bulunmadığı bir teşkilâtın temenni
lerle ilgili çalışmalarını arz ve izah edebilmek 
için en son safhaya kadar gelmek icabetmek-
tedir. 

Şimdi raporlardaki tenkid ve temennilerle 
ilgili olarak kurum çalışmalarını son ulaşılan 
merhaleler seviyesinde kısaca birer birer yük
sek tetkiklerinize arz edeceğim. 

1966 yılında başhyan olumlu çalışmalariyle 
kurumun bir hızlı gelişme dönemine girdiği gö
rülmektedir. Biraz önce de belirttiğim gibi, ku
rum bu yıl içinde açtığı 16 yeni ünite ile tsş-
kilâtmı bütün yurt sathına yaymış, böylelikle 
«her ilde bir şube» ülküsünü gerçekleştirmiş, 
hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmeyi ba
şarmıştır. Kurumun son yıllardaki çalışmaları
na göz atıldığı zaman, raporlarda yer alan hu
susların büyük bir kısmının başarı ile uygulan
dığı dikkati çekmektedir. Kurumun son 3 yılı, 
kuruluşundan 1966 yılına kadar gecen zamana 
nisbetle bir mevzuat devri olarak nitelendirile
cek şekilde yoğun bir yönetmelik, tüzük ve ka
nun tasarısı hazırlama çalışmalariyle geçmiştir. 
1966 yılında başlıyan bu çalışmalar şu şekilde 
sıralanabilir: 

Kanun tasarıları olarak; kurumda kurulan 
bir komisyonun 1 yıl süren çalışması sonunda 
hazırlanan «işsizlik sigortası kanun tasarısı» 
taslağı yasalaşma yoluna sevk edilmek üzere 
kurum tarafından Çalışma Bakanlığına gönde
rilmiştir. 

işverenlerin işyerlerinde eğitim vermelerini 
öngören 3457 sayılı Kanunun günün şartlarına 

u.yu.urulma3i taslağı ile Çıraklık kanun teklifi
nin birleştirilmesini öngören «işçi ve çırakların 
işyerlerinde ve işyerleri dışında eğitimleri hak
kındaki kanun tasarısı» Genel Müdürlükçe ik
mâl edilerek Çalışma Bakanlığına sunulmuş
tu)'. 

Ayrıca, sakatların ve eski hükümlerin re
habilitasyonları ve çalıştırılmaları hakkındaki 
tüzük hazırlanmış ve ilgili mercilerin mütalâa
ları alındıktan sonra Danıştaya sunulmuştur. 
Dariıştayın gösterdiği lüzum üzerine, tasarı 
halen Yüksek Sağlık Şûrasınca incelenmekte
dir. 

Bunun yanında, iş ve işçi münasebetlerini 
ve insangücü eğitimini daha iyi organize etme
ye matuf müteaddit tüzük çalışmaları yapıl
mış ve ilgili mercilere gönderilmiştir. 

Hizmet yoluyla tanıtmayı esas alan iş ve 
işçi. Bulma Kurumu yurt sathında yayılan Teş
kilâtına paralel olarak, Kurum çalışmaların
daki teknik gelişmeleri plasman metotları, iş 
piyasası etütleri, iş tarifleri, mevzuat hazır
lıkları, plân ve program yenilikleri ile, yayın, 
tanıtma konularında yapılan hamlelerle gerçek
leştirmiştir. 

İş arıyanlarla işçi istiyenlerin birbirleriyle 
karşılaşmalarını sağlamak amacı ile 1967 yılın
da yayımlanmasına başlanan ve her ay 10 000 
işyerine dağıtılan «iş Arıyanlar Bülteni» ile 
7 0C0 işgücü kaynağına dağıtılan «Açık işler 
bültenleri» sayesinde Kurum hizmetleri geniş 
bir işçi ve işveren kütlesine duyurulmuş, trans
fer çalışmaları büyük ölçüde kolaylaştırılmıştır. 

Tamama çalışmalarına da büyük önem veren 
iş ve işçi Bulma Kurumu basın ve radyo ile 
yakın ilişkiler kurmuştur. TRT idaresi ile ya
pılan sıkı temas sonucu 1968 yılında Türkiye 
radyolarında yayımlanması sağlanan «İş Arı
yanlar» ve «Açık işler Bültenleri» nin radyo
larda yayımlanmasına devam edilmektedir. 

Yeniden gözden geçirilen «işgücü Bülteni» 
sütun başlıkları ingilizce karşılıkları ile birlikte 
yazılarak, uluslararası kuruluşların da istifade 
edebileceği bir mükemmeliyete sokulmuştur. 

Mevsimlik işçi hareketlerinin kanalize edile
bilmesi için 1967 yılında yayınlanan «Mevsimlik 
Toplu işçi istihdam Rehberi» adlı kitap bütün 
teşkilâta ve bilim kuruluşlarına gönderilmiştir. 
Bu rehberin ikincisi baskı halindedir. 
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işyerlerinin mevcut ve muhtemel işçi ihtiyaçla
rını tesbit eden anket çalışmalarına 1966 yılında 
başlanmıştır. Yılda iki defa yapılan bu anket 
sonuçlan 6 ayda bir yayımlanarak ilgili kuru
luşlara gönderilmektedir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin yurda döndük
leri zaman neyi, nerede ve nasıl yapacaklarını 
tesbit eden başka bir anket ise, 1966 yılından 
beri her yıl tekrarlanmaktadır. Bu anket işçi
lerimizin dönüş sorunlarının çözümlenmesine ışık 
tutacak niteliği ile büyük önem taşımakladır. 

Özet olarak ifade ettiğimiz zaman, ortaya çı
kan tablo yayın faaliyetinde gösterilen artışı 
bütün açıklığı ile ortaya koymaktadır. Şöyle 
ki, üzerinde durduğumuz raporların tetkik yılı 
olan 1966 da 5 olan yayın adedi, 1968 de 17 ye 
çıkmış, böylece kurumun yayın faaliyetinde yüz
de 240 artış sağlamıştır. 

1969 yılından 1965 yılının ikinci yarısına ka
dar plasmanlarda görülen düşüşün, 1966 dan 
itibaren tedrici olarak yerini yükseltmeye terk 
ettiği dikkati çekmektedir. 1969 yılında Kurum 
ünitelerine 1968 yılma nazaran yüzde 4,3 artışla, 
572 150 kişi müracaat etmiş, bunlardan 355 429 
kişi işe yerleştirilmiştir. Plasmanların 1968 e 
göre artış nisbeti yüzde 1,9 olup, 177 073 ü tarım 
içi işyerlerine, 178 356 sı tarım dışı işyerlerine 
yerleştirilmiştir. 

1035 te 258 070 kişi işe yerleştirildiği halde, 
1969 da 355 429 kişi işe yerleştirilmiştir. 1965 
yılı 100 kabul edildiği takdirde 1969, 138 olmak
tadır. Bu çok önemli bir başarıdır. 

Kemiyet bakımından elde edilen bu muvaf
fakiyet, sanayİG ve hizmetlere yapılan plasman
lar ve tarım işyerlerine yapılan plasmanlar ay
rı ayrı tahlil edildiği zaman, keyfiyet bakımın
dan da tahkim edilmiş olmaktadır. Çünkü, Ku
rumun tarım dışı işyerlerine yaptığı plâsman-
lardaki artış, 1965, 100 alındığı zaman, 1969 da 
148 olmuştur. Tarım içi plasmanlarda ise bu 
rakam 128 dir. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun faaliyetlerini 
tarihî gelişmesi içinde incelemiş ve takibetmiş 
olan arkadaşlarımızın çok iyi bilecekleri şekilde, 
eski yıllarda bu denge tamamen tarım içi plas
manlar lehinde bir vaziyet arz ederdi. Kurumun 
1969 yılında plânla tesbit edilen hedefler istika
metinde, sanayie hizmet eden bir müessese ola
rak gelişmeler kaydeden bir veçhe arz etmesi 
cidden sevindirici olmaktadır. 

işgücü açığı olan ülkelere işçi şevkinin başla
dığı 1961 yılından bu yana, zaman zaman bu ha
reketin millî gururumuzu - zedelediği, işçileri
mizde aşağılık duygusu uyandırdığı yolunda 
yanlış görüşler ortaya atılmış ise de, bugün en 
ileri medeniyet seviyesine erişmiş olan isveç'in 
Almanya'ya ve Avustralya'ya, dünya milletle
rinden işgücü talebinde bulunan Almanya'nın da 
Avustralya'ya işçi sevk ettiği göz önüne alınırsa 
bu tutumun yanlış istikamette yorumlandığı ken
diliğinden ortaya çıkmaktadır. Bugün dünya 
milletlerinin içinde bulundukları siyasi ve eko
nomik ortam, çeşitli ülkelere ait işgüçîerinin 
dünya iş piyasasında istihdamlarını zorunlu kıl
maktadır. Biz de işgücü fazlamızı yurtta iş sa
hibi yapmak azim ve kararında olan bir iktidar 
olarak ve bu yolda ekonomik kalkınmamıza bü
yük bir hız vermiş olmanın şeref ve gururu 
içinde, yurt dışına işçi transferi politikamızın 
faydalı olduğuna inanarak, bu istikamette yü
rümeye devam edeceğiz. 

Bu ihususu kısaca Ibelirttikten sonra 10 Mart 
1967 tarihinde isveç Hükümeti İle, 5 Ekim 1987 
do !de Avusltralya Hükümeti ile Hükümetimiz 
arasında imzalanan işgücü anlaşmalarını bir ba
şarı olarak nitelendirmek yerinde olur. Bu ara
da 1965 yılınida imzalanmasına rağmen uzun yıl
lar tatbikatına (geçilememiş olan Fransa'ya işçi 
şevki ile ilgili çalışmaların 'olumlu Ifoir safhaya 
girmesini vıe İstanbul'da bir Fransız irtibat bü
rosu kurulmasiyle 1969 yılı (Eylül ayından itiba
ren işçi 'şevkine (başlanmasını imemnuniyet veri
ci bir olay 'olarak karşılamak igerekir. 

Yurt dışına çok sayıda işçi gönderme politi
kasının gerçekleşmesi İş ve İşç'i İBulma Kurumu 
personelinin bu mevzua verdiği ehemmiyet ve 
gösterdiği (gayretle kolaylaşmakta ve mümkün 
olabilmektedir. 31 . 12 . 1969 tarihi itibariyle 
yurlt dışına isevk ©dilen işçi sayısı; yurt dışına 
işçj şevkinin en yüksek seviyeye ulaştığı 1984 
yılı tüm gönderme sayısına göre 38 618 kişilik 
bir artış kaydederek ve 1968 yılma göre de 
61 590 kişi fazlası ile 104 794 e ulaşmıştır. 'Bun
dan evvelki yıllarda da olduğu gibi, Almanya 
bu yıl da en ç'ök işçi alan ülke vasfını tmulıafaza 
ekmiştir. 1969 yılında yurt dışına sevk edilen bu 
işçilerin 20 902 isi kadın, 83 892 si terkek olup, 
bunların 98 562 si Almanya'ya, 3 804 ü Kolan
da'ya, 972 si Avusturya'ya, 970 i Avustralya'ya, 
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191 i Fransa'ya, 183 ü isviçre'ye, 112 si de diğer 
ülkelere gönderilmiştir. 

Kurumun yurt dışına gönderdiği işçilerin 
% 24,5 i vasıflı, % 74,4 ü vasıfsızdır. Bu rakam
lar Kurumun yurt dışına işçi gönderirken plân 
direktifleri çerçevesi içÂıde, mümkün olduğu nis-
"bette vasıflı işgücünü göndermemeye dikkat etti
ğini açık şekilde göstermektedir. 

Anayasamızın, çalışma ve seyahat özgürlük
leri konusunda tesis ettiği haklar muvacehesin
de, hiç bir vatandaş yurt dışında çalışmaktan 
alılkonulmıyacağına göre, vasıflı ve vasıfsız işçi 
sayıları arasında memleket sanayii lehine böyle 
bir denge kurulabilmiş olması şayanı takdirdir. 
Fakat son gelinmeler, artık yurt dışından alman 
işçi taleplerinin vasıflılara doğru kaydığını gös
termektedir. Bilindiği gibi, iş ve İşçi Bulma Ku
rumuna yurt dışına gitmek için başvuranların 
sayım hemen hemen 800 blu civarındadır. Va
sıflı işçiler ise, bu 800 bin kişi içinde 100 bin ki
şiyi bile bulmamaktadır. Kaldı ki, bu vasıflı iş
çilerin bir kısmı yabancı ülkelerden alman talep
lerde mevcudolmıyan mesleklerin sahibi bulun
maktadırlar. Diğer yandan istenen mesleklerin 
sahibi olarak kayıtlarda bulunan işçilerimizin 
bir kısmının Ikalifikasyonu ise, ımemleketimiz öl
çülerine göre bir vasıf sayılmakta, ancak Batı 
standartlarına uygun bir vasıf sayılmamaktadır. 
Kurum yılda 100 bin işçiyi dışarıya gönderdiği
ne göre, % 1 vasıflı işçi talebi dikkate alındığı 
taikdJ.de, kıcja 'bir ısüre sonra yurt dışına gönde
rilecek vasıflı işçi kalmıyacak demektir. Bu du
rumda hem dış taleplerin karşılanması, hem de 
memleket sanayiinin zarardide edilmemesi için, 
ciddî bir eğiiim programının tatbik edilmesi za
ruret'. ortaya çıkmaktadır. 

Devlet 'Plânlama Teşkilatı dış taleplere uy
gun şekilde vasıflı işçi rezervlerinin artırılması 
için, Millî Eğitim Bakanlığı ile iş ve İşçj Bulma 
Kurumunun müşiterek bir çalışma içine girerek, 
kısa vadeli kurslar açılmasının sağlanması isti
kametinde (gereken 'organizasyonu ve koordinas
yonu sağlamaya çalışmaktadır. Bu çalışmaların 
biran önce bitirilmesini ve Millî Eğitim Bakan
lığı tarafından sanat ©kullarında, meslek kurs
larının süratle faaliyete geçirilmesini! temenni 
ediyoruz. 

Yurt dışına işçi şevkine paralel olarak, işçi
lerimizin yurda gönderdikleri döviz miktarların
da da, geçen yıllara nazaran büyük bir artış ol

muş, 1968 yılında 107 318 285 dolar olan işçi 
dövizi, 1969 yılında 136 548 982 dolara yüksel
miştir. 

Şimdi de biraz Kuramını eğitim faaliyetleri
ne temas etmek istiyorum. Bu faaliyeti iki grup
ta toplamak gerek A*: Birincisi personel eğitimi
dir. 1 . 1 . 1969 tarihinden itibaren yürürlüğe 
konan plasman, muhasebe, levazım, iş piyasası
nı istatistik ve yurt dışına işçi şevki konuların
da olmak üzere, beş anabÖlümde toplanan Stan
dard eğitim programlarının tatbikine kuru
mun bütün ünitelerinde yıl boyunca titizlikle 
devam edilmiştir, ilk altı ay içerisinde (Anka
ra, Adana, izmir, istanbul, Samsun ve Sivas şu
belerinde plasman ve iş piyasası istatistik konu
larında hazırlanmış olan bölgesel eğitim prog
ramları uygulanmıştır. 

İşçi eğitimi konusunda da yapılan faaliyet
ler rakamlarla şu şekilde özetlenebilir : 3457 
sayılı Kanun gereğince, 1969 yılında açılan mes
lek kurslarında; usta, kalfa, çırak olarak 245 
aied kurs açılmış, 6 140 kişi kaydolmuş, 
1 . 1 . 1969 - 31 . 12 . 1969 tarihleri arasında so
na eren meslek kurslarında da 188 aded kurs 
açılarak yine usta, kalfa, çırak olarak 2 423 
kişi. mezun olmuştur. 

1 . 1 . 1969 ve 31 . 12 . 1989 tarihleri arasın
da, 293 sayılı eğitim projesinin devamı olan sa
nayi eğitim çalışmaları sonucunda 98 işyeri ile 
temas edilmiş, 9 eğitim sorumlusu, 903 nezaret-
çi. ve 2 630 işçi, 82 çırak eğitilmiştir. 

Birleşmiş Milletler uzmanlarının faaliyetle
rinde, 51 işçi, 31 teknisyen, 168 ustabaşı yetişti
rilmiştir. 

Tabiatiyle İs ve işçi Bulma Kurumunun sa
nayi eğitimindeki asıl tesirli fonksiyonu şüp
hesiz, konuşmamın mevzuat bölümünde de be
lirttiğim gibi, işçi ve çırakların işyerlerinde ve 
işyerleri dışında eğitilmeleri hakkındaki tasa
rının kanunlaşmasından sonra imkân dâhiline 
girecektir. Yalms bugünkü haliyle, yurt içinde 
ve yurt dışında çok önemli vazifelerle yüklü ol
duğu halds, Kınnmun sanayi içi eğitimde sarf 
ettiği faaliyetler çok faydalı olmaktadır. 

Avrupa Korseyi burslarından yararlanıla
rak Oleyis'ten 5 kişi İsviçre'ye otelcilik kursu
na; MKE Kurumu Genel Müdürlüğünden 9, 
Kr.r:a yolları Gsi?.ol Müdürlüğünden 1 kişi olmak 
üz;,!o 10 kişi İsviçre'ye kayakçı kursuna; DSİ 
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Genel Müdürlüğünden 6, Karayolları Genel Mü
dürlüğünden 4 kişi olmak üzere 10 (kişi de İs
viçre'ye torna tesviye kursuna ğöıMerilmiştir. 

1969 yılında madenci çırağı olarak Alman
ya'nın Walsum Firmasına 155 genç gönderil
miştir. 

Türk Meslekler Lügatinin tamamlanması, 
milletlerarası metot, teknik ve prensiplerinden 
faydalanılmakla birlikte, memleketimize has 
mevcut mesleklerin tarif ve tahlillerinin yapıl
ması île mümkün olacağından, bu hususta ge
rekli çalışmalara 1909 yılında da 'devam olun
muştur. Bu esaslar dâhilinde evvelemirde en 
çok talebolunan mesleklerin üzerinde gerekli 
çalışmalar yapılmıştır. Bu maksatla çeşitli sa
nayi kollarında faaliyet gösteren 61 işyerinde 
yeni metotlarla 1 632 meslek tahlili yapıl
mıştır. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının öngör
düğü şekilde işgücünün mesleklere dağıtımını 
hızla geliştirecek olan, mesleke yöneltme göre
vinin hazırlık çalışmalarına, 1968 yılında baş
lanmış ve bu maksatla Etüt ve Meslekler Mü-
d,ürlüğüride kurulan bir serviste konu ile ilgili 
yajbancı 'dilde kitap, broşürler tercüme edile
rek, araştırma mahiyetinde çalışmalar yapıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; bizim söyliyeeek-
brimiz bundan ibaret olup, Yüce Meclise saygı
larımızı sunarız. (A. P. sıralarmdıan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer; Baş
kanlığa göndermiş olduğunuz bir önergede, mü
zakerenin bugün burada kesilmesini ve yarın 
sabah saat 10,00 dan itibaren programa devam 
edilmesini istiyorsunuz. 

Müsaade ederseniz, ben de sizden bir ricada 
bulunacağım; lütfediniz bu İş ve İşçi Bulma 
Kurumu müessesesine ait raporun görüşülmesi 
bitsin, onu takiben önergenizi muameleye ko
yayım. Muvafık mı efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mu
vafık efendim. 

BAŞKAN — Şahsı adına, Sayın Tufan Do
ğan Avşargil. Buyurunuz efenldim. 

Sayın Avşargil, biliyorsunuz şahıslar adına 
konuşmalar 10 dakika ile kayıtlanmıştır. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — 
(Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarım; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisa
di Teşebbüsleri Karma Komisyonu tarafından 

hazırlanmış bulunan İş ve İşçi Bulma Kurumu
nun 1964, 1965 ve 1966 yıllarına ait denetim 
raporları üzerinde kısaca mâruzâtta bulunaca
ğım. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bugün Türkiye'mizin sorunları bir zincirin 

halkaları gibi içiçedir. Birini koparıp aldığınız 
zaman onda diğer parçaların da izleri olduğu
nu görürsünüz. Aslında bu, bütün dünya ulus
ları için bir genel ilke niteliğindedir; sorunla
rı birbirine bağlıdır. Kamu yararına olan ve 
kamuyu ilgilendiren her faaliyet, sosyal, ekono
mik ve (siyasal olayların da etkisi altındadır. 

Müzakere ve denetimini yaptığımız Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinden birisi olan İş ve İş
çi Bulma Kurumu da aynı durumdadır ve bu 
etkiler altında gözükmektedir, tşde değer ya
ratmak, birşey meydana getirmek amaciyle gi
rişilen etkinlikler vardır; emek vardır, insan 
vardır. İnsan faaliyetlerinin bulunduğu yerde 
problem de çoktur. Onun için diyoruz ki, İş ve 
İşçi Bulma Kurumu bir İktisadi Kamu Teşeb
büsü olarak problemleri çok olan bir kuruluş
tur ve başarılı diyebileceğimiz bir kuruluştur. 
Bilhassa, Genel Merkezi iyi çalışmakta, kendi
lerine müracaat eden birçok vatandaşlarımızın 
işlerini kolaylaştırmakta ve bunlara yardımcı 
olmaktadır. 

Yurdumuzda süratli bir nüfus artışı vardır. 
Yılda ortalama 1 milyona yakın insan dünya
ya gelmektedir. Bu insanlar yemek ister, gi
yinmek ister, barınak ister, kısaca bu insanlar 
yaşamak ister. Bu artışın fazla olması, piyasada 
işgücü arzının çoğalmasına sebebolmakta, ye
ni istihdam sahalarının açılmasını gerektirmek
tedir. 

Üzülerek kaydetmek gerekir ki, süratli sa
nayileşme olanağından yoksun olduğumuz için, 
yeraltı ve yerüstü gelir kaynaklarımıza Hükü
met olarak bilimin ve tekniğin gerektirdiği 
şartlar içerisinde eğilemediğimiz için, daha 
doğrusu bozuk bir ekonomik düzen anlayışımı
zı bir siyasal inatlaşma noktasından kurtara
madığımız için 1964, 1965 ve 1966 yıllarında, 
mevcut işgücü arzının ancak 1/4 üne cevap 
verebilmiş durumdayız. Bugün de durum aynı 
açıklığı muhafaza ederek devam etmektedir. 
Arz çoğalmakta, ama o ölçüde talep olmamak
tadır. Avrupa'ya işçi gönderme politikamız, kıs-
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men olsun bu durumu hafifletmiş gözükmekte
dir. 

Muhterem milletvekilleri; işsizlikle mücade
lede, tek kuruluş olan İş ve İşçi Bulma Kuru
mu, kuruluşundan bu yana uzun yıllar geçtiği 
halde, bir türlü gelişme imkânına sahibolama-
mıştır. Bu süre içerisinde, maddi olanaklardan 
yoksun olarak kalmıştır. 1964 yılında bütçesi 
14 küsur milyon lira, 1965 yılinda bütçesi 11 
milyon lira, 1966 yılında 15 milyon liraya ulaş
mıştır. Bu çok az bir gelişmedir. Bu kuruma, 
Hükümet olarak eğilmek, yardım etmek, işsiz 
olan bu kadar vatandaşlarımıza iş bulmak açı
sından çırpman bu müesseseye gerçekten aydın 
olarak yardımcı olmak gerekmektedir. 

İlgili kanunla kurumunun görevleri saptan
mıştır: İşçilerin elverişli oldukları işlere yer
leştirilmelerine, işyerlerine elverişli işçiler bu
lunmasına aracılık etmesi hususlarının düzen
lenmesi, günlük sosyal ve ekonomik koşullar 
altında işçi ücretlerinin tesbitine yardımcı ol
mak, kalifiye işçi yetiştirmek için gerekli ça
bayı göstermek. Daha açık bir deyimle, insan 
gücünün aktif hale gelmesine yardım ederek 
millî ekonomimize üretken olarak katılmayı en 
yüksek seviyede sağlamaya çalışmak. 

Aslında 1961 Anayasası, Sayın €. H. P. 
Grup sözcüsü arkadaşımızın söylediği gibi, ça
lışmayı herkesin hakkı ve ödevi saymaktadır. 
Çalışanların insanca yaşamasını ve çalışma ha
yatının kararlılık içinde geçmesini, alınacak 
sosyal, ve ekonomik ve malî tedbirlerle çalı
şanların korunmasını, işsizliği önleyici tedbir
lerin alınmasını Devlete bir görev olarak ver
miştir. İş ve İşçi Bulma Kurumu bu görevi yü
rütmeye çalışmaktadır. Vatandaşa dışarıda ve 
içeride istihdam sahaları açma çabası içindedir. 

Muhterem milletvekilleri, birtakım Avrupa 
ülkelerine, Fransa, Federal Almanya, Avustur
ya, Belçika, Holânda, İsviçre, İngiltere gibi ül
kelere işçilerimiz gitmektedir. Bu bizim gibi az 
gelişmiş, sermayesi kıt olan memleketlerin iş
gücünü kullanması demektir ve bunun yanında 
daha birçok faydaları vardır, 1964 yılında 
66 176 işçi, 1965 yılında 51 520 işçi, 1966 yı
lında da 34 410 işçiyi, ki, toplam olarak 152 106 
işçi Avrupa ülkelerine göndermiş bulunuyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, buna karşılık işsiz
lik artmaktadır. 1964 te 1 128 256 işsiz, 1965 
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te 1 081 728 işsiz, 1966 da 1 126 032 işsiz, 1967 
ve 1968 yıllarında da bu miktar gittikçe art
mıştır. 

Dış ülkelere işçi göndermede yurt çapın
da bâzı aksamaların olduğunu ortaya çııkar-
maktadır. İşçi gönderme konusunda, Kuru
mun çalışmalarının dışında, bizzat vatandaş
ların da sebebolduğu bâzı aksak noktalar 
vardır. Ama genellikle ufak tefek bâzı ak
samalar yurt çapında fbâzı problemlerin or
taya çıkmasına, bu müessese hakkında bâzı de
dikoduların yayılmasına seıbebolmaktadır. 

Dış ülkelere gitmek için bu Kuruma mü
racaat eden, bilhassa vasıfsız işçilere, dört beş 
yıl sıra gelmemektedir. Beklemekten usanan bu 
insanlar da evlerinden bir şeyler satarak 
turist pasaportuyla yurt dışına çıkmaktadır ve 
çoğu zaman yabancı memleketlerden geri dön
mektedir. Muhterem arkadaşlarımdan bir kıs
mı bu konuya değindiler. 

Bunun iki yönden bize zararı vardır : 
1. İşçilerimizin içinden çıkamıyacakları 

birtakım güçlükler meydana gelmekte; 
2. Devletimizin itibarını sarsıcı birtakım 

olaylar cereyan etmektedir. Çaresi o kadar 
kolay olmamakla beraber, bu bir yaradır ve 
Devlet tarafından, Hükümet tarafından tedavi 
edilmesi lâzımgelen bir yaradır. 

Yurt dışına müracaatlarda, işçilerin vasıflı, 
vasıfsız olduklarını tesbit için düzenlenen im
tihanlarda birtakım yolsuzlukların olduğu 
söylenmektedir. Sayın Bakandan rica ediyo
rum; söylendiği kadar yaygın olmasa dahi, 
memleketten bize, birçok milletvekillerine 
müracaatlar olduğu zaman bunlar iddia duru
munda ortaya çıkmaktadır. Hiç olmazsa bu
nun çaresinin aranması, bu denli yaygın dedi
koduların önlenmesi gerekmektedir. 

Bunun gilbi başka bir nokta da, Av
rupa'ya işçi göndermelerde bir kısım aracı
lar vasıtasiyle, giden işçilerden para talebe-
dildiği kulağımıza kadar gelmektedir. Bunla
rın mutlak çaresi bulunmalıdır. Bunlar kökü 
havada lâflar, boş lâflar olarak kaıbul edil
meyip Hükümetimizin, Kurumumuzun, (bilhassa 
şubeler nezdinde araştırma yapmalarını ge
rektiren bir konudur. 

Başka bir nokta; Avusturalya'ya ailece 
gönderilecek işçilerimizin durumunun endişe 
verici olduğu ve hattâ yapılan resmî anlaş-
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maların aslında işçi gönderilmesini öngör
müş olmasına rağmen, göçmen gönderildiği 
endişesi hâkimdir. Çünkü Avustralya'ya giden 
işçi ailelerimizin tekrar yurda dönmeleri 
maddi olanaklar açısından güçtür, iki yıl ora
da kalma mecburiyeti vardır; iki yıldan önce 
dönerse gidiş - dönüş masrafını kendisinin 
ödeme mecburiyeti vardır. Bu, işçinin iki yıl
dan fazla kalmasını gerektirmektedir; çünkü 
yor parasını temin etmesi mümkün değildir. 
İki yıl daha kalınca 'birtakım sosyal problem
ler doğmaktadır; çoeukları okumaktadır, tah
sil çağı gecikecektir,, orada başlarsa yarım 
kalacaktır ve saire., 

Muhterem arkadaşlarım, bütün bu mesele
lerde, bir işi yapıyor olarak gözükmekten zi
yade, gerçekten insan unsurunun bilgi, maha
ret ve bütün yeteneklerinden faydalanmak 
suretiyle ülkemizin millî gelirinin artırılma
sına, sosyal adalet ilkesine uyularak toplu
mun bütün katlarında ekonomik gelişmenin 
yayılmasına çalışmak gerekmektedir. Kuru
mun sayın yetkililerinin bu noktalardaki 
çabalarına biraz daha dikkat etmek suretiyle 
memleket çapında yaygın olan bu olay
lara., 'bilhassa Avrupaya giden işçilerimizin 
Tbu durumlarına dikkat etmeleri faydalı ola
caktır. 

Avrupa'ya gittikten sonra da işçilerimizin 
birtakım problemleri ortaya çıkmaktadır. 
C. H. P. nin Sayın Sensl Sekreteri Avrupa dö
nüşünden sonra gündem dışı yaptığı bir ko
nuşmada, Avrupa'deki işçilerimizin problem
lerini gayet açık olarak ortaya koydukları 
için bunun üzerinde durmak ihtiyacını duymu
yorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker, Buyuru
nuz efendim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Değerli arka
daşlarım, aslında hepimizin bildiği, fakat bil
memize rağmen tekrar etmemiz ve iktidarı 
uyarmamız lâzımgelen, İş ve İşçi Bulma Kuru
munun 1964, 1965, 1966 çalışmalariyle ilgili 
bâzı meseleler üzerinde on dakikanın sınırı için
de mâruzâtta bulunacağım. 

Bugün yurt dışında bulunan işçilerin 
30 . 11 . 1969 tarihine göre getirdiği döviz 
119 340 693 dolar... 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — 136 milyon dolar. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Belki sonra
dan değişiklik olmuş olabilir; benim de aldığım 
resmî rakamdır... 

Önümüzdeki bir yıl içinde 120 bin işçi gön
derilmesi düşünülmektedir. Dışardaki işçileri
mizin sayısı (30 ülkede Türk işçisi mevcuttur) 
324 855 rakamına ulaşmıştır. 214 bini Almanya'
da olmak üzere 324 bin civarında işçimiz yurt 
dışındadır; 755 218 erkek, 28 405 kadın işçimiz 
de sırada beklemektedir. 

Bu rakamları ortaya koyduğumuz zaman 
İş ve işçi Bulma Kurumunun ne kadar önemli 
bir görevle karşı karşıya olduğu ortaya çıkar. 
Bugün 1964, 1965, 1966 hesaplarını konuşmakta 
olduğumuz İş ve İşçi Bulma Kurumu yalnız 
yurt dışına giden işçiler bakımından değil, yeni 
Anayasamızın sosyal Devlet ilkesi ışığı altında 
çok önemli görevleri üzerine almış bir kurum
dur. Maalesef bütün bu görevlerin ağırlığına 
rağmen ve bu görevlerin Devlet bütçesine, yurt 
kalkınmasına yaptığı milyarın üstünde döviz 
getirme gibi hizmetine rağmen, teşkilâtı bugü
nün ihtiyaçlarına tam uyar durumda değildir; 
elindeki malzeme ve para bunlara yetecek du
rumda değildir, Halbuki buraya yapılacak olan 
her harcama karşılığını getirecek kıymetli bir 
harcama niteliğindedir. 

Değerli arkadaşlarım, yurt dışındaki işçi
lerimizin meseleleri vardır; değerli hatip arka
daşlar temas ettiler. Son zamanlarda çok faz
la işçi talebedildiği halde, biz bu talebe yetişe
mez durumdayız. Bunu oradaki işçilerimiz de, 
gazetelerde okuyorsunuz, ifade etmektedirler. 
Düşünün ki, işçi göndermekte rakiplerimiz var
dır. Biz bu konuda yalnız başımıza bulunuyo
ruz; İtalyanlar vardır, Yugoslavlar vardır ve 
bilhassa Yugoslavlar - Bunu Bütçe Komisyonun
da da ifade etmiştim - fırsatı ganimet bilmekte
dirler ve bizimle yarışma halindedirler. Yu
goslavlar çok yakındır Almanya'ya; bâzıları 
Almanca bilirler; Avusturya'dan kalmış bölge
ler vardır; böylece orada Türk işçileriyle ya
rışmaktadırlar. Bâzı işçilerimiz «Biz Yugoslav-
larm yanında yardımcı durumuna düştük; on
lar ustabaşı, usta oluyor, biz Türk işçileri on
ların yanında yardımcı durumunda kaldık.» 
demektedirler, öyleyse - 10 dakikalık bir za-
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man içinde ayrıntılarına girmeme imkân yok -
evvelce de belirttiğimiz gibi, bu Yugoslav işçi
leri meselesine, onlarla rekabet meselesine ve 
Türk işçilerinin süratle gönderilmesi meselesine 
mutlaka eğilmek lâzımdır. 

Yine işçilerimizin büyük meselelerinden bi
risi de Şudur: işçilerimiz buradan sevk edilir-
(ken, burada kalanlar, sıra bakımından kendile
rine haksızlık yapıldığını iddia etmektedirler. 
Biz, üç dört yıl evvel bu konuda, yurt dışına 
en çok işçi gönderen bir bölgenin, İstanbul'un 
milletvekili olarak meseleyi getirmiş ve müra
caatların açık yapılmasını istemiştik, «Müraca
atlar ve sıralar açık yapılırsa, bunların üzerin
de haksız ve usulsüz tasarruf yapılması imkânı 
olmaz düşüncesini ileri sürmüştük. Bunun zor
luğunu biliyoruz ama; bunun yanında işçilerin 
şikâyetlerinin ortadan kalkması bahis mevzu
udur. Meselâ iddia edilir ki, bir işçiye sıra ge
lir, sıra gelen işçinin adresine bir mektup gön
derilir, adresteki ufak bir yanlışlık dolayısiyle 
sahibi bulunmaz; sıra ondan atlar, başkasına 
g'eçer.. 

Yine iddia edilir ki; işçiler müracaat ettik
leri sırada, «Ben şu iş kolundan gitmek isti
yorum» diye beyanda bulunurlai', fakat yurt 
dışından gelen talep başka istikamette olur; 
orada talep değiştirilir ve böylece gider... 

Onun için, bu yapılır veya yapılmaz; aslın • 
da bu iddiaların yapılması zor bir şey di v, fa
kat herhal ve kârda, bu kadar ciddî bir çalış
ma içinde olan, ağır bir yükün altında bulu
nan bu kurumun, böyle ileri geri sözlere im
kân vermiyecek bir sistemi, geliştirmesi lâ
zımdır. Bu iş devam ettiğine göre, şu rakam. 
lar da ortada bulunduğuna göre, dedikoduya, 
haksız iddialara - bunların içinde haksız olan
ların da olduğu muhakkaktır, öyle zannedil
miştir - imkân vermiyecekı her işçiye kendi sı
rasını bilecek şekilde bir imkânın, bir aleni
yetin sağlanması zaruridir. 

Değerli arkadaşlarım, yine işçilerin önemli 
meselelerinden birisi; üzerinde ısrarla durdu
ğumuz, cenazelerin nakli meselesidir. Trenle 
1 800 marktır, uçakla 2 800 marktır, belki şim
di biraz daha artmıştır bu rakamlar. Bıı mik
tar parayı işçiler verememektedirler, kendile
rinden, senede belli bir ufak nıoblâğın alın
masına razıdırlar; bunun mukabilinde vatan 

topraklarında gömülmek istemektedirler. Bit 
kutsal arzunun sağlanması için ben iki sene
dir gayret gösteriyorum, bunu öğrendiğim an
dan itibaren, her bulduğum fırsatta söylüyo
rum Sayın Bakan da belki ikinci defadır be
ni, dinliyorlar; affetsinler, ama , inşallah bir gün 
ben bunu söyliyemiyecek duruma gelirim;; 
yani buna bir çare bulunur. 

Değerli arkadaşlanm, yine yurt dışındaki 
işçilerin bir haklı istekleri vardır; bunlar oy
larını kullanmak isterler. Senelerden beri bu
nun peşindeyim. A. P. yetkililerinin de bu me
sele üzerinde düşündüklerini beyanlarından 
sevinçle öğrenmiş bulunuyoruz. Anayasanın 
55 nci maddesindeki hükme uygun olarak tam 
bii' yurtdaş niteliğini taşıyan, üstelik: Batı ül
kelerini de gördüğünden dolayı daha iyi bir 
değerlendirme yapabilecek durumda olan ve 
% 98 i seçmen niteliğinde bulunan 324 bin işçi, 
(Belki şimdi işçilerin dışında olan yurt dışın
daki vatandaşları da hesaba katarsanız 350 bi
ne yakın bir yurtdaş ki, bugün istanbul'un 1 
milyon seçmeni vardır, a^ağı - yukarı istanbul.'-. 
un yarısı kadar, belki Ankara'nın seçmenine, 
Türkiye'nin en büyük şehirlerinden bir tane
sinin seçmenine yakın bir kütle) oy kullanmak 
istemektedir. Bıı onların hakkıdır, çünkü me
totları da vardır, yapılmaz bir şey değildir. Bil
hassa, Almanya'daki işçiler, Alman vatandaş
larının nasıl mektup ile oy kullandıklarını göz
leriyle görmektedirler, «Acaba, olur mu, olmaz; 
mı?» düşüncesinden de ıraktırlar. 

Sayın Başkanım, biliyorum on dakikaya ge
liyor mu?... 

BAŞKAN — Geçti efendim, 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Geçti mi efen
dim?.. 

BAŞKAN — Tam ikaz edecektim. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Bitiriyorum,, 
efendim. 

Nihayet, Türk işçilerinin çok şikâyet et
tikleri, mitingler, toplantılar, yaptıkları bir ko
nu daha vardır, vize parası konusu, işçilerden 
C9 mark vize parası alınmaktadır, bir kanuıl 
değişikliği ile. Bu kanun değişikliğinin ciddî 
bir gerekçesi olmadığını o zaman ifade etmiş
tik. Tatbikat, uygulama bizi haklı çıkardı, bu
nun da kaldırılması lâzımdır. Sıla, vatan has
reti içinde yanan o işçilerin Türkiye'ye gelmek 
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için sarf ettikleri parayı düşünürsek, bizim on
lara 69 mark veya daha fazla bir para ödeme
min lâzımgelirken, bir de vize için onlardan 
69 mark almamız uygun olmıyacaktır. 

Sayın Başkana ve değerli arkadaşlarıma te
şekkürler ederim. 

BAŞKAN — Turhan Özgüner... Yok. Hasan 
Ali Gülcan, buyurun efendim. 

HASAN ALİ GÜLCAN (Antalya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; burada' 
tş ve işçi Bulma Kurumunun raporlarını gö
rüşürken, bu kurumun Türkiye'de kuruluşunun 
ne kadar hayırlı, ne kadar isabetli, ne kadar 
büyük bir boşluğu dolduran bir müessese oldu
ğunu ifade etmek isterim. 

Aziz arkadaşlarım; İş ve İşçi Kurumunun 
başlıca görevi, malûmuâliniz işçiye iş bulmak, 
işe işçi bulmaktır. Bu iki yön de tatbik edil
mektedir, memleket içinde ve memleket dışın
da. 

Memleket İçinde; işçi gider, iş Bulma Kuru
muna müracaat eder, İş Bulma Kurumu kendi 
vasıtaları aracıhğiyle ve TRT nin aracılığı ile 
işçilerin vasıflarını, tahsillerini yayınlamak 
suretiyle iş sahiplerine durumlarını arz eder. 
Buna göre işçiler işlerine yerleştirilir, fakat 
ben bunun kâfi olduğuna kaani değilim, iş Bul • 
ma Kurumunun Devlet müesseseleriyle ve özel 
teşebbüslerle temaslar kurarak sık sık bu du
rumu ayarlayıp, bir hale, bir yola koymasını uy-
gun bulurum. 

Dış ülkelere gönderilen işçilerimizin 
gönderiliş şekillerini pek bilmiyorum. Yalnız, 
şunu biliyorum; istanbul'da kurum vardır, ku
rum, «Taşra vilâyetlerinden şu kadar işçi lâ-
jzımdır, gönderin» der. O vilâyette bulunan İş 
ve işçi Bulma Kurumu da derhal sıraya gelmi]» 
işçileri hazırlar ve Avrupa'ya, Avusturalya'ya 
gönderilmek üzere ilgili kuruma gönderir. 

Yalnız, tetkik ettim 1964, 1965, 19C3 yılların
da bâzı küçük illerden daha çok işçi sayısının 
istendiğini gördüm. Bunun sebebini anlıyama-
dım. Belki müracaat orada fazla olabilir, ama 
daha büyük illerde işçi sayılarının daha az 
olduğunu görmekle üzüntü duydum. Aklıma 
çeşitli şeyler geliyor, acaba diyorum, istan
bul'dan diledikleri şekilde mi, neye göre işçi 
istenir, merak ediyorum. Sayın Bakan bu cihe
ti izah ederlerse, memnun olurum. 

Avrupa'ya gönderilmiş işçilerin bir çok 
dertleri olduğu malûmunuzdur. Şahsan Avru
pa'da bulunduğum sıralarda muhtelif devlet
lerde Türk işçileriyle temas ettim, kendileriy
le konuştum. En büyük dertleri, Türk resmî 
makamlarının kendileriyle fazla ilgilenmediği
dir, bu hususta şikâyetleri olmuştur. 

İşte aziz arkadaşlarım; o günden bu güne bu 
şikâyetler eksilmedi, devam edegelmektedir. il
gili makamlardan istirhamımız, bu tip şikâyet
lerin önlenmesine çare bulunması en halisane 
dileğimizdir. 

İşçilerimizin, arkadaşlarımızın buyurdukla
rı gibi, ailelerine gönderdikleri paralar, mek
tuplar çok geç ulaşmakta ve müşkül mevkide 
kalmaktadırlar. Bunun süratlendirilmesini, nü
fus işlerinin, askerlik işlerinin seçime katıla
bilme imkânlarının hazırlanması en büyük 
emelimizdir. Burada parti farkı gözetmeksizin 
bütün partilere mensup milletvekili arkadaş
larımızın işçilerimizin bu (isteklerine seve seve 
katılacaklarına inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; İş ve İşçi Bulma Kuru
munun en mühim dertlerinden birinin maddi 
sıkıntı olduğunu tetkiklerimde anladım. Büt
çeden, iş ve işçi Bulma Kurumuna mümkün ol
duğu. kadar fazla para ayırmanın yerinde ola
cağına kanaat getirdim. Arkadaşlarımın buna 
yardımcı olmalarını hassaten istirham ede
rim. 

Aziz arkadaşlarım; işçilerimizin Avrupa'
dan Türkiye'mize gönderdikleri döviz azımsa-
namaz. 1966 Eylülünde 80 214 655 dolar döviz 
olarak Türkiye'ye göndermişlerdir. Bu cidden 
azımsanacak bir rakam değildir. Bunun bugün 
daha da yükseldiğine inanıyor ve bu hususta 
çalışanlara da teşekkür ediyorum. 

ıSevğili arkadaşlarım; (konuşmamı uzatmak 
istemiyorum, yalnız şu temennilerde bulunmak 
istiyorum : 

Bütçeden bu Kuruma fazla para ayırmaya 
çalışılmalıdır. 

Kurumun şubelerinin büyük kazalara kadar 
götürülmesini temenni ederim. Zira, işçilerimiz 
vilâyetlere gelmek suretiyle birçok masrafla
ra katlanmakta, hattâ senelerce Kuruma ta
şınmakta, durumunu sormaktadır. Bu işçileri 
müşkül mevkide bırakmaktadır. 
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İşçilerimizin lüzumsuz külfetlere katlanma
larını önlemek gerekir. Aksi takdirde, bıkkın
lık içinde, «Bir iş, bir lokma için bu kadar ezi
yet olmaz» düşüncesine varacaklardır. Bu ön
lenmelidir. 

Dış ülkelerde bâzı işçilerimiz maalesef suç 
işlemektedirler, orada yalnız bırakılmaktadır
lar. İşte, bu işçilerimizin de savunmalarının ya
pılması için gerekli tedbirlerin alınmasını te
menni ederiz. 

Çocuklarının tahsil durumu çok önemlidir. 
Bu bakımdan çocuklarının tahsil yapabilmele
ri için, eğer öğretmen kadrosu kifayetsiz ise, 
bunun sağlanması mühimdir. Sayın Bakandan 
bunu da istirham ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; benden evvel konuşan 
arkadaşlarım, işçilerin Avrupa'ya gitmeden 
evvel bir kursa tabi tutulmalarını ifade etti
ler. Ben, bu düşünceyi tasarlamıştım, arkadaş
larım ifade ettikleri için ben tekrar etmiyece-
ğim, arkadaşlarımın bu kanaat ve fikirlerine 
aynen iştirak ediyorum. Zira, biliyorsunuz Av
rupa'ya giden işçilerimiz hazırlıksız gidiyor, 
oralarda bazan Avrupa'nın renkli hayatına da
lıp, ailelerini, çoluğunu, çocuğunu unutuyor
lar. Eğer, Türkiye'de bunlar hazırlanmış, Av
rupa'nın hayatının ne olacağı, ne şekilde hare
ket edilmesi lâzımıgeldiği kendilerine öğretil
miş olursa, bu, işçilerimizin biraz olsun kulak
larında küpe olur ve kötü işlerden çekinmeye 
mecbur kalırlar. Gazetelerde bazan görüyoruz, 
Almanya'nın «Faşing» hayatına Türkler bütün 
rengi ile katılmakta ve o hayatı yaşamaktadır
lar. Bu, ne olursa olsun, çirkin bir hayatın 
gazetelerde resmini go'rmek bizi bir Türk ola
rak üzmektedir. Bu bakımdan kendileri eğiti
lirse, belki bunlardan, kötü âlemlerden çekin
mek suretiyle memleketine, milletine biraz da
ha fazla döviz gönderebilir, çoluğu ile, çocu
ğu ile biraz daha fazla ilgilenebilir. 

Sevgili arkadaşlarım; rakamları arkadaşla
rımız konuşturdular. Ben ayrıca arza lüzum 

. görmüyorum. Sözlerime burada son verirken 
beni dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan dola
yı sizlere teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Yusuf Ziya Yağcı, buyurun 
efendim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; sabrınızın 
tükendiğinin farkındayım, bu bakımdan sözle-

I rimi on dakikanın da altında bitirmeye gayret 
edeceğim. 

Benden evvel konuşan grup sözcüleri ve ki
şisel görüşlerini açıklıyan arkadaşlarımızın de
ğindikleri hususlara da değinmek istemiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; İş ve işçi Bulma 
Kurumunun memleketimiz bünyesindeki önemi 
arkadaşlarımıaca belirtildi. Bulgun memleketi
mizde açık ve gizli surette işsizlik sosyal bün
yeyi zararlı bir şekilde kemirmeye devam et
mektedir. Bunun önünün biran evvel alınma
sında büyük faydalar olduğu mutlaktır. Zira, 
sosyal bünyenin sıhlhati işsizliğin önlenmesine 
bağlıdır. Bu bakımdan, Kurumun gösterdiği 
faaliyetlerin malî kifayetsizlikler dolayısiyle 
yeteri kadar olmayışını belirten arkadaşları
mın fikirlerine aynen iştirak ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; burada sizlere arz 
etmek istediğim bir iki nokta var. Hepinizin 
bildiği gibi yurt dışına işçilerimiz : 

1. Normal sıra ile; 
2. Köy kooperatiflerinden isteklerle git

mektedirler ki, bu, isteklerin % 40 ını teşkil 
ediyor. Bir de ismen talepler ve en son tabiî 
âfete mâruz kalmış bölgelerden gönderiliyor. 

Muhterem arkadaşlarım; tabiî âfetlere mâ
ruz kalmış bölgelerdeki kazazedelerin ailelerin
den yurt dışındaki işlere işçi sevk etmek güzel 
şey, fakat bugün memlekette bunun suiistimal 
edildiği hakkında iddialar isnatlar ve dediko
dular vardır. Bu bizim kulağımıza geldiği ka
dar bizden önce konuşan Güven Partisinin sa
yın sözcüsü Kabadayı da bahsettiler, tahmin ede
rim ki, yetkililerin de kulaklarına kadar da gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî âfete mâruz 
kalmış bölgelerden gönderilen işçilerin önce
lik hakları vardır. Bir ailenin tabiî âfete mâruz 
kaldığı nasıl tesbit ediliyor? Bunun tesbiti vi
lâyetlerde tetşekkül eden icra komisyonları va-
sıtasiyle oluyor. Bu yolla tesbit edilen aileler ve 
bölgeler imar iskân Bakanlığına, oradan da Ça
lışma Bakanlığına ve nihayet iş ve işçi Bulma 
Kurumuna gelmekte ve bu isimler öncelikle der
hal gönderilmektedir. Bize kadar akseden söz
lerden duyduk ki, 1965 yıllından bu yana bil
hassa milletvekili ve Senato seçimleri öncesine 
rastlıyan aylar içinde özellikle, tabiî âfete mâruz 

I kalan bölgeler durumundan iktidar partisi ka-
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nadı istifade etmekte ve böylece beş seneden beri 
sıra bekliyen ve normal surette sıranın gelece
ğine inanan yüzbinlerce işçinin hakkı bir başka
sına teslim, edilmektedir. 

Âfete mâruz kalan 'bölgelerde hakikaten âfet
ten zarar görmüş vatandaşların gönderilmesini 
ve bunlara öncelik tanınmasını elbette ki, biz de 
isteriz. Ancak, bu âfet mevzuu bir bahane ya
pılmak suretiyle, söylendiği gibi, seçim kaygu-
larmda bu konu kullanılıyorsa, bu adaletsiz bir 
tutum olmaktadır, bunun adalet ölçüleriyle bağ
daşması mümkün değildir. Seçim kazanmak için 
iktidar partisinin bâzı yatırımlara girişmesi nor
mal karşılanabilir, fakat çoluk çocuğunun nafa
kasını temin etmek için yurt dışma gitmeyi bek
liyen yüzbinlerce işçinin hakkı bir başkasına 
devredilemez. 

Bunun için, Sayın B? kanın bilhassa açıkla
masını istirham ediyorum, 1065 yılından bu ya
na bilhassa seçim öncesine takaddüm eden gün
lerde hangi, vilâyetten ne kadar işçi gitmiştir ve 
bunlar hangi esasa göre gönderillmiştir? 

Tabiî âfetler mevzuundan dolayı gönderilen 
işçilerin özellikle İsparta ve Konya'da miktarı 
nedir ve buralarda tabiî âfet niteliğinde görü
len hâdiseler nelerdir? 

Bunların açıklanmasında ve bilinmesinde 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer konudara da
ha evvel konuşan arkadaşlarım temas ettikleri 
için, ben sadece bugün yurt dışma işçi gönderme 
yönetmeliğinin kifayetsizliğine dokunmak iste
rim : Bu yönetmelik çok kifayetsiz ki, mütead
dit genelgelerle, 1965 yılından bu yana belki ku
rum yöneticilerinin bile sayısını unuttukları ge
nelgelerle durmadan değiştirtmektedir. Bu da, 
işçi göndermekte karışıklıklara mahal vermek
tedir. Bu bakımdan bu talimatın değiştirilmesi 
ve Bakanlar Kurulunun da incelemesinden geç
miş bir talimatın derhal ele alınmasında zaruret 
vardır. Bu talimatta, istek mektuplarının ekspres 
işlemi görmesinin temin edillmesi, mesleklerin 
Türkiye'de iken tesbiti ve bunların meslekler 
yönünden eğitilmesi ve yetiştirilmesi, işçilerin 
istanbul'da Almanlar tarafından 7 - 10 gün tu
tulmasına sebebolan hâdiselerin önlenmesi için 
gerekli tedbirler yer almalı, bu hususlar bu yö
netmeliğe dâhil edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, önemli bir konu ol
duğu için a,xz edeceğim ; Bugün Almanya'ya 

gitmiş işçilerimizin hatırı sayılır çoğunluğu ve
ya bir kısmı buradaki ailelerine para göndermi-
yor. Bu sosyal bir dâvadır. Oradan para gönder
mediğine göre yabancı bir kadınla ilişki 
kurduğu neticesi çıkarılabilir. Ailesi buradan 
bir nafaka dâvası açar, dâvayı kazanır. İşçinin 
ilk gittiği yer bellidir. Buradan tahsil imkânı 
belki mümkün olabilir, eğer takip imkânına sa
hipse ailesi, ama, işçi ilk mukavelesini bitirdik
ten sonra çalıştığı yerden ayrılabilmektedir. Al
manya'nın içinde başka bir yere, veya gittiği 
yabancı memleketlerden birisinde istediği. işe 
geçmektedir. Bunu kurum yetkililerimiz acaba 
takibedebiliyorlar mı? Ben bildiğim kadarıyla 
nöyliyeyim, takibedemiyorlar ve bu yüzden bir
çok aile çoluk çocuğu ile birlikte felâkete du
çar olmaktadır arkadaşlarım. 

Bu konu sosyal bünyedeki bozuklukların 
düzelmesi ve birçok ailelerin perişan duruma 
düşmelerinin önlenmesi bakımından üzerinde 
önemle durulması iktiza eden bir konudur. 

Değerli arkadaşlarım; babanın oğlunu; an
nenin oğlu ve kızmı; erkek, kardeşin kıs karde
şini; kız kardeşin kız kardeş ve eniştemini, son 
duruma göre talobettiği bilinmektedir. Kız kar
deşin, kız kardeş ve eniştenini aile olarak iste
mesi, bir balama karı - koca gitmeleri bakımın
dan normal karşılanabilir; fakat, babanın oğu-
lu veya oğullarını, annenin oğullarını veya kız
larını istemesi ve bunlara da öncelik tanınması 
bildiğime göre 1963 - 1964 yılından beri sırada 
bekliyen yüzbinlerce işçinin hakkının ihlâli ma--
'ıiyetini taşımakta ve dolayısiyle bir aile imti
yazı doğurmaktadır. Bunun da önüne geçilmesi 
için daha âdil ve gerekli tedbirlerin alınmasın
da fayda olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz dini
ne bağlı, örf ve âdetlerine bağlı bir ülkedir. 
Bizim Almanya'ya göndereceğimiz işçilerimizin 
her şeyden evvel Türkün orada şerefini, haysi
yetini muhafaza edip yücelteceğini bildiğimiz, 
karakterine güvendiğimiz kişiler olması lâzım
dır. Bu yönden gerekli araştırmalar yapılmalı
dır. Ben öyle biliyorum ki, bu araştırmalar r;a-
dece sabıka kayıtlarının sorulması suretiyle ya
pılmaktadır. özellikle yabancı memleketler;! 
gönderilecek kadın işçilerimizin geçmiş hayrıt-
1 ar t ve ahlâkî nitelikleri üzerinde durmakta ve 
yetkili merciler vasıtasiyle bunların tahkikinde 
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fayda olduğu kanaatindeyim. Böyle bir tedbir 
alındığı takdirde, bugün Almanya'daki işçileri
mizin bir kısmının cinayet işlemesine kadar va
ran hâdiselerin tekerrür etmiyeceği mutlaktır. 

Muhterom arkadaşlarım, sabrınızı tükettimse 
özür dilerim. Hepinize saygılar sunarım. (O.H.P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Başer, buyu
runuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; îş ve işçi 
Bulma Kurumu demokratik memleketlerde önem 
taşıyan bir müessesedir. Bugün dünyanın iki 
mihver üzerinde dönmekte olduğu malûmdur; 
birisi hürriyet diğeri de ekmektir. 

Bugün Türkiye nüfus itibariyle % 70 i köy
lerde yaşıyan 23 milyon insanın bulunduğu bir 
memlekettir. Ziraatçilik, traktör ve biçerler sa
yesinde iki aylık bir mevsime inmiştir. Eer Türk 
çiftçisi, her Türk köylüsü ailesinden bir kim
senin dış memleketlere giderek orada kendi 
geçim imkânlarını artırmak için çalışmasını ar
zu etmektedir. 

1945 yılında kurulan İş ve İşçi Bulma Ku
rumu, bugün hem içeride iş bulmada hem de 
dışarıya işçi göndermede büyük rol oynamak
tadır. Ben, bilhassa dış memleketlere gönderilen 
işçilerin bâzı sorunları üzerinde durmak mecbu
riyetini hissediyorum, çünkü, Nevşehir, Türki
ye'de 12 nci olarak yurt dışına işçi göndermek
tedir. Bunun da sebebi, nüfus fazlalığı, arazi 
darlığı ve aynı zamanda dar olan arazinin ve
rimsiz olmasıdır. Bu sebeple, dış memleketlere 
gitmek vatandaşların nafakalarını sağlamasını 
temin etmektedir. 

Dış memleketlere gidenler, ilk önce yabancı 
memleketle çocuk üzerinde anlaşma yapıyor ve 
deniyor ki, «Ben şu kadar çouuğa kadar alıyo
rum.» Vatandaşın beş tane çocuğu vardır. Bu 
sefer vatandaş ister istemez muhtara gidip il
mühaber alarak, nüfusa sağ olan çocuğunu ölü 
olarak geçiriyor. Bu yolu temin edemediği tak
dirde, çocuksuz aileler arıyarak onların üzerine 
çocuklarını yazdırıyor. Bunlar mahkemeleri 
meşgul ettiği gibi, vatandaşları ihbar edildiği 
zaman cezai müeyyide altında bırakmaktadır. 

Dış memleketler üç çocuk istiyorsa, notere 
gidilir, anlaşma yapılır, «üç çocuktan fazlasına 
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tazminat veya çocuk zammı vermiyeceğim» di
ye bir hükme bağlanır ve vatandaşlar da hile 
yolundan kurtulmuş olur. 

Bir de yaş meselesi vardır. Vatandaş üç sene 
evvel müracaat etmiştir. «35 yaşına kadar alı
nıyor» deniliyor; aradan beş sene geçiyor ve 
vatandaş 40 yaşına giriyor. Bunların da, ön
leyici tedbir ahmak suretiyle hakları korunmalı 
veya müracaat sırasına göre onları gönderme
lidir. 

Erkek işçilerimizin daha fazla gönderilmele
ri hem memleket, hem de kendileri için daha 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Saniyen muameleler de uzun sürmektedir. 
Yine şahidolduk ki, Türk çiftçisi sabanının ba
şından Avrupa'ya gitmiştir. Oradaki iş mü
esseseleri Türk işçilerinin zekâ, kabiliyet ve di
rayetine şaşırıp, «Siz sanayi memleketinden 
mi geliyorsunuz?» diyerek bunları takdirle kar
şılamışlardır. Oradaki 8 saatlik çalışma müd
detini yarıya indirdikleri çek zaman görülmüş
tür. Bu da Türk içilerinin kabiliyet derecele
rini Batı Avrupa'da göstermektedir. 

Bir arkadaşımızın da değindikleri gibi, gi
den işçilerimizden birçokları çocuklarını ihmal 
ediyorlar, para göndermiyorliar. Hakikaten bu
rada çocukları müşkilât çekmektedir. Bu ba
lkımdan îş ve îşçi Bulma Kurumu bunlar için 
&e bir tedbir almalıdır. 

Yine işçilerimizin pek çokları memleketimiz
de fabrika kurmak istediklerini sarahaten bize 
yasıyorlar. Hattâ Ticaret Bakanlığından bu iş
lerin süratle çıkmasını bilhassa arzu etmekte
dirler. Çünkü, orada biriktirmiş oldukları para
larla Türkiye'de fabrika kurmak istiyorlar. îş 
ve îşçi Bulma Kurumunun da İkendilerine yar
dımcı olmalarım tavsiye ederim. 

İşçilerimiz gelirken, getirdikleri eşyalar 
dolayısiyle gümrükte büyük zorlukla karşılaş
maktadırlar. Bunun üzeninde de titizlikle duru
lursa, işçiler gelirlerken getirecekleri hediyeler 
için zorluk çekmezler. 

Vaktin gecikmiş olmasından dolayı fazla 
uzatmıyacağım. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çalışma Bakanı, buyu
run efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir) — Sayın Başkan, değerli iarkadaşla-
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rım; sayın sözcülerin ileri sürdükleri fikir ve 
mütalâalara İnşaca cevaplarımızı arz etmeden 
önce teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Bugün müzakere mevzuu yapılan konular, 
evvelce Bütçe ve Plân Komisyonunda Çalışma 
Bakanlığının bütçesi vesilesiyle enine boyuna 
tartışılmış ve Bakan olarak, mesul kişi olaralk 
bunların cevaplarını vermiştim. 

Yine bir vesile ile, gündem dışı yapılan bir 
konuşma vesilesiyle cevap arz ederek Yüce 
Meclisin uzun zamanını almış ve yine konuları 
ariz amik huzurunuzda teşrih etmiştim. Bu 
kere değerli arkadaşlarımız aynı hususları diye
bilirim ki, tekrar ettiler, cevapsız bırajkmak 
niyetinde delilim, müsamahanızı aşmamak kay
dıyla kısa da olsa, öz de olsa yegân yegân temas 
ötmek ıstırarı içinde cevap vereceğim. 

Güven Partisi Grupu adına konuşan sayın 
Kabadayı arkadaşımız, kurumun örnek çalış
malarını lûtufkâr bir ifadeyle övdüler, kendile
rine teşekkür ediyorum. 

Bu arada, sosyal devlet telâkkisi içerisinde, 
tabiatiyle kurumun yüklendiği sorumluluğun 
ve vazifenin arttığını, kemiyet ve keyfiyet ba
kımından yeter elemanlara sahibolmadığını be
yan buyurdular. Bu bir imkân meselesidir, büt
çe meselesidir. Gelişen bütçe içerisinde kurum 
bu imkânlardan bir ölçüde faydalanmakta
dır. 

Teşkilât konusunda, ayrıca gözden geçirile
rek yeniden bir teşkilâtlanmaya gidileceği ve 
kanunun bu istikamette hazırlanacağını ifade 
ederim. 

Sayın arkadaşımız, yurt dışına işçi gönder
me formalitelerine temas ettiler. Bu formalite
ler son derece basitleştirilmektedir ve formali
teleri en çok basitleştirilmiş müessese olarak 
is ve İşçi Bulma Kurumunu göstermek müm
kündür. Çünkü büyük bir titizlik içerisinde 
gayret sarf ediliyor. Bunun açık rakamını söy-
liyeyim: 

Muhterem arkadaşlarım, 1962 yılında 12 bin 
küsur işçi gönderen müessese, bu sene 104 bin 
iscivi pröndermistir. Muamelenin bidayetinden 
müntehasma kadar cereyan eden safhaları dik
kate alınırsa, imkân larivle bu kadar büyük bir 
rakamı bir yıl içerisinde realize etmek, forma
liteleri basitleştirmekle mümkün olmaktadır. 

Ancak, formaliteleri yalnız bir umum mü
dürlük bünyesinde formalite olarak kabul et

memek gerekir. Bütünüyle, administrasyonu il
gilendiren yönleri vardır. Bunlar üzerinde de 
gerekli takip ve titizlik gösterilmektedir. 

Sayın arkadaşımız, radyo bültenlerinin bu 
sahada yayınlanmadığına temas ettiler. Son ya
pılan çalışmalarda bu temin edilmiştir, radyo, 
bu bültenleri muntazaman vermektedir. 

Turist pasaportu ile gidenlerin bir defaya 
mahsus olmak üzere müsamahayla karşılanma
sını istediler, «yurt dışına giderken bir süzgeç 
lüzumludur.» dediler. Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasanın 18 nci maddesine göre Türkiye'de 
seyahat hürriyeti vardır. Yurt dışına çıkmak 
istiyen herkes çıkma imkânına sahiptir. Bu iti
barla her hangi bir tahdit ve takyit bahis ko
nusu olamaz. 

Çalışma hürriyeti vardır. Yine Anayasamı
zın 42 nci maddesine göre çalışma hakkına sa
hiptir ve aynı zamanda bir ödevdir, dilediği ye
re gider ve dilediği işte çalışabilir. Bu itibarla 
hukukî olarak bu seyahati takyidetmek müm
kün olmaz. Ancak, vazifemiz uyarmadır; bunu 
titizlikle takibediyoruz ve uyarmaya rağmen 
yurt dışına birtakım gayrikanuni yollardan gi
denler olursa, bunların himaye edilmiyeceğini, 
her türlü himayeden mahrum kalacaklarını 
ikaz ediyoruz, bildiriyoruz. Bunun çaresi yok
tur, arkadaşlar, gayet açık söylüyorum. 

Sosyal güvenlik anlaşması yaptığımız mem
leketler, İSPTÜCÜ anlaşması yaptırımız memleket
ler aynı şekilde titizlimin içindedirler. Onlar da, 
işveren olarak, müesseselerinde İs ve îşçi Bul
ma Kurumu aracılığiyle gönderilen, meşru 
yoldan •"'elen isçileri çalıştırmak isterler, onlar 
da kendi mevzuatları çerçevesinde takip altın
da tutarlar. Zira kaçak isçi çalıştırmanın ken
di mevzuatlarında sorumlulukları vardır. Niha-
vet. kaçak çalıştırılan isçi sosyal güvenlik şart
larından mahrumdur, tazminat alamıvacaktır, 
hastalanırı zaman tedavi imkânlarından mah
rum kalacaktır. Es ve çocukları inin imkânlar 
hatırlanmamıştır, kendisine. Bu itibarla tama
men kimsesiz ve himayeden mahrum bir vaziye
te düşmektedirler. 

Bunu bir tehlike olarak söylüyoruz, ikaz 
ediyoruz ve yurt dışına turist pasaportu ile çı
kan vatandaşlarımızın sıkıntılarını, ıstırapları
nı paylaşmak için elimizde bir imkân bulamı
yoruz. Bunu gayet açık olarak ifade ediyo
rum. 
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Eğer biz, bu yolu meşru hale getirirsek, İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun vücuduna mevcudi
yetine lüzum kalmaz. Turist pasaportu ile her
kes çıkar, orada dilediği işte çahşabilir. 

Ortak Pazarla ilgili sosyal entegrasyon içe
risinde bu konu ayrı bir ağırlık taşımaktadır. 
Bunu bir başka bahis olarak, bütçe müzakere
leri vesilesiyle izah edeceğim. 

Sayın arkadaşımız, dışarıya gidecekler ara
sından dağ köylerine ve fakir semtlere önce
lik verilmesine temas ettiler. Bu, görüş mesele
sidir, ölçüdür. Aslında gelişme halinde bulu
nan memlekette sosyal dengeyi sağlamak için 
öncelik verdiğimiz vilâyetler vardır, 8 ay önce
lik verdiğimiz vilâyetler vardır. Buna göre tan
zim yapılmaktadır. Ayrıca tabiî âfetlere mâruz 
kalanlara öncelik verilmektedir. Bunları bütçe 
vesilesiyle âriz ve amik belirteceğiz. 

Fransa ile olan anlaşmamız, 

Muhterem arkadaşlar; Fransa'da iktisadi 
konjonktür dışarıdan isçi ithaline müsait değil
di, uzun süre böyle devam etti. Bu itibarla an
laşma, hukukan mer'i ve mevcudolmasına rağ
men realize imkânları bulamadı. Eylül 1969 
tarihinden bu tarafa halen realize edilmekte ve 
1 000 civarında işçi 'gönderilmiş bulunmaktadır. 
thnidediyoruz ki, bu rakam 1970 yılında 5 bini 
bulacaktır. 

Sayın arkadaşımız, Bulgaristan'dan geçen iş
çilerimizin vize sıkıntısı çektiğine temas ettiler. 
«'Bulgar Hükümetiyle temas edilsin ve bu vize 
meselesi kaldırılsın.» dediler. 

Değerli arkadaşlarım, bunlar, Devletler hu
kukunda mütekabiliyet esasına dayanan muame
lelerdir. Vizeyj kaldırdığınız zaman Bulgar ta
biiyetinde bulunan kimselerin de Türkiyeye vize
siz gelmeleri bahis konusu olur. Bunun fayda ve 
mahzurlarını takdirlerinize bırakırım. 

Yalnız, şunu -ifade edeyim, son yaptığımız 
temaslarda Almanya'ya gidecek işçiler doğru
dan doğruya uçakla gideceklerdir. Bundan bir-
buçuk ay evvel Almanya İşçi Bulma Kurumu 
Başkanı Herr Stingl Türkiye'yi ziyaret etmiştir. 
Uzun temaslarımız oldu, kurumun mesulleri 
uzun müzakereler yaptılar ve mutabakat sağlan
mıştır. Uçakla işçilerimiz direk olarak gidecek
lerdir. Böylece Bulgaristan daM vize mahzuru
nu Ibu tarzda lortadan kaldırmış oluyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
arkadaşımız İlyas Kılıç, Anayasanın 42 nci mad
desini okudular, 931 sayılı Kanunun 84 ncü mad
desine göre kuruma mevdu vazifeyi beyan etti
ler ve Devletim kendisine mevdu vazifeyi ifa et
mesi hususunu 42 nci maddeye göre dile getir
diler. 

TaJbiatiyle Anayasayı bir madde olarak de
ğerlendirmek doğru olmaz, Anayasayı bütün »ola
rak değerlendirmek icabeder. 53 ncü madde de 
iktisadi imkânların müsaadesi ve malî kaynak
ların yeterliği nisbetinde, Devletin bu görevi ye
rine getireceği hususunu hükme bağlamış bulun
maktadır. 

Maddî yönden takviye edilmesi hususuna biz 
de kaaniiz ve bu istikamette çalışma yapıyoruz. 
Aslında, kurumda ücretlerin yeter seviyede ol
maması, daha fazla eleman bulundurmamıza ve 
bünyede muhafaza etmemize imkân vermemek
tedir. Bunu bir maddî imkân meselesi olarak 
değerlendirdiğimiz gibi, bunun yanısıra genel 
personel rejimi olarak da değerlendirmek ica-
bedecektir. Ayrı ayrı her kurumun durumunu 
ele almak yerine, bütünüyle Türkiye'de çalışan 
Devlet memurlarının terfih ve terfi şekillerini, 
barem usullerini aynı hizmeti görene aynı ücre
tin verilmesini ve derecelerini itesbit eden bir 
personel reformu, 'zannediyorum, bu ıstırapları 
ve şikâyetleri kökünden halledecektir. Bu isti
kametteki çalışmalar, Şubat sonuna kadar zan
nederim, ikmal edilerek yüoe meclislerin ıttıla
ına sunulmuş olacaktır . 

Sayın arkadaşımız, yönetim kurulunun bu
lunmadığına işaret ettiler. 440 sayılı Kanuna 
tabi iktisadi faaliyet sahasına giren her hangi 
bir faaliyet içerisinde değildir, kurumun aslî va
zifesi âmme hizmetidir. Bu itibarla, kârlılık ve 
verimlilik esasına müstenit faaliyette bulunan 
teşekküller gibi yönetim kurulu bahis konusu 
olmamıştır. Biz, lüzumlu da görmüyoruz. Zaman 
zaman istişareler yapılmaktadır ve kendisine 
mevdu olan âmme hizmetini kendi elemanlariy-
le, sevk ve idare kadrosuyle yürütmektedir. 

İşsizlik Sigortası Kanununa temas ettiler, bu 
husus hazırlanmıştır, evvelce de hazırlanmıştı, 
malûmunuzdur. Üzerinde gerekli rötuşlar yapıl-
iniştir, mütalâalar alındıktan sonra da yine Yü
ce Meclislerin tetkiklerine sunulacaktır. 

Türk İşçisinin tanıtılması meselesine temas 
ettiler. Biz her vesilede bunu yapmaktayız. Dış 
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ülkelerde yayın vasıtalariyle, meselâ Almanya'-
ıda Köln Radyosu vasıtasiyle ve diğer dernekler 
vasıtasjyle Türk (işçisinin karakteri, çalışması 
hususunda değerli propagandalar yapılmaktadır. 
Bunun yanısıra, şükranla kaydedeyim, bizzat 
vatanperver, çalışkan Türk işçisi kendi propa
gandasını, kendi varlığını ve gücünü lortaya koy
mak suretiyle yapmaktadır ve ispat etmekte
dir. 

Yine şükranla belirtmek isterim ki, 1969 se
nesinde Almanya^da çalışan bütün yabancı işçi
ler içerisinde en yüksek vasıflı ve karekterli iş
çiler olarak Türk işçileri gösterilmiş ve kabul 
edilmiş ve bir Türk işçisi de Alman Devlet Baş-
'kanının özel misafiri olmuştur. Dünya televiz
yonu ve basını bu mevzu üzerinde ide büyük 
propagandalar yapmışlardır. 

Eğitim mevzuu, üzerinde hassasiyetle durdu
ğumuz bir konudur, bunu bilhassa belirtmek is
tiyorum. Plân, eğitim meselesini Millî Eğitim 
Bakanlığı bünyesine intikal ettirmiştir. Millî 
Eğitim Bakanlığı bu istikamette koordinasyon 
temin edecek ve çalışma yapacaktır. Biz, ayrı
ca sanayide işyeri, işbaşı eğitimi ve çıraklık 
mevzuunda bir tasarı hazırladık, bunu meclis
ten geçirdikten sonra kurum olarak, diğer ku
ruluşlarla beraber bu istikamette çalışmaları
mızı yapacağız, 

Hemen şunu ifade edeyim; işverenlerin ta
lebi vukuubuMuğu takdirde, işyerlerinde, eli
mizdeki imkânlarla gerekli eğitim çalışmaları 
yapıyoruz, seminerler açıyoruz, kurslar düzen
liyoruz. Ancak bunlar, plân ilkeleri muvacehe
sinde, simidi kemâliyle Millî Eğitim Bakanlığı 
bünyesinde müessir bir eğitim prensibine bağ
lanmıştır. Eğitim Bakanlığı, imkânlar'iyle bu
nu realize yolundadır. 

Para göndermede gecikmenin değişik sebep
leri varıdır, bir süre Ulaştırma Bakanlığı yap
tığım için bunları gayet iyi bilirim. Bu gecik
melere adres hatasından tutunuz da buna ben-
ziyen bir çok muamele noksanları sebebolmak-
tadır, ama derhal şunu ifade edeyim, artan işçi 
sayısı tabiatiyle muhabereyi artırmıştır. PTT 
servislerinin bu istikamette geliştirilmesi ve da
ha dinamik bir çalışma ile süratin sağlanması 
şayanı temennidir. Bunu da Ulaştırma Bakanı 
arkadaşımıza intikal ettirmiş bulunmaktayım. 

Dış ülkelere gitmeden önce işçilere ön eği
tim yapılması meselesine gelince muhterem ar
kadaşlarım; kimin, ne zaman gideceği hususu 
belli olmadan eğitim meselesi bu açıdan mual
lâkta kalmaktadır. 1962 den bu tarafa değişik 
müracaatlar var. Bugün 780 küsur bini aşan ve 
sıra bekîiyen müracaatçıların herhangi bir şe
kilde ve herhangi bir meslek dalında eğitilmesi 
konusu ele alınıp realize edilse bile, belki sıra 
onlara gelmiyecektir veya yaşı müsaade etmiye-
cektir veya diş ülkelerde o dal için bir talep 
vulkubulmıyaoaktır. Bu itibarla; kimin, ne za
man, ne şekilde, nereye gideceği hususu belli 
olmadan arz ve talep pazarda tekevvün etme
dikçe ön eğitimin, sırf bu açıdan değer taşıya
cağına kanii değiliz, ama aksine, Türkiye içeri
sindeki şartlar bakımından, Türkiye'de çalışma
sının temini bakımından eğitim her yönü ile 
faydalıdır. 

Son zama-nlıardıa çok, hakikaten çok tekrar 
edilen bir husus ıda, «vasıflı işçilerimiz gidiyor, 
vasıfsızlar Türkiye'de kalıyor, sanayimiz acaba 
ne hale gelir?» Sözleridir. Bu yazılıyor, söyle
niyor, tekrar ediliyor. 

Muhterem arkadaşlarım, rakam vereyim : 
1969 senesinde 104 bin işçiden sadece yüzde 
24,5 u vasıflıdır ve «bize göre» vasıflıdır ve bi
zim vasıflı dediğimiz elemandır; tabiatiyle onun 
dışında vasıfsızdır. Peki, bunların hiçbirisini 
mi göndermiyelim? Yani vasıflı hiç vermiyelim, 
hep vasıfsız gitsin. Bunu arzu öderiz, bu fikirde 
beraberiz, ama biz emek ihraç eden bir memle
ket olduğumuza göre, pazardaki talebin bizim 
arzumuzla değil, kendi ihtiyacına göre ayarlan 
dığım da dikkate almak zorundayız, «Şu kadar 
vasıflı eleman istiyorum» diyor. Münakaşa edi
yoruz, sert konuşuyoruz, «vermeyiz.» diyoruz, 
indirmeye çalışıyoruz. Âzami indirme nisbetleri 
mevcuıdolsa, bunun takipçisi oluruz. 

Muhterem arkadaşlarım, aileyle gitme mese
lesi, itabiatiyle memleketlere göre değişmekte
dir. Avusturalya aileyle işitiyor, fakat Almanya 
aksine aileyle gelmesini istemiyor. iSadece mes
ken bakımından, zira mesken problemi vardır, 
kendi açısından bunu mahzurlu görmektedir. 
Memleketlere göre bu konu değişmektedir. 

Çocuk meselesi üzerinde yaptığımız görüş
meler, bilhassa Almanya bakımından iyi bir 
netice vermiştir. Çocuk başına 40 Mark öden-

— 638 — 
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inektedir ve Merkez Bankasına yatırılmakta
dır. 4 çocuğu olan b̂ir aile 160 markı her ay 
alabilmektedir; Merkez Bankası Türk Parasına 
çevirerek ödemektedir. Böylece, çocukların bu
rada iaşe ve ilbate bakımından kimsesiz kalma
malarını «temin etmiş, durumlarını daha garan
tili şekilde, daha ölçülü şekilde, menfaatlerine 
daha uygun sekilide teminata bağlamış oluyo
ruz. 

Tabiatiyle, Almanya'da bulunanların bildiri 
meselesi üzerinde tartışılmıştır. Gecikmeler 
vardır. Bu, muhaberenin süratli olması mesele
sinden ziyade, nüfus kayıtlarının tetkiki, kö
yün durumu ile ilgilidir; köyüne kadar gide
cektir ilgililer, muhtar ilmuhaberiyle olmakta
dır. 

Burada şunu ifade etmek isterim; bidayette 
bu böyle değildir, arkadaşlar. Bildiri üzerine 
ödeme yapılıyordu, ama bu bildirilerin sıhhati 
üzerinde münakaşa ve tereddüt hâsıl olunca, 
mesele tahkikat safhasına intikal etti. Bunu da 
beyan etmek isterim. 

Kooperatiflerin göndermesi meselesi üze
rinde duruyoruz. Halen 296 kooperatif vardır. 
Bunların bir kısmı doğrudan doğruya yatırım 
yapmaktadır. Ancak bir kısmının, aracı ku-
luluş olarak, sadece Almanya'ya işçi gönderme
nin vasıtası olarak teşekkül ettiği, bir menfaat 
vasıtası olarak ortaya çıktığı görülüyor. Bunlar 
üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Bunu bil
hassa belirtiyorum. Halen 15 - 16 kooperatif 
faydalı yatırımlar yapmaktadır ve biz de bu 
kooperatifler üzerine eğiliyoruz. Bir limit tesbit 
edilmiştir, ıo limitten fazla gönderilmesini de 
uygun görmüyoruz. 

iSayın arkadaşımızın Samsun'a ait beyanını 
şimdi tahkik ettirdim Genel Müdür arkadaşı
mızdan ve kendilerine de bu notu intikal ettir
dim. Azot f abrikasınca, bugüne kadar şubeye 
100 vasıfsız işçilik talebi verilmiştir ve bu ta
leplerde karşılanmıştır. Kanunsuz bir muame
le olmadığı hususunda Umum Müdürlüğün ba
na beyanı intikal etmiştir. Değerli arkadaşı
mız bunun dışında her »hangi bir ısrarı ve itirazı 
olursa, müşahhas misallerini ele almak sure
tiyle (takipçisi olacağımı beyan etmek isterim. 

Sayın konuşmacılardan Reşit Ülker arkada
şımızın ileri sürdüğü hususlara da cevap arz 
edeceğim. 'Sayın arkadaşımız Bütçe Komisyo
nunda da bu hususları beyan etmişlerdi, ce

vap arz etmiştim, ama Umumi Heyette tekra
rında fayda olduğu kanaatindeler. Ben de onun 
için, özür dileyerek, cevaplarımı tekrar etmiş 
olacağım. 

Dış ülkelere işçi göndermede bizim geri 
kaldığımız hususu iddia ediliyorsa da, bu iddia 
vakıaya uygun değildir. Ortada rakamlar var
dır, fakat uyarıcı olan bu tenkidlerini, «mutla
ka mesele halledilmiştir» diye kapamıyorum; 
bu 'tenkidlerin ışığı altında daha heyecanlı, da
ha fazla, daha ümitli ve şevkli gönderme mua
melesine arkadaşlarımızı yönelten bir davranış 
olarak mütalâa 'etmekteyim. 

Değerli arkadaşlarım, halen Yugoslavya, 
Isparya, İtalya, Portekiz, Yunanistan ve biz; 
emek ihracı bakımından dış ülkelerde, aşağı -
yukarı aynı pazarlarda mücâdele yapan memle
ketler olarak bir aradayız. 

1969 senesi itibariyle ilk 9 aylık sürede Tür
kiye'den giden işçi miktarı 73 865, aynı süre 
içinde Yugoslavya'dan giden 50 042, Yunanis
tan'dan giden 37 879, İspanya'dan giden 30 563, 
İtalya'dan giden 8 432, Portekiz'den giden 8 175. 
Demek oluyor ki, Yugoslavya'dan 23 bin küsur, 
Yunanistan'dan 40 bin küsur, İspanya'dan 40 
bin küsur, İtalya'dan 00 bin küsur daha fazla 
işçi göndermiş bulunmaktayız, önümüzdeki yıl
lar içinde bu çalışmaların daha tempolu olarak 
artacağı ümidini muhafaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, işçi gönderme me
selesi sıraya tâbidir. Bu sıralar, bültenler şeklin
de kamu oyuna ve ilgililere intikal ettirilmek
tedir. Bunun yanı sıra, müesseselerin kapıları 
dâhil, gideceklerin, müracaatçıların muntazam 
listesi her zaman her istiyene gösterilmektedir 
ve kapılarda ilân edilmektedir. Bu itibarla sıra 
şikâyetlerini hiçbir şekilde doğru görmem. Mu
amelelerde atlıyan taraflar olursa takipçisi olu
ruz. Hiçbir zaman Türk bürokrasisinin müda
faasını yapan bir zihniyete sahip değilim; Hükü
met olarak değiliz, ama bir sistem konulmuştur, 
sistem işlemektedir, aksıyan taraflan varsa bu
nun müşahhas misallerini arkadaşlarımdan lüt
fetmelerini rica edeceğim. 

Cenaze nakli meselesi ele alınmış ve bütçede 
halledilmiş bir meseledir. Yüce Komisyon 200 
bin liralık bir fon ayırmıştır. Bunu, Sosyal Si
gortalar Kurumunun fonları ile de takviye ede
rek - (şimdilik, yani hazır fikir olarak ifade 
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ediyorum) - realize imkânları üzerinde düşüne
ceğiz. Büyükelçilikler bünyesinde fonlar tesis et
mek suretiyle, cenaze vâki olduğu zaman derhal 
bunun Türkiye'ye nakledilmesini realize etmek, 
imkân dâhiline sokmak kararındayız. Hiçbir za
man Türk işçisinin cenazesinin orada ortada kal
masını, devlet himayesinden mahrum vaziyette 
yâdellerde ebediyete intikalini mâkul mütalâa 
edemeyiz. 

Pasaport harcı meselesi yine cevap verdiği
miz konulardan birisidir. Bir seneden fazla ka
lanlar için 69 mark alınmaktadır. Alınması lâ
zım mıdır, değil midir?... 

Muhterem arkadaşlarım, hissi argümanlarla 
meseleelri genellikle eşitlik ilkesi dışına çıkara
biliriz. Pek değerli hizmet ettiklerini kabul edi
yorum ; çok güzel hizmetler ediyorlar, Türk eko
nomisine büyük yarar sağlıyorlar, ama Türki
ye'de kanunların bir de eşitlik ve genellik pren
sibi var. Bir seneden fazla dış memlekette kalıp 
pasaportunu vize ettiren kimsenin 69 mark öde
mesi, Türk Devletinin genel giderlerine seve seve 
katılabileceği bir rakam gibi gelir bize, ama üze
rinde tartışma yapılabilir, münakaşa yapılabilir, 
bir fikirdir, ağırlık kazanırsa, şüphesiz bu isti
kamette icraatı tashih etmek her zaman müm
kündür. 

Muhterem arkadaşlarım; oy meselesi üzerin
deki mütalâamı daha evvelce beyan etmiştim. 
Genellik ilkesi içerisinde, ister yurt içinde, ister 
yurt dışında olsun, her vatandaşımızın kamu 
idaresine iştirakini oyla sağlamak, iradesinin is
tikametini oyla tezahür ettirmek Anayasanın bir 
emridir ve icabıdır. 

Yurt dışında bulunan vatandaşların seçim
lere iştiraki meselesi, prensibolarak, Hükümetin 
ve Adalet Partisi iktidarının kabul ettiği bir 
prensiptir. Geçen devre de üzerinde çok durul
muştur. Yalnız birtakım güçlükleri vardır. Hâ
kim teminatı ister, şikâyetler, itirazlar vardır. 
Hangi seçim çevresine, hangi sandığa raptedile
ceği hususu kabili münakaşadır. Ayrıca seçim
lerin süratli ve sıhhatli olarak tasnifi keyfiyeti 
düşünülmek gerekir. 30 dan fazla ülkede işçimiz 
var; bir hakkı verdiğiniz zaman sadece Alman
ya 'dakine verir de, Libya 'dakine, Avustralya'-
dakine vermezseniz olmaz. Bu itibarla meseleyi 
tamamen teknik zaviyeden imkânlarla değerlen
dirip, seçim esprisine uygun şekilde realize et
mek kanunla mümkün olacaktır. Seçim Kanunu 

partilerarası münakaşa mevzuudur. Bu konu 
da, gelişen münakaşalar arasında zannederim 
müspet bir sonuca varacaktır. 

«Avusturalya'ya giden geri gelmiyor» me
selesine temas ettiler bir sayın arkadaşımız ve 
göçten bahsettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, göç diye bir şey 
yoktur. Yaptığımız anlaşmaya göre giden aile
ler tekrar Türkiye'ye dönebilecektir ve uçakla 
döneceklerdir. 

2 sene kalma mecburiyeti vardır. Bu mec
buriyet şunun için düşünülmüştür : 10 bin li
radan fazla uçak masrafı olmaktadır. Bu ka
dar yüksek para harcanarak o ülkeye gittiği
ne göre, ülke bir çalışma garantisi, o gücü 
orada muhafaza garantisi istemiştir. 2 yıl ça
lışma mecburiyeti bu itibarla kabul edilmiş
tir. Göç diye bir şey yoktur. 

Zaman zaman bâzı yazılar çıkmaktadır, 
fakat bizim yaptığımız, bizzat büyükelçimiz 
vasıtasiyle yaptıırdığımız temaslarda, orada 
çalışan işilerimizin durumlarının gayet iyi 
olduğu anlaşılmıştır, memnundurlar. Zannedi
yorum orada Çalışma Bakanlığına bağlı il
gili bir nüve de teşkil edeceğiz ve böylece bu 
işçilerimizle daha yakından ve daha isabetli 
ve sıhhatli şekilde temas imkânları arıyacağız. 

Tekrar edeyim; Avusturalya'ya gidenlerin 
her hangi bir şekilde göç mefhumu ile alâkası 
bulunmamaktadır. 

Sayın Doğan Avşargil arkadaşımızın temas 
ettiği hususlara genel izahatım içinde değin
dim. 

Hasan Ali Gülcan arkadaşımız, geri kalmış 
bölgelere öncelik verilmesi meselesiyle ilgili 
olarak, «Hangi vilâyetten ne kadar işçi dışa
rıya gönderildi, kriterler nedir?» meselesine te
mas ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, kriter evvelâ sıra
dır. 

İkinci kriter âfet meselesidir. Tabiî âfetler 
olmaktadır. Türkiye'de. Bunların meydana ge
tirdiği birtakım sosyal neticeleri, sosyal Dev
let telâkkisi içerisinde bertaraf etmek, yara
ları sarmak Devletin görevi olduğuna göre, 
bunlar için öncelik tanınmaktadır. 

Ayrıca az gelişmiş bölgelere verdiğimiz 
öncelikler vardır, muayyen müddetli olarak. 
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Böylece bir sistem dâhilinde gönderme işi uy
gulanmaktadır. 

Sayın Münir Daldal arkadaşımız, A. P. 
Grupu adına geniş izahat verdiler ve kuru
mun çalışmaalrmı, 1964, 1965 ve 1966 yılların
daki faaliyetlerini rakamlara dayanarak; hu
zurlarınızda dile getirdiler. Kendilerine şük
ranlarımı sunuyorum 

Sayın Yusuf Ziya Yağcı arkadaşımız, 
önemli telâkki ettiğim bir hususa temas etti
ler. Arkadaşımızın temaö ettiği husus âfet 
mevzuudur ve âfet kriterinin siyasi maksat
larla kullanılıp kullanılmadığı noktasında bir 
endişeleri bulunduğu kanaati uyandı bende. 

A. P. nin, özellikle 1965 ve 1969 seçimleri 
öncesinde, bâzı illerde, bu âfet kriterini 
siyasi maksat için kullandığına dair imaları, 
itham demiyeceğim, imaları sebk etti. 

Muhterem arkadaşlarım, bu noktada şunu 
belirtmek isterim, A. P. nin seçim mücadelesi 
tam bir açıklık içerisinde yapılmıştır. Meydan, 
meydan, kahve, kahve, her siyasi parti, rad
yolarda; fikirlerimizi söylemişizdir, yaptıkla
rımızı ve yapacaklarımızı anlatmışızdır. Bu
nun dışında kanunların cevaz vermediği, hu
kukun ve ahlâkın tasvibetmediği ölçüler hiç
bir şekilde, hiçbir seçim çevresinde bizim 
başvurduğumuz usuller olmamıştır ve olmıya-
caktır. Bunu bilhassa beyan etmek isterim. 

Âfet mevzuu hepimizin yüreğini yaralıyan 
bir mevzudur, evvelâ, A. P. Türkiye'nin 67 vi
lâyetinde de mevcuttur ve güçlü bir parti ola
rak ayaktadır. Felâkete uğrıyan yerler 
memleketimizin 3 - 5 vilâyetidir ve felâkete uğ
rıyan vilâyetlere de şefkat eli uzatılmak
tadır. Aç ve açıkça bırakmamak esprisi içeri
sinde derde deva olmanın gayreti sarf edilmek
tedir. Hiçbir zaman süfli hesaplar, küçük he
saplar, siyasi hesaplar bu icraatın içerisinde yer 
bulamaz. 

Değerli arkadaşımız liste istedikleri için 
müsaadenizle bu listeyi okumak istiyorum, zap
ta geçmesinde fayda var. 

Muhtelif doğal olaylar, tabiî âfetler dolayı-
siyle öncelik tanınanların sayısı 35 480. Bunlar
dan sadece (1965 ten bgüne) 9 697 si gidebil
miş, diğerleri sıra bekliyor, sıraları gelmemiş. 

Şimdi, 1965 ten bgüne kadar gitmiş olan 
9 697 kişi acaba hangi vilâyetlerden yurt dışına 
gitmiş oluyor, bunu müsaadenizle listeden oku
yayım : 

Muhterem arkadaşlarım, Amasya Gümüşha
cı, dolu 23 kişi, Gümüşhacı Çetmi 34, Kızılca 
31. 

Ankara Şerefli Koçhisar Çıkınağıl; sel 11, 
Kalecik sel 21, Nallıhan, Kızılöz yangın 10. 

Bingöl, deprem 2 137. 
Balıkesir - Manyas - Kısık, selden 92; Balı

kesir - Manyas, deprem 1 005 müracaatçi ola
rak, giden 725; 

Denizli - Çivril, sel 37 müracaat, 23 gitmiş. 
Erzurum - Hınıs ve civarı 12 027 müracaat, 

2 163 gitmiş; 
Giresun 550 gitmiş; 

Konya - Seydişehir 9 gitmiş, Çumra 18 git
miş, Akşehir, sel, 29 gitmiş; Karaören 129 
gitmiş. 

Liste devam ediyor, sayın arkadaşıma ayrı
ca yazılı da vereceğim. Yalnız okumak istedi
ğim bir iki rakam daha var: 

Muş, hepinizin malûmu deprem felâketi, 
1 965 müracaattan 1 313 ü gitmiş; 

Sakarya, s el ve demrem, 4 695 ten 2 525 i 
gitmiş; 

Bolu, deprem 2 958 gitmiş. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunlar 1965 yılın
dan sonra vukubulan tabiî âfetler dolayısiyle 
gönderilen kişiler değil mi efendim? 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFt ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, 1965 - 1969 arası... 
Mâruzâtımı üç vilâyet daha söyleyip tamamlı-
yacağım. Bir ithama cevap için bu rakamları 
vermeye mecburum. 

Şimdi Afyon Karahisar'a geliyorum: 914 
kişi gitmiş. 

Burdur'a geliyorum; 599 kişi gitmiş. 
İsparta'ya geliyorum; 384 kişi gitmiş, muh

terem arkadaşlarım, işte liste burada. 
Demek oluyor ki, âfetler dolayısiyle yurt dı

şına gönderilenler şu veya bu vilâyetin siyasi 
hesaplarına göre değil, âfetin tahribatına ve 
onun ölçüsüne göre olmaktadır. 

Beni sabırla dinlediğiniz için. Yüce Meclise 
hem teşekkürlerimi hem de saygılarımı sunarım 
efendim. (A. P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — tş ve İşçi Bulma Kurumu ve 
buna bağlı olarak faaliyette bulunan teşekkül
ler hakkındaki konuşmalar sona ermiştir. Kamu 
İktisadi Teşebbüslerinin denetlenmesine dair 
468 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince 
bilançoları tasvibe arz olunması gereken te
şekkül ve müesseselerin hesap yılı itibariyle bi
lançolarını ayrı ayrı oya sunacağım. Kabulü ha
linde, yönetim kurulları Yüce Meclis tarafın
dan ibra edilmiş olacaktır. Ancak, tabiatiyle 
tahkik konusu olan veya kaza mercilerine inti
kal etmiş bulunan veyahut da bundan sonra 
her hangi bir surette intikal edecek olan mese
leler mütesna bırakılmaktadır. 

Şimdi iş ve İşçi Bulma Kurumu'na dair bi
lançoyu okutuyorum : 

12. — İş ve İşçi Bulma Kurumu : 
1964 yılı gelir fazlası: 4 012 200,37 lira. 
BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1965 yılı gelir noksanı: 6 063,23 lira 

BAŞKAN — Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1966 yılı gelir fazlası: 2 325 870,83 lira 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
1964, 1965, 1966 yıllarına ait kati hesap bilan
çoları Meclisimizce ibra edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün müzakeresi 
intacolunan Devlet Su işleri G-enel Müdürlüğü 
1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde de
ğişiklik yapılması hakkındaki kanun tasarısı
nın yapılan açık oylamasına 247 Milletvekili 
katılmıştır. 168 kabul, 73 ret, 6 çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı, Meclisimizce de kabul edildi
ği cihetle kanunlaşmış bulunmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkındaki kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına 226 Milletvekili katılmıştır. 
167 kabul, 55 ret, 4 çekinser oy çıkmıştır. Ta
sarı, Meclisimizce de kabul edildiği cihetle ka
nunlaşmıştır. 

Yüce Meclisin daha önce almış olduğu ka
rar gereğince, programın bitimine kadar çalış
maların devam etmesi gerekmektedir. Kaldı 

ki bir ihtimal olarak göz önünde bulundurulan 
durum muvacehesinde Meclisin geceyarısmı aş
kın bir zamana kadar programını bitirmesi im
kânı bahis konusu olamıyacaktır. 

Sayın Hüsamettin Başer arkadaşımız vermiş 
olduğu bir önergede «Vaktin gecikmesi ve gün
demde iş ve işçi Bulma Kurumu, Millî Piyan
go idaresi, Türkiye Zirai Donatım Kurumu, 
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Âlet
leri ve Makinaları Fabrikaları müesseseleri 
vardır, 3 . 2 . 1970 günü saat 10 da devam 
edilmesini arz ve teklif ederim.» buyuruyorlar. 
Bu şekli intaceden bir önergeyi, arkadaşımız 
Hüsamettin Başer vermiştir. 

Bugün, mevcut yazılı gündemin haricinde 
iki ek ödenek tasarısını görüşmek mümkün 
oldu. Elimizde şu anda ek ödenek tasarısı ola
rak on tasan daha vardır ve bu tasarıların bu 
hafta içerisinde Meclisimizce görüşülüp kanun
laşması gerekmektedir. Takdir edersiniz ki 
bunlar da bir vakit almaktadır. Şimdi, bu du
rum muvacehesinde önergeyi okutmak suretiy
le meseleyi müzakere edeceğim. 

Sayın Başkanlığa 
Vaktin gecikmesi ve gündemde iş ve işçi 

Bulma Kurumu, Millî Piyango idaresi, Türki
ye Zirai Donatım Kurumu, Ziraat Âletleri ve 
Makinalan Fabrikaları müesseseleri vardır. 
3 . 2 . 1970 günü saat 10 da devam edilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Nevşehir 

Hüsamettin Başer 

BAŞKAN — Sayın Başer, tabiatiyle iş ve 
işçi Bulma Kurumu müzakeresi sona ermiş ol
ması dolayısiyle bu önergeden çıkarılmaktadır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet, 
sayın Başkan. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — ıSayın Başkan, 
önerge aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Ülker, aley
hinde. 

REŞİT ÜLKER (istanbul) — Değerli arka
daşlarım, saat 15 kararını almamızın sebebi, 
programa göre üç gün ileriye gitmiş olmamız 
ve erken bitmesi idi. Bugün görüşülen, gerek 
Emekli Sandığı, gerekse İş ve İşçi Bulma Ku
rumu üzerinde çok konuşma yapılabilecek ni-
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telikte kuruluşlar. Bundan dolayı şu saate gel
dik. Şimdi biz her gün program değiştirirsek 
bunun altından çıkamayız. Arkadaşlar da bu
na göre öğreniyorlar, ona göre hazırlanıyorlar. 
Arkadaşımızın teklifinin birinci kısmına, yani 
bu gece devam etmeyip yarına kalmasına katı
lıyoruz, fakat istirham ediyoruz, evvelki ka
rara uygun olarak saat 15 e bırakılsın. 

Bugün dört tane müessese bahis mevzuu 
idi, yarın üç tane müessese bahis mevzuudur; 
Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu, Atatürk Or
man Çiftliği, Toprak Mahsulleri Ofisi. Bura
dan da Millî Piyango İdaresi, Türkiye Zirai 
Donanım Kurumu geriye kalıyor. Bu bakım
dan ara kapanır gözükmektedir. Yarın saat 
15 e bırakılması uygun olacağı kanaatindeyiz 
ve böylece de muntazam bir şekilde devam 
edebiliriz. 

BAŞKAN — önergenin lehinde, aleyhinde 
başka söz istiyen? Yok. önerge iki ayrı duru
mu kapsamaktadır. Bu sebeple ayrı ayrı şekil
ler dairesinde oya sunacağım. Evvelemirde 

2 . 2 . 1970 O : 1 

Hüsamettin Başer arkadaşımız bu gece artık 
Meclisin müzakereye devam etmemesini talebet-
mektedir. öyle değil mi efendim? 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet, 
sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu hususu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-

| 1er... Kabul edilmiştir. 
i Aynca yarın sabah saat 10 da toplanmak 

suretiyle programın müzakere edilmesi talebe-
, diliyor. Değil mi efendim? 

I HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Bu hususu Yüce Meclisin oyu
na sunuyorum. Saat 10 da toplanılmasını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Şubat 1970 Salı günü saat 10 da toplanıl
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,42 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Ali Cavitî Oral 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Ali ihsan* Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Sarih Ay gün 
Kâzum Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
H. Turgut Toketr 
Şerafettin Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Süleyman Çiloğlu 
Ömer Eken 
JRafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDİN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
İbrahim Aytaç 
Kemal Eıtöeım. 
Osman Tan 
Mevrut Yılmaz 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açılk üyelikler 

450 
247 
168 
73 

6 
202 

1 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Mehmet Bilgin 
BİTLİS 

Zeynel Abidin İnan 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel1 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif TosyalıoğTu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demârer 
Abdurrahmıan Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sama Arslan 
Mehmet Emlin Durul 
Hasan Korfcmazcan 
Ali Uslu 

DÎYA"RBAKTR 
Abdüllâtif Ensrioğlu 

Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
llhamji Ertem, 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmjancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Samjet Güldoğan 
Ömjer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Naci Gaciroğlu 
Fetullah Taşkesenliioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsımet Angı 
Seyfi Öztürk 
M. Şemserttin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılmç 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Tur^utalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal | 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Hilmi Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Hasan Türkay 
Akgün SiMVrili 
Mehmet Yandımcı 

İZMlR .1 rJAXA.JLMV 

Mustafa Akan 
Şükrü Akkan 
Münir Daldal 
Nihad Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Mustafa Topçular 
Orhan Deniz 
Muzaffer Akdoğanlı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Vehbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaz öztuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengülcr 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

ADANA 
Fazıl Güleç 
AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Kemal Ataman 
İbrahim. Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

BALIKESİR 
Mehmet Niyazi Gürer 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özraen 

MUĞLA 
İzzet Oktay 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

DENİZLİ 
İlhan Açıkalın 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Nafiz Yıldırım 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Hanağası 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırımı 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
Ali ihsan Göğüs 
Muhittin Sayın 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. >Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Âdil Yaşa 

SİVAS 
Enver Akova 
Kadri Eroğan 
Tevfik Koraltan-

lenler] 
İÇEL 

Turhan özgüner 
İSTANBUL 

Mehmet Ali Aybar 
Bahir Ersoy 
Orhan Kabibay 
M. Kâzım özeke 
Reşit Ülker 

İZMİR 
Burhancttim Asutay 
M. Hulusi Çakır 
Kemal önder 

KARS 
Turgut Artaç 
Osman Yeltefcin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KONYA 
Orhan Okay 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal1 

URFA 
BaJhrti Karakeçili 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmıet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Ahmet Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Karakaş 
Kevni Nedimoğlu 

Mustafa Üstündağ 
KÜTAHYA 

Ali Erlbek 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Ok 

MARAŞ 
Mehmet özdal 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar A kal 
Nihat Kale 

[Redde 
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SİİRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Hüseyin Çınar 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Eımir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Uslu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kırrkoğlu 
Yusuf Ziya Yılimaız 

AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkerim Bayazıt 
Nevzat Günıgör 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Osman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
İ. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Palksüt 
Osman Soğukpmar 
.Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 

TEKİRDAĞ 
Orhaın Öztrak 

TOKAT 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arsl&ntürk 

[Oya haü 
ARTVİN 

iSabit Osman Avcı (B.) 
AYDIN 

Mehmet Çelik 
Nahit Menteşe (B.) 
KemaJl Ziya Öztürk 
İsmet Sezgin (B.) 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
öiı'hat Bilgehan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BOLU 
Nihat Bayramıoğlu 
Halil İbrahim Cop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Çanga 
Ahmet Dallı (I.) 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin (B.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Ali Naki Ulusoy 

Cevat Küçük 
Ahmet Şener 

URFA 
Necati Aksoy 
Vehbi Melik 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Baısan Değer 
Behzat Egilli 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bildin (B.) 
Rasim, Cünisli 
Selçuk Erverdi 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 

GAZİANTEP 
İ. Hüseyin İncioğlu 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
İ. Kayhan Naipoğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdelmir (LÂ.) 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 
M. Sait Reşa 

UŞAK 

Adil Turan 

ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
İsmail Arar (Bşk.V.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Rıza Kuas (İ.) 
Haydar özdemir 
Ilhami Sancar 
ismail Hakiki Telkinel 
Naime İkbal Toıkgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Lelbit Yurdoğlu 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Aranç 
Şeref Baikşık 
Ali Naili Erdetm 
İhsan Gürsan 
öo^kun Karagözoğlu 
Talât Orhon 

[ÇekinserlerJ 
ADANA I AĞRI I KARS 

Turgut Topaloğlu Kasım Küfre'vi Kemal Okyay 
AFYON KARAHİSAR İSTANBUL NİĞDE 
Haımdi HamamcDoğlu Sezai Orkunt M. Nuri Kodaımanoğlu 
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Şiıiasö. Osma 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali Nalkd Üner 

KARS 
Lâtif Ak üzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Turüıan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlıı 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarılkçı 
Hasan Korkut 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Raıhri Dağdaş 
Necmettin Erfaaikan 
Mustafa Kuibilay îmer 
İhsan1 Kaibadayı -
1. Ethem Kılıçoğlu 
ıSadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mesut Erez (B.) 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Haıkkı Gö!kçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbasar 

SAKARYA 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hüseyin Özalp (B.) 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
(©•) 
M. Kemal Palaoğlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Yusuf Uluısoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Konan Aral (1.) 
Hüseyin YeMpmar 

URFA 
M-ehmıet Aksoy 
Neomettlin Gevheri 
(B.) 
Mehmet Ali Kölklü 

UŞAK 
Orhan Dengıiız 
M. Fahri Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Neşet. Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
'S. Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Malatya 

Yekûn 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Oral 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali 'Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Möhmet Rıza Çerçel 
Hasan Dinç er 
Alî İnsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Ay gün 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Musa Kâzum Coşkun 
H. Turgut Tokeir 
Şeraf ettin Yıldırım 

ANTACYA 
Hasan Akealıoğlu 
Süleyman Çil oğlu 
ömer Eken 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Kemal Ertöeim 
ösiman T a n 
Mevl'üt Yılım az 

BÎNGÖL 
Mehmet Bilgin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 226 

Kabul edenler : 167 
Reddedenler : 55 

Çekinse Her : 4 
Oya katılmıyanlar : 223 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul 
BlTLÎS 

Zeynel Abidin İnan 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Cemal Külâhlı 
Barlas Küıntay 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 
Mehm'et Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Baiycıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Mehmıet Emin Durul 
Hasan Korıkınazcan 
Ali Uslu 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Abdüllâtif Ensrioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
Mustafa Harmancıoğlu 

ELÂZIĞ 
Sam>et Gül doğan 
öm,er Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 
Fetullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Sevfi öztürk 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Oeak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 
Abdullah İzmen 
M. Emin Tnr<?ntalp 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 
Hilmi' Türkmen 

İSTANBUL 
İlhan (Egemen) Da-
rendelioğlu 
Tekin Erer 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Ak gün Silıivrili 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Münir Daldal 
Nibad Kürşad 

KARS 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Enver Turgut 
Mehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
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KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güne§ 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Vehlbi Engiz 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Necati Kalaycıoğlu 
Baha Müderrisoğlu 
Tahsin Yılmaız öz tuna 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 
Kemal Kaçar 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

ADANA 
Ali Rıza Güllü 

AFYON KARAHİSAR 
Süleyman Mutlu 

ANKARA 
Kemal Atatman 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Suna Tural 
Yusuf Ziya Yağcı 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gül cam 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Mehmet Çelik 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

Mustafa Orhan Daut 
Hilmi Okçu 
Vehbi Sınmaz 
Kâmil Şahinoğlu 
önol Sakar 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Abdülkadir Özrnen 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Baş er 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurrnacroğlu 

ORDU 
Oengiz Ekinci 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Talât Asal 
Ilyas Kılıç 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
ismet Yalçmer 

SİİRT 
Zeki Çeliker 
Adil Yaşa 

SIVAS 
Enver Akova 
Ekrem Kangal 
Tevfik Koraltaın 
Yusuf Ziya Önd.ıer 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
DENÎZLÎ 

İlhan Açikalm 

DİYARBAKIR 
Nafiz Yıldırım 

ELÂZIĞ 
Mehmet Aytuğ 
Hayrettin Han ağası 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karaeaşehir 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 

HATAY 
M. Sait Resa 

İÇEL 
Turhan özgüner 

İSTANBUL 
Mehmet Ali Aybar 
Bahir Ersoy 
M. Kâzım özeke 
Reşit Üliker 

İZMİR 
Bur'hanettlin Asutay 
M. Hulusi Çakır 

KARS 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Möhmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Tufan Doğan Avşargil 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Orhan Okay 
Mustafa Üstündağ 

MANİSA 
Mustafa Ok 

MARDİN 
Sevfi Günestan 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
M'e'hmıet Aksoy 
Necmettin Öe^heri 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Turgut Nizam oğlu 
Ahmet Celâl Sunarur 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Cahit Kara*kaş 
Kevni Nedimoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

ORDU 
Memduh Ekşi 

SAKARYA 
B. Turgut Boztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Yaşar Akal 
Nihat Kale 

SÜRT 
Mehmet Nebil Oktay 

SP7AS 
Hüseyin Çınar 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Cevat Küçük 

TJŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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[Çekinserler] 
ADANA 

Turgut Topaloğlu 

ADANA 
Fazıl Güleç 
M. Salâhattin Kılıç (B.) 
Melih Kemal Küçükte-
p'epmar 
Emir H. Postacı 
Kemal Satır 
Ahmet Topaloğlu (B.) 
Alpaslan Türkeş 
Hüsamettin Usilu 
Şevket Yılmaz 

ADIYAMAN 
Kâmil Kınkoğlu 
Yusuf Ziya Yılmaz 
AFYON KAEAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Abdülkeriım Bayazıt 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Ve'hbi Meşhur 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Orhan Birgit 
Sinan Bosna 
Oısiman Bölükbaşı 
Orhan Eren 
î. Sıtkı Hatipoğlu 
Mustafa Maden 
Şinasi özdenoğlu 
Emin Baiksüt 
Osman Soğukpınar 
Aydın Yalçın 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı (B.) 

AYDIN 
Nahit Menteşe 
Kemaıl Ziya öztürk 
ismet Sezgin (B.) 

AFYON KARAHlSAR 
Hamdi Hamaancıoğlu 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

[Oya hatılmıyanlar] 
Fikret Turhangil 
(Bşk.V.) 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR/ 
Salih Zeki Altınbaş 
Öihat Bilgdhan 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Mehmet Niyazi Gürer 
Ahımet ihsan Kırımlı 

BlLEClK 
Sadi Binay 
Mehmet Ergül 

BÎNGÖL 
Mehmet Sıddık Aydar 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim öop 
Kemal Demir 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Nail Atlı 
Sadrettin Ganga 
Ahmet Dallı (î.) 
Ertuğrul Mat 
ibrahim1 Öktem 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Cahit Angın 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoglu 
Hasan Değer 
Behzat EeriTH 

EDÎRNE 
tlhami Ertem (B.) 
Cevat Sayın 

ELÂZTft 
Ali Rıza Senti oğlu 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin (B.) 
Rasim Canisi 
Selçuk Erverdi 
Naci Gaciroğlu 
Cevat Önder 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz (B.) 

GAZİANTEP 
Şinasi Çolakoğlu 
I. Hüseyin Incioğlu 
Muhittin Saym 

GlREıSUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizaıuettin Erkmen 
I. Kayhan Naiboğlu 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Mustafa Karaman 
Nurettin Özdemir 
(İÜ.) 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan. 
Abdullah Oilli 
Talât Köseoğlu 
Hüsnü Özkan 

İSPARTA 
Hüsamettin Akmumcu 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Mazhar Arı kan 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
ismail Arar (Bşk.V.) 
Sadettin Bilgiç 
Ferruh Bozbeyli 
(Başkan) 
Eşref Derinç.ay 

NlĞDE 
M. Nuri Kodaman oğlu 

Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Nuri Eroğan 
Orhan Eyüboğlu 
Orhan Kabibay 
Rıza Kuas (I.) 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
Ilhami Sanca r 
ismail Halkkı Tekine 1 
Naime ikbal Tokgöz 
Turgut Topaloğlu 
Necdet Uğur 
Leb it Yurd«oğlu 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Muzaffer Fazlı Armç 
Şeref Balkşık 
Ali Nadli Erdem 
ihsan Gursan 
Coşkun Karagözoğlu 
Talât Orhon 
Şinasd Oömıa 
Keimal Önder 
Akın özdemir 
Orhan Demir Sorguç 
Ali NaiM Üner 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Veyis Koçulu 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
(B.) 
Vedat Âli Özkan (B.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Feyzullah Çarıkçı 
Hasan Korkut 
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KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 

KOCAELİ 
Nihat Erim 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Necmettin Erlbalkan 
Mustafa Kulbilay îmer 
1. Eıtheıa Kılıçoğlu 
'Sadi Koçaş 
özer ölçmen 
Faruik Sükan 
Vefa 'Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Eıfoek 
Mesut Erez (B.) 

MALATYA 
Hakkı Götçe 
İsmet İnönü 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Veli Bakirli 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

M. 
MARAŞ 

Nejat Çuhadar 

Mehmet özdal 
İbrahim Öztürk 

MARDİN 
Şevki Altındağ 
Ahdülkadir Kennooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 
îzzet Oktay (t.Ü.) 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
S. Hakkı Esatoğlu 
Esat Kıratlı oğlu 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Hamdi Mağden 
Kemal Şensoy 
Ata Topaloğlu 
Orhan Vural 

RİZE 
Sami Kumbas&r 

SAKARYA 
Güngör Hım 

SAMSUN 
Mustafa Boyar 
Kâmran Evliyaoğlu 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 
Tevfik Fikret övet 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Kadri Eroğan 
M. Kemal Palaoğkı 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Nedim Karahalil 
Orhaın Öztrak 
Mustafa Sabri Sözeri 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 
Yusuf Uluısoy 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincibğlu 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ali Rızıa Uzu-ner 

TUNCELİ 
Kenan Aral (1.) 
Hüseyin Yemipmar 

URFA 
Necata Aksoy 
Mehmet Alii Göklü 
Balhni Karakeçili 
Vch'bi Melik 

UŞAK 
Orhan Detagiız 
M. Fahrİı Uğrasızıoğlu 

VAN 
Mehmet Emin Erdinç 

YOZGAT 
îsmalil Hakkı Akdoğan 
Abdullah Baştürk 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğhı 

[Açık üyelikler] 
Malatya 1 

Yekûn 
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MİLLET MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

38 NC1 BİRLEŞİM 

2 . 2 . 1970 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ? DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
I I 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

ur 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
12 . 5 . 1965 tarih ve 468 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesi gereğince hazırladığı (1964, 1965, 1966 
yıllarına ait) Kamu iktisadi Teşebbüslerinin 
denetimi sonuçları hakkındaki raporlarına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi D : I I ; 3/108, 122, 259, 267, 
385, 436, 456, 469, 506, 519, 538, Ö44, 740, 796, 
800, 813, 814, 841, 847, 848, 866, 867) (Millet 
Meclisi D: I I I ; 3/54) (Cümlhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1131) (Millet Meclisi S. Sayısı : 771 e 
ek) (Dağıtma tarihi : 14 . 1 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

...v- ^m< . .«;. . . . 



Dönem : 3 Q O 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 0 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe 
Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/176, C. Se

natosu :1 /1063) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1344) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10263-1/1063 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 38 sayılı yazınız : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya

pılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 
edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Acık ov neticesi : 106 

Kabul. 
Ret 
Çekiııser 

İÜ t 
4 
1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/176, C. S. 1/1063 
No. : 40 

Millet Meclisi Başkanlığına 

(Juımıhuriycıt Senatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 19(!D yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere .̂ iıksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma ıKiomisyonu (Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar 





Dönem : 3 ğf\ 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 4 U 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/178, C. Senato* 

su : 1/1065) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1347) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 30 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10265 -1/1065 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 23 . 1 . 1970 gün ve 38 sayılı yazınız : 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapıl

ması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu.Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla ka
bul edilerek, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
İbrahim Şevki Atasağun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : 93 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

89 
4 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/178, G. S. 1/1065 
No. : 42 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet İSenatosu Genel Kurulunun 29 . 1 . 1970 tarihli 32 nci (Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Karayolları Genel Müdürlüğü 1969 yılı Bütçe (Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkmda kanun tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı 

Sakarya Milletvekili 
Nuri Bcvyar 




