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riyet Senatosu Geçici Komisyon raporu 
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maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
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yal işler Komisyonu raporu (M. Meclisi 
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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda: 

1970 yılı Bütçe Kafnunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak : 

Millî Eğitim Bakanlığı ile, 
Ticaret Bakanlığı bütçeleri görüşüldü ve 

kabul olundu. 
istanbul üniversitesi; 
istanbul Teknik "Üniversitesi 
Ege Üniversitesi; 
Ankara Üniversitesi; 
Hacettepeüniversitesi; 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bütçe

leri görüşüldü ve açık oya sunuldu. 
Siyasi Partiler Kanununun 74 ncü maddesi

nin yeniden düzenlenmesine ve bu kanuna ge

çici bir madde eklenmesine dair kanun teklifi 
ile, 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1970 Bütçe 
Kanunu tasarıları açık oya sunuldu ve tasarıla
rın kanunlaşmaları kabul olundu. 

Bugün 3 Şubat 1970 Salı günü saat 10.00 da 
toplanılmak üzere Birleşime saat 03.05 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S= Ü. 
Sırrı Atalay Âdil Ünlü 

Kâtip 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 

SORULAR 

Yazılı sorular 
1. — Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üyesi 

Ahmet Nusret Tuna'nın, Kastamonu'nun, su 
ihtiyaçlarını karşılryacak YSE Bölge Teşkilâ
tının kurulmasına dair yazılı soru önergesi, 

Köy İşleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/632) 
2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi 

Zerin Tüzün'ün, LCC Öğretim Kurumuna dair 
yazılı soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/633) 

2. — GELEN GÂĞITLAR 

Rapor 
1. —20 . 2 . 1980 tarih ve 1567 sayılı Türk 

Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzaltılmasına dair kanun 

tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/2; C. Senatosu 1/1053) (S. Sa
yısı : 1363) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılış Saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı. 

KÂTİPLER — Sami Turaln (Kakseri), Hüseiyin Atmaca (Denizli). 

•> 

BAŞKAN — 37 nci birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SONUÇLARI 

1. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/12; C. Senatosu 1/1038) (S. 
Sayısı : 1297) (1) 

2. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis 
yonu raporu (M. Meclisi 1/13; C. Senatosu 
1/1035) (S. Sayısı : 1298) (1) 

3. — Ege Üniversitem 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/9; C. Senatosu 1/1034) (S. 
Sayısı : 1294) (1) 

4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/4; C. Senatosu 1/1039) (S. 
Sayısı : 1289 (1) 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (1) 

M) Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi : 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5; C. Sena
tosu 1/1046 (S. Sayısı : 1290) (2) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısı ile Beden Terbiyesi 

(1) 1297, 1298, 1294, 1289 S. Sayılı basma-
yazüar 2 . 2 . 1970 günlü 36 ncı birleşim tuta
nak dergisine bağlıdır. 

(2) 1288 S. Sayılı Basmayazı 29 . 1 . 1970 
günlü 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır. 

(2) 1290 S. Sayılı Basmayazı tutanağın so-
nundadır. 

5. — Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/10; C. Senatosu 1/1036) (S. 
Sayısı : 1295) (1) 

6. — İktisadi ve Ticari İlimler akademileri 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (M. Meclîsi 1/14; C. Sena
tosu 1/1050) (S. Sayısı : 1299) (1) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı, İstanbul Teknik Üniver
sitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, Ege Üni
versitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, Anka
ra Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, 
Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısı, iktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanun tasarıları üzerimde açık 
oylamaya gidilecektir. Kutular dolaştırılacaktır, 

Genel Müdürlüğü Bütçe kanun tasarısı üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz 'istiyen sayın 
üyelerin isimlerini sıra ile okuyorum : 

Sayın Fakih özlen, C. H. P. Grupu adına; 
Sayın Abdülkerim Saraçoğlu Güven Partisi 
Grupu adına; Sayın Suphi Gürsoytrak Millî 
Bİrîik Grupu aJdına; Sayın Halûk Berkol, A.P. 
Grupu adına konuşacaklardır. 

Şahısları aidına söz istiyen sayın üyeleri sı
ra ile okuyorum : Sayın Hamidi özer, Sayın 
Hüsnü Dikeçligil, Sayın Kasılm Gülek, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Beliğ Beler, Saym Ahmet 
Karayiğit, Sayın Fevzi Halıcı, Sayın Hüseyin 
Atmaca, Sayın Kâmil Karavelioğluldur. 

(1) 1295 ve 1299 S. Sayılı basmayazılar 
2 . 2 . 1970 günlü 36 ncı Birleşim tutanak der
gisine bağlıdır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

- 1 6 1 — 



C. Senatosu B : 37 

Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın özlen'-
dedir, buyurunuz. 

C.H.P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Konya) — Sayın senatörler, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 bütçesi hakkında C.H.P. Grupunun gö
rüşlerini arz edeceğim. 

önce Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulu
şunu ve bu Bakanlığa, tarihî anlam ve önem ta
şıyan, Atatürk tüten gençlik ve spor adının ve
rilmesini C.H.P. Grupu olarak tasvip ve takdir
le karşıladığımızı açıklamak isteriz. 

Gençlik sorumlarının su yüzüne çıktığı ön-
plâna geçtiği bu yıllarda, görevi esasen çok 
yüklü olan Millî Eğitim Bakanlığına bir de bu 
konuyu, bütün ağırlığı ile yüklemek yerine, ay
rı bir icra organı olarak Gençlik ve Spor Ba
kanlığının kurulmasını bir ihtiyacın karşılan
ması, bir hizmetin tam görülmesi bakımından 
yerinde ve olumlu bir karar olarak niteliyoruz 
ve bunu böylece belirtmeyi zevkli bir görev sa
yıyoruz. 

özelliği bulunan Gençlik ve Spor konuları
nı anlayışlı bir düzen içinde yürüterek gelişti
rebilmek, raporda da ifade edildiği gibi bir ih
tiyaç, bir zaruret haline gelmiş bulunuyordu. 

Bakanlığın kuruluş ve örgütlenme kanunu
nun ne zaman ne şekilde elimize geleceği, dola 
yısiyle görev ve çalışma sınırlarının kesin ayı
rımı belli olmadığından, birer dilek olmaktan 
öteye geçemiyeceğini bildiğimiz halde bâzı dü
şünce ve görüşlerimizi sıralamaktan kendimizi 
alamıyacağız. 

öyle anlaşılıyorki bir taraftan Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğünün bugünkü ihtiyacı 
kargılıyamaz hale gelmesi, kadro ve organizas
yon kifayetsizliği iş hacminin çalışma takatini 
aşması, diğer taraftan gençlik ve spor konula
rına bir genel müdürlük açısından değil de çok 
daha geniş ve müessir olan Bakanlık kademesi 
açısından bakmak ve ele almak görüşü hüküme
ti bu karara götürmüştür. Bu çok olumlu bir 
kavrayıştır. 

Profesör, öğretmen, kitap, okul, ders dışın
da, yani öğrenim ve okul dışında beden eğiti
mi dâhil, boş samanların kıymetlendirilmesi dâ
hil her halükârda boş zamanların zararlı zaman
lar olmasını önlemek, gençliğe düşünce ve ha
reketlerinde, hattâ his ve heyecanlarında, ışık 
tutacak araç ve gereçleri sağlamak gibi mad-
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di ve manevi çok yönlü pek çok görevin bu 
Bakanlığın çalışma sahasına gireceği anlaşıl
maktadır. 

Saha bu kadar genişleyince, iyi niyetten ha
reket ederek kuruluş kanunu ve tatbikatta, 
içinden çıkılmaz münakaşalardan kurtulmak 
için daha şimdiden bâzı mefhum ve tâbirler
de, bâzı deyim ve tarifelerde birleşmemiz lâ. 
zımgeldiği kanısını taşıyor. Bu maksatla bâzı 
konulara değinmek istiyoruz. 

3530 sayılı Kanunun birinci maddesinde 
(Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetlerini ulu
sal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini sağ-
lıyan faaliyetlerini sevk idare) cümlesi ve bil
hassa bu cümlede ulusal ve inkılâpçı gelişim 
deyimi kullanılmıştır. 

1961 Anayasasının olumlu ağırlığı karşısın
da Atatürk düşmanlarının bile Atatürkçü oldu
ğu, ilerici, gerici inkılâpçı, tutucu, sağcı, solcu 
tartışmalarının yoğunlaştığı bu günlerde yukar
da belirttiğimiz gibi Atatürk tüten gençlik 
ve spor adını almış bir Bakanlığın bütçe ko
nuşmalarında kuruluş eleştirisini yaparken, 
tartışma konusu bu deyimlere, (Ağyarını mâ
ni efradını cami) olmasa bile, bulabildiğimiz 
kadar ölçü, sınır ve tarif getirmeye çalışmayı 
ciddî bir görev sayıyoruz. 

Atatürkçülüğü alalım. Atatürk, Dil - Tarih 
ve Coğrafya Fakültesinin cephesinde yazılı 
«Hayatta en hakiki mürşit ilimdir» diyen en ha
kiki mürşit olarak ilim tanıyan, eylemlerinde 
akla ve ilme rakipsiz öncelik veren anlayış 
ve görüşe sahip çıkan bir liderdir. Demek olu
yor ki plân ve fabrika yaparken olsun, baraj 
yaparken olsun, kanun vazederken olsun, icrai 
hükümet ederken olsun seçime girerken olsun, 
bir yeni bakanlık kurarken olsun, ilim ve akıl
dan başka mürşit tanıyanlar, ilim, teknik ve 
akıldan başka nitelikteki mürşitlere sığınıp me
det umanlar, samimî olmak istiyorlarsa Ata
türkçü olmak iddiasından kesinlikle vazgeçme
lidir!* 

Belki Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bu Ba
kanlığın bütçesi ile bunların ilişkisi varmı? 
Diye bir soru akla gelebilir. 

Sayın senatörler. 
Geldiği yere varmak istediği amaç sisli ve 

belirsiz olan, üzerine oturtulduğu temel pren
sipler gören, karanlık ve tartışmalı bulunan 
kuruluş ve örgütlerin icraatları gelir ve gider-
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leri üzerinde gelecekte mutabakata varmamış, 
elbirliği ile mutlu neticeye ulaşmamız mümkün 
değildü'. Bir yandan Bakanlar teker teker 
Atatürkçü olduklarını beyan ederler, hükü
metimiz lâik Cumhuriyet ve sosyal devlet il
kelerine sadakatla ölünürlerken öte yandan 
bu çatının altında, meşin yuvarlağın peşin
den koşmanın günâh olduğunu söyliyebilir ve 
millî maçlarda netice almak için Eyüp Sultan 
ziyaretlerinden yardım beklenirse ilim ve tek
niğin çözümliyebileceği sorunlar, batıl itikat
lar ve Cumhuriyetin geçmişe gömdüğü fayda
sız alışkanlıklara emanet edilirse, edilecekse 
ister Spor ve Gençlik Bakanlığı kuralım, ister 
ağzımızla kuş tutalım arzu edilen, özlenen amaç
lara ulaşmamız, mutlaka bir başka bahara ka
lacaktım. 

Bir iki gün evvelki gazetelerde, dışardan 
ithal ettiğimiz Ronien sporcularının önümüzdeki 
yıl Romen Hükümeti tarafından, italya'ya Aka
demiye gönderileceği haberi vardı. 

Sporcuların ve spor eğitimcilerinin türbe
lere adaklar adayıp kurbanlar keserek değil, 
akademilerde yetiştirildiği zamanımızda kuru
luşunu alkışlarla karşıladığımız Gençlik ve 
Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, bilhassa 
bu Bakanlığın kuruluş kanunu henüz yolda 
iken bizim bu konuları daha da genişletmeye 
hakkımız vardır sanırım. 

3530 sayılı Kanunun birinci maddesinde ge
çen ulusal ve inkılâpçı amaçlar deyimine ve 
bunu anlayışımıza gelelim 

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur, diyen 
Hükümet şekli olarak lâik Cumhuriyeti getiren 
toplumun, çağın ve uygarlığın gidişi yönünde 
daha iyiye, daha güzele, daha ileriye doğru 
canlılığını ve dinamizmini yitirmeden, durma
dan, yıkmadan, usanmadan ilerlemesinin tarz ve 
tedbirleri manzumesi olarak tanımlıyabilece-
ğimiz Atatürk inkılâpçılığı, eski yeni ve eskisini 
yıkıcı, yeniyi ve yenilikleri yapıcı hareketler 
halinde olmak şeklinde düşünürüz biz. 

Toplumu veya sporu öğrenciyi veya gençliği 
dededen kalma görenekler içinde tutmak şöyle 
dursun yüz yıllar geride kalmış anlayış ve tu
tumlara doğru götürmek inancında olanların in
kılâpçılıkla uzaktan yakından bir ilgisi olamaz, 
inkılâpçılar tavizci olamazlar. Bunlar olsalar 
olsalar inkılâp düşmanı olabilirler. Meselâ: Ken-

j dişi önemsiz, niteliği önemli bir konuyu alalım. 
Bütçe Komisyonunda milletvekilleri ve senatör
ler ve Sayın Bakan, muhalifi, muvafıkı ve ta
rafsızı ile ve ittifakla kulüplerin idareci kadro
larını politikanın, politikacının baskı altında 
tutmasına karşı çıktılar. Spor teşekküllerimizin 

j illâ da bir politikacı gölgesine çıkmak alışkan-
I lığının altında yatan mâna nedir? Korkmadan 

parmak basalım. Kurmakta olduğumuz Gençlik 
ve Spor Bakanlığının kanun ve nizamlarını, spo
run ilk şartı olan disiplin ve centilmenliğin sı
nırlarını politikaya, politikacı hatırı ile kabulü 

I veya örgütü veya şahısları lehine zorlamak. Bu
nun halin köle mânasında teba Devleti kanun 
ve nizam tanımadan ihsan, menfaat dağıtan bir 
örgüt olarak tanıyor. 

Yüzyıllar gerisi bir anlayışın modern özen
tisi olmaktan başka mânası nedir? Sporda bu 
zihniyet Osmanlılığın forma giydirilmiş kılığı
dır. Bu anlayışın ulusal inkılâpçılıkla uzaktan, 
yakından ilgisi olabilir mi? Bu anlayışla centil
men sporcu, ulusal inkılâpçı gençlik, başarılı ta
kım yetiştirilebilir mi? Gel gör kd, bunlar yıllar 
yılı söylenir ve söylenenler dâhil iktidara gelen
ler spor kuruluşlarına el atmak, filân veya falan 
kulübe başkan olmak, seçim bölgelerindeki ku
lübe iltimas sağlama hastalığından bir türlü ken
dilerini kurtaramazlar ve bunun neticesi spor
da bir profesyonellik ve amatörlük dengesizliği 
ortaya çıkıverir. 

Sayın Bakan ve teknisyen arkadaşlarımızdan 
rica ediyorum büyük bir sakınca yoksa bu ko-

I nuyu hazırlamakta oldukları yasa ile hiç değil-
I se belli sınır ve prensipler içine almaya çalışsın

lar. Gençlik ve spor alanından politik baskının 
elini çekmesi çarelerini her halde bulmalıyız. 

Okul dışı gençlik sorunlarını çalışma sahası
nın içine alacağını tahmin ettiğimiz Gençlik ve 
Spor Bakanlığı hakkındaki bu konuşmamızda, 
sağcı, solcu, ilerici, gerici deyimlerine de geniş
çe bir açıdan değinmek istiyorum. Kanımızca 
sistemleri genel olarak ikiye ayırabiliriz insan 
zekâsına, aramak, bulmak, keşfetmek, icadet-
mek, yapmak, çalışma ve sonuç alma olanakla
rında sınırsız serbesti tanıyan bu serbestiyi ko
ruyan ve nizamhyan sistem ile insan zekâsını 
frenliyen, gemliyen, bir kalıp bir cendere içinde, 
kendi istediğini içine sokmak istiyen sistem. 

I Birinde insan zekâsı bir araç mesabesindedir, 

_ 163 — 



C. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 1 

ötekinde insan ve zekâsı, hak ve hürriyetleri, 
görev ve sorumluluklariyle bir çalışma rahatlığı 
içindedir. 

Biz, gençlik sorunlarına çözüm yolu aranır
ken ayınım sağ, sol olarak değil bu ölçüye göre 
yapmanın isabetli olacağı görüşündeyiz. 

Sayın senatörler, 
Okumak için Üniversite istiyen, daha iyi ye

tişmek için çeşitli dileklerde bulunan bu dilek
lerine karşı zor tedbirlerine başvurulunca ken
dilerini haklı görüp bu haklarını savunmak uğ
runda nizamî yollardan mücadeleden çekinmi-
yen gençlere, yani insan zekâsına düşünmekte, 
daha mükemmeli aramakta müsamaha ediniz 
demek istiyen bilinçli çocuklarımıza rastgele, 
ilerisini gerisini düşünmiyen sorumsuz sokak 
ağzı ile, anarşist solcu damgasını vurmaktan 
vazgeçmenin zamanı çoktan gelmiştir. 

Bizi rahat ve serbest bırakınız, bize üniver
site, yurt, hoca, kitap, spor sahaları ve salonları 
ve eşyaları temin ediniz. Bizi bizden eski olan
ların istediği gibi değil çağın istediği gibi ye
tiştiriniz demek istiyen, belki bir kısmı da fazla 
dozlu bu dilekleri uğruna mücadele etmenin 
bilincine varmış üniversiteli gencimiz hattâ ço
cuksu bir hevesle bıyıklarını falancanın bıyık
larına benzetmiş olsa bile insanları koyun sürü
leri telâkki eden sistemin savunucusu olamaz. 

Her gençlik sorununa, kolay tarafından sol 
tahriki der polis copuyla halletmeye kalkarsak, 
sorunları çoğaltmak ve zorlaştırmaktan başka 
hiçbir netice alamayız. 

Hiçbir şeye inancı olmıyan, inandığı şeyler 
uğrunda sesini çıkarmasını bilmiyen mütevek
kil, miskin bir gençlik mi yetiştirmek istiyorsu
nuz? Camide öğle veya sabah namazı kılıp kan 
dökmeye karar verip Taksim Meydam'nda bı
çak salkyan veya Mühendislik, Mimarlık Aka
demisine başlan yapıp adam öldüren gayriniza-
mi güruhun yanında mı olacağız, yoksa, bugü
ne kadar her hareketini nizamî bir temele daya
yıp usul ve kanuna uygun olarak mitingini, 
protestosunu yapan yani bugünkü hür dünya 
gençliğinin vasıtalarını kullanan ve hiçbir suret
le elini kana bulaştırmıyanlann üstüne mi çul
lanacağız? Bunları kesinlikle açıklığa kavuş
turmalıyız. Hükümet devamlı olarak kanunlar 
tarafında olduğunu söyler. Kanunların cinayet
ler serisine yardımcı ve teşvikçi olduğu görül
müş şey değildir. 

Gençlik, anlaşılması güç bir çağdır. Gençlik 
hevesler, taşkınlıklar çağıdır, insan eğitmek, 
adam yetiştirmek zor bir iştir. Hele çağ değiş
tirmiş ve değiştirmekte olan toplumumuzda es
kimiş ile yeniliklerin her gün sürtüşme halinde 
bulunduğu sosyal hayatımızda kan dökme alış
kanlık haline gelmeden bunu evvelâ spor saha
larımızdan, sonra sokaklar ve okullardan sürat
le kovup çıkarmalıyız. Bence bu konuda, tar
tışmaların ve spor maçlarının kan dökmeden, 
kimseyi incitmeden yapılması lâzımgeldiği ter
biyesinin yerleşmesi konusunda Gençlik ve Spor 
Bakanlığına da büyük görevler düşmektedir. Bu 
Bakanlık spor centilmenliğine evvelâ sporcuları 
bilâhara bütün gençliği alıştırmakla görevli bu
lunmaktadır. 

Kurulmakta olan Bakanlık bu sorunlara bu
güne kadar alışılagelen dar ve yanlış açıdan de
ğil, inkılâpçı, Âtatürk'çü açıdan Cumhuriyetçi 
ve lâik anlayışla ve 1961 Anayasasının Sosyal 
Devlet görüşü ile teşhis koymalı ve çözüm yol
larını bu istikametlerden aramalıdır. Dernek
lerine maddi yardımlar alarak, suçlu olanlar 
cezasız bırakılarak mütecavizler, hattâ kaatiller 
korundukları kuruntusuna kapılırlarsa, kan dök
me alışkanlık haline gelirse, yarın nerede ve ne 
zaman kimlerin kanının döküleceğini hiç kimse 
kestiremez. 

Politikada iltimas ve haksızlık silâhını kul
lananlar, er geç aynı silâhların kurbanı olmaya 
mahkûmdurlar. 

Sayın Bakanın demeçlerinde, sık sık, gençlik 
sorunları polis tedbirleriyle çözümlenemez cüm
lesine rastlamış olmak binleri ferahlatmaktadır. 
Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmayla en az 
bizim kadar inkılâpçı, Âtatürk'çü Cumhuriyet 
kuşağına bağlı olduğu, gençliği ve sorunlarını, 
sporu ve sporun dar geçitlerini bizden daha vu
kufla incelemiş ve incelemekte bulunduklarına 
inandığımız Sayın Bakan ve görev arkadaşların
dan arz ettiğimiz bu konularda büyük başarı
lar beklemekteyiz ve bu yöndeki başarılarına 
hizmet ve yardımda kusur etmiyeceğinizi tekrar
lamaktan hususi bir zevk duyuyoruz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Türk 
sporunu, Türkiye'de birisi kışla bahçesi olan 
Taksim Stadı, diğeri İmalâtı Harbiye sahası de
nilen Ankaragücünün bugünkü çalışma yeri 
olan iki sahada top oymyaıı, sporun bir örgüte 
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bir umum müdürlüğe ve hattâ bir Bakanlığa 
ihtiyacı olduğu görüşünün çok uzak olduğu de
virlerden teslim alıp. müşkül şartlar içinde bu
günkü hale getiren 17 . 7 . 1038 tarihinde, yani 
bundan 32 yıl evvel yürürlüğe giren 3530 sayılı 
Kanunla kurulmuş katma bütçeli bir idaredir. 
30 . 5 . 1941 gün ve 4047 sayılı ek bir Kanunla 
şube ve memuriyet unvanları değiştirilmiş, 
29 . 4 . 1959 gün ve 7252 sayılı Kanunla da 
Spor - Toto Teşkilâtı kurulmuştur. Beden Ter
biyesi faaliyetlerin okul içi olanlar Millî Eğitim 
Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu Bakanlıkta 
Beden Eğitimi ve izcilik Şubeleri vardır. Ra
porda da belirtildiği gibi bu şubelerin çalışma
larını yeterli bulmaya imkân yoktur. 

Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasın
da ve bütçe raporunda vukufla dile getirilmiş 
bulunulan eleştiri ve temennilere burada uzun 
uzun tekrar etmiyeceğim sadece satır başlarını, 
zapta geçsin diye, arz edeceğim. 

Millî Eğitim Bakanlığı ile irtibatın eksikliği 
okullarda hemen hemen beden eğitiminin mev-
cudolmayışı şeklinde tecelli etmektedir. Orta 
dereceli okullardan Beden eğitimi dersi bizde 
haftada bir saat, diğer birçok memleketlerde 
haftada 6 saat olduğu ifade edilmiştir. Okul sı
ralarında spor aşkı ve eğitimi aşılanmamış in
sanlar üzerinde okul dışında netice almak güç
tü:. 

Üniversite ve yüksek öğretimde spor faaliye
ti yok denecek derecededir. Hele özel okullarda 
beden eğitiminin lâfı bile geçmemektedir. 

Gençlik bunalımlarına spor yoliyle, kısmen 
de olsa tedbirler getireceği ümid edilen Bakan
lığın, bu konularda Millî Eğitim Bakanlığı ve 
yüksek öğretim kurumlariyle işbirliği yapması 
büyük faydalar sağlıyacaktır. işittiğimize göre 
Millî Eğitim Bakanlığından İzci ve Beden Eği
timi Şubeleri de devrolunacaktır. Biz de isabetli 
olacağı kanısını taşıyoruz. Senato olarak da ta
dil ve teklif getirileceğini duyduğumuz özel 
yüksek okullar Kanununda, beden eğitimi için 
boşlukları dolduracak hükümler koymayı unut
mamalıyız. 

Bölge müdürlüklerinin Beden Terbiyesi Ge
re! Müdürlüğüne bağlanması için mevzuat ge
tirilmesi, dışardan oyuncu ve antrenör getirme 
ihtiyacının asgariye indirilmesi, sporumuzun 
biran evvel ehil ellere emanet edilmesi için Kü-
çüksu da kurulacak spor akademisinin kuruluş 

1 ve kadrolarının tesbit ve kanunlaştırılması belli 
başlı ve müşterek dileklerimiz olmaktadır. 

Spor ve tesislerinin vatan sathına yayılması 
amatör spor dallarının teşvik ve himayesi yeni 
Bakanlıktan beklediğimiz hizmetler arasında
dır. 

\ Sayın senatörler, Beden Terbiyesi Genel 
/ Müdürlüğünün 92 388 522 Tl. lık bütçesini 

45 000 000 lirası yatırım harcamalarına ayrıl
mış bulunmaktadır. 1969 yılmn aynı olan bu 
miktarın başlanılmış ve tamamlanacak yatırım
ların mevcudiyeti ve maliyet artışları kaale alı
nırsa kâfi gelmiyeceği kanısındayız. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesine 2,5 
Milyar Frank ayırabildiğini duyduğumuz Fran
sa ve benzerlerinin yanında bu mütevazi bütçe 
ile mümkün olan yapılmıştır deyip geçmek iste
mediğimiz için, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü ve Spor ve Gençlik Bakanlığı için gelir 
kaynakları arayıp bulmak ve bu kaynakları 
'bulduktan sonra görevlilerden daha çok hizmet 
beklemek ve istemek lâzımgeldiğini belirtmek 
isteriz. Ancak mevcut telislerin haftada bir 
iki gün hizmet görüp 3 - 4 gün boş kalması su
retiyle meydan gelen imkân ziyamı tesisleri 
mümkün olduğu kadar çok hizmette kullanmak 
çarelerini arayıp organize ederek, az para, az 
tesis ile çok iş, çok hizmet görme gayretlerine 
yardımcı olmalarını da, örgütte görevli kıymet
li arkadaşılanmızdan bdkleriz. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde 
14 - 25 yaş arasında 6 000 000 genç vardır. 
145 691 yüksek tahsil öğrencisi mevcuttur. 25 
yaş sınırını 35 yaşa çıkarırsak 1 4 - 1 5 milyon 
insanın, Beden Terbiyesi hizmetlerini görmek, 
boş zamanlarım kıymetlendirmek ve yarın biz
lerden nöbeti devralacak kuşağı bizlerden da
ha hizmet görecek şekilde yetiştirmekte Genç
lik ve Spor Bakanlığının görev ve şeref payı 
büyük olacaktır. 

Vukuf ve cesaretle, bugünkü kuşak dünkün
den daha iyi yetişmektedir, diyebilen Sayın Ba
kan ve görev arkadaşlarının yeni kuruluşun ça
tısı altında başarılar kazanacaklarına yürekten 
inanıyoruz. Çağımızın genel sorunu olan genç
lik bunalımları ve gençlik sorunlarının tansiyo
nunu normale indirme spor yoliyle tedavi etme 
eğiliminin, yeni Bakanlıkla, memleketimizde tat-

I bıkatını yapacağız. 
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Spor ve Gençlik Bakanlığı, kuruluş kanun
ları ve diğer ihtiyaçlarını tarnamlıyarak, icra 
organında özel yerini aldığı ve başarı yolunda 
zor ve şerefi görevlerine yöneldiği zaman bu 
örgüte alkış tutmuş olmanın mutluluğunu hep 
birlikte paylaşacağız. Bu anlayış ışığında, Cum
huriyet Halk Partisi Senato Grupu olarak Genç
lik ve Spor Bakanlığına ve Türk Sporuna, emek 
ve hizmeti geçmiş olanları ve halen görev yap
makta bulunanları ve bundan sonra sorumluluk 
sahibi olacakları saygiyle selamlamayı zevkli 
bir görev sayar, 1970 yılı Bütçesi tatbikatçıla
rına başarılar dileriz. 

Saygılarımla. (Alkışlar). 
BAŞKAN — Güven Parti Grupu Adına Sa

yın AJbdülkerim Saraçoğlu, buyurunuz. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA AB-
DÜLKERİM SARAÇOĞLU (Mardin) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 

Mensubu bulunduğum Güven Partisi Senato 
grupu adına 1970 malî yılı Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi arz 
ediyorum. 

Sayın senatörler, eğitimin tam ve kâmil ola
rak gerçekleşmesi için ruhi ve bedenî eğitimin 
bir arada yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi şart
tır. Çünkü istikbalimizin teminatı ve yarının bü
yükleri olan Türk gençliğinin bedenî ve ruhi 
eğitiminin ahenkli olarak bir arada mütalâası 
ve yürütülmesi aziz milletimizin bekası ve biran 
evvel muasır medeniyet seviyesine ulaşması ile 
sıkı sıkıya alâkadardır. Gençliğine iyi spor ter
biyesi veren ve fikren iyi yetiştiren milletler, 
dünya milletleri arasında istikbâllerini garanti 
altına almış sayılabilirler. Fikrî eğitim ile bir 
İlkte, iyi bir spor terbiyesi iktisabedilir ve be
raber yürütülürse, o şahıs ve milletlerde çalış
kanlık, demokratik anlayış, toplum dayanış
ması, millî şuur tam mânasiyle yerleşmiş ve 
gelişmiş olacağından medeni bir Devlet olarak 
aünya devletleri içinde hakiki yerini almış olur. 
Bundan dolayı, Hükümet ve millet olarak 
gençlik dâvaları üzerinde eğilmek ve büyük ve 
eşsiz Atatürklün milletimizi ve Devletimizi ema
net ettiği aziz gençlerimizi her türlü aşın akım
ların muzır tesirlerinden uzak tutmak, koru
mak ve fikir hazinelerini zenginleştirmek mec
buriyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, gençlerin bedenî eği-
timleriyle ilkokul çağından alâkadar olmak lâ
zımdır. Bu çağdan itibaren, çocukların bedenî 
kabiliyetlerini teşhis etmek ve buna göre atle
tizmin çeşitli kollarında hazırlamak ve yetiş
tirmek gerekir onun için de ilk tahsil çağların
da başlıyan bu faaliyeti orta, lise ve üniversite 
devrelerinde daha olgun ve geniş imkânlarla 
yürütmek ve spor terbiyesini gençlerimize aşı
lamak lâzımdır. 

Okullarımızda bu şekilde her İM temel eği
tim beraber yürütülürken çeşitli sebeplerle okul 
dışında kalmış gençlerimizin beden eğitimi ve 
spor terbiyesini de sağlamak lâzımdır. Bu saha
daki genç kütleyi de başı boşluktan kurtarmak 
ve onları toplum için faydalı birer eleman hali
ne getirmek gereklidir. Bunun için de her vi
lâyetin kaza ve nahiyesine varıncaya kadar çe
şitli spor tesislerinin kurulması ve sporun teş
vik edilmesi lâzımdır. 

Bugün bizde, okul içi sportif faaliyetler 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Beden Eğitimi 
ve izcilik şubesiyle yürütülmekte ve muraka
be edilmektedir. Okul dışı sportif faaliyetler 
de, yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığına 
bağlı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü vası
tası ile yürütülmektedir. Maalesef bu İM te
şekkül arasındaki koordinasyon noksanlığından 
doğan birçok noksanlık ve aksaklıklar göze 
çarpmaktadır. Bu durum, okul dışındaki spor
tif faaliyetini büyük ve taze kuvvetten mahrum 
etmekte ve okul içi faaliyetlerde de beden eği
timi eksikliği şeklinde tecelli etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, tarihimizi tetkik 
ettiğimiz zaman, milletimizin yaşadığı asrın spor
tif hareketlerini daima benimsemiş birçok dal
larda ve bilhassa Türk'ün kuvvet ve gücünü 
bütün dünyaya tanıtan güreş sahasındaki mu-
vaffakıyetleriyle bayrağımızı şeref direğine 
çektirme kabiliyetini göstermiş ve alkışlatması
nı bilmiştir. Maalesef bugün, Türk gücünü bü
tün dünyaya tanıtan bu sahada nedense bir mu
vaffakiyet gösterilmiyor. Bilâkis bir gerileme 
müşahade ediyoruz. Kanaatimizce bugün bu 
sahada çalışacak yeni elemanların seçiminde ge
rekli titizlik gösterilmemekte, kıymetler lâ-
yıkı veçhile aranmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, senelerden beri ku
rulması tasarlanan ve arzu edilen Gençlik ve 
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Spor Bakanlığının kurulmasında büyük bir isa
bet vardır. Mezkûr bakanlığın sportif sahada
ki eksiklik ve aksaklıkları gidereceği ve diğer 
bakanlıklarla koordinasyon kurarak bu saha
daki boşlukları dolduracağı inancını taşıyoruz. 

Kurulan bu bakanlığın kendi çalışma saha
sında bulunan konuların tertip ve ayırımı ya
kında ortaya konulmuş olacaktır. Vatandaşın 
toplum ruhunu olgunlaştırıcı, yurt savunma 
gücünü yükseltici, kişiliğini geliştirici ve mem
leketin tanıtılması için ferdin ve toplumun mo
ral ve fizikî kabiliyetini inkılâpçı amaçlara 
göre yöneltecek jimnastik ve spor faaliyetleri
ni bünyesinde geliştirecek olan Gençlik ve Spor 
Bakanlığının Teşkilât Kanununun biran evvel 
çıkartılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bundan evvel Başba
kanlığa bağlı olup bugün de yeni kurulan Genç
lik ve Spor Bakanlığına bağlı Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü katma bütçe ile idare edilen 
ve 16 . 7 . 1938 tarihinde kurulan bir teşek
küldür Şube ve memuriyet unvanları 
30 . 5 . 1941 tarih ve 447 sayılı ek bir Ka
rımla değiştirilmiştir. 29 . 4 . 1959 tarih ve 
7258 sayılı Kanunla da Spor - Toto mü
essesesi Inırulmuş ve bu müessese Genel Müdür
lüğe bağlanmıştı. Bugün, bu iki teşekkül de 
yeni kurulan Gençlik ve Spor Bakanlığının bün
yesi içindedir. Bu bakanlığın bünyesi içinde 
bundan evvel yaptıkları işlerden daha çok başa
rılı işler yapmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün 1970 malî yılı Bütçesi 92 mil
yon 388 bin 520 lira olarak bağlanmıştır. Bu
nun 23 milyon 568 bin 286 lirası genel bütçeden, 
bakiyesi teşkilâtın kendi bünyesindeki kaynak
lardan temin edilmektedir. Genel Müdürlüğün 
dar, kifayetsiz kadrosu ve yüklü iş hacınına 
rağmen, Spor - Toto'dan temin edilen gelirler 
değerlendirilerek birçok yatırımlar yapılmış
tır. Bunların bir kısmının bitmiş bir kısmının 
da bitmek üzere olduğunu memnuniyetle öğren
miş bulunuyoruz. Bu yıl da, aynı kaynaktan te
min edilen 45 milyon liralık muhtelif yatırım 
yapılacağını raporun muhtevasından öğrenmiş 
bulunuyor ve bunu memnuniyet verici bir ha
ber olarak telâkki ediyoruz. 

Güven Partisi grupu adına bundan evvelki 
bütçelerde yaptığımız konuşmalarda belirttiği
miz gibi, yapılacak bütün yatırımların bölge

ler arasında sosyal adalet prensipleri dâhilin
de dağıtılması ve vatandaşların hizmetine arz 
edilmesini temenniye şayan görüyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
1. 6 . 10 . 1971 tarihinde izmir'de yapıla

cak olan Akdeniz oyunları hazırlık çalışmala
rının başarı ile ilerlediğini ve bunun finansman 
kaynaklarının temin edildiğini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. Tesis ve bütün hazırlık
ların aksamadan zamanında bitmesini temenni 
ederiz. 

2. Ruh ve beden eğitimi bakımından ama
tör spor dallarının himaye edilmesi ve teşvik 
görmesi lâzımdır. 

3. Üniversite ve yüksek okullarımızda spor-
tii. hareket ve faaliyetler organize bir şekilde 
geliştirilememiştir. Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın bu teşekküllerle yakın temas kurması lâ
zımdır. 

4. Yurdun her tarafında spora karşı büyük 
bir ilgi ve alâka vardır. Bu alâka gün geçtikçe 
artmaktadır. Gençlik ve Spor Bakanlığını bu 
alâkayı değerlendirmesi ve yardımını esirgeme
mesini temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar mâruzâtıma son verir
ken Gençlik ve Spor Bakanlığına ve ona bağlı 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü mensupları
na başarılar diler, Yüce Senatoyu saygiyle se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Saym 
Görsoytrak? Yok. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Sayın Başkan, grupumuz adına ben konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, Millî Birlik 
Grupu adına, buyurunuz. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 
önce Spor ve Gençlik Bakanlığının kurulma
sını kıvançla ve sevinçle karşıladık. Bu hususu 
arz etmek isterim. 

Türk gençliğini spor sahalarında, açık ha
vada bünyelerini sağlamlaştıracak, sağlıkları
nı geliştirecek ve karakterlerini olgunlaştıracak 
olan sporcular ve sporculuk bu bakanlığın ku
rulması ile ancak derlitoplu bir halde görüle
cek ve dağınıklıktan kurtarılmış olacaktır. An
cak, bu bakanlığın Teşkilât Kanununun sür
atle çıkarılması lâzımdır. Aksi halde, Teşkilât 
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Kanunu çıkarılmadığı takdirde bunun da, Teş
kilât Kanunu çıkarılmamış diğer bakanlıklar 
gibi gayet etkisiz bir halde, bundan evvel ya
pılmış olan teşebbüsler gibi bütün çalışmaları 
akim kalmıya mahkûm olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki de
virlerde olduğu gibi, şimdiki bakanlığın bâzı 
imkânları vardır; yani, bundan evvelki devir
lerde olduğu gibi değil, imkânsızlıklar içerisin
de değillerdir. 

Spor - Toto birhayli gelir sağlamaktadır. 
Sporu yurt sathına yaymak için elbette ki bü
yük tesislere ihtiyaç vardır. Bu tesisler yurdun 
en ücra köşelerine kadar dağıtılmadığı tak
dirde memlekette sporu geliştirmek, yapmak 
ve geniş kütlelere mal etmek elbette ki mümkün 
değildir. 

Bu bakımdan Spor - Toto'dan faydalanmak 
suretiyle kurulacak tesislerin yapımı kadar, 
bunlann bakımları ve işletilmeleri de büyük 
önem kazanmaktadır. Milyonlarca liraya mal 
olan tesislerin bakımları da her sene, her ilâ
ve tesis yapıldıkça artacaktır, bunlara yetiş
kin personel vermek ve bunları işler bir halde 
tutmak kolay iş değildir. Bu bakımdan bakan
lığın bilhassa dikkatini celbediyoruz. 

Kurulan yeni tesislerdeki duşlar ve diğer 
tesisler maalesef kısa zamanda gayrifaal bir 
duruma düşmekte, hattâ bilhassa sıcak duş ih
tiyaçları karşılanamamakta, sporcular geldiği 
gibi, yıkanmadan, duşlarını yapmadan gitmek
tedirler ve tesislerin büyük bir kısmı da maa
lesef iyi eleman tarafından yönetilmedikleri 
için, ibakım için yeterli personel seçilmediği 
için maalesef (harabiyete yüz tutmuş vaziyette
dirler. 

Yurdumuz çeşitli spor imkânları bakımın
dan çok uygun bir ortama sahiptir. Dağ spor
culuğu, su sporculuğu, avcılık ve diğer kütle 
halindeki spor kollarından bilhassa atletizm 
gelişmeye ve geliştirilmeye en müsaidolan spor 
kollarıdır. Memleketimizin her köşesinde çe
şitli branşlardaki sporları yapmak mümkün
dür. Fakat, maalesef şimdiye kadar bunlar te
sis imkânsızlıklarından, antrenör imkânsızlık
larından ve ödenek yetersizliklerinden dolayı 
maalesef iyi bir şekilde geliştirilememektedir. 

Dünya spor temaslarında, katıldığımız her 
spor temasında hemen hemen sondan daima bi-
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rinci veya son sıralara yakin bir durumda so
nuç almakta ve bunun üzüntülerini hepimiz 
çekmekteyiz. Modern spor, artık modern gö
rüşleri olan öğretmenler nezaretinde, modern 
organizasyonu ve modern tesisleri birlikte ge
tiren bir bilim dalı, hattâ tekniğin en ileri se
viyelerini bünyesinde toplamış bir organizas
yon haline gelmiştir. 

Yabancı ülkelerden öğrendiklerimiz şöyle
dir; bir atletin çalışmasını, imkân ve kabiliye
tini geliştirmek için ne mümkünse yapılmakta
dır. Bunların diyetlerinden, hattâ her günlük 
çalışmalarının filimlerine varıncaya kadar alın
makta ve bunlar antrenörler nezaretinde tek
rar kendilerine g'österilmek suretiyle hatalar 
giderilmekte ve imkân ve kabiliyetleri gelişti
rilmektedir. Yurdumuzda maalesef henüz bu 
türlü çalışmalara girilememiştir. Bunların da 
bakanlık tarafından artık bilimsel açıdan, bi
limsel yönleriyle ele alınarak yurdumuza okul
lardan başlayıp, yüksek okullara ve üniversite
lere artık mal edilmesi zamanı çoktan gelmiş 
ve geçmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de, bugün üni
versitelerimizde, yüksek okullarımızda hemen 
hemen sporculuk yok gibidir, spor dersleri 
yoktur, daha organize edilmemiştir, tahsisat 
yoktur ve gençlerin çalışacak yerleri de yok
tur. Bunların da bakanlıkça nazarı dikkate 
alınmak suretiyle artık cahil sporcular yerine, 
üniversitelerde okumuş ve bilinçli sporcular 
yetiştirmek gaye ve amaçlarımız arasında yer 
almış olmalıdır. 

Bir de muhterem arkadaşlarım, spor okul
ları vardır. Okulsuz bir yerde elbetteki spor 
gelişemez. Spor hekimliği ve spor akademileri
nin kurulması, atletizmde, güreşte, futbolda 
ve diğer spor dallarında temayüz etmiş ve 
kendisini etrafa tanıtmış olanlar ileride bu 
okullara alınmak suretiyle memleketin diğer 
bölgelerindeki jnırttasları, gençleri yetiştirmek 
üzere antrenör olarak yetiştirilmeleri uygun 
olacaktır. Bu hususda çalışmalar saten başla
mıştır, inşallah bunlar daha iyi bir şekilde 
geliştirilir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdiye kadar ya
pılan teşebbüslerin çoğu akim kalmıştır. Mem
lekette kütle halinde sporu yaymak istiyoruz. 
Fakat, maalesef bunda başarı sağiıyamadık 
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Bir çok kanunlar getirildi ve bu hususta ümidli 
nutuklar çekildi, vaitler yapıldı; fakat, hiç bir 
şey yapılamadı. Acaiba, okullardaki ders saat
leri veyahut da programların yüklü olmasından 
mı bu okullardan başlayıp yayılamadı; yoksa, 
başka bir sebepleri mi vardır? Bunların da Ba
kanlık tarafından incelenerek neden şimdiye 
kadar bu teşebbüsler akim kaldı, bundan sonra 
da acaiba böyle mi olacaktır, bu hususların in
celenerek açıklanmasını istirham ediyoruz. 

Bu Bakanlığın bütçesinin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Berkol, A. P. Grupu 
adına, buyurunuz. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HALÛK 
BERKOL (istanbul) — Muhterem Başkan, çok 
değerli senttirler, 1938 senesinde 3530 sayılı 
Kanun kabul edilmiş. Bu kanunun o devreye 
göre getirdiği birtakım yenilikleri mevcut. 
Kanun çıkmış, Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü o günden bu yana faaliyette. Ama, imkân
ları yok. Kanunun istediği, hattâ içinde bulu
nan bâzı taleplerin, bâzı hedeflerin yerine geti
rilmesi imkânı yok. Bu kanunun üzerinden 31 
sene geçiyor, ama günün şartlarına uydurula-
bilecek hiçbir değişiklik de yapılmıyor, yapı
lamıyor. Bu kanunun elbette ki, zamanın şart
larına göre dar kısıtlı birtakım kalıpları oluyor, 
artık. Maddi imkân yok. Tesis?.. Tesise önem 
verilmemiş, imkân 'da verilmemiş. Eğitim?.. Eği
tim imkânlarından da mahrum, Beden Terbiye
si Teşkilâtı. Değişik kuruluşlara bağlı birtakım 
eğitim imkânları mevcut, fakat bunun koordina
törü, bunun organizatörü durumunda olacak 
Beden Terbiyesi Teşkilâtının o kuruluşlar üze
rine her hangi bir tesiri yok. Bu imkânlar için
de dâhi Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
kurulduğu günden bu yana elbetteki büyük hiz
metlerde bulunmuştur. Ama ne olmuş? Dar bir 
çerçeve içinde kalabilmiş, belki de küçücük 
'bir azınlığa spor yapabilmek imkânlarını vere
bilmiş ve fakat kütleye dönük çalışmalara ki, 
ibütün arkadaşlarımız haklı olarak onu talebet-
mekteler, bu kütleye dönük çalışmaya bir türlü 
bütün arzu ve gayretine rağmeto. imkân bulama
mış. Velhâsıl, spor işlerinde yılların ihmâli ol
muş, ama itiraf etmek lâzım ki, bunun mesulü, 
bunun yükümlüsü elbetteki Beden Terbiyesi 
Teşkilâtı olmaması gerekir. Umumi manzara, 
bu. 

Sonra, ikinci Beş Yıllık Plân geliyor. Ve 
bu ikinci Beş Yıllık Plân yeni hedefler getiri
yor; ve bilhassa gerek genişlik meselelerinde, 
gerek spor dâvasında kuruluşlar arası bir hu
susiyetin mevcudolduğunu kabul ediyor, köy
den, şehirden gerek okuyan, gerek okumıyan 
muhtelif çağlardaki insanın beden eğitimi ih
tiyacı artık bu plânda kabul ediliyor. Ama, ka
bul etmek lâzım ki, senelerin ihmâlinden sonra 
bu hedeflere varabilmek için birtakım çalışma
ların yapılması zarureti vardır. 

İşte, İkinci Beş Yıllık Plânın ilk iki yılı 
hazırlık ve gerekli koordinasyonun sağlanması 
için, muhtelif kuruluşlar arasındaki koordinas
yonun sağlanması için kesif çalışmalara geçi
yor ve bunu burada şükranla belirtmek isterim, 
burada da büyük rolü, büyük yükü yine dar 
imkânlarına rağmen Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü Teşkilâtımız taşıyor. Ve neticede 
A. P. iktidarının ikinci döneminde hepimizin 
büyük bir iştiyakla beklediği ve bütün arkadaş
larımın da memnunlukla karşıladıkları, iftihar
la, gururla belirttiği Gençlik ve Spor Bakanlığı 
kuruluyor. Bundan dolayı sevinmemeye, im
kân yok. Çünkü, daha üç ay içerisinde eğer 
faaliyetlerine bakarsak bu bakanlığın büyük 
milletimize, genişliğimize ne kadar faydalı ola
cağını anlamamak imkânı yoktur. 

Sağlam, mutlu ve verimli vatandaş istiyo
ruz. Hâttâ, zihniyeti sağlam ruhu sağlam, 
ruhu sağlam, bedeni sağlam, temeli dürüstlük 
olan politikacı istiyoruz. Eğitim şart, îçtimai, 
mânevi, ahlâki ve kültürel değerler bakımın
dan gençlerimizin, çocuklarımızın yetiştirilmiesi 
şarttır. Bunların boş zamanlarının değerlendi
rilmesi şart ve kendilerine yapıcı müspet dü-
şüncie, yapıcı bilgi ve kaabiliyetlerini inkişaf 
ett!v3C3ik, meşguliyet temsin edici vasat istiyo
ruz. 

Bakıyorsunuz, mâruzâtımın başında da arz 
ettiğim gibi, senelerden beri yalnız eğitime 'eği
limmiş, ama onun yanında her yaştaki halkın 
beden eğitimine ve demin de arz ettiğim gibi 
spora ve gençliğin, bilhassıa gençliğin boş za-
ınanMirının değerlendirilmesi mevzuları ihmal 
edilmiş. Evet, sportif faaliyet var. Profesyo
nellik bu şartlar iâltında Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğünün bütün gayretine rağmen 

I elbetteki amatörlüğü yok etme yoluna doğru 
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elbette ki, gidecekti. Ama, son zamanlarda 
alınan tedbirler var. Hedefler var. Tesisler 
yaptıracağız. Yaz kampları kurulacak ve bu 
kamplar hattâ çalışma ve iş imkânları verecek, 
bunun yanında folklor, Halk oyunları, bunun 
yanında yine beslenme ve barınma ve sağlıkla
rının korunması mevzuları, bakınız daha şim
diden Gençlik ve Spor Bakanlığının ne kadar 
değişik, ne kadar büyük, ne kadar ağır va
zifeleri ortaya çıkıyor. Bunlar tabdıatiyle kolay
lıkla sıralanabiliyor. Ama derhal kanaatimizce 
şunu belirtelim ki en saz Millî Eğitim Bakan
lığı kadar, en ıaz bir Sağlık Bakanlığı kadar 
mühim, çok mühim bir Bakanlığın temeli atıl
makta. Geliniz de biraz garip kaçacak ama 
kıymetli arkadaşlarım geçiniz de bu Bakanlığa 
hani bir sözcü arkadaşımız biraz evvel spor 
kulüplerini siyasete sokmayalım diye buyurdu
lar, hakları var. Ama geliniz bu Gençlik Ba
kanlığının mevzuları görüşülürken burada po
litika yapmayalım. Ne kanla pazarlardan bah
sedelim, ne bunalımlardan bahsedelim. Bu Ba
kanlık bunlara çare bulmak için kurulmakta 
olan bir Bakanlık. Kurulmuş olan bir Bakan
lık. Teşkilât kanunu bekliyor. Bu teşkilât 
kanununun gayet dirayetle hazırlanacağına, Be
den Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzün bugüne 
kadar olan faaliyeti zaten işaret sayılmakta. 
Bunun yanında gençlik mevzularma da Hükü
metimiz ciddiyetle eğilmiş vaziyette. Bütün te
mennimiz bu teşkilât kanununun suratla biran 
evvel gelmesi, ama yaptığımız temaslar bunu 
da çok yalan bir gelecekte Meclislere sunulaca
ğını ve öyle zannediyorum ki bütün arkadaşla
rımızın da bu kanunun biran evvel çıkması için 
birlik içinde büyük bir gayret göstereceğine 
emin bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bugüne kadar yapı
lan faaliyetler bilhassa Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün gösterdiği faaliyetler daha ziya
de okul dışı faaliyet olmuştur, kuruluşu yönün
den. Büyük gayret gösterdiklerini bendeniz 
de yakinen taMbeden bir arkadaşınız olarak 
çak gördüm. Okula girmek imkânında büyük 
müşkülâtla karşılaştılar, ama nasibolursa bu 
3530 sayılı Kanunun değiştirilmesinde, getirile 
cek yeni birtakım hususlarla artık okul içi faa
liyetinde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü 
de Gençlik ve Spor Bakanlığının büyük müşki-

— 170 

lata uğramıyacağına, hattâ yapıcı olarak rahat
lıkla faaliyet gösterebileceğine inanıyoruz. Ta
savvur buyurunuz, 1 600 ortaokul, lise ve onun 
dengesindeki okul, 700 beden eğitimi öğretme
nimiz var. Eksiklik büyük, demin bir arkada
şım yine lütfettiler, buyurdular, haftada bir 
saat spor dersi veriliyor okullairımızda, yüksek 
öğrenimde bu faaliyet hiç yok. Sonra bakıyor
sunuz, sene 1959 Spor Toto Müdürlüğü kurulu
yor, işte ondan sonra bir faaliyet başlıyor te
sis hususundaki faaliyet ve rapordan da anlıyo
ruz, 1961 - 1969 sonu arasında dokuz sene zar
fında Umum Müdürlüğün 485 milyon 365 bin 
lira civarında bir geliri oluyor. Bu büyük nis-
bette yatırımlara gidiyor işte o zaman tesis fa
aliyeti, hani spordaki dengeli kailkınma o zaman 
bir nebze başlıyabiliyor. Tabiatiyle istimlâkler 
için spor temas ve malzemeleri içinde bu aynen 
yapılıyor bu gelirden istifade ediliyor. Bugün 
bir gaye var; ilçe, bucak, köylerimizin ihti
yacı, tesis ihtiyacı, bunları hızla yapılabilmesi 
işte bu genç bakanlık elbetteki yine yaptığı
mız temaslardan anlıyoruz, bu istikamete yönel
miş durumda, Şimdi geliniz de bu durumda 
Spor - Totodan bu kadar imkânlar sağlandığını 
gördükten ve müşahede ettikten sonra ve esas 
itibariyle hiçbir zaman bir kumar hüviyetini 
arz etmiyen bu durumdan sonra geliniz de gel
mekte olan Spor - Loto Kanununu iştiyakla 
beklemeyiniz. Elbetteki biz temenni ediyoruz, 
Lotonun da biran evvel kurulmasını. Belki To
to gelirine bir nebze tesir edecek, çok az bir 
nisbette taJhmin ederim tesir edecek ama diğer 
taraftan temin edeceği gelirle bu genç bakanlık 
elbetteki daha büyük işler bu hedeflere varabil
mek için daha büyük işler başaracaktır. Ama
törlük, profesyonellik mevzuu üzerinde dur-
mıyacağım, biz de amatörlüğün gelişmesini, 
profesyonelliğin bir müddet durduğu yerde 
durmasını elbetteki temenni ediyoruz. Bakanlı
ğımızın da çalışmaları bu istikamette bu husus
ta Bütçe Komisyonunun sayın raportörünün de 
temenni ve notu zaten mevcut dedik ki; bizim 
yönelmemiz icabeden istikamet seyir sporun
dan ziyade kütle sporu, yine temaslarımızda 
bımun bakanlıkça benimsenmiş olduğunu gör
mekle sevindik. Evet binicilik, cirit, okçuluk 
elbetteki güreş bu sporlara ehemmiyet verece
ğiz, Jimnastiğe ehemmiyet vereceğiz, ama bun
ların gelişmesini temin etmek için amatörlüğü 
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teşvik edeceğiz ve yine memnuniyetle ve se
vinçle karşılıyoruz, bakanlığımız bugün küçük 
semt tesisleri yapılması prensibini kabul etmiş, 
benimsemiş durumda. Bu küçük semt tesislerin
de seyirci alınmıyaoak belki de ama salon bal
kın eğitimine, halka, kütleye dönük olarak de
vamlı şekilde açık bulundurulacak. Bu semt 
tesisleri, küçük semt tesisleri ucuza mâledil-
mek durumunda olacak bunun için Bakanlığı
mız Bedsn Terbiyesi - Umum Müdürlüğünün 
daha evveliden beri yapmakta olduğu çalışma
lara istinadeden ve fakat son üç ay içinde bü
yük surette hızlandırılmış "bulunan çalışmaları 
var. 

Basketbole ehemmiyet vermek şart. 

Yüzme, yüzme yine kanaatimizce çok mü 
him, üç tarafımız denizle sarılı. Ama denizsiz 
ülkelerde kapalı salonlarda devamlı antreman-
lar yapılıyor. Bu tesislerin de yokluğu bizde 
yüzmeyi de inkişaf ettiremiyor, çünkü kapalı 
salonumuz yok. Buna da ehemmiyet veriyorlar. 
Görüyorsunuz, saymakla da bitmiyecek, hangi
miz buna el atsak, yaptığımız temaslar bu isa
betle kurulmuş olan Bakanlığın mevzuu ve ça
lışmaları içinde. Spor faaliyetinin yurt sathın
da dengeli olarak geliştirilmesi mevzuu plânda 
derpiş edilmiş bunu tasvibetmemek mümkün de
ğil. Ama dengenin tarifinde de bir parça muta
bakata varmak lâzım. Denge derken sadece ve 
sadece coğrafi ve fiziki dengeyi nazarı itibara 
almamak lâzımgelir. Daha ziyade nüfus kesafe
tine ehemmiyet vermek, hattâ gecekonduların 
kesif olarak bulunduğu semtlere önem vermek 
ve bilhassa yüksek tahsil gençlerinin yine kesif 
olarak bulunduğu şehirlerde, bölgelerde bu 
sportif tesislerin kurulması, onların sportif eği
time tâbi tutulması hususuna daha ziyade ehem
miyet vermek lâzım, kanaatimizce asıl denge o 
takdirde sağlanmış olur. 

lerdeki salonlara da teşmil edilmesini can ve 
gönülden temenni ediyoruz. 

Yine mühim bir mevzu, spor akademileri 
mevzuudur. 1938 senesinde çıkarılmış bulunan 
3530 sayılı Kanunda spor akademileri kurma 
vazifesi yine mevcut, ama başında arz ettiğim 
sebeplerden dolayı aşağı - yukarı 31 seneden 
beri mevcut bu kanuna rağmen bu iş henüz ta
hakkuk etmiş değildi. Ama bugün İstanbul'da 
Anadoluhisarında bu maksatla inşaatı devam 
eden akademinin birer benzerinin de Ankara, 
İzmir, Adana ve Erzurum gibi illerimizde zaman 
kaybetmeden ele alınması temennisi, mevcut, 
gayebri mevcut bu temenniye biz de katılıyoruz, 
biran evvel tahakkukunu istiyoruz. Mevcut eği
tim enstitülerinin mezunları 35 - 40 ve bu du
rumda demin bahsetmiş olduğum beden eğitimi 
hocası, öğretmeni noksanlığının ne kadar mühim 
bir husus olduğuna da bir kere daha işaret et
mek isterim. 

Eğitimde Bakanlığımızın kabul ettiğini mü
şahede ettiğimiz bir prensip var, sporu ilmî şe
kilde yönetmek, sporda ilmin önemini daima ön 
plânda nazarı itibara almak, ki işte bizi artık 
bu, sjor akademilerine götürmekte, ama bunun 
için de akademik kadro kanununun da olması 
icabedecek, öyle zannederim ki bütün arkadaş
larımız bu hususta ittifakla buna yardımcı ola
caklardır. 

Yine bakınız, şu kısa devrede değişik kuru
luşlara ait birtakım teşekküllerin Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın çatısı altında toplandml-
ması gayretinin bir örneğini daha vereyim. Ma
nisa'da bulunan ve şu anda kullanılmıyan As
kerî Spor Okulu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işte 
bu hususta gayrete geçmiş, bunun hemen ken
dilerine verilmesini de temenni ediyoruz, takip
çisi olmayı da va'dediyoruz. Biz de akademilerde 
yetiştirilmesi icabeden öğretim eleman adayları 
meselesi var. Bunun için de burs temini çalış
malarına girişmiş bulunduğunu öğrendik. Ba
kanlığımızın, öğretim üyesi adaylarının bu su
retle dış ülkelerde eğitilmesi imkânının da ka
zanılmış olması bu suretle mümkün hale gele
cektir. Yine hedefleri arasında filimle eğitime 
önem vermekte Bakanlığımız bu filimle eğitim 
mevzuunda elçiliklerle, dış ülkelerle temasa geç
miş, bunun meselâ Ankara'da Kızılay salonunda 
haftada iki defa, belki üç defa imkânlarına göre 

Okul içi ve dışı tesislerin tam gün faaliyeti
nin bir hedef olduğundan Bakanlığımızın ön 
plânda tuttuğu bir gaye olduğundan demin bah
settim, şunu da memnuniyetle ve sevinçle mü-
şahade ettik ki öteden beri hazırlık yapılmasına 
rağmen Bakanlık kurulduğundan bu yana ve 
daha çok yeni 15 Ocak 1970 den itibaren An
kara'da spor salonlarının tam gün halka açık 
bulundurulmak suretiyle çalışmakta olduğunu 
görüyoruz. Bunu diğer salonlara da diğer şehir-
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halka gösterilmesi keyfiyeti düşünülmekte hattâ 
adımı atılmış bulunmakta, biran evvel neticelen
mesini can ve yürekten arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, spor sağlık merkez
leri ile spor hekimliği hususunda araştırma ko
nularında da harekete geçmiş olması icabeder. 
Millî Eğitim Bakanlığı ile yakın, çok yakın te
masta olduğunu müşahede ediyoruz, bundan 
memnuniyet duyuyoruz. Araştırma çalışmala
rına Ankara'da Hacettepe'de, Ege üniversitesi 
ve Ankara Üniversitesi ile teşriki mesai etmek 
suretiyle başlanıldığını öğrenmekten haz duyu
yoruz. Hattâ Hacettepe Üniversitesinde Mart 
ayında yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 
halka antrenör için yönetici hakem ve sporcuya 
açık bir insangücü artırma sempozyumu düzen
lemiş bulunduğunu da memnuniyetle karşılıyo
ruz. Tesislerin envanterini yapmıya başlamış 
durumdalar, değişik kuruluşlara ait. 

Bu suretle boş günlerin, boş zamanların de
ğerlendirilmesi daha kolaylıkla mümkün ola
caktır, burada sadece işaret etmekle değinece
ğim, malzeme ve eleman meselesine de büyük 
önem verilmesi gerekiyor. Ama bu mevzuda da 
Millî Eğitim Bakanlığı ve Makina ve Kimya 
Endüstrisi ile işbirliği yapılmakta, onların atel-
y elerinde birçok malzemenin yapılmasına gidil 
diğini de yine memnuniyetle ve sevinçle öğren
miş bulunuyoruz. Hattâ yurt içinde yapımı ka
bil olmıyan ve bilhassa 1971 Akdeniz oyunların
da kullanılacak olan malzemelerin temini mak-
sadiyle ilgili Bakanlığa gerekli dövizin veril
mesi imkânının da sağlanmasını da yine hali
sane bir temennimiz olarak kaydetmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, kanunlar mevzuu 
var, Spor Bakanlığımız, Teşkilât Kanunu kısa 
zamanda faal olduğunu şu üç ;ay zarfında 
bir kere daha ispadetmiş bulunan bu Bakan
lığımızın süratle bunu getireceğine emin bu
lunuyoruz. Pek tabiî biraz da bunu getirir
ken çok dikkatle durmuş olmaları icabede-
cektir, bundan de eminiz, Elbetteki bu teş
kilâtın kapsamı içine bugün için akla gele
bilen ve kendilerinin de düşündüğünü tahmin 
ettiğim zaten Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü için de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı 
Halk Eğitim Genel Müdürlüğü Beden Eğitimi 
ve izcilik müdürlükleri, Kredi ve Yurtlar Ge
nel Müdürlüğü gibi müdürlüklerin de bu Ba
kanlık kapsamı altına alınmasında fayda 

j olacağında bizler de kaani bulunuyoruz. Ça
lışmalar yapıyorlar, tetkikata göre bütün me-
selelelerini içine alabilecek bir teşkilât ka
nunu getirebileceklerine inanıyoruz aziz ar
kadaşlarım. Bu meyanda Beden Terbiyesi ve 
Spor Genel Müdürlüğü kanununu ki, halen 
Malilye Bakanlığına sunulmuş bııliunmakta, 
Spor - Toto kanunu ve Spor - Loto tadil ka
nunları bunların da Maliye Bakanlığına su
nulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Süratle 
getirilmesi icabeden bu Bakanlığın muvaffa
kiyeti için gençliğe hizmetini lâyiki ile yapa
bilmesi için memlekete tıssiıs kazandırabilmesi 
için süratle getirilmesi icabeden kanunlar 
meyanında bulunduğuna da inanıyoruz. 

Bölgelerin bağlanma kanunu mühim bir de 
Teftiş Kurulu kanunları bunlar da komis
yonlara arz edilmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlar Gençlik ve Spor Ba
kanlığı yine şunu söylemeden, huzurunuzdan 
ayrılırken şunu söylemeden yapamıyacağım, 
evet sporu politikadan uzak tutmak şart, 
şahsan biz buna o kadar inanıyoruz ki, spo
run politikaya gelecekte müspet tesir edece
ğine inanıyoruz zira. Tasavvur buyurun sport
men ruhlu, centilmen bir gençlik, yarın öbür-
gün bizim yerlerimizi alacak, memleket ida
resini alacak, sporda sporu sadece spor 

I yapmak için asabını kuvvetlendirebilmek için 
ve netice itibariyle kaybettiği zaman küsme
den, kaybettiği zaman politikada hakem olan 
millete sen vazifeni bilmiyorsun, sen öğren
mesini bilmiyorsun gibi birtakım ithamlar
da bulunmamayı da biz müstakbel politikacı-

I 1ar yine spordan öğrenecekler, mağlubiyeti 
de, galibiyeti de centilmence hazmetmeyi spor-

I dan öğrenecekler spor ruhlarına borçlu ola
caklar, muhterem arkadaşlarım, genç, genç
lik ve Spor Bakanlığına ve genç Bakanı ile 
kuvvetli teşkilâtına başarılar dilerim, 1970 
yılı bütçesinin memleketimiz için, Bakanlığı
mız için hayırlı, uğurlu olmasını canüyürek-
ten temenni ederim, saygılarımı arz ederim. 

I (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gençlik ve Spor Bakanlığı 
I 1970 yılı bütçesi üzerinde gruplar görüşlerini 

bildirdiler, şimdi şahıslan adına görüşlerini 
I bildirecek sayın üyelere geldi sıra, Sayın 
I özer. 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Gençlik ve Spor Bakan
lığının ilk bütçesi üerinde maruzatta buluna
cağım, vakit 10 dakika olduğu için konuşma
larımı buna sığdırmaya çalışacağım. Gönül 
arzu (öderdi ki, bu Bakanlığın ismi de Millî 
Savunma, Millî Eğitim Bakanlığı gibi Millî 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olmalı idi. 

Muhterem arkadaşlar, önce benliğini bil
meli, benliğinden milliyetine varır. Gençlik bu
günümüzü mutlu yarınlara kavuşturacak saa
det zincirlerimizin halkalarıdır. Bunları her 
türlü yabancı cereyanlardan ve maddelerden 
koruyarak paslanmamalarını ve kopmamaları
nı sağlamak lâzımdır. Gençlik milliyetçi olma
lıdır. Milliyetçi dediğimiz zaman millet faktö
rünün neler olduğuna birtakım teorilere daya
narak değil, objektif olarak huzurunuzda arz 
edeceğim, ondan sonra hükme sizler varacak
sınız. 

Muhterem senatörler, gençlik, yani bir mille
tin gençliği bunlar çocukken yetişir, bunlar 
çocukken bir fidandır, hangi hangi aşıyı vurur
sanız o aşı tutar ve o rneyvaîar verir. Biz Türk 
gençliğini hipiler bataklığından ve anarşistler 
fırtınasından, kasırgasından kurtarmalıyız. Bu
nun için Türk gençliği kendine gelmelidir, 
kendisini bilmelidir. Kendi benliğini bildiği tak
dirde o bir takdirdir, o bir millettir. 

Muhterem senatörler, şimdi objektif olarak 
tarih perdesi üzerinde size milliyetin faktörle
rini göstereceğim. Tarihî şahadetime göre Türk'
ler büyük bir millet olarak Orta - Asyadan sı-
rasiyle Çin,e Hind'e İran'a Afrika'ya; Kafkas
lardan, Alplerden, Pirenelerden bu üç kıtaya da
ğıldılar. Bunlar çeşitli hüviyetler aldılar bu
gün yer yüzünde. Bunlar da Türk'tür ama Türk 
dediğimiz zaman Türklüğü kabul etmez ve hı-
ristiyandır, ve dili başkadır. Buraya bir nok
ta koyalım, dil ve din... Bugün yurdumuzda çe
şitli diller konuşanlar vardır, fakat dinleri müs-
lüman olanlar ayrı olanlardan hangisine ekali-
yet deniliyor, buraya da bir nokta koyalım. 
Bugün muhtelif memleketlerde esaret altında 
inliyen, fakat Türklüğünü koruyanlar, koru
maktadır, dinine bağlı oldukları için, din ve 
dil millî hasrın kaynağı olduğu için korumak
tadırlar. Her türlü işkenceye, cefaya katlanırlar, 
fakat imanından ayrılmıyor, sarsılmıyor, sıyrıl

mıyor bugün yine bir toplam olaraktan 
muhtelif milletlerin bünyesinde Türklüğe özenti, 
hasret duymaktadırlar. Şunu da arz edeceğim 
arkadaşlar, din ve dil: İsrailoğulları Milâttan 
asırlarca evvel çeşitli devrede esarete mahkûm 
kaldılar, fakat idealleri, imanları parçalanma
dı, milâdi 70 yılında Roma Valisi Titüs bunları 
çil yavrusu gibi dünyanın her tarafına dağıttı. 
Bunlar gittiği ülkelerde dinlerini de unuttular, 
fakat Tevrat bir kutup yıldızı gibi onlara is
tikamet verdi. Filistin'de bir gün bir devlet 
kuracağız diye. Bugün o devlet kurulmuştur.. 
Demekki dinin önemi çok büyüktür arkadaş
lar. Milliyet konusunda dinin önemi çok bü
yüktür. Onunla alay edilmez ve zaten bu mil
let alayı kabul etmez, suratlarına çarpar. 

Geliyorum, dini olmıyan bir çocuğun milli
yeti tesadüfe bağlıdır. Şimdi bunun çözümünü 
yapacağım, Tevfik Fikret milliyet, vatan şairi 
hürriyet şairi, çocuğuna dinî terbiye vermedi, 
çocuğu Amerika'da Türklükten istifa etti, Hı
ristiyan oldu, onunla da yetinmedi, papaz oldu 
arkadaşlar ve bugün, o Türk Tevfik Fikretin 
torunları artık Türk değildir, Türklüğü kabul 
etmezler. Mazhar Osman'ın oğlu da öyle oldu 
arkadaşlar, niçin biz böyle dinî yadırgıyoruz? 
Din ve dil bir milletin harsının ve bütün mev
cudiyetinin bir araya gelmesinde ve onun bir 
gülle halinde konulmasında en mühim faktör
lerdir. 

Muhterem senatörler, şu halde biz ümmetçi 
de olmıyacağız, biz ümmetçilik peşinde de de
ğiliz, Türk Müslümanız ve Müslüman Türk'üz, 
bu hüviyetle bu Devleti ayakta tutabiliyoruz. 
Niçin diyeceksiniz? Onu da şimdi arz edeceğim; 
Birinci Cihan Harbinin sonunda Araplar müs-
lümandı, fakat hırıstiyanlarla beraber bizi en
seden kurşunladılar, bizi boğazladılar. Daha 
dün Kıbrıs'ta Türk kardeşlerimizi boğazlıyan 
Papazın kan damlıyan sakalına sarılıp okşı-
yan Nasırda müslümandır. Fakat Türk olma
dığı için bunu yapıyordu. O halde müslüman 
Türk ve Tüık müslüman olmak mecburiyetin
deyiz. Aksi takdirde muhterem arkadaşlar, 
dininden, dinî eğitiminden yoksun bırakılan 
bir çocuk demin arz ettiğim gibi milliyetini 
tesadüfe bırakmıştır. Bugün Hıristiyan âlemi 
milyarlar sarf etmek nuretiyle bütün dünya-; 
ya ağım germiştir. Bir gün size vesikalariyle 
arz edeceğim buradır. 
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Hiçbir şeyi ben objektif olmadan konuşmak 
istemem. 

BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın Özer, 
cna goıe toparlayın efendim lütfen. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — muhterem ar
kadaşlar, vesikalar toplanıyor çocuklarımız
dan. Bir çocuk doğduğu zanmn mevcudiyeti
nin ne olduğu, yaradanm kim olduğunu ara
maktadır; bunu merak etmektedir; fakat bu
na ana - baba Ve öğretmen derse ki, «Buna ne 
lüzum var çocuğum, bu gericilik» dediği gün 
işte Amerikalı hıristiyanların, misyonerlerin, tu
zağına düşerler. Ve onlar çocukları alır ön
ce tirtir titretircesine korkuturlar «Yarın kıya
met kopacaktır» diye. «Bunun kurtuluş çaresi 
nedir» diye «amca bize göster» denildiği za
man bir vesika vardır elinde, o vesikada bir 
mukavele vardır, onun altını imza ettirirler. 
İmza ederse çocuk kendisini kurtuluşta gö
rür. 

Çok mühim arkadaşlar. Siyonistler, komü
nistler, hıristiyanlar bu milleti parçalıyor, par-< 
çalıyor, ilericilik sevdasını yalnız milletin 
parçalanmasında görmiyelim. ilericilik demek 
milletçe bir bütün halinde gelip bir ok gibi 
istenilen istikâmete gitmesi demektir. Yok
sa ilericilik demek paramparça olmak de
mek değildir. Çok istirham ediyorum, Türk 
gençliği denilince yalnız şu, sesini her türlü 
saygının dışında duyuran, küfreden insan
lar da değildir. 20 milyon, Türk genci vardır. 
20 milyon Türk genci köyünde, çiftinde, çubu
ğunda, tarlasında, dükkânında onlarda bu va
tanın evlâdıdır, irfanlariyle ayakta dimdik
tir. Onları da ihmal etmemek lâzım, onlara da 
gençlik ve spor terbiyesini vermek için ne la--
zımsa üzerinde durmak lâzımdır. 

Şer kuvvetin, milleti parçalıyan kuvvetin 
karşısına irfanîı bir nesil dikmek lâzım. Bu 
dikmek de yanlış anlaşılmasın. Hiçbir zaman 
kardeşin kardeşe saldırmasını tasvibetmiyoruz, 
kardeşin kardeşle kaynaşmasını istiyoruz. Bir 
toprak parçasını atarsınız, attığınız yerde pa
ramparça olur. Çünkü onun zerreleri birbirine 
sımsıkı yapışmamıştır. Fakat bir gülle parça
sını attığınız zaman değdiği yeri ezer ve zer
resinden kaybetmez, işte milletin fertlerinin 
kardeş sevgisiyle, aşkiyle bağlanmasından böy
le gülle gibi kuvvetli bir millet doğar. 

BAŞKAN — Sayın Özer vaktiniz tamam, 
rica edeceğim efendim. 

HAMDİ ÖZER (Devamla) — Peki Sayın 
Başkanım. Muhterem senatörler, yeni kurulmuş 
olan değerli bir Bakanın Bakanlığında vü
cut bulmuş olan, demin arz ettiğim gibi Genç
lik ve Spor Bakanlığının ismi de böyle olsa, 
yapısiyle, bütün yapısiyle, beden ve ruh ya
pısiyle Türk gençliğini yetiştirmek için ken
dilerine milletçe, var gücümüzle yardımcı ol
malıyız. 

Bu bütçenin milletimize, memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan niyaz 
eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil.. Yok. Sayın 
Gülek buyurunuz efendim. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arka
daşlarım, nüfusumuzun yarıdan fazlası otuzu
nun altında genç, gençlik Bakanlığı kurmak
la bunların meselelerine esaslı surette el koy
muş oluyoruz. Bakanlığın kuruluşuna bilhas
sa memnun oldum, 1969 bütçesi sırasında ko
misyonda ve daha sonra Millet Meclisinde bir 
Gençlik Bakanlığı kurulması teklifini yap
mıştım. Ben de genç Bakanın bu Bakanlığa pek 
yakıştığını sözlerime başlarken ekliyeyim. 

Sayın arkadaşlarım, gençlik deyince bir ta
raftan okul çağı üniversite içindeki gençlik, 
diğer taraftan da okul ve üniversite dışında 
çalışan veya çalışmıyan gençlik hatıra gel
mek gerekir. Son günlerde bütün dünyada bir 
gençlik buhranı var, gençlik isyan halinde 
her tarafta. Önemli bir kısmı bunun dış teş
vikle oluyor, ama bunun dışında hakikaten de
rin sebepler var. Bir kerre dünya süratle iler
liyor, teknoloji ilerliyor, büyük değişiklikler 
var, kuşaklar arasında büyük bir uçurum mey
dana geliyor. Gençlik her yerde dünyanın her 
tarafında bizden evvelki kuşaklar bizi anla
mıyor diyor. Kıymet telâkkileri değişmiş genç
liğin kıymet telâkkileri, gençliğin beden ge
lişmesi bile başka tüılü. süratle gelişiyor, daha 
uzun boylu, daha iri daha kuvvetli daha erken 
yetişiyor. Her balamdan ahlâk telâkkileri baş
ka türlü, kız - erkek münasebetleri başka tür
lü, gençliğin haklı birtakım şikâyetleri var, 
bu şikâyetleri evvelâ öğrenci bakımından ele 
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alalım. Öğrenci ders okuyorum, üniversitede
yim, kitabım yok, kitapsız üniversite olmaz;, 
kitap yazmıyan profesörü elbette haklı olarak 
öğrenci kınıyor, buna mutlaka bir çare bul
mak zorundayız. Biz gerekirse kitabı yazdır
maya zorlamalı ve yazdıktan sonra da telif 
hakkı verip kitabı ucuz olarak devlet basma-
h. Kütüphane Yüksek Okulda, üniversitede, 
yurtlar kâfi değil, çocuk rahat yatamıyor; 
rahat yiyemiyor, hiç olmazsa günde bir defa 
ucuz ve bol gıda alabilmeli, üniversitede spor 
imkânı yok gençler sadece öğrenci değil, öğ
renciler dışında çalışan gençlik, bunları da 
kahve köşelerinden, boş zamanlarını kahve 
köşelerinde geçirmekten kurtarmak zorunda
yız. Üniversitede olsun, okulda olsun çalışan 
olsun genç adam boş vaktini iyi değerlendire-
bilmelidir. Kütüphanesi müzik imkânları ti
yatrosu, sporu olan yerler lâzım, spor bilhassa, 
Spor sadece beden terbiyesi için değil, mâne
vi tarafı için önemli, ruh karekter yetiştirme 
bakımından önemli. Terbiyevî tarafı büyük bil
hassa karekteri yetiştirme bakımından sporda 
kazanmak kadar kaybetmenin de tabiî olduğu
nu hayatın bir parçası olduğunu bizzat öğre
nil', spor ruhu, sportmen ruhu, ekip çalışması 
sporun temel konulandır. İngilizlerin meşhur 
bir sözü vardır, elerler biz muharebeleri spor 
sahalarında kazanırız. Kuzey Atlantik Asamb
lesi ile Fransa'nın Spor ve Gençlik Bakanım 
davet ettik, problemlerini, teşkilâtını, yaptıkla
rı işlerini uzun uzun anlattı, yaptıkları bü
yük bir anketten bahsetti, okuyan gençler 
arasında, çalışan gençler arasında dertleri ne
lerdir, boş vakitlerini nasıl geçiriyorlar, ne is
terler, kendilerinden evvel gelen kuşaklardan! 
nedir şikâyetleri? Bu büyük anketi bir hulâsa 
halinde neşretmişler, bunu Sayın Bakana tak
dim edeceğim, hakikaten çok faydalı bilgi var 
içinde, yeni kurulan Bakanlığımız da bundan 
faydalanmak imkânı olur; kanaatindeyim. Yal
nız Fransa'da değil; Almanya'da ingiltere'de 
İsveçte gençlikle uğraşan bakanlıklar, özel 
teşekküller var. Bunlar gençliğin boş zamanla
rını iyi geçirmeleri, iyi değerlendirmeleri için 
gençlik kültür merkezleri açmışlar, bizim 
eski Halkevlerine benzer. Halkevleri hakikaten 
Türklerin orrijinal bir müessesesi idi. Bura^ 
da müzik, tiyatro, edebiyat vardı ve hakika
ten gençlik oradan çok faydalanırdı, konuşma

ya alışırdı, yetişirdi. Maalesef politika girdi 
ve Halkevleri kapandı. Halkevlerinin kapan
mış olması yazık oldu, şimdi neden kapandı, 
niye kapandıyı bir tarafa bırakarak o müesses 
se memleket için faydalı idi, onun üstünde 
durmak istiyorum. Halkevlerine benzer mües
sese adı da halkevi olmak üzere isveçte var, 
ve isveçliler bunu kurarken Türkiye'deki 
Halkevlerinden ilham aldıklarım ifade eder
ler. Bizdeki halkevlerinin kapanışı belki de 
kuruluşu tek parti devrinde idi bundan sonra 
çok partili devre uyduramadık. Politika dışı 
bırakmak gerekirdi. 

Sayın arkadaşlarım gençlik ve spor politi
ka dışı olmak gerekir. Politika gençliği ve 
sporu kendi iştigal sahasının dışında bırak
malıdır. Politika girerse, spora politika girer
se gençliğe ancak zararlı oluyor. Hangi parti 
olursa olsun ben gençlerin arasına girerim 
bunlardan faydalanırım derse gençliğe hiz
met ediyor değildir. Bunların üstünde bütün 
partilerin anlaşacağı, bütün partilerin bera
berce yardım edeceği, gençlik teşekkülleri kur
mak lâzımdır. Şimdi eski Halkevlerini yürütme
ye devam eden arkadaşlarımız var, imkânları 
çok dardır. Eski Halkevlerinin yapabildiğini 
yapamamaktadırlar ellerinde imkân olsa o bel
ki. mümkün olabilir. Ya onlara gerekli yar
dımı etmeli, eski halkevlerini bütün memleke* 
te yayılmış, hemen her ilçede vardı halkevi.. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, efendim. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — O halkevle

rini yeniden kurmalı, yahut kültür merkezle
ri diye devlet ele almalı kurmalı. Her halde 
bunları politika dışı bırakmalı. 

Sözümü bitirirken partilere, politikacılara 
gençlik ve sporu rahat bırakınız, elinizi bura-. 
dan çekiniz derim. Genç Bakana, genç Bakan
lığa çalışmalarında başarılar dilerim, 1970 
Viütee sinin hayırlı olmasını temenni ederim, 
saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal? Yok. 
Sayın Beler, buyurunuz. 

BELİĞ BELER (izmir) — Muhterem Baş
tan, imuihlterem arkadaşlar; geçen sene A. P. 
Grupu adına yaptığımız aynı bütçenin görüş-
m'ölerinde bâzı terikidler ileri sürülmüş ve te
mennilerde bulunmuştuk. Esefle ve üzülerek ifa
de etmelk isteriz ki, temenni ve tenkidlerimizin 
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büyük bir kışımı, bugüne kadar her nedense 
yerine getirilememiştir. 

Konuşmalına başlarken, kendimden bahsetmek 
mecburiyetimde kaldığımdan dolayı da mütees
sirim. 1942 senesinden beri spor yazarı olarak 
Türk sporuna hizmetlerde bulunmuş, aşağı - yu
karı 30 seneye yaklaşan bir zamandan beri, 
muhtelif kulüplerin başkanlığını ve idare heyeti 
üyeliğini yapmış, federasyon üyeliklerinden tu
tumda, bölge aj anıklarında ve tertip heyetle
rinde uzun seneler vazife görmüş millî basket
bol, eltopu, atletizm, voleybol, ve beynelmilel 
tenis hakemi olmuş, senelerce İzmir tenis birin
ciliğini muhafaza etmiş, 1945 senesinde İstan-
tul şampiyonluğunu kazanarak, 1948 senesinde 
de Yugoslav'lara karşı Davis kupasında Türk 
Millî tenis takımında yer almış, futbol oyna
mış, eltopunda Türkiye birinciliğine kadar yük
selmiş ve basketibol serbest atış Türkiye rekoru
nu kıran ekipte bulunmuş, velhâsıl sporun için
den gelen bir arkaadşınız olarak, açıkça ifade 
etmek isterim ki, spor işlerimiz bütün iyi niyet
lere rağmen, maalesef istediğimiz anlamda iyi 
biı yola girememiş, açıkçası senelerden beri sü
regelen başıbozukluk önlenememiştir. 

Bütün bunlara rağmen A. P. iktidarı zama
nında, Dünya milletlerinin hayati bir mevzuu 
olan gençliğin ve sporun, ciddî bir surette ele 
alınması lüzumunun hissedilmiş olması ve ilk 
defa «Gençlik ve Spor Bakanlığı» nın kurulup 
vekâlet olarak teşkilâtlandırılmaya gidilmesi, 
hiç şüphe yok ki, ilerisi için atılmış ümit verici 
bir adım olmuştur. Hiçbir tesir altında kalmı-
yarak, 30 seneye yaklaşan tecrübelerimizden 
faydalanarak, lüzumlu gördüğümüz bâzı hu
suslarda, alâkalıların ehemmiyetle nazarı dik
katini çekmeyi faydalı bulduk. 

Her şeyden evvel, spor işlerinin başına ge
tirilen şahıslar, ne kadar hüsnüniyet sahibi olur
larsa olsular, her geçen gün bocalıyan ve kıy-
mc'tli spor adamlarını ve idarecilerini yokeden, 
senelerden beri bu işlerin gediklisi olmuş mu
ayyen şahısların yönettiği Beden Terbiyesi Teş
kilâtı çarkının, dişlerini durdurmanın elimiz
deki na tamam mevzuatla ve halen iş başında 
bulunan teşkilât mensuplarının çoğunluğu ile 
mümkün olamıyacağı hakikatini açıkça ifade 
etmeyi lüzumlu görmekteyiz. 

Eskiden beri tesbit ettiğimiz ve müteaddit 
vesilelerle tekrarladığımız hataları ve noksan
ları şöylece sıralıyabiliriz : 

1. Elimizdeki emeklilik müddetini çoktan 
doldurmuş bulunan Beden Terbiyesi mevzuatı 
FAŞİST memleketlerin kanunlarından kopye 
edilmiş olup bünyemize asla uymamaktadır. Se
nelerden beri sürümcemede kalan bu hususun 
ehemmiyetle tedavisi ve düzeltilmesi elzemdir. 
Bugüne kadar söylenen «Hazırlanıyor, yakın
da getirilecek» gibi oyalayıcı lâfları bırakıp, 
bünyemize en uygun yeni bir Teşkilât Kanu
nunu, süratle kabul etmek zamanı artık gelmiş
tir. Hatta geç bile kalınmıştır.. 

2. Spor tesisleri bir plân ve program için
de yapılmalı ve hiçbir tesir altında kalınmama
lıdır. Tesislerin yapımında alâkalı federasyon
ların mütalâaları muhakkak suretle alınmalıdır. 

3. Büyük reklâmı yapılan Spor - Toto teş
kilâtında, üzülerek ifade ediyorum israfil ha
reketler vardır, adam kayırma vardır. Nüfusu 
bizden az olan Yunanistan da bile Spor - Toto 
hasılatı bizden farklıdır. 

4. Sporu sadece profesyonel kulüplerin 
faaliyetlerine hasretmek hatalı bir harekettir. 

Amatör sporlara gerekli alâka her nedense 
gösterlmemektedir. Evvelemirde yetersiz olan 
harcırahlar değiştirilmeli, sporcuya zaruri mas
raf karşılığı verilen, günde 24 lira ile vasat bir 
otelde yatmalarınnı ve 3 öğün yemek yemenin 
mümkün olamıyacağı kabul edilmelidir. Verilen 
24 lira, en azından 100 liraya çıkarılmalıdır. 

Amatör sporcuya lüzumlu gıdayı veremiyen 
ve onlara gereken ihtimamı göstermiyen bir 
teşkilât, amatör sporu kalkındıracağı iddiasın
da asla bulunamaz. 

ö. Profesyonel kulüp faaliyetlerinin en iyi 
bir şekilde randıman vermesi, murakabesi ve 
kontrolü isteniyorsa şirketleşme yoluna gidil
melidir. Aynı zamanda profesyonel kulüplerin 
adedi dondurulmalı, seyircisi ve geliri az ama
tör branşlarda da faaliyette bulunmaları ayrı
ca temin edilmelidir. 

6. Sporu, futbolda clduğu gibi, her branşı 
ile bütün vatan sathına yaymalı ve sadece fut
bol önplâna alınmamalıdır. 

Ata sporumuz olan «Türk gibi kuvvetli» sö
zünü bütün Dünya'ya ilân eden güreşteki bu
günkü hâzin durumumuza, muhakkak surette, 
bir çare aranmalıdır. 
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7. Diğer memleketlerde olduğu gibi, va- I 

tanın her köşesinde kütle halinde spor yapıl
ması sağlanmalıdır. 

8. Başta «Gençlik ve Spor» Bakanımız ol
duğu halde, Beden Terbiyesi Umum Müdür
lüğü ileri gelenlerinin, fikir teatisinde buluna
bilmeleri ve Türk sporuna iyi bir istikâmet ve
rebilmeleri için, bitaraf spor otorileri ve idare
cilerin, basın mensupları ile birlikte iştirak ede
bilecekler spor şûraları sık sik toplanmalıdır. 

Sadece biz biliriz havası içinden sıyrılmak, 
Türk sporuna bir bakıma hizmet etmek demektir. 

Sporda kitaptan öğreniriz diyenler, sadece 
k< ndilerini aldatırlar ve Türk sporuna asla fay
dalı olamazlar. Bütün tesellimiz umoım müdür
lüğün başındaki arkadaşımızın sporun içinden 
gelmiş, eski bir millî sporcu olmasıdır. 

9. Umum müdürlükte ve bölge teşkilâtla
rında vazife almış memurların, federasyon he
yetlerinde ve bölge ajanlıklarında, tertip heyet
lerinde vazife almaları behemehal önlenmelidir. 
Hattâ hakemlik yapmalarına bile müsaade edil
memelidir. 

10. Kulüplere ve spor işlerine asla politika 
karıştırılmamalıdır. Bunun temini için de ku
lüplerin başına faal politikacılar getirilmeme-
L'dir. 

11. Vazifeleri ve mevkileri ne olursa olsun, 
sporun içinden yetişmemiş, gösteriş meraklısı 
kimselerin teknik mevzularda beyanat verme
lerine müsaade edilmemelidir. Teknik mevzular
da teknik adamlar ve hakiki spor otoriteleri 
konuşmalıdırlar. 

12. Türk sporunun kalkınması samimî ola
rak isteniyorsa, yerli antrenör ve yerli hakem 
Fıüe'sseesleri ehemmiyetle ele alınmalıdır. 

Bizim sisteme uymıyan, muhtelif sistemlerin 
tatbikçileri olan yabancı antrenör ve yabancı 
hakemlerden âzami derecede faydalanacağı ka
rısında değiliz. i 

Yerli antrenör ve yerli hakemlerin miktarca 
çoğaltılmasına çalışılmalı ve temayüz edenler, 
yabancı memleketlere tekâmül kurslarına yol
lanmalıdırlar. 

13. Futbolda tecrübe edildiği gibi, Fede
rasyon başkanları muhakkak surette seçimle iş 
basma getirilmelidir. Bu suretle bütün dünyada 
olduğu gibi ehliyetli kimselerin teşkil edecekleri | 
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federasyonlara, teknik ve idari hususlarda, 
'müstakil hareket etme serbestisi tanınmalıdır. 

14. Spor işlerimize belirli bir istikamet ve
rilmeli, tessilerin yapımı ve idamesinde, bilûmum 
spor faaliyetlerim'izde uzun vadeli programlar 
kayıtsız şartsız tatbik edilmelidir. 

15. B.T.U.M. Bütçesinin federasyonlara da
ğıtımı hakkında ne gibi bir ölçü kullanıldığı 
anlaşılamamaktadır. Sporcu adedinin, yurt ça
pında faaliyetlerin ve milletlerarası münasebet
lerin her şeyden evvel göz önüne alınması icafbe-
derdi. 

Sözlerimize son verirken, mühim gördüğü
müz bir hususa da tekrar işaret etmeden geçe-
miyeceğiz. 

1971 Akdeniz Olimpiyatlarının izmir'de ya
pılacağı hepimizin ve bütün dünyanın malûmu
dur. Geçen seneki bütçe konuşmalarında üzüle
rek ifade ettiğimz gibi, Akdeniz Olimpiyatları-
Lin tesislerimiz yetişmedi diye ilân edilen gün
lerde yapılmaması ve başka bir yere alınması 
telâfisi mümkün olmıyan büyük bir skandal 
olur. Bunun için de alâkalıların daha büyük bir 
gayret içerisine girmelerini ve şimdiden bâzı 
tedbirlerin alınmaismı lüzumlu görmekteyiz. 

Beden Terbiyesi Teşkilâtı ileri gelenlerinin 
son günlerdeki müsbet beyanlarına rağmen, 
yine de bir İzmirli olarak endişelerimiz tama
men zail olmamıştır. Tesislerin olimpiyatlara 
yetiştirilmesi için çalışmalara programlı bir şe
kilde hız verilmesi ioabetmektedir. 

Akdeniz olimpiyatlarının sadece futbolda 
değil, muhtelif branşlarda izmir'de yapılacağı 
göz önüne alınarak mevcut tesislerin ıslahı ve 
tevsii işinin son güne bırakılmaması çok yerinde 
b hareket olacaktır. Tesislerin biran evvel bi
tirilmesi, Türk Millî takımını teşkil edecek spor-
cılaranızın Akdeniz olimpiyatlarının yapılaca
ğı tesislerde, hazırlıklara biran evvel başlama
ları bakımından da elzemdir. 

Yukarıda te^bit ettiğimiz hususlarda, genç 
ve yeni vekilimizin gayret edeceğine inanıyo
ruz. 

Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi 
münasebetiyle söylyebileceklerimiz ve tavsiye-
ltrimiz, şimdilik bunlardan ibarettir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu geçte 
olsa memnuniyetle karşılıyoruz. Hakikaten yıl
lardan beri memleketimizde büyük bir boş
luk vardı, daha doğrusu bu boşluğun farkın
da değildik. Ama son yıllarda gençlik prob
lemleri ortaya çıkınca bunları ciddî şekil
de kanalize etmek için ciddî bir teşkilâta 
ihtiyaç duyuldu ki, bu Bakanlık kuruldu. Bu 
kuruluşu büyük bir memnuniyetle karşılıyo
rum ben şahsan. Yalnız memnun olmak, 
iydniyeti belirtmek kâfi değil, mühim olan 
bu başlangıcın çok iyi teşkilatlanabilmesi, çok 
iyi hedefleri belirtmesi ve bu hedeflere doğru 
rahatlıkla gitmesidir. Bizim bir hatamız var, 
her şeyi biz bir zattan bekliyoruz, biz mües
sesenin başına getirdiğimiz bir sayın zattan 
bekliyoruz. Ben Sayın Bakanın kabiliyetinden 
asla endişeli değildim, inanın ki, bu Bakan
lığı çok rahatlıkla yürütecek, tedvir edecek
tir, yanlız bir kaidenin ihdasını ben hassaten 
istirham ediyorum, o da şudur, kendisinin 
etrafında bu konulardan çok iyi anlıyan bir 
kurmay heyeti kursun ve kurmay heyeti bu 
Bakanlığın devamlılığını sağlasın. Politika 
belli olmaz, bugün varız yarın yokuz. Yarın 
Saym Bakan çekildiği zaman Bakanlığın 
başında Gençlik ve Spor Bakanlığını aynı is
tikâmette götürecek şaşmadan götürecek bir 
kurmay heyetinin Bakanlıkta mevcudolması 
bence şarttır, elzemdir, en önde düşünülecek 
bir problemdir, Elfeetteki, büyük vazifeler 
bekliyoruz, bugün aşağı yukarı 50 yıllık bir 
Devletiz, spor tesisleri hemen hemen hiç yok 
gibi ve mevcudolanlar da vaktiyle yapılan
larda harabolmuş bir vaziyette, bunları el
den geçirmek, bunların envanterlerini yapmak, 
ciddî şekilde muhtelif müesseselerde bulunan 
spor tesislerini, Bakanlığa bağlamak hakika
ten yapılacak işlerin başında geliyor. Eğitim 
ve boş zamanların değerlendirilmesi yine çok 
mühim konulardır. Bilhassa biz sporda eğiti-
time, sporda ilme bugüne kadar dikkat etme
miş bir kütleyiz. Bunu böyle kabul edelim. 
Bunun bariz misalini liselerdeki beden eği
timi öğretmenlerinden misal getireceğim. Bir 
beden eğitimi olmadığı zaman bir tarih ho
cası, bir cebir hocası veyahut her hangi bir 

arkadaşı vekâletle bunu sanki sudan bir branş-
mış gibi idare yollarına çok zaman gitmi-
şizdir. Bu, bizim spor işlerindeki düşünü
şümüzün bariz bir tezahürüdür. Ben artık bun
ların da burada kesilmesini ve spor işlerinin 
ciddî, ilmin arzu ettiği istikâmette gelişmesi 
için çareler düşünmesini istirham edeceğim. Me
selâ, bir spor akademileri veyahut okulları 
kurularak bu boşluk zannederim giderilebi
lir. 

Sonra mühim olan konulardan birisi boş za
manların değerlendirilmesi. Halka dönük, 
duvarlarla, kapılarla çevrili değil, mahalle 
aralarında okulların ve üniversitelerin etra
fında spor tesislerinin mevcudolması çok ye
rinde olur. Hiç olmazsa gençlik boş zamanlar
da gider buralarda kendi bedenî eğitimini, ken
di kabiliyetlerini, imkânlarını, geliştirebilir. 

Şimdi, son zamanlarda, bilhassa 1 - 2 sene
den beri Türkiye'deki, bilhassa Futbol Fede
rasyonunda millî liglerin genişletilmesinden 
sonra amatör spora karşı bir kayıtsızlık, bir 
alâkasızlık başlamıştır. Ben çok büyük endişe 
etmekteyim; memlekette, her şeyden evvel 
amatör sporu geliştirmemiz lâzımdır, ona 
çok büyük değer vermemiz lâzımdır. Ama, 
bizde profesyonel kulüplerin süratle çoğalması 
karşısında amatörlük ruhu fazlaca zedelen
miştir. 

Yine, bir noktaya temas etmek istiyorum. 
Bilhassa biz futbol ve güreşi sporun başında 
sayan insanlarız. Güreşimiz, malûm, hâzin bir 
durumda, futbolun da ondan geri kalan bir 
tarafı yok, ama, Türk sporuna önderlik ede
cek bu ve bilhassa futbol branşında öyle hâ
diseler olmaktadır ki, futbolun geleceği için 
dolayısiyle Türkiye'de sporun geleceği için 
büyük endişeler duymaktayız. Futbol Federas
yonu bir karar aldı, millî ligleri birden geniş
letti, ama bunun icabettirdiği yan tedbirleri 
almadı, tesislerini düşünmedi, bir hakem prob
lemi var, hakemlerin eğitim problemlerini dü
şünmedi, bir müşahit problemi var, bunları 
halletmedi, ama 1 nci, 2 nci, 3 ncü millî lig
leri genişletti ve kütlede bir huzursuzluk, bir 
memnuniyetsizlik başgösterir. İsteriz ki, bunlar 
kısa bir zamanda halledilsin. Bir hakem me
selesi, bir müşahitler meselesi, tesisler me
selesi halledilsin ve bunlar ciddî bir yönde 
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kanalize edilerek memlekete, memleket sporu
na hayırlı birer müesseseler haline gelsin. 

Beden Terbiyesi Teşkilât Kanunu hakikaten 
mühim bir mevzudur. Arkadaşlarımız diyor
lar ki, federasyon başkanları seçimle gelsin, 
yok şu olsun, yok bu olsun. Bunlarla ilgili 
ciddî bir araştırma yapılır, ciddî bir anket ya
pılır da bu işler gerçekleşirse elbette ki, mem
nun oluruz. 

Son olarak ben bir hususa daha temas et
mek isterim. Sayın Beliğ Beler arkadaşımız 
da temas ettiler. Ben de bir profesyonel kulü
bün başkanıyım ama, Sayın Bakan da vak
tiyle bir profesyonel kulübün başkanı idi, bu 
öyle bir şeydir ki, kolay kolay insan öyle ay
rılamaz. Sayın Bakan, Bakanlıktan ayrıldığı 
zaman yine yine korkarım gider, o kulübün 
başkanı olur. Onum için biz bu başkanlıkları
mızda politikayı karıştırmadan ciddî olarak 
memleket sporuna hizmet etmek gayesi ile yü
rürsek ve kütlenin eğitiminde Bakana yardım
cı olmaya gayret sarf edersek her halde pek de 
zararlı bir iş yapmış" olmayız. 

Bütçemiz, yeni bakanlığımıza hayırlı olsun, 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Halıcı?... Yok. Sayın 
Atmaca?.. Buyurunuz. 

HÜSEYİN ATMAĞA (Denizli) — Değerli 
Başkan, sayın arkadaşlarım, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının çok değerli mensupları, hepüıizi 
saygı ile selâmlarım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşu çok 
isabetli bir karardır ve bu genç Bakanlığın ba
şına da genç, enerjik ve çalışkan bir arkadaşı
mızın gelmesi cidden ilerisi için ümit verici ol
muştur. 

Atatürk, Türk Cumhuriyetini gençliğe ema
net etmiştir. Gençliğin, Cumhuriyetin ağır so
rumluluğunu taşıyabilmesi için yine Atatürk'
ün fikren, zihnen, bedenen sağlam gençlik ye
tiştirme direktifini yerine getirmek zorundayız. 
Sağlam fikir, sağlam bedende bulunur, diye bir 
atasözümüz vardır. Bunun gerçek değerini hepi
miz takdir ederiz. 

Gençlik denince bunu iki bölüme ayırmak 
gerekir. Öğrenimde olan, bilhassa orta ve yük
sek öğrenimde olan gençler; bir de öğrenim ola
nağını bulamıyan gençler. 

Bugün için gençliğin her iki grupu da bu
nalım içerisindedir. Gençliğin bu bunalımdan 

doğan eylemlerinin dış görünüşüne bakarak 
hüküm vermek bizi yanıltır. Öğrenimde olan 
gençlerin boykot, işgal, komando özlemleri; öğ
renimde olmıyanlann, teiniz dinî duygularının 
istismar edilerek olaylara, üzücü olaylara âlet 
edilmesi sık sık gördüğümüz konulardır. Bu gi
bi olayların toplum huzurunu bozduğunu kabul 
etmek gerekir. Bu gençlik olaylarını sadece bir 
emniyet olayı olarak mütalâa etmek yanıltıcı 
olmaktadır ve sadece emniyet tedbirleriyle, za
bıta kuvvetleriyle bu olayları önlemeye çalış
mak başlı başına tedbir olamaz, köklü bir çö
züm yolu getiremez. Gençliğin taşkınlıklarını 
meydana getiren ilk neden, gençliğin heyecanı
nın kanalize edilmemesinden ileri gelmektedir. 
Gençlerin haklı istekleri vardır. Biz bu istek
lere gençliğin sorunlarının derinliklerine inip 
bunlara köklü çözüm yolu bulmadıkça gençle
ri polis tedbirleriyle bu hareketlerden vazgeçir
mek mümkün olmaz. Bir fakültedeki veya bir 
meydandaki olayı orada bastırırsın, öbürsü gün 
veya bir hafta sonra başka bir yerde patlak 
verir. 

Gençliğin çağına özgü düşünüş, eylemleri ve 
davranışları olacağını kabul etmek sorundayız, 
evvelâ. Gençliği, çağının problemleri, gençlik 
psikolojisini bilmeden, onun sorunlarına çözüm 
bulunamaz. Eğer bu gençliğin çağının prob
lemleri ve gençlik psikolojisi bilinmeden davra-
nılırsa ve onların bu hareketleri kanalize edil
mezse bakarsın, bir kısmı komando olur, mey
danlarda cinayete sebebolabilir, bakarsın boy
kottur, işgaldir gibi toplum düzenini bozucu 
birtakım hareketlere heveslenebilir. 

Spfor deyince sadece hareketleri ve oynan
ması formüle edilmiş birtakım oyunlar anlamı
na kabul edilmemek gerektir, iş sahalarında ça
lışmak da bir spordur. Gençlerin kaytnıyan kan
larının verdiği enerjiyi, taşkın duygularını ka
nalize etmek zorundayız. Gençliğin bunalımı 
ancak spor hareketleriyle kanalize edilebilir. 
Bunun için gençlerin okul dışı zamanlarını de
ğerlendirecek tedbirler almak veya okula devam 
etmiyen gençlerin diğer boş zamanlarını değer
lendirici, eğitici tedbirler almak zorundayız. 
Bu tedbirlerin önde gelenleri spor sahaları ve 
salonlarının çoğaltılması ve bu salonların ve 
sahaların çok gayeli olarak yapılmasıdır. An
kara'da spor salonunun çok gayeli olarak ve 
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herkese açık olarak kullanılmaya başlanması 
memnuniyet vericidir. Bunun memleketin diğer 
yerlerinde de aynı şekilde kullanılacağına bu 
denemeden sonra inanıyoruz. 

Üzerinde durulması gereken bir nokta da, 
gençlik kampları açmak ve bu kamplarda genç
lerin beden eğitimi ihtiyacı ve toplu hareket 
etme eğitimi yanında, memleketin imarına, kal
kınmasına yardım edici birtakım çalışmalar 
yapmak faydalı olur. 

Bendeniz Aydını, Muğla ve izmir'de okul ya
pım işlerinde gençlerin organize edildiği tak
dirde ne kadar yararlı hizmetler yapabileceğini 
gençlerin iş sevgisini artırmak, karakter ve ah
lâk duygulanım geliştirmede bu işin ne kadar 
faydalı olduğunu küçük çapta, vilâyet çapla
rında, denemiş, görmüş ve müspet neticesini 
almış bir arkadaşınız olarak ifade ediyorum ki, 
gençler, eğer iyi organize edilmek suretiyle okul 
dışı ve tatil zamanlarını değerlendirici kamp
lar yapmak suretiyle memleketim alt yapı hiz
metlerine katkıda bulunması sağlanırsa millî 
duyguları daha çok gelişecektir. 

Millî duygu, milliyetçilik, memleketin sa
vunmasına ve kalkınmasına katkıda bulunabil
mek demektir. Yoksa, milliyetçilik, Ankara as
faltında nutuk, atmak, benim gibi düşünmü
yor, diye başkalarını itham etmek, lâf salatası 
ile mugalâta yapmak milliyetçilik olamaz. Ar
tık bu milliyetçilik anlamı tarihe karışmıştır. 
Gerçek milliyetçilik, alın terini bu vatan top
raklarına dökerek vatanın imarında ve savun
masında katkıda bulunabilme hizmeti yapabil
mektir, milliyetçilik. 

Yapıcı, yaratıcı, kurucu gençlik yetiştirmek 
kaçınılmaz görevimizdir. Fertlerin, vatansever
lerin gerçek milliyetçilerin asgari müşterekler 
üzerinde birleşebileceği, birleşmesi gereken ko
nulardan belki de birincisi gençlik konusudur, 
spor konusudur. 

Bu konuda partilerarası bir asgarî müşte
rekler tesbit ©dilmek suretiyle bu vatanın gele
cekte Türk gencine, Türk sporuna büyük hiz
metler yapması sağlanabilir. 

Beden eğitimi konusunda Millî Eğitim Ba
kanlığı maalesef yeterli çalışamamıştır. Ve bu
güne kadar spor konuları da bir Devlet Bakan
lığının ek görevi mahiyetinde idare edildiği için 
gerçekten kıymetli idarecileri feragatle çalış
mışlardır, ama sorumlu bir bakanlık, başlı ba

şına sorumlu bir bakanlık olmadığı için tam 
düzenli yürütüldüğü ve memleket çapında ge
liştiği iddia edilemez. Bu noksanlığın, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı ile giderildiğini memnuniyet
le karşılıyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığı bir beden eğitim öğ
retmeni dâvasını dahi halledememiştir. Okulla
rımızda spor sahaları, salonları hattâ spor için 
lüzumlu araçları bulmak mümkün değildir. 

Yeni kuruluşun, gençlik sorunlarının ağırlı
ğı bu Bakanlık bakımından birtakım güçlükler 
doğurmaktadır. Ama, eminim ki, genç ve ener
jik bakan ve gerçekten hizmet görme aşkını 
yakından tanıdığım Sayın Bakaimn bu konuda 
kısa zamanda kendini göstereceğini ve hizme
tin memleket çapında hissedilebilir hale getiri
lebileceğine inanıyorum. 

Bu görüşlerimden sonra, beden eğitiminin 
gençlik ve okullar arasında yaygın hale gelme
si için bir beden eğitimi akademisi kurulması, 
bu akademiden aynı zamanda gençlik örgütle
rini spora yöneltiri, kanalize edici liderler ye
tiştirmek ve okullarımıza da beden eğitimi ho
caları yetiştirmek suretiyle ihtiyacın gideril
mesi yararlı olur kanısındayım. 

1970 Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesinin 
Türk gençlerine, Türk anne ve babalarının ümit
le bağlandığı çocuklarına hayırlı olmasını te
menni eder Sayın Bakan ve mesai arkadaşları
na bu yolda başarılar dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu?.. Yok. Sa
yın Alpaslan?.. Buyurunuz. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Saym 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, birkaç cümle 
içerisinde mâruzâtta bulunmak istiyorum. Ben, 
şahsan başka kuruluşların bünyesinde görül
mekte olan hizmetlerin yeni bir kuruluşa git
mek suretiyle orada değerlendirilmesi söz ko
nusu olduğu zaman bir endişeye kapılırım. Çün
kü, şimdiye kadar dar kadro içerisinde millet 
ve memleket hizmetlerini yürütsünler diye dü
şündüğümüz bâzı kuruluşların kendi kalıbıma 
sığmıyacak kadar genişlediğini ve âdeta çalı
şanların iç içe girmek suretiyle, hattâ bâzı ah
valde hizmetleri de aksattıklarını gördük. 

O itibarla kuruluşa giderken bunun hem 
mutlak bir zaruretin icabı olması, hem de ku
ruluşun birbirine engel olucu mahiyette değil, 
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hizmetleri en iyi bir şekilde yürütecek vasıfta 
bulunması lüzumunu iç âlemimde hissederim. 

Spor ve Gençlik Bakanlığı kurulurken içimi 
yokladım, belki Sayın Bakanlarına karşı her 
siyasi partiye mensup arkadaşımızın olduğu gi
bi benim de şahsan duyduğum sempatinin ve 
güvenin tesiri olmuş olabilir, ama Türkiye'nin 
gerekleri bakımından böyle bir teşekküle behe-
mahal lüzum ve zaruret olduğu inancını içime 
sindirdim. 

O itibarla, kuruluşunu büyük bir inançla 
karşıladığıın bu Bakanlığın aziz milletimize ha
yırlı hizmetler vermesi büyük temennimdir. 

Benden 'evvel konuşan her arkadaşım Ba
kanlığın genç olduğu gibi, sayın Balkanının dıa 
gençliğine işaret ettiler. Ben, şahsan buna ka
tılmıyorum. Çünkü, genç Bakan, genç Bakan, 
dersek ondan sonra bâzı hatalar işlenebilir ve 
hataların da gençliğine bağışlanması gibi bir 
vaziyetle karşı karşıya kalınabilir. Bizim Ba
kanımız, kendisinden çok hizmetler beklediği
miz zattır. Ama, kabul etmek Ezim ki, o kadar 
da çolk genç değMir. 

BAŞKAN — Görünüşü öyle, efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Spor ve Gençlik Bakanlığı
nın kurulmasının neden lâzım olduğunu bir 
mevziî misâl vermek suretiyle dile 'getireceğim. 

Karadeniz Bölgesini çoğu arkadaşlarım. bilir. 
Bütçe ve Plân Komisyonunun sayın Başkanve-
küla arkadaşım gayet liyi bilir, kendi vilâyetim
den söylemiyeceğim, Rize, Türkiye'nin iktisa-
öen kalkınmış olan yerlerinden bir tanesidir. 
Çay mahsulü hakikaten Rize'ye epey rahatlık 
vermiştir ve insanları rahatlıkla geçinip, istik
bâlin endişesinden kendilerini kurtarmışlardır. 
Fakat iesefle görüyoruz ki, ve her gittiğimde 
aynı şikâytilerle karşılaşıyorum, Rize'de gençlik 
Türk milleti için problemdir. 'Yaslız, Rize için 
değil. Riae'de Devlete âdeta Devletin varlığına 
gölge düşürecek kadar esrar kullanılmaktadır. 
Bunu, huzurunuzda ifade lediyorurs:. Rize'de ku
mar insanları birbirine düşürecek ve iaileleri 
söndürecek kadar ilerlemiştir. Rize çerçevesin
de, Rize Vilâyetinin çevresinde takip başladığı 
zaman Erzuruma, Güşümane'ye ve Trabzona 
kaymak suretiyle kumarlarını ıdevam ettiren in
sanları duyuyoruz ve bunlar maalesef çoğun
lukla genç. Kumar oynamak için babasından 
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para isteyip, parayı alamadığı zaman babası
nın göbeğine tabancaların dayatıldığı da misâl
ler verilmek suretiyle ortaya konulan gerçekler
den bir tanesi. 

Bu, gençliği eline para geçti idiye sarhoş 
olan, kendisimden geçen gençliği bir yere bağ
lamak lâzım. İşte onun bağlanabileceği yer, 
artık okul, ne başka bir ('müessese değil, doğru
dan doğruya bu bakanlığın bünyesine giren 
sporla alâkalı yerlerdir. 

Onun için, hakikaten bu 'Bakanlığın Türki
ye bakımından ehemmiyeti kendini hissettirir. 
Canım, Rize bir vilâyet; bu, Rize'de olur. 

Arkadaşlarım, Rize bir vilâyet değildir. Ri-
zsîl'nim ^topalını Çin'de bulmuşlar, ona göre me
seleleri düşünürsek Rize'de böyle başıboş, serkeş 
ihsanların Türkiye 'nün pelkçok yerinde tesir icra 
edeceklerini hesaba katarsak, demek ki, Rize 
için bir ıtedbir almak lâzım gelecek. Rize için 
alınacak bu tedbirin, bütün Türkiye için de 
düşünülmesi gerekecektir. 

Bu inançlarımı, bu görüşülenimi burada ifade 
ediyorum. Benim çok saydığım, çok sevdiğim 
değerli Bakanımız başta olduğu halde, Bakan
lık camiasmca mâruzâtımın değerlendirileceğini 
ümidediyorum. 

Tekrar, Bakanlığın aziz milletimize hayırlı 
olmasını ve bütçenin de henüz ihtiyacı karşılı-
yacak mahiyette olmıyan bu bütçenin de Bakan
lığa iyi hizmetler verebilmesini temenni eder, 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bıaşka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. 

Müzakereler sona ermiştir. Söz sırası sayın 
Bakanın. Sayın İsmet Sezgin, Gençlik ve Spor 
Bakanı, buyurunuz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Yüce Sena
tomuzun değeri Bıaşkanı ve değerli senatörler, 
parti faikı gözetmeksizin bütün gruplarımıza 
mensup üyelerimizin ve grup temsilcZerinin 
Bakanlığım hakkındaki görüşlerini, kanaatle
rini, fikirlerini heyecanla, zevkle dinlemiş bulu
nuyorum. Yüce huzurlarınıza bugüne kadar 
teknik alanda Bütçe Karma Komisyonu Baş
kanı olarak işgal ettiğim ızamanların heyecanı, 
ihtiramı ve saygısı içeriis'inde bulunuyorum. Şu 
anda da, yeni kurulan genç bir Bakanlığın ilk 
Bakanı olmanın vazife ve sorumluluk duygusu 
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içerisinde ve Yüce Senatomuza ve onun değerli 
üyelerine hûtabedebiknenin gerçekten ağır yü
künün bana verdiği heyecan içıeıüsinde bulunu
yorum. Konuşmalarımda, cevaplarımda birtakım 
sürçmeler bulunursa Yüce Senatoya ve onun pek 
değerli üyelerine duyduğum saygının heyeca
nına bağışlamıanızı peşinen rica ediyorum. 

Grup temsilcileri ve şahısları adına görü
şen değerli senatörler Bakanlığımız ve naçiz 
Bakanımız hakkında sitayişkâr sözler, iltifat
lar, tenkidler ileri sürdüler. Bunlara lâyık 
olmanın inancı içerisindeyim. Sayın senatör
lerin, Bakanlığımız ve bakanları hakkındaki 
iyi görüşlerine bundan sonraki çalışmalarımız
la lâyık olduğumuzu gösterir ve bunu is
patlarsak gerçekten sevinçlerin, mutlulukla
rın en büyüğünü yaşıyacağımı da ayrıca arz 
ve ifade ediyorum. 

Başta ilk oknuşan çok değerli arkadaşım, 
çok değerli senatör ISayın (efendim, affedersi
niz, Millet Meclisinde, arkadaşlarım, demeye 
alıştığım için bir lisan sürçmesi oluyor, özür 
dilerim.) özlen'in ve ondan sonra görüşen 
sayın senatörlerin gerçekten konuyu büyük 
bir vukufla, büyük bir dirayetle dile getirme
leri, bundan sonraki bakanlık çalışmalarımızda 
bizlere yardımcı olacaklarına dair olan inan
cımızı pekleştirmiştir. Bu bakımdan da arka
daşlarımıza ayrıca teşekkürlerimi, saygıları
mı sunuyorum. 

Sayın Atmaca'nm buyurdukları gibi, özel
likle, gençlik ve spor konularında asgari 
müştereklerde birleşmenin ve bu asgari müş
terekleri birlikte yaşamanın, düşünmenin ge
rekliliğine aynı zamanda kolay olduğuna dair 
olan inancımı da arz ediyorum. 

Türkiye gibi az gelişmiş ve kalkınmasını 
plâna, programa ve karma ekonomi düzeni
ne dayanmış ve kalkınma vetiresini geç ve güç 
bir sistemle değil, süratli yapmak zorunda bu
lunan bir memleketin çocukları olarak sade
ce gençlik ve spor konularında değil, pek çok 
konularda, özellikle millî konularda, millî dâ
valarda, anadâvalarda asgari müştereklerde 
birleşmememiz için hiçbir sebep görmediğimizi 
de ayrıca ifade ediyorum. 

Bu kürsüde, Senatomuzun Yüce kürsü
sünde gerçekten gençlik ile spor ile ilgili he
pimizin aydınlandığımız, öğrendiğimiz pek çok 

bilgiler, görgüler ileri sürüldü. Bunları mem
nuniyetle müşahade ediyoruz. 

Bakanlığın kurulmasından bütün senatör
ler, bütün gruplar memnuniyetlerini belirtti
ler, sevinçlerini açıkladılar ve Bakanlığın ku
rulmasını takdirle karşıladılar. 

Gerçekten pek çok çözüm bekliyen gençlik 
sorunlarının ve sporun bütünüyle yurt sathı
na yayılmasının en yüksek icra merkezinden 
ve en yüksek icra merkezinin perspektifin
den görülerek ele alınması, değerlendirilmesi 
gerçekten iktidarımız için övünülecek bir dav
ranış olmuştur. Gençlik ve Spor Bakanlığı ku
rulmuş olmakla gençliğimizin eğitim, öğretim 
ve araştırma dışı pek çok ve çeşitli sorunla
rının çözüm bekliyen pek çok sorunlarının ic-
ranm en yüksek kademesinden bakılarak ele 
alınması, keza sporumuzun kütleye, dönük hale 
gelmesinde saha, tesis ve sair imkânların yurt 
sathına dengeli olarak yayılmasında yine ic
ranın en yüksek kademesinden rüyet edilme
sinde sayısız faydalar mevcuttur. Bu faydaları 
iktidarımız gibi birlikte gören, müşahade 
eden ve değerlendiren partileri ve onların çok 
değerli, çok seçkin temsilcilerini bu görüşleri 
itibariyle saygı ile selâmlıyorum. 

Yüce Senatomuzun değerli üyeleri, cevabi 
konuşmamızı pek çok arkadaşlarımızın baş
vurduğu sistem içerisinde, önce gençlik mese
lelerini ele alıp bir bütün içerisinde ele alıp 
bilâhara sportif yönlere yönelen bir sistemi 
ele alıp arkadaşlarımıza cevaplarımızı arz et
meye gayret edeceğiz. 

Sayın senatörler, Bakanlığımızın birinci 
bölümünde biraz önce de arza gayret ettiğim 
veçhile gençliğin, yüksek öğrenim gençliği
nin, eğitim, öğretim ve araştırma dışı bütün 
sorunlarını, okul dışı gençliğimizin de boş 
zamanlarının en iyi değerlendirilmesi, meslek 
içi eğitimi, yetişkinler eğitimini de dikkat na
zarına alarak okul dışı gençliğimizi, hem okul 
dışı eğitimi ve hem de önce spor yoluyla ye
tişmelerinin sağlanması ve okul içi gençliği ile 
birlikte boş zamanlarının değerlendirilmesi 
üzerinde duruyoruz. Burada gençlik meselesin
de bütün siyasi partilerimizin, bütün grupla
rın asgari müştereklerde birleşmesinde zorun-
luk görmekteyiz, önce genç adamın ne oldu
ğunu, gençliğin ne olduğunu bilir ve ona göre 
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hareket edersek büyük çapta aşama yapabile
ceğimiz mesafe katedebileceğimiz inancında
yım. 

Sayın senatörler, gençlik heyecan, hareket, 
canlılık ve kabına sığmıyan ümit ve arzuların 
kaynağıdır. Gençliğin bu hassaları ile aşırı 
uçlarda görülmesi tabiîdir. Eğitim, zaman ve 
diğer faktörler, gençliğin bu eğilimini aşırı 
uçlarda görülme eğilimini zaman içerisinde 
törpiliyecektir ve bu kaybolacaktır zaman 
içerisinde. Gençliğin bu eğilimi her zaman ve 
her yerde aşırı uçların istismarına vesile teş
kil etmektedir. Her zaman ve her yerde ku
rulu düzene, devlet otoritesine karşı çıkan ve 
hattâ ilk ve son hedefi de onu yıkmak olan 
aşırı uçlar gençliğin tertemiz heyecanlarını, 
hayallerini daima malzeme olarak kullanagel-
mişlerdir. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Efen
dim üniversiteler ve akademiler bütçelerine 
oylarını kullanmıyan sayın üyelerin kullanma
larını rica ediyorum. Buyurun iSayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Aşırı uçların temsil
cileri kâh başarıya ulaşmış, kâh başarıya ulaşa
mamıştır. Ama gençliğin bu konuda başarıya 
ulaştığı görülmemiştir. Sonu hep acı olmuştur, 
son hep hüsranla bitmiştir. Elde acı, tatlı 
anılardan başka bir şey kalmamıştır. Memle
ketimizde özellikle son yıllarda gençliğin bu 
eğilimini kötü maksatlı ideolojilere alet etmek 
istiyen ve bunda zaman zaman da başarıya ula
şan birtakım siyasi ve gayrisiyasi teşekküller 
mevcuttur. Bunlar zaman zaman ortaya çık
mış ve biraz önce de belirtmeye gayret ettiği
miz gibi muvaffak ta olur görünmüştür. 

Gençliğin aşırı uçlarda görülme eğilimi, bi
raz evvel de söylediğimiz gibi birtakım mak
satlı ideolojilere sahne olmaktadır. Burada bir 
hususu önemle, özellikle belirtmek istiyorum. 

Sayın senatörler, genç adam bizden farklı 
adamdır. Genç adam biraz önce de söylediğim 
gibi heyecanlılık, ümit, arzu ve hayel kaynağı
dır. Her zaman her yerde nesiller arasında bir 
anlaşmazlık ortaya çıkmıştır. Öylesine bir an
laşmazlık ortaya çıkmıştır ki, her nesil kendi
sinden sonra geleni beğenmeme gibi bir duru
ma girmiştir. Bunun sebepleri üzerinde gerçek
ten durmak lâzımdır. Nesiller değişiyor, za

man geçiyor, değişen zamanla birlikte değer 
hükümleri, kıymet hükümleri, yargılar da de
ğişiyor. Toplumun nizamı değişiyor, toplumun 
kuralları değişiyor. Teknoloji öylesine kor-
kuç, öylesine süratli gelişiyor ki, teknolojinin 
böylesine korkunç gelişmesi elbette ki, toplum 
hayatını etkiliyor. Toplumu biraz önce de söy
lediğimiz gibi değer hükümlerini, kıymet hü
kümlerini değiştiriyor. Sanayileşme ile birlikte 
şehirleşme hareketleri görülüyor, 19 ncu asrın 
sonlarında. Sanayileşme ile birlikte şehirleşme 
hareketlerinin görülmesiyle birlikte cemiyette 
yeni yeri fikirler meydana çıkıyor. Yeni yeni 
iktisadi doktrinler ortaya çıkıyor. Cemiyete ye
ni bir nizam veren, iktisadi hayata yeni bir 
nizam veren, üretime, tüketime yeni bir düzen 
veren birtakım iktisadi doktrinler meydana çı
kıyor. 

Köyden şehire akın başladığı zaman köy ve 
kasabadaki hayat şehrin sanayileşmenin etki
sinde kalıyor ve şehir hayatının yeni kaidele
ri ortaya çıkıyor ve bütün bunlar nesiller arasın
daki farklılıkları meydana çıkarıyor. Yüce 
Senatomuzun değerli üyeleri babadır, amcadır, 
evlâtları vardır, yeğenleri vardır, Türkiye'de 
bugün her evde gençliğin sonu ne olacak? Genç
lik nereye gidiyor? Gençlik hakkında ümitle
rimizi yitiriyoruz, gençliğin bu başıboş haline 
ne zamar, dur denilecek, bu gençler iyi yetişmi
yor, bu gençler topluma faydalı olmıyacak gi
bi birtakım münakaşalar, birtakım tartışmalar 
cereyan etmektedir, hepimiz bu tartışmalara 
katılıyoruz. Tartışmalar bugünün konusu de
ğil sayın senatörler, tartışmalar dünün de ko
nusu idi, babalarımız bizim çocukluğumuzda, 
bizim gençliğimizde aynı tartışmayı yapıyordu, 
dedelerimiz babalarımız için de bu tartışmayı 
yaptılar. Hep bu tartışmalar yapılageldi. Hiç 
şüpheniz olmasın, şahsan benim hiç şüphem 
yoktur, bugünkü nesil bize nazaran daha iyi 
yetişmektedir, bize nazaran daha çok imkân
ları vardır, bize nazaran daha çok imkânlarla 
teçhiz edilmiştir, hem teknik yönden, hem sos
yolojik yönden, hem malî yönden, hem ekono
mik yönden, hem toplumsal yönden, hem de 
politik yönden. Cemiyetin, toplumumuzun, 
Devletimizin imkânları genişledikçe, Devlet 
zenginleştikçe, Devlet vatandaşlarına daha çok 
sayıda, nitelikte, nicelikte imkânlar kazandır
dıkça, eve telefon girdikçe, radyo girdikçe, te-



Ö. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 1 

levizyon girdikçe, elektrik ütüsü girdikçe, ça
maşır makinası girdikçe, gazocağı girdikçe. 
Çoğumuzun gençliğimizi hatırlıyalım, çocuklu
ğumuzu hatırlıyalım, çoğumuz beş numaralı 
gazyağı fitilli odalarda ders çalışarak buralara 
geldik... 

BAŞKAN — Çok söylediniz Sayın Bakan 
iki... îki numaralı... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sayın Başkanımız doğrula-
dılar, teşekkür ediyorum, benim çocukluğum 
de yaşım da çıkacak meydana. 1940 yılında or
taokulda iken Aydm'da Aydın gibi Ege'nin en 
zengin vilâyetlerinden birinde 15 tane radyo 
vardı, bugün sadece Aydın'ın bir ilçesinde, altı-
bin nüfuslu bir ilçesinde 50 köyü ile birlikte 
sekizbin adet radyo vardır. Aydın'da 1940 yı
lında sadece 15 - 20 evde elektrik varken bu
gün Aydm'da elektrik olmıyan ev yoktur, Ay
dın'ın 250 köyünde elektrik vardır sayın Se
natörler, böylesine çok değişik imkânlardan ve 
yeniliklerden istifade eden talebeler ile bizim 
talebeliğimiz arasında elbette fark olacaktır ve 
sadece bu yönü ile değil telefon kullanan tele
vizyon seyreden, radyo dinliyen bir gençlik, ve 
teknolojinin böylesine gelişmesi, şehirleşmenin 
böylesine gelişmesi ile şehir hayatının meydana 
getirdiği birtakım boşluklar ve şehir hayatının 
meydana getirdiği birtakım uyulmak zorunda 
bulunan kurallar... 

Biraz önce de ifadeye gayret ettim, bu tar
tışma elli yıldan beri devam edegelen bir tar
tışmadır. Türkiye'de şehirleşmeye doğru yöne-
lindiği andan itibaren bu tartışma vardır. Tür
kiye'de ataerkil aile nizamından bu yana bu 
tartışmalar devam etmektedir. Bugün istan
bul'da ve Ankara'da sayıları büyük üniversite 
gençliğimizin yüzde birini bile bulmıyan, bir
takım hareketlerini ölçü yaparak, kriter ya
parak ve bütün bu hareketleri bütün gençli
ğimiz hakkında kötü birtakım neticelere var
manın bizi çok yanlış yargılara götüreceği 
inancındayım, sayın senatörler ve inancında
yız... 

'BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Bugün gençliğimiz ger
çekten içerisinde bir bölümü birtakım hareket
lerde bulunabilir, ellerinde sopalar, bıçaklar 

I olabilir, molotof kokteylleri bulunabilir ve kav
galı, bıçaklı gösteriler yapılabilir; ama bü
tün bunları bütün üniversite gençliğine mal-
etmenin yerinde olmıyacağına dair görüşü
müzü muhafaza ediyoruz ve şurasında da şu 
hususta da sayın senatörlerimizin izinlerine 
sığınarak, müsamahalarına güvenerek bir hu
susu daha belirtmek istiyorum, saym sena
törler, Devlet olarak elli yıldan beri gençliği
mize bir ülkü, bir ideal vermiş sayılmayız. 
Ve gençliğimiz, bir ülküsüzlüğün, bir idealsiz-
liğin, bir başıboşluğun içerisinde bulunuyor 
ve bunun neticeleri olarak birtakım gruplar 
kökü içerde veya dışarda birtakım ideolojile
rin elinde oyuncak oluyorlarsa bunun kaba
hatim bir parça da gelmiş geçmiş idarelerde 
aramanın yerinde olacağı kanaatindeyim. Bize 
düşen vazifeler gençliğimizin iyi yetişmesi, iyi 
öğretilmeğidir. 

Sayın senatörler, bir arkadaşımızın da be
lirttiği gibi Türkiye'de 14 - 24 yaş arasında 
altı milyon genç adam vardır, bunun 3 800 000 i 
köylerde, 2 200 000 i şehirlerdedir. Bu altı 
milyon gencin okul içi ve okul dışı 6 mil
yon gencin 1968 - 1969 öğrenim yılma göre 
145 691 adedi üniversite ve yüksek okullarda 
okumaktadır. 145 691 yüksek öğrenim gen
cimizin 6 300 ne ancak kredi verebiliyoruz. 
Devletin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun yurtlarında barınan öğrencilerin 
sayısı sadece 12 790 dır. özel yurtlarda 5 500 
kişi kalmaktadır. Yüksek okullardaki yatılı 
öğrenci miktarı da 11 177 dir. Bütün bunlar 
göstermektedir ki, 30 bin civarında öğrenci
mizi yurtlarda barmdıraibiliyoruz, geriye 120 
bin öğrenci kalıyor, bu 120 bin öğrencinin 
yarısmı kendi evlerinde, aileleri veya akra
baları nezdlerinde kaldıklarını kabul ettiğimiz 
zaman geriye 60 bin üniversite gencinin yurt 
işini henüz halledememişiz demektir ve yüksek 
öğrenim yurtlarındaki 12 790 yatak sayısı şu 
son yedi sekiz sene içerisinde olmuştur. Sa
dece yurt yapmanın bir mânası olduğunu san-

I mıyorum. 

Yapılan yurtlar iyice bir otel derecesin
den ileri geçmemektedir. Yurtlarda değil ço
cuklarımızın spor yapabilmelerini imkânlaştı-
ran kapalı spor salonları ve sair tesisler, sat
ranç oynıyacakları, arkadaşları ile bir arada 

I oturacakları bir lokalleri olmıyan yurtlar var. 

184 — 
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Ve bunların dışında yüksek öğrenim gencimi
zin boş zamanlarını değerlendirecek tesisler 
hemen hemen hiç mesabesindedir, gençliğin 
heyecanlarının, gençliğin hayallerinin gençli
ğin ümitlerinin kanalize edilmesinden bahse
diyor sayın senatörler. Biz de bunun üzerinde 
İsrarla duruyoruz. Ama imkânlarımız Türk 
Devletinin imkânları belirli sınırlardadır, be
lirli ölçülerdedir. Bu ölçülerin de ötesine git
mekteyiz. Bu ölçülerin ötesine gitmekte Sayın 
Büyük Senaltamuzun da bizlere yardımcı ola
cağı inancını taşıyoruz, muhafaza ediyoruz. Bu
gün istanbul üniversitesinde, sekiz bine yakın 
öğrenci normal öğle yemeklerini yiyebilmekte
dirler ve bunu bütün Türkiyetieki üniversite
lerdeki öğrencilerin öğle yemeklerini yiyebile
cekleri miktarın 20 - 25 civarında olduğunu sa
nıyoruz. Şunu söylemek 'istiyorum, sayın sena
törler; yüksek öğrenim gençliğimizin eğitim, 
öğrenim ve araştırmanın dışında pekçok sorun
ları vardır, beslenme, barınma, eğlenme, boş 
zamanlarını değerlendirme, spor yapabilme.. Biz 
bunların üzerinde bir bir duruyoruz yurtların 
adedinin çoğalması, yurtların maksatlarının ge
nişletilmesi Iboş zamanlarını değerlendirme mer
kezlerinin (kurulması, özellikle 'üniversitelerimi
zin, Üniversite gençliğimizin yoğun bulunduğu 
büyük şehirlerimiz de semt "saha ve tesislerinin 
yapılması ve boş zamanların değerlendirme te
sisleri ve gençliğimizin Cumartesi, Pazarlarının, 
gençliğimizin yazlarının değerlendirilmesi gibi 
pekçok çalışmalarımız plânlanmak üzeredir. 
Bunlar ne zaman mümkün olabilecektir? Bun
lar maddi olanaklardır. Türk Devletinin gücü 
bunları her zaman yapabilecek büyüklüktedir, 
Bunlar her zaman yapılabilir. Ama her zaman 
yapamıyacağımız şey eğer belirli noktada bütün 
siyasi partiler birleşem'edikleri takdirde, genç
liğimize bir yön gençliğimize bir ülkü, gençli
ğimize bir ideal, gençliğimize bir hedef vereme-
'ciğimiz ve bu hedeflerde parlâmento olarak 
tırleşemediğimiz takdirde işte o zaman esas bü
yük mesele başlar, o zaman başımızı veyahut di
zimizi döğmenin çoktan geçmiş olduğunu görür
sek o zaman herşeyin bittiğini, o zaman yapa
cak hiçbir şeyin kalmadığını parlâmento, ola
rak ta, Devlet olarak da, toplum olarak da gö
rür ve bunu acı acı yaşarız. Anayasamız ger
çekten büyük hedefler vermiştir, bütün fertle
rini kaderde, tasada kıvançta ortak ve bölün

mez bir bütün ha'Unde ele almıştır, işte gençli
ğimize vereceğimiz büyük bir hedef sayın sena
törler. Anayasamız millî şuur ve ülkeler etrafın
da Ve milletimizi dünya, milletleri aliiesinin eşit 
haklara sanıp şerefli bir üyesi olarak millî bir
lik ruhu içinde daima yüceltmeyi amaç bilen 
Türk milliyetçiliğinden hız almayı öngörmüş
tür, işte Türk gençliğine vereceğimiz bir hedef 
budur. Anayasamız Türk Devletinin Cumhuri
yet olduğunu, millî demokratik, lâik ve sosyal 
br Hukuk Devletinin Cumhuriyet olduğunu, 
ve Türkiye devletinin ülkesi ve milliyetiyle bö
lünmez bir bütün olduğunu öngörmüştür, işte 
gençliğimize vereceğimiz hedef. Biz iktidar ola
rak sayın senatörler, Türk gençliğini büyük 
gençliğimizi millî ümitlerimizin mihrakı olarak 
görüyoruz. Gençliğimizi milletçe iftihar edebi
leceğimiz bir seviyeye yükselmiş ve büyük Ata-
1 iirM'müzün emsalsiz emanetine sahibolmanın 
sağlam karakterini, şuurunu 'dâima 'muhafaza 
etmiş olmasından gurur duyduğumuzu, sevin
diğimizi ifade ediyoruz ve gençliğimize hürri
yet içinde refaha yönelmiş büyük Türkiye ide-
flini biraz önce söylediğimiz hedeflere ek hedef 
olarak veriyoruz. Memleketimizin yarınki sahip
leri olan genç kuşaklara bütün bunları hedef 
olarak vermek ve bunları zararlı cereyanlara 
kapılmadan bu inançlar etrafında toplamak bü
tün siyasi partilerin üzerinde birleşmesi gere
ken anadâva kabul etmeleri gereken hedefler ol
malıdır. Bu konularda Parlâmento olarak, si
yasi partiler olarak birleştiğimiz anda gençliği
mize, gençliğimizin çözüm bekliyen pekçok so
runlarına hizmet etmenin yolu açılmış olacak
tır. Bu yolda bütün parlâmentoyu, bütün siyasi 
partileri birlikte yürümeye davet ediyorum. 

Gençlik birtakım hareketlerin içerisindedir, 
bu hareketleri ikiye ayırmak mümkündür. Bu 
hareketlerin birincisi sosyal ve politik mesele
lere karşı cephe almanın bir parçası demek olan 
tezahürleridir. 

2. Kasıtlı ve zararlı davranışlardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika efen
dim, beyanatınız uzun sürer mi? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sayın Başkanım zaman un
surunun ne derecede değerli olduğunu ve bu
nu Yüce Senatomuzun riayet ettiğini biliyorum. 
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Emrederseniz foir yarım saatlik zaman içerisin-
Ce bitireyim de öğleden sonra.. 

BAŞKAN — Yarım saatten biraz evvel biti
rin de oylamaya da fırsat bırakın bize. Onun 
için Yüksek heyetten yarım saatüik bir prog
ram kaydırması talebinde bulunacağım.. 

Efendim, Sayın Bakanlık erkânını tekrar 
yormamak için programımızı yarım saat kay
dırmak hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Sosyal ve politik meselelere 
karşı gençliğimizin cephe almasının bir bakıma 
tezahürü olan hareketleri ile kasıtlı ve zararlı 
davranışları birbirinden ayırmak icaıbeder ve 
bunu C. H. P. si sayın sözcüsünün konuşmala
rından da aynı noktada birleştiğimizi görüyo
rum, ve Sayın özlen ile belirli noktalar da ger
çekten beraberiz. Biz de Sayın özlem gibi Ata
türkçülüğü akla, ilme sahip çıkmak olarak görü
yoruz. Ve Atatürk'ü bu yönü ile alıyoruz. Ata
türk'ü Devlet kurmuş bir lider olarak görüyo
ruz. Atatürk'ü Batıya yönelmiş bir lider olarak 
görüyoruz. Atatürk'ü aklın, müspet ilmin ışı
ğında bir lider olarak görüyoruz. Atatürk'ü hâ
kimiyetin kayıtsız şartsız millette olduğu ve 
Cumhuriyetin anafikrini kendine düstur edin
miş bir lider olarak görüyoruz ve bütün siyasi 
partilerimizden ve gençliğimizden Atatürk'ün 
bu konudaki fikirlerine, görüşlerine, dinamizmi
ne uygun hareket etmelerini bekliyoruz ve genç
liğimizin hareketlerinin de Atatürk ölçüsünde 
kalmasını ve Atatürk ülküleri içerisinde kaldı
ğı takdirde gençliğimizin yanında, yanıbaşında 
olduğumuzu söylüyoruz. Ve kendilerine her hu
susta yardımcı olacağımızı ve olduğumuzu söy
lüyoruz. Türbelere adak değil tabiî Sayın öz
len, akademi, gerçektir, ama türbelere adak bir 
inancın mahsulü ise adam, yürekten inanıyorsa 
buna, inancının tabiî sonucu ise bu türbeye gi
dip adak yapmasu da ben şahsan kınamıyorum. 
Bakınız Sayın özlen, bakınız sayın senatörler 
1966 yılında dünya kupası maçları yapılıyor in
giltere'de bu Dünya Kupası maçlarının başla
masından bir gün önce bütün idarecilerinin ha
zır bulunduğu bütün ingiliz idarecilerini ve 
sporcularının hazır bulunduğu bir dinî merasim 
yapıldı kilisede ve millî takım bütün kadrosu 
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ile bu merasimde Stanley Rose bir dua okudu 
ve millî takımın oyuncularından Boby Charles-
ten bir dua ile bunu tamamladı. Bu İngiltere or
tamında lâikliğe aykırı bir davranış olarak gö
rünmüyor. Ama, benim bir kulübüm, bir ma
çından önce Eyüp Sultan'a gider, bir adakta bu
lunursa bu, lâikliğe aykırı, din ve vicdan hürri
yetine aykırı gibi birtakım davranışlara girili
yor. Bunun münakaşasını yapmak istemiyorum; 
bu, bir görüş meselesidir; bu, bir inanç mesele
sidir. Görüşlere, inançlara saygı duyuyorum ve 
bunu bu eğilimde değerlendiriyorum. Esasen, 
bunu söylemek üzere değil, lâikliğin ve sporun 
merkezi olan ingiltere'de, Büyük Britanya Ada
sında bunun ne şekilde ele alındığını sayın se
natörlere kısaca arz etmiş olmak için ifade et
tim. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Dışarıda bulu
şalım, konuşalım, mutabık değilim, Sayın Ba
kan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Efendim, bu konuda Sayın 
Özlen ile bir olduğumuz bir taraf var. Diyor İd, 
Taksim olaylarının, Mühendislik, Mimarlık Aka
demisinin yanında mı olacağız? Hayır, Sayın öz
len. Taksim olaylarının yanında olmıyacağız. 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisindeki olay
ların yanında olmıyacağız. Ama, Rektörün yü
züne tüküren, Dekanın odasını tahribeden, Üni
versitenin bilimsel özgürlüğüne saldırıda bulu
nanı, Devlet mallarını tahribeden özgürlük an
layışının da yanında olmıyacağız. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri ve alkışlar.) Ve, esasen 
zatıâlinizi C. H. P. nin temsilcisi olarak bu dav
ranışların içerisinde görmediğimizi açıkça ifade 
etmenizden de ayrıca iktidar olarak memnun ol
duk, Sayın özlen. 

Sayın senatörler, A. P. iktidarı olarak genç
liğimizin bütün meselelerine eğildik. Ve gençli
ğimizin pek çok hareketlerini müsamaha ile kar
şıladık. Hattâ, demin., de söylediğim gibi, Dev
let mallarını tahribe yönelen, üniversitenin bi
limsel özgürlüğünü tahribe yönelen birtakım 
davranışlarını dahi müsamaha ile karşıladık. 
Bunun, bizim beceriksizliğimize, kabiliyetsizliği-
mize, hattâ yüreksizliğimize yorumlanacağını 
bildiğimiz halde. Neden? Gençliğimize olan ümi
dimiz, gençliğe olan sevgimiz, ve gençliğe olan 
inancımız ve gençliği daha iyiye doğru yönelt-
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me arzusu ile bir bunalım içerisinde, bir kriz 
içerisinde bulunduğuna dair olan görüşümüz 
ve bunun atlatılması için Devletin bizzat kendi
lerine yardımcı olması gerektiğine dair olan 
görüşümüz sevk etti, buna bizi. Beceriksizliği
miz, yüreksizliğimiz, kaabiliyetsizıliğimiz değil. 
sayın senatörler. 

Atatürkçülüğü, inkılâpçılık; Atatürkçülüğü, 
demokratik rejime sevgi, saygı, inanç olarak 
görüyoruz ve bütün siyasi partilerimizin ve bü
tün kuruluşlarımızın da Atatürkçülüğü bu öl
çüden, bu açıdan almalarını istiyoruz. Atatürk
çülüğü, bir elbise gibi, hangi vücuda giydirir-
seniz o vücudun şeklini allan bir görüş, bir sis
tem olarak, bir felsefe olarak görmüyoruz, sa
yın senatörler. Ve burada Sayın özlen İn konuş
malarından C.H.P. nin, Anamuhalefet Partisi
nin insan zekâsını araç olarak kullanan demir
perde gerisi memleketlerinin tutum ve davranış
larının dışında; insan zekâsını, insana çalışma 
ve düşünce rahatlığı veren sistemlere yönelme
sinin ve 'eylemlerin de bu düşünce ve çalışma 
rahatlığı sistemi içerisinde yapılması görüşünde 
bizimle işbirliği halinde, mutabakat halinde 
bulunmasından da ayrıca memnuniyetlerimizi, 
sevinçlerimizi bildiriyoruz, sayın senatörler. 
Gerçekten, üniversite gençliğini siyasi yelpaze
nin çok kısır, çok kısıtlı, dar çerçevesi içerisin
de sağ ve sol olarak değil, gerçekten insanın 
zekâsını, insanın düşüncesini, insanın kabiliyeti
ni vasıta olarak değil, onun yaratıcı benliğine 
inanan görüşlere sahi'bolaırak gençliğimizi de
ğerlendirmenin ve ona yön vermenin gerekli
liğine inanıyoruz, sayın senatörler. Elbetteki, 
Sayın özlen'in de buyurdukları gibi, insanları 
koyun sürüsüne benzeten, insanlara koyun sü
rüsüne yapılan hareketleri reva geren insanla
rı, Devletin veya siyasi otoritenin eîımde robot 
telâkki eden görüşlerin elbette karşısında olma
lı ve bu fikirlerle gençliği yetiştirme çarelerini 
aramalıyız, çabalarını gütmeliyiz. Bu konuda 
da, Sayın özlen ile beraber olmanın sevincini 
yaşıyorum. 

Sayın senatörler, zamanımızın gerçekten im
kânsızlığı ve Sayın Başkanın bendenizi ikaz et
mesi, emretmesi sebebiyle bu gençlik konula
rına istemiyerek son vermek durumunda kaldı
ğım için gerçekten üzgünüm. Saym senatörleri
mize, Yüce Senatomuza Gençlik ve Spor Ba 
kanlığının Bütçesi münasebetiyle iktidarımızın 

bu konudaki görüşlerini daha detaylı olarak 
arz ödemediğim için gerçekten üzgünüm ve sa
yın senatörlerimizi daha geniş ölçüde tatmin 
edemediğimiz için gerçekten üzgünüm. Ama, bir 
başka vesile ile sayın senatörlerimizin bu ko
nudaki vâki tenkid ve şikâyetlerine daha ge
niş ölçüde arzı cevap etme imkân, fırsat ve şe
refini bulacağımı sanıyorum. 

Sayın senatörler, gerçekten Cumhuriyet ile 
birlikte bütün müspet şeylere başlanıldığı gibi, 
spor?, da başlanılmıştır. Cumlhuriyet, Atatürk'
ümüzün büyük eseri bugün 50 nci yılını idrak 
etmek üzereidir. 3 yıl sonra Atatürk'ün büyük 
eserinin 50 nci yılını yaşıyacağız, hep birlikte, 
Allah nasibederse. Ve gerçekten 50 nci yılında 
Türk sporunun büyük aşama yaptığını, Türk 
sporunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini bir
likte göreceğiz. 

Sayın Özlen, spor ile ilgili konuşmasının ba
şında gerçekten çok beğendiğim bir cümle ile 
girdi, istanbul'da Taksim Stadı, Ankara'da 
imalât-ı Harbiya (Ankarağücü) sahasında top 
oynıyan devirlerden teslim alarak, bugünkü 
devirlere getirdi; hafızam yanıltmıyorsa, beni; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünü. Gerçek
ten öyledir, idman Cemiyetleri ittifakı, Türk 
Spor Kurumu ve Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1923 ten bu yana gerçekten büyük hiz
metler ifa ederek, Türk sporuma hizmet edegel-
miştir. Ama, arkadaşlarımızın da geniş çapta 
ifade ettikleri gibi, gerçekten belağatle, büyük 
bir dirayetle ifade ettikleri gibi, zamanın geli
şen ve değişen şartlarına ayak uydurmaktan 
uzak bulunan Beden Terbiyesi Kanunu, zaman 
gelmiş işe yaramaz ihale gelmiş ve sporu, bütün 
yurda dengeli olarak sokamamış, yayarnamış 
Ve kütle sporuna büyük önem verememiştir. 
Kütle sporu deyip, geçiyoruz. 3530 sayılı Ka
nım, kütlenin spor yapmasını temin için tedvin 
edilmiştir. Ama, kütleye sporu faşist eğilimler
le yaptırmayı düşünmüştür. 1938 lerde 1940 lar-
da hatırlarsınız, bütün şdhrin gençleri mükel
lefiyet halinde sahalara koşturulup, sahalarda 
idman yaptırılırdı. Tabiî, çok partili siyasi re
jimle birlikte mükellefiyet halinde sporun yap
tırılmasının ne kadar güç olduğu ortadadır. 
Zaman gelmiş, sadece bu yönleriyle değil, maddi 
yönlerin elverişsizliği sebebiyle sadece bieledi-
yelerden ve il özel idarelerinden alınan paralar 
ile Türkiye'de spor saha ve tesisleri yapılması 
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cihetine gidilmiş; fakat, bu da, maalesef kısır 
kalmıştır, iyi bir vali, iyi bir bölge başkanı, iyi 
bir bölge müdürü sayesinde Türkiye'mizin be-
dirli yerlerinde, belirli şehir ve kasabalarda bir
takım saba ve tesisler yapılmıştır. Ama, bun
lar çok büyük çapta gençlik kütlesinin spor 
yapabilmesini gerektirecek ölçüde, nitelikte ve 
incelikte olan tesisler değildir. 

Zalman, 1959 da, 1960 da Spor - Toto ve Ka
nunu büyük gürültülerle kuruluyor ve çıkarılı
yor. Spor - Toto büyük gelirler sağlıyor. Nite
kim, kurulduğundan bu yana 1,5 milyarın üs
tünde bir gelir sağlamıştır. Bu 1,5 milyarın öte
sinde sağlanan gelirin yaanm milyara yaklaşan 
kısmı ile Türkiye'de pek çok saiha ve tesisler 
yapılmıştır. Bugün, Türkiye'mizin hemen hemen 
her şehrinde stadyum, Türkiye'mizin hemen he
men bütün büyük kasabalarında bir kapalı spor 
salonu, ve sair tesisler, kayıkhaneler gibi, tenis 
sahaları gibi ve atletizm sahaları gibi, trap ve 
skcet atış poligonları gibi birtakımı tesisler ya
pılmıştır. Ama, bunlar yeterli midir, değil mi
dir ve bunlar ne dereceye kadar Türk sporunun 
kütleye dönük olmasını sağlıyabilecektir? Bun
ları tartışmaidan evvel, sayın senatörler; işi, bi
raz önce yapmıya çalıştığımız sistem içerisinde 
mütalâa edelim. Türk sporunun kalkınması için 
basıca şu unsurların yerine gelmesine ihtiyaç 
vardır. 

önce, saha ve tesisleri yurt sathına dengeli 
olarak götüreceğiz. Efendim, bakınız, geçen 
gün bir devletin resmî belgesinden şu bilgileri 
öğrendim. Yunanistan, sadece atletizim için 21 
Nisan 1967 den bu yana 35 milyon dolar harca
mıştır. 20 tane gençlik merkezi kuruluyor. 35 
tane millî jimnazyum, 70 tane küçük şehir ve 
kasaba tipinde küçük tipte jimnazyum ve 35 
jimnastik klübü kuruluyor ve 3 büyük stadyum 
insaa ediliyor. 

Arkadaşlarımız bütçeyi ele aldılar, tahmin 
ediyorum Güven Partisi Sayın Sözcüsü Abdül-
kerim Saraçoğlu arkadaşımız, 92 milyon 388 
bin liralık bütçe yetersizdir, buyurdular. Bu; 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün tüm büt
çesi değildir. 46 milyon 790 bin liralık bölümü 
de Bayınidırhk Bakanlığı Bütçesindedir. Bu
nunla birlikte 140 milyona yakın bir para ay
rılmaktadır, bütçede, Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğü emrine. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Bendeniz söy
ledim; ama, 45 milyon lira yatırım, diye ayır
mışlar. 

GENÇLİK VE İSPOR BAKANI İSMET SEZ
GİN (Devamla) — Hayır efendim, iki türlü ya
tırım vardır. 

Bir, ISpor - Toto gelirlerinden yapılan yatı
rımlar ; 

Bir de, Akdeniz Oyunları için ayrılan ve Ba
yındırlık Bakanlığına konulan 46 milyon 790 
bin liralık ödenek olmak üzere. İki yatırım, 90 
milyon lira civarındadır. 

FAKİH ÖZLEN (Konya) — Affedersiniz, 
hata ettim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET SEZ 
GİN (Devamla) — Rica ederim. 

Bu yatırımın dahi yeterli olduğu inancın
da değiliz. Sporu kütleye mâletmek istiyorsak, 
ilkokuldan başlıyarak üniversiteye kadar bü
tün her dereceli okulumuza sporu sokmak isti
yorsak, her meslekteki insanın yapabileceği 
spor dalını bulup tesislerini, her yaştaki vatan
daşımızın emrine, hizmetine koymak istiyorsak 
bu yatırımların süratle artırılması, yeni kanun 
ve yeni nizamları gerektirir. 

Bunun için sayın senatörler, Spor - Loto ka
nun tasarısını hazırladık ve Spor - Loto ile 100 
milyon lira civarında bir gelirin elde edileceğine 
inanıyoruz. Bunun için ilâve bir masrafa da lü
zum yoktur. Spor - Toto Teşklâtı kendi kadrosu 
içerisinde Spor - Loto'yu da yürütecektir. 

Spor - Totodan bahsetmişken şu hususu da 
belirtmek isterim. Dünyanın her yerinde Spor -
Totonun masrafları, genel gelirinin yüzde 
5 - 10 u civarındadır. Türkiye'deki iSpor -
Toto gelirlerinin, masrafların gelire oranı yüz
de 7 civarındadır ki, bu da, normaldir. Bir is
raf olduğu kanısında değilim, yaptığım 3 aylık 
tetkiklere göre. 

Spor saha ve tesislerini bütün yurda dengeli 
olarak yayacağız. 

İkincisi, bu spor saha ve tesislerini bol mal
zeme, araç ve gereç ile teçhiz edeceğiz. Ve bu
nun için de gerek yurt içi ve gerekse yurt dı
şından bu araçların, gereçlerin en iyi şekilde 
yapılması, ithal edilmesi imkânlarını araştıra
cağız. 

Üçüncü büyük unsur, eğitimdir. Bugüne ka
dar maalesef sporda eğitime gereken önem ve
rilmemiştir, verilememiştir, imkânsızlıklar bu-
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nu gerektirmiştir de belki de ondan verilme
miştir. Ama, maalesef gerektiği ölçüde ilim, 
spora girmemiştir. 

Bilimsel metotların, Batı düşüncesinin, bi
limin, müspet ilmin spora girmesi zorunludur, 
lüzumludur, başlıca şart olarak görüyoruz, bu
nu. Ve bunun için Anadolu Hisarında açmayı 
kararlaştırdığımız spor akademisinin açılması
nı süratlendiriyoruz. Ayrıca Manisa'da henüz 
kullanılmıyan, Millî Savunma Bakanlığına ait 
Spor Okulunun bakanlığınıza devredilmesi su
retiyle burada bir akademi ve beden eğitimi 
öğretmen okulunun açılmasını düşünüyoruz. 
Bunun hazırlıklarını yapıyoruz. Beden eğitimi 
öğretmeni dedim. Bugün Türkiye'de 700 - 800 
beden eğitimi öğretmeni var. ikinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı ile 6 - 7 bin civarında beden 
eğitimi öğretmenini öngörmüştür. Bugün se
nede İstanbul ve izmir'deki, istanbul ve Anka
ra'daki beden eğitimi yetiştiren öğretmen okul
larından sadece 60 civarında öğretmen çıkar. 
Bu açıyı bu gidişle 50 yılda kapatmamıza im
kân yoktur. Türkiye'de 1965 -1969 yılları ara
sında 700 küsur ortaokul yapılmıştır. Bir 700 
küsur okul da 1965 e kadar yapılmıştır. Bu
gün Türkiye'de 1 500 aded ortaokul vardır. 
Bu 1 500 aded ortaokulun en az 300 tanesinde 
beden eğitimi öğretmeni mevcuttur. Ve haf
tada bir saatlik demostras yönden öteye geçe-
miyen beden eğitimi ve spor dersleriyle okul 
içi gençliğimizin spor yapabilmesinin ne imkâ
nı, ne ihtimali mevcuttur. Bunun için beden 
eğitimi öğretmenlerinin sayılarının ve vasıfla
rının artırılması üzerinde duruyor ve program
larımızı buna göre hazırlıyoruz. Saha ve tesis
lerimizi düzenlediğimiz, sayılarını artırdığımız 
ve bunları çok yönlü olarak inşa ettiğimiz za
man ve bol malzeme ile, araçla, gereçle teçhiz 
ettiğimiz zaman, eğitime, öğretime önem verdi
ğimiz zaman, antrenörleri. monötörİeri, hat
tâ milyonlar lira sarfiyle yaptığımız salonların 
ve sahaların bakıcılarını, oranın yöneticileri
ni, hakemleri iyi yetiştirdiğimiz zaman en bü
yük varlık olan insan kalıyor. Bütün çabamız 
en büyük varlık telâkki ettiğimiz insanın iyi 
yetişmesidir, insanın iyi şartlar altında çalış
masıdır. O zaman kütleye spor yaptırabileceğiz. 
O zaman yıldızların çıktığını göreceğiz. Maale
sef bugüne kadar bütün spor teşkilâtımız büt
çesi ile dar da olsa, sınırlı da olsa bütçesi ile 

2 - 3 sporcu yıldızın peşinde koşmuştur. Eğer 
sporu kütleye yaydığımız, ilkokuldan, üniver
siteye kadar bütün okullarımıza sporu götüre
bildiğimiz zaman pek çok yıldızların çıktığını 
göreceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı bu ça
badadır. Bu yöndedir. Bu yoldadır. Bununla 
da yetinmiyoruz. Gençlerimizin biraz önce de 
söylediğim gibi eğitim, öğretim, araştırma dişi 
sorunlarına çözüm yolu bulmanın yanında, 
gençliğimizin boş zamanlarının değerlendirilme
si merkezlerinin yapımına giriştik. Bir tane
sini bu sene Altındağ'da inşaata başlıyoruz. 
1968 -1969 yılında inşaata başlamış olacaktır. 
Diğerini istanbul'da yapacağız. Ve bunlar de
vamlı olarak yapılacaktır. Bunun dışında özel
likle okul içi ve okul dışı gençliğimizin yoğun 
bulunduğu sahalarda küçük ve ucuz çıkan 
semt saha ve tesisleri yapmak suretiyle bura
daki çocuklarımızın, gençlerimizin boş zaman
larında eşofmanlarını alarak, çivi ayakkabıları
nı alarak, çantalarını alarak, semtlerindeki 
sahalara gidip, orada koşmaları, basket oyna
maları, futbol oynamaları, atletizm yapmala
rı, güreş yapmaları, judo yapmaları gibi im
kânları sahip kılmaya gayret ediyoruz. Bâzı 
arkadaşlarımızın da belirttiği gibi Ankara'yı 
bir pilot bölge haline getirdik. Ankara'daki 
mevcut 10 spor saha ve tesisinden, 10 spor da
lında bütün gün istifade ediyoruz. Günleri 
okul içi gençliğimizin, liselere, üniversitelere, 
ortaokullara, okul dışı gençliğin halka, kulüp
lere ve güçlere günün belirli saatlerini böldük 
ve 10 spor dalında bütün salonlarımızı, saha
larımızı tam gün olarak çalıştırıyoruz. Bun
dan müspet netice alacağımızı sanıyoruz. Müs
pet netice aldığımız takdirde bütün yurttaki 
salonlarımızdan böylelikle istifade yolunu arı-
yacağız. Sadece Beden Terbiyesi Genel Müdü
rünün elindeki saha ve tesislerden değil, aynı 
zamanda Millî Eğitim Bakanlığı ve diğer ba
kanlık ve iktisadi Devlet Teşekkülleriniıı elin
deki saha ve tesislerden de belirli günlerde, 
belirli şekillerde halkımızın ve gençliğimizin 
istifadesine açılmasını öngördük ve bunu da 
programlaştırıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlı
ğına getirildiğimiz günde bâzı şehirleri ziyaret 
ettik. O şehirlerdeki kapalı salonların maale
sef kapalı durduğunu gördüm. Çalışmadığını 
gördüm, ilgili arkadaşlarıma bunun sebebini 
sorduğumda okullardan, kulüplerden ve spor 
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yapmak istiyen gençlerden elektrik, su, ten
vir, teshin parasını karşılamak üzere birtakım 
ücret talebedildiğini ve bu ücreti vermeyi iste
medikleri cihetle antrenman yapılmadığını ve 
bu sebeple salonun kapalı kaldığını söylediler, 
ilgiler bana. Derhal kendilerine gerekli emir 
vererek, gerekirse yönetmeliği de değiştirmk 
suretiyle kapalı spor salonlarımızdan, kulüple
rin, okulların, gençlerin, halkın, bedava isti
fade etmesini sağlamak için gerekli emri ver
dim ve bugün, 2 ay evvel bomboş duran kapalı 
spor salonları, bugün memnuniyetle öğrendiği
mize ve gördüğümüze göre günün her saatin
de gençlerle ve halkımızla dolup taşmaktadır. 

Efendim Sayın Abdülkerim Saraçoğlu, Gü
ven Partisini temsilen, Sayın Tunçkanat Mil
lî Birlik Grupunu temsilen gerçekten çok de
ğerli fikirler ileri sürdüler ve yapıcı görüşle
rimi ileri sürdüler. Bunlardan âzami derecede 
istifade edeceğimiz tabiîdir. Grupum adına 
konuşan Sayın Halûk Berkol'u istifade ile 
dinledim. Gerçekten çalışmalarımızın büyük 
bir kısmını yansıtan çok istifade ettiğim, 
zevkle dinlediğim konuşmasını çalışmaları
mıza ışık tutucu] lyönü ile değerlendire
ceğimizden emin olmalarını rica ediyorum. 

Sayın Hamdi özer'in heyecanla belittiği; 
gençliğimizin, milliyetçi yönü ile yetişmesi yö
nündeki fikirlerine uygun görüşlerin sahibi 
olarak, arkadaşımızın, gençliğin milletçi bir 
görüş ile yetişmesi yolundaki temennilerine 
uyduğumuzu arz ediyorum. 

Sayın Gülek, nüfusumuzun yarıdan faz
lasının 30 yaşında olduğundan bahsederek, ya
rısından fazlasının bir bakıma Bakanlığı olan 
Gençlik Bakanlığının kurulmasının fevkalâde 
olduğunu ileri sürerek, gençliğin bir buh
ran, bir bunalım içinde olduğunu, birta,kım 
haklı şikâyetleri bulunduğunu ifade ettiler. 

Konuşmamın genel bölümünde, sanırım, 
Sayın Gülek'in fikirleriyle aynı paraleldeki 
bulunduğunu görmekten memnun olduğum 
fikirlerimi arz ettim. 

Efendim, değerli sporcu ve spor adamı Sa
yın Beliğ Beler arkadaşımızın 15 maddede be
lirttiği ve hepsinden istifade ettiğim ve ça
lışmalarımızda bize yardımcı olacağını inan
dığım değerli fikirlerini zaptettim, hıfzettim. 

Bakanlığım ve Genel Müdürlüğüm Sayın 
Beler'den ve Sayın Beler'in pek değerli fikir
lerinden en geniş ölçüde istifade edecektir. 

Efendim, Sayın Karayiğit ve Sayın Atma
ca arkadaşlarımız da gerçekten fikirlerini, 
görüşlerini, kanaatlerini serdettiler. Bunlardan 
da Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüz ola
rak bu değerli fikir, görüş ve kanaatlerinden 
istifade edeceğiz. 

Sayın Güven Partisi Üyesi Alpaslan ger
çekten benim üzerinde durduğum yeni ku
ruluşların dev kadroları gerektirmesi, lü
zumsuz masraflara yol açması ve kuruluşla
rın birtakım lükse, israfa, fazla masrafa yö
nelmesinin kötü sonuçlar doğurabileceği, do
ğurduğu üzerinde durdular. Aynen iştirak edi
yorum. Bu görüşlerine ve Bakanlığımız ku
rulurken, bürokrasi çarkının dişlileri ara
sında sıkışıp, ezişip kalan ve hem işleri geç ve 
güç bir vetireye sokan, hem de işleri fazla 
masrafa boğan ve bir liradan daha az randı
man almayı gerektiren bu sistemin yerine, 
daha az masrafla, daha çok iş yapılmasını ön
gören bir sistemin, Bakanlığımızın sistemi ol
ması hususundaki yardımlarımıza, gayretleri
mize Sayın Alpaslan'ın da katıldığını görmek
ten ayrıca memnuniyet duydum. 

Rize ile ilgili ve hepimizi üzen örneğine ge
lince, Sayın Alpaslan'ın gerçekten bizi derin 
derin, acı acı düşündüren bir örnektir. Bu 
örneğin Rize'ye mahsus olduğu kanısında de
ğilim, şahsan. Olsa olsa bu, Rize'de çayın 
meydana getirdiği konjöktürün bir bakıma et
kisi altında olmuş olabilir. Gerçekten spor ile 
bu kötü alışkanlıkların iyi bir yöne kanalize 
edilmesi, yöneltilmesi mümkündür. Aynı gö
rüşleri paylaşıyorum, Sayın Alpaslan ile. 

Sayın Başkan, sabrınızı suiistimal ettiğim 
kanısındayım... 

BAŞKAN — Sabır değil efendim, zamanın 
kifayeti meselesi... 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Devamla) — Sayın senatörlere Genç
lik ve Spor Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle 
lütfettikleri değerli görüş kanaat ve değerli 
ilgilerine Bakanlığım adına arzı şükran eder, 
Yüce Senatonuzu ve onun pek değerli üyele
rini saygı ile selâmlarım, efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın üyeler, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
bitmiştir. Ancak Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın teşkilât kanunu bulunmaması ve ayrı bir 
bütçesi bulunmaması dolayısiyle bu bölümde 
sadece Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kat
ma bütçesinin müzakeresi yapılacaktır. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5; Cumhu
riyet Senatosu 1/1046) (S. Sayısı : 1290) 

BAŞKAN — Tasarının tümü Gençlik ve 
Spor Bakanlığı Bütçesi ile birlikte görüşül
müş bulunduğundan Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün bütçesinin maddelerine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ler, bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (O) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek 
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (D) ve 
(T*) işaretli cetveli ile birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

jVTp̂ cIpvi ba^lı (JJ) işaretli, cp.t.vp.li jl^ bir-
TİM-.Ç ovKrmıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

M«<Me 5. — Beden te^ivecsi Genel Müdür
lü Simim kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kamına bağlı 1 sayılı cet-
-ye'Hfi V«"T«1T "kî'̂ vnla-KrlaTi. bet,crTr (J,} icnrp+îi cet
velde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

M*Hdp. 6. — (Gecen villa** bnw.Tnn) madde
lerindeki ödenenin, yetmemesi halinde : 

a) 1969 vılı bütçesindeki teHibinde karşı
lığı. "hnlnnan borçla ilo-ili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aMölııp da 
Mühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine eröre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçederinde bulunan borçlar, 1970 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veva (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün cari harcamaları için (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 30 000 000 li
ra, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 45 200 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
17 388 520 lira ki, toplam olarak 92 588 520 
lira ödenek verilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — De
ğişiklik yoktur, aynen kabul edelim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Değişiklik olmadığı için bö
lümlerin okunmasına lüzum olmadığını be
yan ediyorsunuz. Pekâlâ, Başkanlık katılmış
tır, bu fikrinize. 

Birinci maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) işa
retli cetvellerle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 118 973 536 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — ikinci maddeyi (B) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce 1970 yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı, hüküm-
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Madeyi oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlasiyle bunları aşan gelir
leri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertipten ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 12.911, 
12.912, 14.573, 21.000, 22.000, 23.000, 32.100 
34.720 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri : 15.921 - 26 
Bu ödeneklerden yılı içinde harcanamıyan kı

sım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları da
iresinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk 
edip de yılı içinde ödenemiyen borçlar mütaakıp 
yıl büteesijmn ilgili tertibinden ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı cetvelle oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8= — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (R) işaretli cetveliyle 
birlikte maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarnn 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerde^. (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

3 . 2 . 1970 O : 1 

Madde 10. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince, her nevi spor saha ve tesis
leri vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli 
edilmek üzere aktarmak için gerekli işlemleri 
cetvelinin 21.000 ve 22.000 nci bölümünde yer 
alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bi-
lâhara bu bölümlere ödenek kaydedilecek mik
tarlardan Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr Ge
nel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarlar, 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin mevcut veya 
yeniden açılacak aynı yatırım hizmetlerine sarf 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek
lerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar mü
taakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik 
ve Spor bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oyları ima arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 
Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Saat 15,00 te tekrar toplanmak üzere bir

leşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,40 
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ÎKİNGÎ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —. Başkanvekiii Mehmet ünalâı 

KÂTİPLER, : Hüseyin Atmaca (Denizli), Sairi Turan (Kayseri) 

BAŞKAN — 37 nci Birleşimin İkinci Ofcıru 
munu açıyorum. Görüşmelere devam ediyoruz. 

İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun ; 
tasarısının açık oylamasına 99 sayın üye iştirak 
etmiş, 99 kabul, tasarı kanunlaşmıştır. Meclise 
gönderilecektir. 

İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanun tasarısının açık oylamasına 99 sayın üye 
iştirak etmiş, 99 kabul, tasarı Millet Meclisine 
gönderilecektir. 

Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasa
rısının açık oylamasına 104 sayın üye iştirak et

miş, 104 kabul, tasarı Millet Meclisine gönderi
lecektir. 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun 
tasarısının açık oylamasına 104 sayın üye işti
rak eteüş, 104 kabul, tasarı Millet Meclisine gön
derilecektir. 

Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nun tasarısının açık oylamasına 103 sayın üye 
iştirak etmiş, 103 kabul. Tasarı Millet Meclisine 
gönderilecektir. 

İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 
yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylamasına 
103 sayın üye iştirak etmiş, 103 kabul, tasarı 
Millet Meclisine gönderilecektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

1. —• 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3; Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı : 
1288) (Devam) 

İ V . 

CESİ 
VLASTIUMA BAKANLIĞI BI 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1.970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/6; C. Senatosu 1/1045) (S. Sayısı : 1291) (1) 

BAŞKAN — Şimdi sayın üyeler ülaştıraıa 
Bakanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarımı i b 
Devlet Hava Meydanları 1970 yılı Bütçesi üze
rindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Grupları ve şahıslan adına sö^ almış olan 
sayın üyeleri sıra ile okuyorum : Sayın Nazif 
Çağatay, C.H.P. Grupu adma. Sayın İbrahim 
Ethem Karakpıcı, G.P. Grupu adına, Sayın 
Haydar Tunçkanat Millî Birlik Grupu adına. 
Sayın Ahmet Demir Yüce A.P. Grupu adına. 

(1) 1291 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
si undadır. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini sıra ile okuyorum : Sayın Şevket Akyü-
rek, Sayın Mebrurs Aksoley,. Sayın Lütfi Bilgen, 
Sayın Kasım Güîek, Sayın Hüseyin Atmaca, Sa
yın Ömer Ucuzal, Sayın Salih Tanyeri, Sayın 
İsmail Yeşilyurt, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu. 

Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Çağa
tay'ındır. Buyurun Sayın Çağatay. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (izmir) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun sayın üyeleri, 

Ulaştırma Bakanlığı 1970 malî yılı bütçe ta
sarısı üzerinde C. H. P. Senato Grupu adına 
görüşlerimizi bildirmek üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. Bu vesileyle sayın üyeleri say
gıyla selâmlarım. 

Ulaştırma ve haberleşme hizmetlerinin tek
nik, ekonomik, sosyal icaplara ve kamu ya
rarına ve millî güvenlik amaçlarına uygunluk 
prensipleri üzerinde bu sene ve geçen sene büt
çelerinin ne nisbette etkili olduğunu veya 
olabileceğini belirtmeden evvel ulaşım 
ve haberleşmenin milletlerin tarihindeki 
önemine ve ulaşmayı sağlıyan yolların 
milletlerin uygarlık münasebetleri için-
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de gelişmelerine imkân veren en müessir bir 
vasıta olduğuna, konumuza daha iyi nüfuz 
edebilmek için kısaca temas etmek isterim. 

ilk ulaşım vasıtaları olan karayollarının Nil 
vadisinde ve Mezepotamya'da geliştiğini, klâ
sik çağların en büyük yol yapımcılarının da 
Romalılar olduğunu görmekteyiz. °Bu yollar, 
fetih, ticaret, her türlü ulaştırma ve en 
önemlisi gelişen ve büyüyen imparatorluk
larda idarenin hükümranlığını her tarafa ta
nıtmak maksadiyle kullanılmıştır. 

tik tarih çağlarından beri ulaşım, bir 
milletin ekonomik, sosyal ve bilimsel alanda 
kalkınmasını sağlıyan âmillerden biridir. De
miryolları, denizyolları ve havayolları ile ula
şım ve haberleşme daha da genişlemiş, hızlan
mış, insanlar ve ülkeler arasındaki temaslar 
artmış ve bu alanda ileri gitmiş milletler me
deniyet âleminde de öncü milletler olarak 
yerlerini almıştır. Ulaşımını ve haberleşme
sini tanzim edemiyen ülkeler, geri kalmış ül
keler niteliğindedir. Buraları ticaretini ge
liştirememek, haberleşmeyi sağlıyamamak, sağ
lık hizmetlerini genişletmemek ve ülkede asa-
yişi temin edememek gibi sorunlar içinde bu
nalıp kalmaktadır. 

Muhterem üyeler, bir kısmı Ulaştırma Ba
kanlığının görevleri içinde olan hizmetlerle, 
bu hizmetlere etkisi olan diğer kuruluşların 
ve özel sektörle olan münasebetlerin durumu
na, hizmetlerin birbirine karışması itibariyle 
temas etmek zorunluğu olduğu için bir nebze 
Türkiye'nin büyük nüfus kütlesinin yaşadığı 
köylerin ulaşım durumuna da kısaca bir göz 
atmak icabetmektedir. 

Türkiye'mizde köylerin % 15 nin patika 
dışında yolu yoktur. Anayoldan uzaklığı 50 
Km. ve daha fazla olan köylerimiz mevcut
tur. Köylerin ancak % 36 sında devamlı oto
büs, dolmuş veya kamyon seferi yapılmakta, 
% 64 ü bu imkândan mahrum bulunmaktadır. 
Türkiye'de köylerin ancak % 14 üne her gün 
gazete gitmekte, Doğu - Anadolu köylerinin 
% 79 una hiç gazete gitmemektedir. Bu im
kânsızlıkları doğuran, karayolları imkanla
rının ve diğer yollarımızın buralarda kâfi de
recede gelişmemiş olmasıdır. Resmî ağızlar, 
köylere posta tevziatının 10 günde bir yapıl
makta olduğunu söylemektedir. Bu konuda 
Siirt Valisinin basma intikal etmiş olan bir 

I müracaatını burada zikretmeden geçmek müm
kün değildir. Vali bu konuda özetle şun
ları söylemiştir : 

Valinin yazısının hülâsaisı : 
«ilimizde yol sadece sosyal ve ekonomik 

hayatın kan damarı değil ayrıca huzur ve 
| güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa 
j mütaallik emniyetin temel unsurudur. Sirt'i 

Pervari, Şırnak ilçe merkezlerine bağlıyan yol
lar kışın geçit vermemektedir. 16 bucak 
merkezinden 10 bucak merkezine ancak yaz 
mevsiminde gidilebilir. 4 bucak merkezine ise 
hiç yol yoktur. Asayiş yönünden hassas olan 
ve öncelik arz eden köy yolunun tümü 986 Km. 
dir.» 

Sayın senatörler, Türkiyenin ulaştırma sis
temi nedir, Türkiyemizde bir ulaştırma politi
kası mevcut mudur? Bunu hep beraber tesbite 
çalışalım. Daima muhalefete izafe edilen kara
gözlük takarak etrafı kara görme ithamını bir 
tarafa atarak, biz bu tetkiklerimizi Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 1968, 1969 ve 1970 yıllan 
programlarına eğilerek yapalım. Kendimizden 
bir şey katmıyacağız yanlız 1968, 1969 ve 1970 
programlarından sizlere bâzı pasajlar okuyaca-

I ğım ve bununla ulaştırma sistemimizin ne ol-
I duğunu hep beraber -göreceğiz : 
I Meselâ, 1968 yılı programında ulaştırma ve 

haberleşmenin anasorunları olarak taşıma ko
nusunda bakınız ne denmektedir: 

«Genellikle mevcut ulaştırma sistemi taşı
ma talebinin yoğunlaştığı belirli süreler dışında 
gelişmekte olan ekonomik faaliyetin yarattığı 
talebi karşılıyacak kapasiteye sahiptir. Ancak 
alt sistemler arasında gerekli koordinasyon he-
rüz temin edilememiş, taşıma hizmetleriyle il
gili faaliyetlerin ve gerekli denetimin çok çeşitli 
eller tarafından yürütülmesi önlenememiştir. 

Ulaştırma Bakanlığının, konunun sorumlu
luğunu bilinçli bir şekilde ele almasına ve ya
pıcı - isletmeci kuruluşlar arasındaki ilişiklerin 

I plân ve programlarda öngörülen tarzda geliş
meye başlamasına rağmen koordinasyon henüz 
yeterli seviyeye gelmemiştir. Ulaştırma sisıtemi, 

j taşıt kapasitesi bakımından yeterli seviyede ol
duğu halde özeiîükle bâzı alt sistemlerde alt yapı 
ve taşıtların eskiliği, işletmenin bozukluğu, ge-

j lekli yeniden düzenleme tedbirlerinin zamanın
da alınmaması, koordinasyon yetersizliği, farklı, 

I rıükellefiyetler gibi nedenlerle sistem etkin ve 
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dinamik bir yapıya saihibolamamakta ve gelir 
gider dengesi olumsuz yönde gelişmeye devam 
etmektedir, «Bu noktalarda daha tafsilâtlı bilgi 
ir evcuttur. Ancak ben konuşmamı muayyen za
mana sığdırmak için bâzı kısımları maalesef at
lamak mecburiyetindeyim. 

Genellikle mevcut ulaştırma sistemi için tes-
l i t edilen anasorunların alt sektörlerde arz et
tiği duruma da bir göz atalım. Yine 1968 prog
ramında deniliyor ki: «Karayolu taşımacılığı 
şirketleşme yönünden olumlu bir yolda değildir. 
\'olcunun, yükün, sürücünün sigortası yoktur. 
Yol yapım ve baiktm hizmetlerinin karşılığı için 
tazminat alınmamaktadır. Denetim yetersizdir. 
Şehirlerarası ve şehir içi, trafiği bir temel 
kaideye dayandırılmamıştır. Bu sebeple düzen
sizlik devam etmektedir. Ve tehlike arz etmek
tedir. Demiryolları, modern bir işletmenin sahi-
bolması gereken yapıya mâlik değildir. Hatlar 
eski, uzun, teçhizatı noksan; pazarlama, reka
bet, fiyat esnekliği, kaliteli serviis gibi husus
lar ihmal edilmiştir. Ayrıca rayların eskiliği, 
balast ve dingil basıncının yetersizliği gibi tek
nik yönden de yeni tedbirleri gerektiren cihet
lere» işaret edilmektedir. 

Yine 1968 programında Deriizyoîîları, iç ve 
dış hatlarda yolcu taşıma önemini kaybettiğine 
iş-aret edilmekte. Türk Deniz Ticaret filosunun, 
genellikle yaşlı ve hızı düşük gemilerden iba
re* olduğu belirtilmektedir. 

Ayrıca Türk Havayollarının, modern bir iş
letmede olması gereken yapıya henüz ulaşa
madığı. Hava alanlarındaki yer hizmetlerinin 
yetersiz ve düzensiz olduğu yazılmaktadır. 

Bunlar 1968 programından alınmış notlar
dır. 1970 programında da ifade edilen hususlar 
bunlardan başka değildir, sayın senatörler. 
Aynı dertler, aynı ıstıraplar, aynı konular yine 
getirilmiştir ve yine kâğıt üzerinde kalmaya 
mahkûm tavsiyeler birer birer ortaya konmuş
tur. 

Bu defa 1070 programında, adeta uyanırca-
sma senelerden sonra, Plânlama Merkez Teş
kilatımız, 1970 programında Türkiye Cumhuri
yeti DD için bir çarei hal bulmuş diyor ki; 
«Bu işletmenin zarar ettiği gerçek, bu zararın 
nedenleri, mevcut şartlar içerisinde süratle ele 
alınabilecek ıslah çareleri hususunda bir çalış
ma yapılması lâzımdır.» Ulaştırma Bakanlığı 
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yetkililerden mürekkep bir komisyon kurulma
sını teklif etmektedir. Bu komisyon, bâzı ted
birler getirecek ve bu tedbirlerle bir defa evve
lâ zararın neden olduğu araştırılacak. Seneler
den beri zarar etmekte olan DD nın zararının 
nedenini bu sene Devlet Plânlama Teşkilâtı, her 
nasılsa uykudan uyanarak, tetkik etmek imkâ
nını, tetkik etmek lüzumunu hissetmiş ve Ulaş
tırma Bakanlığında bir komisyon kurulmasını 
bu defa 1970 programında ele almış. 

Aynı programda, yani 1970 programında 
Devlet Plânlama Teşkilâtımız, Denizyolları için 
de buna benzer bâzı tavsiyelerde bulunmakta
dır. 

Sayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı şüp
hesiz bir yatırım bakanlığı değildir. Ancak top
lamı milyonlarla ifade edilen teşekküllerin kon
trol ve murakabesi kendisine mevdudur. Bu iti
barla Ulaştırma Bakanlığı, bu teşekküllerin 
plân ve program faaliyetlerini tanzim ile gö
revli durumdadır. Bu itibarla Bakanlığa bağlı 
katma bütçeli Devlet Hava Meydanları işlet
mesi birer iktisadi Devlet Teşekkülü olan PTT, 
TÖDD, Denizcilik Bankası, Denizcilik Bankası 
Deniz Nakliyatı ve bir anonim ortaklık olan 
THY Genel Müdürlüğünün bütün faaliyetleri 
dolayısiyle Ulaştırma Bakanlığı sorumlu bulun
maktadır. 

O halde Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi hızla 
kalkınma yolunda olduğu ileri sürülen memle
ketimizin ulaştırma faaliyetlerinin bütününde 
ne derece etkili olmaktadır? Bütçe raporunda, 
«Bu hizmetlerin gerektiği gibi ifa edilebilmesi 
için Bakanlığa değişen şartlara uygun ve hiz
metlerin önem ve vüsati ile mütenasip görev ve 
yetkiler tanınması ve bunların kullanılmasını 
mümkün kılacak güçlü bir personel kadrosu ile 
teçhiz edilmesi kaçınılmaz bir zarurettir.» den
mektedir. Şu halde raporda da açıklandığı gibi, 
bu haliyle Ulaştırma Bakanlığı bu hizmetleri 
gereği gibi ifa edecek durumda değildir. Bu gö
rüş Halk Partisinin görüşü olarak değil, bu gö
rüş Devlet Plânlama Teşkilâtının, Karma Büt
çe Komisyonunun, Karma Bütçe Komisyonu da 
raporu hazırlıyan sayın üyelerin görüşüdür. 

Gerçekten bütçeyi incelediğimiz takdirde 
cari harcamalarda, teknik eleman ihtiyacını 
karşılamak için alınması düşünülen personel 
kadrosu ile terfi farkları gibi sebepler yüzün
den bir artma vardır. Buna mukabil yatırım 
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harcamalarında noksanlık barizdir. Söz bu nok
taya gelmişken, yapılmakta olduğu anlaşılan 
bir gemi hakkında ilgililerin burada açıklama 
yapmasını rica edeceğim. İstanbul limanı için 
Denizcilik Bankası T. A. O. tersanesinde inşa 
edilmekte olan bir aded yangın söndürme ge
misi için bu sene Denizcilik Bankası iki milyon 
lira tahsisat istemiştir. Bu para verilmemiştir. 
Halbuki bu iş devam eden işier arasında görül
mektedir. Ve başlangıç tarihi plâna göre 1967, 
bitiş tarihi 1969 olarak gösterilmiştir. Bu sene 
gerekli yatırım bütçeye konulmadığına göre, bu 
geminin akıbeti nedir? 

Gemi ne durumdaJdır? 1939 da bitmesi lâzım 
idi. Bitmemiş olduğuna ve 1970 için de bir 
tahsisat, bir yatırım parası konulmadığına göre 
geminin akıbeti nereye ve nasıl terk edilmiş
tir? Bunu bilmekte fayda vardır. Bu basma da 
(intikal etmiştir. Bu bakımdan, sayın Bakanın 
bir açıklama yapmasını rica edeceğim. 

Sermaye teşkili ve transfer harcıaıaaîarın-
daki noksanlıklar bunlar. Bütçede geçen sene
ye kıyas edildiği zaman bariz şekilde görül
mektedir. Hülâsa Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
diğer bakanlık bütesleriylia kıyaslıanamryaeak 
derecede dar bir ölçü içinde tutulmuştur. Ulaş
tırma Bakanlığı güçsüz ama, kendisine yükle
nilen vazifeler çok. Kendisinin başarması ka
badan, bu kadar çok İslarla mahmul olması lâ-
zungelen bir bakanlığa, yeteri derecede tah
sisat, yeteri derecede güç verilmemek suretiy
le Ulaştırma Bakanlığı âdeta bir kadro bakan
lığı halinde tutulmuştur. 

Biz C. H. P. olarak, Ulaştırma Bakniığmın 
güçlü bir bakanlık haline getirilmesini, bilhassa 
Türkiy'de belirli bir ulaştırma politikasının 
'tesbit edilmesini ve Bakanlığın bu politikanın 
takipçisi olmasını, çok sayıda özel ve kamu 
kuruluşları veya kişiler eliyle yürütülmekte 
olan taşıma hizmetlerini tek elden koordinasyo
nun Bakanlıkça yapılmasını, karayolları nakli
yeciliği ve yük taşımasındaki düzensizliği gi
derecek, ulaştırma sektörleri arasında bir ahenk 
kuracak, memleket ekonomisine zararlı iş gör
meleri, haksız rekabetleri önliyacek çalışmaları 
yapmasını ve bunları yapabilmek için Bakan
lığa yeni yetkiler verilmesini ve güçlü bir perso
nel kadrosu ile teçhiz edilmesini istemekteyiz. 
Bu, bizim en samimî temennimizdir. 

Bu münasebetle taşıma taleplerinin demir
yolu ve denizyollarından karayoluna hızla kay
makta olduğuna değinen mütalâalara tamamen 
'iştirak etmekteyiz. Karayollarını kullananlar 
yol yapım ve balam masrıaflarma katılmamıakta-
dırilai'. Karay olu nakliyeciliğinde lisans talana 
mecburiyeti yoktur. Mesleğe giriş ve çıkış için 
hiç bir şart aranmamaktadır. Taşınan yolcunun, 
yükün ve sürücünün sigortası yoktur. Yolları 
kullanmakta ne hacım bakımından ne za
man bakımından ne ısiklet halamından ne de 
aded bakımından hiçbir tahdit mevcut değil 
dir. Böylesine başıboş ve düzensiz işliyen hor 
sektörle Devlet Demiryolları ve Denizyolları
nın rekabet, etmesine tabiatiyle imkân yoktur. 

Sayın senatörler, Ulaştırma Bakanlığının 
klâsik taşra teşkilâtı «Bölge Liman ve Deniz 
işleri Müdürlüğü», ve bir de «Yüksek Denizcilik 
Okulu» olarak görülmektedir. 

Taşra teşkilâtı içinde mütalâa edilen «Yük
sek Denizcilik Okulu» konusuna da bir parça 
temas edeceğiz. Bu okul deniz ticaret filomuza 
güverte zabiti vo gemi makinaları işletme Mü
hendisi unvanım haiz makina zabiti yetiştirmek
le görevlidir bu amaçla kurulmuştur. Okulun 
Millî Eğitim Bakanlığına devri, iki bakanlık 
arasında münakaşa mevzuudur. Okulun eğitim 
alanında imkânları her bakımdan müsaidoian 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmasında bir 
ağırlık payı görmekteyiz, ama tetkika muhtaç 
bir konudur. 

Bizim için esas olan mesele şudur: Deniz ti
caretinin esas unsuru, gemiler, limanlar, tersa
neler ve muhtelif tesisler ise de, bunları yürüte-
cak ve kullanacak en önemli varlığın insangücü 
olduğuna inanıyoruz. Bundan en iyi faydalanma 
yolu da eğitimdir. Eğitimin toplumun kalkınma
sını etkiliyecek bilimsel çalışmalara olduğu kadar 
ekonomik amaçlara yöneltilmiş olması, metotlu 
ve sürekli araştırmalara açık olması yanında 
öğrencilerin, denizciliğin çeşitli alanlarında bil
gili ulusal amaçlara bağlı toplumcu, sağlam 
karakterli elemanlar olarak yetiştirilmesi düşü
nülmelidir. Son zamanlarda okulun Devlet De
nizcilik Akademisi haline getirilmesi hususun
daki çalışmaların biran evvel neticelendirilmesi 
de temennilerimiz arasındadır. 

Ulaştırma Bakanlığının denetimi altında ay
rı birer ünite halinde çalışan ve birer iktisadi 
Devlet Teşekkülü olan TCDD, Denizcilik Ban-
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kası, Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü, PTT'-
nin çalışmaları, durumları, hesapları, kâr - za
rarları ayrı birer inceleme konusudur. Bu teşek
küllere ait raporların Meclislere intikali ve mü
zakeresi sırasında üzerlerinde uzun uaadıya 
durulacak ve görüşlerimiz açıklanacaktır. 

Burada bu bütçenin verdiği imkân nishetin-
de Ulaştırma Bakanlığı ile olan münasebetleri 
çevresi içinde adı geçen kuruluşların durumla
rına kısaca temas etmek istiyoruz. 

Sayın senatörler, TCDD daima zarar eden 
bir müessesedir. 70 binin üstünde personelin 
çalıştığı bu işletmede kadrolar kabarıktır. Ka
rayollarıyla rekabet şartları eşit değildir, ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen ya
tırımlar için verilen ödenekler kifayetsizdir. 
1963, 1969 yıllarında verilen ve 1970 yılında 
öngörülen ödenek miktarı bu teşekkülün ikin
ci Beş Yıllık Kalkınma Plânında düşünülen ya
tırımlarının ancak % 50 sini karşılayabilir. Bin
lerce Km. lik demiryolu şebekesinin yenilenme
si, güzergâh ıslahı, içlerinde ömürleri belki de 
100 yaşma yaklaşmış olanları bulunan eski loko
motiflerin işletilmesinin artık gayriiktisadi olu
şunun dikkate alınması, efkârı umumiyeöe bu
gün âdet haline geldiği, kabul edilen trenlerin 
tehirinin önlenmesi, Dûğuya işliyen trenlere di
zelli lokomotif verilmesi, vagonların temiz tutul
ması dikkate alınması iâzmıgelen gerçeklerdir. 
Bugün için bâzı hatlarda halen motorlu tren iş
lenememektedir. Bugün Uşak üzerinden İzmir'e 
motorlu tren şevki mümkün değildir. Birçok 
hatlarımızda trenlerimizin halen nasıl seyret
mekte olduğu mütehassıslar tarafından hayretle 
karşılanmaktadır. 

Demiryollarının kaderi, 1970 programında 
demiryolu için tedbir olarak ileri sürülen, biraz 
evvel bahsettiğim Komisyonun vereceği ve va
racağı karara bağlıdır. Bu çalışmaların hemen 
başlamasını ve biran evvel uygulanma alanına 
aktarılmasını, gelecek sene yine burada aynı ko
nuları tekrar görüşmek durumuna düşmememizi 
temenni ederim. 

Sayın senatörler, bir nebze de Denizcilik 
Bankası ve Deniz Nakliyat T A. Ş. Genel Mü
dürlüğüne temas edeceğiz. 

Bütçe raporunda bu kurumlar için birçok 
teklif ve temenniler yer almaktadır. Esasen 
bu teşekküllerin alın yazısı, böyle birçok teklif 

ve temennilere muhatabolması, fakat hiçbiri
nin dikkate alınmamasıdır. Hiçolmazsa pratik
te mümkün olanlarının ilk plâna alınarak ta
hakkukuna çalışılması lâzımgelirken, gerek 
Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse bu kür
süde ileri sürülen tenkid ve temenniler seneler
ce dikkate alınmamıştır ve alınmamaktadır. 
Çünkü bu teşekküllere ne yönden bakılacağı 
ve hangi istikamette, acaba bunların kalkın
ması için bir çalışmanın faydalı olacağı, henüz 
kesinlikle anlaşılmış değildir 

Deniz ticaret filosu yapılır, modern evsafı 
haiz değildir. Yeni gemilerle teçhiz edilmesi, 
Denizcilik Bankasının hüviyetinin kesin olarak 
tesbit edilmesi, bankanın Deniz Nakliyat Şirketi 
ile birleştirilmesi, Yalova Kaplıcaları işletmesi
nin rantabl hale getirilmesi, acentelerin zimme
tindeki paraların esaslı bir takibe tabi tutul
ması, gibi fikir ve temenniler senelerdir bu kür
süden tekrar edilmiş fakat daima aynı şeyi 
tekrar etmek bizim Parlâmentomuzun nasibi 
haline gelmiştir 

Bu seneki teklif ve temennilere gelince; her 
şeyden evvel şu yargıya varılmaktadır. Denili
yor ki, bu seneki programda, Denizcilik Ban
kası senelerdir küçümsenmiyecek derecede za
rarlı durumdadır Denizyolları ve Şehir Hatları 
işletmelerini zarardan kurtarmak mümkün de
ğildir Kamu hizmetlerini ifadan vazgeçemiye-
ceğine göre zarara tahammül zorunluğunda ka
lınacaktır. Bu bir hakikattir. Bütçe raporun
da zarar durumu böyle hükme bağlandıktan son
ra aynı raporda Devlet Plânlama Teşkilâtının 
gösterdiği tedbirlerden değişik olarak bâzı ça
reler tavsiye edilmektedir. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı Denizyolları İşletmesinin zarar neden
lerini önlemek için bâzı hatların kapatılmasını, 
seferlerin yeniden tanzim edilmesini, bir prog
rama bağlanmasını, Denizcilik Bankası bünye
sinde bütün hatların sefer ve tarifelerini dü-
zenliyecek yeni bir ünite teşkilini, Limanlar Ge
nel Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası gibi bâzı 
kuruluşların vücuda getirilmesini, tedbirler ola
rak tavsiye etmektedir. 

BAŞKAN — îki dakikanız kaldı efendim. 
Lütfen ona göre toparlayın. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — Aman Başkanım, dahr çok 
var. 
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BAŞKAN — Çok olabilir ama, Yüksek He
yetin kabul ettiği müddet yarım saattir efen
dim. İki dakikanız var. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — Efendim, kısaca anlaşılı
yor ki... 

BAŞKAN — Bir gün de tehirli gidiyorsunuz, 
ona göre rica edeceğim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — İkinci defa söz almak du
rumuna gireceğim, Sayın Başkan. Kısaca anla
tabileceğim şeyleri, kısaca bâzı kısımlara şöyle 
iki dakika içine sığdırıyorum. 

Denizyollarının son zamanlarda daima zarar 
eden ve 1970 senesini de 116 milyon lira civa
rında bir zararla kapatacağı kabul edilmekte
dir. Denizcilik Bankasının 1969 Eylül ayı iti
bariyle yekûn borcunu bir milyarın üzerinde 
ifade etmektedir, bütçemiz. Raporda tasarruf 
tedbirleri olarak alınması tavsiye edilen bâzı 
menkul ve gayrimenkullerin satışları üzerinde 
durulmaktadır. Fakat asıl durulması lâzımge-
len konuya temas edilmemiştir. Buna bizim te
mas etmek mecburiyetimiz vardır ve muhalefet 
olarak bunu buraya getirmek durumundayız. 
Bu da parasız gezilerdir, parasız yapılan gezi
lerdir. Raporda herhalde zülfiyare dokunur 
ümidiyle, o mülâhaza ile hiç kaale alınmamıştır. 
Halbuki bu parasız geziler, parasız yapılan se
yahatler, bu idarede artık nihayet bulması lâ-
zımgelen keyfiliği, lâubaliliği ve partizanlığı 
ortaya koymaktadır. Venedik'e, Beyrut'a, Ce-
nova'ya, Barselona'ya, Tunus'a, Marsilya'ya be
dava gezi yapanların çoğu Adalet Partili mil
letvekilleri, senatörler, gazeteciler ve Adalet 
Partisi sempatizanı olan vekiller ve emniyet 
mensuplarıdır. 

BAŞKAN — Sayın Çağatay, vaktiniz doldu, 
istirham ediyorum bağlayınız. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — Bu arada Türk Hava Yol
larına da temas etmek isterdim. Türk Hava Yol
larında, bilhassa geçen sene Adana Hava Mey
danında cereyan etmiş olan müessif bir hâdise
yi, bilhassa egemenliğimiz bakımından dikkate 
alınması lâzımgelen bir hâdiseyi, dikkate alma
mız icabederdi. Hatırlıyacaksmız ki, geçen se
ne Mayıs ayı içinde Türk Hava Yolları uçağı 
Adana Meydanına inememiştir, oradaki Ameri
kalı personellerin bâzı hareketleri yüzünden, ku-

, leden işaret vermemiş, yer lâmbalarını söndür
müş, istasyonu faaliyete geçirmemişlerdir ve bi
zim Hava Yollarımız uçağı Adana'ya ineme
miştir. Adana sivil hava alanına inememişlerdir. 

İzmir'de Çiğli'de de aynı durum bugün mev
cuttur arkadaşlarım. Çiğli'de emri kumanda 
Amerikalıların elindedir. Bizim uçağımız Çiğli 
Hava Meydanının üzerine gelir, eğer yerde 
Amerikan Hava Yollarına ait uçaklar manevra 
halinde ise, bizim uçağımız saatlerce meydanda 
dolaşır, ne zaman onların manevraları biter ve 
ne zaman onlardan emir ve kumanda çıkarsa 
o zaman bizim uçağımız yere iner. Yerde ise 
kalkması da aynı merasime, aynı şartlara tabi
dir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tamam vakti
niz Sayın Çağatay. İstirham edeyim. 

C. H, P̂  GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — İkinci defa söz... 

BAŞKAN — İkinci defa söz almak hakkı
nızdır efendim, 15 dakika ikinci defa hakkınız
dır, o zaman istimal edersiniz. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞA
TAY (Devamla) — Tekrar huzurunuza gel
mek üzera şimdilik allahısmarladık diyerek, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, Güven Partisi 
Grupu adma. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEH
Mİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
sevgili arkadaşlarım; Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesi üzerindeki Güven Partisi Cumhuriyet 
Senatosu Grupunun görüşlerini arz etmeye 
çalışacağım. 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Ulaştırma 
Bakanlığının yaşıyan varlıklardaM kan da
marı ve sinir sisteminin gördüğü vazifeleri, 
Devlet bünyesinde millet hizmeti olarak ifa 
ettiğini düşünürsek, öneminde birleşiriz. Büt
çeyi bu görüşle ele alıp kritiğimizi ona göre 
yapmaya çalışacağız. Ulaştırma Bakanlığı ulaş
tırma ve haberleşme hizmetlerinin teknik, eko
nomik ve sosyali gereklere ve kamu yararına 
uygun yürütülmesini sağlamanın prensip ve 
politikasını tesbit mevkiindeki bir kuruluş
tur. Hizmetlerin iç bünyeye dönük ve yal
nız ihtiyacı karşılamak gibi dar çerçevede 
kalmıyarak, bu hizmetleri aynı zamanda millî 
güvenliğin icaplarına uygun şekilde yürüt
menin lüzum ve zaruretiyle, bunun dışın-
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da dış memleketllerle olan münasebetlerimizi 
de tanzim ettiği dikkate alınırsa, görevin 
önemi nisbetinde ağırlığı ve ciddî bir ihti
sas işi olduğu görülür. Ulaştırma Bakan
lığı bünyesinde toplanan dağınık hizmetlerin 
birbirini besleyici ve tamamlayıcı şekilde yü
rütülmesini sağlayıcı esasları hazırlamak 
ve uygulamasını takip ve murakabe etmek 
ulaştırma ve haberleşme, yatırım ihtiyaçlarını 
testoit ve plânlamasını, sistemlerini düzene sok
mak, vasıtaların teknik nitelikleri ve çalışan
ların yeterlik şartlarını belirtmek gibi vazi
felerle dolu olan bir kuruluşun her şeyden 
evvel bir prensip ve hizmet politikasına sa-
hibolması icabeder. Bu prensip ve politika
nın tesbitinde dünyanın içinde bulunduğu 
şartlar başta olmak üzere, millî bünyedeki 
gelişmelere de ayak uydurulması gerekmekte
dir. Hizmetler kişiler eliyle yürütüleceğine 
göre görev ve yetkilerin kullanılmasında güçlü 
personel kadrosuna sabibolmak lâzımdır. An
cak mevcut personeli muhafaza ve yeni kıy
metleri celbedebilmek için onları maddi ve 
mânevi bakımdan tatmin etmek icabeder. 
Hususiyle yarınları emanet edeceğimiz ele
manlar yetiştirip bunları kuruluşa bağlamak 
için ayn bir tedbirler manzumesine ihtiyaç ke
sindir. 

Ha! bu olup, yılların bütçelerinde hep 
"bu meselelere dokunulduğu halde, Ulaştırma 
Bakanlığının hâlâ 25 sene evvelki kuruluş 
Kanununun dar ve tıkalı çerçevesinde kal
ması hiç şüphesiz talihsizliğin devamı mâna
sını taşımaktadır. Karma Bütçe ve Plân Ko
misyonuna takdim edilen rapordan yeni bir 
kuruluş kanunu hazırlanmış olduğunu öğren
miş buulnuyoruz. Ulaştırma Bakanlığının, 
daha pek çok mevzuat çalışmasını yapıp, 
birçoğunu da hazırlamış olduğu hakkındaki 
bilgi, sevindirici olmakla beraber millî ha
yatımızın her safhasında kendisini gösteren 
bir rahatsızlığın bu bakanlıkta da tezahü
ründen üzüntü duyduğumuzu ifadeden kendi
mizi alamıyoruz. Bir işe başlarız, baş dön
dürücü hızla yürütürüz, fakat neticeye bağ
layıp faydalanmaya arz etmesini ekseri ya ba
şaramayız, ya da geciktiririz. 

Bakıyoruz bakanlık, denizde can ve mal 
korunması kanun tasarısı, posta biriktirme 
sandığı kanun tasarısı, telsiz kanun tasarısı, 

PTT kuruluş kanun tasarısı, TCDD kuruluş 
kanun tasarısı, Demiryolu nakliyat kanun 
tasarısı, Karayolları Ulaştırma ve Trafik Ge
nel Müdürlüğü teşkilime dair kanun tasarısı, 
karayolu taşımacılığı kanun tasarısı, hava 
seyrüsefer kanun tasarısı, deniz sektörüne 
ait reorganizasyon kanun tasarısı, gibi cid
den her biri çok lüzumlu ve müstacel mahi
yet arz eden mevzulara taallûk eden hazır
lıklarının büyük kısmını tamamlamış ve 
hattâ Millet Meclisine seviketmiş ise de, bir 
kısmının kadük olduğu, bir kısmının da he
nüz elde bulunduğu anlaşılıyor. Büyük bir 
emek ve tecrübenin mahsûlü olduğunda şüphe 
olmıyan bu tasarıların vakit geçirilmeden 
Millet Meclisine sevkedilmesini ve kanunla
rın takiple çıktığı gerçeği karşısında, bu ta
sarıların kanunlaşması için arkası bırakılma
dan kovalanarak gelecek yıllar bütçesinde 
yeniden söz konusu olmamasının sağlanma
sını Sayın Bakandan ısrarla taletoediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, yatırımları, bir 
milyara yaklaşan bakanlığa bağlı bâzı teşek
küllerin plân ve program faaliyetlerini tan
zim görevi de Ulaştırma Bakanlığında bulun
makta ve ulaştırma sektörü içindeki özel te
şebbüslerle, Devlet Plânlama Teşkilâtı ara
sında koordinasyonun sağlanması takip ve 
kontrolü de Bakanlığın işleri arasında mü
him bir yer işgal etmektedir. Bakanlığın bu 
gibi işleri tedvir etmek üzere kuruluşuna bir 
ünitenin ilâve edilmiş olması, geçici bir ted
bir olsa da, bunun yukarda arz ettiğimiz pren
sipler içerisinde kanuna dayatılmasmdaki za
ruret ortadadır. Bu kadar önemli görevleri 
yapmak mevkiindeki bir bakanlığın yıllık ça
lışmasına ne kadar ödenek ayrıldığını merak 
edenler çok olacaktır. Ulaştırma Bakanlığı
nın bütçesi 16 250 bin lira ile bağlanmıştır. 
Bir dev bakanlığın, hem de geçen yıldan 
411 bin lira noksanı ile 16 250 bin lira gibi 
cüzi bir bütçeye tâJbi tutulmasını, tasarrufa 
örnek saymak suretiyle takdire şayan görmek 
düşünülürse de, millet hayatında tesirli hiz
metlerini beklediğimiz bakanlığın mübrem ih
tiyacını karşılıyabilecek bir bütçeye salhibol-
mamasının neticeleri daha çok düşündürücü 
olmaktadır. 

Bu sebepledir ki, memurların terfilerine 
imkân vermek, ücretlileri de tedavi giderle-
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rinden faydalandırmak, yetersiz bir kısım yol
lukları karşılamak gibi münakaşa götürmez 
gerçeklerle artırılan cari harcama artışı arası
na, mevcut 7 teknik personele daha 7 adedinin 
eklenmesi zaruretine bağlanan ödenek talebinin 
"bütçede yer almasını gayet yerinde bulmakta
yız. 

Ancak hemen arz edelim ki, yatırım harca
malarında Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı tersanesinde inşa edilmekte olan bir 
aded yangın söndürme gemisi için istenilen 2 
milyon liranın bütçeden düşürülmesi ziyadesiy
le isabetsiz olmuştur. 

istanbul boğazında artan trafiğin kazalara 
yo) açması muvacehesinde yalnız millet malı 
gemileri kurtarmakla kalmayıp, İstanbul için 
"büyük felâket arz edebilecek tehlikeleri önle
me bakımından da mevcudiyetine mutlak ihti
yaç bulunan bir vasıtayı, hem de inşaasma baş
lanmış olduğu halde, kenara itmek tedbirli dav
ran ısla bağdaşmıyan yanlış bir görüşün eseri
dir. 

Velhâsıl memleket ekonomisinde rol oymyan 
vaştırma, haberleşme hizmetlerini tanzim ve 
murakabe eden, özellikle mal ve can emniyeti 
ile alâkalı hizmetleri, milletlerarası münasebet
leri ve anlaşmaları yürüten ve daha kuruluşun
da 3 milyarın üstünde sermayesi olup halen ser
mayeleri birçok misli artmış bulunan ulaştırma 
ve haberleşme işletmelerinin, bağlı bulunduğu 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin, tabirim mazur 
görülsün, bu güdüklükten kurtulmasını lüzumlu 
görüyor ve bunu ısrarla istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakan
lığının geçen yıl ki bütçe görüşmeleri sırasın
da tenkid ve temennilere mevzu olan birçok 
husus üzerinde çalışmalara koyuilduğunu ve 
bunlardan büyük bir kısmının hazırlığını ta
mamladığını görmekle memnunuz. Hangi mev
zuda ne gibi hazırlıkların yapılmış olduğunu 
yakarda bir münasebetle arz etmiş olduğumuz 
'için tekrarına geçmiyeceğiz. Burada raporda 
karet edilen temennilere katılmak suretiyle Tür-
kiyemizde belirli bir ulaştırma politikasının lü
zumunu önplânda ele alarak, bakanlığın hik
meti vücudu olan bu politikanın tesbitini is
teyeceğiz. iktidarına, bakanına ve hattâ kuru
luşun başındaki şahsa göre değişen ve her de
ğiştikçe de birbirine sarılan hizmet ipliklerinin 

prensip yumağında toparlanması gereğinde bir
leşeceğimizden şüphemiz yoktur, ilmin ve tec
rübenin eseri olacak temel prensiplerde bütün 
millî siyasi partilerin birleşmesi sağlanırsa, ki 
bunu mümkün görürüz, ileriye doğru sürat ve 
emniyetle yürüyerek kaybettiklerimizi telâfi im
kânını buluruz. 3u günün manzarası maalesef 
iç açıcı olmaktan uzaktır. Taşıma hizmetleri, 
bu hizmetlerle alâkalı faaliyetler, çok sayıdaki 
özel ve kamu kuruluşları ve şahıslar eli ile yü
rütülmekte olup, tek elden bir koordinasyon 
s ağianamamaktadır. 

Yapıcı kuruluşlarla işleticiler arasındaki iliş
kiler de bir düzensizlik içindedir. Hassaten ka
rayolu taşımacılığı, yük taşıma işinde başı boş 
halde ve şâhıs taşımada da tehlikeli bir durum
dadır. Rekabet yüzünden taşıma ücretleri dü
şüyor, vasıtalara aşın yük ve yolcu yükleme 
cihetine gidilerek, yollarımız ve dışarıdan teda
rik edilen, vasıtalar bakımından, millî servet 
îı&de-r oluyor ve bir savaşa girmişçesine insan 
kaybına uğruyoruz. Ulaştırma sektöründeki ka-
IT, deniz, demir ve havayollarında milletin fe
dakârlığına dayanan sahada aksi istikamete 
kaymalar vukubuluyor. Halbuki ulaştırma sek
törleri arasında bir düzen kurmak ve bu sektör
lerin bir birini besleyici, destekleyici ve tamam
layıcı halde milletin hizmetlerini yürütmesini 
•sağlamak lâzımdır. Taşımaların mal ve husu
siyle can emniyeti ile ilgili olarak sigortalama
ya tabi tutulmasının vereceği dikkat ve ihti
mamdan cemiyetimizi daha fazla mahrum etme-
'::•'• ekte 'cabedsr. Bütün bunlar ulaştırma poli 
likasının içinde mütalâa edilecek hususlardır. 
Ifalen Hükümetimizle Milletlerarası imar ve 
I s Ikınma Bankası arasında ulaştırma koordi
nasyonu ve demiryolu reorganizasyonıı etüdü 
LU'Susunda yapılan bir anlaşma gereğince, İtal
yan konsül müşavirlik firması tarafından, bu 
konuların incelenmekte olması ve istihsal olu
nan ara raporlarının faydalı istimatte bulun
ması mucibi memnuniyettir. Bu vesile ile Tür-
kiyemizde de millî bünyeyi bilen ve millî men
faatleri her mülâhazanın üstünde tutan değer
lerimiz eli ile, bu tarz müşavir firmaların ku
rulması temennisini arz etmekten kendimizi 
alamıyacağız. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı dev kuruluş
lar 440 sayılı Kanunla kârlılık ve verimlilik 
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esasına göre çalışması gereken mahiyete sokul
muştur. Bu kurulukların aslî vasıflarında ka
mu hizmetleri niteliği hâkim olduğuna göre, 
kamunun yararına Hükümetçe alınacak ted
birlerle kuruluşların faaliyetlerini bağdaştıra
cak bir yol bulmaya ve bu cihetli bir prensibe 
bağlamaya da mecburuz. Kuruluş ve reorgani-
zasyon kanunları bu itibarla biran evvel çıka
rılmalıdır. Vatandaşın günlük hayatında en 
çok karşılaştığı karayolu taşımacılığı olmakta
dır. Bu hizmetin gerektirdiği bütün görevleri 
tek elde toplıyan Karayolları, Ulaştırma ve 
Trafik Teşkilâtının Ulaştırma Bakanlığı bünye
sinde kurulmasını temin edecek tasarıya biran 
evvel kavuşma ihtiyacı içerisindeyiz. Bakan
lıkta her kuruluşa göre bir ihtisas dairesinin 
olması tabiîdir. Diğer kuruluşlarla ilgili daire
ler kurulmuş ve fakat PTT ile ilgili ihtisas dai
resi kurulmamıştır. Bu noksanın da ikmaline 
zaruret görmekteyiz. Ulaştırma ve haberleşme 
hizmetlerinin ifasında kuruluş hazırlıklarının 
ötesinde çok önemli rol oynıyan mevzuat ek
siklikleri de müstacelen tamamlanmalıdır. Ulaş
tırma sektörünün her dalında mütehassıs per
sonele ihtiyaç vardır. Hava ulaşımı son zaman
larda tahminlerin üstünde geliştiğine göre, hu
susiyle bu alanda personel ihtiyacı kendini da
ha çok göstermektedir. Bunun için yetiştirici 
okullar kurulması ve bu okulların bir akade
mi hüviyetinde toplanmasının lüzum ve fay
dalarını belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırma Bakan
lığına bağlı kuruluşların hizmetleri ve içinde 
bulundukları vaziyet, üzerinde en çok durul
mayı gerektirecek mahiyettedir. Zira bu kuru
luşların hizmetleri vatandaşın günlük hayatına 
tesir ettiği gibi, kuruluşların harcamalarında 
da topyekûn Türk Milletinin hakkı vardır. Ka
bul etmek lâzımdır ki, bakanlığa bağlı olarak 
mütalâa edilen Devlet Demiryolları, Devlet 
Denizyolları, Devlet Havayolları, Devlet Ha
va Meydanları, Denizcilik Nakliyat Türk Ano
nim Ortaklığı, PTT gibi kuruluşlar plânlı dö
neme geçmekle, bir kendine gelme gayretine 
girmişlerse de henüz beklenilen seviyeye ulaş
tıklarını iddia etmek mümkün değildir. Bunda 
siyasetin hizmete olan tersine tesirinin rolü in
kâr kabul etmez bir vakıadır. Yeni Anayasa
nın ufuklara genişlik verdiği dönemde, Ulaş
tırma Bakanlığının başına değişik görüş ve ka-
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naatlere sahip zevatın gelmiş olması, çoğu za
man iktidarın kuvvetini toplıyan Hükümet 
içinde meseleleri değerlendirme imkânını kısıt
lamış ve bazan da bakanlık koltuğu teşebbüs 
yeteneğinden mahrum kalmıştır. Şüphesiz bu 
durum şimdi dile getirmeye çalıştığımız bü
yük dâvaların geride kalması, noksanlıklarla 
dolu olması bakımından, talihsizlik ifade eder. 
İstikrarlı Hükümet çalışmasının başladığı dö
nemlerde bu talihsizliğin süratle yenilmesi lâ
zımdır. 

Değerli arkadaşlarım, arz ettiğimiz kuru
luşlar çoğunlukla 440 sayılı kanun içerisinde 
mütalâa edilmekte ve denetimleri de 486 sayılı 
Kanuna göre ayrı bir prosedürle yapılmakta
dır. Bu suretle yapılan denetlemeler vesile
siyle bu kuruluşları esaslı incelemeye tabi tut
mak lâzım ve mümkündür. Bu hakkımızı mah
fuz tutarak, burada sadece birkaç cümle ile 
bakanlığın genel politikası yönünden eleştir
mede bulunmakla yetineceğiz. Devlet Demir
yolları, Denizyolları ve Havayollarının hiz
metlerindeki aksaklıktan vâki şikâyet doğru
dan doğruya vatandaşla Devleti karşı karşıya 
getirmektedir. Çoğu teknik imkânsızlıktan ge
len aksaklıklar olsa da tezahürlerinde gerçek 
sebebi kestirme mevkiinde olmıyan vatandaş 
bakımından, bu şikâyetleri önleyici tedbirleri 
süratle almak lâzımdır, zorunludur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şikâyetlerin ba
şında hiç şüphesiz seferlerin zamanında yerleri
ne ulaşamaması hali gelmektedir. Bir zaman
lar sayın Ulaştırma Bakanlığına, istanbul -
Ankara arasında çalışmakta olan mototren son 
aylar zarfında kaç defa vaktinde yerine ulaş
mıştır, diye bir sual tevcih etmiştim. Sayın 
bakanlığın verdiği cevaptan anlıyoruz M, 
- sayı ve miktarı bildirilmiştir, o cevabı evim
de saklıyorum, şimdi elime geçiremedim, se
ferlerin 1.3 ü nisbetinde ancak vaktinde ulaşma 
vııkubıüabilmiş. işte bu vatandaşın haklı şikâ
yetine vesile veriyor. DemekM (1/3) de olsa 
vaktinde ulaşma mümkün olduğuna göre, bi
raz daha dikkatli olmak, biraz daha hizmette
ki ciddiyet bu ulaşımları normal hale sokabi
lecektir. Devlet Demiryollarının hizmetlerin
de biraz da geri kalmış bölgeleri göz önünde 
tutmasını istemek vazifemizdir ve hakkimiz
dir, sanîi3diyoru3. Bilhassa Doğu ve Güney -
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Doğu bölgelerine sefer yapan trenlerin dizel 
motorla çalıştırılmaları ve temizliklerine ria
yet edilmesi, vakit bakımından tarifelerin tam 
olarak uygulanması sureti ile, esasen tabiat 
şartlan itibarı ile pek çok mahrumiyet içeri
sinde bulunan bu bölgelerde yaşıyan vatan
daşlarımızın huzurunu kaçırmaya bir son ve
rilmesini, Sayın Bakanın dikkatlerine arz et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Denizcilik Ban
kasının hizmetlerinden bahsederken, daha çok 
bu bankanın devamlı surette zarar etmesinin 
vatandaşlar tarafından bir türlü hazmedileme-
miş olduğunu buramda ifadeye mecburuz. Her 
türlü imkân elinde, bir çok vergi ve resimler 
almakta ve taşınmasının karşılığını da ücret ala
rak elde etmekte olan bir müessesenin, hâlâ 
nasıl oluyorda milyonlar milyonu zarar ettiği
ni vatandaş bir türlü anlıyamıyor. Bunu ya 
hakikaten tam kanaat verecek bir gerekçeye 
bağlamak, veyahut da tam gerekçesi bulunabi
leceğine kaanii olmadığımız, inanamadığımız 
bu zararları telâfi edici tedbirlere derhal te
vessül etmek lâzım ve zaruridir. Bu ciheti bir 
millî müessese hakkında daha fazla söz söy
lenmemesi, bir millî müesseseye daha fazla kem 
gözle bakılmaması için hulûs ile talebediyoruz. 

Değerli arkadaşlarım., Hava yollarının da 
hakikaten elindeki imkânlarla altından kalkı-
lamıyacak kadar çok hizmet angajmanına 
girmiş olması itibari ile, vâki gecikmelerinden 
vatandaş haklı şikâyetlerde bulunmaktadır. 
Uçağa müracaat eden vatandaş yalnız rahat
lığım değil işinin süratini de düşünen vatan
daştır. Halbuki gidip saatlerce alanda veya 
terminalde beklerse, elbette ki bu şikâyetler
den her birimize birer hisse düşecektir. 

PTT idaresi de hizmetini alabildiğine ge
nişletiyor. Bu kadar hizmet genişletmesinin bul 
bütçe ile ve teknik bakımdan imkânsızlıklar
la yerine getirilmesinin zor olduğunu kabul 
ediyoruz. Ancak vatandaşa şikâyet mevzuu 
açmadan bâzı hizmetlerin yürütülmesi de müm
kündür, paraya veya imkâna bağlı olmıyan 
husus. PTT idaresinin bilhassa telefon bakı< 
mmdan işleyişindeki lâubalilikler maalesef ge
nel şikâyet mevzuudur. Evvelâ çok kimseler
den dinliyoruz, hiçbir zaman telefon idaresin
den, normal mi istiyorsunuz suali ile karşılaş-
mıyan, bir konuşucuya raslamak mümkün de

ğildir. Bir insan telefonu açar, eğer acele is
tiyorsa bir yeri, acele kaydını koyar,, acele is
tiyorum der. Normal mi istiyorsun demek, yani 
bizim idare çok para kazanmak için vatan
daşın sırtından geçinecektir, onun için sana 
hatırlatıyoruz, anlamına geliyor. Ve hakikaten 
de işler bu suretle yürüyor. Türkiye'de nor
mal telefon konuşması âdeta imkânsız halde. 
Acele konuşmalara da herkesin gücünün yet
mediği düşünülürse kamu hizmeti niteliği ba
kımından bu tutumun bir şikâyet mevzuu ol
ması gayet tabiîdir. 

Muhterem arkadaşlarım, vaktimin dolduğu
nu görüyorum. Bütün bu şikâyetlerin, bilhassa1 

bu İktisadi Devlet Teşekkülü halinde çalışan 
kuruluşlardaki şikâyetin temel sebebini bir 
noktada açıklığa vardırmayı istiyorum. Şah
sına karşı samimî duygularım ve ciddî inanış
larım olan Sayın Bakandan, kendi idaresi 
zamanında bu rahatsızlığı yakınına sokmama
sını istirham ederim. 

Türkiye'deki bütün hizmet dallarında ol
duğu gibi, Ulaştırma Bakanlığında da asıl bü
yük zaıf, işbaşına getirilen zevatın hizmet gö
receği saha ile alâkasının bulunup bulunmadı
ğının araştırılmasıdır. Bir gün bir bakıyorsu
nuz, Meclis hayatında siyasetini devam ettir
mek imkânını bulamıyan bir zat, Türkiye'nin 
en büyük müesseselerinden biri olan bir ku
ruluşun başına getiriliyor. E, muvaffak ola
maz. Çünkü siz işe adam değil, adama iş ara
manın peşinde oluyorsunuz. Nitekim tezahü
rünü kısa zamanda verdi. Bir gün bakıyor
sunuz, onun. dışında mesul bir başın yakın 
arkadaşı vasfı ile bir başka zat yine bir kuru
luşun başına geliyor, işletmecilik nedir, hiz
metin hususiyetleri neyi gerektirir,, bunun hak
kında bilgi sahibi olmıyan bir kimsenin iş ba
şına gelmesi halinde, o müessesede gerçek
ten faydalı hizmetler görebilme imkânına sa-
hibolan ciddî, çalışkanlıklariyle kendilerine 
düşen vazifeyi ifa etmenin huzurunu duyan 
insanlar, bu gelen başa yaklaşma imkânını 
bulamıyor, ona yaklaşanlar daha çok günün 
icaplarına göre kendi hayatlarını devam ettir
me metodunu takibeden ve bu metodda da 
muvaffakiyet elde etmiş olan insanlar oluyor, 
bu kimse maalesef samimiyetle iş başına ge
tirilmiş olsa dahi, gelen adam bilgisizlik içinde 
bulunduğu için, bu işleri düzene sokmak im-
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kânı hâsıl olmuyor. O halde bu millî müessese
lere Türk Milletine lâyık olabilmek için, her 
şeyden evvel dostluk, ahbaplık mülâhazalariyle 
değil, hele siyaset mülâhazasiyle asla değil, 
bu işlerden anlıyan zevatın getirilmesi lâzım
dır. Bu şimdiye kadar falan partinin iktidarı 
zamanında böyle olmuş, filânın zamanında 0I4 
mamış şekline bağlanamıyacak bir gerçektir. 
Her iktidar döneminde maalesef bizim ada
mımız, benim adamım, benim, arkadaşım mü-, 
lâhazası hâkim olmuştur. Burada. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan, toparlıyorsu
nuz değil mi? 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Devamla) — Toparlıyorum. Şim
diki Sayın genç Bakanımızın, samimiyetinden 
ve üzerine aldığı vazifeleri lâyıkı veçhile ifa et
mek suretiyle, millete hizmet aşMyle dolu ol
duğundan emin bulunduğumdan bu hususları 
açıklıkla dile getiriyorum. Hiç olmazsa bundan 
sonraki zamanı kazanalım. Bunu arz ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın darlığı 
içerisinde meseleleri kısaca arz ve izaha çalış
tım. içimizden geçen samimî düşünce ve duy
guları da dile getirmek gayretinde bulundum. 
Bütçenin Büyük Türk Milletine, inançla, fera
gatle, fedakârlıkla bu müessesenin her gün biraz 
daha çok yükselmesini, millî ihtiyaçlara cevap 
vermesini kendilerine bir nevi şiar edinmiş ve 
hizmet aşkiyle dolu olan başta Sayın Bakan, 
Bakanlığın mümtaz mensuplarına uğur getirme
sini diler, hepinize saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın 
Tunçkanat. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler, 
2 nci Beş Yıllık Plân uygulamasının üçüncü yı
lına girdiğimiz şu günlerde, iki yıllık plân ve 
bütçe uugulamalarını incelediğimizde, yeterli 
ödenek veya döviz verilmediği ya da tedbir, 
tavsiye ve temennilere uyulmadığı için yatırım
ların plânın bir hayli gerisinde kalmış olduğunu 
üzüntü ile görüyoruz. 

Gerçekte 1970 yılı Bütçe raporunun 8 nci 
sayfasında yer alan aşağıdaki teklif ve temenni
ler, üç seneden beri aynen tekrar edilmektedir. 
Rapordan okuyorum : 

«1) Türkiye'de belirli bir ulaştırma politi
kası tesbit edilmelidir. 
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Taşıma hizmetleri ve bu hizmetlerle ilgili 
faaliyetler çok sayıda özel ve kamu kuruluşları
nın veya kişilerin eliyle yürütülmekte ve tek 
elden koordinasyon sağlanamamaktadır. İşlet
meci ve yapıcı kuruluşlar arasındaki ilişkiler de 
düzenlenememiştir. 

Karayolu nakliyeciliği, özellikle yük taşıma
sında bir düzensizlik içindedir. Aşırı rekabet, 
taşıma ücretlerinin normalin çok altına düşme
sine ve dolayısiyle aşırı yükleme yapılmasına 
yol açmaktadır. Diğer yandan karayollarını kul-
lananlarca yol yapımı ve bakımı masraflarına 
yeterince katılmamaması bu eğilimi hızlandır
maktadır. Karayolu nakliyeciliğinde lisans alma 
mecburiyeti söz konusu olmadığından mesleke 
giriş ve çıkış şartları sağlanamamıştır. 

Sürücülerin ehliyet alırken özel bir eğitime 
tabi tutulmaması ve trafik kontrolünün yeter
sizliği araç sayısı başına kaza nisbetinin çok 
yükselmesine sebebolmuştur. Ayrıca taşman yol
cunun, yükün ve sürücünün sigortası da yoktur. 
Millî ekonomi ve sosyal gelişmelerin aleyhine 
olan bu dengesizliğin biran önce giderilmesi 
mutlak bir zarurettir. Dağınık ve düzensiz bir 
şekilde faaliyet gösteren ulaştırma sektörlerimiz 
arasında bir ahenk kurmak ve bunların birbir
lerini besleyici ve tamamlayıcı şekilde çalışma
larını temin etmek, memleket ekonomisine za
rarlı iş görmelerini ve rekabet yapmalarını ön
lemek Ulaştırma Bakanlığının anagörevidir. Bu 
sebeple Türkiye'de belirli bir ulaştırma politika
sının tesbit ve düzenlenmesi zaruridir.» Rapor 
böyle diyor. 

Yıllardır bu görüş, raporlarda yer almakta. 
1 nci ve 2 nci Beş Yıllık plânlarla, yıllık prog
ramlarda da aynı görüşlerin tekrarlanmasına 
rağmen, ne Ulaştırma Bakanlığı anagörevini ya
pabilmekte ve ne de belirli bir ulaştırma poli
tikası tesbit edilebilmektedir. 

İktidar olmak ve Hükümet etmek, gün ge
çirmek ve millî ekonomiye zarar vermek ve kal
kınmamızı frenlemek değildir, elbette. İktidar 
görev ve sorumluluk demektir. İktidar büyük 
Mr kudrettir. Bunu ulusun çıkarlarına ve top
lumun yararına kullanmak asıldır. Plân ve 
programlar uygulanmak için yapılır. Amaç, kıt 
olan kaynaklarımızı en verimli yerlere yatırarak 
millî kalkınmamızı süratle gerçekleştirmek, is
tihdam sorununu çözmek ve dış ticaret açığını 
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kapatmaktır. Plân ve programlar kâğıt üzerinde 
kalacaksa ve uygulanmıyacaksa. öngörülen ted
birler alınmıyacaksa, o zaman plâna lüzum 
yoktur. 

Asıl güçlük, A.P. iktidarının özel teşebbüs 
görüsü ile plân fikrinin birbirleriyle oekşkiun-
den doğmaktadır. İlkelerine uyulmıyan va ted
birleri uygulaımııyan plâna plân denemez. 3u 
keşmekeş ve düsensisllk içersinde millî ekono
mi zarar görür ve de Hükümet bur.lara çare bu
lacağı yerde seyirci kalırsa.. Bu ölcüclc ri,sr?î  bir 
israfa ve ziyana gelişmiş ülkoier dahi dayana
maz ve asla müsaade etmss. Ederdi sorumludur 
ve kendilerinden hesap sorulur. 

Raporun üç seneden beri hic dciH-miyan bir 
bölümü ds. 1 nci sayfadan başlıyan Hükümec ve 
Parlâmentonun müşterek .sorumluluğunu tanı
yan kısmını aynen okuyorum. : 

Kanunlaşması istenen tasarılar : 

1. 4770 .saydı ITIa t̂-urm Bakanlığı görevleri 
ve kuruluşu hakkındaki Kanunda ya -̂îlac-ak de
ğişiklik, 

2. Benizde can ve mal koruma kanım fa-
sansı, 

3. 
4. 

Posta Biriktirme Sandığı kanun tasar- ?. 
Telsiz kanun tasarısı, 

5. PTT kuruluş kanun tasarısı, 
6. TCDD. kuruluş kanun tasarısı, 
7. Demiryolu nakliyat kanun ta^rr-u. 
8. Karayolu Ulaştırması ve Trafik Genel 

Müdürlüğü Teşkilâtına dair kanun tasarısı, 
9. Karayolu taşımacılığı kanun tasarısı, 
10. Hava seyrüsefer kanun tasarısı, 
11. Devlet Limanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü kanun tasarısı, 
Gerçekte bunlar da birinci plân dönemin

den beri, bekliyen tasarılardır. Yıldan yıla 
devredilmekte, bakanlar gelip gitmekte fakat 
onlar hâlâ kanunlaştırmak için sıra beklemek
tedirler. Millî ekonominin uğradığı zararlar 
da her yıl artmaktadır. Çoğunluk beş yıldan 
beri her iki Mecliste de A.P. nin elindedir. 

Bu tasarıların kanunlaşmamasmı nasıl bir 
nedene bağlıyacaklarını merak ediyoruz. Haf
tada iki toplantıyı üçe veya dörde çıkarmakla 
bunları kanunlaştırmak pek âlâ mümkün 
iken, iktidar bunu yapmamıştır, biz ken
dilerine bu konuda her zaman yardımcı olaca
ğımızı belirterek, teşvik ettik. Konuşmaları

mız tutanaklardadır. Nedense bu yola gidil
medi. 

Plân hedeflerine varılamamasımn bir başka 
nedeni de yatırımlar için yeteri kadar ödene
ğin ayrılmaması, ihtiyaç duyulan dövizlerin 
zamanında verilememesi veya transfer edile
memeğidir. 

Raporun 36 ve 38 nci sayfalarından vere
ceğimiz örnekler bu görüşümüzü desteklemek
tedir. 

Rapor, sayfa 36 - V, «1969 yılı yatırım 
programı uygulamasında karşılaşılan güçlük
ler» başlığı altında : 

«a) 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülmesine rağmen, yıllık yatırım prog-
ramlariyie talep edilen ödeneklerin yeteri ka
dar verilmemesi. 

b) İthal edilecek malzemeler için lüzumlu 
ithal müsaadesi belgesinin Sanayi Bakanlığın
ca zamanında verilememesi, 

c) ithal edilecek tezgâh, makina ve mal
zeme için lüzumlu döviz tahsisinin Maliye Ba
kanlığınca zamanında ve yeteri kadar yapıla
maması, 

d) Açılan akredatif transferlerinin Mer
kez Bankasınca çok gecikmeli olarak yapılması, 

e) Makina - Kimya Endüstrisi ve Kara
bük Demir - Çelik gibi bâzı büyük müessese
lerimize yapılmış olan siparişlerin zamanında 
karşılan amaması, 

f) Gümrüklere gelen ithal mallarının çe
kilmesinde finansman ve tarife yönünden güç
lüklerle karşılaması» 

Biz gecen yılki konuşmamızda bu konu 
üçerinde de önemle durmuş ve bakandan bu 
Hir-lüVlerin Hran önce giderilmesini istemiş
tik. Görüiüvor ki, bu konuda da yapılan ve 
değişen bir şey yok. 

Ranorun aynı sayfasında : «1970 yatırım 
nrogramı baslığı altmda : 

b) 1968 ve 1969 yıllarında verilen öde
neklerin ki^aye+siz olması 1970 senesi yatırım
ları inin iht.iyacolan 689 milyon lira yerine 240 
milyon lira yerilmesi sonucu, 

1. 1968 ve 1969 yıllarında verilen ve 1970 
yılında da öngörülen ödenek miktarlarına gö
re, TCDD için İkinci Be* Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörülen yatırımların ancak % 50 si 
gerçekleşebilecektir. 

— 204 — 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 2 

Bunun neticesi, 
a) Teknik ömrünü doldurmuş, düşük 

standartlı ve işletme ihtiyacına cevap vermi-
yen ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
öngörülen 1 121 Km. lik Demiryolu şebekesi 
nin yenilenmesi ve şebekenin oldukça müteca
nis bir şekle getirilmesi, yol bakım masrafla
rında tasarruf, trafiği kesif olan hatlarımızda 
güzergâh ıslahı işlerinin yapılması sağlanamı-
yacaktır. 

b) Mevcut 726 aded anahat buharlı loko
motiften 308 adedinin yaşı 35 ten yukarı, 117 
adedinin yaşı 50 den yukarıdadır. Bunların içe
risinde 97 yaşında olanlarda mevcuttur. Bu 
lokomotiflerin tamir masrafları artmakta, cer 
kapasiteleri düşük olduğundan gayriiktisadi 
bir işletmeye sebebolmaktadır. Bunların bir 
program dâhilinde ve kısa zamanda dizel lo-
komotifleriyle değiştirilmesi zaruridir. 

c) Mevcut 1 250 aded yolcu vagonun
dan 338 adedinin yaşı 40 tan fazladır. İhtiya
cın karşılanması ve şikâyet kaza ve hâdiselerin 
önlenmesi için 448 aded yolcu vagonunun beş 
yılda yenilenmesi zaruridir, öngörülen ödenekle 
bu yenileme sağlanmıyacak ve yolcu taşımala
rında aksamalar olacaktır. 

d) Mevcut 16 770 aded yük vagonundan 
3 968 adedinin yaşı 40 tan yukarıdadır. Teknik 

ömrünü doldurmuş düşük kapasiteli vagonların 
yerine yenilerini ve artan ihtiyacı karşılamak 
üzere büyük kapasiteli, ihtiyaca uygun yük va
gonlarının servise verilmesinde zaruret vardır. 
2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 3 620 aded 
yük vagonu imali öngörüldüğüne göre senede 
724 aded vagonun imal edilmesi icabetmekte-
dir. 241 milyon liralık ödenekten ayrılacak öde
nekle ancak 250 vagon imali mümkün olabile
cektir. 

Bu durum muvacehesinde bilhassa cevher, 
kömür gibi kütle nakliyatı karşıianamıyacağı 
gibi, teknik ömrünü doldurmuş ve küçük kapa
siteli vagonlarla nakliyata devam edilmesi gay
riiktisadi bir işletmeciliğe, kaza ve hâdiselere 
sebebolacaktır. 

2. Başlanmış olan yatırımlar ikmal edile
rek hizmete girmesi gecikecek ve beklenen fay
da zamamnda sağlanamayacaktır. 

3. ihtiyaca ve 5 Yıllık Kalkınma Plânları
na göre tesis ve teçhiz edilmiş bulunan işyer-
lerimizde kapasite daraltılmasına ve gayriikti
sadi çalışmaya gidilecektir. 

4. işletme, cer, tamir, bakım ve personel 
masraflarında bir tasarruf sağlanamıyacağı gi
bi bu masraflar da artacaktır.» 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı da ayrı 
güçlüklerden şikâyetçi. Raporun 82 nci sayfa
sında : 

«Proje adı 

a) Yurt içi inşaatları : 

15/17 000 DVT luk -2 aded dökme yük gemisi 
inşaatı 
4 500 DVT luk 2 aded dökme yük gemisi inşaatı 
1 200/2 700 DVT luk 4 aded koster inşaatı 

Toplam 

Proje bedeli 
1970 yatırım 

tutarı 

83 milyon 36,5 milyon 
60 milyon 18 milyon 
24 milyon + 10 milyon 

167 milyon 64,5 milyon 

Kabul edilen 
tahsisat 

3,8 milyon 
2.4 milyon 
1.5 milyon 

7,7 Milyon» 

Ancak plânda öngörülenin 1/9 oranında ödenek ve döviz ayrılmaması yüzünden tersane ve 
faJbrikalarda büyük ve âtıl bir kapasite hareketle getirilememekte, inşaat usun sürmekte ve ma
liyet artmaktadır. 12 500 DVT luk bir kuru yük gemisinin Denizcilik Bankası A. O. ğı cami altı 
tersanesinde insaası için 1968 yılı sonunda mukavele imzalanmış fakat, bu para bulunamadığı için 
de yatırıma başlanamamıştır. 

— 205 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 2 

2. Beş Yıllık Plâna göre; TCDD Dizel lokomotiflerinin sayısı yıllara göre şöyledir : 

Dizel lokomatif sayısı 1S67 1968 1969 1970 

Uzak servis lokomotif 48 55 68 87 Olocak 
Manevra lokomotif 59 71 81 87 Olacak 

1969 programının 92 nci sayfasında dizel lokomatif lerinin sayısı yıllara göre şöyle verilmiş
tir : 

Dizel lokomatif sayısı 1968 1969 1970 

Uzak servis lokomotifi 53 73 (Belli değil) 
Manevra lokomotifi 65 77 (Belli değil) 

1970 programının 121 nci sayfasında şu rakamlara göz atalım. 

Dizel lokomatif sayısı 1968 1969 1970 

Uzak servis lokomotifi 53 53 63 
Manevra lokomotifi 55 55 65 

Bilindiği gibi, Dizel lokomotiflerinin Eski
şehir'de yapılması için daha Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde proje hazırlanmış ve yatırım
lara başlanmıştır. Yatırımlar için yeteri kadar 
ödenek verilmemesi ve döviz ayrılmamış olması 
nedeniyle, plân hedeflerinin altında kalınmış
tır. Plânda 1970 de 87 aded olması öngörülen 
uzak servis dizel lokomotifleri 1969 hedefinin 
de altında kalarak, programa göre, 1970 de an
cak 63 e yükselebilecektir. Manevra dizel loko-
matiflerinin sayısı da plânın 1968 de öngörmüş 
olduğu sayının da altında kalmıştır. Bu da gös
teriyor M, dizel lokomatifleri imali için yapıl
ması öngörülen yatırımlarda maalesef yapıla
mamış ve bu kötü sonuç meydana gelmiştir. 

Bu suretle yine yolcu ve yük tren seferleri 
aksıyacak, dizele göre hazırlanan tarifelerde 
rötarlar olacaktır. Yolda kalmalar, vagonla
rın veya demiryollarının çok eskimiş olmaları 
yüzünden, kazalar, mal ve can kayıpları 1970 te 
daha da yükselecek, demiryolundaki maliyet
ler artacaktır. 

PTT bir tarafa bırakılırsa, Ulaştırma Ba
kanlığına bağlı bütün kuruluşlar zarar etmek
te, ağır iç ve dış borç taksitleriyle, faiz yükü 
altında her gün biraz daha ezilmekte ve kara
yollarındaki haksız rekabetten yük ve yolcu 
kayıpları daha da artmaktadır. 

Sanayi için gerekli cevher ve kömürün de
miryolu ve denizyolu ile nakliyatı da aksıya

cak, belM bu fabrikalar düşük kapasite ile ça
lışmak zorunda kalacaklardır. 

Her geçen sene karşılanmıyan ihtiyaçlar, 
tamir ve yenileme masrafları zamanında yapıl
madığı ve karşılanamadığı için de artarak ileri 
senelere intikal etmektedir. Bu tersine gidiş 
telâfisi imkânsız kötü sonuçlar doğurmaktadır. 
İktidar bu sorumluluklardan elbette kaçamıya-
caktır. Vadedilip, plân ve programlara rağ
men yapılamıyanlar ortadadır. 

Burada iki konu üzerinde Önemle durmak 
isterim. Bunlardan ilki plânda tesbit edilmiş 
olan hedeflerle verilmiş olan rakamların, yıl
lık uygulama programlarındaki başarısızlığı 
örtmek için düşünülmüş veya değiştirilmiş ol
malarıdır. ikinci önemli konu ise; plâna göre 
yapılması öngörülen yatırımlar için yıllık 
programlarla verilmesi gereken ödenekler dü
şük tutulmakta ve uygulama yüzdeleri, yatı
rımların plâna göre tamamlanmasiyle değil de, 
verilen ödeneğin sarf edilmesiyle hesaplanmak
tadır ki, bu tamamiyle yanlış, aldatıcı ve 
plânı hiçe sayan tehlikeli bir davranıştır. Bu 
şekilde alınmış yüzdelerin toplanmasiyle mey
dana getirilecek olan yıllık kalkınma hızlan da 
yanlış ve değiştirilmiş olur ve doğruyu yansıt
maz. Dizel lokomotifleri için vermiş olduğu
muz örnekler bu iddiamızı doğrulamaktadır. 

Şimdi yine plândan aldığımız örneklerle 
plansızlığın, plâna uymamanın, koordinasyon-
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suzluğun ve sorumluluk duygusu taşımamanın 
sebebolduğu ulusal kaybımız ve bunun ekono
mimize olan zararını ve dış ticaret açığımıza 
olan etkilerini somut örneklerle görelim : 

İkinci Beş Yıllık Plâna göre; 1970 te top
lam kara taşıt araç sayısı 305 930 olarak sınır
lanmıştı. ithalât ve yerli montaj buna göre 
ayarlanacak çünkü, bunların sayılarının gelişi
güzel artması hem döviz açığımızı artırmakta, 
hem de demir ve denizyolu taşımacılığına zarar
lı olmaktadır. Türkiye'de karayollarındaki ka
ra taşıt araçlarının sayılarında anormal ve 
sorumsuz artış vardır. 

1970 uygulama programının 121 nci sayfa
sındaki 228 sayılı tabloda; kamyon, kamyonet, 
otobüs, minübüs, binek otomobil ve jeep ola
rak 1969 da 325 370 seviyesine ulaştığı bildiril
mektedir. Plân ise bunların sayısını 283 800 
ile sınırlamıştı. Aradaki fark 41 570 tir. A. P. 
iktidarının yaptığı plâna göre Türkiye'de 1969 
yılında 41 570 araç, fazla olarak, dıştan ya 
tümü veya Türkiye'de kurulmuş olan montaj 
sanayii eliyle parçaları dışardan ithal edilmiş
tir. Bu araçların ortalama döviz değeri 2 mil
yar Tl. dır. Bunu dolara çevirirsek 200 milyon 
dolar eder. Bu araçların % 10 hesabiyle yıllık 
yedek parçalarının döviz tutarı da 200 miyon 
TL veya 20 milyon dolar eder. Bunların yıllık 
yakıt harcamaları için dışardan ithal ettiğimiz 
petrol 2 milyon dolar eder ki, Türkiye'nin A. 
P. iktidarının kendi yaptığı ikinci Beş Yıllık 
Plâna uymaması yüzünden bir senede sadece 
kara taşıt araçlarında Türk Ulusuna ödettiği 
fatura 222 milyon liradır. 1970 te ise, 228 sa
yılı tablodan aldığımız rakamlara göre 359 250 
olacaktır bu araç sayısı, plân ise bunu 1970 
için 305 930 rakamı ile sınırlamıştır. Aradaki 
fark 53 320 dir. Bir yıl öncesine göre artış 
11 750 olacaktır. Bunların döviz olarak tutarı 
Türk lirası cinsinden 587,5 milyon eder. Ye
dek parça ve yakıt ihtiyaçları için gereken 
dövizi de buna eklersek, bunların dolar cin
sinden dış ticaret açığımıza 65 milyon dolar 
olarak yansıması mukadder olacaktır. Demek 
oluyor ki, Hükümet plân ve programa rağmen 
bu sene de bu başıbozuk ve kontrolsüz gidişe 
devam edecek ve bu 65 milyon dolar dış tica
ret açığımızı artıracaktır. 

Plânın üç anastratejik hedefi vardır : Bun
lardan ilki; yıllık % 7 kalkınma hızını gerçek-
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leştirmek, ikincisi; Türkiye'de istihdam so
rununu çözümlemek, üçüncüsü de; dış tica
ret açığını kapatmaktır. 

Görülüyor ki, bu üç hedeften ilkini; Hükü 
met plân dışı bir metotla, fizikî gerçekleşmele
re bakmaksızın, yıllık bütçelerle verilen öde
neklerin sarfiyle % 100 bir gerçekleşmeyi ka
bul etmek suretiyle % 7 kalkınma hızını elde 
etmiş göstermektedir. Fakat dış ticaret açığı 
ve işsizlik her yıl büyük bir hızla artmaktadır. 

Millî gelir artışından; A. P. nin 5 senelik 
iktidar süresinde yapmış olduğu on milyar li
ralık dış borçla, yurt dışında çalışan işçilerimi
zin 5 senedir göndermiş oldukları beş milyar 
Türk liralık katkıyı çıkarırsak, Hükümetin 5 
senelik iktidarındaki kalkınma hızının % 7 nin 
çok altma düşeceği gerçeği Ikandiliğinden ortaya 
çıkar. Dış ticarette bu plânsız gidişe bir son ve
rilmiş olsa idi, yerli sanayiin ihtiyacı olan döviz 
de kolaylıkla sağlanabilir ve dışarıya bu ölçü
de borçlanmazdık. Böylece Eskişehir'deki Dizel 
Lokomotif Fabrikası senelerce yarım, tersane
lerimiz boş kalmazdı. Bunların örneklerini bel
geleri ile vermiş oluyoruz. 

Bütün bunlardan sonra bundan önceki büt
çe görüşmelerinde olduğu gibi Sayın Bakan çı
kar da Türkiye'nin veya Hükümetin bir ulaş
tırma politikası vardır diyecek olurlarsa, bu bi
zim gelecek için beslediğimiz son ümidimizi de 
yıkmış olacaktır. Biz Sayın Bakandan bu ko
nuya süratle sahip çıkmasını ve Bakanlıkları 
sırasında ulaştırmamızın anasorunlanna çözüm 
getirmesini bekliyoruz. 

PTT nin Plânın öngördüğü yatırımlarla 
kendisinden bekleneni yapmaya ve yurt ihti
yaçlarını karşılamasına imkân yoktur. Hükü
met, yeni va büyük yatırımlar için PTT ye malî 
imkânlar sağlamalıdır. 

Devlet Hava Meydanları da hava uçuş tra
fiği ve meydan hizmetlerini yeterli ölçüde kar-
şılıyamamaktadır. Yatırımlar kısıtlanmamak, 
dışarıdan gelecek elektronik ve diğer araçlar 
için zamanında ve yeterli döviz ayrılmalıdır. 
Artan hava trafiğini emniyetli bir şekilde kar-
şılıyacak modern cihaz ve araçlar iç ve dış se
ferler için zorunludur. Bu cihazları kullanan 
personelin ödeneklerinin artırılmamış olması 
tlolayısiyle Türk Hava Yolları yer personeli ile 
aralarındaki ücret dengesizliğinin Personel Ka-
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uunu ile giderilmesinin zorunlu olduğuna ina-
myoruü. 

Saym senatörler, sözlerimi bitirmeden evvel, 
Türk Hava Yollarına da bir parça değinmek is
tiyorum. 

Türk Kava Yollarında bundan evvelki sene
lerde belirtmiş olduğumuz yolsuzluklar, görevi 
kötüye kullanmalar, düzensizlikler, koordinas
yonsuzluklar devam etmektedir. Bilhassa DC 
tipi tayyarelerin alınmasında, son jetlerin alın
masında büyük yolsuzluklar ve komüsyonlar 
döndüğü, dolasan yaygın rivayetler arasında
dır. Yeni satmalınacak Boing tayyareleri için 
ele yine yaygın suiistimal söylentileri vardır. 
Banlar dev uçak fabrikaları ile onların komüs-
yoncularının Türkiye'yi tesir alanlarına almış 
olmalarından ileri gelmektedir. Bunların Sayın 
Bakan tarafından iyi bir eleştirmeye tabi tutul
masını bilhassa istirham ediyoruz. Bedava se
yahatler, permi yolsuzlukları, her üç serviste 
da yani, Demiryollarında, Denizyollarında, Ha-
v ay onarında alabildiğine yüriimektedir. Bun
dan evvel Millet Meclisinde bu permi yolsuzlu
ğu ve bedava seyahatler hakkında yapılmış olan 
konuşmaları Saym Bakanın^ bilhassa Ulaştırma 
Bakanlığından ve Maliye Bakanlığından mü
fettiş göndermek suretiyle tahkik etmesini 
önemle rica ediyoruz. 

Ayrıca, gerek Havayolları, gerek sair şir
ketlerin yönetim kurullarında, idare meclisi 
üyeliklerinde eski demokratların ve yeni Ada
le i Partililerin yer almış olduğunu ve bunlarla 
çalışmak zorunda kalan idarecilerin çok zor 
durumda olduklarını bize verilen ve elimizde 
bulunan bâzı vesikalarla öğrenmiş bulunuyoruz. 
Bunları da Saym Bakana hatırlatarak bu dü
zensizliklere, bu partizan tutum ve davranışa 
son verilmesini önemle rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, vaktiniz do
luyor efendim, lütfen bağlayınız. 

MÎLLÎ BÎRLÎK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Devamla) — Sayın senatörler, 
sözlerimi burada tamamlamış oluyorum. 

Millî Birlik G-rupu adına hepinizi saygı ile 
selamlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yüce, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GEÜPU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın Baş-
kan ve sayın senatörler; 
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1970 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçe

sini Adalet Partisi Grupu adına eleştirmek 
üzere huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 
Hepinizi grupum ve şahsım adına hürmetle se
lâmlarım. 

Muhterem senatörler, 
Ulaştırma Bakanlığı denilince; onun ifa 

etmiş olduğu koordinatörlük ve ulaştırma po-< 
iitikasım tâyin rolü ile ilgili bütçesini ve 
16 G61 000 lira olan 1970 kalemini bir eleştiri-. 
ye tabi tutarken, tabiî ki, bu Bakanlığın yurt 
sathında yaygın hizmetlerini aksettiren ve 
halkın yüzünü güldüren veya karartan ona 
bağlı dev kuruluşları da eleştirimiz içinde mü
talâa edeceğiz. 

Bunlar, iktisadi Devlet Teşekkülü niteliğin
de olan PTT idaresi, TCDD idaresi, Denizcilik 
Bankası Anonim Ortaklığı, Denizcilik Banka
sı Deniz Nakliyatı TAO ve Türk Havayolları 
AO dır. 

Ulaştırma, yani canlıların ve eşyanın da
ha uzak mesafe kapsamı içerisinde bir yer
den bir yere nakli ve haberin, kıymetini kay
betmeden daha uzak mesafelere iletilmesi, in
sanların asırlar boyunca en büyük problem
lerinden birini teşkil etmiştir, insanlığın eko
nomik alandaki ve kültürel alandaki inkişa
fı muhakkak ki, ulaşım ve iletim yolu ile ol-
muştur. Bâzı ekonomistlere göre insanlığın en 
büyük icatlarından biri tekerlektir. Ulaşımın 
ve iletimin 20 nci asrın, 1970 yılında artık ne 
seviyeye ulaştığı, akıllara durgunluk vere
cek mesafelere eriştiği hepimizin malûmudur. 
En tempo, bu alanda kısa bir geleceği dahi 
tahmin edemiyecek kadar hisleri şaşırtır ma
hiyettedir. Jules Verne'in hayalleri hakikat 
olmuştur. Kim bilir daha ne hayaller kısa za
manda hakikat olacaktır. 

Sayın senatörler, 
Ulaştırma ve haberleşme bir ülkenin kan 

damarları mesabesindeki hayati fonksiyon
ları arasındadır. Devletler bu ulaşım T kur
mak veya kurdurmak ve bunun ehemmiyetle 
işlemesini temin etmek lüzumunu hissetmişler
dir. Beynelmilel sahalara inhisar ettiği ahval
de ele birtakım ittibaı gerekli müşterek kaide
ler vazetmişler ve emniyeti tesis edecek ted_-, 
birler düşünmüş ve tatbik sahasına koymuşlar
dır. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
İşte bu hayati fonksiyonunun iyi şekilde 

yerine getirilmesi,, millî ekonomiye ve menfaat
lere uygun bir politikaya raptı ve bu alanda 
her yönü ile gayeyi tahakkuk ettirmek mak
sadı ile koordinatörlük vazifesinin ifası için 
evvelce Nafia Vekâleti, yani Bayındırlık Ba
kanlığı ile iktisat Vekâleti arasında bölüşülen 
ulaştırma ve haberleşme hizmetleri, bilahara 
umumiyetle bir araya getirilerek, 27 Mayıs 
1939 tarih ve 3613 sayılı Kanunla kurulan 
Ulaştırma Bakanlığına tevdi olunmuştur. Son
ra, 27 Haziran 1945 tarih ve 4770 sayılı vei 
10 Mart 1954 tarih, ve 6382 sayılı kanunlarla, 
bu Bakanlığa tevdi edilmiş olan hizmetlerin 
hududu genişletilmiştir. 

Kanun 25 seneliktir. Ulaştırma ve haberleş
menin bu 25 sene zarfında vardığı teknik 
ve ekonomik gelişmelere ayak uyduracak va
sıfta değildir. Binaenaleyh, Bakanlığa değişen 
şartlara uygun ve hizmetlerin önem ve genişli
ği ile mütenasip görev ve yetkiler tanınmasına 
dair yeni bir kanunun çıkarılması şart olmuş
tur. Hükümetin böyle bir kanunu hazırlayıp, 
meclislerden çıkartmak gayreti içerisinde ol
masını memnuniyetle müşahede etmiş bulunu
yoruz ve bunu kuvveden fiile çıkarmasını bilhas
sa rica ediyoruz. 

Yukrda da ara etmiş olduğumuz veçhile, 
Türkiye'd* ulaştırma ve haberleşme işlerinin 
millî ekonomiye zarar vermiyecek ve kamu ya
rarına daha uygun düşecek bir politika ve müş
terek esaslar dâhilinde bir elden idare edilme
sinin zarureti muhakkaktır. Esasen Beş Yıîlak 
Kafîkınma Plânımız da bu hususu öngörmüş
tür. 

Bu hizmetlerin başka üniteler tarafından 
yapiılmakta olanlarını Ulaştırma Bakanlığına 
bağlamak, ulaştırma ve haberleşmenin 'eriştiği 
teknik inkişaf ve kaşandığı genişlik ve sosyal 
hayaıtıa yaptığı etkiler münasebetiyle meydana 
gelen hukukî icapları yenliden tedvin etmek 
maksadiyııe; 

Denizde mal ve can koruma kanun tasrısı, 
Posta Biriktirme Sandığı kanun tasarısı, 
Telisiz kanun tasarısı, 
PTT kuruluş kanun tasiansı, 
TCDD kuruluş kanun tasarısı, 
Demiryolu nakliyatı kanun tasarısı, 

Karayolu Ulaştırması ve Trafik G-enel; Mü
dürlüğü teşkiline dair kanun tasarısı, 

Karayolu taşımacılığı kanun tasarısı, 
Hava .seyrüsefer kanun tasarısı, 
Devlet Limanları îşletmssi Genel Müdürlü

ğü kanun tasarısı, 
gibi taşanların biran evvel kanunlaşmanın 

zaruridir. Bunlar içerisinde bilhassa Karayolu 
Ulaştırması ve Trafik G-enel Müdürlüğü teşki
line dair kanun tasarısı ile Karayolu taşıma
cılığı kanun tasarısının biran evvel bu saha
daki keşmekeşliği ortaldan kaldırmak için çıka
rılmasının faydaları sayılanııyacak kadar fazla
dır. 

Hükümetin, bunların birçoğunu kanunlaşma
larını teminen Meclislere sunduğunu ve sunmak 
üzere oMulunu, bâzılarını ise hazırlamakta ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

Ulaştırma hizmetlerinin İkinci Beş Yıllık 
Plânın öngörmüş olduğu hudutlar çerçevesinde 
bir inkişafa eriştiği görülmektedir. 

Plân ulaştırma sektörüne 7,2 lik hızı hedef 
olarak vermiştir. 

Bu hızın 1968 yılında % 8, 1969 tahminlerin
de ise % 8,8 olduğu görülmektedir. Bu husus, 
sektörün plân hedeflerine uygun ve hattâ omı 
geçer bir büyüme hızını iktisabettiğini göster
mektedir. Ulaştırma sektörünün gayrisâfi millî 
hâsılaya oranı plânda % 5 olarak gösterilmiş 
iken, 1967 de % 5 i, 1968 de % 5,4 ü, 1969 da 
ise % 5,5 i ihraz ettiği müşahade olunmaktadır. 
1965 fiyatlarına göre hesaplanmış olan 85,6 mil
yarlık 1987 millî gelirinde ulaştırma sektörünün 
payı 4,9 milyar, yani % 7, 91,3 milyarlık 1968 
millî gelirinde 5S3 milyarlık, yani % 8, 97,5 mil
yarlık 1969 millî gelir tahmininde 5,8 milyarlık, 
yani % 8,8 bir payı olduğu görülmektedir. 

Bu husus memnuniyet bahş bir noktadır. Bu, 
sektörün inkişafını göstermektedir. Ama bu de
mek değildir ki; ulaştırma sektörü sıhhatli bir 
vasata erişmiştir. Bu sektörün sıhhatli bir va
sata erişmesi için plânın öngördüğü hususların 
aralıksız ve devamlı bir tarzda yerine getiril
mesi ve takibi bir zaruret olarak kendisini his
settirmektedir. Kamunun elinde bulunan ulaş
tırma ünitelerinin malî ve buna miiteferri ola
rak idari yönden içinde bulunduğu sıkıntılar, 
ÖS3İ sektör tarafından idare edilen ünitelerin 
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bâzılarının millî ekonomi ile bağdaşmam duru
mu, ulaştırma sektörünün iyi bir inkişaf içinde 
bulunmasına rağmen, tam sıhhate erdiğinin id
dia edilmesini mümkün kılmamaktadır. Meselâ 
karayolu taşıtlarının 1968 yılında 64 milyon, 
1969 yılında 67,5 milyon, 1970 yılında 70,2 mil
yon yolcu taşıma kapasitesi mevcut bulunması
na rağmen sırasiyle 38,2 - 40,6 ve 43 milyon yol
cu taşımış olmaları, nakliyecilikte haliyle yük

sek nisbetler dâhilinde bir boş kapasite düşü
nülmesini zaruri kılmakla beraiber, fakir olan 
memleketimiz için bu âtıl kapasite faala görün
mekte ve bu misal dahi koordinasyonun dikkatli 
bir elde toplanmasının zaruretinin esbabı muci-
belerinden birini teşkil etmektedir. 

Şimdi okuyacağım tablo bu konu üzerinde 
düşünmemizi icabettirecek niteliktedir. 

Kapasite kullanma oranları 

Karayolu (Tahmini) 
İç ve dış hatlar 
Şehiriçi 

Demiryolu 
İç ve dış hatlar 
Şehiriçi 

Denizyolu 
i ç ve dış haclar 
Şehiriçi 

Havayolu 
iç ve dış hatlar 

İyi bir inkişaf havayolları için 

Yolcu taşıması 

Gerçekleşen 

1968 

(1) 

59,8 
41,1 

57,7 
39,8 

39,1 
36,1 

59,5 

Program 

1969 

(2) 

60,3 
40,9 

57,3 
41,4 

36,8 
36,7 

68,1 

1970 

(3) 

61,4 
40,9 

56,8 
43,7 

36,6 
37,1 

77,3 

(Yüzde) 
Yük taşıması 

Gerçekleşen 

1968 

(4) 

51,6 

49,3 

70,8 
74,7 

5,9 

Progn 

1969 

(5) 

53,8 

49,1 

71,4 
71,0 

5.5 

im 

1970 

(6) 

55,2 

49,7 

71,8 
65,0 

5,6 

Binaenaleyh yukarda da arz ettiğimiz gibi 
ve Hükümet programında da öngörüldüğü veç
hile bu sektörün sıhhate kavuşturulması için, 
nevzutıbahs kanunların Meclislerimizden biran 
evvel çıkarılmasına Hükümetimizin ve sayın 
ParlSmanterleria gayret sarf etmelerini bilhas
sa istirham eyleriz. 

Ulaştırma Bakanlığının mevcut personeli ile 
bu derece geniş bir sektörü kontrolü altında 
tutabilecek bir tatbikat yapması cidden müş
küldür. Tekrar ediyoruz Türkiye ulaştırma ve 
haberleşme sorunlarını, asıl icaplarına ve Tür
kiye realitelerine uygun şekilde halledeek geniş 
salahiyetli kanunun ve ona müteferri kanunla
rın Meclislerimizden biran evvel çıkmaları lâ
zımdır. 

Sayın senatörler, 

Ulaştırma Bakanlığının emrinde bulunan 
ve Türk ticaret denizoilliğine bugüne kadar 
yetiştirdiği kıymetli elemanlarla yardım eden 
Yüksek, Denizcilik Okulu, halihazır hüviyeti 
ile reorganizasyona tabi tutulması gereken bir 
vasıf iktisabetmiştir. 

Bu hakikati veya görüntüyü ortadan kal
dırmak lâzımdır. Okul ister Akademi haline 
ifrağ edilsin, ister okul halinde kalsın, öğ
rencilerin, daha esaslı, daha modem, daha 
pratik ve tatbiki, disiplinli bir öğretim ve 
eğitim sistemine raptlan şarttır. Bakanlığın 
bu konu üzerine ciddiyetle ve ehemmiyetle 
eğilmiş olduğunu duyuyoruz ve bundan kıvanç 
duyuyoruz. 

210 — 
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Sayın senatörler, 
Şimdi sizlere bu Bakanlığa bağlı teşkkül-

lerden bahsedeceğim. 
PTT idaresi; 
1963 yılında 20 491 perosneli bulunan bu 

İdarenin, 1969 daki personelli 33 509 dur. 
Bu yedi yıllık devrede % 63 Ttir personel 
artışı olmasına rağmen, işyeri artışı % 90, 
posta trafiği % 76, şehiriçi konuşmalar artışı 
% 95, şehirlerarası konuşmalar artışı % 129, 
gelir artışı % 111 olmuştur. Binaenaleyh PTT 
idaresi yurt sathına yaygın olumlu bir in
kişaf halindedir. 

PTT İdaresi 15,2 milyon liraya mal olan 
ve 1,3 milyon dolarlık Birleşmiş Milletfier 
özel Fonundan aynca faydalanan bir Eğitim 
Merkezini 1968 yılında hizmete açmıştır. 

Kara postalan hatları 1967 de 917, 1968 
de 1 043 ve 1969 da ise, 1 199 a çıkarılmıştır. 

Köylere haftada bir yapılan haberleşme 
maddeleri dağıtımı, haftada iki defa yapıla
cak şekilde plânlanmış ve bâzı illerde de tat
bikine başlanmıştır. 

Posta çekleri 1 . 1 . 1970 tarihinden itiba
ren tatbik edilmeye başlanmıştır. 

1969 yılında telgraf trafiğinde de büyük 
bir artış görülmektedir. O yıl 137 PTT işye
rinde telgrafların Telem muhaberesiyle yapıl
masına başlanmıştır. 

Telgraf dağıtımı da motorize hale geti
rilmiştir. 

Teleks muhaberesi geniş ilgi görmüş, 1968 
de 650 olan abone miktarı 1969 da 800 e yük
selmiştir. 

1969 yılında muhtelif yabancı memleket
lerle yeniden telgraf ve teleks direkt servis
leri kurulmuştur. 

Telefon konusu Türkiye fae sosyal hayatın 
inkişafı sebebiyle mühim bir pröfblem halini 
almıştır. Muazzam bir yatırım kalemi olan 
bu problemin her şeye rağmen halli zaruri
dir. PTT idaresinin bir Kanadalı firma ile 
müştereken Ümraniye ̂ de kurmuş oldukları 
Telefon ve Santral ve Makina Fabrikasının 
faaliyete geçmesinden sonra ilk etapta büyük 
şehirlerimizin âcil telefon ihtiyaçları kısmen 
karşılanmıştır. Bu cümleden olarak 1969 yı
lında Ankara'da; Yenişehir'de 4 000, Aydınlık-
evler'de 1 000, istanbul'da; Tahtakale'de 7 000, 
Beyoğlu'nda 5 000, Fatih'te 5 000, Şişli'de 

9 000, Kadıköy'de 3 000, Erenköy'de 2 000, 
Bakırköy'de 4 000 ve Üsküdar'da 3 000 hat
lık santrallerin montajları tamamlanmış, faa
liyete geçirilmiş veya geçirilmek üzeredir. Bu 
programa 1970 ve sonraki senelerde de mun
tazaman devam edilecektir. Ancak PTT ida
resinin kurmuş olduğu bu tesislerin ve eski 
tesislerinin de iyi işlemediğini burada belirt
mek lâzımgelmektedir. Bunların da iyi işleme
sini, halkı ızrar etmeden işlemesini, onlara ko
laylık verecek şekilde işlemesinin temin edilme
sini istiyoruz. 

1969 yılında aynca muhtelif mahalle 
14 582 hatlık manuel santral tesis ve ilâvesi 
yapılmıştır. 

istanbul PTT Fabrikasının imalât kapasi
tesi yılda 10 000 hatlık telefon santrali yapa
cak duruma yükseltilmiştir. 

PTT idaresi 1969 yılında 194 işyerinin daha 
telefon şebekesine bağlanmasını temin etmiş ve 
radyoling tesislerinin ihalesini yapmıştır. 

Mezkûr idarenin sermayesi 300 milyon lira
dır. ödenmiş sermaye nominal sermayenin 
% 65,6 sini teşkil etmektedir, idare her yıl 
kârlı durumda bulunması, malî bünyesinin ki
fayetli olması dolayısiyle, cari giderlerini, iş
tirak ödemelerini, borçlarını ve önemli miktar
da da yatırımlarını öz kaynaklarından karşıla
yabilmektedir. Bâzı ahvaller için yabancı kay
naklara müracaat zaruri olmaktaidır. 

PTT idaresinin 1969 yılı kârının 100 milyon 
lira civarında olacağı zannedilmektedir. 

İdare yatıranlarını 1966 yılında % 100, 1967 
de % 114, 1968 de % 132 ve 1969 da % 100 ola
rak gerçekleştirmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi sizlere Dev
let Bemiryollan idaresi hakkında kısaca bilgi 
arz edeceğim. Mezkûr İdare 60 000 insanı çalış
tıran, Türkiye'nin en eski ve vatan sathına en 
yaygın ulaştırma şebekesine mâlik olan ve bü
yük çapta âmme hizmeti gören bir iktisadi Dev
let Teşekkülümüzdür. Bu teşekkülde 1963 ûem 
itibaren yük taşımada % 26, yolcu taşımada 
% 39 nisbötindle bir artış vukubulmuş ollma&ı-
na rağmen, bu idare, maalesef malî imkânları 
yönünden iç açıcı bir manzara arz etmemekte
dir. Teşekkülün öz kaynakları gayrikâfildir ve 
yıldan yıla tükenmektedir. Teşekkül her sene 
zarar etmekte oilduğumı, 1989 yılı zararının da 
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609 milyon lira civarında olacağı tahminini; ay
rıca her sene büyük bir faiz yükü altında kal
dığını, meselâ sadece 1968 yılımda 121 milyon 
lira faiz ödemek durumunda olduğunu ve te
şekkül finansman ihtiyacının tamamının Hazi
nece karşılanmadığını veya karşıfLanamaidığını 
nazarı itibara alacak olursak, sermayesini tüke
ten bu idarenin zor durumunu her halde bir 
nebze aksettirmiş oluruz. Bu millî teşekkülümü
zün ciddî sureîtte ele alınması icabetmektedir. 

En büyük finansman açığı veren bu Genel 
Müdürlük ile ilgili olarak, işletme, idare, orga
nizasyon ve benzer konularda şimdiye kadar 
yapılmış olan çeşitli etütler de dikkate alına
rak Ulaştırma Bakanihğı plânlama ünitesi ko
ordinatörlüğünde Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları işletmesi uzmanları ile müştere
ken, idarenin zarar nedenleri ve mevcut şartlar 
içerisinde süratle ele alınabilecek ıslah çareleri 
konusunda bir çalışma yapılacak ve sonuç Ha
ziran 1970 de Devlet Plânlama Teşkilâtına ileti
lecektir. Devlet Plânlama Teşkilâtının raporun
da mevcudolan bu temenninin biran evvel yeri 
ne getirilmesini hasseten rica ediyoruz. 

Sayın senatörler, şimdi sizlere Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığı hakkında bil
gi arz edeceğim. 5842 sayılı Kanun ile faaliyet 
icra eden bu teşekkül, kısmen tekel ve kısmen 
de yetki şeklinde bankaya verilmiş bulunan, 
gerek âmme hizmeti, gerekse ticari mahiyetteki 
görevleri yapmaktadır. 

Bu teşekkül İstanbul, izmir, Trabzon, Gire
sun limanlan; Daniz yolları, şehir hatları; Van 
Gölü, layı emniyeti; gemi kurtarma; Yalova 
Kaplıcaları; Liman Lokantası İşletmelerini ve 
Haliç, Camialtı, istinye, Hasköy ve Alaybey 
Tersanelerini ve bir büyük hastane ile 28 ban
kacılık şubesini 18 795 personel ile işletmek
tedir. 

Bankanın nominal sermayesi 500 milyon li
radır. Bu sermaye yetersizdir ve artırılması 
zaruridir. Bankanın ödenmiş sermayesinin, mü
him tir kısmı nakit dışı varlıklarla karşılanmış 
-olduğundan, Banka daha kurulu.s3und.an itiba
ren mütedavil sermaye ihtiyacını hissetmiş ve 
18 senelik faaliyeti sırasında bu sermaye ki
fayetsizliğinin malî külfetine katlanmıştır. 
Bankanın borçlarına ödediği faizlerin senede 
30 ilâ 40 milyon lira arasında seyrettiği na

zarı itibara alınırsa Bankanın mütedavil ser
mayeye olan ihtiyacı kendiliğinden anlaşılmış 
olur. 

Banka 1952 - 1968 yılları arasında 9 sene 
kârlı ve 8 sene zararlı olarak çalışmıştır. Bu 17 
senelik hesap mııhassalası neticesinde Bankanın 
ceman 49,6 milyon lira zarar ettiği anlaşılmak
tadır. Ayrılan amortismanlar, dahili sigorta fo
nu, sabit kıymetler yenileme fonu ve ayrılan 
sarar karşılıkları gibi hesabı giderlerden bu za
rarlar tenzil edildiği takdirde Bankanın 17 yıl
lık faaliyeti neticesinde 432,6 milyon liralık 
kaynak yarattığı tezahür eder. 

Banka 1970 yılında 135 milyon liralık yatı
rım yapmayı öngörmüştür. 1969 yılı yatırını 
programının ise % 83,2 oranında bir tatbikat 
göreceği tahmin edilmektedir 

Denizcilik Bankası yeni bir hukukî statüye 
kavuşturulmalıdır. Finansman açıkları devlet 
bütçesinden karşılanmalıdır. Yalova Kaplıca
ları Turizm Bakanlığının emrine devredilmeli
dir. Liman Lokantası işletmesi Denizcilik Ban
kasının olmaktan çıkarılmalıdır. 

Denizcilik Bankasının dış haf seferleri Tür
kiye Turizmine hizmet edecek şekilde yeniden 
düzenlenmelidir. Turisti Avrupa Limanlarından, 
esasen vakti az olduğu için, Türkiye Limanları
na süratle getirmek Türkiye'ye turist akımını 
artırmak imkânını yaratır. 

Bu meyanda istitraden arz edeyim ki, Avru
pa'dan Türkiye'ye gelen trenler Türk hududun
dan girdikten ve Türk personelinin Yönetimine 
geçtikten sonra gayrikâfi bir yönetim altında 
bulundukları görüntüsünü vermekte!sr ve bu 
da Türkiye'ye gelen turistler için çok menfî bir 
puanın teşekkülü sebeplerinden birini teşkil 
etmektedir. 

Bu meyanda Güneydoğu illerimize i^iyen 
I trenlerin de halkın şikâyetini mucibolacak de-
| rece de, diğer mmt akalarımıza işi iyen trenlsri-
| mize nazaran çok kötü olduklarını ve Sayın Ba

kanımızın eşitliği tesis babında, bu eşitsizliği 
I gidermek için gayretler sarf etmesini bilhassa 
I istirham ederim. 
! Bayın senatörler, iç ve dış sularda her iüı'vü 
! e?ya, hayvan ve feran yolcu nakliyatı yap 
! mak, kombine ve yardımcı her türlü ibikliye ve 

acaııtalık işleri ile uğraşmak; bunlarla alâkalı 
i sair teşebbüslerde bulunmak maksadiylo 
\ İS . 5 . 1955 tarihinde kurulmuş olan Denizci-
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lik Bankası Deniz Nakliyat T.A.Ş. 1 725 per
sonelle çalışan, 110 milyon lira sermayeli bir ik
tisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Bu şirket, bâzı himaye tedbirleri ile 1961 yı
lına kajdar kâr, 1962 den itibaren de 1966 yılı 
hariç, devamlı zarar etmiştir. 45,4 miliyon lira 
olan 1962 zaran muvacehesinde, tahmin edilen 
1,7 milyonluk 1969 yık zararı ehven telâkki 
edilebilmektedir. 

Bu münasebetle de döner sermayesi olma
mıştır. Bu hal, onu, diğer teşekküllerde ollduğu 
gibi büyük bir malî sıkıntı içine sokmuştur. 
Navlun v.s, gelirleri ancak cari işletme giderle
rini karşılamaktadır. Eski borçların öz kay
naklardan itfa edilememesi, keza filonun genç 
gemilerle takviyesi ve tonaj artırımı zaruretle
ri, lüzumlu yatırım giderlerinin yabancı kay
naklardan karşılanması mecburiyetini (doğur
maktadır. Teşekkül bu sebeplerle, yılda 15 mil
yon lira faiz Ödemektedir. Şirketin sıhflıatli bir 
bünyeye kavuşturulması için lâzım gelen diğer 
şartlar mey anında sermayesinin yeterli derece
de artırılmasını zaruri görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Hava Yolları 
A.O. Genel Müdürlüğü hakkında kısaca malû
mat arz edeceğim. % 97,34 ü yani 194 697 000 
Türk Lirası Hazineye ait bulunan 200 milyon li-
ra sermayeli bu Anonim Şirket, 2 005 personel
le çalışmaktadır. Bu şirket cidden bir gelişme 
içindedir. 

Bu teşekkülün, kadın, şapkası modası gibi 
değişen uçak sanayi inkişafı ve model değişik
liklerine derhal uyabilmesi, yani yaşıyabiîlmesi-
nin en mühim unsurlarından birini yerine geti
rebilmesi ve böylece hava trafiğinin gün geç
tikçe artmakta olan kesafettinden iyi bir pay 
ala/bilmesi için, lâzım gç&en. gayret ve takviye
lere ihtiyacı vardır. Jetileşme projesinin ilk tat
bikatı memnuniyet verici olmuştur; devamı ve 
şirketin ckfca iyi bir bünyeye kavuştural'ması 
İdari aksaklıkların giderilmesi arzuya şayan
dır. 

Benden sonra konuşacak arkadaşım, Dev
let Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğü hakkında izahat vereceği için, ben bu genel 
müdürlük için her hangi bir şey söylemiyece-
ğim. Yalnız bu meyanda şunu tebarüz ettire
yim ki, Avrupa hava trafik akımının başka 
kanallara kaymasına meydan vermemek için 
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Yeşilköy Hava Limanı inşaatının geciktirilme
den tamamlanmasını tavsiyeye şayan buluyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı 
ve ona bağlı olan teşekküller personeli, perso
nel dengesizliğinde vukubulan bozulmadan zi
yadesiyle zarar gören müesseselerimizdendir. 
Bir hayli işçi çalıştıran bu teşekküllerimizde, 
toplu sözleşmelerle, işçilerin erişmiş oldukları 
kısmen iyi vasat muvacehesinde, memurların 
durumu hiç te iç açısı değildir. Devlet Demir
yolları İdaresinde bir istasyon şefinin, kendi 
maiyetinde çalışan bir makasçının yarı maaşı 
ile çalıştığı bir hakikattir. Binaenaleyh, Per
sonel Kanununun çıkması ile Devlet Demiryol
ları ve onun gibi diğer Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı teşekküllerin, bir istihdam dengesi içeri
sine gireceklerini umuyoruz ve bundan inşirah 
duyuyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doidu, Sayın Demir 
Yüce, bağlayınız efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sayın se
natörler, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin Türk 
Milletine, Türkiye'mize, Ulaştırma Bakanlığı 
camiasına, fedakâr işçileri ve fedakâr memur
larına hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, 
teşekkürlerimi arz eder, hepinizi grupum ve 
şahsım adına tekrar hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına, ikinci 
defa Sayın Çağatay. Lütfen efendim 15 daki
kayı geçmesin. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAFİZ ÇAĞA
TAY (îzmir) Muhterem senatörler, bundan ev
velki konuşmamda konu Denizcilik Bankası, 
Deniz Nakliyatı T. A. Ş. nin durumunu eleştir
meye gelmişti. Sözüme oradan başlıyacağım. 

Bu şirket, iç ve dış sularda her türlü yük, 
hayvan ve onlarla beraber, yolcu nakliyatı yap-
makf bunlarla ilgili sair teşebbüslerde bulun
mak gayesiyle kurulmuştur. Bu şirketini bu
gün yılda 15 milyon liraya yakın faiz ödeme 
durumunda olduğunu evvelâ belirtmek isteriz. 
Bütçe raporunda bu kuruluşun 1969 yılı zara-
imin ilk hesaplara göre, 1 milyon 700 bin lira 
civarında olacağı tahmin edilmiş; fakat sonra
dan borcun bu seviyede kalmıyarak, 5 milyonu 
aşacağı tahmin edildiği de yine raporda açık-
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lanmıştır. Memleketin ekonomik hayatında bü
yük ölçüde etkisi bulunan bu teşekkülün gele
ceği pek parlak değildir. Uzmanların açıkladı
ğına göre, 1972 yılma kadar 700 bin DWT 
tonluk en az 70 - 80 yeni gemiye ihtiyaç oldu
ğu, 1970 yılında bunun yarısının filoya katıl
ması gerektiği ifade edilmektedir. 

Azot Sanayii, Akdeniz Kimyevi Gübre 
T. A. Ş., Etibank, Zirai Donatım Kurumu, 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları gibi büyük 
kuruluşların, hammadde ve mamul maddelerini 
taşımak, ayrıca dökme yük gemilerine de ihti-
yacolduğuna göre, bu kurumun gemi ihtiyacı
nı şöylece kafanızda tasarlamanız mümkündür. 

Tunus, Fas veya Ürdün'den ithal edilecek 
fosfat kayası, Hopa ve Giresun'dan nakledile
cek pirit, Kuveyt'ten ithal olunacak amonyak, 
petrol bölgelerinden taşınacak akaryakıt gibi, 
sanayi hammaddelerinin temininde büyük zor
lukla karşılanacağını söylemek bir kehanet de
ğildir. Türk Ticaret Filosundaki gemilerin % 
691 yaşlı ve hurda teknelerden ibarettir. Dış 
ticaretimizin en az % 20 si navlun olarak ya
bancı gemilere ödenmektedir. İthalâtın yük 
olarak % 70 ne yakın kısmı Amerikan, Yunan, 
Doğu Almanya, Rus, Polanya ve diğer ya
bancı bandıralı gemiler tarafından taşınmakta
dır. Yine belirtildiğine göre, her yıl dışarıya 
navlun bedeli olarak ödenen miktar 100 milyon 
dolar tahmin ediliyor, hesaplanmıştır. Bunun
la 15 - 20 yeni gemi kazanılmasının mümkün, 
olacağı ve 10 yıl içinde 150 den fazla gemi ile 
yeni bir filo elde edilebileceği mümkün görül
mektedir. Başta Yunanistan olmak üzere, Lüb
nan, İsrail, Bulgaristan gibi küçük ülkelerin 
deniz ticaret filoları bile, Türkiye 'ninkinden 
çok daha güçlüdür. Yine ifade edildiğine göre, 
yalnız Yunan gemilerine Türkiye'nin yılda öde
diği navlun 300 milyon lira civarındadır. Su 
üzerinde duruşları ve gidişleri bir mucize ola
rak kabul edilen gemilerimizin pek çoğu yaşh, 
içinde yüz yaşını geçmiş, hattâ 113 yaşını dol
durmuş gemiler bulunmaktadır. 

Şimdi bu durumda olan ve ıslahı için cezri, 
esaslı hiçbir teklif getirilmemiş olan bu şirketin i 
geleceğinin raporda belirtildiği gibi, iyi olabi
leceğini tahmin etmek zordur. Temennimiz in-
şaallah kuvvetli, esaslı ve köklü çareler bulu
nur ve bu şirketimiz bir feraha ve memleket 

ekonomisinde de yapıcı bir kudrete kavuşmuş 
olur. 

Şimdi demin bir nebze konuştuğum bir ko
nunun yarım, kalmış olan kısmına, yani hava
yollarına değineceğim. 

Hava meydanlarımızın gerek Çüğli'nin gerek 
Adana'nın mâruz kaldığı şeyi tekrar etmeye 
lüzum yok. Bunu zaten bilmiş olduğunuzdan, 
hafızanızda mevcuttur, onu tazelemeye yardım 
ettim. Yalnız bu konuda siki madde kalmıştı. 
Bunuarı da tekrar müsaadenizle huzurunuza ge-
tirıeceğim. 

Bunlardan birisi, bizim dış seferlerimizi ya
pan uçaklarımızın İngiltere hava meydanların
da gördüğü muameledir. Türk uçaklarının İn
giltere'de Heathrow denilen alıan yenine, Ga-
tewick denilen alana inmesini İngiliz makamla
rı öngörmüşler ve ancak o meydana inmemizi, 
diğer meydana inmemizin mümkün olmıaldığını 
ifade .etmişılerdir ve o meydanı yasaklamışlardır. 
Sabebolarak da, bizim iniş ve kalkışlarımızın 
belirli saatlerde olmadığı ve trafiği aksattığı 
ifade edilmektedir. Sonradan buna bir misille
me olarak bizim de İngiliz uçaklarına Türk ha
va meydanlarını kapattığımız duyulmaktadır. 
THY nın İngiliz mıeydanlıarına inmemesi haki
katen, bize ait bir kusur ve bu yüzden o mey
danlara inme yas aklığının, bizim hareketimizin 
neticesi midir, yoksa onda daha başka siyasi, 
ekonomik veyahut rekabet sebepleri mevcut 
mudur? Bu harekete karşı bizim almış olduğu
muz tedbir biraz sert midir? Meselâ İncirlik, 
mesejlâ Çiğli hava meydanlarında mâruz kaldı
ğımız hareketler karşısında bugüne kadar sü
kûtu ihtiyar etmiş oltan Hükümetimizin misille
me tedbirini alırken, ne ölçüde hareket edil
mesi lâzımgeldiğine dair elindeki mevcut bilgi
ler nelerdir? Bunlar hakkında bizim senatör 
olanak, Parlömamter olarak bâzı bilgilıeri bil
memize ihtiyaç vardır. Sayın Bakandan bu 
açıklamayı yapmasını rica etmekteyim. 

Bir de, bu bahiste bir uçak mubayaası ve 
uçak, kiralama hikâyesinde basın1?* iafeitmiş 
biirtakım dedikodular vardır, Derler ki; Türk 
Havayolları için en uygun, en ekonomik, çeşitli 
hatlarda yolcu trlafiğine göre en elâstiki, mey
dan duıırmuarıımsa, isletme imkânlarımıza ve 
•kabiliyetimize göre en emin olduğu bilimsel Ta
ponlarla tesbit edilmiş bulunduğu ifade edilen 
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Boing uçakları yerine, sonradan şartnameler 
değiştirilerek DC 9 uçakları alınmak istenmiş. 
Özelîiklie bu uçalkyarın alınmasında idare 
Meclisi ve Gonel Müdür olanak geniş bir hizbtin 
bu işte büyük gayret sarf ettiklıeri iddiaları da 
basında yer almıştır. Bu iddialara karşı ilgili
lerin ve bilhassa Sayın Bakanın bir açıklama 
yapmaması da olumsuz karşılanmıştır. Kendi
lerine fırsat vermekteyiz, burada bu dedikodu
ların mahiyetini ve işin hakiki cephesini açıkla
malarını rica etmekteyiz. 

Şimdi arkadaşlarım, PTT konusuna değine
rek sözlerimi keseceğim. PTT elliyle yürütül-
mskte olan ve bir kamu hizmeti niteliğindeki 
haberleşme, ülkenin dağınık yerleşme durumu 
ve köyler bakımından yeterli değildir. Ancak 
bu istikamette lalınan tedbirler ve gayretler 
ileırki için ümit verici gözükmektedir. Ulaş
tırma Bakanlığı camiası içinde malî durumu 
sağlam görülen PTT İdaresinin 1969 yılı kârı
nın 99 mOlyon lira üıe 120 milyon lira iarasında 
olacağı hesa,p1ıanmıakta:dır. Bununlla berabıer 
Telefon İdaresinin menfi tutumu yüzünden 
uğradığı kayıplar dikkate alınmamaktadır. 
Eğer bu kayıplar dikkate alınırsa kâr ve zarar 
durumunda yeni görüşlere yer vermek lâzım
dı;'. Konu şudur iarkadaşlanm : 

istanbul'da kurulmakta olan yeni telefon 
santarlılerinin bir türlü bitirilip, biran evvel 
PTT İdaresine teslim edilmemesi yüzünden, ida
re büyük kayıplara ve zararlara uğramaktadır. 
Beyoğlu sant-ıafli 7,5 ay, Şişli ve Kadıköy san-
.tarlleıli 3,5 ay, Fatih santrali 4 ay, Erenköy 
santrali 7 ay, Bakırköy santrali 6 'ay gecikme 
ille teslim edilmiştir; iddia bu merkezdedir. Üs
küdar, Levent, Yeşilköy santralleri ise. teslim 
müddetleri dolduğu halde henüz idareye teslim 
edilmemiştir. Bu geç teslim edilişlerden ve hiç 
teslim edilmemiş olmalardan dolayı, sıra bek-
liyen müşterilere de telefonlar geç verilmekte, 
geç kavuşmakta ve yahut bir kısmına henüz 
teslim edilememe durumu hâsıl olmaktadır. Bir 
telefon alma, asgari idareye senede 500 liraya 
mal olduğuna, yani müşteri telefon almak için 
kesin olarak 500 lira ödeme durumunda bulun
duğuna göre, 40 000 e yakın müşteri de telefon 
beklemekte bulunduğundan, bu aylarca süren 
gecikmeler dolayısiyle her abone, bir telefon 
için bir 500 lira ödiyeceğinden, 40 000 telefonu 

derhal teslim etmek, ve yahut 40 000 abonenin 
derhal gelip parasını yatırarak bu işi biran 
evvel bitirmesi, belki mümkün değil ama bu
nun yarısını dahi alsanız idarenin bu gecikme 
yüzünden ne kadar büyük bir kayba ve zarara 
uğradığını tahmin etmek güç değildir. Şu hal
de idare bu gecikmeler ve hiç teslim etmeme
ler yüzünden ne yapmaktadır? Biz tahmin edi
yoruz ki, idare bu santralleri yapacak olan fir
ma ile akdetmiş olduğu mukavelelere bu ge
cikmeler yüzünden elbette bir tazminat hükmü 
koymuş olması lâzımdır. Yani, hiç olmazsa 
kayıplarının bir kısmını mukavelenin derpiş 
ettiği bu hükümlerden temin etmek ve telâfi 
etmek yoluna gitmiş olmasını tahmin etmekte
yiz. Tahmin ederim ki, bu kürsüden yapıla
cak bir açıklama hepimizi ferahlığa kavuştu
racaktır. Aksi takdirde hesaplamada PTT nin 
şu kadar kârı vardır dediğimiz zaman, PTT nin 
bu yönden de bu kadar zararı olduğunu da bil
memiz icatbeder. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Çağatay. 
C. H. P. GRUPU ADINA NAFİZ ÇAĞA

TAY (Devamla) — Bitirdim efendim, himmeti
nizle. Sayın senatörler, bizim yukardan beri 
belirttiğimiz Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine 
giriş kısmında da gösterilen, yani programda 
ifade edilen görevleri bu bakanlığın bu bütçe 
ile yerine getirmesine imkân yoktur. Müte-
vazi bir bütçe içinde, mahdut bir personel kad
rosu ile ve göreceği görevler istikametinde teş
kilâtlanmamış olarak, Ulaştırma Bakanlığın
dan bir hizmet beklemek hayaldir. Bakanlığın 
her bakımdan güçlendirilmesi, istenen hizmet
leri görmesi için gerekli yetkilerin verilmesi, 
yeni bir teşkilât kanunu ile, yeni bir organizas
yona kavuşması şarttır. Aksi takdirde gelecek 
seneler aynı dertler olduğu gibi önümüze ge
lecek, bu bozuk düzen içinde çekilen sıkıntılar 
devam edip gidecektir. 

Sayın senatörler, saygılarımı tekrarlar, he
pinize selâmları sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısına oyla
rını kullanmıyan sayın üyeler lütfen kullan
sınlar efendim. 

Sayın Akyürek. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Sayın 

| Başkan, muhterem senatörler; Ulaştırma Ba-
I kanlığı Bütçesinin müzakeresinde şahsı adına 
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konuşanlara yalına 10 dakikalık bir zaman 
tahsis edildiği cihetle, ben de bu zaman içeri
sinde PTT Genel Müdürlüğüne ait görüş ve 
kanaatimi arza çalışacağım. 

Prodüktif müesseselerin muvaffak olabilme
leri, bu müesseselerin rantabl çalışabilmeleri, 
o müesseselerin başındaki umum müdürlerin 
dirayet ve kabiliyetlerine bağlıdır. Sürat asrı
mızda en mühim, en büyük rol oynıyan tele
fon mevzuu, maalesef memleketimizde telâfisi 
mümkün olmıyacak şekilde tahribedilmiş, bun
ların daha iyi bir şekle sokulması için de ge
rekli tedbirlerin alınması gerekirken, bugü
ne kadar devamlı olarak bunlar tahribedilme-
ye ve dejenere edilecek şekle sokulmaya devam 
edilmiştir, istanbul'da telefon şebekelerinin 
reorganizasyonu için celbedilen mütehassısla
rın verdikleri raporlara istinaden bu şebekele
rin ıslah edilmelerinin mümkün olmadığı ve 
bunlara muvazi olarak başka bir şebekenin, 
sıhhatli bir şebekenin tesisi ile bunların iptali 
cihetine gidilmesi, raporda belirtildiği halde 
maalesef istanbul'da tekrar aynı şebekeye tele
fon ilâveleri yapılmış ve bu suretle istanbul'da 
artık şehir içinde dahi konuşmak bir felâket 
halini almıştır. Bu yalnız istanbul'da değil. 
Türkiye'nin hemen hemen bütün vilâyetlerinde 
şehir içi konuşmalar imkânsız hale gelmiştir. 
Bunların hemen canlı bir misali, eğer lütfeder 
Meclis salonundaki telefona giderseniz, orada 
dahi telefonu açtığınız zaman en aşağı beş 
dakika beklersiniz, ötecek, çevireceksiniz, çe
virdiğiniz zaman ya birdenbire tekrar öter, hiç 
nazarı itibare almaz telefon; nihayet konuşma
dan bırakır gidersiniz. Bunların sebepleri tabiî 
ki, teknik elemanlar tarafından gayet iyi bili
niyor. Şehirlerarası telefon görüşmelerinde ilk 
zamanlar gayet güzel konuşuluyordu. Seneler 
geçiyor, daha iyi bir şekle girmesi lâzımgelir-
ken bu konuşmalar, otomatik olarak konuşul
ması şekli aranacak yerde, artık onlar da ko
nuşulmaz hale geliyor, ilk zamanlar hariçte bir 
şehirle konuşmak istediğiniz zaman normal üc
ret öderdiniz. Bir acale usulü çıktı, acele usu
lü de tatmin etmedi, her halde kâr nisbetinin 
çok fazla olmasını istiyor PTT Genel Müdür
lüğü, yıldırım usulü çıktı. Şimdi yıldırım usu
lü de tatmin etmiyor her halde ki, bir de haya
ti yıldırım çıktı. Zannedersem bir müddet son- j 
ra da simsek usulü mü çıkacak, yoksa Vallah | 

Billâh hayatidir usulü mü çıkacak, o da yine 
onların takdirine kalmış bir husus olacak. 

Şimdi bu şekilde dünyanın hiçbir tarafın
da telefon görüşmesi yoktur, muhterem sena
törler. Telefonlar bugün artık şehirler arasında, 
devletler arasında otomatik olmuştur. Biz bu 
vaziyette kendi şehrimizde, kendi memleketi
mizde, şehirler arasında yıldırım telefon ara
madığınız müddetçe konuşmak imkânına sahi-
bolamıyoruz. Bunun çaresi vardır. Eğer yıldı
rım isteyince konuşma imkânı oluyorsa, de
mek ki konuşmak imkânı vardır. O halde mer
haba demek için, hatırını sormak için, yahut 
da her hangi bir muhabbet için şehirlerarası 
konuşulmaz. Üç dakikanın içerisinde mühim 
mevzular konuşulabilir. Üç dakika ile tahdide-
dersiniz, normal olarak konuşturursunuz, üçün
cü dakika diğer normal konuşmak istiyen kim
se de konuşabilir. Ama, bunların ancak mü
debbir bir tüccar gibi hareket eden ve dirayetli 
olan bir umum müdür yapabilir. Umum mü
dür bunları bir tarafa iter, kendisine poli
tik kariyer yapacak şekilde çalışmalar yapar
sa, tabiîdir ki bu şekil tamamen aksine olur. 
Ben umum müdürü tanımam, muhterem arka
daşlarım. Kim olduğunu bilmem, belki aramız
da da vardır, yoktur, onu da bilmiyorum. 
Ama bildiğim bir şey var, bundan 12 gün ev
vel, yetkili ağızlardan duyduğuma göre PTT 
Genel Müdürü politik tesirlerle istanbul'da 
hakkı olmıyan üçbin küsur kimseye telefon tah
sis etmiştir. Bu, yetkili ağızlardan söylenmiş
tir. E, bu demek ki, bir politik kariyer yap
mak için istanbul şebekesini allak bullak etme
yi dahi göze alacak kadar cüretkâr bir umum 
müdür oluyor. Ben bunu bu şekilde izah ettik
ten sonra umum müdürün bir hususunu açık
lamak mecburiyetinde kalacağım. 

Biz buraya geldiğimizden beri, 1961 sene
sinden beri, bize her sene bir kırmızı albüm 
içerisinde pul koleksiyonu gelir. Ben bunu 
uzun seneler almadım, iki senedir bu bana da 
verilmeye başladı. Yahut da veriliyordu far
kında değilim. Bu bize Senato idare Âmirle
ri tarafından imza mukabilinde verildiği için, 
ben bunu doğrudan doğruya bizim Senatonun 
bir hediyesi olarak kabul ediyordum. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Fakat 

şu üçbin küsur telefonun verildiğini öğrendik-
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ten sonra, bunun ne şekilde tevzi edildiğini 
öğrenmek mecburiyetinde kaldım, Bunu aşağı -
yukarı bütün Parlâmentoya ve kendi yakınla
rına, umum müdür tamamen kendi cebinden 
sanki sarf ediyormuş gibi, PTT nin Bütçesin
den dağıtıyor. Bir koleksiyon 300 lira. Sene
de bin kişiye verdiği takdirde 300 000 lira. 
Pul para demektir, muhterem arkadaşlarım. 
Kuruş lira bunlar birbirini takibeden birer pa
ra unsurudur. O halde parayı bize veriyor. 
Yani demek ki, Darphane Müdürünün bastığı 
paraları da, istediği gibi o umum müdürün sa
lâhiyeti dâhilinde bize vermesi lâzımgeliyor. 
Eğer bu hakikaten böyle ise bu umum müdü
rün, bugüne kadar verdiği, bu tahsis ettiği ko
leksiyonların parasını tahsil etmesi icabeder. 
Sayın Vekile bunu ihbar ediyorum. Eğer böy
le ise umum müdürün bu paraları kendisinin 
ödemesi gerekir. Senatonun ve Millet Meclisi 
üyelerine umum müdürün kendi cebindenmiş 
gibi, böyle milletin parasını, milletin parası
nın değerinde olan, zamanla paradan daha 
fazla değerlenen pulu, dağıtmaya hakkı yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, lütfen müd
detiniz doldu, efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Maru
zatım bundan ibarettir. Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesinin hayırlı olmasını temenni eder, hür
metlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aksoley. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Sayın 
Bagkan, aziz arkadaşlarım; her birimiz Anayasa 
gereğince, yasama ve denetleme görevimizi ye
rme getirmek için, butça müzakerelerinde, gün
dem dışı konuşmalarımızda, yazılı veya sözlü 
soru önergelerimizde vatandaşttarrmızın çeşitli 
bunalımlar!nı, dert, şikâyet, ıstırap ve dilekle
rini dile getirmeye çalışıyoruz. 

Bu yüce kürsüden alâkalı Sayın Bakan
lar da birtakım va&tlerde bulunuyorlar. Sayın 
bakanların vaHIerini dlnîiyen hem parlâmen-
teıCsr, ham de haklarını betkliyen aziz vatan
daşlarımız seviniyor, umutlanıyor. Lâkin, güıı-
ier, aylar, yıllar geçiyor, 'Sayın babanların vali
leri yerine gelmiyor. 

Sayın senatörler, yine her birimiz, yasama 
görevlinizi yerine getdrnıelk için vatandaş ya
rarına çeşitli kanun teklifleri hasırlıyoruz. Bun
ları komisyonlarda savunuyoruz, kanunlaşması 
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için çaba gösteriyoruz. Şu hususu üzüntü ile 
ifade edeyim, Parlamenterlerin kanun teklifle
rinin ancak bir kaçı kanunlaşaibiliyor, büyük 
bir kısım ise kadük olup gidiyor. Müşahadele-
rime dayanarak şu hususu da belirteyim Hü
kümetin, kanım tekliflerine karşı bir alerjisi 
var. Hele bu kanun teklifleri T. B. M. M. nin 
muhalefete mensup üyelerinden gelmişse. Sayın 
arkadaşlarım, Yüksek Huzurunda çizdiğim bu 
tabloya rağmen; yüreğimizdeki memleket sev
gisi ve vatandaşlarımıza hizmet duygusu yine 
bizi bu yüce kürsüye çıkarıyor ve «Aksoley 
1P83 - 1969 yılları Ulaştırma Bütçesinde konuş
tuğum gibi, PTT personelinin ıstırabını dile ge
tr,» eliyor. 

Aziz arkadaşlarım, PTT personelimin öteden 
'Leri devam edegelen mağduriyeti, bugün artık 
'kumu oyuna mal olmuştur. Gecesi, gündüzü, 
(bayramı, pazarı, şehri, köyü berili olmadan Tür-
kiyemizin ve dünyanın en ücra köşsUerine ka
çar haberleşme gibi ulvi bir hizmeti götürmek 
için çırpınan, insanüstü gayret gösteren toplum 
yararını; dadma kendi yararları üstünde tutan 
PTT personeli, artık bunalımın son haddine gel-
nriştir. 

Sayın arkadaşlarım, işte bu nâçiz arkadaşı
nız PTT camiasının dertlerini, dileklerini yeni 
ve genç Ulaştırma Bakanına duyurmak için söz 
aldı. 

1. Avans Kanunundan bütün İktisadi Dev
let Teşekkülleri gibi PTT personeli de fayda
landırılmamışlar. Bu camia da büyük bir ge
çim sıkıntısı içindedir. 

2. Senelerdir kadro yokluğundan terfi et-
miyen PTT memur, dağıtıcı, bakıcı ve hizmet
lilerin intibaklarının sağlanmaması, 

3. Türkiye'de 40 000 köye yaz - kış, sıcak 
soğuk demeden hizmet götüren köy dağıtıcıla
rına ödenen 45 lira tasmana tla, bu devirde bir 
ay süre ile at bsslenemiyeceğinin dikkate alın
ıl! aması, 

4. Aynı serviste yan yana 30 sene çalîıştı-
ğı halele, birine 5 yıl kıdem tanıyıp, o nisbette 
farda emekli aylığı bağlanmasına rağmen, di-

[ gerine 1 . 1 . 1950 de «sen iş başında değildin» 
diyerek yıpranma payı vermemek gibi, âdil ol-

j mıyan ve hukuk kaidelerine uymıyan tatbika-
| tın değiştirilmesini sağiıyacak PTT per&onsli-

îTir fiilî hizmet samlarının verilmemesi,, olarak 
I arz ediyorum. 
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Sayın arkadaşlarım, PTT personelinin dilek
lerini 4 bölümde toplamaya çalıştım. Yukarda 
(bahsettiğim hususları ihtiva eden ve kadük 
olan kanun teklifleri tekrar komisyonlardadır. 

Sayın Bakandan dileğim şudur : 
1. Bu kanun tekliflerinin tümünün yeni 

Hükümet tarafından ciddiyetle benimsenmesi; 
2. Kanun tekliflerinde PTT mensuplarının 

yararına noksanlar mevcut ise, Hükümetin ta
sarı getirmesi, 

3. 1970 yılının ilk aylarında bu tasarı veya 
kanun tekliflerinin kanunlaşması. 

Aziz arkadaşlarım, bu suretle vefalı, çilekeş 
PTT mensuplarının ıstıraplarına son verilecek 
ve huzura kavuşturulacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerime bir nıüşahade-
ııri ekliyerek son vereceğim. 2 ay önce PTT 
Birlik Sendikasının bir kongresinde bulundum. 
Bir memur arkadaşımız mikrofona geldi ve şöy
le konuştu: «550 lira alırım, bunun 150 lirasını 
ev kirasına veririm, bir bodrumda rutubet için
de yaşarım. Elimde kalan para ile 3 nüfusumu 
nasıl geçindireceğimi siz takdir edin» dedi ve 
yanaklarından iki damla göz yaşının aktığını 
gördüm. Şimdi ben de bu takdiri, evvelâ Yüce 
Heyetinize ondan sonra da yeni Ulaştırma Ba
kanının yüksek takdirlerine, bir kere daha 
umudumu yitirmeden bırakıyorum. Yüce He
yetinizi, Ulaştırma Bakanlığının değerli men
suplarını saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bilgen. 

LÛTFİ BİLGEN (içel) — Vaktin darlığı 
sebebiyle vaz geçiyorum. 

BAŞKAN — Vaz geçtiniz. Sayın Gülek. 

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Yüce Senatnun sayın üyeleri ve aziz arka
daşlarım; sözlerime başlarken çok sevdiğim, 
saydığım Ulaştırma Bakanını ve Ulaştırma aile
si mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

Ben ulaştırma Bakanlığı yaptım. Kendimi 
hâlâ Ulaştırma ailesinden sayarım. Onun için 
burada söylediklerim kötüleme, tenkid değil, 
sadece görüşlerimi belirtmek ve tecrübelerimi 
arkadaşlarıma ulaştırmak içindir. 

Ulaştırma vatandaşla en çok teması olan dev
let hizmetlerinden biridir. Burada gayet ge
niş ulaştırma sahaları içinde ancak bir - İM-
sme temas imkânı var. Birkaç kelime ile tele
fondan başlıyayım. 

Derler ki, bir memleketin medeniyet sevi
yesi o memleketteki telefon sayısı ve telefonun 
iyi işleyişi ile ölçülür. Bu ölçüye vurulursak du
rumumuz iyi olmaz. Sayıdan fazla, işleyiş ba
kımından. Telefonlar yetmiyor. Kâfi telefo
numuz yok. Ama asıl kötüsü mevcutlar iyi 
işlemiyor. 

Sayın arkadaşlarım telefonların hakikaten 
felâket durumu üzerinde fazla konuşmaya lü
zum yok. Dünyada yalnız şehirlerarası değil 
mijietlerarası otomatik olduğu bir devirde, da
ha ilerisi telefon çevireceğiniz yerde, artık düğ
melere basarak telefonu kullandığınız bir de
virde bizim halimiz ayıp oluyor. Ayıpların en 
büyüğü de Meclis telefonlarıdır. Meclis te-
fonlarından mesul olan Ulaştırma Bakanlığı 
değil, Meclistir ama yine onlar da telefondur. 
Şimdi bir telefon fabrikası kuruldu. Hakika
ten ileri bir adımdır; inşallah zamanla bu te
lefon durumunu düzeltecek, ama o vakte ka
dar sıkıntı devam edecek. O vakte kadar na
sıl mevcut telefonları daha iyi kullanabiliriz. 
Bilhassa bunun üzerinde durmamız lâzım. Ye
ni yatırım yapılamaz, yeni yatırım yapmadan 
yeni döviz sarf etmeden yine yapılacak şeyler 
var. Evvelâ telefonları iyi kullanmasına hal
kı alıştırmak lâzım. Telefonu açarsınız, mües
sese «alo» der. Karşıdaki «neresi orası», «ora
sı şurası» v.s. mütemadiyen vakit kaybeder
siniz. Şahıslara bunu yaptırmak mümkün de
ğil ama, müesseselere yaptırmak mümkün. 
Açtığı vakit «Ulaştırma Bakanlığı» dersin. 
Siz sormaya lüzumunuz olmasın. Bu karşılıklı 
konuşmalar bir dakika orada kaybettirse bu
nu konuşanların sayısıyla çarpınız, büyük va
kit kaybettirir. Bunun resmî dairelerde, bilhas
sa müesseselerde üzerinde durmak. 

Yine telefonları lüzumsuz yere meşgul 
edenlerden biri de rehberler. Rehberler gayet 
eski, telefon numarasını bulamazsınız. 01 i 
ararsınız evvelâ 01 cevap vermez. Sonradan bu
lursunuz, 01 yanlış numara verir. Çıldırmak 
işten değildir. Neden rehber her sene basılmaz, 
neden rehber 3 ayda bir basılmaz? içindeki 
reklâmlarla rehber zaten parasını çıkarır. 

Şimdi yine telefonlar devredilir ama bun
lar gayriresnıîdir. Hâlâ ilk devredenin adına 
yazılıdır. Kabul edelim bunu canım, telefon 
devredilir, telefon satılır ve yeni alanın adı ile 
bunları koyalım. 
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Devlet dairelerine tek telefon yerine sant
ral koyalım, ama santral memuru da yetiştire
lim. Orada konuşan açtığı vakit, hattâ telefon 
santralindeki bayanın yardım ettiğini görsün, 
kolaylık edilsin. 

Şimdi böylece henüz fabrika tesirini gös
termeden, yeni yatırım yapmadan alınacak ba
sit tedbirlerle mevcut tesisler çok daha iyi kul
lanılabilir. 

Sayın arkadaşlarım, müsaadenizle birkaç 
kelime ile de hava yollarına temas edeyim : Tür
kiye gibi mesafeleri büyük bir memlekette 
hava yollarının önemi bilhassa dikkati çeker. 
Havacılarımız birinci sınıftır, pilotlarımız fev
kalâde, dünyanın her hangi bir yerindeki pi
lotlarla kıyas etmek mümkün. İdaremiz de 
iyidir; ancak uçaklarımız az. Yetmiyor. Yeni 
gelen jet uçaklarına rağmen uçak yetmiyor, mü
temadiyen geç kalıyor, istediğimiz gibi servis ka
bil olamıyor. Hava yolları pahalıdır. Daha faz
la uçak geldikçe bunların fiyatlarını indirece
ğimizi umarız. Çok pahalıdır; dünyanın başka 
yerlerine kıyas ederseniz çok pahalıdır. İç 
alanlarımız modernleştirmeye muhtaçtır. Bil
hassa yeni büyük uçaklar, dünya çapındaki bü
yük uçaklar bizim büyük meydanlarımıza ge
lecektir. O bakımdan hazırlığını şimdiden yapmak 
zorundayız. Bilhassa Yeşilköy bu bakımdan önem
li. Yeşilköy'de şimdi büyük bir genişleme ameli
yesi var, bunu memnuniyetle görüyoruz. Orada 
şu temennide bulunmak isterim : Terminal bi
nası demiryolunun bulunduğu tarafa yapılsın. 
Dünyanın büyük problemlerinden birisi termi
nallerden şehre varmaktır. Hazır demiryolu 
varken bundan faydalanalım. Mutlaka demiryo
luna yapılsın ve oradan doğru Miyen bir hat, 
'Sirkeciye kaidar, şe'îırin ortasına kadar getirir. 
Türkiye için, Yeşilköy Hava Alanı için büyük 
bir avantaj olur. 

Sayın arkadaşlar, dış hatlarımız önemlidir. 
Türk Bayrağını dünyanın dört tarafına götü
recek ve kendi yolumuzu ve dışarıdan yolcu ta
şıyacak. önemli döviz kaynağı olabilir. Bu 3 - 5 
jetle olmaz. Jet filomuzu artırmak mecburiye
tindeyiz. Yeni kredilerle bunu artıracağımızı 
ummaktayız. İATA (Milletlerarası Hava Nakli
yatı Kurumu) milletlerarası fiyatları tâyin 
eder. Rekabet ancak serviste ve yemektedir. 
Burada bizim büyük imkânlarımız var. Türk 
yemeğinin, iyi servisin uçaldarımışa rağbet sağ

laması mümkün, Bunu yapamıyoruz. Bilhassa 
rica ederim, uçaklarımızda yemek bakımından, 
servis bakımından yapabileceğimizi yaptım. 
Bütün hava hatları müşteri çekmek için büyük 
gayret sarf ederler. Biz bunları hiç yapamıyo
ruz. Havayolları bir anonim ortaklık olmasına 
rağmen, devlet dairesi gibi birtakım mecburi
yetler altında hissediyor, kendini. Bunların dı
şına çıkabilsin. Müşteri celbedebilm'ek için bir
takım kolaylıklar gcsterebilsin. Dışarıdaki acen-
talarımıza burada büyük vazife düşer. Fevkalâ
de iyi çalışan acentalanımz var. Brüksel bun
lardan biridir. Son derece kötü çalışanlar var. 
Frankfurt onlardan biridir. Müşteri iyi muame
le ister, müşteri kendisini uçağa bindiği vakit 
özellikle kendisine itina edilir müşteri durumun
da okluğunu görsün. Uçaklarımız çok geç kalı
yor. Dış seferlerde bunun önemi büyük. Hadi 
içeride kendi uçağımızdır, ses çıkaramıyoruz. 
Ama dışarıda çok büyük önemi var. Biraz ev
vel burada konuşan bir arkadaşım, Londra Ha
va, alanında bizim uçaklarımıza yer verilmedi-
ğiTcdon şikâyet etti. Uçak alanının mütemadiyen 
geç kalırsanız, trafiğini aksatırsınız. O büyük 
alanlarda, her iki dakikada bir uçak kalkıyor. 
Size geç kaldınız, geç geldiniz, geç hareket et
tiniz, böyle muamele etmek mecburiyetinde ka
lıyorlar. Bunları önlemek için vaktinde git
meyi, vaktinde kalkmayı bil'sSim vs alışalım. 

Şimdi geçen yaz jet uçakları geldi. Dediko
dularından bahsetmek istemiyorum. Bunlardan 
kâfi derecede bahsedenler oMu. Geç geldiler. 
Bir mevsim kaybettik yüzbinlerce, milyonlarca 
dolar böylece ziyan oldu. Hakkımız yoktur bun
lara. Gene uçak alınması bahis konusu. Bu uçak
lar alınırken de dedikoduları bertaraf edecek 
çareleri bulalım, zamanında alalim. Uçak mev
simi yazdır, yazdan faydalanalım. Bunların kar
şılığını çıkarmaya bakabm. 

Milletlerarası hava birliği dışında fiyaıtüıarı 
hep o tâyin eder. Onun 'dışında bir hava kuru
mumuz olmalıdır. Ucuz fiyata yolcu taşır, bunu 
Amerika'nın ve Avrupanm muhtelif memle
ketleri yaptılar ve büyük paralar kazandılar. 
irlanda bunun meşhur misallerinden biridir. 
Ufacık bir memlekettir ama, bu kurumun dışın
dadır. Amerika'dan Avrupaya gayet ucuz yol
cu getirir ve muazzam para kazanır, bu bakım
dan. 
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BAŞKAN — Sayın Gülek iki dakikanız var y 
efendim. 

KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın Baş
kan, iki dakikada toparlıyaoağmı. Bizim hava j 
meydanlarımızın modernleştirilmesi üzerinde j 
durdum Bilhassa sebebi, Türkiye dünya turu \ 
yapan uçaklarm geçtiği yerlerden biridir. Dün- s 
ya turu yapan büyük uçaklar geliyor. 400, 500 t 
kişilik uçaklar sefere çıkmak üzeredir. Haziran- f 
da Yeşilköyden geçecek. Bunlar için hazırlığa j 
başlamak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu şim
diden yapmazsak yollarını değiştirirler, başka 1 
yerlerden geçerler. Türkiye coğrafya bakımın- j 
dan dünya 'hava yollarından çok faydalanacak | 
durumdadır. Yeter ki kolaylıkları sağiıyahile- \ 
lim. * İ 

Sayın arkadaşlarım, bu kadar kısa zamana I 
ancaik bu kadarını sığdirabüldim. Kendilerinden İ 
olmakla iftihar ettiğim ulaştırma ailesine ba- I 
şanlar dilerim. Bu bütçe ulaştırma camiasına | 
ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun. Saygıları- f 
mı sunanm. (Alkslar) 

BAŞKAN — Sayın Kor. j 
I 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Yü- j 
ce Senatonun değerli üyeleri, Devlet Hava Mey- f 
danları İsletmesi Genel Müdürlüğü bütçesi üze- jj 
rm'de görüşlerimi arz ediyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü- j 
dürlüğü 28 Şubat 1955 yılında 6886 sayılı Ka- | 
nunla kurulmuş olup, 'Ulaştırma Bakanlığına \ 
bağlı tüzel kişiliğe sahip bir genel müdürlük- j 
tür. Genel Müdürlüğün kuruluş amacı, Türkiye 
Hava ülkesinde yapılan sivil ve askerî yerli ve | 
yabancı bütün uçuşların emniyet ve intizamını | 
sağlamaktır. Bu hizmetlerin gerektirdiği seyrü- j 
sefer yardımcılarını, muhabere şebekelerini ve I 
diğer gerekli teknik sistemleri kurmak, çalış- j 
tırmak sivil hava liman ve meydanlarının işle- \ 
turnesini temin etmektir. I 

! 
Genel Müdürlüğün görevlerini iki konuda j 

toplamak icabeder : Birinci olarak, Hava li~ ! 
man ve meydanlarını işletmek, ikinci olarak ] 
Türkiye Hava ülkesinde uçuş emniyetini sağla
mak ve hava seyrüsefer hizmetlerini yürütmek- j 
tir. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü, 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bu- ı 
lunan Şikara Beynelmilel Konvansiyonu ve j 
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ekleri ile Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâ
tının bölgesel esaslara göre tertiplediği plân
lamalarda öngörülen, hizmet ve teçhizat stan-
datlanna öncelikle uymak ve idame ettirmek 
zorundadır. Bu amaçla herbirinin maliyeti 
bugünkü rayice göre 30 milyon Tl. arasında 
değişen modern hava taşıt araçlannın em
niyet, sürat ve intizamla uçuş yapabilmele
rini, uçanların ve yer personelinin mal, can em
niyetlerinin sağlanması için hsrbiri büyük 
masraflarla ve emeklerle kurulup idame et
tirilen gerekli servis, teçhizat ve sistemleri 
günün 24 saatinde faal bulundurmaya çalış
maktadır. Türkiye hava ülkesinde uçuş, sey
rüsefer emniyetinin kusursuz sağlanması için 
çeşitli, çok hassas elektronik sistemlerle do
natılmış, 6244 Km. uzunluğunda havayolu ve 
beş terminal sahası içerisinde shava trafik kont
rol hizmeti yürütülmektedir. Yine uçuş em
niyetinin sağlanması, çok süratli ve kusursuz 
muhaJbere imkânlarının varlığına fazla dere
cede ihtiyaç gösterdiğinden, Genel Müdür
lüğün çalıştırdığı, ikisi terminal, beşi bü
yük terminal merkezi ile 16 muhabere istas
yonundaki 772 aded muhtelif telsiz muha
bere cihazlarına ilâveten PTT den temin edi
len şehirler ve milletlerarası 19 usun hat t3İe-
fon ve teleks devresini de aralıksız hizmette bu
lundurmakta ve bu iş için yalnız PTT ye yılda 6.5 
milyon Tl. civarında abonman ücreti ödenmek
tedir. iki uluslararası hava limanı, Yeşilköy ve 
Esenboğa, 13 hava alanı devamlı trafiğe açık 
bulundurulmaktadır. izmir, Adana, Afyon, 
Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzincan, 
Erzurum, Samsun, Sivas, Trabzon, Van mey-
danlan devamlı olarak trafiğe açık bulundu
rulmaktadır. 

Genel Müdürlük işletme makina ve mo
torlu araç olarak 334 vasıta çalıştırmakta ve 
emercensi olarak bütün meydanlarda 123 
elektrojen grupu bulundurulmakta vs bütün 
seyrüsefer istasyonlarının radyasyon kontrol-
lan için de iki aded elektronik lâboratııvan 
mevcuttur. 

Devlet Hava Meydanlan işletmesi Genel 
Müdürlüğü, 1956 yılında 6686 sayılı Kanunla 
kurulmuş ve teşekkülünden itibaren baş dön
dürücü bir hızla ilerliyen dünya havacılığı
na ayak uydurmak amacı ile üyesi bulundu
ğumuz beynelmilel sivil havacılık teşkilâtı 
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trafiğinde % 26, yolcu trafiğinde % İS> yük 
trafiğinde % 30 artış kaydedilmiştir. 

kararlarını uygulamak ve randımanlı hizmet 
girebilmesi için bütçelerinde sürekli bir yük
selme görülür. Gider artışlarına paralel ola
rak gelir artışlarının da süratli olmasına rağ
men, yabancı uçak şirketlerinin ve turizmin 
inkişafı bakımından fazla konma ve konak
lama yapmalarını sağlamak üzere, Handling 
konma konaklama kira ve (B) mesaj gelirle
rinde döviz hâsılatı dolayısiyle, mevcut tarife
lerinde pek as artışlar yapılmış olduğundan 
giderlerin seviyesine henüz ulaşılamamıştır. 

Genel Müdürlük 1 . 1 . 1970 den itibaren 
Türkiye üzerinden transit geçen 'bütün uçak
lardan 35 dolar geçiş ücreti almaya başlamış
tır ki, bu da gelirleri artıracak ve bütçemize 
dört milyon liralık gelir sağlamış olacaktır. 
1970 Ibütçesi memleketin gelişen ekonomik du
rumu ve ikinci Beş Yıllık Plân göz önüne 
alınmak suretiyle ve ekonomik kalkınma hızı
na paralel olarak, daha çok ve daha verimli 
hizmet sunmak gayesiyle 1969 yılı bütçesine 
nazaran 4 976 485 lira fazlasiyle 74 520 530 
Tl. olarak teklif edilmiştir. Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğünün çeşitli giderle
rini karşılamak ve giderlerini denkleştirmek 
için Hazineden devamlı surette aldığı yar
dımları, Şikago anlaşmaları gereğince modern 
aletlerle tedıiz ve donatım giderlerine sar-
fetmektedir. 1970 yılında 38 milyon lira Hazi
neden yardım alınacağı tahmin edilmektedir. 
1969 yılında bu 46 milyon lira idi, Genel Mü
dürlüğün geliri artıkça Hazine yardımları da 
azaltılmaktadır. 

Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü havacılık hizmetlerinden Hazine gelir
lerine devamlı katkıda bulunmaktadır. 1965 
yılında dokuz milyon liradan ibaret olan 
gelir, 1969 yılında % 177 artmış ve 26 milyon 
lirayı bulmuştur. Bu da bize Sayın Genel 
Müdürlüğün ve Sayın Genel Müdürlüğün foü-
tün personelinin, bütün teşkilâtı ile mun
tazam ve üstün bir çalışma gayreti içinde ol
duğunu ispat etmektedir. Hizmetlerde kapa
site yoliyle sağlanan ibu artış, ilerisi için 
bir ümit kaynağı olmuştur. Gelirlerin en as 
personel giderlerini karşılaması, şeklindeki Bir 
ve ikinci 5 Yıllık Kalkınma plânları hedef
lerine yaklaşmış bulunmaktadır. 1939 yılında 
'bütün Türkiye'de 1968 yılma nazaran uçak 

Genel Müdürlüğün 1965 te yatırım gerçek
leşmesi % 50 iken, 1966 da % 84, 1967 de % 90, 
1968 de % 84, 1969 yılının dokuz aylık yatırım 
gerçekleşmesi de % 78,9 dur. Önümüzdeki yıl
larda % 100 e çıkarılması hususunda Bakanlı
ğın da gerekli kolaylığı göstereceğine inanıyo
rum. 

Yatırım gerçekleşmesinde karşılaşılan güç
lükler, şunlardır : 

1. Yatırım dövizleri için kotaların bekletil
mesi mecburiyeti ve ikinci kotanın Ocak ayında-
çıkması; 

2. 2490 sayılı Artırma Eksiltme ve îhale 
ile, 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununa 
göre ihale mecburiyeti olması, 

3. Teknik personel sıkıntısı, 
4. Döviz transfer işleri güçlüğü. , 

Yirminci asır medeniyetinin bu son yılla
rındaki ilmî inkişaf, teknik ve teknolojik alan
lardaki süratli gelişme, miletierarası bir reka
bet ve mücadele halinde adetâ başdöndürücü 
bir ışık hızı niteliğinde olduğundan, dünya ha
vacılığı da fezalara taşmıştır. Bu durum mu
vacehesinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin giderlerini daha 
büyük çapta takviye etmek icabeder. Dünya 
havacılığının dev adımlarla ilerlediği bir sıra
da böylesine geniş bir vazife ve sorumluluk 
içmie mütevazi bütçelerine değerli genel mü
dürün ve çalışkan personelinin şahsi gayretleri
ni de katarak, bu büyük görev ancak bu ka
dar başarılabilir. Memleketimizin ekonomik 
gücü arttıkça Beş Yıllık Plân hedeflerine göre 
ileriki yıllarda elbette ki daha yüksek yatırım 
bütçeleri ile destekleneceklerine inanıyoruz. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, görevlerini yürütmede 4749 sayılı 
Kanunla onaylanmış bulunan Şikago Beynelmi
lel Konvansiyonu ve bu konvansiyona eklerle 
tesbit olunan beynelmilel standartlara uymak 
zorundadır. Görevlerini tam ve noksansız ya
pabilmesi için dileklerimiz de şunlardır: 

1. 1956 yılında o günün, havacılık ihtiyaç
larını karşılamak üzere yürürlüğe konmuş bu
lunan 6686 sayılı Devlet Hava Meydanları İş
letme Kuruluş Kanunu değiştirilmelidir. 

— 221 — 



O. Senatosu B ; 37 3 , 2 . 1970 O : 2 

2. 6688 sayılı Kanuna hiçolmassa 6623 sa
yılı Hava Yolları Kuruluş Kanunu gibi seyyali-
yet verilmelidir. 

Hava meydanlarının ve ha%Ta seyrüsefer is
tasyonlarının teçhizi için lüzumlu olan malzeme 
ve teçhizat ile elektronik cinaslar Türkiye'de 
yapılmadığından ve Türkiye piyasasından te
mini güç ve hattâ imkânsız olduğundan, bu ne
vi malzeme ihtiyaçlarının zamanında temini 
için Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğüne dış piyasalardan süratle malzeme temi
ni için imkânlar sağlanmalıdır. 

3. Uçuş emniyeti ile ilgili personelin ücret
leri birinci ve ikinci yatırım plânlarında belir
tildiği şekilde gürlük standartlara uygun hale 
getirilmeli ve tazminat kanunu bir an evvel çı
karılmalıdır. Kanun çıkarılıncaya kadar Bütçe 
Komisyonunda kabul edilen tazminatın perso
nele biran evvel verilmesi için gayret, sarf edil
melidir. 

4. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü ve Bayındırlık Bakanlığı Hava 
Meydanları ve Akaryakıt Tesisleri İnşaat Reis
liğinin çatışan görevleri ayırdedilmelidir. 

Orta - Doğunun en önemli hava limanların
dan biri olarak plânlanan ve inşaatı başlamış 
olan Yeşilköy Hava Limanı, teklif edilen 1972 
hedef yılında bitirilmelidir, Avrupa ve Asyayı 
birleştiren İstanbul Boğa?: köprüsünün yanın
da, yine aynı yerde eski ve yeni dünyayı bir
leştirecek olan yeni bir hava köprüsü demek 
olan Yeşilköy modern hava limanı tesislerinin 
de samanında bitirileceğinden emin bulımmak-
teyız. Bu suretle Orta - Doğu buhran dolayı-
siyle... 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

ORHAN KOR (Devamla) — Buralardaki ha
va limanları ve Avrupa uzak doğu hava trac 

ği hatlarının İstanbul'a kayması gerçekleştiril
miş olacaktır. Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçeleri ile birlikte., bu genel müdürlüğün büt
çesinin de bütün milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, huzurunuzdan hürmetle ayrılı
rım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN _ Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesine oylarını kıülanınıyaıı sayın üye
ler lütfen kullansınlar efendim, 

Sayın Tanyeri, 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler; Ulaştırma Bakanlı
ğı bütçesi dolayısiyle bâzı noktalara kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Devlet Demiryolları iyi bir işletmeci olarak 
çalışmıyor. Zarar etmesinin faktörlerinden bi
risi de budur. Yöneticileri bürokrasinin dar ka
lıplarından kurtulup ulaştırma ekonomisinin 
icaplarına göre tedbirler alarak uygulamağa 
geçmedikçe bu zarar devam edecektir. Karayol
larının haksız ve nisbetsiz rekabetini de bu hu
susta göz önünde tutmak lâzımdır. Şu halele 
gerekli kanuni ve iktisadi tedbirler biran ev
vel alınmalı ve süratle uygulamaya geçerek bu 
sarara bir son verilmelidir. Zarar etmesinin 
diğer bir sebebi de, hizmeti götüreceği yerin sa
manla değişen niteliklerini göz önünde tutmak 
lüzumunu hissetmemesidir. Örneğin; Gazi
antep kısa zaman içinde büyük bir gelişme 
göstermiş, bugün 250 bin nüfusu ve hergiin 
gelişen sanayii ile Güney Doğu'nun bir ticaret 
ve sanayi merkezi olmuştur. Büyük bir hareket 
vardır. Günde Ankara'ya 15 - 20 otobüs kal
kar, 15 - 20 otobüs gelir. Hepsi doludur. Fakat 
DDY Ankara - Adana motorlu trenini Gazi
antep'e kadar uzatmak lüzumunu hİKSimez. 
Halk, tüccar, sanayici bundan şikâyetçidir. 
Bu şehrin Ankara ve İstanbul'a haftada 3 gün 
ekspresi vardır. Fakat Ankara,'ya 21, İstan
bul'a 36 saatte gittiği için kimse binmez. Boş 
gider, boş gelir. Oysa ki halk öze'llike kış ayla
rında yolculuğunu trenle yapmayı tercih et
mek istemektedir. Fakat zaman ve uzunluk 
dolayısiyle bu arzusunu gerçekleştiremez. Ama 
Ankara - Adana - Gaziantep motorlu tren se
ferleri ihdas edilirse bunu tercih edeceği mu-
hakkatır. Şimdi denebilir ki; bu seferlerin 
ihdası için standardın yükseltilmesi lâzımdır. 
Gönül isterdi ki ; şimdiye kadar bunun etüt ve 
projesi yapılsın, plâna alınsın ve söyleneceğine 
uygulama cihetine gidilsin. İstirhamım, Sayın 
Bakandan bu hususun üzerine eğilerek 250 bin 
nüfusluk büyük bir şehrin ihtiyacı olan bu se
feri biran evvel hizmete koymaya gayret etsin-
üer. 

Diğer önemli bir nokta da, ekspreslerin 
Fevsipaşa'da bekletiilmesidir. Tren Gaziantep'
ten sabah 8 de kalkar. Fevzipaşa'ya gelir. Ora
da Suriye'den gelecek treni bekler. Bazan bu 
bekleme 7 saat, bazan da daha fasla sürer. Çün-
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kü, bu tren islahiye'de gümrük tarafından 
iaranmaktadır. Fevzipaşa küçük bir kasaba
dır. Fakat önemli bir yol kavşağıdır. Buna 
rağmen peronu yoktur. Yolcular, hele tren 
kör hatta çekildikten sonra inip binmekte 
müşkülât çekerler. Yiyecek yemek bulamaz
lar. Hele şofaj da kesilirse soğuktan tiriü. tiril 
titriyerek pineklerler. 

Geçen ısene Tekel bütçesinde bu hususu kür
süye getirmiş ve eleştirmiştim. Sayın Menteşe 
o zaman Tekel Bakanı idi. Fakat müspet bir 
sonuç alamadık. Şimdi kendilerinden Ulaştır
ma Bakanlığının sorumlusu ve DDY hizmetin
den de mesul bir şahsiyet alıarak istirham edi
yorum. Tekeli Bakanlığı ile müşterek bir pro
tokol yapsınlar. Bu aramanın islahiye'de değil 
de yoülda yapılmasını temin etsinler. İçişleri 
Bakanlığı senelerden beri bu yala girdi. Pasa
port ve kontrolünü yolda yapıyor. Bu yüz
den bir gecikme olmuyor. Fakat Gümrük bir 
türlü bu yola gelemedi. Bunu istirham ediyo
rum. 

Son olarak değineceğim; DDY konusunda 
üzüm piyasası açıldığı zaman zamanında gerekli 
vagon tahsis edilmediğinden satılan üzümler 
ortada durmakta hali işgal etmekte. Bu da 
alım - satıma mâni olmaktadır. Müstahsil çu
valları ile malını satmak için bekler. Alıcı 
trenle sevk edemediğinden, Tekel trenle sevk 
©demediğinden yeri yoktur. Bu nokta da mü
himdir. Gaziantep'te üzüm piyasası Eylülün 
son haftasında açılır. Şu halde son haftada ge
rekli plânlama yapılarak vagonlar tahsis edilir
se bu da halledilmiş olur, zor bir iş değildir. 

Şimdi telefon noktasına değinmek istiyo
rum. İdare şebekeyi yenilemektedir. İhti
yaçlar fazladır. Bunları giderecek tedbirler 
uzun vâdede alınmıştır. Yalnız hizmet zama
nında görülmemektedir. Meselâ İstanburda 
Erenköy'ünde tevsi edilen şebeke dolayısiyle 
yeni bir santral yapılacaktır. Tahsisler zama
nında yapılmıştır. Aralık 1968 de para alela
cele alınmış mukavele yapılmıştır. Fakat hiz
met aşağı - yukarı bir sene sonra Ekim 1969 
sonunda getirilmiştir. Şu halde paralar bir se
ne evvel aJınmış oluyor. Bu vatandaşın Hü
kümete karşı güvenini sarsar. Şu halde hiz
metler, yatırımlar plânın öngördüğü zaman zar
fında mutfllaka bitirilmeli ve bitme süresinden 

hiç değilse en fazla bir ay evvel para alınarak 
mukavele yapılmalı. Böylece de vatandaş mu
tazarrır edilmemelidir. 

Telefon konusunda ilâve edeceğim ikinci 
nokta, memleketimizde bu hususta geniş bir 
kaynak israfı vardır. Aynı istikamette postane, 
jandarma, gümrük, orman, köy telefonları var
dır. Bu bir israftır. Bunların hepsi aynı istika
mettedir. Senelerden beri temenni edilir. Hattâ 
bir zamanlar toplantılar da yapılmıştır, hatırlı
yorum. Fakat müspet bir sonuca varılmamıştır. 
Ancak, acaba bu kaynak israfına bir son ver
menin zamanı gelmemiş midir, diye kendi ken
dime düşünüyorum. Bu hususu da not ederlerse, 
üzerine eğilirlerse iyi olur kanısındayım. Ulaş
tırma Bakanlığı ve bağlı teşekküllerin bütçele
rinin memlekete ve değerli mensuplarına hayır
lı olmasını diler, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1970 yılı Bütçesi kanun tasarısının oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri, uzun saatlerden beri huzuru
nuzda müzakeresi yapılan Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesi sebebiyle, ben de şahsi görüş ve kanaat
lerimi Yüksek Huzurunuza arz ve ifade etmek 
üzere geldim. 

Muhterem arkadaşlarım, kalkınan dünyada, 
medeni dünyada ulaştırma hizmetleri milletle
rin ekonomik, siyasi, sosyal ve teknolojik haya
tında hattâ administrasyonunda çok mühim et
kiler yapan ve ihmali kabil olmıyan hizmetler
den birisidir. Ulaştırma Bakanlığının bu bakım
dan Türkiye'nin ekonomik kalkınması içerisinde, 
Türkiye'nin sosyal gelişmesi istikametinde, kül
türel mübadelenin anaistikametlerini tesbit eden 
yollar ve haberleşme hizmetleri itibariyle büyük 
bir yeri vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlık her gün 
gelişen iktisadi şartlar ve bu şartların getirdiği 
birtakım hizmetler, ihtiyaçlar sebebiyle kuruluş 
ve teşkilât kanunlarının en son revizyonu olan 
770 sayılı 1945 tarihinde çıkan Ulaştırma Ba
kanlığı Kanununun kendisine temin etmiş oldu
ğu imkânların içerisinde rahat bir çalışma yap
maktan uzaktır. Bu itibarla Bakanlığın gerek 
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kendi kuruluş teşkilâtlarını ve gerekse Bakanlı
ğa bağlı olan İktisadi Devlet Teşekkülü mahiye
tindeki büyük işletmeleri bugünün, 20 nci asrın 
ikinci yarısındaki, modern Devlet anlayışının ve 
iktisadi görüşünün istikametinde rasyonel bir 
şekilde çalışma imkânını sağlıyacak şekilde ka
nunlarının yeni baştan gözden geçirilmesi, teş
kilât kanununun kuruluşlarla birlikte Meclis
lerden geçirilmesinde büyük zaruret vardır. Bu 
sebeple kanuni bir yetki ve bu yetkinin tanıdığı 
imkânlar içerisinde Ulaştırma Bakanlığının ken
di vazife ve mesuliyetlerini daha rahatlıkla gö
rebileceği kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, Bakanlığın bünyesi 
içerisinde dev kuruluşlardan birisi olan DD 
ndan bir nebze bahsetmek istiyorum. Bugün 
kara nakliyatının Avrupa'da ve Amerika'da en 
güçlü unsuru olan demiryolu nakliyatıdır. Bü
yük kütle nakliyatları demiryolu ile yapılır. 
Ancak Devlet Demiryolları İktisadi Devlet Te
şekkülü mahiyetini 1953 yılında aldıktan sonra 
Türkiye'de kamu oyunda zarar eden iktisadi 
müesseselerin 'başında gösterilen bir teşkilât ha
line gelmiştir. 

Fakat şunu kabul etmek lâzımdır ki, hizme
tin tabiatı, eşyanın tabiatı icabı DD' dünyanın 
her yerinde Fransa'da, Almanya'da ve Ameri
ka'da dahi zarar etmekte fakat bir bakıma ka
mu hizmeti gördüğü için bunlar Devlet tarafın
dan özel kanunlarla yardım görmekte ve Hazi
neden sübvansiyone edilmek suretiyle bu şir
ketler hizmetlerini idame ettirebilmektedir. As
lında bizim DD 1953 yılında Kamu İktisadi 
Teşekkülü haline gelirken, mevcut malzemelerin 
değerlendirilmesinde nazarı dikkate alman 
kendi özkaynakları o zamanın imkânları içeri
sinde eskimiş, yıpranmış muharrik ve müte
harrik malzemesinin, işletme malzemesinin de
ğerleri büyük tutulmak suretiyle, bu kay
nağın finansman tesbitinde büyük rakamlara 
baliğ olması sebebiyle haraketli, işletme kabi
liyeti olacak sermayesi düşük olarak tesbit 
edilmiştir. Bu itibarla o zamandan bu yana 
bu hatların bozukluğu, standartların çok dü
şük olması, üzerinde seyreden lokomotif, yol
cu ve yük vagonlarının çok eski bulunması 
sebebiyle, günden güne ekonomik bir işletme 
niteliğini kaybetmiş ve bu sebeple daima artan 
bir şekilde DD Bütçesine yük olmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bir yılda bu DD 
kuruluşunun amortisman masrafları, sadece 
bir yılda, 218 milyon liradır, ödediği Nakliye 
vergileri ise 80 milyon lira civarındadır. Yi
ne bu teşkilâtın yıllık faizi 140 milyon lira ci
varındadır. Keza bakım, yenileme, onarım 
için sarf ettiği masraflar da 250 milyon lira ci
varında tutmaktadır. Aslında Hazineye ve di
ğer özel kuruluşlara olan borcu bugün, 1969 
yılında, 2,811 milyar lira civarındadır. Bu 
itibarla gün geçtikçe zararı artmaktadır. 
1969 bütçesinde de bu zarar, kapattığımız 
bütçede zannediyorum ki, 580 milyon lira civa
rındadır. Ama bu kuruluşun özkaynak imkâ
nının azlığı, finansman yokluğu ve nakliyede
ki eşitsizlik, Nakliye vergileri gibi birtakım 
masraflar bu müesseseye yüklendiği müddetçe, 
önümüzdeki yıllarda zarar tablosu biraz daha 
büyüyecek ve bu teşkilât bir gün işlemez hale 
gelecektir. Binaenaleyh, bu teşkilâtı, karayol
larını nasıl Devlet yapıyor, onarıyor ve bu
nun üzerinden geçenlerden bir kuruş almıyor
sa, bugün nakliyedeki fırsat eşitliği muvacehe
sinde DD mda Devlet tarafından sübvansi
yone edilerek, imkânlar, kaynaklar yaratıl
mak suretiyle Hazine yardımları ile DD nı 
ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'
nin topografyası, iklim şartları, bilhassa 
kış mevsimlerinde gerek güvenlik bakımından, 
gerekse millî ekonomimizin hayatiyetini mu
hafaza etmesi bakımından, DD na muhtaç
tır ve dünya nakliyesinde olduğu gibi DD 
Müessesesini ayakta tutmak mecburiyetinde
yiz. Bunun tedbirlerini 440 sayılı Kanunun 
esprilerinde ve bunuun daha ötesinde bir reor-
ganizasyona gitmek suretiyle, modern bir ye
nileme rehabilitasyonu suretiyle, DD nı güç
lü hale getirmeye mecbururz. 

Muhterem arkadaşlarım, DD hakkında 
söyliyeceğim sözleri bitirirken bir hususa da 
değinmek istiyorum. DD nm bugün kendi 
bünyesinde bir ıslahata gitmesi zaruridir. Çün
kü, Türkiye'de kara ulaşım vasıtaları, kara 
nakliyesini mümkün kılacak olan yolların, bu
gün Batı - Anadolu'da ve memleketin bâzı böl
gelerinde ticari mübadeleye, ve sair ulaşım 
imkânlarına senenin her tarihinde müsaidolma-
sı sebebiyle, bilhassa anakollektörlere dik olan 
birtakım geyrirantabl çalışan hatları sökmek 
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suretiyle [buraların işletme masraflarından, ha
kim masraflarından kurtulması, bunun yanın
da da bilhassa trafiği yüksek olan ve kütle 
nakliyatının çok büyük olduğu mmtakalarda 
dizelizasyona, elektrifikasyona gitmek ve alt
yapı tesislerini, yani yolu, güzergahı tashih 
etmek suretiyle, daha güçlü bir standarda, bu
günün istediği ağır nakliyata imkân verecek, 
süratli nakliyata imkân verecek olan standart
lara getirmekte zaruret vardır, fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene Doğuda 
bir kıtlık olmuş ve bu kıtlık sebebiyle hayvan 
yemi bakımından büyük sıkıntılar çekilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığının yerinde almış olduğu 
tedbirlerle memleketimizin muhtelif bölgelerin
de mevcudolan yem imkânlarını Doğuya nak
letmekte DD büyük bir fedakârlık göster
miş, büyük bir feragatle başarı ile bu işin mu
vaffakiyete ulaşmasını temin etmiştir. 

BAŞKAN — iki dakikanız var, Sayın Kara-
ağaçhoğlu. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Teşekkür ederim. 

Bir noktayı daha arz etmek isityorum. Mem
leketimizin coğrafi durumu, iktisadi durumu 
itibariyle ve bir de geleneksel olarak dini inanç
larımız itibariyle Kurban Bayramlarında bü
yük çapta hayvan nakliyatı olur. Bu itibarla 
memleketin hayvan müstahsili olan bölgelerin
den, istanbul, izmir ve sair mıntakalarma bil
hassa 'demiryolu ile büyük çapta hayvan nak
liyatı zaruri olmuştur. Bu itibarla Devlet De
miryollarının bilhassa Afyon, Konya gibi mın-
takalarında ve şarkta, Erzurum gibi mıntaka-
lardan, bu istihlâk bölgelerine hayvanların nak
li için gerekli vagon tahsisi hususunda büyük 
bir titizlikle, hassasiyetle bu bölgelere eğilme
sinde fayda olduğunu ifade etmek isterim. Zira 
önümüzdeki günler Kurban Bayramadır. Kur
ban Bayramında bu nakliyat büyük çapta arta
caktır, büyük çapta talepler vâki olacaktır. 
Vagon tahsisi bakımından bu hususa sayın Ve
kâletin dikkat nazarını çekerim, inşallah geç
mişte olduğu gibi Kurban Bayramına takad
düm eden zamanlardaki ihtiyaçlarda aynı şekil
de karşılanacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, zamanın darlığı se
bebiyle hava yolları, denizyolları ve PTT hak-
•kndaki görüş ve kanaatlerimi ifade edemedim. 

| Yalnız şunu söylemek isterim ki, Ulaştırma Ba
kanlığının bugün bütün Inıruluşlariyle birlikte 
tüm halinde, memleketin ekonomisine lüzumlu 
olan hizmetleri getirme gayretinin samimî faa
liyeti, çabası içinde olıdıığu bir hakikattir. An
cak bütün bu meseleler teknik ve ekonomik 
koşullar içerisinde, ekonomik şartlar içerisinde 
mütalâa etmek suretiyle, kuvveden fiile çıkabi
lecek meselelerdir. Yoksa bütün meselelere bir 
lâhzada çare bulmak sadece birtakım kanunlar, 
hukukî nizamlar getirmek suretiyle mümkün 
olamıyacaktır. Aslında, temelinde yatan mese
leler ekonomik ve teknik olduğu için, bunlara 
çözüm yolu da yine aynı yollarla girmek sure
tiyle, meseleye bir yaklaşım suretiyle olacak
tır. önümüzdeki artan kalkınma faaliyetleri, 
Türkiye'nin ekonomik yapısındaki süratli geliş
meler, ulaşımı, haberleşme imkânlarını daha 
çok zorlıyacaktır. Binaenaleyh, bugün sıkıntı 
sınd.an bahsedilen, muhterem sözcü arkadaşları
mın defaatle muhtelif kuruluşlar hakkında ifa
de ve beyan ettikleri birtakım tedbirler, gele
cekte daha çok kendisini hissettirecek ve mese
leler biraz daha büyümek suretiyle hal beMiye 
çektir. Bu itibarla Bakanlığın bu yönde de faa
liyet göstermesini, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile sıkı bir irtibat kurarak ulaştırma meselele
rimize plânın öngördüğü istikametlerde çözüm 
getirmesinde büyük bir gayret sarf edeceği 
inancı içerisindeyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 

MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Sözlerimi bitirirken, Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin aziz milletimize, Türk Hü
kümetine hayırlı, uğurlu olmasını diler; bu 
uğurda hizmetleri geçecek olan, 1970 bütçesini 
tatbik edecek olan, Ulaştırma Personeline mu
vaffakiyetler dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, şimdiye 
kadar altı sayın üye şahsi görüşlerini beyan et
tiler. iki tane kifayet takriri var. Fakat sırada 
iki sayın üye var. Bu itibarla takrir sahipleri
nin müsamahasına sığınarak bu arkadaşlara 
söz vereceğim. Sayın Ademoğlu. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Adana) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; Ulaştırma Bakanlığının 1970 bütçesi 
üzerinde şahsım adına ve bize ayrılan 10 dairi-

I ka zarfında bu geniş teşkilâta mensup bakanlı-
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ğın müesseselerine ait fikirlerimi söylemek çok 
zordur. Onun için ben de çok kısa olarak ve 
Bakanlığın "bir, İM müessesesine ait fikirlerimi 
arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bütçe üze
rinde grupu olan siyasi partiler ve teşekkülle
rin sözcüleri yarımşar saat konuşuyorlar ve şah
sı adına konuşan arkadaşlarım da 10 ar dakika 
fikirlerini ifade ediyorlar.. Şunu hemen arz ede
yim ki, burada konuşmaların çoğu büyük pa
rayı, gerektiren büyük parayla yapılabilecek 
işlerdir. Bu büyük paranın, Devletimizin, Hü
kümetimizin bütçesiyle kabili telif olup olmadı
ğı yüksek Heyetinizin malumlaradır. Ben ten-
kidlerimde daha çok az para ile yapılacak ve 
hattâ bir kısmı hiç parasız yapılacak hususla
ra temas edeceğim. 

Sözlerime PTT teşkilatındaki aksaklıklarla 
başlıyacağım. Muhterem arkadaşlarım, memle
ketimizde Devlet Demiryollariyle ulaşım yahut 
mektuplaşma artık, hemen hemen tarihe karış
mıştır, çok azalmıştır. Adanandan günde üç 
uçak seferi vardır. Bu üç uçak seferi olduğu 
halde Anada'dan postaneye verilen bir mek
tup Ankara'ya üç günden evvel gelmez, istan
bul'dan günde 8 uçak seferi vardır. Buna rağ
men İstanbul'dan da üç günden evvel mektup 
gelmez. Bu husus belki parayı ioabettirir, per
sonel, eleman, vasıtayı icabettirir. Telgraf da 
aynı şekilde. Adana'dan verilen bir telgrafı 
üç günden evvel (alamıyoruz. Her zaman böyle 
değil, bir günde aldığımız ölüyor, fakat her 
halde umumiyetle geç alıyoruz. Şimdi telefon 
işine geliyorum. Telefonun azlığından şikayet 
©düiyor. Evet telefon azdır, fakat ben zan
nediyorum ki, teknik bir eleman değilim, bu 
hususu bilmiyorum ama, telefonun çoğalması 
ve her istayene telefonun verilmesi büyük para
yı icabettiriyor. Ben telefonun her vatandaşın 
evine verilmesinden ziyade telefonu olan vatan
daşlarımızın rahatça telefonla konuşmalarını 
istiyorum ve bu da vatandaşın hakkıdır. Şim
di açarsınız telefonu iki dakika telefon hat ver
mez. İki dakika sonra açarsınız, istediğiniz 
numarayı çevirirsiniz numara düşmez. Tekrar 
açarsınız yine üç dakika hat vermez, beş daki
ka düşmez, bir daha, bir daha, bir daha der
ken sizin 20 dakikanız gider. Arkadaşlarım, 

iSayın Umum Müdür, Sayın Vekil, alâkalı diğer 
elemanlar bu sözlerimize inanmıyorlarsa lüt
fen çıksınlar şu Meclisin kabinlerinden bir ke
re telefon etsinler. Eğer buna inanıyorlarsa 
ben şimdi soruyorum: Bunun çaresini neden 
aramıyorlar. Bizim asabımızı bozmaya, vatan
daşın asabını bozmaya, 20 dakika telefon ba
şında bekletmeye ne hakları var? Çok hazin
dir... İstanbul'dan bir gün 01 i bulabilmek için 
yanm saat bekledim. Medeni âlemde yarım 
•saatin kıymetini size ve bu müesseseniz alâkalı 
zatına bırakıyorum. 

Bu sene bir şey çıktı; Rehberi açıyorsunuz 
falanca kişinin veya falanca müessesenin nu
marasını buluyorsunuz, numarasını çeviriyor
sunuz başka bir yer çıkıyor. Bir daha açıyor
sunuz, yine başka bir yer çıkıyor. Hatırlı
yorsunuz ki numaralar değişti. 01 e soruyor
sunuz başka bir numara veriyor. Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel bir arakadaş da 
söyledi. Bu numaralar değişecek idi ise rehber 
daha evvelden değişmeiM idi veya numara de-
ğişiMiğiylıe beraber rehberler de değişmeli idi. 
Ben eKli kuruş atıp başka yer, bir elli kuruş da
ha atıp başka bir yer, ondan sonra bir elili ku
ruş daha atıp 01 den, yani 150 kuruşa hattâ 
bir de o hakiki telefon numarasını alıp da iste
diğim şahsı çıkarmak için iki liraya telefon 
ettirmeye ne hakkı var PTT İdaresinin? Bir 
numarayı iki liraya çıkarıyorum. Bunlar pa
rasız yapılacak işler 'arkadaşlarım, yani gücü
müze giden bu. Bir telefon rehberi basılması 
için sayın alâkalılar diyecekler ki çok paraya 
ihtiyacımız var. Çok paraya ihtiyacınız varsa 
telefon rehberi parayla satılsın, maliyeti kaç ise 
ona satılsın. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, iki dakika
nız var efendim. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 
— Santrallerden 01 i açınız, asabınız bozulur, 
03 ü açınız âdabınız bozulur, lütfen alâkadar 
olunuz. Sayın Umum Müdür, sayın vilâyet mü
dürleri lütfen bir umumi telefondan telefon edi
niz, 01 i açınız, 03 ü açınız. Bunu bu ka
darla kesiyorum. 

Biraz Havayollarından da dertliyim, Hava
yollarında da parasız yapılacak işler var. Bir 
uçak yarım saat gecikmiştir, her hangi bir 
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sebeple. Onda değilim, o da kötü. Yarım saat 
gecikmiştir. Uçak gelir, 'aynı uçak kalkacak
tır, uçağın boşaltma ve ikmali yarım saat sü-
ıer. 10 dakikada yapılacak ikmal yarım saat 
sürer. Çünkü bagajı alan ordaki alâkalı ya
nındaki ile ahbaplık yapar, dostluk yapar, bir 
bagajı bir saniyede, beş saniyede koyacağı yer
de (iki dakikada kor. Bu şekilde bununla kim
se alâkadar olmaz. Uçak geç gelmiştir, vatan
daşlar orada bekliyordur, bir an evvel uçağı 
kaldıralım diye Havayollarının hava meydanın
da 'acaba bir elemanı yok mudur bunların baş
larında? Bir an evvel doldurmayı, ikmali yap
mak için bir çaba sarf edilemez mi? Bu da mı 
parayla yapılır? 

Hoparlörler; zannediyorum ki hepiniz Ha-
vayollarmdaki hoparlörlerden şikâyetçisiniz. 
Bir şeyler söyler anlamazsınız. Bu yüzden 
kim bilir ecnebiler ne kadar yanlış uçaklara bi
ni^ orlardır? Biz binmiyoruz, ama gidip soruyo
ruz. Bu hoparlörleri Havayollarının mensup
ları duymuyorlar mı arkadaşlar? Havayolları 
idare Meclisindeki arkadaşlarıma da bunu dert 
yandım, yine para etmedi. Nazarı dikkatlerini 
celbederim. Uçaklara binersiniz ne kadar sos
yalist gazete varsa çfter çifterdir, aksini yazan 
gazetelerden bir tanesini ya bulursunuz ya bu
lamazsınız. Bunu da İdare Meclisi üyelerine 
söyledim, bu da para etmedi. 

BAŞKAN — Sayın Ademoğlu, bağlayınız 
lütfen. 

MEHMET NURİ ADEMOĞLU (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. Nihayet personel, 
Havayolları personeli; bilet almaya gidersiniz 
asık suratlar, kelimeler sert, bir yabancı firma 
havayollarının personeline gidersiniz size büyük 
alâka gösterir, güler yüz gösterir. Türkiye'
mizde artık memurlarımızın halka güler yüz, 
tatlı dille muamele yapması Adalet Partisi Hü
kümeti geldiğinden beri başlamıştır, fakat bâ
zı müesseseler maalesef bu yola ayak uydura-
rnamaktadırlar. Onun için istirham ediyoruz, 
alâkalılar personellerine kurs mu gösterirler, 
dikkatlerini mi çekerler, tenkid mi ederler, ih
tar mı yaparlar, ne yaparsa yapsınlar, diğer 
benzeri firmaların personellerinin seviyesine 
yetiştirmeye çalışsınlar. 

Ulaştırma bütçesinin memleketimize, mille
timize, ulaştırma camiasına hayırlı, uğurlu ol
masını isterim. 

BAŞKAN Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler; söz sırası
nın bize gelemiyeceği kanisiyle konuşmaları
mızı teferruatlı olarak hazırhyamadık, fakat 
Sayın Başkana teşekkür ederim, söz vermek 
lûtfunda bulundular. 

Arkadaşlarım uzun uzun üzerinde durdular, 
Ulaştırma Bakanlığının. Biz de bugüne kadar 
fırsat buldukça Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
muhtelif müesseseler üzerinde durmuştuk. Se
nelerden beri durulmuş, Meclis zabıtları tet
kik edilirse aşağı - yukarı bugünkü yapılan 
konuşmalar bundan 15 sene evvel de yapılmış
tır, 20 sene evvel de yapılmış. Ama ben Ulaş* 
tırma Bakanlığını deruhte eden kıymetli arka
daşıma olan itimat ve güvencimden dolayı nâ
çiz kanaatlerimi bir defa söylemek ve bir uya
rıda bulunabilmek fırsatı elime geçmişken 
bunu değerlendirmek istiyorum. Bu Bakanlık 
bütçesi üzerinde de, başka bütçeler üzerin
de söz almamak niyetindeyim, inşallah bu se
neden sonra bugüne kadar alıştığımız umur
samazlık ve netice almamazlık ortadan kal
kar. 

Kıymetli arkadaşlarım, meşhur hikâyede
ki gibi «Ne söyüyeyim de ağlıyayım» demiş.. 
Şimdi Ulaştırma Bakanlığının hangi umum mü-. 
düdüğünden başlıyalım, işe. Memleket ekono
misinde ki turistik bakımdan, turist geliri bakı
mından, istihdam politikasına kadar, ulaştır
ma politikası, iktisat politikamı?, fiyat politi
kamız hepsi bu Ulaştırma Bakanlığının içe
risinde mevcut. Hepsi başlı başına milyonluk, 
devlet bütçesine külfet tahmil eden ve zarar
ları, açıkları devlet bütçesinden ödenen, bu 
umum müdürlüklerin hepsinin tutumu ayrı ay
rı içler acısı. Evvelâ şunu belirtmek istiyorum 
ki, çalışma aşkı yok, muhterem arkadaşların;, 
buradaki personelin büyük kısmında hizmet et
me aşkı yok. Devlet memuru sıtatüsü içerisin
de, bir âmme hizmeti görüyoruz psikolojisi içe* 
risinde vatandaşa iyi muamele etmek yok. 
Müesseseyi kâra geçirebilir miyiz ne yapabili
riz demek yok. Herkes her verilen işi deruh-
de ediyor. En mesuliyetli, en kıritik anlarda ve
rilen işlerin altına umum müdür olarak im
za atmaktan çekinmiyorlar. Umum müdürlük 
koltuklarını işgal etmekten çekinmiyorlar. Bu 
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Bu böyle devam ederse daha 40 sene Tür
kiye parlâmentolarında bu umum müdürlükle
rin bütçeleri aynı şekilde konuşulur gider. 

Muhterem arkadaşlarım, bir PTT Genel Mü
dürlüğü var. Arkadaşlarım, uzun uzun anlat-
lılar, daha fazla anlatmak suretiyle hem si
zin kıymetli vaktinizi almak ve hem de kendi
mi lüzumsuz heyecanlandırmak istemiyorum. 
Yalnız §u kaçlarını soyliyeyim, Yenigehirdeki 
postaneye gidersiniz - istanbul'a telefon ede
ceksiniz - İstanbul telefon rehberini bulamaz
sınız. Şikâyet edecek makam ararsınız, mü
dür muavini beyefendiye gidersiniz, kendini
zi tanıtırsınız, - âdetimiz olmadığı halde aca
ba dikkat çekilir mi diye -. Sayın müdür mua
vini beyefendinin cevabı «Her ne kadar benim 
kısmıma taallûk etmiyorsa da alâkadar ola
yım». Bunu bir şikâyet maksadiyle değil hiz
metteki zihniyeti göstermek bakımından arz 
ediyorum. Aşk yok muhterem arkadaşlar. Hiz
met etmek aşkı yok. Bu aşk tükenmiş. Bu tü
kendikten sonra bir netice beklemeye, bu mües
seselerin hizmetine muhatabolan milyonlarca 
vatandaşın müesseselerden memnun olmasına 
imkân yok. Karşı karşıya gelinmiş.. PTT te
lefon hizmeti yapıyor, şunu yapıyor, bunu ya
pıyor, ama hizmet gördüğü vatandaş PTT nin 
karşısında, PTT vatandaşın karşısında. Daha 
3 - 5 sene evvel vatandasın kanuni hakkı mah
kemeler marifetiyle PTT idaresinden tahsil 
edildi. PTT İdaresi milyonlarca lira avukatlık 
ücreti ödedi. Vatandaşın sarih, kanuni hakkı
nı vermedi. Bu bir hukuka bağlı, kanun devle
ti, hukuk devleti nizamı içerisinde düşünüie-
miyecek hareketler. Ama oluyor, muhterem ar
kadaşlarım. 2 senedir gördüğümüz, bize inti
kal eden şikâyetleri aksettirmek için telefon 
Başmüdürünü ararız, istanbulda. Kendisi ile 
2 senedir teşerrüf etmek imkânı hâsıl olmadı. 

.Yerinde yok, çünkü. Bunlara bakan yok mu? 
Kontrol eden yok mu? Müfettişi yok mu? Yok, 
muhterem arkadaşlarım, Nasıl bir lâubalilik, 
mesuliyetsizlik içerisinde çalışmadır. Bunun 
al Urdan kalkmaya imkân yok. Biraz evvel ar
kadaşlarım anlattı, istanbul'da numaralar de
ğiştiriliyor. Yeni santraller kuruldu. 44 1er 
48 oldu. 48 1ar 47 olmuş. 3 defa, 4 defa telefon 
edooekeiniz. 01 i çıkarmaya imkân yok. 03 ü çı
karmaya imkân yok. Her telefon edişte yeni-
dc:.î. münakaşalar, yeniden şikâyetler. Artık 

bu, bir vatandaşın yaşantısında değil bir ko
laylık sağlamak, bir izaç eden müessese halini 
almış. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın, Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Gelelim 
asıl üzerinde durmak istediğim Denizcilik Ban
kasına. Kendisini tanımadığım, maalesef te
şerrüf etmediğimiz Sayın Umum Müdürümüz
den, fakat çok ümitler beslediğimiz ve haki
katen bankaya bir şeyler getireceğini temen
ni. ettiğimiz, Sayın yeni Umum Müdürümüzden 
istanbul halkı adına bâzı temennilerde bulun
mak istiyorum. Evvelâ, şu Denizcilik Ban
kası denen garip umum müdürlüğe ve 18 sene
dir devam eden ta Seyrü Sefayinden, Akay ida
resinden bugüne kadar ismi ne kadar değişir
se değişsin, ismi değiştikçe, gittikçe daha faz
la zarar eden, daha fazla komplike hale ge
len şu Denizcilik Bankasından kurtulmak lâ
zım. Bu 18 senedir fayda vermedi. 18 senenin 
9 senesi ziyan milyonlarca, yüz milyonlarca 
borç, 19 tane sendika. Hepsinin toplu sözleşme-», 
leri, hepsinin personel masrafları. Bunların hep
si defaatle söylendi. Bizde söyledik senelerce, 
burada. Netice alınmıyor. Bu Denizcilik Ban
kasının bugünkü kuruluş şekli ile bunu devam. 
ettirmesine imkân ve ihtimal yok. Sayın Baka
nımızdan mutlaka bu ise el atmasını ve buna 
bir şekil vermesini, temsil etmekle şeref duy
duğum İstanbul halkı namına bilhassa rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. Lüt
fen bağlayınız. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Müsaade 
ederseniz iki noktayı daha izah etmek istiyo
rum. Bağlıyayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir rakam vereyim. 
Sayın Genel Müdürün ne kadar zor bir yükün 
altına girdiğini göstermek bakımından Arap sa
çma dönmüş, altından kalkılmaz bir müessese 
haline gelmiş Denizcilik Bankası. Büro perso
neli 1964 te 2 477 kişi, ki asü bu rakamlar, her 
ne sebeptense, geçen sene de üzerinde durduk, 
1984 ten alınıyor. Biz diyoruz İd, 1959 elan iti
baren alınsın. 1960 tan itibaren alınsın. Asıl 
büyük artış personel masrafında ki, 1960 - 1963 
yılları arasında olmuştur. Her ne sebeptense ar
kadaşlarımız, raportör arkadaşlarımız, bu 3 se
neye hasrederler. 1964 te büro personeli 2 477 
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kişi iken, 1969 da 2 835 e çıkmış. Büro persone
linde 500 kişiye yakın artış. Gemi adamları 
1964 te 6 270 kişi iken, 1969 da 5 968 kişiye in
miş. Gemi adamlarında iniş var, ama büro per
soneli, o maalesef hiç kimsenin önüne geçeme
diği, o büro personeli artmakta devam ediyor. 
Bu 1960 - 1963 yılları arasında alınanların üze
rinde durnıryacağım. Denizcilik Bankasında 
evinde oturduğu halde kaç kaptana para öden
mektedir? Üniversite tahsili yapan kaptanları
nız, devamlı fakültelere devam eden; amagelip 
de Denizcilik Bankasından her ay maaşını alan
lar. Bunlar ayrı mevzular zamanımız müsait de
ğil. Sayın Başkanın da kâfi derecede müsamaha
sını suiistimal ediyorum. Bu Devlet Yatırım Ban
kasına olan borçlar ve faizler, biraz evvel arz 
ettiğim gibi. Sayın Bakamınız inşallah bu mü
esseseye yeni bir şekil verir. Faiz ödemek su
retiyle âmme hizmeti gören b!ir müessese dün
yanın hiçbir yerinde yoktur. Bu reorganizas-
yonun yapılması şart. Hava yollarını tekrar et
mek istemiyorum. Zaten vaktim de doldu. Yal
nız Havayollarında, teknik personelde, bir yılda 
artış % 2,7 iken... 

BAŞKAN — Zamanınız doldu Sayın Adalı, 
istirham ediyorum. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. % 2,7 iken büro personelinde 
% 29,8; yani % 30 a çıkmış. Bunun da sebebi
ni öğrenemedik. Her halde yeni bürolar açıl
mıştır. Bir de dış bürolarda çalışan arkadaşları
mız, hakikaten gayret içinde çalışmaktadırlar. 
Yalnız Londra'ya... 

3 . 2 . 1970 0 : 2 
BAŞKAN — Sayın Adalı, her sayın hatip si

zin yaptığınızı yaparsa biz bunun içinden çıka
mayız. Vaktiniz geçiyor efendim, istirham edi
yorum. 

ERDOĞAN ADALI (Devamla) — Sayın 
Başkan, size cevap vererek bir dakika daha 
kaybetmek istemiyorum. Bu Londra'daM büro
nun açılmış olmasına rağmen, maalesef Londra'
ya uçaklarımız malûm ihtilâftan dolayı inemi
yor; bu büro masrafları da ödenmektedir. Aca
ba evvelâ mutabakat temin edildikten sonra bu 
şekilde ibr büro açılamaz mı idi? Bu hususunda 
cevaplandırılmasını rica ediyorum. Sayın Baş
kan, bilhassa özür dilerim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Ulaştırma Ba
kanlığı 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde 
grupları ve şahıslan adına görüşmeler bitmiştir. 
Şimdi söz sırası Sayın Bakanın. Sayın Bakan 
özür dilerim. Saat 19,00 da keserim. Çünkü vak
timizi iyi kullanmaya mecburuz. Rötarımız aşa
ğı, yukarı bir günlüktür. Bu 20 dakikalık zama
nı konuşacaksınız, ondan sonra devam edecek
siniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — Sayın Başkanım, ara
dan sonra devam etsem olmaz mı? (Ara verelim 
sesleri). 

BAŞKAN — Pekâlâ, Umumi Heyetin tema
yülüne uyarak saat 20,00 de toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,22 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20,00 

BAŞKAN — Bıaşkanvekili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER — Hüseyin Atmaca (Denizli), Sami Turan (Kayseri) 

» 

BAŞKAN — 27 nci Birleşimin üçüncü oturumunu açıyorum. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

lm — ±970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (Devamı) 

N. — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge

nel Müüdrlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarı
sı ve Karma Bütçe Komsiyonu raporu (M. 
Meclisi 1/6; C. Senatosu 1/1045) (S. Sayısı : 
1291) (Devamı) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet 
Hava Meydanları 1970 yılı Bütçe kanunu tasa
rıları üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz. 
Söz sırası Sayın Bakanda. Sayın Nahit Mente
şe, Ulaştırma Bakanı. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Aydın Milletvekili) — ıSayın Başkan, Yüce 
Senatonun Sayın üyeleri; gerek kendi adıma, 
gerek temsil etmekle şeref duyduğum ulaştırma 
camiası adına sizleri saygılarımla selâmlıyarak 
konuşmama başlıyorum. 

Sayın senatörlerin gurupları ve şahısları 
adına gerçekçi ve yapıcı bir görüşle dile getir
dikleri tenkid ve temennileri (dikkatle dinlemiş 
bulunmaktayız. Bu tenkid ve temennilerin çalış
malarımıza, bizlere ışık tutacağını belirtmeyi 
zevkli bir vazife saymaktayım. Muhterem sena
törlerin sorularının büyük bir kısmına cevap 
teşkil edeceğini umduğum konuşmama, bakan
lık çalışmaları ile başlryacak bilâhara, bakanlı
ğa bağlı ve fakat denetimleri 468 sayılı Kanun
la T. B. M. Meclisine ait bulunan iktisadi dev
let teşekkülleri ve Türk Hava Yolları Anonim 
Ortaklığı faaliyetleri hakkında bilgi arz edece
ğim. 

Sayın senatörler, yüksek malûmları olduğu 
üzere, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri millî 

ekonomimiz ve yurt savunmasını ve halkın gün
lük yaşantısını kesin ölçüde etkilediğinden, 
bütün dünya memleketleri ulaştırma ve haber
leşme faaliyetlerine büyük önem vermekteıdir-
ler. Bu itibarla, Ulaştırma Bakanlığının ulaş
tırma sistemlerimizi memleketin tüm ihtiyaçla
rına cevap verecek bir seviyeye getirilmesini ve 
ileri memleketler ölçüsünde faaliyette buluna
bilmelerini sağlaması gerekmektedir. Bakanlı
ğın kuruluş Kanunu 1945 yılında yürürlüğe 
girmiştir. O tarihten bu yana ulaştırma faali
yetlerinde gerek teknik ve gerek ekonomik yön
lerden büyük değişiklikler ve gelişmeler mey
dana gelmiş olduğundan, bakanlık kuruluş Ka
nununda yer alan görevlerde bir değişiklik ol
mamış, bu görevleri ifa eden personel gücü de 
zamanla yetersiz İhale gelmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı, bugünkü yetersiz ha
liyle kendisine verilen görevi istenilen şekilde 
ifa edemdiği gibi, varlıklarının yekunu milyar
ları aşan teşekkülleri de gereği veçhile kontrol 
edememektedir. Bu itibarla bakanlık bünyesi
nin süratle, modern ulaştırmacılığın gerektir
diği imkânlarla teçhiz edilmesinde mutlak bir 
zaruret bulunmaktadır. Bu hususu sayın sena
törlerimiz, sayın grup sözcüsü arkadaşlarımız 
dile getirdiler. 16 milyonluk bir bakanlık teşki
lâtının bütçesinin de kifayetsiz olduğunu belirt
tiler. Kendilerine teşekkür ederim. 

Bu nedenle kuruluş kanun tasarısı Birleş
miş Milletler Kalkınma Programı özel fonundan 
yardım edilmek üzere, hükümetimizle Milletle
rarası Kalkınma ve imar Bankası arasında 
ulaştırma koordinasyonu ve demiryolu reorga-
nizasyonunun etüdü hakkında yapılan anlaşma 
gereğince, Lital - Konsüet firmasına etüdü ve
rilmiş bulunmaktadır. Halen bu raporların in
gilizce metinleri Lital Konsüt firması tarafın-
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dan bakanlığımıza intikal etmiş bulunmakta
dır. Bu hususta Iital Konsut firmasının rapor
ları muvacehesinde, bakanlığımızda çalışmaları
mız devam etmektedir. 

Sayın grup sözcüleri kanun tasarıları hak
kında, geçen devrede bu kanun tasarılarının 
tedvin edilememesinden yakındılar. Hakikaten 
geçen devre hükümetimizce sevk edilen birta
kım tasarılar kanunlaşamamış, hu seneye inti
kal etmiş bulunmaktadırlar. Seçimlerin yenilen
mesiyle kadük olan bu kanunllardan birisi Tel
siz Kanun tasarısıdır, ikincisi denizde mal ve 
can koruma kanun tasarısı ile Posta biriktirme 
kanun tasarısıdır. Başbakanlıkça bu 3 kanım 
tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığına intikal ettirilmiş bulunmaktadır. Bun
lardan bilhassa Posta biriktirme kanun tasarı
sı ehemmiyet arz etmektedir. Bu kanun tasarısı 
eğer Yüce Meclislerce tedvin edidir, kanunlaş-
tırılırsa o takdirde köyde, bucakta halkın tâ
biri ile «çıkında kalmış paralann» posta birik
tirme sandıklarına intikalkali temin edilmiş 
olacaktır. Yine PTT ve DD kuruluş kanun ta
sarıları Hükümet değişikliği sebebiyle iade edil
miş olup, yakında yine Başbakanlığa sunula
caktır. 

Demiryolu Nakliyat Kanunu, ^Karayolu 
Ulaştırma ve Trafik Genel Müdürlüğü teşkili
ne dair kanun, Karayolu Nakliyeciliği Kanunu, 
Hava Seyrüsefer Kanunu, Devlet Limanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü Kanunu, Deniz Sek
törüne ait Reorganizasyon Kanunu. Bu tasarı
lar üzerinde çalışmalar da tamamlanmak üzere
dir. 

Sayın Senatör Haydar Tunçkanat arkadaşı
mız, bu tasarıların geçen devre tedvin edileme
mesinden uzun uzun yakındılar. Geçen iktidar 
devremizde gensoru, genel görüşme, Meclis 
araştırması gibi denetim yollan, maalesef sa
yın arkaidaşl'aniîiız tarafından suiistimal edil
miştir. Engellenmek için hemen, hemen Meclis 
lerin çalışmalarının % 50 si gensoru ile, genel 
görüşme ile ve Meclis araştırması ile geçmiştir. 
Elbette Meclisler hükümetleri denetliyecekler-
dir. Ancak senede Millet Meclisinde 88 tane 
gensoru verilmesi her halde bu müesseselerin 
darbelenmesi mahiyetinde telâkki edilmektedir, 
kanaatimizce. Bu denetim yolları öyle denetim 
yollarıdır ki, verildiği zaman vatan sathında ses 
çıkarsın. Hakikaten heyecan duyulsun. Ama 

maalesef sayın arkadaşlarım, geçen dönemlerde 
Meclisler kanun yapmak hususunda, imkân bu
lamamışlardır. Arz ettiğim üzere, denetim yol
ları suiistimal edilmiştir. İnşallah bu devre, bu 
arz ettiğim kanun tasarıları kanunlaşmış ola
caktır. Bunu ümidetmekteyiz. Bakanlık olarak 
da bunu-şiddetle takibedeceğiz. 

Evvelemirde Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar 
arasında Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü üzerinde biraz söz etmek istiyo
rum. 

DHMÎ. Genel Müdürlüğünce halen 15 aded 
uluslararası ve millî trafiğe açık hava alanı iş
letilmektedir. Bu alanların toplamı 2 000 582 
m2 yi bulan kaplamalı satıhlarında kar, buz mü
cadelesi yapılmaktadır. Bu amaçla çeşitli mey
danlarda 29 aded özel maksatlı kar mücadele 
aracı ve 323 aded genel maksatlı araç çalıştırıl
maktadır. 

Hava ulaştırma araçlarında kaydedilen geliş
melere paralel olarak meydanların da hizmet ve 
yolcu kolaylıkları kapasitelerini artırmak için 
devamlı çalışmalar yapılmaktadır. Bu meyanda 
yakın tarihte memleketimize sefer yapmaya 
başlıyacak olan Jumbo - Jet tipi büyük uçak
ların taşıyacağı fazla yolcu kapasitesini karşıla
mak üzere Yeşilköy hava alanında büyük bir 
tevsi faaliyetine girişilmiş olup, dış yolcu salo
nuna 600 m2 lik bir ilâve yapılmaktadır. 

Yine yıllık % 26,4 hava trafiği artışını kar
şılamak üzere Yeşilköy hava alanında ve yıllık 
% 304,6 trafik artışını karşılamak üzere İzmir 
hava alanında yeni tesisler kurulması plânlanmış 
ve faaliyete geçilmiştir. 

Havayolu ile taşman toplam yolcu adedinde 
yıllık ortalama artış % 18,1 i, yük trafiğinde ise 
% 30,2 yi bulmaktadır. 

Gerek yolcu gerek uçak trafiğindeki artışla
ra paralel olarak Hazine gelirlerinde de artış ol
muş, özellikle alman ilâve tedbirler ve bulunan 
yani gelir kaynakları sayesinde 1965 yılma na
zaran % 177 gelir artışı sağlanmıştır. Burada, 
gelir artışının başlıca âmilinin şimdiye kadar 
işletilmiyen yeni hizmet ve kolaylıklar karşılığı 
gelirler olduğunu belirtmek yerinde olacaktır. 
Misal olarak, 1 Ocak 1970 tarihinden itibaren 
yurdumuz üzerinden transit geçen uçaklara uy
gulanan geçiş ücreti tarifesinden gelirlere 6-7 
milyonluk bir artış sağlanmıştır. Bu 1970 sene-
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sinde 32 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmek
tedir. 

Beynelmilel standartların gerektirdiği en 
modern ve hassas elektronik sistemlerle dona
tılmış havayolları sistemini, hava trafik kontrol, 
muhabere servislerini ve meydanları devamlı 
olarak çalıştırmak ve hizmetin gerektirdiği yük
sek standartlarda tutmak için personel eğiti
mine de büyük önem verilmekte, bu amaçla dış 
ve iç imkânlardan faydalanılmaktadır. Hizmet 
çapı ve çeşitlerinin havacılığın artan ihtiyaçla
rına uygun olarak devamlı arlış göstermesi de 
personel kadrolarının devamlı artırılmasını ve 
yeni personel yetiştirilmesi işine hız verilmesini 
gerektirmektedir. Nitekim 1965 yılına nazaran 
% 7 artışla halen 2 611 olan personelden 1 179 
una iç ve dış eğitim imkânı sağlanmış bulun
maktadır. Mamafih teknik personel dışında per
sonel tasarrufuna gitmeyi de düşünmekteyiz. 
Bâzı kadroların, şahsan, bilhassa hava alanların
da çalıştırılan lüzumsuz kadroların da bulundu
ğuna inanmaktayız. Bu yoldan da bir tasarrufu 
derpiş etmiş bulunmaktayız. 

Ancak yetişmiş personelin süratle idareden 
ayrılması ve yeni alman personelin hizmet se
viyesine yetiştirilmesi DHMİ. Genel Müdürlüğü
nün büyük problemlerinden birisidir. 

Bununla beraber modern havacılığın gerek
tirdiği teknik hizmetleri süratle sağlıyabilınek 
amaciyle meydanlar, sistemler ve hizmetleri ge
liştirme projeleri üzerindeki çalışmalara önem
le devam edilmektedir. 

C.H.P. si Sayın Sözcüsü Nazif Çağatay ar
kadaşımız «Hava alanlarında yer hizmetleri ye
tersizdir ve düzensizdir» buyurdular. Hava alan
larımızda yer hizmetlerinden birisi hariç, genel
likle özel en lüks şirketler tarafından ifa edil
mektedir. Bakanlık camiasında mülâhaza edile
bilen tek kuruluş Uçak Servisi Anonim Şirketi
dir. 1958 den beri bu şirket faaliyette bulun
maktadır. 

Yine Sayın C.H.P. si Sözcüsü Nazif Çağatay, 
«İzmir ve Adana meydanlarının trafik bakımın
dan Türk makamlarının kontrolü dışında oldu
ğunu ve Amerikalı dostlarımızın talimatlarına 
uyulmak zorunluluğundan bulunulduğum!; İz
mir'de Türk uçaklarının meydana inmesi veya 
meydandan kalkması Amerikan makamlarının 
müsaadesi ile kabil olduğu, Adana sivil hava 

meydanındaki iniş, kalkışı da Amerikan üssün
deki kuleden verilen talimat gereğince gerçek
leştirilmektedir» buyurdular. Hemen arz edeyim 
ki sayın arkadaşlarım, Türkiye hava ülkesi üze
rinde hava trafik kontrol sorumluluğu 6686 sa
yılı Kanunla DHMİ. Genel Müdürlüğüne veril
miştir. İzmir Çiğli hava alanını Türk Hava Kuv
vetleri Eğitim Kor. Komutanlığı ile DHMÎ. Ge
nel Müdürlüğü müşterek olark işletmektedirler. 
Türk Hava Kuvvetleri ile DHMÎ. Genel Müdür
lüğü arasında yapılan bir protokol gereğince 
yaklaşma kontrolü DHMÎ. tarafından ve kule 
kontrolü Türk Hava Kuvvetleri Eğitim üs Ko
mutanlığı tarafından yürütülür. Türk Havayol
ları uçaklarına devamlı olarak öncelik verilir. 
Ancak uçuş emniyeti noktai nazarından, bir sa
kınca olduğu zamanlar müstesna, yolcu uçak
ları belirli bir bekleme noktasında kısa bir süre 
bekletilir. Sayın Nazif Çağatay'ın belirttiği şe
kilde bir durum mevcut değildir. 

Adana'da Şakirpaşa sivil meydanı münha
sıran DHMÎ. Genel Müdürlüğünce işletilir. Bu
rada da uçuş emniyeti noktai nazarından Türk 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile DHMÎ. Genel 
Müdürlüğü arasında yapılan bir protokol ile 
yaklaşma, kontrol askerî makamlarca, kule kon
trolü DHMÎ. ce yapılmaktadır. 

Geçen sene askerî meydanda yapılmış olan 
grev esnasında sivil meydan DHMÎ. tarafından 
trafiğe açık tutuldu. Yaklaşma, kontrol DHMÎ. 
tarafından yürütüldü. Işıklandırma ve telsiz ir
tibatı kesilmedi. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkınmamıza muvazi olarak PTT hiz
metlerinin gelişen inkişafı karşısında fazla ya
tırım yapılması gerektiğine inanmaktayız. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda PTT için 1 milyar 20 
milyon liralık yatırını öngörülmüş ise de, 5 yıl
lık programlarda 820 milyon lira tahsis oluna
bilmiştir. Çeşitli nedenlerle 582 milyon liralık 
yatırım yapılabilmiş. Böylece plânda öngörülen 
miktarın % 57 si gerçekleşmiştir. 2 nci 5 Yıllık 
Plân devresinde PTT ye 960 milyon liralık yatı
rını öngörülmüştür. Plânın ilk 2 yılında, yani 
1888 ve 1989 yıllarında ayrılan yatırım miktarı 
cem'an 340 milyon liradır. Buna mukabil bu iki 
y>Ida PTT nin yatırımı 420 milyon lirayı bul-
nıujtur, Yani plânda derpiş olunan rakamın 
% 28 fazlası gerçekleşmiştir. 1970, 1971 ve 1972 
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yıllarında yatırımların aynı tempo ile devam 
edeceğini kuvvetle ümidstmekieyiz, 

PTT hizmetlerinin yurdun en ücra kö
selerine kadar götürülebilmesinde son beş yıl
da büyük artışlar kaydedilmiştir. Şöyle M, 

PTT G-eııel Müdürlüğü 1935 yılma girerken, 
1436 yerde ~PTT hizmeti görmekte iken 1989 so
nunda, yani 1970 başlangıcında, 2 689 PTT iş
yeri hizmete arz edilmiş bulunmaktadır. Beş yıl
daki artış 1 253 tür. Bu artışın 400 adedi son 
1969 yılında gerçekleşmiştir. 

1965 yılı başında PTT işyerlerinden yalnız 
1 227 adedi telefon şebekesine bağlı iken, 1970 
yılı başında bu rakam 2 194 e ulaşmıştır. 

Yeni açılan işyerlerinin büyük kısmı bucak 
ve köylerdir. Bu yerlere telefon santralini götür
mek lazımgelmektedir. Her ne kadar 440 sayılı 
Kanun verimlilik ve kâr gayesini gütmüş ise 
de, PTT buralarda çok daha az kazandığı hal
de köyü, bucağı medeni vasıtalardan istifade et
tirmek için buralara da gitmektedir. Arz etti
ğim üzere, bu konularda yapılan çalışmalar so
nunda 1965 başında yalnız 672 yerde telefon 
santrali var iken, bugün santral olan yerlerin 
adedi 1 261 e ulaşmıştır. Ayrıca mevcut santral
ler de tevsi edilmiştir. 1965 başında 251 700 
olan santral kapasitesi 1970 başında 364 400 ra
kamına ulaşmış bulunmaktadır. 

Görülüyor ki, son 5 yılda PTT Genel Müdür
lüğü halka hizmet arzında büyük mesafeler 
katetmiş bulunmaktadır. 

PTT hizmetlerine karşı yurttaşların talebi o 
kadar çok artmıştır ki, küçük kasabalarımızın 
bile özellikle telefon ihtiyaçlarını karşılıyama-
maktadır. 

Sırası gelmişken bir - iki misalle bu durumu 
arz edeyim. 

Bugün hepimizin sıkıntısını çektiğimiz şehir
lerarası konuşmalarda o kadar çok artış olmuş
tur ki, İkinci Beş Yıllık Plân hazırlanırken mü
tehassısların 1972 yılında varabileceklerini um
dukları trafik rakamlarına daha 19G3 de ulaşıl
mış bulunmaktadır, konuşma trafiği bakımın
dan. 

Şehirlerarası yıllık trafik 1960 yılında, 12,5 
milyon, 1964 yılında 15 milyon 900 bin, 1968 
yılında 29 milyon 600 bin, iken, 1969 yılında 
33 milyon adedi bulmuş bulunmaktadır. Yani, 
1960 trafiğinin üç misline çıkmış bulunmakta

dır. Yukarıda arz ettiğim gibi, bu hedef 1972 
de düşünüldüğü halde, o kadar telefon trafiği 
artmıştır ki, 1968 de bu hedefe ulaşmış bu
lunmaktayız. 

Sayın Şevket Akyürek arkadaşımızın, sin
yal vermeden gecikmeler olduğundan bahset
tiler. Yine, bir başka arkadaşımız telefonu 
çevirdiğiniz takdirde başka numaraların çık
tığından, yakındılar. Bu ekseri gündüz ko
nuşmalarında olmaktadır, aziz arkadaşlarım. 
Sayın Ademoğlu arkadaşımız, bize inanmıyor
larsa gitsinler baksınlar şu anda çevirsinler, 
dediler. Bunlar gerçek, muhterem arkadaşla
rım. itiraz etmeye hiç hakkımız yok. Her 
gün gördüğümüz, karşılaştığımız hâdiselerdir. 
Sayın Genel Müdürle, genel müdürlüğe men
sup arkadaşlarımla ve teknik arkadaşlarımızla 
bu konu üzerinde gerekli çalışmalar yapıl
maktadır. Yine önümüzdeki günlerde bu sı
kıntıların izalesi için elbette gerekli çalışma
ları yapacağız. Hâdise tekniktir. Sayın genel 
müdür arkadaşıma durumu biraz evvel söyle
diğim zaman, «Bu Avrupa memleketlerinde 
görülmemektedir» diyerek, derhal bana bir mec
mua uzattılar, «işte Paris'te de ayni şekilde 
sinyal vermemekte, sinyal vermediğinden, tele
fonların zamanında düşmediğinden Parisliler 
de şikâyetçidirler» dedi. Ama bütün bunlar, 
ne olursa olsun muhterem arkadaşlarım, el
bette konu üzerinde ehemmiyetle durulacak
tır. Elbette vatandaş, elinin altındaki tele
fonun normal bir şekilde çalışmasını istiyecek-
tir, bu hakkıdır. Evvelemirde, tevsie gitmek
ten ziyade, bu konunun halledilmesi icabettiği 
kanaatini taşımaktayım. 

Şehirlerarası telefon trafiğinin çok arttığını bi
raz evvel rakamlar vermek suretiyle arz etmiştim. 
Hakikaten muhterem arkadaşlarım, bugün nor
mal konuşma, bilhassa istanbul - Ankara 
arasında çok güçleşmiştir. Ama, telefon tra
fiği açısından nazarı itibara alarak, PTT İda
resine bu noktada hak vermek icabede çektir. 

Telefon memurlarından arkadaşlarımız şi
kâyet ettiler. Bu bir eğitim meselesi, aziz ar
kadaşlarım. Zaman zaman gece yarısı 3 de 
4 de, 5 de ben dahi uyandırılıyorum, vatandaş
larımız tarafından. Telefon memurelerimizden 
şikâyet ederler. Sayın senatörlerimiz, sayın 
milletvekillerimiz, hattâ sayın Bakan arkadaş
larımız da şikâyet ederler. Kendilerinin iyi 
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bir muamele görmediğini ifade ederler. Ama 
bu bir eğitim meselesidir. Nitekim Ankara'da 
Birleşmiş Milletlerin yardımı ile bir eğitim 
merkezi tesis edilmiştir, kurulmuştur. Bütün 
memurlarımızı "ve memur elerimizi burada eği
terek vatandaşlarımıza daha iyi hizmet imkân
larını bağlıyacağımızı ümidetmekteyiz. 

Yine İstanbul Senatörü Şevket Akyürek 
arkadaşımız, pul koleksiyonu hediyesinin suiis
timal edildiğini, ifade ettiler. Posta Kanununa 
göre muhterem arkadaşlar; hemen derhal bu 
soru üzerine konuyu tetkik ettim. Posta Te
lefon İdaresi Kanununun 7 nci maddesinde «bas-
tıncağı pullaradn münasip görülecek yer
lere her yıl Genel idare Encümenince tesbit 
edilecek miktarı geçmemek üzere armağan 
vermeye izinlidir», demektedir, Demekki, PTT 
îdaresi bir kanunsuz muamele icra etmemiştir. 
Armağan pullar 1969 senesinde, yine demin 
arz ettiğim gibi 5584 sayılı Posta Kanunu
nun 7 nci maddesine müsteniden 1380 seri Mil
letlerarası Posta Birliği ve kongrelere, 1960 
seri yurt içi armağanları, bunlar başlıca 
yurt içinde verilenler, senatörler, milletvekil
leri, müsteşarlar, bir kısım genel müdürler, 
PTT yönetim kurulu kararı ile tesbit edilen 
personel, pul basan matbaaya bir kısmı ya
bancı misyon şeflerine, 3340 aded armağan 
edilmiştir. 1969 da dağıtılan bir seri toplam 
pulun nominal bedeli 350 lira değildir, 331,70 
kuruştur. 

Çok muhterem arkadaşlarım, telefon trafi
ğinin artmasından rakamlar vererek izahatta 
bulunmuştum. Yine bu cümleden olarak, 1964 
yılında 310 milyon mektup taşınırken, 1969 
yılında 500 milyon mektup taşınmıştır. Her 
gün muhabere, sosyal ve ekonomik, kültürel 
kalkınmaya muvazi olarak artmaktadır. 1961 
yılında yabancı memleketlerdeki işçilerimizden 
30 milyon tutarında 62 bin havale gönderil
miştir. Halbuki 1969 yılında 579 milyon tuta
rında 779 bin aded havale gelmiştir. 

Telgraf hizmetinde 1969 başında 203 teleks 
abonesi vardı, bugün teleks abonesi 763 adedi 
bulmuştur. Halen, büyük taleplerle karşılaş
maktayız. Makina sıkıntısı sebebiyle bunları 
karşılamak mümkün olamamaktadır, 

Zaman zaman 'arkadaşlarımızdan ve gaze
telerden Âlnıanya'daki işçilerimizden paraları
nın zamanında varmadığından şikâyetler vâki 
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olmaktadır. Bu konu üzerinde durduk, sayın 
arkadaşlarım. Üzerinde durmaktayız. Ancak, 
sayın genel müdürde de bunların suretleri var
dır, kopyaları vardır, fotokopileri vardır. 
Çok zaman Almanya'daM işçilerimiz adres yaz
mamaktadırlar veyahut adres yazmaktadırlar 
da, şehir yazmamaktadırlar. Adresi yazıyor, 
Türkiye diyor. Bunları göndermekte bir hayli 
güçlük çekilmektedir. Yine Almanya'da çalı
şan diğer yabancı memleketlerin işçilerine gön
derilen paralar, havale makbuzları, Yunanis
tan'a gönderilen, Bulgaristan'a, Çekoslovakya'
ya ve saireye gönderilen paralar çok zaman 
bizim sandıklarımızda da çıkmaktadır. Bu 
mesele üzerinde titizlikle durmaktayız. Zaman 
zaman gazetedeki neşriyata cevap vermek sure
tiyle işçilerimiz de uyarılmaktadır. Sarih ad
res, sarih isim kendilerinden talebetmeye hak
kımız vardır. 

Sayın senatörler, malûm olduğu üzere, 1967 
Temmuzunda temeli atılan otomatik telefon 
santralı ve makina fabrikası 1969 yılında faa
liyete geçmiştir. Ve neticeleri de halkımızın 
hizmetine arz edilmeye başlanmıştır. Evvelce 
yıllık kapasitesi 40 bin abonelik olarak düşü
nülen bu fabrikanın artan talebe cevap ver
mediği görülerek kapasite 60 bine çıkarılmış 
bulunmaktadır. 

Manyetolu telefon santralleri, bu tip san
traller evvelce mamul olarak ithal edilmekte 
idi. 3 yıldan beri PTT idaresinin çok gayrimü-
sait şartlarla çalışan fabrikasında, malzemesi
nin cüz'î bir kısmı dış memleketlerden getiril
mek suretiyle, manyetolu telefon imaline başla
nılmıştır. Bu fabrikaların yıllık kapasitesi ha
len 10 bin aboneliktir. Manyetolu santral husu
sunda alman iyi neticeler muvacehesinde, mo
dem tesis ve şartlara haiz bir fabrikanın zaru
reti ortaya çıkmış ve yeni fabrikanın inşasına 
karar verilmiştir. Bina inşaatı bu yıl sonunda 
tamamlanacak olan fabrikaya, eski fabrikayı 
taşımak suretiyle şartlar düzelecek ve önümüz
deki yıldan itibaren daha randımanlı ve daha 
yüksek kapasitede çalışmak imkânı sağlanack-
tır. 

Şehirlerarası tesislerimizin ihtiyacını demin
ki rakamlarla arz etmiştim, ihtiyaç bir hayli 
ilerlemiş bulunmaktadır. Bu bakımdan bir ta
raftan büyük çaptaki tesisleri ithal etmeye de-
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vam ederken, diğer yandan istanbul'da tesis 
ettiğimiz araştırma lâboratuvarmda çalışan 
teknik elemanlarımız, tek kanallı kramportör 
imaline muvaffak olmuşlardır. Halen 12 ka-
nallık kramportör üzerinde çalışmaktadırlar. 
Bunda da muvaffak olacaklarından emin bu
lunmaktayız . Bu sonuç bizi büyük bir elekt
ronik lâboratuvar kurmaya zorlamıştır. Bu 
lâboratuvar, içinde bulunduğumuz yıl sonunda 
tamamlanacak olan yeni binasına taşınacaktır. 
1970 yılında söz konusu lâboratuvarda 120 aded 
tek kanallı ve 90 aded iki kanallı kramportör 
imal edilerek ihtiyaç yerlerine kurulacaktır. 

Şehirlerarası trafiğin en büyük kısmını ta
şıyan Ankara, istanibul, izmir arasında 1 800 
kanallı radyolin telefon tesisinin kurulması, 
1971 de tamamlanacaktır. Bu tesisle aynı za
manda Eskişehir, Bursa, istanbul, İzmir'e tele
vizyon yayınları yapılması da mümkün ola
caktır. 

Yukarda da arz ettiğim gibi, telgraflar ev
velce mors âletleri ile yapılırken, bugün mors 
âletlerinin yerini daktiloya benziyen telem - pri-
mör makinaları almıştır. Bu makinalar çok mu
habere yapan kimseler arasında doğrudan 
doğruya yazışmayı da temin etmektedir ki, bu 
servise biz teleks servisi ismini vermekteyiz. 
3 ay evvel imzalanan bir mukavele gereğince, 
1972 yılı başında tahakkuk etmek üzere Türki
ye çapında bir otomatik teleks servisi kurulmuş 
olacaktır. Bu yeni tesis sayesinde Türkiye'deki 
teleks hesabına verilen bilgileri otomatik arıya-
bilecekleri gibi, milletlerarası münasebetlerde 
de diğer milletlerdeki aboneleri de otomatik-
man arıyabileceklerdir. 

Buraya kadar telgraf, telefon ve PTT işyer
leri hakkında kısaca malûmat arz etmeye çalış
tım. Bunun yanında şu hususu da belirtmek is
terim ki muhterem arkadaşlarım, halkımıza 
kolay tediye imkânları yaratmak ve aynı za
manda iktisaden PTT ye gelir temin etmek 
üzere posta çekleri servisini halkın hizmetine 
bu yılbaşından itibaren arz etmiş bulunmakta
yız. PTT nin çok yere dağılmış olması dolayı-
siyle posta tasarruf sandıklarını kurarak, halk 
diliyle çıkınlarında, demin arz ettiğim üzere, 
bulunan küçük tasarruflarının kolayca toplan
ması imkânı sağlanacaktır. Halen bu kanım 
tasarısı tedvin edilmek üzere Yüce Meclise 
sunulmuş bulunmaktadır. Diğer taraftan dağı

tımın süratle yapılabilmesi için de, motorlu 
ekipler gittikçe geliştirilmektedir, sayılan ar
tırılmaktadır. Yine büyük şehirler arasında ge
celeri çalışan otobüslerden istifade edilerek, 
mektup postalarını göndertmek suretiyle, ka
bul edilen mektupların ertesi sabah alıcıları
na ulaştırılmasının büyük ölçüde tatbikatına 
başlanmış bulunmaktadır. Köy postaları dağıtı
mı ikinci Beş Yıllık Plân döneminde haftada 
bir iken, 5 günde bir, yahut haftada ikiye çı
karılması hususunda çalışılmaktadır. Bâzı vilâ
yetlerimizde de bu husus tatbik edilmektedir. 

PTT merkezlerinin büyük kısmının mesaile
ri, evvelce 8 - 12 ve 14 -18 arasında idi. Bu tarz 
mesai terk edilmiş yerine aralıksız olarak 7-19 
saatleri tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu su
retle merkez mesaileri de uzatılmış bulunmak
tadır. Trafiği daha yüksek merkezler 7 - 21, 
7 - 23 ve sabaha kadar mesai yapmaktadır. 

Mahdut mesaili merkezler kapandığında 
hattın ucu, halkımızın âcil ihtiyaçlarını kar
şılamak ve bilhassa emniyet ve asayiş bakı
mından jandarma santraline bağlnamaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımın sık sık mahdut mesa
ili merkezlerin daha uzun zaman açık tutul
ması talepleri vâki olmaktadır. PTT Genel Mü
dürlüğü merkezlerin iş durumlarındaki geliş
meleri çok yakından takibederek tesbit olunan 
ölçülere ulaşıldığında talep vâki olmadan esasen 
mesaileri uzatmaktadır. 

Bütün Ibu hizmetlerin ]halka iyi bir şekilde 
arz edebilmenin yetişmiş kalifiye personel sa
yesinde mümkün olabileceğini göz önünde tu
tan PTT G-enel Müdürlüğ" Ajıkara^da Birleşmiş 
Milletlerden de yardım sağlamak suretiyle ve 
bir miktar da büyük çapıa bütçeden karşılpn-
mak suretiyle PTT eğitim merkezini faaliyete 
geçirmiş bulunmaktadır. İnşallah burada eğiti
lerek çıkan personelimiz halka daha iyi muame
le eder, bu husustaki şikâyetler de kısım kısım 
azalır. 

DD idaresi hususunda da arzı malûmat ede
ceğim, 

Bilindiği gibi, 1953 senesinde mülhak büt
çeli bir idarenin, bir iktisadi Devlet Teşekkülü 
sistemine geçişte, çok yıpranmış çeken ve çeki
len araç, düşük Standartlı bir yol ve teşebbüs 
şahsiyetini kaybetmiş bir işletme devralınmış
tı. Bu durumun anasebebi; mülhak bütçeli bir 
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Devlet müessesesi olan o zamanki Devlet De
miryollarının, denk bütçe kaygusu ve gayreti 
içinde bir amortisman payının verilmemiş olma
sı karşısında yenileme ve modernizasyon ihti
yaçlarını düşünememesi idi. 

1953 - 1963 yılları arasında da demiryolları 
işletmesi ciddî 'bir kalkınma gayreti göstereme
miş, üstelik 1955 yılından itibaren Devletten 
çok büyük himaye gören karayolları taşımaları 
süratle inkişaf etmiş ve Demiryollarının karşı
sına eşit olmıyan şartlarla büyük bir rakip ola
rak çıkmıştır. 

Demiryolları, yılda 250 milyon lira civarın
da yol bakım masrafı yaparken ve 80 milyon 
lira nakliye vergisi öderken, (karayollarından 
faydalanan rakipleri böyle bir külfete mâruz 
kalmamışlardır. 

Ayrıca, genel iolarak âmme hizmeti niteliğin
de olan işletme görevinin ücret tarifeleri de 
memleketin ekonomik konjonktürüne uygun se
viyelere getirilememiştir. 

Bu şartlar içinde, taşıma gücünü piyasaya 
arz eden demiryolları, eşit şartlar altında olmı
yan rekabet halindeki karayollarına, müşteri
lerini kaybetmemek için ticari tarifelerinde de 
bir ayarlama yapamamış ve yükselmökte olan 
maliyetinin çok altında tarifeler tatbikatına de
vam etmiş, böylelikle de zararı her yıl biraz 
daha artagelmiştir. Sayın Karaağaçlıoğlu arka
daşımız zararlar üzerinde uzun uzun durdu
lar. 

1965 yılında yuvarlak olarak 262 milyon li
ra olan zarar 1969 yılında, sayın arkadaşları
mızın da belirttiği gibi 580 milyon lira civarın
da bulunmaktadır. Bunda toplu sözleşmelerle 
yüklenilen sosyal şartların, 1967 yılında Pipe -
line Batman - iskenderun petrol borusu yüzün
den kaybedilen akar yakıt taşımalarının tesiri 
olduğu gibi. 215 milyon lira civarında amortis
man payı ayırımının, 80 milyon lira nakliye ver
gisinin ve 140 milyon lirayı bulan yıllık borç 
faizlerinin 'etkisi büyüktür. 

Arkadaşlarımız bahsettiler demin, hakikaten 
80 - 90 yaşında lokomotifler bugün hizmet et
menin gayreti içindedir. 800 lokomotif varsa 
bunun 200 tanesi belki 75 - 80 yaşındadır. Tak
riben söylüyorum. Bu vaziyet muvacehesinde, 
elbette birtakım sıkıntılarımız olmaktadır. Du
raklamalar, zamanında hizmete yetişememek 
gibi birtakım sıkıntılarımız vardır. Arkadaşla

rımız çokça şikâyet etmektedirler, haklı ola
rak. Bunları çalıştırmak 'hakikaten zordur. Za
manla bunları yenilemek, modemize etmek im
kânları plânlanmış bulunmaktadır. 

Demiryollarının bu arada bir yandan dizeli-
zasyon programını uygularken, işletme masraf
larının azaltılması ve teşekküller daha iyi bir 
malî bünye sağlıyacak yatırım ve sair faaliyet
lerine de kısaca temas etmek isterim. 

Teşekkül, demiryollarında emniyet, sürat ve 
konforu artırarak demiryollarını daha cazip 
bir hale getirebilmek ve görmekte olduğu âm
me hizmetini modernize etmek gayreti içinde
dir. Programda yeralan yatırını projeleri de bu 
gayeye matuf niteliktedirler. 

1965 - 1969 yıllarında, yıllık yatırım prog-
ramlariyle verilen cem'an 1 milyar 626 milyon 
761 bin liraya mukabil; 1 milyar 474 milyon 
10 bin liralık yatırım yapmak suretiyle, bu dö
nemde program % 90 oranında gerçekleştiril
miştir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminin (1968 -
1972) ilk dilimi olan 1988 yılında, 342 milyon 
800 bin liralık programa mukabil, 391 milyon 
700 bin liralık yatırım yapılmak suretiyle, mev
cut malzemeden de istifade edilerek, program 
% 114 oranında ve 1969 yılında 247 milyon 
850 bin liralık programa mukabil, 260 milyon 
liralık yatırım yapılmak suretiyle, yine mevcut 
malzemeden de istifade edilerek, program % 105 
nisbetinde gerçekleştirilmiştir. 

Birinci Beş Yıllık Plân dönemi içerisinde, 
fabrikalarında imalât ve tâmirata devam edil
mekle beraber, kapasitelerin teşekkül ihtiyacı
nı karşılar seviyeye getirilebilmesi için, fabrika
ların tevsii yoluna gidilmiş ve ikinci Beş Yıllık 
Plân döneminde daha fazla sayıda yük ve yol
cu vagonu imal etmek imkânı sağlanmıştır. 

Sayın Haydar Tunçkanat arkadaşımız bu 
mevzuda hakikaten ağır tenkidte bulundular. 

Nitekim; bu meselede modern hale getire
bilmek için, Birinci Beş Yıllık döneminde DDY-
mız ceman 108 aded yolcu vagonu ve 1 513 aded 
yük vagonu yapılmış olmasına mukabil, ikin
ci beş yıllık dönemin ilk iki yılını teşkil eden 
1968 ve 1969 yıllarında, programla verilen öde
neğin kifayetsizliğine rağmen, teşekkül fab
rikalarında 146 aded yolcu vagonu ve 1 408 
aded yük vagonu imal edilerek, vagon inıa-

— 236 — 
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lâtı memnuniyet verici bir seviyeye yükseltil
miştir. 

Yine demiryollarımıza, modernize etmek 
cümlesinden olarak son iki yıl sarfında 380 
beygir gücündeki dizel manevra lokomotfile
rinden 3 adedi hizmete verilmiştir. 9 adedinin 
de 1970 içerisinde hizmete girmesi için çalı-
şılmaktadı»:. 

1 800 ve 2 400 beygir gücündeki dizel ana-
hat lokomotif imalâtının lisans anlaşması ya
pılmış olup, Fransa'da imâl edilmekte olan 10 
aded dizel lokomotifi 1970 yılı Mayıs ayın
da Türkiye'ye gelmiş olacaktır ve aynı zaman
da Eskişehir lokomotif fabrikalarında iki lo
komotifimiz hizmet* arz edilecek ve 1970 yılı 
içinde böylece 12 aded dizel anahat lokomoti
fi hizmete girmiş olacaktır. 

Lisans anlaşması gereğince, 1971 den itiba
ren de, yerli imalât kısmı % 35 ten başlamak 
ve her yıl % 5 artmak suretiyle, yılda 30 aded 
dizel lokomotifi imâli plânlanmış bulunmakta
dır. 

Arz ettiğim üzere bu sene sadece iki loko
motif hizmete girmiş olacaktır. 

Pakistan'la yapılan anlaşmaya göre, 77 aded 
yolcu vagonu imalâtına Adapazarı fabrikaların
da başlanmıştır. Ve aynı zamanda Pakistan'a 
satacağımız bu 77 vagon sayesinde DD Fab
rikası bir döviz temini yoluna gidecektir. 

Haydarpaşa - Gebze arası elektrifikasyonu 
ikmal edilerek, bu kısım 1969 yılı başlarında 
elektrikli işletmeye açılmış ve evvelce senede 
9 milyon civarında yolcu taşırken, 1969 sene 
sinde 15 milyon yolcu taşımaya başlamıştır. 

Yine son iki yıl sarfında, 157 kilometrelik 
yol yenilenmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, DD na nereden 
bakarsanız bakınız, hepsi de yenilenmek mecbu
riyetinde. Yollar öyle, vagonlar öyle, lokomotif
ler öyle. Bu şartlar altında çalışmakta. Faiz 
borçlarım demin arz ettim. Amortisman payları
nın İktisadi Devlet Teşekkülü olduktan sonra 
ayrılmakta olduğunu arz ettim. Elbette bu ka
dar zarar kaydedilecektir, zarar görünecektir. 

Teessüs ettirilmiş bulunan kapasiteye göre 
teşekkül yılda 600 kilometrelik yol yeniliyebile-
cek, 100 aded yolcu vagonu, 900 aded yük va
gonu ve 1971 den itibaren de yılda 30 aded di
zel lokomotifi imal edebilecek ve doîayısiyle, 
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İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinin üstünde ya
tırını yapabilecek güce ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu çalışmaların tahakkuku ile, demiryolu 
hizmetlerinin daha iyiye götürülmesi, işletme 
hizmetlerinin daha ekonomik bir şekilde görül
mesi, daha fasla bir taşıma kapasitesi temini 
suretiyle, kalkman Türkiye'nin istikbaldeki de
miryolu ulaştırma ihtiyacının karşılanması im
kânı sağlanmış olacaktır. Buna gitmek mecbu
riyetindeyiz. Nitekim, saman saman demiryolu 
sktanıinin eskidiği iddia olunmuştur. 5 - 10 sene 
evvel İtalya'da dahi demiryollarının sökülmesi 
düşünülmekte idi. Bugün Avrupa, her tarafta, 
bütün memleketlerde sarar etmesine rağmen, de-
miryolların:n modernize edilmesi için büyük 
gayret sarf etmektedir. Ama bizim ölçüleri
mizle, hele bir Batı Almanya'nın ölçülerini mu
kayese etmek kabili mukayese değildir, aziz ar
kadaşlarım. Ama, gayretlerimiz devam edecek
tir. Halka daha iyi hizmet etmek mecburiyetin
deyiz. Zira ekonomik kalkınmada, yük taşıma
da, nitekim ot, saman taşınması doîayısiyle gös
termiştir ki, gübre taşıması, cevher taşıması do
îayısiyle göstermiştir ki, ihtiyaç kendisini gös
termiştir. Demiryolları mutlak surette büyük 
bir güçle ele alınmak mecburiyetindedir, 

Bu sene demin de arz ettiğim üzere, Doğu -
Anadolu'daki kuraklık sebebiyle DD ot ve 
saman taşımada oradaki halkımıza büyük hiz
met ifa etmiştir. Kilometresini bir kuruşa Do
ğu Bölgemize ot ve saman taşımış bulunmakta
dır. Bunda DD mn gayreti büyük olmuştur. 

Orta - Doğu memleketleriyle, Avrupa ara
sında bir köprü vazifesi gören Türkiye'mizin 
demiryolları vasıtasiyle taşımaları yıldan yıla 
artmaktadır. Alman tarife tedbirleri ve doğru 
taşıma irnkâıılariyle, 1965 yılında 2 milyon 500 
bin lira civarında olan transit taşıma geliri, 
1969 yılında 27 milyon liraya vâsıl olmuştur. 

Van - Kotur hattının İran demiryollarına 
bağlanmasiyle, önümüzdeki yıldan itibaren bu 
taşımanın süratle inkişaf edeceği kanısındayız. 

Kütlo nakliyatını üzerine çekmek için demir
yolları, egrek ücret tarifeleri ve gerekse imkân
ları bakımından yeni çalışmalar içindedir. 

Bütün bu gayretlerin verimliliği önümüzdeki 
yıllarda kendini gösterecektir. Sayın Karaa-
ğaçlıoğlu arkadaşımız, Kurban Bayramı doîayı
siyle ilâve seferler yapılıp, yapılmıyacağım sor
dular. Bu Kurban Bayramına takaddüm eden 
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günler için ayrı bir tarife tatbik edilecektir. 
Program ilân edilmiş bulunmaktadır. 

Malûmları olduğu üzere Devlet Demiryolla
rı Genel Müdürlüğünün Haydarpaşa, Derince, 
Samsun, Mersin ve iskenderun limanlariyle, bun
lara bağlı iskeleleri vardır. Bu limanların de
miryollarına doğru bağlantısı bulunduğundan, 
büyük iş kolaylığı mevcuttur. Birinci ve İkinci 
Beş Yıllık Plân döneminde, demiryolları li
manları hizmetinde ele büyük inkişaf olmuştur. 

Demiryolları limanlarından yapılan tahmil -
tahliye 1065 yılnıda 7 milyon ton ve elde edilen 
gelir 85 milyon lira iken, 1069 yılında tahmil -
tahliye 10 milyon 500 bin tona, gelir de 170 mil
yon liraya varmıştır. 1970 yılında tonajın 13 
milyon 500 bin tona, gelirin de 215 milyon 800 
bin liraya çıkacağı öngörülmektedir. 

Limanlarımızın Orta - Doğu'ya transit ola
rak gitmek üzere, artan bir faaliyetinin de in
kişaf etmekte olduğunu belirtmek isterim. 

Çok üstün teknik ve çift hatlı taşıma imkân
larına salhibolmalarına ve hükümetlerince yatı
rım ve sair yönlerden büyük müzaharet görme
lerine rağmen, Avrupa demiryolları dahi blân-
çolarını zararla kapatmaktadırlar. 

Davlet Demiryolları, eski yıllarda çok ih
mal edilmiş, henüz plân ve programlardaki ye
nileme ve modernizasyonlarını tamamlıyamamış 
olmasına rağmen, son beş yıldaki gayretleri kü-
çümsenemiyecek mertebededir. Tasarlanan ya
tırımların 5 yıllık plân dönemlerinde tahakku
ku, rasyonelizasyon tedbirlerinin yerine geti
rilmesi Kuruluş Kanunun ve Nakliyat Kanunu
nun yürürlüğe girmesi ile önümüzdeki yıllarda 
Denizyollarının daha rantaM ve daha basit 
hizmet görür bir duruma geleceğini ümidetmek-
teyiz, gayret etmekteyiz. 

Muhterem senatörler, bir nebze de Denizci
lik Bankası Türk Anonim Ortaklığından bahset
mek isterim. Malûmları olduğu üzere, bugün 
memleketimiz hızla artan zirai ve sınai geliş
me içerisinde bulunmaktadır. Bu gelişmenin 
sonucu olarak ithalât ve ihracat hacmimiz bü
yük bir artma göstermekte, yurt içinde de üre-
tim ve tüketim maddelerinin naklinde artışlar 
devam etmektedir. En iktisadi ulaştırma nevi 
denizyolu ile yapılan nakliyat olduğundan, bü
tün dünya memleketleri deniz ticaret yollarına 
çok önem vermektedirler. Bizim deniz ulaştır
masında hedefimiz, ithal ve ihraç mallarımızın 

büyük bir kısmının Türk Ticaret Filosu ile ta
şınmasını temin etmektedir. Ticaret filomuzun 
geliştirilmesi amaciyle yapılan çalışmalarda bir 
taraftan yurt içi gemi inşaat sanayimi geliştir
mek suretiyle potansiyeli artıracak tedbirlere 
tevessül ederken diğer taraftan da ölçülü bir 
şekilde dışardan lüzumlu gemiler satınalmak 
suretiyle ticaret filomuzun kuvvetlendirilmesi 
cihetine gidilmektedir. İkinci 5 Yıllık Plân dö
nemi sonuna kadar ticaret filomuzun iyi vasıf
ta 530 bin DWT (dedweightton) kuruyup? Ve 
540 bin DWT ton tanker kapasiteli bir duruma 
varabilmesi hükümetimizce karar altma alın
mış bulunmaktadır. Deniz ulaştırması, kamu ve 
öze! sektöre ait gemiler tarafından karma bir 
şekilde ifa olunmaktadır. Dış hatlarda ve kaJbo-
t?j hatlarında yük taşıması tamamen serbest 
rekabet esasına dayanmaktadır. Deniz ulaş
tırmasında kamu 'kuruluşlar, Denizcilik Banka
sı Türk Anonim Ortaklığı ile Denizcilik Ban
kası Deniz Nakliyat Türk Anonim Şirketidir. 
Karayollarının ucuzluk ve sürat bakımından 
sağladığı avantaj yük ve yolcu akımını büyük 
ölçüde Karayollarına kaydırdığından, özellikle 
kabotaj hakları yaşlı ve rantablitesini kaybet
miş gemilerle yapılan deniz taşımacılığı zararla 
kapanmaktadır. Deniz ulaştırmacılığında bir 
taraftan özel sektör için teşvik ve himaye ted
birleri uygulanırken diğer taraftan kamu sek
törüne düşen vazifelerin daha düzenli yürütül
mesi için yeni bir teşkilâtlanma yoluna gidil
mekte; deniz işletmeciliği, liman işletmesi inşa 
ve onarım sanayii gibi fonksiyonları farklı iş
letmelerin ayrı üniteler haline getirilmesine ça
lışılmaktadır. Sayın Adalı bu noktaya işaret 
etmişlerdi. Bu noktada bunların bir müessese 
hailine getirilmesi için gerekli çalışmalarımız 
devam etmektedir, inşallah plânın öngördüğü 
bu hedefe ulaşmak bize nasibolacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Pendik'te yeni bir 
tersane inşasına malûm olduğu üzere başlan
mıştır. Milletlerarası yapılan proje ihalesinde 
kazanan Polanya CEKOP Firmasının en yeni 
teknolojiye sahip bu projesi iki kademelidir. 
Gerek personel eğitimi, gerekse millî ticaret 
filomuzun gelecek yıllar dikka/te alınarak artış 
hızı hesaplarına dayanılarak, ilk kademe 75 000 
DW tonluk, ikinci kademede de 150 000 DW 
tonluk dan daha yukarıya çıkarma hedef ola-
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rak alınmıştır. Büyük tonajlı tankerlerin inşa
sı da bu tersanemizde mümkün olacaktır. 

Pendik Tersanesinin sahası istimlâk edilmiş, 
arazi tanzimi yapılmış, esas mendirek inşa edil
miştir. Projenin ilk kademe - ki yatırım 265 
milyon liradır. -

Pendik Tersanemizde ortak olarak serma
ye iştirakinde bulunmak istiyen çeşitli yabancı 
firmaların teklifleri incelenme safhasındadır. 

Bu tersanenin inşaası ile, bankanın mevcut 
tersanelerinin boş iş gücünü değerlendirmek 
için, ortak bir imalât programı esas olarak ele 
alınmıştım. 

Millî ticaret filomuzun büyük eksiğini yurt 
içinde karşılamak için Camialtı Tersanemiz de 
60 milyon liraya yaklaşan bir para ile Islah ve 
modernize edilmektedir. Bu tezgâhlarda 12 400 
DW tonluk «Amiral Şükrü Okan» Gemisi indi
rilmiştir. Yakın bir zamanda tecrübe yüzüşüne 
başlıyacaktır. Aynı samanda yine Denizcilik 
Bankası Deniz Nakliyatı tarafından Gölcük 
Tersanesinde de 12 400 D W tonluk bir gemi
nin de inşaası bitmek üzeredir. Zannediyoruz-
ki, her iki geminin de birkaç ay sonra yüzdü-
rüiiîiesi temin edilecektir. Ayrıca yine Camialtı 
Tersanemizde 12 400 DW tonluk buna eş bir 
gemi de mukaveleye bağlanmış, Denizcilik Ban
kası Deniş Nakliyatı ile Denizcilik Bankası 
arasında yakında bunun da inşaasma başlana
caktır. 

Yine Denizcilik Bankası faaliyetlerinden ola
rak Truva gemisine eş bir gemi olarak Efes 
feribotu da yine Camialtı tersanemizde inşa ha
lindedir Ege İzmir ve Marmara gemilerinin de 
modernize edilmesi, miks yolcu ve yük taşıyan, 
miks gemilerimizin de modernize edilmesi ele 
alınmıştır. Marmara yolcu gemimizin % 80 ka
pasite artışı ile tadilâtı yine halen tersanele
rimizde yapılmaktadır. Yine Haliç ve Camialtı 
tersanemizde de 4 araba vapuru inşa halinde
dir. Bunlar da yakın bir zamanda hizmete gi
recektir. 3 tanesi İstanbul şehir hatlarına tah
sis edilecek, diğeri de Çanakkale hattına tahsis 
edilecektir. 

Yine Çanakkale Bozcaada arası trafiğini 
sağlıyacak yolcu araba gemisi, iki adet açık 
deniz ramorkörü inşaları 1970 programında 
yapılmaktadır. 1970 programında da 4 açık de
niz kılavuz motoru, 3 aded 2 000 kişilik şehir 

hattı gemisi, ayrıca DB deniz nakliyatı için 4 
adet koster ile özel teşebbüs için bir likid gaz 
tanken ve 4 koster inşaası üzerinde müzakere
ler yapılmaktadır. 

Ayrıca muhterem arkadaşlarım, gemi motor 
fabrikasının da yapılması ele alınmış bulunmak
tadır. Pendik civarında 135 milyon lira serma
yeli bu tesis yabancı ve yerli ortakların teşebbü
sü olarak gerçekleşecektir. 

Deniz sanayiimizin ihtiyacı olan inşa mad
delerinin % 80 - 85 inin yurt içinden sağlanması 
bu suretle mümkün olacaktır. 

Armatörlerimizi güçlendirmek, dolayısiyle 
gemi tonajımızı artırmayı teşvik etmek için te
sis ettiğimiz kredi fonunun daha uygun şartlar
la hızlandırılmasına büyük önem vermekteyiz. 

Yine DB Denizcilik Bankasının bankacılık 
işleriyle de meşgul olduğunu bilmekteyiz. Mev
duatın artımını temin etmek için de, yine De
nizcilik Bankası bankacılık şubelerini artırmak
tayız. 

D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. hakkında kı
saca malûmat arz edeceşim. 

Denizcilik Bankasının kuruluşuna ait 5842 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak, iç ve 
dış sularda her türlü yük taşımak üzere 
110 milyon lira sermaye ile 1955 yılında ku
rulmuş bulunan D. B. Deniz Nakliyatı T. A. Ş. 
Genel Müdülüğü, 440 sayılı Kanuna tabi bir ik
tisadi Devlet Teşekkülüdür. 

Teşekkülün kuruluşunda : 
131 716 Dedwyet tonluk (22) şilep 
41 305 Dedweyt tonluk (3) tanker 

olmak üzere (25) gemi ile faaliyete başlan
mıştır. 

O tarihten bu yana (70 362) Dedweyt ton
luk (11) şilep, (16 548) Dwt. luk (1) tanker 
hizmet dışı edilmiş, fauna mukabil (90 973) 
Dedweyt tonluk (14) aded şilep ile (106 115) 
Dedweyt tonluk (3) aded tanker filoya ka
tılmıştır. 

1969 yılı sonu itibariyle teşekkül filosu : 
152 327 Dedweyt tonluk (25) şilep 
130 932 Dedwyet tonluk (5) aded tanker

den ibaret bulunmaktadır. 

Kuruluş sırasındaki filoya kıyasla 1969 
itibariyle şilep tonajında (% 15) tanker tona
jında ise (% 215) nisbetinde bir artış olmuş
tur. 
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Denizcilik Bankası bölümünde arz eder
ken ifade ettiğim gibi, 12 400 Dedweyt tonluk 
iki şilep yakında Türk tersanelerinde inşası 
bitecek ve hizmete girecektir. Ayrıca Yugos
lavya ve Polanya'dan da 10 gemi mukave
leye bağlanmış. Bunlardan 2 gemi halen hiz
mete girmiş bulunmaktadır. 

Bu konuya büyük ehemmiyet vermekteyiz. 
Zira senede 100 milyon dolardan fazla navlu
nu yabancı memleketlere ödemekteyiz. Bu ban
kanın ve bu anonim şirketin gelirleri zaman 
zaman düşmüş zaman zaman da zarara 
girmiştir. 1962 senesinden itibaren D. B. 
Deniz Nakliyatı büyük zararlar kaydet
miştir. 1961 senesinde çıkan 70 sayılı ka
rarname 1961 senesinde, büyük taşımayı it
halât ve ihracatı libare ettiğinden bunun akis
leri görülmüştür. Ama arz ettiğim üzere, bu
nun telâfisi için anonim şirketçe gerekli faa
liyet yapılmıştır. Bir taraftan yük taşımada 
kendi teşekküllerimizin yüklerini taşımakta 
gayret gösterilirken diğer yandan ticaret fi
lomuzu zenginleştirmek, geliştirmek gayreti 
içindeyiz. Yurt içinde yapılacak gemilere 
ilâveten, yurt dışından da satmalmak sure
tiyle ticaret filomuzu geliştirmek azmindeyiz. 

THY G-enel Müdürlüğüne gelince muhte
rem arkadaşlar. Malûm olduğu üzere, 6623 sa
yılı Kanunla bir Anonim Ortaklık olarak ku
rulmuş bulunan Türk Havayolları G-enel Mü
dürlüğü halen 194 milyon 689 800 Tl. Hazi
neye, bakiyesi PTT, TCDD ve İngiliz Deniz 
Aşırı Havayolları Şirketine aidolmak üzere 
200 milyon sermayeye sahip bulunmaktadır. 

1958 yılında kurulan Anonim Ortaklık 1957 
yılında 19 aded DC - 3, ve 7 aded Heron yolcu 
uçağına sahipken, 1970 yılında 5 aded DC - jet 
(1 i kiralık), 3 aded Visconut, 8 aded F - 27 
olmak üzere 16 uçaklık bir filoya sahip bulun
maktadır. 

Bu filolar ile 1957 yılında 157 milyon 
945 732 koltuk Km. arz edilmişken 1969 yılın
da 956 milyon koltuk Km. arz edilmiştir. 

1970 yılında 5 aded jet uçağmm daha filoya 
katılması için gerekli çalışmalar yapılmakta
dır. Bu suretle, iç hatlarımızm jetîeşmesi 
projesi % 90 nisbetinde tahakkuk etmiş ola
cak ve THY nın koltuk kapasitesi 1969 yılı
na kıyasla iki misli artmış olacaktır. 

1957 yılında THY uçakları 329 830 yolcu 
taşımış ve 27 milyon 142 318 Tl. sı gelir sağlan
mış iken, 1969 yılında 966 bin yolcu taşınmış 
ve 228 milyon 868 bin Tl. sı toplam gelir elde 
edilmiştir. 1970 yılında ise 1 milyon 250 bin 
yolcu taşınacağı ve 300 milyona yaklaşan top
lam gelir sağlanacağı tahmin edilmektedir. 

Gerek koltuk kapasitesinde ve gerekse 
yolcu taşımalarında meydana gelen büyük ar
tışlara rağmen, personel sayısında artış son 
derece cüzi olmuştur. 1957 yılında 1 266 olan 
personel adedi, 1970 yılında 2 347 olmuştur. 
Diğer bir deyimle aynı devre içinde gelir % 800 
artmış, personel adedi sadece % 80 yükselmiş
tir. Esasen 1963 yılından beri toplam gelirler 
ortalama % 125,2 artarken, giderler % 120,6 
mertebesinde kalmıştır. 

Ortaklığın iç ve dış borçları toplamı 183 864 
bin Türk lirası olup, bunun 167 668 bin Tl. sı 
uçak mubayaalarının taksitlerini teşkil etmek
tedir. Diğer borçlar ise 21 196 bin Tl. ndan iba
rettir. 1968 yılında 11 370 bin Tl. zarar eden 
bu şirket, 1969 yılında 2 milyon Tl. kâr sağla
mıştır. 1967 yılında başlıyan ve halen devam 
eden reorganizasyan çalışmalarından elde edi
len sonuçların tatbikatına geçilmek suretiyle 
hizmetin daha ekonomik, daha emniyetli ve 
daha süratli görülmesini temin edici tedbir
lerin alınmasına başlanmıştır. Bu cümleden ola
rak gerekli dış temaslar artırılmış ve dış bü
roları inkişaf ettirilmiştir. Yurt içinde hiz
meti faydalananların ayağına götürmek üzere 
sefer yapılmıyan mahallerde satış büroları ih< 
das edilmiştir. Acenta faaliyetleri artırılmış, 
özellikle dış hatlarda yolcu ve yük temini 
için yeni imkânlar elde edilmiştir. Resmî sek
töre ait hava yoliyle taşınacak yüklerin uçak
larımızla taşınması hakkındaki kararnamenin 
tatbikatı başarı ile yürütülmeye başlanmıştır. 
iş ve dış kaynaklardan faydalanmak suretiy
le personelin eğitim faaliyeti hızlandırılmış
tır. Halen taşınmakta olan miktardan daha 
fazla işçiyi memleketimize getirip, götürmek 
üsoro gerekli tedbirler alınmıştır ve alınmak
tadır. Türk Havayolları bütün bu müspet ça-
lışmalariyle yetinmiyerek yabancı havayolla
rı şirketleri seviyesine ulaşabilmek gayreti içi
ne girmiştir. 

Sayın senatörler, buraya kadar Bakanlık 
ve ona bağlı ilgili kuruluşların faaliyetleri hak-

— 240 — 
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kında sayın senatörlerin sorularının büyük bir 
kısmına cevap tevkii edeceğini umduğum gerek
li bilgileri arz etmiş bulunmaktayım. Zaman 
zaman, yer yer arkadaşlarımın suallerine ce
vap vermiş bulunmaktayım. Ancak bu arada 
tesbit edebildiğim arkadaşlarımın sorularına 
da cevap vermek isterim. 

Sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımız Nazif 
Çağatay, zimmetine para geçiren Denizcilik 
Bankası acentaları var mıdır, miktarları nedir, 
dediler? Vardır. Rize Acentesi 505 838 TL, Te
kirdağ- Acentesi 315 090 Tl,, Antalya Acentesi 
200 801 Tl.., Ancak bu alacaklar teminat altına 
alınmış bulunmaktadır. Ve bu acenteler hak
kında da gerekli kanuni takibata geçilmiştir. 
Ayrıca sorumlu personel hakkında da tahkikat 
yapılmış ve gerekli işlem yapılmıştır. 

Yine Sayın Çağatay arkadaşımız,, Devlet 
Demiryollarının personelinden bahsettiler. Dai
mi personel 62 010 dur, geçici işçi 5 370 dir, 
kış ayları için, 67 380 işçi Devlet Demiryolların-
ca geçici ve daimî olarak isthidam edilmekte
dir. Geçen seneye nisbeten yanılmıyorsam 
784, bir noksanlaşma vardır. Hiçbir surette 
yeni işçi almamaktayız. Bu hususta gayret gös-
termskteyiz, mukavemet etmekteyiz. 

Yine, C. H. P. sözcüsü Sayın Nazif Çağatay 
ve Güven Partisi sözcüsü Sayın Fehmi Alpas
lan arkadaşlarımız, istanbul limanı için Gami-
altı tersanesinde inşa edilmekte olan yangın 
söndürme gemisi üzerinde durdular. Kendileri
ne ilgilerinden dolayı teşekkür ederim. Yan
gın söndürme gemisinin yüzde 80 i hemen he
men inşa edilmiştir, 2 milyon 279 bin Tl. sı büt
çeye konduğu takdirde bu husus gerçekleşe
cekti/. 

Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız yine PTT 
nin memurlarının lâubaliliklerinden, normal ve 
acele telefon konuşmalarından bahsettiler. De
min umumi konuşmamı yaparken bu hususu 
arz ettim. Yalnız arkadaşımız iş başına getiril
mesi icabeden şahıslarda objektif ölçülerin 
aranıp, aranmadığını sordular, Bütün tâyinle* 
rimizde sise sunu temin edebilirim ki, muh
terem arkadaşlarım çok objektif ölçülerle ha
reket ettiğime inanmaktayım, buna gayret et
mekteyim. Arkadaşlıklar, dostluklar ve ahbab-

.lıklar suretiyle müesseselerin başına veyahut 
daire başkanlıklarına şahıs getirmek keyfiye

tine bizce tevessül edilmemektedir. Bunu bilhas
sa arz etmek isterim. 

Yine, Sayın Senatör Haydar Tunçkanat ve 
Sayın C. H. P. Sözcüsü Nazif Çağatay arka
daşımın, uçak alımları hususunda sual sor
dular. Türk Havayollarının uçak ihtiyacını kar
şılamak maksadiyle iki yıl evvel idarece ya
pılmış etütler neticesinde, bâzı yönlerden ya
pılmış itirazlar üzerine, anonim ortaklık o zaman 
ihale yapmaktan vazgeçmiş, o sıralarda alman 
iki DC-9/32 uçağı ihale neticesinde verilmiş 
karar dolayısiyle değil, daha evvel obsiyon alın
mış ve teminatı yatırılmış olduğu için satmalın-
mıştır. Halen Türk Havayolları idaresi önü
müzdeki yıllar için memleketimizin hava ulaş
tırma ihtiyacına göre satmalmması lüzumlu 
uçaklar hakkında bir etüt hazırlamıştır. Bu 
etüt usulüne göre ilgili makamlar tarafmdan 
tetkik edilerek bir sonuca varılacaktır. Bu 
sebeple henüz tesbit edilmiş bir tip de mevcut 
değildir. 

Bir ikinci sual daha sormuşlardı. Kiralık 
uçak işletmesi hakkında kiralık uçak işletilme
si, yolcu potansiyelini karşılamak için,, mevcut( 
uçaklarımızın kifayet etmemesi sebebiyle dü
şünülmüş ; yapılan araştırmalar sonunda en ucuz 
fiyatla ve en uygun finansman ve teslim şart-
lariyle teklifte bulunan bir firmadan kiralan
mak üzere mukavele yapılmıştır. Bu firma 
taahhüdünü yerine getirememiş, dolayısiyle 
uçaklar kiralanamamıştır. Firma hakkında 
taahhüdünü yerine getirmemesi yüzünden ka
nuni takibata geçilmiştir. 

Sayın Tunçkanat arkadaşımız, suiistimalden 
bahsettiler. Bu konuda kendileri delil lütfe
derlerse, elbette suiistimal var ise, takibatı ya
pılacaktır. Bunun üzerinde titizlikle durulacak
tır. 

Yine Sayın Tunçkanat arkadaşımız, permi 
ve bedeva yolculuklardan bahsettiler. Bu çok 
evvelden beri devam eden bir keyfiyettir. Ta
rafımızdan bu hususa el atılmıştır. Permi ve be
dava yolculuklar talimatnamenin dışında kati
yen uygulanmıyacaktır, arz ederim. Titizlikle 
üzerinde durmaktayım. 

Yine C. H! P. Sözcüsü Sayın Nazif Çağa
tay, istanbul santrallerindeki gecikmelerden 
bahsettiler. Gerek idarenin yer tesliminde 
gecikmesi ve gerekse firmanın çeşitli sebep-



C. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

lerle gecikmeleri olmaktadır. Bu hal, PTT 
ile firma arasındaki mukavele hükümlerine 
göre elbette icabı yapılacaktır. Geç teslim
lerde gerekli tazminat alınacaktır. 

Sayın Mebrure Aksoley, PTT personelinin 
durumundan bahsettiler. Kendilerinin hassa
siyetine teşekkür ederim.-Personel Kanunu dı
şında PTT mensuplarına son olarak bâzı ilâve 
yardımlar yapılmıştır. Meselâ, limitler memur
larda 1 100 e, dağıtıcılarda 950 ye, başdağıtıcı-
larda 1 100 liraya çıkarılmıştır. Hat bakıcı ve 
dağıtıcılara yine barem dışı ücret verilmesi 
karara bağlanmıştır. Şehirlerarası personele gi
rişlerinden itibaren seyyanen emekliliklerinin 
üç üstünde barem dışı aylık verilmesine baş
lanmıştır. Yine bu arada, personele sağlık^ 
dairelerinin sosyal yardımları gibi, birtakım 
aile tedavilerinde gerekli yardımlar genişle
tilmiştir. Bir ay evvel PTT idaremiz bu hu
susta karar almıştır. Bunu teker teker okumu
yorum, sadece arz ediyorum. 

C. H. P., G. P., M. B. Grupu ve A. P. söz
cüsü arkadaşlarımız, ulaştırma politikası ke
sinlikle ne zaman tesbit edilecektir, şeklinde 
sual tevcih ettiler ulaştırma politikamızı, Kal
kınma plânlarının öngördüğü veçhile, ulaştır
ma sistemlerimizin memleket istek ve ihtiyaç
larım karşılıyacak bir seviyeye getirilmesi 
ve ileri memleketler ölçüsünde faaliyetlerde 
bulunabilmelerinin sağlanması şeklinde özetli-
yebiliriz. Bu politikanın detaylı ve kesin ola
rak tesbiti her şeyden evvel bir ulaştırma araş
tırmasının yapılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Demin de arz ettiğim gibi Birleşmiş Milletler 
özel fonundan faydalanarak temin edilen 
ital - Konsült müşavir firması tarafından ge
rekli incelemeler yapılmıştır. Ve bir proje 
Bakanlığımıza, tevdi edilmiştir. Esasen ulaş
tırmanın politikası yoktur gibi bir keyfiyet 
mevsuubahsolamaz. Elbette ulaştırmanın bir 
politikası olacaktır ama, kifayetlidir, kifayet
sizdir gibi bir deyimi kullansalar sayın arka
daşlarım her halde daha iyi olacaktır, ithal -
Konsült firmalının gerek Devlet Demiryolla-
rrauzın reorganizasyonu ve Bakanlık kuruluşu 
hakkındaki raporu ingilizce metin olarak bi
ze intikal etmiş bulunmaktadır. Önümüzdeki 
günlerde bu hususta gerekli çalışmalara baş-
lıyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 15 dakikanız var 
ona göre ayarlayın, lütfen. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE
ŞE (Devamla) — Kuruluş kanununun biran 
evvel çıkarılması. Bunu daha evvel arz etmiş
tim, C. H. P., G. P. ve A. P. sözcüleri bahsetti
ler.. 

O. H. P. sözcüsü ve A. P. sözcüsü, Yüksek 
Denizcilik Okulunun akademi haline getiril
mesi için ne düşünülmektedir, bu konuda Ba
kanlıkça yapılan çalışmalar ne merkezdedir, 
buyurdular. 60 yıllık bir mazisi olan Yüksek 
Denizcilik Okulunun bugünkü klâsik sistem
den çıkarılarak, akademi haline getirilmesi 
için gerekli çalışmalar yapılmıştır ve bakan
lıklara da mütalâaları alınmak üzere Millî Eği
tim, Plânlama ve Maliye Bakanlığına görüşü
müz gönderilmiştir. Ancak mesele sadece aka-< 
demi haline getirilmekle bitmemektedir. Mev
cut yüksek Denizcilik okuluna akademi is
mini vermek kâfi değildir. Orada akademik 
kariyere mensup hocaları, öğertmenleri istih
dam etmek keyfiyeti bizce daha önemli gö
zükmektedir. 

Sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımız, yeni 
mubayaa edilen gemiler hakkında izahat is
tediler. 1969 yılında Amerika hattının takviye
si amaciyle beheri, klâs dışında birçok ye
dek malzemeyi ihtiva etmek üzere, 36 milyon 
liraya Polonya'dan 4, Yugoslavya'dan 6 aded 
olmak üzere ceman, 360 milyon liraya 10 ge
mi satınalınması mukaveleye bağlanmış; bu 
gemilerden iki Polonya gemisi Ali Fuat Cebe-
soy ve Ragıp Gümüşpala filoya iltihak etmiş
tir. Diğer sekiz adedi bu yıl içinde filoya ilti
hak edecektir. 

D. B. Deniz Nakliyatı hakkında Sayın Ça
ğatay, gelir artırıcı tedbirler ne olabilir, dedi
ler. Zannediyorum, kısaca demin umumi iza
hatımda arz etmiştim. 

Gene C. H. P. sözcüsü Sayın Çağatay, ingi
liz Avrupa hava yctllarmm BEA seferlerinin ne
den idurduruMuğTi üzerinde durdular. Muhte
rem arkadaşlarım, 1961 senesinde Heathrow 
hava meydanına Türk Hava Yolları uçakları 
uçmakta idi. Sekiz aylık bir uçuştan sonra bu 
faaıliyat tadil edilmiştir. Türk Hava Yollan 
jetle takviye 'edildikten sonra Türk Hava Yol
dan uçaklarının Heathrow Hava meydanına in-. 
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mesi keyfiyeti derpiş edilmiştir. Ancak, ingiliz 
Hükümeti Hitro yerine 'beynelmilel hava alanı 
olan Gatewick Hava meydanını teklif etmiş bu
lunmaktadırlar. Yedi memleketin de Gatewick 
indiğini ifade etmişlerdir. Biz Hetahrow üze
rinde ısrar etmekteyiz, "bunun için de BEA uçak
larının kış tarifesini tatbik etmemek suretiyle 
BEA uçaklarını Türkiye'ye indirmemekteyiz. 
Ancak ikmal yapabiliyorlar, fakat yolcu alışve
rişi yapamamaktadırlar. Heathrow (hava mey
danı temin edildiği takdirde, o takdirde BEA 
uçaklarını, ingiliz uçaklarına da bu beynelmi
lel hava alanlarımız açılacaktır. 

Güven Partisi, Millî Birlik Grupu ve A. P. 
sözcüleri feza çalışmalarını sordular. Biraz ev
vel umumi görüşmemde arz etmiştim. 

Gene Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız, 
Ulaştırma Bakanlığının amag*örevlerinden biri
sini teşkil etmesi itibariyle karayolları taşıma
cılığını düzenliyecek kanun tasarıları ne zaman 
Meclise sevk edilecektir, buyurduHar. Karayol
ları taşımacılığı ve trafiğin düzenleşnıesine ait 
kanun tasarıları ile Karayolları ve trafik genel 
müdürlüğü kurulmasına ait kanun tasarıları 
üzerinde yapılan çalışmalar nihai şeklini almak 
üzeredir; çok yakında bakanlıkların mütalâası
na sunulacaktır. 

Sayın Ahmet Demir Yüce A. P. grup sözcü
sü arkadaşımız, Yalova Kaplıcalarndan yakın
dılar. Yalova Kaplıcaları Hazineye ait kaplıca
lardır. intifa hakla Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına aittir. 25 sene müddetle Denizyol
larına kiralanmış bulunmaktadır, yılda 30 "bin 
lira bedelde. Ancak Denizyollarının Yalova Kap
lıcaları İC.S3 zararı, yanılmıyorsam, 1 milyon 250 
bin liradır. Bunun devri hususunda gerekli ça
lışmayı yapmaktayız. Arkadaşlarıma bu husus
ta direktif vermiş bulunmaktayız. 

Gene aynı şekilde, Liman Lokantası da sene
de 400 bin liralık bir külfet tahmil etmektedir, 
bir zarar yüklemektedir, Denizcilik Bankasına. 
Bunun da devri için gayret sarf etmekteyiz. 
Ama halen bir talip bulunmamaktadır. Liman 
Lokantası Denizcilik Bankasının gayelerinle ay
kırı, bugün için ihtiyaç ta yoktur, o bakımdan 
elimizden çıkarmak istemekteyiz. 

Yeşilköy yeni pist ve terminal inşaatı ne du
rumdadır, buyurdular. Pist inşaatı ihale edil
miştir, alt yapı işleri devam etmektedir. Hava 
seyrüsefer ve elektronik elektrik sistemlerinin 

bir bütün olarak yapılması Bakanlığımızca, 
Umum Müdürlükçe, Bayındırlık Bakanlığına 
teklif edilmiştir, bu proje halen yapılmaktadır. 
ilk hedef 270 milyonu kapsamaktadır. 900 mil
yona kadar bir büyük proje, (daha geniş bir za
man için, hedef olarak ittihaz edilmiştir. 

Sayın Kasım Gülek arkadaşımız, Türk Hava 
Yolları iç hatlarda bir tenzilât düşünülmekte 
midir, 'diyorlar. Bugünkü şartlarda bir indirim 
düşünmemlekteyiz. Fiyatları sabit tutmak üzere 
bir hizmet ifa edeceğimizi zannediyoruz. Esa
sen istanbul - Ankara 175 Türk lirası. Aynı me
safede olan New-york Washington arası 225 
Türk lirasına sefer yapılmaktadır. 

Gene Sayın Kasım Gülek arkadaşımız, Ye
şilköy'ün demiryolu ile irtibatından bahsettiler. 
Bu husus, bir varyantla demiryoluna bağlan
mak hususu, esas plânda derpiş edilmiştir. Esa
sen Londra asfaltı ve sahil yolu ile irtibatı da 
Yeşilköy'ün derpiş edilmiştir. 

Uçakların zamanında kalkması, yemeklerin 
iyi kalitede olması hususunda titizlikle durmak
tayız. 

Bütün iç hatlarda jet uçakları ile sefer ya
pılması ne zaman başlanacaktır, buyurdular 
Sayın Kasım Gülek arkadaşımız, iç hatların jet-
leşmesi projesi 1972 yılına kadar tahakkuk ek 
tirilecektir. Sadece hava alanlarındaki iniş pist
lerinin müsait olmaması (sebebiyle jet uçakla
rının sefer yapamıyacağı Bursa gibi meydanlar 
için, F-27 uçağı kullanılacaktır. Bu gibi mey
danlara da jet uçakları ile sefer yapılması için 
çalışmalarımız ilerlemektedir. 

Sayın Tanyeri arkadaşımız, geçen sene Güm
rük ve Tekel Bakanı iken bize bir sual tevcih 
etmişlerdi, islahiye'de değil, gümrük muayene
lerinin trende yapılmasını istemişlerdi. Bu hu
susta arkadaşım zannetmesin ki, sadece burada 
söyleidiler, üzerinde durmadım. Üzerinde durul
muştur, bu isteğin üzerinde durulmuştur. An
cak, Gümrükler Umum Müdürlüğü mahzurlar 
mütalâa etmiştir, bizzat seyahat etmek suretiy
le bu mahzurları görmek istedim ama, ömrü
müz vefa etmedi Gümrük Tekel Bakanlığında; 
gene de bu talebin takipçisi olacağım. Esasen 
durduğumuz bir konu idi. Truva Feribotunda 
da aynı şekilde sefer esnasmlda gümrük muaye-
nesdnin yapılmasında, arkadaşımın geçen seneki 
tenkMlerinden aldığım ilhamla üzerine durmuş-
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tum. Zannediyorum bu kabul edilmişti. Tatbi
kat devam edecekmi yaz seferlerinde, bihniyo-
rum. Fakat hükümetin bir üyesi olarak bu hu
susu takibedeeeğim. Esasen bizde değdi, güm
rüklerdedir mahzuru. 

Sayın Ademoğlu arkadaşımız, hoporılörlerin 
iyi çalışmadığından - idiğer hususlara da zaman 
zaman cevap verdiğim için tekrar edemiyo
rum - hoporlörlerin iyi çalışmadığından, hava 
meydanlarından şikâyet ettiler. Yeni bir anons 
sistemi için çalışılmaktadır. Uçak bileti satan
ların asık suratlarının durumundan yakındılar, 
arkadaşımız. Haklıdırlar, elbette müşterilere 
Türk Hava Yollarının güleryüz göstermesi za
ruretine inanmaktayız. Bu hususta da genel mü
dürlük mensubu arkadaşlarımıza biraz evvel 
talimat verdim, gerekli hassasiyeti gösterecek
lerdir. 

Sayın Adaılı arkadaşımız da, Londra bürosu
nun kuruluş masrafı dâhil şimdiye kadarki 
masrafını sormuşlardı. Şimdiye kadarki masra
fı 25 bin sterlinge baliğ olmuştur. (Miri ise, 
32 bin sterlingi geçmiş bulunmaktadır. 

Sayın Adalı arkadaşımız, karamsar bir ifade 
ile personelimizi tenkidettiler. Hizmet aşkının 
kalmadığından bahsettiler. Bu şekilde umumi 
ifade kullanmak şevkle, heyecanla çalışan per
sonelimizi rencide eder, kanaatindeyim. Bütün 
güçlüklere rağmen ulaştırma camiası mensubu 
arkadaşlarım, heyecanla hizmet etmeye gayret 
etmektedirler. Hatalarımız yok demiyorum, el
bette hem şahsımızın, hem temsil ettiğim camia
nın birtakım hataları olabilir. Ancak pesimist 
bir ifade ile, kötümser bir ifade ile bütün per
sonelimizi kötülemek her halde haklı bir dav
ranış olmasa gerektir. Her halde bu sitemi yap
maya hak kazanmış bulunmaktayım. Arkadaşım 
affetsinler, personelimiz hataları varsa tashih 
edecektir, heyecanlarına heyecan katmak sure
tiyle çalışmalarına devam edecektir. 

Elbette Türkiye'nin çeşitli güçlükleri var-
dr. Ulaştırma Vekâletinin de birtakım güçlük
leri vardır. Arkadaşımız umumi bıir ifade kul 
lanmak suretiyle böyle bir davranışta bulun
dukları için, müsaade ederseniz, bu kadarcık 
tarizi arkadaşım hoş görürler. 

Sayın Başkan, daha bâzı arkadaşlarımın da 
bir kaç sualini cevaplandırmak isterdim. Ancak 
vaktimin dolduğunu haklı olarak ifade etmiş 

bulunmaktasınız, sabırlarınızı suiistimal ettim
se özür dilerim. Sözlerimin hasında ifade etti
ğim gibi, burada arkadaşlarımızın tenkidleri, 
çaJışmalarimız için bir rehber olacaktır, bize 
ışık tutacaktır. Ben ve arkadaşlarım adına ten-
kidleriniz için hepinize teşekkürlerimi arz ede
rim. Bu vesile ile de Yüce Senatoya saygıları
mı arz ederim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika sual 
soracaklar. Sayın Adalı. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Efendim 
Sayın Bakana teşekkür ederim. Kendilerinden 
bir iki hususu öğrenmek istiyorum, Bu şartlar
la istanbul şehir hatlarında trafik ücretlerine 
bir zam düşünülmekte midir? Yoksa, Sayın Ba
kanın bu zamlara karşı olduğu hususundaki 
fikrine haklı olarak sevindik, acaba bu husus 
doğru mudur? Bunun açıklanmasını rica ©diyo
rum. 

ikincisi, Sayın Bakan iç hatlarda uçak fiyat
larında bir indirim olmıyacağını, aynı fiyatı 
muhafaza edeceklerini beyan ettiler... 

BAŞKAN — Sayın Adalı, mikrofona söyler 
misiniz lütfen,.. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Şimdi bu 
arada Sayın Bakan, bu iç hatlarda indirim ya-
pılmıyacağını ve aynı mesafeye tekabül eden 
New - York - Washington arasında bu fiyatın 
çok daha üzerinde olduğunu söylediler. Burada 
kendilerine her halde yanlış malûmat verilmiş. 
Zannediyorum ki, 19 dolardır Wasbington'la 
New - York arası. Dolar 9 liradan hesabedilirse, 
aşağı yukarı... 

BAŞKAN — Sual şekline getirin lütfen... 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Sual şek

line sokmaya çalışıyorum, Sayın Başkan. Bir de 
Londra'daki Gatewick Hava Meydanına Türk 
uçaklarının indirilmeyişinin sebebi nedir? Bunu 
gazetelerde işitiyoruz, duyuyoruz, bunun sebebi 
nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşımız is
tanbul şehir hatlarına zam olup olmadığını sor
dular. Denizyolları, Denizcilik Bankası 122 mil
yon lira bu sene zarar etmiş bulunmaktadır. Sa
dece şehir hatlarında zarar 40 milyon liradır. Sa
rarların önlenmesi için idare meclisi gerekli 
tedbirleri almaktadır. Henüz bize bir zam tek
lifi intikal etmiş bulunmamaktadır. 
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Heatrow için sayın arkadaşımız sordular, in
gilizler Hitroya müşahidolmadığından indirmek 
istememektedirler, Eğer bize imkân sağladıkları 
takdirde 7 devletin de, 7 küçük devletin de, bâ
zı Orta - Doğu memleketlerinin, Afrika memle
ketlerinin Gatewick yerine Heathrow inmek is-
tiyeceklerini beyan etmektedirler; trafik sıkışık
lığını ifade etmektedirler. Biz haftada iki defa 
yapılacak olan Türk Hava seferlerinin müte
hassıs arkadaşlarımızla görüşmeden sonra bir 
mâni teşkil etmiyeceği kanaatine vardık. Millî 
Savunma bu görüştedir, Hariciye Vekâleti bu 
görüştedir, Ulaştırma Bakanlığı da bu görüşü 
savunmaktadır. O bakımdan mukabil bir tedbir 
olarak kış seferlerini uygulamadık ve BEA uçak
larım halen Türkiye'ye indirmemekteyiz. 

Bir de zam konusunda bir ifadede bulundu
lar. Bana verilen malûmat 25 dolardır New -
York - Washington arası, 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Bakan izahları sırasında DD nın zarara uğ
raması durumunu açıklarlarken, petrol boru 
hattının DD mı zarara uğrattığını buyurdu
lar. Şimdi petrol boru hattının yapılması petrol 
çıkaran memleketlerde tabiî bir sonuçtur. Esa
sen üç yıllık nakliyeyi DD yapmıştır. Bu üç 
yıl ise arızî denebilir. Durum böyle olduğuna 
göre, petrol boru hattının inşa edilmesinden do
layı DD nın zarar ettiğini söylemek doğru 
olur mu olmaz mı, bu bir? 

ikincisi, bir ingiliz firmasından bahsettiler. 
Bunun isminin ve nasıl seçildiği hakkında bn*az 
bilgi rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim bize intikal eden za
rarlar meyanmia petrol boru hattının yapılması 
ile, taşımamak, petrolü tasıyamamak gibi bir 
duruma girmekteyiz. O bakımdan noksan gelfcr 
tahmin edilmiştir. Bunun yerini doldurmak im
kânı kârlı bir taşıma idi. Arkadaşlarımın ifade 
ettiğine göre bundan mahrumiyet olarak gös
terilmiştir. 

ikincisi, arkadaşımız ital - Konsült Firma
sından bahsettiler, ital - Konsült italyan müşa
vir firmasıdır. Birleşmiş Milletlerin tavsiyesi 
üzerine bu müşavir firma vazifelendirilmiştir. 
Dünya Bankasından DD mızm ve Ulaştırma 
Bakanlığımızın reorganizasyonu için 1 milyara 

yakın bir para verildiği takdirde; italyan Mü
şavir Firmasıdır. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim. Sayın Ça
ğatay, lütfen efendim sualler gayet kısa, cevap
lar da gayet kısa olsun ki, vakit kazanalım. 

NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Geçen sene 
Mayıs ayında Adana Hava Alanına Türk Hava 
Yollarına ait sivil uçakların inmemesi vâki mı
dır ve sebebi nedir? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Sayın Çağatay arkadaşımıza bu 
hususta malûmat arz etmiştim. Eğer tatmin ol-
madılarsa o zaman her halde başbaşa bir mü
zakere ederiz, her halde yanlış anladım, bilmi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Çağatay kısaca. 
NAZİF ÇAĞATAY (izmir) — Geçen Ma

yıs ayında Adana Hava Alanına Türk uçakları
nın inmemesi keyfiyeti vâki mıdır ve sebebi ne
dir? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Bu husustaki sual deminkini kap
samıyorsa o takdirde yazılı olarak arz edeyim, 
muttali değilim; zamanımda olmamıştır, mut
tali değilim. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — Saym Baka
nın buyurdukları, % 80 i yapılmış durumda bu
lunan, yangın söndürme gemisi halen ne durum
dadır? Bunu izah etmediler. % 80 inin yapılmış 
olduğunu söylediler. Bunun için taiısisat isten
miş, bütçeye konmadığına göre 1969 da plân 
gereğince bitmesi lâzımgeliyor. Şimdi bu durum
da muattal halde midir? Başka imkânlarla bu 
gemiyi bu sene ikmal edebilecekler midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Bu yangın gemisinin % 80 i inşa 
edilmiştir. % 20 si kalmıştır. Tahsisat talebe-
dilm'iştir. Sayın Komisyon Başkanı arkadaşım 
bu hususu formüle ettiğini müjdelediler. Eğer 
oylarınızla bunu gerçekieştirirseniz, sağlarsanız, 
minnettar kalacağız. Olmadığı takdirde elbette 
başka çareler düşünülecektir. 

BAŞKAN — Sayın Yüce 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, trenlerin rötar yaptığı, geciktiği 
bir vakıadır. Sebepleri de muhteliftir. Yalnız 
trenlerde çalışan personelin eğer bir gecikme 
vukubulursa munzam bir ücret, fazla mesai al
mış olmalarından dolayı tren gecikmelerinin vu-
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kubulduğu söylenir. Mekanizmayı bilmiyorum, j 
Sayın Bakandan evet veya hayır şeklinde ce
vap rica ediyorum, yazılı da olabilir. 

ULAŞTIRMA' BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim, tren gecikmelerinin se
bebini umumi malûmat içinde arz etmiştim. Ar
kadaşım zamlı bir ücret alıp almadıklarını ifa
de ettiler, fazla mesaiden dolayı. Bu hususta 
malûmatım yoktur. Ancak fazla mesai zammı
nın verilmesi de mantıkîdir zannediyorum, ge
cikme sebebi değildir, tekniktir. 

BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim Sa
yın Bakan. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTEŞE 
(Devamla) — Efendim Yüce Senatoyu tekrar 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, son söz Sayın Kürü-
moğm'nundur. Teşekkür edeceksiniz Sayın Kü-
rümoğlu değil mi? 

ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın 
Başkan, muhterem Senato üyeleri; Sayın Baş
kan peşinen scyliyeceklerimi kısıtladığı için 
mecburen teşekkürü başa alarak konuşacağım. 

Sayın Ulaştırma Bakanının izahlarından 
edindiğimiz bilgilere göre, bütçenin tümü üze
rindeki ihtilâflar, iddialar ve tenMdler bu su
retle son bulmuş oluyor. Bütçenin kendilerine 
başarılı ve hayırlı olmasını dilerim. 

Yalnız, dinlediğim zaman konuşan hatiple
rin bir konu üzerinde hie durmadıklarını bilhas
sa müşahade ettim, bu sebeple söz aldım; inşa
ca onu da müsaade ederseniz arz edeceğim. 

Bizim Bitlis'te bir Van Gölü işletmesi vardır 
ve bu özel kanunla yürütülür. Bu Van Gölü İş
letmesinin kendine has birtakım gemileri var
dır. Bu gemiler çok iptidai ve içerisinde soba 
yakılarak seyrüsefer yapan gemilerdir. Bunla
rın biraz daha ıslahı lâzımgeîir. Aynca, eski
den gel çevresinde mütaaddit iskeleler vardı ve 
bu iskeleler arasında vapur seferleri yapılırdı. 
Bunların hiçbirisi bugün yapılmamaktadır. Ger
çi rantabl olmadığı gerekçesine dayandırılır 
ama büyük vapurun sefer yapmasından ise, sü
rat motorları şeklinde Denizcilik Bankasının 
oradaki şubesi vasıtasiyle, bu iş organize edilir
se iskeleler arası seyrüsefer yapılması ve yolcu 
nakliyatının yapılması mümkün olur kanaatin
deyiz. Bu konuyu da Sayın Bakanlığın dikkati
ne arz ederim. 

Bir ds BD nm Doğu'ya sevk ettiği lokomo
tifler, gerekse yataklı vagonlar, diğer vagonlar 
da dâhil olmak üzere, çok eski ve iptidaidir. 
Bunların da mütaaddit ikazlarımıza rağmen, ıs
lah edilmediğini müşahade ettik. Saym Bakanlı
ğın dikkatine arz etmek üzere ifade ediyorum. 
Bunun da nazara alınmasını istirham ederim. 

Biraz evvel sayın arkadaşlarımızdan birisi 
rötar konusu üzerinde beyanda bulundular. Ay
nı dertten biz de muzdaribiz. Van gölü ekspre
sinin, bugüne kadar yaptığım seyahatlerin hiç
birisinde tam zamanında bir istasyondan kalkıp 
diğerine vardığını görmedim. Bunun bir günü 
kapsıyaeak şekilde, belki mübalâğalı olur ama, 
12 saati muhakkak kapsıyaeak durumda rötar 
yaptığını gördüğümüz, duyduğumuz vâkıdır. Bu 
konularda da Sayın Bakanlığın daha titiz dav
ranmasını istirham ediyorum. Bütçenin hayırlı 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki görüşmeler 
sona ermiştir. Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine, Devlet Hava Meydanları işletme
si Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 
Bölüm Lira 

11.000 ÖDENEKLER 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 11 739 \497 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 YÖNETİM GÜDERLERİ 1 249 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ ' 79 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 KURU MGİDERLERİ " 1 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 155 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 246 — 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE 
TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI 2 279 000 

920 000 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

istanbul Limanında deniz trafiğinin art
ması bakımından sık sık vukua gelen deniz 
kazaları dolayısiyle hâsıl olan yangın hâdise
lerine müdahale etmek üzere inşaatları 1968 
yılında Denizcilik Bankası T.A.O. na sipariş 
edilen ve mezkûr bankaca inşasına devam olu
nan ve mukavele hükmüne binaen bu yıl 
teslimi gereken bir aded yangın söndürme ge
misi ile, 2 aded denet motoru için gerekli öde
nek Ulaştırma Bakanlığı 1970 bütçesinde yer 
almamıştır. 

Zaruri olan ödeneğin temini bakımından 
Bayındırlık Bakanlığı (A/2) yatırım bütçe
sinin 22.000 nci bölümün Ulaştırma sektörün
deki 22.551 nci «Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri» maddesindeki 124 000 000 liralık 
ödenekten 2 279 000 liranın tenzil edilerek, 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 23.000 nci bö
lümün 23.511 nci «MaMna, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları» maddesine eklenmesini arz 
ve teklif ederim. 

Afyon 
Musa Kâzım Karaağaçlıoğlu 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Bütçe Kanunu
nun birinci maddesine bağlı cetveller, vekâlet 
bütçeleri olduğu için ve birinci madde vekâlet 
bütçesinin görüşülmesinden sonra oylanacağı 
için bu, bir tekriri müzakere mahiyeti arz et
mektedir. Bu hususta komisyonun bir diyece
ği var mı efendim?. Buyurun, Bütçe Komis
yonu adına ıSayın Ege. 

BÜTÇE IKARMA KOMİSYONU ADINA 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, kıymetli arkadaşlarım, Bütçe Karma 
Komisyonunda Ulaştırma 'Bakanlığı ile ilgili 
müzakereler esnasında hakikaten bu bakanlı
ğın ilgili ve lüzumlu bir meselesi gözden kaç
mıştır. Bunu huzurunuzda özür diyeyerek ifa
de etmek isterim. Hatırlatan arkadaşlarıma, 

konuşan hatip arkadaşlara da teşekkür ederim. 
Biz de sonradan bu hususu görmüş, bir daha 
Komisyona geldiği takdirde, ki gelecektir, o 
zaman güçlüğün düzeltilmesini düşünmüştük. 
Ama bunun (Senatoda düzeltilmesi için arka
daşlarımız (konuşmaları ile biza <bu imkânı 
sağladılar. Onun üzerine bir arkadaşımızın da 
bu hususta önergesi vâki oldu. Şimdi böyle bir 
durum karşısında malûmu âlileri Devlet yatı
rımları, Bayındırlık Bakanlığında toplanmak
tadır. Ulaştırma Bakanlığı sektörlerinin ya
tırımları da Bayındırlık Bakanlığında topla
nır. O bakımdan burada yapabileceğimiz 2 
milyon küsur liralık -alktarmanın Bayındırlık 
Bakanlığının DD seikiöründe ıneveudolduğu 
bütçeye bakıldığı zaman görülecektir. Ancak, 
Bayındırlık Bakanlığının maddeleri üzerinde 
görüşmeler yapılmıştır. Sayın Başkanın da 
ifade ettikleri gibi, henüz Bayındırlık Ba
kanlığı ve diğer bakanlıkların tümü oylan
mış değildir ve bunlar birinci madde ile bir
likte sonunda okunup tekrar oylanacaktır. 
Bir tekriri müzakere bahis mevzuudur. Arka
daşlarımız eğer tekriri müzakereye imkân ve
rirlerse tekriri müzakere neticesinde Bayın
dırlık Bakanlığının 22.511 den 2 milyon kü
sur liranın alınıp Ulaştırma Bakanlığının 
23.515 maddesine nakli imkânı olacaktır. O 
bakımdan Sayın Başkanımız bu tekriri mü
zakereyi oylarlarsa Önergenin işlem görmesi 
imkân dâhiline girecektir. Bu noktayı arz et
mek isterim. Bu •mevzuun ehemmiyeti de 
bütün arkadaşlarımız tarafından burada ka
bul edilmiştir. Sayın Bakan da konuşmaları 
esnasında konunun ehemmiyetine işaret et
miştir. Bu mâruzâtta 'bulunmak liçin huzuru
nuza çıktım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Komisyon 
namına konuşan Sayın Ege'nin müzakerenin 
tekrarı teklifini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Şu halde Bayındırlık Bakanlığı bütçesin
de 22.000 nci bölümün yekûnu 1 448 169 065 
liradır. Bu yekûndan 2 279 000 lira tenzil edi
lecek ve bu bölümde 1 445 890 065 lira ka
lacak. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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Buradan alman 2 279 000 liranın Ulaştır
ma Bakanlığı "bütçesindeki 23.000 bölüme 
ilâvesiyle yani 920 000 Oira olan bu bölümün ye
kûnuna 2 279 000 lira ilâvesiyle 3 199 000 ola
rak düzeltilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bö
lümü toplamı 325 000 

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

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 55 000 

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

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü 
Toplamı 50 000 

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

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1970 yüı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/6; Cumhuriyet Senatosu 1/1045) 
(S. Sayısı : 1291) (Devamı) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde Ulaştırma Ba
kanlığı Bütçesinde görüşülmüş bulunan Dev
let Hava Meydanları işletmesi Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı cari harcama
ları için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği ü-
zere (54 000 000) lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (19-
380 000) lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 140 539) lira ki, toplam oaarak 
(74 520 539) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İşaretli cetvellerde herhangi 
bir değişiklik olmadığı cihetle okutmuyorum. 
Birinci maddeyi okunan işaretli cetvellerle bir
likte oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (74 520 539) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (B) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1970 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı olan (C) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı olan (D) ve (E) 
işaretli cetvelleriyle birlikte oylarınıza arzedi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı olan (L) işa
retli cetveliyle birlikte oylarınıza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde-
I lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 
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a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter 
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanunun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arzediyo-
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmıya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

Madde 8. — Gider Bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı olan (R) işaret
li cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 

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

Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza — arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Mey

danları işletmesi Genel Müdürlüğü bütçeleri 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına 109 sa
yın üye oy kullanmış, 102 kabul, 5 ret, 2 çe-
kinser. Tasarı Millet Meclisine gönderilecektir. 

4. — 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma hakkında Kanu
nun yürürlük süresinin uzatılmasına devir kanun 
tasarısının Millet Meclisince kabul olunan metni 
ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Komisyon rapo
ru (M. Meclisi 1/2; C. Senatosu 1/1053) (S. Sa
yısı : 1363) (1), 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum, 
Yüksek Başkanlığa 

20 . 2 . 1930 tarihli ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısı tabedilerek sayın üyelere dağı
tılmış bulunmaktadır. Mahiyeti itibariyle biran 
önce kanunlaşması zaruri bulunan tasarının 
gündeme alınarak öncelikle ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ankara 

Yiğit Köker 
BAŞKAN — Takrirde bahsi geçen kanun 

tasarısının gündeme alınmasını oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini koruma hakkında Ka
nunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair 
kanun tasarısının Millet Meclisince kabul olu
nan metni ve Cumhuriyet Senatosu Geçici Ko
misyon raporu. 

Raporun okunup okunmaması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz istiyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Pa
rasını Kıymetini Koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısı. 

(1) 1363 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
mundadır. 
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BAŞKAN — Tasarının ivedilikle görüşül
mesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Pa
rasını Kıymetini Koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

Madde 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı olan 
23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden itiba
ren süresiz olarak uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Made üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye var mı?.. Yok. Tasarının tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı kanunlaşmıştır. 
O. — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı 

bütçe kanun tasarısı üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz. Grupları ve şahısları adına söz 
alan sayın üyelerin isimlerini sıra ile okuyo
rum. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, C.H.P. Grupu adı
na; Sayın Fehmi Alpaslan, G.P. Grupu adına; 
Sayın Ahmet Yıldız M.B. Grupu adına, Sayın 
Mahmut Vural A.P. Grupu adına. Şahısları 
adına söz istiyen sayın üyeler : Sayın Lütfi 
Bilgen, Sayın Kasım Gülek. 

Söz sırası C.H.P. Grupu adına Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata'da. Buyurun Sayın Bekata. 

C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım, C.H.P. Grupu adına Hükümetin 

izlediği dış politika üzeirndeki düşüncelerimizi 
anaçizgileriyle arz edeceğim. 

Önce dünyanın başlıca önemli soranları üze
rinde kısaca durmak istiyorum: 

Bugün dış görünüşü ile milletlerarası ilişki
lerde bir yumuşama havası var. 

Bu yumuşama, ikili, ya da çok t&ıarf'k gö
rüşmelere bağlaman umutlardan doğuyor. 

Gerçekten bu kadar çok görüşmelerin aynı 
zamanda sürüp gittiği dönem pek görülmemiş
tir : 

Amerika ile Sovyetler Birliği, stratejik 
nükleer silâhlarım sınırlandırılması üzerinde 
Helsinki'de görüştüler. 

Sovyetler, Pekin'de sınır meselelerini Çin 
ile görüşüyor. 

Paris'te Vietnam görüşmeleri devam ediyor. 
Amerika, Varşova'da Çin ile konuşmakta. 
Orta - Doğu savaşına son vermek amaciyle 

dört büyük devlet Newyork'ta görüşme halin
deler. 

İngiltere'nin Ortak Pazara alınmasını, altı 
ortak devlet konuşuyor. 

Ve nihayet Türkiye, Kıbrıs dâvasını, Ce
maat liderleri aracılığı ile görüşüyor. 

Fakat bütün bu görüşmelerin hiçbiri henüz 
bir olumlu sonuca bağlanmış değildir. 

Arkadaşlarım, bu -arada belirtmeliyiz ki, 
Çin, üçüncü nükleer bir güc olarak meydana 
çıkmaktadır. 

Çin'in bir nükleer güç hafine gelmesi, Hel
sinki'de başlayıp devam edecek olan stratejik 
silâhları sınırlandırmayı daha da zorlaştnacak-
tır. Çünkü Çin bu görüşmelere katıl'inamiak-

Öte yandan, Amerika ile Sovyetler'in sür
dürdükleri soğuk savaş, Çin'in kuvvetli bir ta
raf olarak kendini göstermesiyle, artık İM ta
raflı bir oyun olanaktan çıkmakta ve üç taraflı 
bir oyun halini almaktadır. 

Konuyu, Amerika yönünden eleştirince şu 
gerçekleri görüyoruz : 

Rusya, fbir taraftan Amerika, öte taraftan 
Çin ile igörüşürken, Amerika'nın tek taraflı kal
ması ve Çin ile münasebetten kaçınması ken
disi için 'bir handikaptı. Bu sakıncayı gören 
Nixon, Çin ile iki yıldır araverilen görüşmeleri 
20 Ocakda Varşova'da tekrar başlatmak üzere 
teşebbüse geçmiş ve Çin bunu kabul etmiştir. 
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Bunun üzerine Amerika Çin'e karşı uyguladığı 
ticaret 'ambargosunu hafifletmiştir. 

Bununla beraber, Amerika'nın Çin ile dip
lomatik ilişkiler kurması ve bunu derinleştir
mesi kolay olmıyacaktır. 

Eğer Çin, Formoza'nın bağımsız îbir devlet 
olarak yaşamasına rıza gösterirse, Amerika ile 
diplomatik ilişkiler kurmak yolundaki engel 
ortadan kalkacaktır. Fakat bu, şimdilik müm
kün görülmüyor. 

Bu meseleler, süratle çözülemiyeceğğine gö
re, hütün görüşmeler ve dünyanın 'bugünkü hali 
daha uzun süre devam edecek demektir. 

Arkadaşlarım; 
Bugün dünya ölcüsündeki meselelerden Tbiri 

de Vietnam savaşıdır. Bu savaş, artık Ameri
ka'yı da ciddî şekilde rahatsız etmektedir. Ve 
Amerika'da bu yüzden ikilik 'belirmiştir. Sava
şa mukavemet gün geçtikçe taraftar kazanı
yor. 

Öte yandan 'bu savaş, milletlerarası yaşantı
da Amerika'nın manevra kabiliyetini ters yön
den etkilemektedir. 

İşte bu nedenledir ki, Nixon, Amerika'yı bu 
çıkmazdan kurtarmak için çaba harcamakta
dır. Fakat barışa ulaşmak kolay olmadığından. 
savaşı Vietnam'a maletmek, yani savaşın yükü
nü Güney Vietnamlılara aktarmak gayreti içi
ne girmiştir. Böyle bir programı uygulayabil
mek için Amerika, Güney Vietnam Hükümeti
nin ordusunu silâhlandırmak ve yetiştirmek zo
rundadır. Bu ise zaman ister. 

Vietnam'da aldığı acı derslerden sonra 
Amerika 'bugün Asya Kıtasındaki vecibelerini 
de sınırlandırma yoluna girmiştir. 

Nixon'm tezi şudur. Asyalılar, kendilerini 
savunmalıdırlar. Amerika onlara ancak para ve 
silâh yardımında bulunabilir ama artık basma 
yeni Vietnam'lara foenzer dertler açamaz. 

Her halde Amerika, Asya'dan çekilmek ka
rarında değildir. Fakat Asya halkının kendisi
ne daha çok ve daha anlayışla yardımcı olma
sını istemektedir. 

Bir de Orta - 'Doğuya göz atalım : 
Vietnam savaşı yerinde sayarken, daha doğ

rusu tavsarken, 'Orta - Doğuda İsrail ile Arap
lar arasındaki 'çatışmalar 'sertleşmektedir. 

İsrail, Araplarla masa ıbaşında karşı karşı
ya oturmak arzusundadır, 
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Araplar ise, israil'in, her şeyden önce, işgal 
ettiği, topraklardan çekilmesini istiyorlar. 

Bu iki istek bağdaştırıîamadığından, -buh
ran sürüp gidiyor. 

Dört büyük devletin bir uzlaşma formülü 
bulmaları çabası da, Amerika'nın İsrail'i ve 
Rusya'nın da Arapları tutması yüzünden neti
cesiz kalmıştır. 

Araplar arasında İsrail'e karsı cephe birliği 
kurulamaması da İsrail'e yaramaktadır. 

Araplar, Rabat'da bir müslüman milletler 
zirvesi toplamışlardı. 

Coğrafyada yerleri ayrı, dış politikaları ay
rı, iktisadi, siyasi ve 'sosyal bünyeleri ayrı olan 
Arap devletlerini, İsrail'e karşı bir fiilî savaşta 
birleştirmek teşebbüsü netice vermedi. 

Türkiye'nin, Arap - israil (buhranına 'karış
masında birçok ciddî sakıncalar vardır. 

Üstelik, Türkiye, büyük devletlerin karşı 
karşıya geldikleri Orta - Doğunun içine (gire
rek, hiçbir şeyi halledemiyeeektir. Fakat ken
di 'başına, altından kalkamıyacağı dertler aça
caktır. 

Bu itibarla Türk Hükümeti, bu konuda ağır
başlı ve tarafsız hareket etmesini bilmelidir. 

Arkadaşlarım; 
Bu münasebetle, dış politikamızdaki bir ta

rihî hataya, belki ibir ders olur düşüncesiyle, 
işaret edeceğim : 

Bağdat Paktı imzalandığı sırada, israil'e 
karşı, kendilerini desekliyeceğimize dair, Irak'a 
verdiğimiz mektup gülünç 'bir fiyasko ile neti
celenmişti. 

Türkiye, israil'den elçisini geri aldı. Arap
lar ise bu davranışımızla alay ettiler. 

Haklı oldukları yerlerde Araplar destekle
nebilir. Fakat Türkiye için, yaranma gayreti, 
haysiyet kırıcı bir davranış olur; bu ise dost
luk getirmez, ama itibar götürür. Hükümetin 
Rabat'daki tutumu bunun son örneğidir. Üste
lik yaranalım derken Araplar da küstürülmüş
tür. 

Görünen odur ki, Orta - Doğuda bugün bü
yük ölçüde bir savaşın tekrar 'başlamasını İs
rail ve Arap devletleri de istememektedirler. 
Aslında Amerika ve Rusya'da böyle bir 'savaşa 
karşıdırlar. 

Değerli senatörler, 
Avrupa'ya gelince ; 
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Avrupa en önemli gelişme, Batı - Almanya'- I 
da seçimlerden sonra Villy Brandt'in 'başkan
lığında, Sosyal Demokrat ve Hür 'Demokratlar
dan kurulu ibir ortanın solu Hükümetin teşki
lidir. Bu ise yalnız Almanya'nın politik döne
mi bakımından değil, Avrupa politikası yönün
den de önemlidir. 

Çünkü, yeni Federal Almanya Hükümeti, 
Hıristiyan 'Demokratların liderliğindeki eski 
iktidardan ayrılarak, «Doğuya açık» bir dış 
politika yolunu tutmuştur. Bu demektir ki, Al
manya, Doğu bloku devletleriyle ilişkilerini dü
zeltmek istemektedir. 

Bu politika yenidir, henüz gelişme halinde
dir ve tartışılmaktadır. Zorluklar ve engeller 
vardır. Fakat Villy 'Brandt, bunu yavaş yavaş 
yürüteceğine inanmaktadır. 

Bu arada, Doğu Almanya resmen tanınmak 
istiyor. 

Brandt, bir millet içinde iki devletin mev-
cudolduğu realitesini kabul ediyor ise de, biz
zat kendisiyle diplomatik münasebetler kuracak 
ayrı 'bir Alman Devletini tanımıyor. Esasen fau
na karş: içerde de ciddî mukavemet görülmekte
dir. 

Arkadaşlarım 
Şurası (bir gerçektir ki, Almanya'nın ikti

sadi gelişmesi ve zenginliği kendisine 'büyük bir 
güç kazandırmıştır. 

Böylece Almanya iktisadi yönden bir dev 
olmuştur. Fakat siyasette eksik kalmaktan ya
kasını kurtaramamıştır. 

işte Villy Brandt, Almanya'yı (bu siyasi ka- j 
derden kurtarmak istiyor. 

Arkadaşlar; (görünen odur ki, her halde Av
rupa uyduluktan sıyrılıp, kendine gelmenin ça
bası içindedir. 

Fransa'nın, ingiltere'nin Ortak Pazara gir
mesine yanaşması da bu oluşun yeni bir belir- | 
tisidir. 

Avrupa'nın güvenliği konusunda, Varşova 
Paktı devletleriyle yapılması düşünülen konfe
rans da işte bu gelişmelere bağlanmalıdır. j 

Eğer Almanya'nın Doğuya açılış politikası 
olumlu yürürse, bu konferansın toplanması ko
laylaşır. 

Fakat, her halde Amerika'sız bir Avrupa gü-
venliği konferansının toplanması bugün için | 
düşünülemez. Bu itibarladır ki, konferansa, j 
Amerika'nın da, Kanada'nın da katılmalarına \ 
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Prusya razı olmuş gibidir. Ama böyle önemli 
bir konferansın hazırlıksız toplanması zararlı 
olabilir. 

işte bu nedenledir ki, konferansa, bütün ha
zırlıklar tamamlandıktan sonra gidilebileceği 
hakkında, NATO Konseyi tarafından verilen ka
rarda isabet vardır. 

Araplar; 
Avrupa'daki bu gelişmelerin hiç şüphesiz 

NATO nun geleceği üzerinde de ciddî etkisi ola
caktır. 

Çünkü NATO, siyasi blokların sertleşmeye 
doğru gittikleri dönemde kurulmuştu; o günle
rin durumunu yansıtması tabiîdir. 

Fakat aradan 20 yıl geçmiştir. Bu süre için
de milletlerarası münasebetler de bir hayli de
ğişmiştir. 

NATO şüphesiz ki, devam edecektir. Bunun
la beraber eğer günün şartlarına uymazsa buh
ranlar geçirebilir. 

Bize gelince, NATO ya hangi koşullar için
de girdiğimizi biliyorsunuz. NATO, bir güven
lik ve ortak savunma amaciyle kuruldu. 

Şu halde Türkiye'nin NATO ile münasebet
lerinde bu esas gözden ırak tutulamaz. 

Halbuki, Türkiye, diğer üye devletlere naza
ran, NATO ya derinliğine sokulmuştur. 

İkili anlaşmalara da bu yönden bakılmalı
dır. 

NATO içi ve Amerikalılarla ilgili ikili an
laşmalar konusu üzerindeki düşüncelerimizi, giz
li oturumda bu kürsüden etrafı ile arz ettim. 

Bu itibarla şimdi huzurunuzda yalnız bir 
kaç cümle ile temel görüşümüzü söyliyeceğim. 

Madem ki NATO bir ortak savunma ihtiya
cının ifadesidir. Şu halde Türkiye, kendine hu
sumet çekecek ve bir anda bir olup bittiye geti
recek cinsten anlaşmalar içinde bulunmamalı
dır. 

Öte yandan, millî savunma ıgücünün, bütün 
milletin katılması ile artacağı göz önünde tu
tularak, askerî ve siyasi sır mahiyetini taşıyan 
hükümlerden arınmış temel bir ikili anlaşma
nın, milletin ortak malı haline getirilebilmesi 
için, gizli kalmaması ve meclislerden geçirilme
si gerekir. Selâmet buradadır. 

Ancak bu suretledir ki, NATO güç kaza
nır. 

Amerika aleyhtarlığı önlenebilir. 
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Ve nihayet böylece egemenlik haklarımıza 
tecavüz 'endişelerinin ve millî güvenliğimiz üze
rindeki şüphelerin yerinde olup olmadığı açık
lık kazanır. 

Hükümet şu iki esası iyi bilmelidir : 
1. Halkı yanına almıyan dâvalar kadar, 

halktan gizli hareket eden hükümetler de za
yıflar kuvvet kaybederler. 

2. Türkiye, Büyük Millet Meclisinden izin 
alınmadan yapılan bir milletlerarası bir Temel 
İkili Anlaşma, Hükümetin, millî denetim dışın
da kalma arzusunun ifadesidir. Bu tutum, de
mokrasi ile de 'bağdaşamaz. 

Ortak Pazar üzerindeki görüşlerimize geçi
yorum; 

Hükümetin, Ortak Pazarın beş yıl süren ha
zırlık dönemini hazırlıksız geçirdiği bir gerçek
tir. Buna rağmen, (bizzat Hükümetin talip oldu
ğu, «G-eçiş dönemine» bir olup bitti halinde 
girmenin hesapsızlığı da meydandadır. 

Bu konuda Hükümetle 'Devlet Plânlama Teş
kilâtının ve uzmanların fikir ayrılığı ise vesi
kalara bağlanmıştır. 

Bu iş, bir siyasi tercih değil; sosyal ve eko
nomik bir millî tercihtir. Bu gibi hallerde, Hü
kümetin arzusu değil, ancak millî 'bünyenin 
gereği yerine getirilmelidir. 

Bugün Türkiye'de, Devlet sektöründe ve özel 
sektörde, sosyal ve ekonomik (bünyemizde ge
rekli hazırlıklar yapılmış değildir. 

Millî meselelerde, siyasi iktidarlar, gösteriş 
kararları veremezler; akıl ve 'basiret yolunu 
tutmaya mecburdurlar. 

Türk ekonomisinin ve endüstrimizin, Dışiş
leri Bakanının mutabık kaldığı söylenen, Ortak 
Pazarın, «G-eçiş dönemine» girme şartlarına da
yanabileceği kanısı memlekette yoktur. 

Buna rağmen Hükümet, Ortak Pazar konu
sunda da Türkiye'yi bir olup bitti ile karşı kar
şıya getirmek hevesindedir. 

Sayın Çağlayangil'i son bir defa daha uyar
mayı bir görev saymaktayız. 

Değerli arkadaşlar Kıbrıs 'dâvasına gelince; 
Kıbrıs konusu da iç açıcı bir aşamada değil

dir. Hükümet, işi, kuvvet orantıları eşit olmı-
yan iki cemaat arasındaki görüşmelere îbıraka-
rak, kendini sorumluluktan sıyırma gayreti için
dedir. 

Böylece, 18 aydır cemaatlerarası görüşmeler 
sürüp gidiyor. 

Rauf Denktaş, Londra dönüşü Ankara'dan 
geçerken, görüşmeler 18 ay daha sürebilir, de
miş. Bu gidişle ve bu tutumla 18 yıl görüşülse 
Türkiye bakımından olumlu bir netice elde edi
lemez. Çünkü, Makarios, bir oyalama taktiği 
uygulamakta ve Türkiye, bile bile buna uy
maktadır. Makaryos, önce silâh zoru ile Türk 
cemaatini yok etmeye, yola getirmeye çalıştı. 
O zaman, Türkiye'nin tepkisi ve Cemaatin diren
mesi ile bunun önüne geçildi. 

Bundan sonra Makaryos, Türk Cemaatini 
abluka yolu ile çökertmek istedi. Buna da mu
vaffak olamayınca bugünkü üçüncü aşama dö
nemine girilmiştir. 

Bu üçüncü aşamanın taktiği Türk Cemaati
ni iktisadi baskı ile yıpratmak ve soydaşlarımı
zın mukavemetlerini kırmaktır. 

Şunu kabul etmek zorundayız ki, bu son aşa
mada Cemaatin dayanması çok zordur. Ve za
man uzadıkça daha da zorlaşacaktır. 

Sayın Çağlayamgil, Kıbrıs dâvasını, geçen 
'bütçe konuşmasında bir, «maraton yarışı» na 
benzetmişti. Maraton yansı, uzun bir dayan
ma yarısı olduğuna göre, duruma 'bakalım: 

Bir yanda; millî gelirin tamamını kendi alıp, 
Türk Cemaatine beş kuruş vermiyen, 

Her sahada Rumları çalıştırıp, Türkleri iş
siz - güçsüz bırakan, 

Türkiye'den giden para yardımını bile, tür
lü yollardan Türklerin elinden alarak, kendi ka
sasına akıtan, 

Birleşmiş Milletlerin her iki cemaate ortak 
olarak yaptığı yardımdan Türklerin hissesini 
ödemiyen, 

Londra ve Zürih andlaşmasını çiğniyen Ma
karyos var. 

Öte yanda; mevcut -andlaşmanın temeline 
tamamen aykırı ve bunların Türk Cemaatine sağ
ladığı ortak ve eşit hukukî ve siyasi hak ve 
imkânları ortadan tamamen kaldırmakta Ma
karyos'a yardımcı olduğu halde, kurtarıcı foir 
buluş gibi Hükümetimizin benimsediğini esefle 
gördüğümüz, «üniter devlet» sistemine sarıla
rak ve ara sıra da Yunan Dışişleri Bakanı Pi-
pinelis ile Paris'te bizzat ve onun aracılığı ile 
Kıbrıs Dışişleri Bakanı Kiprianu ile de gıyap
ta kucaklanarak bu işin içinden başarı ile çıka
cağı hayaline kendini kaptıran Sayın Çağlayan-
gil var. 
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Böyle bir (maraton yarısını) zaferle bitire
ceğimize, dünyada ve Türkiye'de Sayın Çağla-
yangil'den başka inanacak bir tek insan göste
rilemez. 

Söz buraya gelmişken, Dışişleri Bakanının, 
Kıbrıs dâvasında bütün bu tâvizler karşısında 
ne elde ettiğini ve Türkiye'yi nereye götürmek
te olduğunu da, kendi tezi ve beyanları ile or- j 
taya koyalım : 

Parlâmentolu Yunanistan'dan bir netice ala-
nııyan Sayın Çağlayangil, Avrupa Konseyinde 
Yunanistan'ı müdafaa etmek yoliyle yaptığı 
yakınlaşma gayretlerine rağmen, parlamento
suz Yunanistan'dan faydalanmasını da başara
madı. 

Üstelik, bu alttan alan, tavizci siyaset, Batı -
Trakya'daki soydaşlarımızın şimdiye kadar hiç
bir zaman görülmemiş ölçüde bir baskıya ma
raz tutularak, anayurda sığınmalarına da yol 
açmıştır. 

istanbul'dan çıkarılan, ya da giden Rumlar, 
birer kolayını bularak Türkiye'ye dönerlerken, 
Trakya Türkleri kendi topraklarında yaşıya-
maz duruma sürüklenmişlerdir. 

Bakan, bir ay önce 24 Aralıkta, Karma 
Bütçe Komisyonunda, iki cemaat arasındaki gö
rüşmelerde bâzı anlatmalara varıldığını söyle
di. Buna göre : 

1. Kıbrıs'ın bağımsızlığında anlaşmaya va
rılmış, böylece EN03İS artık olmıyacakmış. 

Arkadaşlar, bu söze bel bağlanılamaz. Çün
kü ENOSİS olmıyacak diye, Makaryos'un daha 
önce imzaladığı andlaşma bile yırtıldı. 

ENOSİS i iki cemaat arasındaki böyle söz- j 
ler değil; Kıbrıs'a verilecek olan sağlam bir hu- j 
kukî statü önliyebilir. i 

2. Bakan, iki cemaat arasında varılan ikin- ! 
ci bir mutabakat olarak da bize Kıbrıs'ta Üni- | 
ter bir Devlet sistemi kurulacağı müjdesini ge
tiriyor. I 

Böylece Kıbrıs'ın hukukî statüsünü bu bu- j 
luş teşkil edecek demektir. j 

Bakanın Bütçe Komisyonundaki konuşma
sından kendisinin bu tezi tuttuğu anlaşılmakta
dır. O halde üniter devlet sistemi nedir, bunu ] 
görelim. i 

Uniter sistem, merkeziyetçi bir sistem de- < 
mektir. Esasen Rumların da istedikleri işte bu- > 
dur. Çünkü böyle bir sistem ile ancak Rum Ge- j 
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maatinm hâkimiyeti altında bir devlet kurulur. 
Bu sistemde, eski statü içinde hukukan devletin 
ortağı iki cemaatten biri olan Türk Cemaatine 
ancak azınlık hakları verilebilir. 

Böylece Makarios, Türk Cemaatinin hak
ları meselesini de, bu sistemin kendi hukukî 
bünyesi içinde kolayca çözmüş olacaktır. 

Bunu da bizzat Çağlayangil şu kelime ile iti
raf ediyor : 

Devletin ortağı bulunan iki cemaat, Baka
nın verdiği müjdeye göre, «Dengeli bir orta
ma» yani çokluğun hakkı büyük, azlığın hakkı 
küçük olacak bir yöne çevrilmiştir. Bunun ya
rın uygulanacak adı ise, «azınlık hukuku» dur. 

Makaryos'un, bu millî dâvayı çözecek doğ
ru bir yol olan ve İnönü Hükümetlerince ileri 
sürülen «Bağımsız Federatif Kıbrıs Devleti» 
teklifinin sözünü bile işitmek istemediği; bu te
rimi ağıza almamakta direnen Sayın Çağlayan-
gü'm tutumundan belli. 

Makarios'un Üniter Devlet sisteminde ısrarı 
ise, ilk fırsatta EMOSİS i gerçekleştirmek niye
tiyle de ilgilidir. 

Arkadaşlarım; 
Böylece 6 yıl süren kanlı bir mücadeleden 

ve bunca tahammülden sonra, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesi ve bilgisi dışında, Ma
karyos'un istediklerinin hemen hepsini ona ve
rerek, bizi yeni bir olup bitti karşısında bırak
mak yolunu tutmuş görünen Sayın Çağlıyan-
gil'i uyarıyoruz. 

Türkiye bu millî dâvada böylesine bir hezi
meti kabul ve hazmetmiyecektir. 

Sayın Çağlayangil, bu konuya cevap verir
ken, «Üniter vasıf, Londra ve Zürih Anlaşma
sının bertaraf edilmesi anlamına gelmez.» diye
cektir. 

Parlâmentodaki Adalet Partisi çoğunluğu
nun dış rahatlığı içinde Sayın Çağlayangil, her 
şeyi kendine göre yorumlıyabilir. Oysa, dünya
nın devlet ve siyaset anlayışında yeri olan te
rimlerin böyle şahsi yorumlara göre uygulan
madığını yakında herkes görecektir. 

Burada hatıra gelen ciddî bir endişeyi belirt
meyi de bir memleket görevi saymaktayız : 

Hükümet, Üniter Devlet sistemini benimse
diğine göre, Türk Cemaat liderleri de, bunu 
istemeye istemeye kabul zorunluğunda kalırlar
sa o vakit Hükümet bize dönüp; 
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«Kıbrıs'da yaşıyan Türk soydaşlarımız, bu 
formülü durumlarına en uygun bir çözüm yolu 
olarak kabul etmişlerdir, bizim yapacak bir şe
yimiz kalmadı.» diyecektir. 

Böylece esasen bugüne kadar sağlam bir gö
rüşü önceden tesbit ve takibetmemiş, belirli bir 
Kıbrıs politikası üzerinde Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin tasvibini almamış ve bir idarei 
maslahat cinde oyalanmayı kendine politika yap
mış olan Hükümet, Kıbrıs dâvasının yükünden 
yakasını sıyırmış olacaktır. Ama bu mağlûbiye
tin millî ve tarihî sorumluluğundan kendini as
la 'kurtaramayacaktır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
işte böylece, dış âleme ve kendi millî dâva

larımıza, büyük milletimizin kendi gücü ölçü
sünde katkısını ve etkisini hissettiremeden dün
yanın gidişini seyretmeyi ve önüne sürüleni ka
bulü bir hüner sayan zihniyet içinde, bir dış po
litika izliyen Hükümeti, yıllardır Türk milleti
ne sunacağı tek bir ciddî başarı elde etmiş du
rumda görmüyoruz. 

Kesin olarak söylüyoruz ki, Türkiye'nin bu
gün izlenen dış politikası ile hiçbir millî mese
lemiz temelinden çözülemez. Yalnız olaylar ge
liştirilir. Türkiye NATO dan çekilmemeîi, fa
kat NATO içinde diğer üye devletlerle eşit hi

zada ve derinlikte kalmalıdır. 
Türkiye, Batıya dönük olmalı, fakat Doğu 

ile ilişkilerini düzeltmeli ve geliştirmelidir. 
Türkiye, kendine güvenmeli ve hiçbir dev

letin kanatları altına sığınmamahdır. 
Atatürk'ün dediği gibi siyasi bağımsızlık, 

ancak iktisadi bağımsızlıkla tam sağlanabildi
ğine göre, Türkiye, bütün varlığını seferber 
ederek iktisadi vesayet altına girmemeli. Bun
da tâviz vermemeli ve kendi imkânlarını kullan
masını bilmelidir. 

Haysiyetli, şahsiyetli ve büyük Türk Mille
tine yakışır dış politika işte budur. 

Sayın senatörler; 
Konuşmamı bağlarken, bugün Türkiye'de 

mevcut sosyal, ekonomik, siyasi ve idari huzur
suzlukları, dış politikadaki bu hataların da bü
yük ölçüde etkilediğini bilhassa belirteceğim. 

Sayın Çağlayangil'i, bu gerçekleri olduğu gi
bi görmeye ve bu anlayışı kabule zorlamak isti
yoruz. 

Dış politikada ancak bu düşüneeledmizin 
benimsendiği ölçüde Hükümeti destekliyeceğiz. 

Çünkü dış politikada beraber olmak, istişare ile 
yürütülen bir millî politika güdülmesine bağ
lıdır. 

Bunun dışına çıkan Hükümeti, yalnız kendi 
sorumluluğu ile başbaşa bırakmıyacağız. Aynı 
zamanda onun karşısında olacağız. 

Bu görüşlerle Grupum ve şahsım adına Yü
ce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — G. P. Grupu adına Sayın Fehmi 
Alparslan, buyurun. 

G. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPARS
LAN (Artvin) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, günlerin verdiği yorgunluk içeri
sinde Türkiye'nin kaderi ile alâkalı konularda 
faaliyetlerini eleştireceğimiz bir bakanlığın, 
Dışişleri Bakanlığının bütçesine sıra gelmiş bu-
llunuyor. Bendeniz, Dışişleri Bakanlığı Bütçesi
nin görüşülmesi sırasında evleviyetle üzerinde 
durulması lâzımgelen dış politika konularına 
geçmeden önce, bu bakanlığın bünyesi ile alâ
kalı bir iki noktaya işaret etmeden geçemiyece-
ğim.. Bu kadar mühim hizmetleri omuzlamış 
olan bir bakanlığın hâlâ bir Teşkilât Kanununa 
sahibollamaması, cidden düşündürücü mahiyet 
arz ediyor. Sayın Çağlayangil'in Dışişleri Baka
nı olur olmaz, bu gibi mevzularla sıkı alâka ve 
münasebeti olduğunu öğrendiğimiz Genel Sek
reterin de faaliyetlerinden istifade etmek sure
tiyle, en kısa zamanda bir Teşkilât Kanunu çı
karacağı vadini almıştık. Bugüne kadar bu vait 
gerçekleşemedi. 

Muhterem arkadaşlarım, bütçeyi tetkik etti
ğimiz zaman bir başka vaziyetle de karşılaşıyo
ruz. Dış kuruluşların aylık ve ücretlerine bak
tığımız vakit, geçen yıldan hiçbir fark görülmü
yor. Yeni yeni devletler teşekkül ediyor. Bilhas
sa ekonomik yönden bu devletlerle münasebet 
kurmanın faydası ve lüzumu ortada. Mevcut 
dış temsilciliklerimizin, ihtiyacı karşıflıyacak sa
yıda olmadığı da görülen bir hal. Böyle olduğu 
halde, bütçeye inikas etmiyen bu ihtiyaç hak
kında Dışişleri Bakanlığının neler düşündüğü
nü merak etmeden yapamıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka noktaya 
daha işaret etmeden geçemiyeceğiz. Dışişleri Ba
kanlığının dış temsilciliklerinde feragatfla, fe
dakârlıkla çalışan personelin durumu, hattâ 
başta büyükelçiler, elçiler başkonsolos ve kon
soloslar olduğu halde cidden üzüntü verecek 
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haldedir. Gidip gördüğümüz yerlerde hususi ile 
ikinci kademedeki memurların değil, temsil vas
fı ile hareket etmeleri, hattâ geçim sıkıntısı için
de olduklarını müşahede ettik. Bir Devletin iti
barını da beraberlerinde taşıyan bu zevatın 
içinde bulundukları sıkıntıdan biran evvel kur
tulmalarını temin etmek için Türk Milletinin 
kendisine düşen feragat ve fedakârlığı yapaca
ğından kimsenin şüphesi olmamak lâzım. Ama 
bu meseleleri bir mevzuata bağlamak ve bu me
seleleri Devlete getirip, devletten de gereğini al
mak şüphesiz ki, başta Dışişleri Bakanımız ol
duğu halde, Hükümete düşen önemli bir görev
dir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada yine büt
çelerini tetkik ettiğimiz zaman dış memleketler
de yapılmakta olan elçilik ve konsolosluk bina
ları için gerekli ödeneğin konmadığını görüyo
ruz. Filvaki bu elçiliklerin bina inşası Bayın
dırlık Bakanlığı bünyesinden geçiriliyor. Onun 
bütçesine bakıyoruz, beşyüzbin lira konmuş. 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesine bakıyoruz hiç pa
ra konmamış. Bırakın yeni binalar yapmayı, ya
pılmakta olan binaların borçlarını ne şekilde 
ödiyeceğimiz hakkında bir çözüm yoluna girme 
imkânını bulamıyoruz ve bunu bilhassa Devleti
mizin itibarı ile alâkalı sıkıntılar meydana geti
receği endişesini de taşıyoruz. 

Bir başka noktaya daha işaret etmeden ge-
çemiyeceğim. Dışişleri Bakanlığının dış mem
leketlerle olan münasebetlerinde gelenlere hedi
ye takdim etmek veya ziyaretlerde hediye gö
türmek gibi âdet haline gelmiş, biraz da Türk 
örf ve âdetlerine tamamiyle uygun düşen bir 
tutumu vardır. Bunu bâzı kimseler kınarlar, 
milletin itibarı bahis konusu, Devletin itibarı 
bahis konusu olduğu zaman bu gibi ufak tefek 
masrafları mesele yapmayı her halde uygun 
görenlerden değiliz. Yalnız, bir türlü mevzuatın 
hazırlanamamış olmasından dolayı Dışişleri Ba
kanlığının bu gibi hediyeleri temin hususunda, 
Gima'ya müracaat etmek suretiyle ona havadan 
bir komüsyon kaptırma gibi bir zaruretin içeri
sine düştüğünü biliyoruz. Dışişleri Bakanlığı 
gibi mümtaz hizmet erbabının emanetine tevdi 
edilmiş olan bir yerde, GİMA gibi bir müessese
nin komüsyon alması haline müsamaha edilme
mesini çok isterdik. 

Muhterem arkadaşlarım, özet halinde bu hu
susları arz ettikten sonra G. P. Grupu adına me-
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suliyetimizin idraki ile yazılı olarak hazırladı
ğımız dış politika ile ilgili görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

Şüphesiz, G. P. dış politika ile alâkalı görüş
lerimizi arz edeceğiz derken ne Vietnam savaşı
nın, ne Çekoslovakya işgalinin hesabını Dışişle
ri Bakanlığımızdan soracak kadar insafsız ha
reket etmiyeceğiz. 

Güven Partisi en asil mânasiyle milliyetçi 
bir partidir. Milliyetçi! bir parti olarak, dış 
politikada ilk hedefimiz Türkiye Cumhuriyeti
nin bağımsızlığını, millet ve toprak bütünlüğü
nü korumaktır. 

Biz Türkiye'nin dış politika meselelerine sa
dece millî menfaat açısından bakarız. İnan
cımız odur ki, kapitalist veya sosyalist dış poli-. 
tika olmaz; millî dış politika olur. Millî men
faati varsa, bir memleket başkaları ile ittifak
lar kurar; yoksa kurmaz. Bâzı devirlerde bel
li dünya şartları içinde ittifaklar kurulmaz ve
ya kurulmasında fayda olmaz. Başka şartlar 
içinde, ittifaklar millî menfaati korumanın, ted
biri olabilir. «Her ittifak her şart altında bağım
sızlığa aykırıdır.» iddiası dünya tarihini incele
memiş kimselerin, kendilerini ideolojik taassu
ba kaptırmış olanların anlayışıdır. Dış politi
kada bu gibi peşin hükümler, katı ideolojik 
taassuplarla hareket edilemez. Hele, milletler
arası komünizmin herkesçe bilinen slogan ve 
tekerlemeleri, akim, millî menfaatin, millî gü
venlik hesaplarının yerine geçirilemez. 

İdeolojik yakınlık veya aykırılık, devletimi
zin dış politikasında temel etken olamaz. Dış 
politikada hiçbir dostluk, hiçbir ittifak ebedi 
delildir. Ebedî olan sadece millî menfaat ve 
milî güvenliktir. 

Böyle olunca, Türkiye'nin dostlukları ve it
tifakları, Türkiye'nin millî güvenlik ihtiyaçla
rına ve millî menfaat düşüncelerine dayana
caktır. Güven Partisi Türkiye'nin NATO'ya 
dâhil oluşunu işte bu açıdan desteklemektedir. 

Türkiye, NATO'ya her hangi bir devlete 
karşı taıarruzi emeller beslediği için girmemiş
tir. Millî bağımsızlığını ve güvelliğini açık ve 
ciddî bir tehlikeye karşı korumak için girmiş
tir. 

Güven Partisi, Türkiye'nin Atlantik ittifa
kından çekilmesine taraftar değildir. Fakat, 
Atlantik ittifakı ile ilişkilerimizde, dünya siya-
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set ve stratejisinin durmıadan değişen şartlan, 
Türkiye'nin millî ve bölgesel menfaatleri dik
katçe göz önünde tutularak uyanık bir tutum 
izlemeliyiz. 

NATO, İkinci Cihan Harbinden sonraki 
Sovyet tehdidimden doğmuş ve bu tehdidin te
sirsiz kalmasında büyük rol oynıamıştır. Sov
yet Rusya îkinci Cihan Harbinden beri yalnız 
Avrupa'da Estonya, Letonya, Litvanyan dev-
letleirnin tamamını, Finlandiya'nın bâzı önemli 
bölgelerini, Polanya'nın üçte birini, Çekoslo
vakya'nın Rutenya eyaletinin Romanya'nın 
Beıserabya ve Kuzey Bukovina eyaletlerini, Do
ğu Prusya'yı ilhak etmiştir. Doğrudan doğruya 
Rusya'ya ilhak eddllen bu topraklarda 93 mil
yon insan yaşamaktadır. Bu ilhaklardan baş
ka, kızıl ordu işgalinin baskısı altında ve hal
ka rağmen, Polonya, Doğu Almanya, Roman
ya, Macaristan, Bulgaristan, Çekoslovakya gi
bi ülkelerde Sovyet nüfuzuna tabi komünist, 
idareleri kurdurulmuştur. Ayrıoa Yunanistan'
da güçlükle bastırılan bir komünist 'ayaklan
masının başlatıldığı, İran'ın en önemli bir böl
gesi boşaltmamak için direnme gösterildiği ve 
Türkiye'den haksız arazü taleplerinde bulundu
ğu hesaba katılırsa Sovyet emperyalizminin 
bir masal olmadığı meydana çıkar. İşte NATO, 
bu emperyalizmin durdurulmasını sağlamıştır. 

Son yıllarda Doğu - Batı ilişkilerinde önemli 
gelişmeler olmuştur. Soğuk harb devresi sona 
ermiş, karşılıklı temaslar çoğalmıştır. Millet
lerarası alanda gerginlik noktaları başka alan
lara doğru kayma eğilimi göstermiştir. 

NATO ülkeleriyle Varşova Paktı ülkeleri 
arasındaki gerginliğin a-zallması ve «yumuşa
ma», «barış içinde birlikte yaşama» fikirleri
nin zemin kazanması, NATO'yu ortadan kaldır
mak için gerekçe olamaz. Çünkü bu yumuşa
ma ve barış içinde birlikte yaşama eğilimi, 
asllnda NATO'nun doğurduğu bir sonuçtur. 

Bugün saldırıyı önliyen, nükller silâhların 
korkunç tahrip gücünden doğan «caydırma» te
siridir. A. B. D. ile Sovyet Rusya arasında, 
nükleer silâhların ölçüsüz tahribatını göze ala
mamak durumundan doğan bir «dehşet denge
si» kurulmuştur. 

Bu durumda konvansiyonıel silâhlar ve tek
tik nükleer silâhlar önem kazanmaya başlamış
tır. Hür dünyayı konvansiyonel silâhlarla sa

vunma imkânsızlığı, NATO'nun nükleer tehdi
dinin yine de devam etmesi gereğini ortaya 
koymaktadır. Hür dünyanın ittifakı çözülür 
ve NATO şemsiyesi ortadan kalkarsa, Sovyet 
Rusya'nın Biati - Avrupa ve Akdeniz istikame
tinde Stalin devrindekine benzer bir saldırgan
lığa avdet etmesi mümkündür. NATO ve Var
şova Paktlarının karşılıklı olarak ortadan kal
dırılmasından bahsediliyor. İyice bilinmelidir 
ki, böyle bir pazarlıkta tarafların ortaya koy
dukları kozlar eşit değildir. Varşova Paktı kalk
sa bile , Sovyet Rusya, imzalamış olduğu özel 
anlaşmalardan, rejim beraberliğinden ve millî 
komünist partileri üzerindeki nüfuzundan, ya
kın komşuluk durumundan faydalanarak Var
şova Paktı üyelerinin arazisine kolayca girebi
lir. Buna karşılık, NATO yok edilirse ve ortak 
savunma hazırlıkları bir defa ortadan kaldı
rılırsa, bir taarruz karcısında derhal tesirli bir 
işbirliği kurmak son derece güç olur ve NATO 
bölgesinin savunması ciddî surette tehlikeye 
düşer. 

Tekrar edelim ki, biz NATO yu münhasıran 
bir savunma ittifakı olarak görüyoruz. Bütün 
komşularımızla, karşılıklı toprak bütünlüğüne 
ve egemenliğe saygı, içişlerine karışmama esas
ları dâhilinde dostluk münasebetleri kurmağa 
taraftarız. 

Hiç kimseye karşı, Türkiye'nin arazi gelişlet-
me emeli ve saldırgan niyetleri yoktur. 

NATO İttifakı ile ilgili 'olarak önemle üze
rinde durmak istediğimiz hususlardan biri, bu 
ittifakm savunma st^ateiisinin Türkiye'nin gü
venliğini teminat altına alacak şekilde tesbiti-
dır. 

Teknolojik gelişmeler ve nükleer silâhlar 
dengesi bakımından şartların değişmesi sebe
biyle, NATO sratej isinde, 1950 lerden bu yana, 
birçok defa önemli ve bazan âni değişmeler 
olmuştur. Bu gibi değişmelerin Türkiye için 
ortaya çıkarabileceği tehlikelere karşı tedbirli 
olmamız şarttır. 

NATO num alacağı stratejik kararlara ve girişe
ceği savunma hazırlıklarına tesir edebilmek için, 
ittifakın içinde olmak şarttır. Biz, «ittifakın için
de olalım ve haklarımızı, haysiyetli, eşit ve 
uyanık bir müttefik olarak koruyalım» diyo
ruz. 
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Stalin'in ölümünden sonra, komünist emper
yalizmin ortadan kalktığını iddia eden safdiller 
veya maksatlı kişiler vardır. 

Aslında bu iddia isabetli değildir. Sovyet 
askerî gücünün ve müttefiklerinin tehdidi, de
ğişen üslûp ve dereceler içinde olsa da; özün
den bir şey kaybetmeksizin devam etmekte
dir. 

Komünist partilerin çeşitli toplantılarında, 
savaş ve ihtilâl, komünizmin iktidara gelmesi 
için başvurulması mümkün olan yollar ola
rak kabul edilmiştir ve bu tez değişmemiştir. 
Jeopolitik şartların yanında, komünizmin, dün
ya hâkimiyetini zor ve şiddetle de olsa kurma 
çabası, hürriyetine ve bağımsızlığına değer ve
ren her milleti uyanık olmaya mecbur tutar. 
Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya, yalnız 
ve silâhsız kalmayı mümkün kılamaj^acak ka
dar tehlikeli ve önemli bir coğrafyadır. 

Emperyalizmin tek çeşidi yoktur. Çeşitleri 
vardır. Kapitalisti de vardır, sosyalisti de... 
Türkiye her türlü emperyalizme karşı uyanık 
olma durumundadır. 

G-üven Partisi meselelere yalnız sol gözle 
veya yalnız sağ gözle bakarak tehlikelerin yal
nız birini görenlerin partisi değildir. Türkiye'de 
yaygın bir propoganda, emperyalizmin yalnız 
kapitalist ülkelerden gelebileceği kanaatini 
yaymağa çalışmaktadır. Aslında, yalnız Çekos
lovakya'nın işgali olayı bu kanaati yıkmava kâ
fidir. Çekoslovakya idarecileri, Sovyet ittifakın
dan ayrılmayı ve Çekoslovakya içinde komünist 
parti iktidarını başkasına terk etmeyi düşünme
dikleri yolunda Sovyet Rusya'ya teminat üstü
ne teminat vermişlerdir. Sovyet Rusya bu te
minatı yeterli görmemiştir. Çekoslovakya ko
münistlerinin kendi ülkelerinde izledikleri iç si
yaseti ve ekonomik tedbirleri Sovyet Rusya 
Komünist Partisinin anlayışına uygun bulma
dığı için, bu ülkeyi işgal etmiştir. 

Sovyet Hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu kürsüsünden resmen ve açıkça şu teh
likeli doktrini ilân etmiştir : «Sovyet Rusya, 
sosyalizmi korumak için, gerekirse diğer sosya
list devletlerin içişlerine müdahale edebilir.» 
Sadece bu açıklama, bir yandan «Sosyalist Tür
kiye» öte yandan «Bağımsız Türkiye» diye 
bağıran malûm kimselerin nasıl bir tezat içinde 
bulunduklarını göstemeye ve milletlerarası 
komünizmin maskesini düşürmeye kâfidir. 

Amerika Birleşik Devletleriyle ilişkilerimi
zin de son yıllarda - hiç değilse Türk umumi ef
kârı bakımından - gerginliğe uğradığı meydan
dadır. Bunda, kesif bir propagandanın tesirle
ri yanında, Amerikan Hükümetinin Kıbrıs ko
nusundaki yanlış tutumu başlıca rol oynamış
tır. Kıbrıs buhranının başında Türkiye dış 
politikasını yönetenlerin Amerika'ya lüzumun
dan fazla güvenip bel bağlamaları, uğranılan 
hüsranı daha da şiddetlendirmiştir, ikili An-
laşmalarla ilgili müzakerelerin uzaması ve ko
nunun yeteri kadar umumi efkâr önünde ay
dınlığa kavuşturulınaması, Amerika Hüküme
tinin Türkiye'ye sefir tâyininde gösterdiği bir 
dikkatsizlik ve bu sefirin davranış ve beyan-
larındaki açık hatalar, kötü izler bırakmış
tı?. 

Türk Milleti için bir ittifak dâhil olmak, 
sözlerimin başında da belirtiğim gibi, bir mil
lî menfaat ve millî güvenlik hesabına dayanır. 
Ancak, Türk Milleti için, bir ittifak her şey
den önce millî vekâr ve haysiyetimizle bağdaş-
malıdır. Dostlarımızın ve müttefiklerimizin, her 
konuda milletimizin bu hassasiyetini hesaba 
katmaları, münasebetlerimizin normal seyri 
bakımından lüzumludur. 

Türkiye'nin Atlantik ittifakı içinde kalma
sı no kadar önemli ise, bu ittifak içinde mütte
fiklerimizle olan münasebetlerimizin eşitlik 
esaslarına ve egemenliğimizin icaplarına uy-
gun bir niteliğe sahibolması da aynı derece
de önem taşır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Ortak Pa
zar mevzuuna temas edeceğim, Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında 1963 yılın
da Ankara Anlaşması ile kurulmuş olan or
taklık bağının ilk safhasını teşkil eden hazır
lık dönemi tamamlanmıştır. Anlaşmaya göre 
bu hazırlık döneminin uzatılması mümkün
dür. ikinci dönem olan geçiş dönemine giril
diği takdirde, Ortak Pazarın bize tanıyacağı 
imkânlara ve tavizlere karşılık, Türkiye'nin) 
de gümrük resimlerini yavaş yavaş indirmesi 
ve bâzı ithalât tahditlerini kaldırması söz ko
nusudur. 

Güven Partisi, müzakerelerin devam ettiği 
bir sırada şu noktayı belirtmeyi vazife sa
yar: Ortak Pazarla ilişkilerimiz, hiçbir suret
le genç sanayiimizi sarsmamak ve kalkmma-
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mızı engelliyecek şartların doğmasına yol aça
bilecek bir tedbirsizliğe sebebiyet vermemeli
dir. 

Ankara Anlaşması, hazırlık döneminden 
ikinci döneme geçişte Türkiye'ye hareket ser
bestliği tanınmıştır. Belli bir süre dolar dol-
maz, otamatik olarak, ikinci döneme ve bu dö
nemin sonunda yine otomatik olarak tam üyeli
ğe geçiş söz konusu değildir. Meseleye objek
tif şekilde bakan herkes kabul eder ki, dev
let ve özel sektör olarak, beş yıllık hazır
lık döneminde,, gerekli çalışmalar icabeden 
ölçüde yapılmamıştır. Anlaşmanın tanıdığı ha
zırlık dönemini uzatmak imkânı müzakere
lerde göz önünde tutulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin en 
mühim konusunu teşkil eden Kıbrıs mevzu-» 
na temas edeceğim. Kıbrıs meselesi Güven 
Partisi için vazgeçilmez bir millî dâvadır. Par
timizin bu konuda savunduğu uzun vadeli te
mel çözüm yolu «Taksim» dir. Partimiz bu gö
rüşü savunurken, milletimizin çok büyük ek
seriyetinin yüreğinde ve vicdanında yerleş
miş olan bir millî ülküyü dile getirme göre
vini ifa ettiğine kaaniidir. 

Kıbrıs'ta bir Kıbrıs milleti yoktur. Adada, 
Türk ve Yunan milletlerinin, tek bir millî tip-
lum halinde kaynaşması mümkün olmıyan iki 
parçası yaşamaktadır. Kıbrıs'a bağımsızlık ver
dikten sonra kabul edilen ve milletlerarası 
teminata bağlanan Anayasa, Türk ve Yunan 
milletleri arasında Ege'de ve Doğu Akdenizde 
dengenin muhafazası esasına dayanıyordu. 
Makarios, 1963 ten beri giriştiği hareketlerle, 
bu muvazeneyi bozmak niyetinde olduğunu 
ispat etmiştir. Türkiye, ne bu muvazenenin bo
zulmasına, ne Kahraman Türk Cemaatinin 
zulmüne terkedilmesine, ne de millî güvenliği
miz için büyük önem taşıyan adanın çeşitli 
emellere âlet edilmesine müsaade edemez. 

Kıbrıs'taki askerî kuvvetimize ve mücahit
lerimize dayanan fiilî kuvvet durumumuzu 
artan bir şekilde geliştirmek, Türk Cemaatini 
iktisaden ve manen ayakta tutmak, cemaatin 
mücadele azmini her gün artırmak, uzun vâ
dede, Kıbrıs dâvasında başarıya ulaşmanın 
tek yoludur. 

Bugün iki cemaat arasında cereyan eden 
müzakerelerde, bir süre için devam edebile
cek geçici bir hal çaresi aranıyor. Türkiye ve 

Türk cemaati bu müzakereler sonunda yürür
lükteki anlaşmalardan bir bütün olarak da
ha geriye giden bir hal şeklini asla kabul ede
mez. Türk Cemaatinin bâzı azınlık haklarına 
kavuşması hiçbir mâna taşımaz. Hele, Kıbrıs 
Adasının askerleştirilmesi ve Kıbrıs'tan 
Türk Alayının - uzun vâdede de olsa - geri çe
kilmesi gibi, aşırı solcuların - Kıbrıs komü
nist Partisi AKEL'e paralel olarak - savunduk
ları tezleri, Türk milletinin ve her Türk Hü
kümetinin reddedeceği şüphesizdir. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı 
bütçesi münasebetiyle dış politikanın önemli 
kısımlarına bu suretle temas ettikten sonra 
bu bütçenin başta çok değerli senatör arka
daşımız ve dış politika mevzuularının müna
kaşa edildiği zaman her türlü tenkide hedef 
teşkil eden Sayın Çağlayangil olduğu halde, 
Bakanlığın mümtaz şahsiyetini Güven Partisi 
Grupu adına saygı ile selâmlar, hepinize derin 
hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, Millî Birlik Gru
pu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; 

Bir ulusun uluslararası yaşantısını düzenli-
yen eğlem ve işlemlerin tümünü kapsıyan dış 
politika, yaşanılan dönemin uluslararası du
rum ve ilişkilerine göre yürütülür. 

iki dev arasında kurulan dehşet dengesi, 
üçüncü bir devin giderek artan gücü, üçüncü 
dünyanın milyarı aşan insan gücü, hızla ilerli-
yen teknoloji ve bunun yarattığı güçlü akım
lar, yaşadığımız çağın belirgin nitelikleridirler. 

Bu durumda, devlerin birbirleriyle çatışmak
tan titizlikle kaçındıkları, dengeyi dikkatle ko
rumaya çalıştıkları, bir büyük devletin bir kü
çüğü ezmesine fırsat vermemedeki kararlılık
ları, küçüklerin çatışmasında bile, elde düdük 
bekler halde oldukları ve bu ortamda birbirle
rinin düşmanlarının yarattığı öcülerle, taraf
tarlarını korkutarak, politikalarına alet etmek 
istedikleri görülmektedir. 

Büyüklerin politikalarının başarısı için, ken
di kamplarında da ödünler vermekten çekinme
dikleri görülmektedir. 

Viyetnam'a karşı Rusya'nın, Çekoslovak
ya'ya karşı Amerika'nın ve Almanya'ya karşı 
her ikisinin tutumu, bu yargının yalanlanamaz 
kanıtlarıdır. 
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Bu durumda, bir devin politik müritliğini 
yapmış bir ülkenin, kolayca harcanması ve hat
tâ öbürüne peşkeş çekilmesi, hesap dışı edile-
miyecek, bir olasallıktır. 

Tüm uluslararsı sorunların bir çözüme bağ-
lanamamsmda asıl vebal büyüklerindir bugün. 

Bunun içindir ki, devlerden birine körü kö
rüne bağlanmak ya da ona karşı düşmanlığın 
bayraktarlığını yapmak, bir dâvada devlerden 
birini kazanmamak ya da tümden karşı tarafa 
itmek ve hele her ikisini birden karşı tarafa 
geçirmek, titizlikle önlenmesi gereken hallerdir. 

Bütün eski kural ve alışkanlıkları, bu yeni 
durumun ışığında değerlendirmeliyiz. 

Biz de, böyle bir değerlendirme ile, görüş
lerimizi altı başlık altında sunmak istiyoruz. 

1. A. B, Devletleri ile ilişkilerimiz, 
2. NATO, 
3. Rusya ile ilişkilerimiz, 
4. Orta - Doğu, 
5. Kıbrıs ve Yunanistan, 
6. Özet. 
Amerika: Saym arkadaşlarım, özgürlük bil-

dirgesindeki yüce ilkelerdeki insancıl Amerika 
yerine, dünya jandarmalığı ile kendisini görev
lendirmiş, emperyalist tutkuları kabarık ve ka
pitalist devlerin etkisinde, yeni emperyalist ve 
yeni sömürgeciliğin baş temsilcisi olan bir Ame
rika karşısındayız bugün. 

OLA. sıyla hükümetler deviren, barış gönül
lüleriyle propaganda ve casus örgütünün mas
keli ajanlarını ülkelerin bağrında bağdaş kur
duran ve kapitalist devleri için devlet gücünü 
de kullanan ABD, komünizm fobisinden yarar
lanarak, politikasına destek sağlamaktadır. Bu 
politikaya karşı halklarını uyandıranları sindir
mek ve kendisini destekliyecek insanları avla
mak için, her aracı kullanmaktadır. Bu ara
da, hoşlanmadığı kişi, sistem ve görüşlere, türlü 
yaftalar yapıştırmaktadır. 

Bu kanılarımızı, tanınmış Amerika'lıların 
sözleriyle kanıtlıyalım: 

Truman; «CIA yi kurarken, bugünkü gibi 
bir hıyanet şebekesi haline geleceğini düşünme
miştim.» der. 

Newyork Times baş yazısında; «HO Şİ 
MİNH, bizi dehşete düşüren bir düşmandı. 
Oysa, ABD nin onun bağlı olduğu soylu ilke
lere saygı gösterseydi dostumuz olurdu.» der. 
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News week; iki yıl barış gönüllülüğü baş

kanlığı yapmış, JHON MC AUELİFF» naklen 
diyor ki, gelinmekte olan ülkelerdeki, iki yıllık 
tecrübemiz, bizi çok değiştirdi. Bir çoğumuz 
Amerikan politikasının, isyan ettirir olduğu 
sonucuna vardık. Barış gönüllüleri, Amerika'
nın dost ülkelere müdahalesi için etkili bir po
litik araçtır.» 

Rockfellerin, milliyetçileri ve solcuları düş
man sayan raporu. 

Senato Alt Komisyonunda, Türkiye'deki üs
leri elde bulundurmak için, Amerikan Elçisinin 
komutanları disipline alabilmesi istendi. 

işte arkadaşlarım yetkili Amerika'hların söz
leri ile anlatılan bugünkü Amerika. 

İkili ilişkilerimizi yeniden düzenlemekte bu
lunduğumuz Amerika'yı gerçek yönleriyle tanı
mazsak, bu ilişkilerde düzeltilenıiyecek hatalar 
yapabiliriz. Onun içindir ki, yeni temel An
laşmanın, Parlâmentodan geçmesini ve Türk 
ulusuna açıklanmasını istemekteyiz. Rusların 
bile kuşkusuz bildiği bir anlaşmanın Türk ulu
sundan gizlenmesine karşıyız. Hele, uygulama 
Anlaşması ya da teknik Anlaşma olduğu gibi, 
hukuksal dayanaktan yoksun gerçeklerle, T. 
B. M. Meclisinden geçirilmemesi, ilerisi için de 
kaygı, yaratan bir tutumdur. 

Gizli tutulan bu anlaşmayı, bir başarı imiş 
gibi gösterme amacı ile, basma bilgilerin sızdı
ğını görmekteyiz. 

Bu durumda, çok kötü uygulamalarına ta
nık olduğumuz eski ikili anlaşmaları hukukileş-
tirip, ilerisi için de, bir açık bono olan, bu yeni 
anlaşmanın açıklanmasını önemle rica ediyo
ruz. Açık rejime, ulusal egemenliğe, ulusal ira
deye ve halkın olgunluğuna inanılan bir ülke
de, ulusun kaderi ile'son derece ilgili bir an
laşma milletten gizlenmemeliddr. Yarın ne geti
receği, hattâ bir anda memleketi mezara çevi
rebilecek ilişkilere kaymak olacak bir anlaşma 
açıklanmalıdır. 

Dünyanın her yerindeki üslerini azaltan ve 
büyük teknik olanakların yerine geçtiği perso
nelin sayısını indiren Amerika'nın bu hareket 
de, bir Hükümet başarısı sayılamaz. Azaltıyor 
dünyanın her yerinde. 

Amacımız, Amerika düşmanlığı değil, bağım
sızlığımızı ve ulusal yararlarımızı korumaya 
hizmet etmektir. 
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NATO: 
Değerli arkadaşlarım, İkinci Dünya Savaşı 

sonundaki koşulların zorladığı ve Kore'deki bin
lerce şehidin kanı pahasına ve ANGLO - Ame
rikan politikasının bir aleti olan Bağdat Pak
tına katılma karşılığında, girdiğimiz NATO'yu 
günümüzün gerçekleri ışığında değerlendirmeli
yiz. 

NATO, bir zamanlar ona dokundurmıyan 
üyelerinin de belirttikleri gibi, eskimiş ve ne 
getirip ne götüreceği düşünülünce, bizim bilan
çomuzun kazançlı olduğunu kimsenin iddia ede-
miyeceği bir hale gelmiştir. 

Alman Stern Dergisinin «Rusya'nın işgalin
den sonra, yapılacak pazarlığa göre, savaş yü
rütülerek, kurbanları kurtarmayı öngören Ame
rikan plânını» açıklamıştır. Ancak 20 Amerika
lının bileceği bir plândır diyor. Sonra aynı der
gi işgal edildikten sonra da kendi memleketin
de Rusların işgaJline geçtiği halde tahribedece-
ği Alman hedeflerini gösteriyor. Demek ki, iki
si de yıkacak aynı yeri. Amerika'nın tutumunda 
da çoktan belli olan bu plânın ışığında, oynak 
karşılık ve nüfus yoğunluğu az olan bölgelerde 
nükleer silâhların kullanılması stratejisi değer
lendirilince, baş deneme tahtası ve savaş koba
yı kimin olduğu kolayca anlaşılır. İşte böyle bir 
ülkenin parlamenterleri olarak biz konuştuğu
muz için dostlarımız kusura bakmasın. Biz 
NATO 1u olmadan önce Türkiyeliyiz. Nüfus yo
ğunluğu çok, teknik, sanayi olanakları büyük 
ve manevra alanı dar olan Avrupa'nın zarara 
uğramaması için kobay olma arzusunda değiliz. 
Sayın Millî Savunma Bakanı ve Sayın Dışişleri 
Bakanı ikisinin de burada savunmalarını yadır
gıyoruz. Avrupa böyle olduğu için, oynak stra
teji orada olmaz, o halde en güzel olabileceği 
açıkta burada, Millî Savunma Bakanı anlattı
lar. Biz en elverişliyiz bunun içsin, onun için 
NATO bunu kabul etmiştir. Bizim bölgemizde. 
Bizi deneme tahtası yapmak istiyen ya da baş
kalarının zaman kazanması için harcanmamamı
zı öngören bir stratejinin kurbanı olmayı hiçbir 
bedel karşılığı kabul edemeyiz. Türkiye'nin so
runlarına ve Ulusal kaderine NATO gözü ile de
ğil, ejdat kanıyla yoğrulmuş toprakların gerçek 
sahiplerinin gözleriyle bakanlar bizim kaygıla
rımızı paylaşmaktadırlar. 

NATO Anlaşmasının saldırıyı tanımlıyan 
5 nci maddesinin Türkiye'ye yönelecek saldırı

nın, NTAO'ya yönelmiş sayılacağına ilişkin bir 
açıklanmasını önemle rica ediyoruz. 

NATO ve Varşova paktlarının, devlerin özel 
politikaları için, birer araç haline geddiklerini 
ikisi de ve kendi bloklarındaki ülkeleri karşı
sındakilere korkutmak suretiyle, isteklerine 
hizmet ettirdiklerini görmekteyiz. 

Bu açık gerçeği Romanya'nın Devlet Başka
nı açıkça belirtmiştir. NATO üyeleri de bu du
rumu anlamışlardır bugün. 

İlk tepkiyi gösteren De Gaulle'den sonra, 
Kanada Başbakanı da «NATO da askerî amaçla 
alman kararların dış politikalara yön verdiğin
den» yakınmaktadır. Aslında Harmen planı, bu 
tutumun ürünüdür. 

Amerika'nın en yakın destekleyicisi olan Al
manya'nın Başbakanı Wili Brandt da, Ameri
ka'nın tutumunu şekerrenkle karşılamaktadır. 

Anlaşmanın 5 nci maddesinin yorumu, yeni 
stratejik konsetler ve ülkemizin bunlarda geçen 
sözlere uyan durumu karşısında, NATO'nun gü
venliğimizi sağlıyamamasından başka, bize düş
manlığı tutku halline getirmiş Yunanistan'a kar
şı da, olumsuz etkileri olmaktadır. 

Gerçekten, tüm askerî sırlarımızı Yunanis
tan'a verdiren NATO, onun bize karşı kuvvet
lendirilmesi için de, bir paravana olarak kulla
nılmaktadır. «Rusya'nın Türkiye'yi tesbitle Yu
nanistan'dan Ege'ye ineceği» gerekçesi ile, Yu
nanistan'ın vurucu güçle donatılmasını öngören 
Oramiral Griffin'in beyanı çok rahatsız edici
dir. Kolay kolay bir asker de bunu kabul etmez 
ama, bu politikanın gerekçesi bu. Ne ölçüde güc-
lendirilse de, güçlendirilsin, Rusya'ya karşı an
lamlı bir direnç gösteremiyeceğine göre Yuna
nistan'ın vurucu gücü bize karşı kullanılacağı 
anlaşılır. Kuvvetlendirilmesi de bu amaçladır. 

Winson - Johnson - Nikson - Rum Agnew 
çizgisi üzerindeki Amerikan politikasının bir ge
reğidir bu. 

Bize karşı, Yunanistan'ı destekliyegelmiş bü
yük dostlarımızın bu tutumuna karşı, Ege'deki 
Komutanlığın Yunanistan'a verilmesine itiraz 
eden Sayın Tural'm önergesinin, Sayın Çağla-
yangil tarafından geri alındığını gazetelerden 
öğrendik, okuduk. 

NATO'yu eleştirmelerimizi, ondan çıkma is
teğinin örtülü ifadesi sayan ve «sizin söylediği
niz koşullarla NATO yaşamaz diyenlere «Biz 
Türkiye'nin güvenliğini Amerika'nın güvenliği 
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içinde görmediğimiz için, bunu sağlıyacak ko
şulları her şeyden önce istemeyi, ulusumuza 
karşı taşıdığımız sorumluluğun gereği saymak
tayız, kusura bakmayın» diyoruz. 

Büyük ödüllerle girip, bir ileri karakol ol
maktan başlıyarak, kobaylığa deyin bugün, her 
türlü özveriliğe, fedakârlığa Amerikalıların 
kullanmıyacağı modası geçmiş kullanmak iste
mediği askerî yardım karşılığı, çoğunluğu böy
ledir, katlandığımız NATO'da, bizini sırtımız
dan bir yaşama gücü sağlanmasına karşıyız. Ya-
şıyacaksa bizim sırtımızdan, özveriliğimizden 
yaşamasın. 

Başkalarının hatırı ya da vereceği malzeme 
için değil ulusal güvenliğimiz için girdik NA
TO'ya. Ama bugün o güvenliği sağlamıyor. 

Ülkemizin çoğu bölgelerini, henüz orta çağ 
yaşantısından kurtaramamışken, îîATO'nun şa
hinlerinden olma hevesinde olmadığımız gibi 
içerdeki çıkarcıların her tedbiri komünist dam
gası ile önlemesine benzer biçimde, Rusya kor
kutması ile de, dış politikamızın ipoteklenmesi-
ne karşıyız. 

Rusya : 
Kötü anılarla dolu geçmiş ilişkilerimi

zin Rusya ile Atatürk ve Leninle başlıyan iyi
leşmesi, vebali Ruslardan olmak üzere, eski kö
tü haline dönmüştü. 27 Mayıstan sonra beliren 
düzelme eğilimleri, Kıbrıs bunalımında, büsbü
tün bozulmuştur. Fakat 1964 sonlarında başlı
yarak, gittikçe iyileşen Türk - Rus ilişkilerine 
hayırlı bir gelişme içinde görmekteyiz. 

Birbirinden kuşkulu olan iki ülkenin, bun
dan böyle, çok dikkatli davranmaları gerekir. 
Rusların içişlerimize karışmalarını ya da dış 
ilişkilerimize yön vermeye çalışmaları, bütün 
eski kuşkularımızı tazeler. Çağımızın gerekleri 
de, Rusların bu gerçeği kavramasını gerekti
rir. 

Bizim de, buna karşılık, Deli Petro'nun va
siyetnamesi ve Stali'nin hayalinin gölgesinde 
kalmaktan kurtulamamız yanlış olur. 

Cumhuriyet tarihinde, Ruslara en yaklaştı
ğımız, Devlet büyüklerinden başlıyarak, Anka
ra - Moskova trafiğini çok sıklaştırdığıımz, ko-
minist ticareti ile geçinenlerimizin bile, Leni'-
nin huzurunda saygı duruşunda bulunduğu bir 
dönemde, protokal gereği olabilir, hâlâ da be
ğenilmeyen tedbirleri kominizin ve savunulan 
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yenilikleri, Moskova'dan esinlenmiş göstermek 
ciddilikle bağdaşamaz. 

Milyarlarca yardımı alıp bini aşan Rus tek
nisyeni yurda sokulurken, karşısındakilere Mos
kofluk çamuru atanlar yakışıksız bir tutumda
dırlar. En üst kademe Devlet temsilcilerinin hu
zurunda saygı duruşunda bulundukları Lenin'le 
Atatürk'ü kıyaslıyan çocuğu hapsetmek ve en gü
zel Atatürk filmini, Ruslar çekti diye, televiz
yonda gösterilmesinden heyecanlanmak ve ay
nı zamanda da, Rus uçaklarının Türkiye'den 
geçip ikmâllerini yapmalarına izin vermek gibi 
işler, aynı kimsenin yapamıyaoağı rollerdir. 
Bu iki yüzlü tutum içerdeki politikaya karşı
dır belki. Yadırgıyoruz. 

Moskova bildirisinden «Ortadoğu, Kıbrıs, 
Vietnam konularında görüş birliği, bilim, sa
nat, kültür alanlarında işbirliği, ticaret, konso
losluk, karayollarından yararlanmada önemli 
gelişmeler; Avrupa Güvenlik Konferansında gö
rüş yakınlığı sağlandığı yazılmıştı. Çok önemli 
konularda anlaşmışız. 

Ruslarla, bu ölçüde sarmaş dolaş olurken, 
öbür yandan da, Sayın Başbakan dâhil, reform 
isteklerini Moskova edebiyatı ile lekelemek, de
ğil Devlet kişisel ciddilikle bile bağdaşamaz. 
Onun için yeriyoruz, ya o, ya bu. 

Ortadoğu : 
Bu bölgedeki uluslarla birçok tarihsel ve 

kültürel bağlarımız vardır. Onlarla ilişkilerimi
zin sınırsız yararları olabilir. 

Kimi emperyalistlerin; 1 nci Dünya Savaşın
da türettikleri maaşları ve onların artıklarının 
etkileri ile, Araplara karşı politikamız başarılı 
olmamıştır. Bu tutum; D. P. zamanında, daha 
da kötü olmuştur, bizi mahcubedici bir hal al
mıştı. Elçisine «Yahudi Devleti olmasa biz onu 
kurardık.» söylediğini Arapların duyduğu ve 
israil'le savaşta bizi yanınızda bulacaksınız di
yen bir Devlet Başkanı elbette yaramaz. Emper
yalist sömürüye karşı başkaldıranlar yerine on
ları ezenlerden yana çıkarken, Süvey s i savun-
ma önerileri ve sonra da, ingiliz - Fransa sal
dırılarında «iki gün daha dayansalar Nasır sırt 
üstü düşerdi» diyen ve Amerika'nın Lübnan 
çıkarmasına katılacağımızı söyliyen ve sonra 
da Mısır'a ziyarete kalkışan Hükümet adamla
rının tutarsızlıklarını Şevket Süreyya Aydemir 
uzun boylu yazmaktadır. Bunu herkes oku
yor. 
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Türkün mertliğine ve antiemperyalist sa
vaştaki öncülük rolüne ters düsen bu politika, 
Rabat'ta yeni bir örnek vermiştir, bugün. Uzun 
süre susup, Sayın Bakan dışarda iken verilen 
katılma kararının gerekçesi, halkımızın % 33 
iııin Müslüman oluşu idi. Oysa ki, bu konferans 
dinsel değil politikti. 

Ünlü Le Monde'un değimi ile «kartlarını 
Batı'ya oynıyan egemen sınıfların devrimci 
milliyetçiliğe karşı, din desteği ile denge kur
ma çabalarının sonucu ve güçlü Amerikan çev
relerinin desteği ile düzenlenen» bu konferans
tan öyle diyor Le Monde, ileri Arap ülkelerine 
karşı, gericilerle birlik olduğumuzu göstermek 
için yararlandık. 

Arapların hiçbir konuda anlaşamıyacakları-
m bir kez daha meydana çıkaran konferansta, 
gündemi genişletmek istiyen ilericilere karşı 
gericilerle birlik olmak, gereksizce Hindistan'ı 
kızdırarak Sayın Balkanın Delhi yolculuğunun 
kazançlarını gerici takımına hibe etmek, İsrail'e 
karsı da bir ileri bir geri davranışla iki yanı 
da kırmak, Şah - Mısır çekişmesini seyrederken, 
Arapların aleyhimizdeki yayınlarına gerekçe 
vermek, emperyalizme karşı Ortadoğu'yu sus
turmak için hasırlanan evet amacı bu hazırla
nan islâm Birliğine girmek, başarı sayılıyorsa 
işte biz bu görüşte değiliz. 

Aramco'nun oyunudur bu, Aramco'nun oyu
nuna gelip, ona daha önce katılmış Aramco'-
cularla savaşmak, anlaşılır bir deha değildir. 

Aslında, diplomatik turizme hız verdiği
miz dönemlerde, ülke olarak hep zararlı çık
tık. En başarılı politika güttüğümüz dönem
de, turizm trafiği seyrekti. 

«israil - Arap çatışmasında taraf tutmayız» 
diyerek, aslında, haksıza prim vermekteyiz. 

Türk Ulusunun arzularına uymıyan bu po
litikaya karşı, Arap kardeşlerimizin tutumla
rında da yadırgadığımız yönler vardır. 

Mısır'ın gereksiz davranışları ve Suriye'
nin anlamsız iddiaları, usta bir emperyalist 
oyunu olduğunu dostlarımız anlamalıdır. Bir
birimize düşmemizden, sadece emperyalistler 
yararlanır. Biz bundan bir şey kazanamayız. 

Kıbrıs'ta yoktan bir Makarios yaratıp, üçlü 
çatışmadan yararlanarak, istediği plânı kabul 
ettirmeyi başaran İngiliz politikasının, hem 
bize hem de Yunanistan'a nelere malolduğunu 
gören araplar, böyle oyunlara gelmemelidirler. 

Az gelişmiş ülkeler bu eskimiş emperyalist 
oyununu anladığı bir dönemde, Suriye ve öbür 
Arapların da onu kavrıyarak, bizimle gerek
siz çekişmelere düşmemelerine, yardım etme
liyiz. Kardeş iran ve Pakistan la ilişküerimizin 
gelişmesini övgü ile desteklemekteyiz. 

Kıbrıs - Yunanistan 
Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs konusunca, tu

tarsızlık ve süreli aldanmalara sürüklenme
den kurtulamıyan politikamızı, bugün ilgi ile 
dikkat ile izlenecek bir halde görmekteyiz. 

Konu Birleşmiş Milletlere götürülüşünden 
bu yana 'tezlerimizi özetlersek; Kıbrıs Poli
tikamızın ne halde olduğu görülür.. 

1954 de «ki o saman ilk gitaristi Birleşmiş 
Milletlere Kıbrıs diye bir konumuz yoktur.» 
sonra da «Kıbrıs konusu kapanmıştır» demişiz. 

1956 Rad. Cliff 'in ingiliz yönetimli plânını 
kabul ettik. 

1957 «taksim son fedakârlıktır» dedik. 
1968 Gine ingiliz yönetimini MC Milâm 

plânını kabul ettik. 
1959 Londra - Zürih anlaşmaları ile, Türk

leri Rumlara teslim ettik. 
1964 Federatif bağımsız Kıbrıs istedik. 
1965 Telsiz Şablon Diplomasisini uygula

dık. ilkeler dipClomasisî ne olduğunu kimse ön-
liyemedi şimdiye kadar. Yunanlılar kabul et
miyor diye belli bir tezi savunmaktan kaçın
dık. Bir Şablona yapıştık. 

Şimdi û% Makarios'un «üniter devlet» te
zini kabul etmekteyiz. En son Makarios'un te
zinde karar kıldık. Enosis'te ısrar eden Yu
nanlılara ve Makarios'a Türkleri teslim ede
cek bu tezin kabulünde, Hükümetimizin çağ 
dışı Cuntaya olan bağlılığı önemli etken ol
muştur. Cunta 'etkili olmuştur. 

Cunta'nm Avrupa dışı sayılmasını, insan 
hakları konseyinden çıkarılmasına bile kar
şı geldik. Tek avukatı kaldık Avrupa'da. 

Yunanistan'ın baş koruyucuları Amerika 
ve ingiltere'nin, sahibinin sesi plâğı gibi, bu 
Cuntayı desteklerken, Keşan - Dedeağaç'ta, 
onunla Kıbrıs'ı paylaşma ve ödünlü Enosis 
pazarlığına girip dâvayı küçültürken, Cunta'-
nın güçlüklerini yenmesi için zaman kazandı
rıp, biz Pipinelis'le Kibriyano'nun alkışladığı 
d^msçler verirken Birleşmiş Milletlerde bakın 
Cunta neler yapıyor. 
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Batı Trakya Türklerine kötülükler sürüp 1 
gidiyor. Enosis'ten ve Kıbrıs'taki vahşilikler
den vazgeçmiyor. 

«işler isteğimize uygun gidiyor. Türkleri 
kızdırmıyahm» taktiği içinde ve Pipinelis'in 
beyanıdır bu. inönü tehlikesini belirtip, öyle 
söylemiş seçimlerden önce, sonuç alalım, söz
lerine uyan ve A.P. iktidarına güven bağkyan-
lann dostluklarının çok ilginç bir tablosunu 
sizlere sunacağız : 

18 Nisan'da New - York'da oluyor bu tablo, 
onların sözleriyle. 18 Nisan'da New - York'da 
Kuzey ve Güney Amerikandaki Rumların başı 
Sayın Çağlayangil'in kahvaltı arkadaşı Pa
paz Yakovas kürsüde, Türk - Amerikan Der-
neğindeki temsilcilerimizin zengin dostu Si-
pirokuras, Yunan Elçisi Palamas, Birleşmiş Mil
letler Başdelegesi Demetrios'un katıldığı Türk 
düşmanlığı toplantısında, trübünün önünde ef
sunlar, oparlörde Başkan Yardımcısı Agnew'in 
mesajı ve Kıbrıs - Yunan Cumhuriyeti demeçleri, 
Kanada'dan gelmiş Rumlar, Ahepamani gizli 
Yunan örgütleri, büyük locanın Rum masonları, 
kilise ve okul birlikleri, yerde de siyah şalvarlı, 
kırmızı cepkenli, fesli Türk ve başucunda efsun 
kıyafetli Yunanlı, işte tablo, orada Sayın Çağ
layangil'in. kahvaltı yaptığı adamda bunun 
başında konuşuyor. 

Konuşmalarımızdan rahatsız olan sayın A. P. 
li arkadaşlara bu dostluk tablosunu incelemele- I 
rini ve Makarios'un taktiği ile Amerikan Başkan 
Yardımcısının desteği sonucu, ulaşılan «Üniter 
Devlet» tezine karşı kaygılarımızı ve uyutulan 
Kıbrıs konusunun nereye varacağına ilişkin kuş
kularımızı, vicdan hesaplaşmasiyle değerlen
dirmelerini rica ediyoruz. 

özet : 
Sayın arkadaşlar, 
Türk dış politikası, esaslı bir silkinme ile, 

uluslararası rolümüze ters düşen tutumdan kur
tulmalıdır. 

Emperyalist ve kapitalist sömürüye karşı, ilk 
başarılı savaşı veren, mazlum ulusların umut 
kaynağı ve onlara örnek olan, ünlü Düverger'in 
değimi ile «az gelişmiş ülkelerin gerçek kur
tuluş sistemlerini kuran» bir ülke olarak, sömü
rücülerden yana ve onların dostu, olan uyanan 
ve kurtuluş arıyanları desteklemekten kaçan tu
tumun bütün izlerini politikamızdan silmeliyiz. j 
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Ortak güvenlik ilkesi ya da başka ülkelerin 
kaygılarını bölüşmek yerine, asıl olan Türkiye'
nin güvenliğini sağlamak, herkesin bize karşı 
yaptığının karşılığını görmesi ve gerçek dost
lukları kuvvetlendirerek, dost olmıyacaklardan 
dost üretmeden vaz geçmektir. Doğru politika. 

Kişiliği, inisiyatifi ve bağımsız hareketi esas 
alan bir dış politika için çabalarımızı birleştir
meye hizmet etmek amaciyle görüşlerimizi tak
dirlerinize sunduk. 

Millî Birlik Grupu adına Yüce Kurulunuzu 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ertuğ. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CELÂL 
ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri, Dışişleri Bakan
lığımızın 1970 bütçe tasarısı üzerinde Adalet 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına dü
şünce, görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Muhterem Başkan, sözlerime başlarken, bu
gün içinde yaşadığımız dünyanın ve bugün için
de yaşadığımız siyasi ortamın, Türkiye üze
rine olan etkisini ve bu etkinin nerelerden doğ
duğunu tahlil etmek istiyorum. 
den bire kopan bir sinama filmi gibi senaryo-

iMnci Dünya Savaşı umulmadık bir anda bir-
nun tam sonu gelmeden nihayete ermiştir. Ve 
nihayete eriş, başka bir dönemin başlangıcı ol
muştur. O da sessiz ve sinsi bir harb halinin 
devamıdır. 

Ayni zamanda ikinci Dünya Savaşının böyle 
ani olarak bitmesini sonuçlandıran mühim bir 
âmil, yeni bir çağın başlangıç devri olan, baş
langıcına sebep teşkil eden atom enerjisinin 
ikinci Dünya Savaşında kullanılmış olmasıdır. 
Bu, bir bitişin ve bir başlangıcın müşterek nok
taları idi. 

ikinci Dünya Savaşının bugün bizi etkiliyen 
önemli özelliklerinden birisi de, bu dünya sava
şının ardından devam eden ideoloji mücadele
leridir. Binaenaleyh, kan ve barut kokusunun 
sindiği harap ülkeler üzerinde, birtakım yeni 
ve dikkate şayan hâdiseler sahneye hâkim ol
muştu. 

Bir taraftan Avrupa'nın büyük bir kısmını 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri orduları sanki 
o ülkeleri kurtarır siyanet melekleriymiş gibi 
işgal ediyorlarken öte taraftan da bu Sovyet 
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sektörünün dışında kalan ülkeler birbirleriyle 
kader birliği yapmanın çabası içine girmiş bulu
nuyorlardı. Bu iki birbirine uymıyan dünya 
ülkeleri, dünya milletleri arasında da gözle gö-
rülmiyen fakat bugün için mevcudiyeti hâlâ 
devam eden bir demir perde teşekkül etmiş bu
lunuyordu. 

Demir perde gerisi ülkelerde, güvensizlik, 
kuşku, ıstırap, esaret havası devam ediyor ve bu
ralarda zorla kabul ettirilmek istenen bir rejim 
tutturulmak isteniyordu, ikinci Cihan Harbi 
sonunda Hitlerin Nasyonel sosyalizim emperya
lizmi; hayallerine, emellerine yaramamış, yı
kılmış bunun yerine başka bir emperyalizm, ko
münizm emperyalizmi başarısını sağlamış ve 
büyük topraklar üzerinde başka ülkelerin top
rakları üzerine yayılan bir genişleme vukua gel
miştir. Bu neticeler yani ikinci Cihan Harbinin 
doğurduğu bu akibet dünyada iki süper devlet 
varlığını ortaya çıkarıyordu. Ve ikinci Cihan 
Harbinin bilançosu da bu iki süper devletin do
ğuşu ile bir mesafe almış bulunuyordu. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yeni şartlar al
tında dünya siyasi hayatında birtakım gelişme
lerin vukuu mukadder olacaktır. Ellerinde 
muazzam savaş potansiyeli bulunduran bu iki 
karşı kutup arasında sıkışıp kalmış olan bir de 
Avrupa ülkesi vardı. Avrupa devletleri savaş
tan kayıplarla çıkmıştı, iktisadi, sosyal ve 
psikolojik çöküntüler vukua gelmişti. Amerika 
Birleşik Devletleri demir perdenin ötesinde ka
lan bugün Batı bloku dediğimiz milletleri ikti
sadi, siyasi ve askerî sahada bir birleşmeye ve 
yardımlaşmaya önderlik edecek tutuma girmiş 
bulunuyordu ve bu tutumunu da kendi kamu 
oyuna, kendi milletlerinin kamu oyuna kabul 
ettirmiş bulunuyordu. İşte bugün Avrupa'nın 
25 yıl önce sona eren harbde kader birliğini 
organize ettiği, organize bir teşekkül içerisin
de birleştirdiği gün yani Kuzey Atlantik Pak
tının kurulduğu zamanın, bu devre başlangı
cını teşkil etmektedir. Ve 20 yıl önce güvensiz
likten, kuşkudan, endişeden kurtulmak istiyen 
hür millet camiası bir müşterek müdafaa siste
mi içerisinde birleşiyorlardı. 

NATO adiyle üzerinde türlü münakaşalar 
cereyan eden bu kolektif müdafaa ve siyasi 
sistemin, Demirperde gerisi memleketlerin 
Varşova Paktı denilen mukabil bir sisteme kar

şı harekete geçmiş olması vakıa idi. iki süper 
Devlet arasında dev adımlariyle yürüyen bir 
silâhlanma yarışının başlamış olması da yine 
bu devrin karakteristiğidir. Bilhassa nükleer 
silâhların yayılması ve dehşet verici bir silâh 
stokunun teşkili, insanlığı, insanlığın kurdu
ğu medeniyetlerin yıkılma tehlikesi ve endişe
si karşısında bırakıyordu. 

Bir taraftan savaş hazırlıklarına önem ve
ren bu iki süper Devlet, öte yandan kendi nü
fuz sahalarında müşterek ekonomik, kültürel 
ve sosyal kalkınmayı sağlıyacak hareketleri 
de organize ediyorlardı. Bu cümleden olmak 
üzere iktisadi işbirliği Avrupa Ekonomik 
Topluluğu Yardım Konsorsiyumu gibi gelişme 
destekleri de meydana geliyordu. Demirper
denin ötesindeki ülkelerde ise baskı rejimi te
rör tedbirleriyle bir işgal havası yani Varşo
va Paktının kolektif müdafaa mânasından 
ziyade onun içindeki devletleri tethiş eden bir 
askerî işgal havası hâkim bulunuyordu. Fakat 
geçen her yıl iki süper Devlet arasındaki kuv
vet yarışmasında olsun, . siyasi diplomatik mü
nasebetlerde olsun tedricî detant, gevşeme po
litikasının meydana çıkmasını da sonuçlandır
mıştır. Doğu ve Batı blokları arasındaki te
masların ilerlemesine ehemmiyet vermiş ve bi
razdan arz edeceğim müspet neticeler de alın
mıştır. 

Sayın senatörler; NATO ittifakını Türkiye'
nin güvenliği bakımından bilhassa dünya barı
şına ve bölgedeki istikrarın sağlanmasına hiz
met etmesi yönünden kıymetlendirmek gere
kir. ittifak her şeyden evvel üye memleketle
rin daha barışta ortak savunma tedbirleri ala
rak direnme ve güvenme kudretlerini pekleş-
tirmiş ve Kuzey Atlantik bölgesinde bir kuv
vet dengesi ortaya çıkarmıştır. Türkiye. NATO 
İttifakına kendi güvenliğinin bir teminatı ola
rak girmiş ve kendi arzusu ile bu ittifaka dâ
hil olmak istemiştir. Bugün Türkiye'nin bu it
tifaktan, yani NATO Kuruluşundan çıkmasını 
düşünen pek mahdut bir zümre ideolojisi dışın
da hiç kimse yoktur. 

Yüce Meclislerimizde NATO konusunda çe
şitli tartışmalarda, çeşitli dozlarda fikirler or
taya atılmıştır. Fakat esasta NATO kolektif 
savunma sisteminden ayrılmayı istiyen olmamış
tır. Bugün dünyadaki teknolojik gelişme ile 
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silâh ve ulaştırma sahalarındaki inkişafların 
artık memleketlerin tek başlarına kendi sa
vunmalarını müessir ve yeterli bir şekilde ye
rine getirmelerine imkân kalmamıştır. Kaldı 
ki bugünün harb tekniği hava savunma sis
temlerinin bütçelere yükliyeceği muazzam malî 
külfetleri Türkiye gibi bir memleketin tek ba
şına karşılaması mümkün olamaz. Bu sebep
ten Türkiye ortak bir savunma sistemine gir
mekte tercihini kullanmış, hür dünyanın kuv
vetler muvazenesine iltihak etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyadaki hızlı 
korkunç silâhlanma yarışının sınırlandırılması 
için görüşmeler başlamıştır. Ve bunun mutlu 
bir olay olduğunu da kaydetmiştim. Bu, doğru
dur. Çünkü, barışın sürdürülmesi için dengeli 
bir silâhlanma şarttır. Eğer dengeli bir silâh
lanma olmazsa yani bir taraf daha kuvve ili 
öbür taraf daha zayıf olursa bunun kuvvetli 
tarafın zayıf tarafa, zayıf taraf üzerinde sal
dırıya sebep teşkil edecek bir âmil olduğu ka
bul edilir öteden beri. Ve bunun için eski bir 
tâbirle söylenir ki «hasır ol cenge istersen 
sulhu selâh» 

NATO teşkilâtı dünyada barışı sağlamak 
amacı ile son nenelerde, biraz önce bahsetti
ğim detant teşebbüsüne, yani Doğu ile Batı 
ilişkilerinde yumuşamaya yardımcı olmakla 
görevlendirilmiştir. Nitekim, Aralık 1969 da 
toplanan NATO Bakanlar Konseyi sonunda bir 
deklerasyon neşredilmiştir. Bu deklerasyonla 
NATO ülkeleri evvelemirde Doğu - Batı ilişki
lerinde göz önünde tutulması gerekli pren
sipleri. semereli bir müzakereye zemin teşkil 
edebilecek meselelerin müzakere usullerini 
ortaya koymakta NATO memleketlerinin Av
rupa güvenliğini nasıl gördüklerini izah et
mektedir. Bu deklerasyonda şu hususlar yer 
almıştır. Her Avrupa devletinin egemen eşit
liği, siyasi bağımsızlık ve toprak bütünlüğü 
her Avrupa devleti halkının kendi mukadde
ratını kendisi tâyin etmesi. İhtilâfların barışçı 
yollardan çözümlenmesi, sosyal, siyasi sistemle
ri ne olursa olsun devletlerin iç işlerine müda-
hele edilmemesi, her hangi bir devlete karşı 
kuvvet kullanmaktan veya kullanma tehdidin
den vazgeçilmesi. Müzakereye semin teşkil 
'edebilecek meseleler olarak karşılıklı ve muva
zeneli kuvvet indirimleri konusu basta olmak 

üzere Doğu - Batı ilişkilerinde kültürel, eko
nomik, ticari, teknolojik temasların ve kültü
rel mübadelelerin üzerinde durulması. Doğu -
Batı temasıarmda takibedilecek usul bakımın
dan ilgili ve çok taraflı ayrımına lüzum olma
dığı en elverişli konularda en uygun şartlarla 
müzakerenin yapılabileceği ileri sürülmüştür. 
Avrupa güvenliği konusundaki bir konferans 
akdi fikri üzerinde de önemle durulmuştur. 

Görüyoruz ki, muhterem arkadaşlarım, bu
rada, bu kürsülerde ileri sürülen mülâhazalar 
yani NATO Paktına dâhil olan Türkiye'nin bir 
-ben de aynı telâffuzu yapıyorum- kobay mahi
yetinde deneme tahtası olabileceği gibi bir 
tehlike veya böyle bir işareti gösterir bir delil 
mevcut değildir. NATO bu tezi müdafaa eden 
arkadaşlarımızdan çok bizatihi NATO kendisi 
Boğnı ile münasebetlerin kurulmasının yolunu 
ve usulünü tesbit etmiş bulunmaktadır. Ve 
her iki blok arasında karşılıklı iyi niyet beyan
ları safhası geçmiş, müşahhas tedbirlere giril
me yolu açılmıştır artık. 

Avrupa'da barış ve güvenlik, sağlam temel
ler üzerine oturtuluncaya kadar NATO çerçe
vesindeki kolektif savunma tertiplerinin mües
sir şekiMe idamesi bütün NATO ülkeleri için 
olduğu kadar, Türkiye için de önem taşımakta 
olduğunu belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa ekonomik 
topluluğu ile ortaklığımız yeni bir safhaya gir
miş bulunmaktadır. G-eçiş dönemi şartlarının 
ekonomik kalkınma hamlemizi aksatmıyaoak, 
aksine bu alandaki çabalarımıza katkıda bulu
nacak şekilde geçiş dönemi muhtevasının bu 
hedefe uygun olarak tanziminin gerekmekte 
olduğunu beyan etmek isteriz. Hükümet ka
rarını, evvelemirde bu prensiplerin ışığı altın
da, verecektir. 

Kıbrıs konusunda son zamanlarda müsait 
gelişmeler olduğunu ve müzakere ortamının de
vam ettiğini görmekten memnunluk duymakta
yız. Ancak, cemaatierarasında devam eden 
görüşmelerin bir sonuca erişmeden uzayıp git
mesi bu memnuniyeti gölgelemektedir. Kıbras'-
daki sükûneti, Rum şiddet hareketlerinin ihlâl 
etmesi endişesi henüz ortadan kalkmamıştır. 
Özellikle bu şiddet hareketlerinin artık hafıza
lardan silinmiş bulunan Enosis iddiası etrafın
da gelişmesi bu haraketle mücadele mevkiin-
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de bulunan Rum yönetiminin Anayasa dışı tet-
birlere başvurmuş olması düşündürücü bir hu
sustur. 

Yıllarldan beri süren Kıbrıs ihtilâfının biran 
önce ve meşru esaslara ve cemaatimizin bağım
sız devlet içindeki varlığına ve statüsüne uygun 
bir çözüm yoluna kavuşmasını diliyoruz ve bu
nunla beraber bugüne kadar kat'edilen mesa
fenin ne olduğunu takdirle zikretmek istiyo
ruz. Çünkü alınan bu mesafede artık Enosis'in 
bahis mevzuu olmadığı ve Türk Cemaatinin bir 
azınlık teşkil etmediği kanaatinin yerleş
miş olduğunu memnunlukla görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Yunanistanla olan 
münasebetlerimizin de Batı Trakya'daki soy
daşlarımızın meselelerinin halline müsait im
kânlar doğurmasını temenni ediyoruz. Zaman 
zaman gazetelerde yayınlanan haberlere göre 
Batı Trakya'daki soydaşlarımızın göçe zorlan
dıklarını üzüntü ile takibetmekteyiz. Yuna
nistan'daki Türk azınlığı andlaşma ile tesbit 
edilmiş özel bir statüye sahiptir. Bu azınlı
ğımızın haklarının ve varlığının korunması, 
eşit şartlar içinde gelişip, ilerlemesi maddi, 
kültürel varlığını muhafaza etmesi mevcut 
taahhütlerin icabıdır. 

Muhterem Başkan, Orta - Boğu meselele
rinde de görüşümüz, bilhassa zorla işgal edil
miş toprakların veya zorla toprak is<ral etme 
fikrinin karşısında olduğumuzu belirtmekle 
ve Orta - Doğu Arap ülkelerinin haklı mese
lelerinde onlara yakın olduğumuzu ifade et
mekle yetineceğim. 

Muhterem Başkan, problemlere boğulmuş 
bir dünya ve onun içinde şerefli varlığını 
idame ettiren bir Türkiye'nin genel hatlariyle 
politik, diplomatik bir portresini özet halin
de çizmeye çalıştım. Şimdi sözlerimi bitirme
den önce çok önemli gördüğüm bir hususa 
değinmeme müsaadenizi rica edeceğim. 

1970 bütçe kanunu tasarısı tetkik buyuru-
lursa görülecektir ki, bu yıl, Dışişleri Ba
kanlığımıza verilen tüm ödenek miktarı 
201 512 388 liradan ibarettir. 1970 bütçesinin 
yani 29 milyarın içinde bu miktarın düştüğü 
oran binde 7 ye tekabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, birçok diploma
tik faaliyetlerini istediğimiz bu Bakanlığa ay
rılan bu paranın hakikaten miktarı dünya mil
letleriyle kıyas edilirse çok gülünç derecede-

j dir. Ayrıca bu ayrılan ödeneğin 78 300 bin 
lirası da, eğer tetkik buyurursanız göreceksi
niz, uluslararası katılma payları, Türk kültür 
varlığı, muhtelif ağırlama giderleri, yabancı 
memleketlerde Türk asıllı ve yabancı uy
ruklu öğretmenlere sosyal yardım yapılması 
hakkındaki 168 sayılı Kanun gereğince yapı
lan giderler gibi Bakanlık hizmetiyle doğru
dan doğruya ilgili olmıyan kalemleri kapsa
dığından Bakanlık bütçesi hakikatte sadece 
123 512 bin liradan ibarettir. Yani bunu bey
nelmilel para ile ifade edersek 12,5 milyon 
dolar. Bu, 123 milyon lira, umumi bütçenin 
de binde 3?9 una tekabül etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kadar müte-
vazi bir ödenek ile modern anlamda diplo
matik hizmet görülmesine imkân olmadığını 
burada açıklamak isterini. Dışişleri Bakan
lığı kadroları da yine aynı hâzin manzarayı 
ifade etmektedir. 201 i merkezde ve 289 u 
dışarda vazifeli olarak toplam 490 memurla 
çalışmaktadır, Dışişleri Bakanlığı. 72 si mer
kezde, 127 si de hariçte olmak 199 idari 
memur; 13 merkezde, 17 dışarda 30 ihtisas 
memurundan ibaret bir kadrosu vardır ayrıca, 
Böyle bir kadro ile dünyayı kapsıyan geniş 
dış münasebetler ortamında hizmet yapıl
ması imkânsızdır. Yurt dışına gidip, dönen 
bâzı parlamenterlerimizin, pek haklı olarak, 
elçiliklerimizden, konsolosluklarımızdan bir 
yığın şikâyetle dönmelerinin sebebi, bu kadro 
aksaklığıdır. İkinci Dünya Savaşından sonra 
uluslararası münasebetlerde bunların dayan
dığı esas ve usûllerde büyük değişiklikler 
vukua gelmiştir. Kıtalararası, bölgesel birçok 
teşekküller meydana gelmiştir. Dışişleri Ba
kanlığına,. dışardaki misyonlara düşen so
rumluluklar, görevler kat kat artmış bulun
maktadır. Birleşmiş Milletler ve ona bağlı 
ihtisas teşekkülleri, Avrupa Konseyi, sair mil-
letüerarası kuruluşlar onların doğurduğu kül
türel, sosyal, teknik, bilimsel anlaşmalarla 
Türkiye'nin dışardaki, münasebetleri geniş öl
çüde artmıştır. 

Batı - Avrupa memleketlerinde sayıları 
300 000 i bulan Türk işçileri, aileleri ile birlikte 
700 000 civarında vatandaş kütlesini teşkil 
etmektedir. Bu vatandaşların, haklarının, ih
tiyaçlarının savunulması, takibedilmesi, koru-
nulması bir teşkilât meselesidir, iktisadi İş-
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'birliği, Müşterek Pazar gibi millî ekonomimizle 
alâkalı teknik asistansı da içine alan mese
lelerimizin çözümü yine Dışişlerinin hizmet 
alanına girmektedir. Birleşmiş Milletlerde üye 
devletlerin sayısı bir bayii yükselmiştir. Bu 
ülkelerde temsil edilmek, birçok yönlerden, 
bize menfaatler sağlıyacaktır. Dünya üzerinde 
devletimizi temsil eden elçüiMerimizin 25 i Av
rupa'da, 15 i Asya veya Orta - Doğu'da, 7 si 
Amerika'da, 11 i Afrika'da, biri de Avustural-
ya da olmak üzere sadece 59 dur. Vs bu teşkilâ-
tiyle Dışişleri Bakanlığımızdan binlerce ve bin
lerce hizmet beklemekte ve mesuliyet yüklemek
teyiz. Ayrıca 25 i Açrupa'da, 5 i Asya'da, 3 ü 
Birleşik Amerika'da, 1 i Avusturalya'da olmak 
üzere ceman, 40 yerde konsolosluğumuz vardır. 
Bendeniz Dışişlerine verilecek ödeneklerin, bil
hassa kadro ve teşkilât ve bilhassa Bakanlığın 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilecek ödenek
lerin en prodüktif, yani en prodüktiften nega
tif mânada söylemiyorum, çok prodüktif yatı
rım mahiyetinde olduğuna kaanliim. Çünkü, bu 
ödenekler bine bin mahsul verebilecek mahi
yettedir. Binaenaleyh Yüce Meclislerin bundan 
sonraki yıllarda bu ödenekleri medeni memle
ketlerin seviyesinde bir cömertlikle artırmasını 
şu anda, şu kürsüden temenni etmekteyiz. Ay
rıca başta Bakanlığın bünyesi gelmek üzere bü
tün Dışişyeri camiamızda modern anlayışa göre 
yeniden teşkilâtlanma, yeniden örgütlenme, bir 
reorganizasyonun yapılmasını temenni ediyo
ruz. Diplomatlarımızın meslekî yetiştirilmeleri 
için. özel eğitimlerden, periyodik olarak, -g-eniril-
mesi artık bugün bütün dünya ülkelerinde gö
rüldüğü gibi bir zaruret haline geldiğine kaa-
niim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, iki dakikanız 
kaldı efendim. Toparlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA CELÂL EETUĞ (De
vamla) — Bitiriyorum, efendim. 

Bir diplomatın bir memlekete bâzan bir 
ordunun kazandırabileceği bir zaferi sağlaması, 
tarihteki simaılleriyle, zikredilebilir. Yüce Mec
lislerimizin bu çok mühim meseleye el koyması
nı, millî menfaatlerimizin yararına görmek
teyiz. 

Muhterem Başkan, A. P. Senato Grupu adı
na düşünme ve temennilerimizi arz etmiş bu
lunuyoruz. 1970 yılı Dışişleri Bütçesinin mille-
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timize, memleketimize ve Dışişleri Bakanlığına 
hayırdı olmasını diler Yüce Senatoyu ve Dışiş
leri Bakanlığının değerli mensuplarını grupunı 
ve şahsım adına saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan görüş
meler bitmiştir. Şimdi sıra şahsi görüşlerini 
ifade edecek olan arkadaşlara gelmiştir. Sayın 
Bilgen?.. Yok. Sayın Gülek. 

KASEM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—- Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arkadaş
larım, 10 dakika içinde ancak belli başlı konu
lara fırça darbeleriyle temas etmek imkânı var, 
Uzun konuşmak imkânımız yok. Dışişleri mem
leketlimizin partilerüstü olması, iç politika, par
ti politikası dışında kalması gereken konu. Dış 
politikada birlik, beraberlik memleketimize kuv
vet getirir. Bunu bir çok vesilelerle gördük. Bu 
bakımdan dış meselelerimiz görüşülürken pole
mik yoluna gidilmemesi ve uzun yıllar gelene
ğimiz cilan birlik hailinde olmamızda sonsuz fay
dalar vardır. Türkiye'nin yeri, hiç şüphesiz hür 
dünya. Tek başımıza kalamıyacağımıza, Doğu 
blokunda da olamıyacağımıza, nötralist olmak 
da Türkiye'nin jeopolitik bakımdan ve ideolo
ji bakımından imkânsız olduğuna göre, hür 
dünya içinde kalmamız, hür dünya ile birlik ol
mamız zaruri. Hür dünya içinde NATO ittifa-
kmdayız. NATO ittifakına nasıl girdik, nasıl 
girmek istedik, bunlar uzun hikâyeler. Bir çok 
vesilelerle, bilhassa ikili anlaşmalar dolayısiyle 
burada yapılan kapalı toplantıda bunlar uzun 
uzun anlatıldı. Bunlar üzerinde elbette dura
cak değilim. NATO'nun 20 nci yılındayız. NATO 
20 yıllık "bir ittifak olarak yapılmıştı. 20 yıldan 
sonra çekilmek istiyenler, ihbar edebilirlerdi. 
Bu yıl ihbar yılı. Şimdiye kadar ihbar eden ol
madı. Türkiye'de de NATO üzerinde çok söz 
söylendi ama, bir tök küçük parti müstesna bü
tün siyasi partiler NATO da kalmamızın fayda
sında müttefiktirler. Bunun ifadesinde, tekra
rında fayda var. Bu, Türkiye'yi NATO içinde 
ve dünyada kuvvetlendirir. Elbette NATO ıs
laha muhtaç. Bilhassa 20 yılını bitirip, ikinci 
20 yılına başladığı vakit bu yirmi yıllık tecrü
beden faydalanarak ne gibi yenilikler yapıümak 
gerektir, bu görüşülüyor, buna Türkiye de fikir 
katmalıdır. Sadece kendi menfaatimiz bakımın
dan değil, bu teşekkülün daha iyi çalışabilmesi 
için neler yapılmahjdır yolunda Türkiye'nin 
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katacağı fikirler hem faydalı olacaktır, hem 
itibarımızı artıracaktır. NATO'mm üyesiyiz, 
«NATO, Rus tehlikesine karsı yapılmış bir itti
faktır» diyerek Rusya'ya arkamızı çevirmiş, 
Rusya'ya karşı gelmiş değiliz. Coğrafya bakı
mından komşumuz Rusya ile de iyi geçinmek 
elbette menfaatimiz icabıdır. Devir oldu aramız 
çok açıldı, İkinci Dünya Harbinden hemen son
ra bize ağır şartlarla birtakım taleplerde bulun
dular. Bunların da üzerinde durmuyorum, bu 
devrin bittiği kanaatindeyiz. Bu devrin bittiğini 
gösterecek birçok teşebbüsler oldu, biz de bu
nu iyiniyetle karşıladık. Rusya ile de komşu 
olarak iyi geçinmek, dost olmak, dostluk mü
nasebetleri kurmak tabiîdir. Zaman oldu Rus-
yanm adını anmazdık, elbette bu olamazdı. He
le müttefiklerimizin münasebette bulunduğu 
Rusya ile bizim arkası dönük yaşamamız kabil 
değildi. Şimdi dostluk münasebetlerini, iyi kom
şuluk münasebetlerini kurma yolundayız, doğru 
yol budur, kanaatindeyim. 

Kıbrıs, millî bir meselemiz, sadece bir millî 
meselemiz değil, hayatî menfaatimiz var Kıb
rıs'ta. Kıbrıs Güneyde bizim müttefiklerimizle 
münasebetlerimizin tabiî olarak kurulacağı li
manlarımızın âdeta ağzını kapamıştır. Bu ba
kımdan Kıbrıs'ın önemi var. Kıbrıs'ın müstakil 
kalması hususunda mutabakat var. Müstakil 
Kıbrıs'ta Türklerin bir azınlık değil, bir cemaat 
olduğu da kabul edilmiştir. Bunlar ileri a,dım-
lardır ve büyük faydadır. Cemaatler arasında 
yapılan konuşmalardan Türkiye için, Türkler 
için faydalı sonuçlar alınacağı ümidindeyiz. 
Ama, bunun kısa zamanda bitmesi ihtimali yok. 
Hayli zaman devam edecektir, gibi görünür. O 
bakımdan Kıbrıs'taki Türk bölgesinin maalesef 
denize açılır, denize ulaşır yeri yok. Hiç olmazsa 
orada bir hava meydanı yapılmasında büyük 
fayda olduğu kanısındayım, ki gerekirse doğru
dan doğruya Türk bölgesi ile biz temas halinde 
olabilelim, öteki bölgelerden geçmenin zorluk
larını zaman zaman gördük. 

Yunanistan'la münasebetlerimiz, jeo - politik 
durum itibariyle, işbirliği etmeyi, dost geçinme
yi ieabettiraıektedir. Yunanistan'la işbirliği ve 
dostluk Atatürk'ün kurduğu bir gelenektir. Bü
yük bir zaferden sonra denize döktüğü Yunan 
milletine Atatürk büyüklük göstermiş, dostluk 
elini uzatmıştır. Yunanlılar da akıllıca o dost
luk elini tutmuşlar ve kurulan bu dostluk Kıb

rıs hâdiseleri çıkıncaya kadar devam edebilmiş
tir. Kıbrıs aslında iki memleket arasında iki 
memleket arasında bir ihtilâf konusu değil, İM 
memleket arasında işbirliğinin bir sembolü ola
bilirdi. Yunanistan bunu anlıyamadı. Bunu an
laması gerekir günün birinde. Burada Yuna
nistan'la münasebet derken çok defa tekrar edi
len bir konu üzerinde durmak isterim. Zaman 
zaman duyarız. Yunanistan Türkiye aleyhine 
hazırlık yapıyor, ilk fırsatta megolaidayı ta
hakkuk ettirecek, İstanbul'a gelip Ayasofya'ya 
çan takmak niyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 8 milyonluk Yuna
nistan'ın 35 milyonluk kuvvetli Türkiye'ye ne 
taarruz edebilmesi ne de megolaidayı tahakkuk 
ettirmesi imkânı yoktur. Bunu düşünmek bizim 
için küçüklük olur, değmez. Yapabileceklerine 
imkân yok. Binaenaleyh, tebessümle karşıla
maktan başka yapacak bir şey yoktur, hazırlığı
mız vardır, teşebbüs edecek varsa çıksın karşı
mıza, ama buna imkân ve ihtimal yoktur. 

Orta - Doğu'da biz Arap - İsrail ihtilâfında 
tarafsısız. Ancak, zorla genişlemeye aleyhtarız, 
prensip itibariyle aleyhtarız. Böyle olunca zorla 
genişleme yoluna gidenlerle, gayet tabiî, bera
ber olmadığımız, karşımıza aldığımız olur. 
Arap - İsrail ihtilâfında Türkiye acaba bir me
selenin halli yolunda bir rol oynıyabilir mi? 
diye zaman zaman dünyanın muhtelif yerlerin
de fikirler dermeyan edilir, hatıra gelir. Ger
çekten uzun asırlar Osmanlı İmparatorluğunun 
parçası olan bu diyarlarda Türkiye'nin büyük 
itibarı vardır ve belki de iki tarafla konuşabile
cek nadir memleketlerden biri Türkiye'dir, iki 
tarafı da anlıyan nadir memleketlerden biri Tür
kiye'dir. Bu bakımdan hatırımızda olmalı ve 
böyle bir imkân hâsıl olursa bundan faydalan
malıyız. Bu, bize ancak itibar getirir, şeref ge
tirir. 

Ortak Pazar Türkiye için önemli bir konu
dur. Ortak Pazara mutlaka girmeliyiz, Ortak 
Pazara girmek bizim için büyük faydalar sağ-
lıyaoaktır. Bizi, sanayileşmede, kalkınmada, Ba
tılılaşmada, Avrupalılaşmada hızla ileri götüre
cektir. Ortak Pazar içinde büyük menfaatleri
miz olacaktır. 

AncaJk, bu büyük topluluklarda büyük dev
letlerle ittifak gibi büyük zorluklar vardır, ihti
yatlı olmak lâzımdır, hakkını aramak lâzımdır. 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

Hakkını aramıyana hak vermezler. Büyüklerle 
ittifak zordur, büyükler karşısında hakkını çok 
sıkı direnmezse insan zor duruma düşer. Millet
lerarası kurumlarla yakından ilgilenmeliyiz. 
Tek başımıza kalamayız, dünyada dostlukları
mız olmalıdır. Temaslarımız olmalıdır. Kıbrıs 
konusunun Birleşmiş Milletlere geldiği zaman 
gördük ki, dostlarımız çok azdır. Bize orada oy 
veren ancak birkaç yakın dostumuz memleket 
olmuştur. 

Diğer memleketlerle dostluklarımızı, yakın
lıklarımızı artırmalıyız. Milletlerarası topluluk
lara fikir götürmeliyiz, sadece kendi menfaati
mizi icabettirir meselelerde değil, dünya mesele
lerinde, o toplulukların meselelerinde. Milletler
arası parlömanter bir müessese de Birleşmiş Mil-
lerlerdir, buraya üyeyiz, buranın çalışmalarına 
Türk parlömanterlerinin de katılmasını sağla
makta büyük fayda vardır. 

Dışişleri Bakanlığı zor şartlar altında çalış
maktadır. Az para ayırabilmekteyiz. Buna rağ
men fedakârlıkla çalışan Dışişleri Bakanlığı 
mensuplarını huzurunuzda öğmek isterim. Yeni 
nesil Dışişleri Bakanlığı memurları, yeni diplo
matlarımızı yetiştirmek için özel gayret sarf et
meliyiz. İktisadi bilgi bugün dünyada diplomat
lar için bilhassa önemlidir. Dil bilgisi önemlidir, 
Türkler için dil bilgisi Batı dilleri olduğu kadar 
Doğu dilleri, Farsçası, Arapçası, Rusçası ile 
önemlidir. Dil öğrenenlere özel imkânlar ve özel 
menfaatler sağlamalıyız, insan halidir elbette 
bunlara faydalı olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım, on dakika içinde fırça 
darbeleri ile ancak bâzı konulara değinmek im
kânı hâsıl oldu. Bütçenin memleketimize ve Dı
şişlerine hayırlı olmasını temenni ederim. Başta 
başarılı Dışişleri Bakanımıza ve dışişleri men
suplarına saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ural. 
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler, Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde benden evvel konuşan arkadaşı
mızın övgülerini kullanacak fırsat, imkâna ve 
inanışa sahibolmadığım için cidden üzgünüm. 
Dışişleri Bakanımızın başarılı bir Bakan olduğu 
inancında değilim. Bana göre Dışişleri Bakanı
mız o makama getirildiği zaman evvelâ kendisi 
hayret içinde kalan ve o hayretini bugüne kadar 
takibettiği dış politika içerisinde sürdüregelen 

bir arkadaşımız ve benim seçim bölgemin bir 
temsilcisidir. Dışişleri Bakanımızı arasıra mem
lekete izinli gelen asli görevi dışarda bulunan 
bir diplomatımız olarak görmekteyim. Arasıra 
da Cumhuriyet Senatosuna ve Türkiye Büyük 
Millet Meclisine gelir. Görevde bulunduğu dört 
küsur sene içerisinde Türkiye'nin diplomasisine, 
güvenliğine, yarınına bir şeyler katabilmiş bir 
kişi olduğuna asla inanmıyorum. Hattâ Türki
ye'yi güvenlikten yana bir gün içinden çıkılma
ya, daha çok fazla gayret göstermemiz lâzımge-
len durumlara soktuğu Cumhuriyet Senatosun
da, Millet Meclisinde ikili anlaşmalarla ilgili 
olarak yapılan gizli görüşmelerde ortaya koy
duğu zihniyet ve davranışlarda göstermiş bu
lunmaktadır. Ben bu konudaki sözlerimi şöyle 
bağlamak istiyorum : îkili anlaşmalar bir itti
fakın, NATO ittifakının icabı yapılmış olanlar 
veya onunla hiç ilgisi olmadan doğrudan doğ
ruya Amerika Birleşik Devletleriyle müşterek 
menfaatlere ve daha çok Amerikan menfaatle
rine istinaden yapılmış olanlar vardır ve bunla
rın büyük çoğunluğunun Türkiye'nin millî ba
ğımsızlığını, millî hükümranlığını haleldar et
tiği, onlarla bir olup mefhumlar üzerine gölge 
ve leke düşürdüğü kanaati hâkimdir. Bunun 
belgeleri basında yayınlanmıştır, bile bir tane
si de bir senatör arkadaşımızın yayınladığı ikili 
anlaşmalarla ilgili kitaptır. Bunu dikkatle 
okuyan her kişi millî bağımsızlık ve millî hü
kümranlık mefhumları ile bağdaşmıyan birçok 
yönlerini tesbit eder. Millî Savunma Bütçesinde 
yaptığım konuşmada rica ettiğim, istirham et
tiğim gibi Hükümeti ikili anlaşmaları tekrar 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tas
dikinden geçirmiye davet etmekteyim. Bu ya
pılmadığı takdirde bunun ihtilâfları çok olacak 
ve sayın Bakan başta olmak üzere iktidarı
nız daima dozajı artırılmıış ithamlara karşıla
şacak ve inanıyorum ki, dostluğunu hep bir
likte anlayışla devam ettirebileceğimiz müttefi
kimiz Amerika aleyhinde, - Türkiye'de başlan
gıçta tedbir alınmadığı için - haklı sayılacak 
gösteriler yer alacaktır. Ben, konuşmamda bir 
hususa değinmek istiyorum; bir gün MiMî Eği
tim Bakanlığında bir ziyarete gitmiştim, bir 
genç girdi içeriye onun söylediği hâdise beni 
bu akşam bu kürsüye çıkarmanın esasını teşkil 
ediyor. Biliyorsunuz arkadaşlarım, tahsilde bu
lunmak veya çalışmağa gitmek için müsaade 
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alan, ellerinde Türkiye Cumhuriyetinin vermiş 
olduğu pasaportu ve yol harçlığı olarak Devle
timizin imkânları içersinde dövizi bulunan ki
şiler Avusturya hududuna geldiklerinde polis 
«Çıkart bakalım cüzdanını ne kadar paran var» 
diye soruyor. Tahsis edilen kadar döviz göste
remediği, o polisin sorduğu suali doğru cevap-
landıramadığı takdirde pasaportuna şöyle bir 
çizgi atılıyor, adam oradan gerisin geriye Tür
kiye'ye gönderiliyor. Bu zat Avusturya'da ka
lacak değildir, trenle seyahat etmektedir, tran
sit olarak, trenden hiç inmeden Almanya'ya gi
decektir, işi hazırdır. Ama T. C. pasaportu ta
şıyandan başkasına dünyada böyle bir muamele 
yapılamaz. Elinde pasaportu olan, vize mecbu
riyeti varsa vizesi bulunan, yoksa kapıya daya
nan kişiye «cüzdanını çıkar ne kadar dövizin 
var» diye bir sual sorulmaz. Sayın Dışişleri Ba
kanlığı mensuplarından ve Bakanın kendisinden 
bu hâcil muameleden Türk gençlerini ve Türk 
işçilerini kurtarmasını istirham ediyorum. 

1970 Dışişleri Bakanlığı Bütçesi Bakanlık 
mensuplarına ve milletimize hayırlı ve uğurlu 
olsun, Türkiye'ye daha çok güvenlik getirecek, 
Türk millî bağımsızlığını ve millî hükümranlı
ğını seksiz ve şüphesiz koruyacak bir icraat 
nasibetmesini Allah'tan dilerim. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığı büt
çesi üzerinde yapılan görüşmelerden edindi
ğim kanaatle birkaç noktayı kısaca belirt
mek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bizim sistemimizde 
maalesef, etkili ve devamlı dış politika ile te
mas halinde bulunulmamaktadır. Bu itibarla 
dış politikamızın temeli ve sıklet merkezi par
lâmento dışında seyretmektedir. Yılda bir de
fa bütçe münasebetiyle arada sırada da bâzı 
kanunların geçmesi vesilesiyle dış politika
ya şöyle bir temas edilip geçilmektedir. Belki 
sistemimizin gereğidir fakat ihtiyaçların ge
rektiğinin bu olmadığı inancındayım. Yani dış 
politikadaki eksiklik, kanaatimce, evvelâ par
lâmento içinde bir eksik organizasyondan ileri 
gelmektedir. Bunu tamamlamak lâzımdır. Bu
na böylece işaret ettikten sonra son gizli ve 
açık konuşmalarla varılan bir noktada dur

mak ve beraber düşünmek mecburiyetinde
yim 

Dış politikamızı da artık basında ve parlâ
mentoda eleştirmeye başladık, dış politikada 
millî savunma politikası gibi yavaş yavaş va
tandaşlar tarafından ilgi gören kapalı, gizli ce
reyan etmekten çıkması beklenen bir politi
ka haline gelmiştir, gelmelidir de. Fakat bu 
demek değildir ki, devletin yüksek menfaat
leri icabı saklı tutulacak sırların da sokak
ta tartışılmasını bekliydim. Son konuşmalar
da varılan nokta şudur: Türkiye ile dostla
rı arasında NATO ve NATO'ya dâhil devlet
ler, özellikle Amerika arasındaki dostluk ye
ni bir eleştirmeye yeni bir değerlendirmeye 
tabi tutulmaktadır. Vatandaşlarda uyanan bâzı 
kuşkuları gidermek, hiç olmazsa artırmamak 
için bu ikili anlaşmaların, «temel anlaşma» 
diye adlandırdığımız yeni hazırlığı temel il
keleri ile Türk kamu oyuna duyurmak mec
buriyeti vardır. Bu safhaya geldikten ve me
sele bu kadar dile düştükten sonra artık bu 
meseleyi saklamakta bir fayda mülâhaza edi
lemez. Türkiye, hatırlarız, NATO'ya girmek is
tediği yıllarda muhalefeti ile iktidarı ile NA
TO'ya girmenin peşinde idiler. Amerika dostlu
ğu, Avrupanm başka devletlerinde olduğu gi
bi Türkiye'de de o zamanlar aranan bir dost
luktu. Aynı dostluğun bugün aynı istikâmet
te veya o heybetde olmadığı da bir gerçek
tir. Gerek Amerika ile olan dostluğumuzu, ge
rek NATO ile olan ilişkimizi temeldeki istikâ
mette hiç olmazsa yürütebilmek için doğan 
şüpheleri ve beliren endişeleri gidermek bu
gün parlâmentodan çok Hükümetin sorumlu
luğu altına girmiş bulunmaktadır. Muhalefet
le iktidar dış politikanın anailkelerinde ve te
mel istikâmetlerinde bugüne kadar birlikte 
gelmişlerdir. Bundan sonra da beraber olma
larında fayda vardır. Ama, yavaş yavaş gö
rünen odur ki, ister muhalefet bâzı noktalarda 
başta anlaşmadıkları takdirde ileride ayrılık
lar olacak ve bu ayrılıklar zaman zaman ge-
nişliyerek artacak ve bu da tabiî olarak Türk 
Devletinin yararına değil, zararına olacak. 
Bu itibarla Hükümeti beliren arzulara göre 
yani muhalefetin isteğine, basının isteğine uya
rak bu son anlaşmayı parlâmentodan geçir
mek ve bunun etraflı bir şekilde anaistikâ-
metinde hiç olmazsa izahını yapmak mecbu-
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riyet vardır. Basından akseden haberlerden 
anladığımıza göre Sayın Başbakan da yeni bir 
basın toplantısı yapmak ve ikili anlaşmalar 
hakkında bilgi vermek ihtiyacını duymuştur. 
Bu ihtiyaç neden doğuyor? Daha bir hafta geç
medi, Meclislerimizin iki kanadı arasında da ko
nuşulan konular artık vatandaşı tatmin et
miyor, gizli tutulması istenen bâzı konular bi
raz da başka istikâmette basına aksetmiş bu
lunmaktadır. Bu hususta yeni yeni şüpheler 
doğmaktadır. Gerek bu bakımdan gerekse be
liren ihtiyaçlar bakımından yeni yapılmak 
istenen temel anlaşmanın Türk kamu oyunda 
gizli kalması Türk - Amerikan dostluğuna ol
duğu kadar Türk dış politikasına da zarar ve
receği anlaşılmaktadır. 

Bunu bu kadarla belirttikten sonra Sayın 
Dışişleri Bakanından bir noktayı öğrenmek 
istiyorum, o da şudur: Son günlerde Türk -
İran sınır münasebetleri ile ilgili bir Yüksek 
Sınır Komisyon toplantısı oldu. Arada sırada 
bu komisyon toplanır. Türkiye ile İran dosttur. 
Aralarındaki iyi komşuluk münasebeti tarihî 
bir esasa dayanmaktadır. Fakat,, bu iki dev
let arasındaki sınır ihtilâfından bilhassa son 
yıllarda kaçakçılık artmış bulunmaktadır. Bu 
toplantıyı sevk ve idare eden Dışişleri Bakan
lığı olduğu için bu soruyu Dışişleri Bakanlı
ğı bütçesinde soruyorum. İçişleri ve Gümrük 
Bakanlığını da ilgilendirmektedir fakat toplan
tıyı sevk ve idare eden Dışişleri Bakanlığı ol
duğu için alınan kararları, gizli kalmasında mec
buriyet olmıyanlarını, izah etmesi ve İran - Türk 
hududunda artan çeşitli yönlerdeki kaçakçılığın 
önlenmesi için iki Devletin dostluklarının deva
mı için ne gibi kararlar alınmış ve ne gibi hazır
lıklar yapılmaktadır, işin içinde politik konu
lar vardır, ticari konular vardır ve bizim eko
nomik hayatımıza etki yapacak bâzı meseleler 
vardır. Bilhassa iran'dan beslenen bâzı merkez
ler Türkiye'den bu vesile ile haberler toplamak
ta ve Türkiye'den de iran'a bâzı kaçak malların 
ve kaçak fikirlerin geçmekte olduğu söylenmek
tedir. Bu itibarla bu konuda Sayın Bakan izahat 
verirlerse müteşekkir kalacağız. 

Sözlerimi bu kadarla bitiriyorum. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Dışişleri Bakanı ihsan Sabri Çağlayangil, buyu
run. 

I DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının 1970 yılı 
Bütçesinin Yüce Heyetimizde görüşülmesi sıra
sında gerek grupları, gerek şahısları adına ko
nuşan sayın senatör arkadaşlarımı dikkatle 
dinledim. Dış politikamız ve milletlerarası mü
nasebetlerimiz, memleketin güvenliğini, millî 
menfaatlerimizi, milletler camiasmdaki yerimizi 
ve itibarımızı ilgilendiren önemli mevzulardır. 
Bu konulara gösterilen güvene, Dışişleri Bakanı 
olarak duyduğum memnuniyet büyüktür. Bu 
kürsüden öne sürülen görüşlerin kâffesi Hükü
met programındaki hedeflere, bizim izlediğimiz 
politikaya mutabık olmıyabilir. Ama, hiç şüp
he yok ki, bütün sözcü arkadaşlarımın beyanları 
daha güçlü, daha itibarlı bir Türkiye haline 
gelme arzusunun asîl bir ifadesidir. 

Elbette ki, biz de aynı arzunun içinde bulu
nuyoruz. Bu tartışmalarla bütün görüşler orta
ya çıkacaktır. Sorumlular; programları, siyasi 
kararları çerçevesinde bunlardan faydalanacak
lardır. Ben tenkid de olsa takdir de olsa bise 
yardımcı olmak gayreti ile hareket eden sayın 
arkadaşlarıma evvelâ şükranlarımı arz etmekle 
söze başlıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 1970 yılının bütçe
sini konuşuyoruz. Bir on yıl geride bıraktık, bir 
yeni on yılında eşiğindeyiz. Bu geride bıraktı
ğımız on yıl ile yaşamaya hazırlandığımız on 
yılın mukayesesüni yapmak için bugün erken
dir. Ama, şu kadarını söyliyebilirim ki, geride 
kalan on yılın biraz da başlangıç devrelerini ha
tırlarsak, o zamanlar birbirlerini kovalıyan buh
ranların, endişelerin bugün yerini yeni bir zih
niyete terk etmek temayülünde olduğunu görü
yoruz. Milletlerarası ilişkilerde birbirlerine yak
laşmak ve meseleleri ele alış şekillerini değiştir
me temayülüne girmiştir. Vakıa ortada temel 
meselelerin halli hususunda erişilmiş hiçbir olum
lu sonuç yoktur. Avrupa güvenliği bugün de 
eskisi gibi bir denge üzerinde oturmaktadır ama 
yine böyle bir gelişme vardır, ittifak ve tesa
nüt sistemleri bugün de eskisi gibi kıymetini 
muhafaza ettiğine göre, bu yumuşama ve yak
laşma temayülleri nereden geliyor, izin verirse
niz bunlara kısaca bir göz atmakta fayda görü
yorum. Evvelâ; şu ciheti tesbit etmek gerekir 

I M, milletlerarası münasebetlerde görülen bu de-
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ğişiklikler, ilişkilerin muhtevasında değil, üslû
bunda oluyor. 

Devletler aralarındaki ihtilâfları, gergin ve 
karşıt tutumlarla halletmenin güçlükleri yanın
da bir de bu detant yolunu denemeye yöneldi
ler. Gerçek şudur ki, büyük devletler gerideki 
on yılın buhranlarının yarattığı gergin ve sürp
rizlere gebe ortamı hem kendi varlıklarını hem 
de bütün insanlığın geleceği bakımından son 
derece tehlikeli bir hale geldiğinin idraki içine 
girdiler. Nükleer gücün bugün eriştiği seviye, 
genel bir savaşın dehşetini küçük, büyük bütün 
milletlere ayan etmiştir. Bu durum, genel bir 
savaşı artık bir politika aracı yahut da müeyyi
desi olmaktan çıkarmıştır diyebiliriz, böyle bir 
devreyi yaşıyoruz. Genel savaşın kaçınılması za
ruri bir nitelik alması şurada, buradan görülen 
çatışmaların da önlenmesi çarelerinin araştırıl
masına yol açtı. Bu zihniyet; Doğu'ya da Batı'-
ya da hattâ her iki kutbun kendi içindeki iliş
kilere de yayılmaktadır. Bugün öyle siyasi olay
lar oluyor ki; eski gerginlik devirlerinde patlak 
verseydi vahim sonuçlar doğuracağına şüphe 
yoktu. Şimdi, bu gibi haller karşısında süper 
devletler dâhil aman teması muhafaza edelim 
gayreti içindedirler. Aslında bu değişiklik ne 
kadar kabukta ve üslûpta kalsa yine memnuni
yet verici bir olaydır ama; devamlı bir barış 
nizamı için kâfi bir teminat sayılmaz. Çünkü, 
güvenlikle ilgili konuların temelinde bir değiş
me, bir çözülme alâmeti henüz belirmemiştir. Av
rupa'ya bakınız: Bütün detant siyasetinin en ge
liştiği bölge karşılıklı ittifaklara rağmen 25 yıl
dır silâhlı bir çatışmadan arınmış bir bölge ol
masına rağmen Avrupa'daki güvenliği tesis eden 
meselelerden hangisi hal oldu? Almanya mı bir
leşti? Berlin meselesi mi halloldu? Öder - Nayze 
hudutlarında mı itilâf var? En basit Drol, Ma
kedonya, Baserabya ihtilâfları değil, kutuplar 
arasında, kutup içindeki devletlerde dahi ihtilâf
lar mı çözüldü? Demek M; asıl güvenliği sağlı-
yacak meselelerin temelinde bir çözülme, bir ge
lişme yoktur. 

Rusya ile Amerika arasında birkaç ay evvel 
başlıyan stratejik silâhların tahdidi konusu, söz 
konusu olan bu silâhları azaltma veya kaldırma 
değil mevcut dengenin korunması, çılgın bir ya
rışın önlenmesi arzusudur. Bunun içindir ki, 
dünya barışının korunması, dün olduğu gibi bu
gün de, ancak bir tam silâhsızlanma noktasına 

varılmakla mümkün olacak. Yoksa potansiyel
ler dimdik ayakta dururken taktiklerin, üslûp
ların hattâ niyetlerin değişmesi barış için kâfi 
bir teminat sayılmaz. Taktik de niyet de bu
gün iyiye döndüğü gibi yarın da kötüye döne
bilir ve korkudan facia önlenemez. Bunları şu
nun için söylüyorum: Genel politikadaki geliş
meleri değerlendirirken bu temel faktörleri göz
den kaçırırsak yaptığımız hesap yanlış olur. Tür
kiye her türlü iyi niyetli barış çalışmalarına da 
daima yardımcı olacak ancak güvenliğinin te
mel şartlarını da göz önünde tutmaktan asla fa
riğ olmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerarası haya
tın siyasi görünüşü, genel hatları ile, bu şekilde 
özetlenebilir. 

izin verirseniz ekonomik ve sosyal kalkınma 
meselelerine de bir göz atabiliriz. 

Ekonomik ve sosyal konular, milletlerarası 
ilişkilerde gittikçe daha ağır basmakta. Bugün 
birçok memleketler için en önemli mesele; eko
nomik ve sosyal konular haline gelmiştir, öyle
sine ki; çok kere siyasi ilişkiler bu konuların 
itici kuvvetine tâbi bir durum alıyor. Azgeliş
mişler, kalkınma dâvalarını bazan tesanüt, ba-
zan rekabet halinde yürütme gayreti içindeler. 
Gelişmişlerde de malî, ekonomik ve sosyal dert
lerden tamamiyle kurtulmuş sayılamazlar. Bu 
konulara tabiatın ve çevrenin muhafazası gibi 
bütün milletlerin işbirliğini gerektiren mesele
leri de eklemek lâzım, işte arz ettiğim bu mev
zuları toplarsanız zaten girift olan milletlerarası 
ilişkiler ve siyasi durumun ne derece muğlâk bir 
hale geldiği açıkça tezahür eder. Dünyanın ya 
daha rahat ya da daha dertli bir hale gelmesi, 
milletlerin o konular karşısında takınacağı tu
tuma bağlı kalmıştır. Milletlerarası siyasi du
rum genel olarak bu şartlar içinde olduğuna gö
re o halde milletlerarası güvenlik nasıl sağlana
cak suali hatıra geliyor. Devletler bu konuda ev
velâ silâhsızlanma konusuna önem atfediyorlar. 
Nükleer denemeleri kısmen yasaklıyan Mosko
va Anlaşması bu alanda iyi bir başlangıç sayılı
yor. Amerika ile Sovyetler Birliği arasındaki 
SALT müzakerelerini bütün dünya devletleri bu 
açıdan dikkat ve önemle izliyorlar. 

Milletlerarası güvenliğe yardımcı olacaik bir 
diğer tedbir de Dünyayı ikiye bölen büyük me
seleleri barışçı yollardan, karşılıklı bir anlayış 
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ve itimat havası içinde çözmeye çalınmak ve bu
na alışmaktır. Bilhassa Avrupa'da gerçek bir 
barış ve güvenliğin kurulması ve korunması için 
bu konu hayati bir önem taşıyor. Son yılarda 
Doğu ve Batı arasında artan münasebetler, bir 
Avrupa güvenliği konferansı fikrini ortaya çı
kardı. Gerçekten Avrupa 1da bir güvenlik sağ
lamak için halledilmesi gereken mutabakata va
rılması icalbeden birçok meseleler var. Bunlar 
çözülebildiği ölçüde bir güvenlik orttamı arana
bilir. Elbetteki bütün bu meseleler yelpazesi 
bir hamlede ortadan kaldırılamaz. Fakat îher 
hangi bir konuda bir terakki kaydedilmesi ya 
da netice alınması umumi hava üzerinde olumlu 
tesirler yaratabilecek ve bu hal diğer halli ge
reken meselelere sirayet edecektir. Bugün Av
rupa güvenliği konusu NATO ve Varşova Pak
tına dâhil memleketler arasında ekseriya ikili 
çerçevede bir istişareye zemin teşkil ediyor. Bu 
zeminde de ilerlemeler kaydedilmesi her iki 
gıup memleketler arasındaki temasın arltırılma-
sma bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, Dünya görüşüne 
bu şekilde umumi bir nazar atfettik. Talihsizli
ğimiz, bütçemizin daima geç ve yorucu saatlere 
kalmasında oluyor. Yoksa değerli arkadaşları-
mın isabetle değindiği sipesifik dünya konula
rında da görüşümüzü ve izlediğimiz politikanın 
esaslarını anlatmak istemdik. Ancak, sabrınızı 
suiistimal etmemek için muhterem arkadaşları
mın tenkidlerine ve bilgi edinmek istedikleri 
hususlara arzı cevap etmekle yetineceğim Evve
lâ, aşağı yukarı umumiyetle gerek grupları 
adına konuşan gerek şahısları adına görüşleri
ni lütfeden arkadaşımızın değindiği müşterek 
mevzulara, umumi olarak, g-örüşümüzü ve o me
selelerin bugünkü safhasını izah eden mâruzât
ta bulunacağım. Ondan sonra arkadaşlarımın 
teker teker değindikleri noktada bizim de mu
kabil görüşlerimizi arz edeceğim. Bunöarın ba
şında ortak pazar geliyor. Dış iktisadi ilişkile
rimiz konusunda Ortak Pazar günün konusu 
haline geldi. Bunun önemli bir sebebi de var. 
Biz Ortak Pazara, 1960 yılında katıldık. Bilin
diği gibi, Ortaklık Anlaşmamız 3 dönemi öngö
rüyor : Hazırlık Devresi, Geçiş Devresi Tam 
Üyelik Safhası, yani son dönem. 

Hazırlık devresi, 30 Kasım 1069 tarihinde 
sona erdi. Türkiye'nin geçiş dönemine intikal 
edip etmiyeceği halen devam efanekte olan mü

zakerelerin sonunda belli olacak, işte bu du
rum, Ortak Pazar konusunu yeniden günün me
selesi haline getirdi. Ve tartışmalar başladı, 
Türk ekonomisini ve geleceğini yakından ilgi
lendiren böylesine önemli ve hayati bir mesele
nin enine boyuna tartışılması kadar tabiî bir 
şey olamaz. Bundan biz ancak memnuniyet du
yarız. Yalnız konunun ele alınış şekli üzerinde 
evvelâ genel olarak bâzı düşüncelerimizi ve 
üzüntülerimizi belirtmek ihtiyacındayız, iç po
litika hayatımızda değişik çevre?©r, basın, siya
si partiler Ortak Pazar konusunu muhtelif yön
leri ile eleştiriyorlar, Son zamanlarda buna 
radyomuz ve televizyonumuzda karıştı. Ortaya 
çok tehlikeli fikirler atılıyor, zehirler allatılıyor. 
Bilmem, son günlerdeki Ortak Pazar konusunda 
televizyon ya^ymlarını takip buyuraMldiriz mi? 

Bunun hikâyesi şu : Devlet Televizyonu ola
rak bana Dışişleri Bakanı sıfatımla bir müra
caatta bulunuldu,. iki sual sorarak beyanat is
tediler. Sualin biri 

Geçiş dönemine girip girmemek hususunda 
Hükümet görüşü nedir? 

ikincisi; bâzı çevreler, «Ortak Pazara gir 
mek idam sehpasına oturmaktır» diyorlar. Ne 
dersiniz? 

Sualler bunlar. 
Ben de suallerin dar çerçevesi içinde beya

natta bulundum. Zaten her sorunun cevabını 
da kendileri üçer dakikalık olarak kısıtladı
lar. Sonra Ortak Pazar programını televiz
yonda seyrederken bendeniz hayretten hayrete 
düştüm. Fikirlerinin istikâmeti, isimlerinden 
çok ziyade meşhur bâzı hatipler, çıktılar, aldı
lar, Ortak Pazarı ele. Neler söylemediler? Ge
rek iktidarımız, gerek bizatihi Ortak Pazar 
müessesesi değil Türkiye Cumhuriyetinin Dev
let radyosunda, bir komünist kongresinde mu-
hatabolmıyacağı şekilde suçlandırıldı. 

(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Ondan 
sonra ekranda bendeniz arzı endam ettim, 
«bâzı çevreler Ortak Pazara idam sehpasıdır 
diyorlar ne dersiniz»? Sorusuna verdiğim 3 
dakikalık beyanatımla bu ağır suçlamalara 
cevap verir hale getirildim. Bir kere bana ev
velce Ortak Pazar için filân falan zevata sual
ler sorduk, şu cevapları aldık, televizyonu
muzda mukabil görüşleri de aksettirmek isti
yoruz. Evvelâ taraf olmayı kabul eder mi
siniz, sonra da bu sözlere mukabil düşünce-
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lerinizi söylemek ister misiniz? diye bir tek- j 
lif yapılmadı. Ortak Pazar muarızları diledik
leri gibi, uzun, uzun dakikalarca, aynı fi
kirlerin üstüne basa basa, konuştular. Sıra 
bana geldi, dinlemediğim, duymadığım fikir
lerin, halbersiz cevapçısı rolünü oynamak zo
runda kaldım. Hangi maksada varılmak is
tendiği, hiç konuşmasalar bile isimlerinden. 
ayan olan bâzı zevatın bir açık oturumda bir 
Dışişleri Bakanının 'beyanını malzeme yap
mak hakkını, özel olsun, özerk olsun, resmî 
olsun, Devlet müessesesi olsun bu idare nere
den alır? Bu ne biçim tarafsızlıktır? (A. P. 
sıralarından «bravo» sesleri) Sonra bu gilbi 
hallerin önüne geçmek için mevzuatımızda 
gerekli tedbirler alınmaya tevessül edildiği 
zaman ancemaatin ayağa kalkılır, «eyvah fe
lâket gül gilbi, TRT yine iktidar borazanı 
oluyor» (A. P. sıralarından gülüşmeler) Arkadaş
lar, biz bunlardan bu edadan, bu sözde kurnazlık
tan, bu işi kitaba uydurma gayretinden, bu hok
kabazlıktan şikâyetçiyiz. (A. P. sıralarından 
«bravo» sesleri.) Bizim yakmtımız onlardandır. 
Bu hedefi malûm gayretkeşliklerin, alâ-
mod - bir de adı vardır; «bilinçli, yararlı 
tartışma» (A.P. sıralarından gülüşmeler) Ha
kikatte biz memleketin önemli, hayati mese
leleri üzerinde yaratılmak istenen bu psikozu 
ortadan kaldırmanın kesin karan içindeyiz. 
Yurduna, hürriyetine bağlı olmalarından asla. 
şüpttıe etmediğimiz muhalefet partilerinin de, 
aramızdaki görüş farkları ne kadar derin 
olursa olsun, böylesine bir davranışla müca
delede bize yardımcı olacakları inancını mu
hafaza ediyoruz. Bu görüşlerime müşahhas 
bir misal vermek istiyorum : Avrupa Ekono
mik Topluluğu içinde tarımla geniş çapta 
meşgul, oldukça kabarık nüfus barındıran 
devletler var. Bu gibiler, topluluk dışı ta
rım maddelerine tatbik edilen gümrük tarife
lerinin himayesinde tarımla ilgili ürünlerini, 
kendi memleketlerinde veya diğer topluluk 
ülkelerinde rahatlıkla satabiliyorlar. Toplu-
luluk dışı memleketlerde zamanla, yani top
luluk dışı memleketlere de zamanla tarım ala
nında çeşitli sürüm kolaylıkları tanınınca 
topluluğun içindeki ziraatçi memleketler 
kendi mallarını öz memleketlerinde bile güç
lükle satar hale geldiler. Bu durum, çeşitli 
problemler yarattı. Bu problemleri topluluk 

halletmek için hâlâ uğraşıyor. Ziraatçi mem
leketlerin. karşılaştığı bu güçlüklere çare ol
mak üzere Ortak Pazar camiası içinde bir 
fon kuruldu, zor duruma düşen ziraatçilerin 
zararlarını bu fondan karşılamaya başladılar. 
Fakat, topluluğa tarım ürünllleri ithalâtı arttıkça 
fonun da artırılması lâzımgeldi. Yük gitgide 
üye devletlere ağır gelmeye başladı. Ge
çenlerde Ortak Pazarın altı devleti kendi 
aralarında toplandılar, âdeta bir tarım büt
çesi haline gelen bu fona yeni kaynaklar ara
maya başladılar. Bu arada, topluluk dışı it
halâttan alınan vergilerin bir kısmını bu fona 
aktararak, yeni bir finansman imkânı bulup, 
bulamıyacaklarını münakaşa ediyorlar. Bu fi
kir tahakkuk etse ne olacak? Ortak Pazara 
tam üye olan devletler topluluk dışı ithalât
tan aldığı vergilerin bir kısmını tarım yar
dımı diye kullanacaklardır. Türkiye en nikbin 
hesaplarla geçiş dönemine girdikten 22 yıl 
sonra ancak tam üye olabilir. O halde böyle 
Ibir teşebbüsün bu süre içinde Türkiye ile hiç 
ilgisi yok. Diyelim ki, Türkiye bu devreleri 
geçti tam üye oldu, Bizim 22 yıl sonraki 
yapımızda da ziraat sektörü ağırlığını muha
faza edecektir. Biz tam üye olursak, böyle bir 
fondan da en çok faydalanan Devlet Türkiye 
olacak. Durum açık. Huzurunuzda ifade ettim. 
Şimdi bakın, altıların kendi aralarında yap
tığı bu incelemeler Türk kamu oyuna nasıl 
ir.'tiikal ettiriliyor. Yüksek: tirajlı bir gazete 
koskoca bir manşet, yarım sayfa : Ortak Pa
zar gümrük gelirlerimize el koyuyor.» Şimdi 
arkadaşlarım, insaf buyurun, kamu oyu, Or
tak Pazarın ne teknik, ne siyasi yönlerini ay-
rmtılariyle bilemez. Bilmeye mecbur da edile
mez. Ama, bir kere Ortak Pazar gümrükleri
mize el koyacakmış havadisini okuyunca her 
vatandaş endişeye kapılır, zehirlenir, «eksik 
olsun» der. Hedef bu mudur? Bu hedefe va
rılsa bile, bunun peşinde koşan ne kazanır? 
Memleket neyi kaybeder, bunu düşünmiye-
cek miyiz? işte bunları düşünmek biz parlö-
manterlere siyasi partilere düşüyor. Bunu 
arz etmek istiyorum 

Bu misalleri onlarla, yüzlerle çoğaltmak 
mümkün. Sabahları gazetelere bir göz atın. 
Bu çeşit çok havadise rastlanabilir. Ama mu
halefet partileri, bilhassa anamuhalefet parti-
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sinin bu akıma katılmasına gönlümüz hiçbir za
man razı olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, takdir buyurursu
nuz M, ilim, bilinçli tartışma, memleketsever-
lik, iyi niyet; gerçek dışı haberleri «Ortak 
Pazar gümrüklere el koydu» diye takdim etmek 
değildir. Hattâ bu bir sosyal görüş, hattâ bu 
bir solculuk da değil. 31 Ocak 1970 tarihli ya
ni bundan iki üç gün evvelki bir Fransız der
gisinde . «Gençliğin sükût eden çoğunluğu» baş
lıklı bir yazı okudum. Fransa'da girişilen bu 
kaibîl kışkırtıcı, yıkıcı faaliyetlerden söz edi
yor; üniversitelere, hattâ liselere sızan tahrik
lerden yakımhyor ve öğrencileri peşine takıp 
azdıran eğitim üyelerinden de acı acı bahsedi
liyor. içişleri Bakanına bu durumu sormuş
lar. Bakanın beyanatı şu » «Kargaşalık yara
tıcıları, işgal ettikleri mevki ne olursa olsun 
ezilmelidir. Aksi takdirde demokrasiyi koru
yamazsınız.» Millî Eğitim Bakanına da gidi
yorlar, ona da aynı suali soruyorlar. Onun 
verdiği cevap da şu : «Biz düpedüz anarşist 
kimselere solcu deyip geçiyoruz. Bu yanlış bir 
görüş. Ben bunu reddediyorum. Yaptıkları 
şeyler ortada iken bunları solcu diye adlandır
mak, anarşistlere, yıkıcılara şeref duyacakla
rı bir unvan hediye etmektir.» Yani, Fransız 
Nazırı, «Böylesine rezaletler, solculukla, ko
münistlikle de izah edilemez.» diyor. Doğru.. 
Bin kere doğru... Milletine, memleketine, ken
di inanışlarına sadık, namuslu bir solcu Ortak 
Pazarı tenkid edebilir. Ama, bugün Türkiye'
de moda olan ağızları kullanabilmek için sol
culuğun da ötesinde gizli ve kirli fikirlere sa-
hibolmak lâzımdır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri) Bu çeşit faaliyetlerin Fransa'nın son 
zamanlarındaki durumu, bizdekilerin yanında 
zemzemle yıkanmış olduğuna göre memleke
timizdeki anarşi âşıklarının tutumlarını ne şe
kilde vasıflandırmak gerekir artık ben onu 
Yüce Heyetinizin takdirlerine arz ediyorum. 
Şunu söylemek istiyorum; biz Ortak Pazar 
gibi önemli bir konunun en geniş şekilde, eni
ne boyuna tartışılmasının değil, bu konuya 
kasıtlı bir anlayışla yaklaşılmasının karşısın
dayız. Bunun şikâyeti içindeyiz. 

Bu genel mülâhazalarımızı kaydettikten son
ra öne sürülen tenkidleri bir incelemeye tabi 
tutmak gerek. Cumhuriyet Halk Partisi Sena

to Grupunun sayın sözcüleri bütçenin tümü 
ile ilgili müzakerelerde ve bugün de muhterem 
IBekata'nın ağzından birtakım iddiaları öne 
sürdüler. Halk Partisinin görüşü şu : «Ortak 
Pazarın geçiş dönemine mümkün olduğu kadar 
geç girmeliyiz. Eldeki imkânları sonuna kadar 
zorlayın, bu neticeyi behemehal sağlamalıyız. 
Bu, Sayın Bekata'nm değil, Saym Gündoğan'-
ın tümü için yaptığı konuşmasındaki görüşü
nün tekstüelman aynen ifadesi. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Ortak Pa
zara 1963 yılında girdik. O zaman iktidar Halk 
Partisinindi. Altılar bize uzun bir hazırlık dö
nemi teklif ediyorlar. Halk Partisi bunun için 
aylarca mücadele ediyor. Beş seneyi bile çok 
görüyor. Daha az bir devreye girmesini istiyor. 
Hele girmenin konsey kararma bağlı olmasının 
külliyen aleyhinde, dosyalarımız bugün elimiz
de Brüksel'e talimat üstüne, talimat, bunu 
otomatik girme haline inkılâbediniz, uğraşı
nız, diyor. 1963 yılında Türk ekonomisi de
mek M Ortak Pazara çok kısa hazırlık devre-
siyle, otomatik olarak girmeye mütehammil. 
Başka netice yok. E, bugün niye değil. E, sa
yın sözcü izah ediyor, diyor ki : «özel teşeb
büsün bugünkü durumu yürekler acısıdır. Ne
den? Çünkü diyor, ikinci Dünya Savaşının 
karaborsacı iç merkantil zümrelerle, - tâbir
ler onların - yabancı kapitalist çevreler mukad
des bir ittifak içinde birleşmişler.» Karabor
sacı iç merkantiller, yabancı sermayeciler, it
tifak da mukaddes, birleşmişler. Birleşirler. 
Ne zaman? ikinci Dünya Savaşının başında 
birleşmişler. Bu Demokrat Parti iktidarında, 
Millî Birlik Hükümeti zamanında, onu takiben 
3,5 yıllık Halk Partisi koalisyonları devrinde 
bu mukaddes ittifak hep devam etmiş. Sonra, 
ne olmuş? Adalet Partisi İktidarı gelmiş, iş
te, ne yaptıysa o yapmış. Fırsatı ganimet bil
miş. Türk ekonomisinin kaderini liberal - ka
pitalist bir denemeye teslim etmiş. Ortaya eğ
ri, söpü, camekânda yaşıyan bir melez yara
tık, yani bugünkü özel teşebbüs çıkmış. Tâbir
lerden özür dilerim ama bendenizin değil. 
Şimdi iddiaların buraya kadarki kısmını bir bir 
cevaplandıralım : 

Eğer bugünkü özel teşebbüs ikinci Dünya Sa
vaşının karaborsacıları ile yabancı sermayenin 
mukaddes ittifakı neticesinde bu hale geldi ise: 
İkinci Dünya Savaşının başından Demokrat 
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Parti iktidarına kadar tam 11 yıl bu mukaddes 
ittifak ama bu nişin Halk Partisi tarafından 
korundu? Veya biç olmazsa seyirci kalındı. 
Demek ki bu facianın başlangıç devri muteber 
iktidarlarından başlıyor mukaddes ittifakın 
başlangıcı. Hadi Demokrat Parti iktidarında 
duruma hâkim olamadınız: Millî Birlik Hükü
meti ve 3,5 yıllık C. H. P. koalisyonlarınız dev
rinizde bu mukaddes ittifakı önlemek için aca
ba ne gibi tedbirler alındı? 

Deniyorki özel teşebbüs, temel sanayie yö-
nelmedi onun için bu hale geldiniz. Sizin özel 
teşebbüs dediğiniz renkli gazoz ve deterjan 
sanaidir. Sebep de bu. Türk özel sektörü muh
terem C. H. P. nin benimsediği ve Birinci Beş 
Yıllık Plân haline koyduğu karma ekonominin 
bir parçası değil mi?... Nedir Birinci Plândaki 
karma ekonominin plân hedefleri? Plân hedef
leri gayet açık diyor ki Devlet alt yapı ve ağır 
sanayiin yüklerini üzerine alacak, özel teşebbüs 
imalât sanayiine öncelik verecek gücü yeter de 
artarsa temel sanayie de yönelecek vaziyet bu. 
Halk Partisi zamanında da, ondan sonra da 
plân hedefleri bu şekilde uygulanıyor. Şimdi 
acaba anamuhalefet partisi, vaktiyle kendi 
vazettiğini, kabullendiğini bugün ret mi edi
yor? 

Devlet ağır sanayii, temel sanayie yönele
cek, özel sektör imalât sanayii ile meşgul ola
cak, gücü artarsa. E... imalât sanayii ne? Tez-
yifen bahis buyurdukları. Bugün ret mi ediyor
lar bu zihniyeti? Yani başka bir soru ile, o gün
kü Halk Partisi başka, bugünkü Halk Partisi 
büsbütün başka mıdır? Eğer öyle ise bu cihet
lerin aydınlanmasında hem iktidar olarak bi
zim, hem Türk Milletinin edineceği büyük fay
dalar vardır, bunu ortaya çıkaralım. 

Bir taraftan «Türk özel teşebbüsü içe dö
nük pahalı, verimsiz» deniyor, öbür yandan 
Türk özel teşebbüsünün sermayesi ile, marka
sı ile, patenti ile göbeğinden dışa bağlı olduğu 
iddia ediliyor. Hem içe dönük hem dışa bağlı. 
Bu nasıl olur; bu, hangi mantıkla izah olunur? 
Bunu zorlarsanız, ille mantığa sokmak isterse
niz şöyle bir netice çıkar. Türk özel teşebbü
sü, sermayesi ve diğer yönleri ile kendisini ya
bancıların sömürüsüne terk etmiş öyle ise na
sıl ayakta kalmış belli değil, terk etmiş, sömü-
rülmüş sonra da dönmüş hıncını zavallı Türk 
Milletini sömürmekten alıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; böyle bir iddia, 
Plâna da ihtisasa da, onu kabul edenlere de, 
özel teşebbüse de ağır bir isnadlardır ve ger
çek dışıdır. 

Madem ki özel teşebbüs bu sömürücülüğü
nü ithal yasakları, gümrük duvarları sayesin
de yürütüyor iddianız bu. Niçin bu yasaklan, 
tedricen kaldıran bir sisteme karşı çıkıyorsu
nuz. Ama bunun cevabı Halk Partisinin sözcü
lerine göre şöyle. Bu tenakuzu kendileri sez
mişler ve akıllarınca marifetli bir cevap veri
yorlar, diyorlar ki? Sömürücü de olsa bu sana
yi millî. Biz onu Ortak Pazar devinin kucağına 
itemeyiz. - Tâbirler kendilerinin - biz o devin 
doymaz oburluğunun iştahlı ve öğütücü çene
leri arasına millî sanayii vermeye razı olma
yız. 

Yaaa; demek şimdi Ortak Pazar böylesine 
bir dev öyle mi? Resmen grup sözcünüz Ortak 
Pazarı ifade etti. Müsaade ederseniz hep bera
ber biraz geriye gidelim. 

Yıl 1963... Halk Partisi iktidarının Bakan
lar Kurulu açıklama yapıyor, «Müşterek Pa
zara girmek fikrinden vazgeçilemez... Zaman 
Türkiye'nin lehine işlememektedir. Binaenaleyh, 
biran evvel, tıemin edilebildiği nisbette iyi şart
larla bir Ortaklık Anlaşması yapmak kararını 
aldık.» Ve zamanın Dışişleri Bakanı Meclise ge
liyor konuşuyor: «öyle tahmin ediyorum ki, 
Avrupa'nın entegrasyon treninin istasyondan 
geçişini lâkayıd gözlerle seyredip, ona sıçrama
yı ihmal eden bir yolcu vaziyetine düşecek her 
hangi bir Hükümeti Yüce Meclisiniz katiyen 
tasvibetmiyeoektir.» .... «Müşterek Pazar, kar
şılıklı tâvizlerle, karşılıklı menfaatler sağlıyan 
bir tertip değildir, müşterek fedakârlıklarla 
müşterek refahın teminini hedef tutan bir oluş
tur. Müşterek Pazar bencil değil hasbi, kıskmç 
değil, yardımsever, muhafazakâr değil devrimci 
bir kuruluştur.» ve Ankara Anlaşmasının imza 
töreninde de devrin Dışişleri Bakanı, Ortak 
Pazarın altı Hariciye Nazırına aynen Türk 
Milleti bu anlaşma ile kendisine gösterdiğiniz 
güvenin kıymetini müdriktir. O, kendisinden 
beklediğiniz vazifeyi yerine getirmek için hiç
bir çaJbadan kaçınmıyacaktır.» derken o günün 
Sayın Başbakanı İnönü de «Ortak Pazar, be
şeriyet tarihi boyunca insan zekâsının vücuda 
getirdiği en cesur eserdir... Hakikaten bugün, 
Türkiye'yi Avrupa'ya ebediyen bağlıyacak olan 
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Anlaşmayı imzalamış bulunuyorsunuz.» diye bu 
teşekkülü övüyorlar. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bizim Sayın 
Halk Partisinden sormak hakkımız değil mi? Za-
manükbalinizde bu kadar ulvî, bu kadar hasbi, 
bu kadar yardım sever, bu kadar devrimci olan 
Avrupa Ekonomik Topluluğu biz iktidara ge
lince, neden doymak bilmiyen bir obur, iştahlı 
övütücü çeneleri ile her içeri gireni parçalıyan 
bir canavar oldu? Bu devre zarfında değişen 
nedir? Ortak Pazar değiştiyse, neden, hangi 
sebeple? Siz değiştinizse yine neden, hangi se
beple, hakikatte muhterem arkadaşlarım; ikti
dardan başka değişen bir şey yoktur. (Alkış
lar.) 

Anamuhalefet partisi, her işin doğrusunu an
cak kendisinin bilebileceği, bu vatana hizmet 
etmenin ancak kendi partisine mevdu bir mu
kaddes vazife olduğu hissinden hiçbir zaman 
kurtulamamıştır. Ne tecrübe, ne zaman, ne acı -
tatlı olaylar, bu muhterem partiyi bu tekelli 
zihniyetten ayıramaz. Bunun içindir ki: Biz 
iktidar olarak bir yandan yapıcı tenkidlerin 
hasreti, bir yandan da milletimize gerçekleri ol
duğu gibi anlatabilmenin gayreti içindeyiz. Dün 
Sayın İnönü: Bu anlaşma ile Türkiye Avrupa'
ya ebediyen bağlanmış derken bugün; Halk Par
tisinin Sayın Sözcüsü Gündoğan: «Ortak Pazar 
altı Avrupa ülkesinin ekonomik çıkarlarını 
sağlamak amacı ile kurulmuş bir alış - veriş ör
gütüdür. Avrupa'nın siyasal birliği ile hiçbir 
ilgisi yoktur.» diyor. Ama 1963 yılında kendi 
iktidarlarının Dışişleri Bakanı Mecliste şöyle 
konuşuyor: «Ortak Pazarı münhasıran iktisadi 
mahiyette bir teşekkül telâkki etmeye imkân 
yoktur. Altı Devletin millî menfaatlerini müş
terek bir konu haline getirmeye karar vermiş 
olmaları, takdir buyuracağınız üzere, gayet de
rin ve gayet ciddî bir siyasi istihalenin neticesi 
ve aynı zamanda siyasi bir entegrasyonun baş
langıcıdır.» Dahası var: Halk Partisi Hükü
metinin Anlaşmayı tasvip için Yüce Meclise su
nulan kanun tasarısının gerekçesi: «istikbalini 
her zaman Avrupa ile birlikte mütalâa etmiş bu
lunan Türkiye'nin siyasi bir birleşmenin temelini 
teşkil edecek mahiyette olan Avrupa Ekonomik 
Topluluğu ile bir ortaklık kurmakla siyasi ba
kımdan olduğu kadar, üye devletlerle ikti
sadi münasebetlerimizin de artması ile plânlı 

kalkınmamızın sağlanması bakımından da geniş 
ölçüde fayda temin edeceğimiz şüphesizdir.» 
Zamanın Başbakan Yardımcısı geri kalır mı? 
O da Senato'ya geliyor. «Bu anlaşma ile Tür
kiye'nin Batılılaşma yolunda Aziz Atatürk tara
fından bir millî politika haline getirilmiş olan 
davranışta ciddî bir merhale kadettiğimize kaani 
bulunuyoruz» diyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 1983 yılında Ortak 
Pazar öyle, bizim iktidarımızda «alış veriş örgü
tü» samimiyetle söyliyeyim ki; bu iki görüş aynı 
parti içinde imtizacedemez arkadaşlar. 

OSMAN SALİHOĞLTJ (Sakarya) — Müm
kün değil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Muhterem Halk Par
tisinin görüşü, geçiş dönemine mümkün olduğu 
kadar geç girelim. Eldeki imkânları sonuna 
kadar zorlıyarak direnelim. Peki saygı duyalım 
soralım: Bu işi ne kadar geciktireceğiz? Sayın 
Grup sözcüleri bu suali de cevapsız bırakmı
yorlar şöyle söylüyorlar: «Memleket gerçekle
rini iyi tanıyan, ihtiyaç önceliklerini isabetle 
takdir eden halkçı ve devrimci iktidarlar eliyle 
özel sanayimiz bugünkü illetler armmcaya ka
dar Ortak Pazara giremeyiz.» 

Şimdi görüş açık mehil belli oldu Ortak Pa
zara girmek bir hesap meselesi olmaktan çıkmış, 
bir iktidar dâvası haline geldi. Maksud, kendi 
iktidarları olduğuna göre de, bizim devrimizde 
Ortak Pazara girilemiyecek, çıkan netice bu. 

Muhterem arkadaşlarım; yani böyle bir ten-
kidde ciddiyet ve isabet bulabilecek misiniz? 
Buraya çıkarak şu kürsüye yakışmıyacak ucuz 
ibarelerle tenkidler, tezyifler savurmak kolay. 
O kadar kolay ki, bendeniz o yola gitsem onla
rın alâsını yaparım. Ama, bunun nezahati ile 
mümkün mü? 

Fikir söylüyoruz, fikir söylersiniz. İcraatı
mızı beğenirsiniz, beğenmezsiniz, icraatımızı 
münakaşa edelim, iktidarımızı niye münakaşa 
ediyorsunuz? İktidarımız üzerinde söz söyleme 
hakkınız veya değiştirmeye kudretiniz yok ki, 
mercii ve sahibi var. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu, bugün res

men inkâr etmiş olmalarına rağmen muhte
rem Halk Partisinin 1963 yılında her çevre
den daha ateşli savunduğuna uygun olarak, 
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hedefi; siyasi bir birlik olan bir teşebbüstür. 
Batılılaşma yoludur. Türkiye bu teşekkülün 
içindedir, ve yarınki Birleşik Avrupa'daki ye
rini de bugünden almanın, sağlamanın gayre
ti içindedir. Sayın Cumhuriyet Halk Partisi, 
bu noktada bizimde mutabık ise, o da dün
kü fikirlerine avdet etmek niyetinde ise, ko
nuyu münakaşa edebiliriz. Bunun için de evve
lâ şu davranışlardan vazgeçmesi lazımdır. Or
tak Pazar dün en hasbi, en ulvî, en cesur te
şebbüs; bugün obur bir dev, bir canavar.. Or
tak Pazar dün Avrupa'nn siyasi entegrasyo
nunun ta kendisi; bugün çıkar teşekkülü. Bun
lar olmaz! Bu doktriner ağızlan bir tarafa bı
rakalım. Biz Ortak Pazar'a girmenin münaka
şasını yapmıyoruz. Girmişiz. Anamuhalefet par
tisi zamanında girmişiz, iyi etmişiz, ekonomik 
bakımdan da, politik bakımdan da millî men
faatlere uygun bir yolu seçmişiz. Şimdi, geçiş 
dönemine girelim mi, girmiyelim mi onun mü
nakaşası yapılıyor. Bu bir doktrin meselesi 
değil, hesap meselesi. Bu hesap, işi üstü ka
palı lâflara lâfı güzafa, tezyiflere boğarak, ha
kiki maksatlar gizlenerek, aldatıcı, mesnetsiz 
davranışlara yönelerek yapılamaz. Gelirler, 
bu kürsüde korkuları, endişeleri nedir? izah 
ederler. Münakaşa ederiz. 

Ortak Pazar bir imtihandır. Bu imtihanı er-
gec geçireceğiz. Ertelemenin faydalarını, mah
zurlarını tartışırız. Yirmiiki yılda serbest re
kabete açılamıyacak bir sanayie sahibolduğu-
muzu kabul ve iddia etmek gerçek midir? Mü
nakaşa ederiz. Her an yürürlüğe koyabilece
ğimiz korunma tedbirleri elimizde ve emrimiz
de olmasına rağmen bunu ertelemek lâzım mı 
değil mi görüşürüz. Yok;, bu niyetleri değişti 
de, Türkiye'nin Batı ile bağlarını tedricen bal
talamak ve güçleri yeterse koparmak yoluna 
yöneldilerse, işte o zaman, yollarımız ayrılır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ortak Pazarla ilişkilerimizin bugünkü saf

hası şudur: Bilindiği gibi beş yıllık hazırlık 
devresi sona erdi. Biz, geçiş dönemi müza
kerelerine vaktinde başladık. Bu müzakereler 
henüz sonuçlanmış değil. Hükümetimizin görü
şü, programında belirtildiği gibi gayet açık: 
Ekonomimizi sarsıntıya uğratmadan, kalkın
ma hamlemizi engellemeden, bize kısa ve uzun 
vâdede gerekli ve yeterli imkânları sağlıyan 

şartları gerçekleştirebilirsek gireceğiz. Bu bir 
denge meselesidir. Bu konuda çeşitli daire
lerin değişik fikirleri olabilir. Ortak Pazar ku
rulurken de böyle oldu. Bilhassa italya'da.. 
Bugün Ortak Pazar sayesinde büyük refaha 
kavuşmuş o zamanın zayıf ekonomili Batı mem
leketlerinde de türlü münakaşalar, mukave
metler oldu. Ama, bugün o devletler için bu 
gavgalı sahneler geride kalmıştır. 

Biz genellikle dış politika konularında, mu
halefetle, anamuhalefet partisi ile büyük bir 
ayrılığa düşmeden, görüşlerimizi birleştirmek 
yolunu bularak geldik. Böylesine önemli bir ko
nuda, siyasi muarızlarımızın, asılsız, mesnet
siz, bilgiden yoksun gerekçelerle demokrasi 
düzeninin ve Batı düşmanlarının gayretlerine 
fırsat ve destek sağlamıyacaklarının inancı için
de bulunuyoruz. 

Ortak Pazar hakkında değerli arkadaşla
rımın bugün iradettikleri diğer bâzı tenMd-
lere de şahısları adına arzı cevabederken 
ayrıca değineceğim. 

Yine gerek şahıslan gerek gruplan adına 
konuşan arkadaşlanmızın ortak olarak üze
rinde durduğu konulardan birini de Kıbns 
teşkil ediyor. 

Kıbrıs bugün ne safhada onu da büyük bir 
açıklık içinde arz etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kıbrıs'taki son gelişmeler merak ve dik

kati çekecek bir mahiyet almaktadır. Bir yan
dan, görüşmeler devam ediyor, öte yandan 
Rum Cemaati içinde çekişmelere ve şiddet ha
reketlerine şahidoluyoruz. insan bu iki olayı 
yanyana getirince, gayriihtiyari şöyle düşünü
yor: Kendi iç meselelerini halletmekte zorluk 
çeken kendi bünyesi içinde bile bir görüş bir
liği sağlıyamıyan bir cemaatle devletin orta
ğı olan Kıbrıslı soydaşlanmızın yani bir diğer 
cemaatle çok pürüzlü meseleleri bu ortam için
de nasıl hal olacak? Onun içindir ki bu iki 
olay arasında gayriihtiyari bir bağlantı kuru
luyor. 

Hepimiz biliyoruz ki cemaatlerarası müza
kerelerin başlıyabilmesine elverişli bir ortam 
elde edebilmek için çok acı tecrübelerden gel
dik geçtik. Dört yıllık bir sabır lâzımgeldi. 
Koskoca bir 1967 Kasım buhranını geçirmek 
icabetti. 
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Geçirdiğimiz tecrübeler, herkese, Kıbrıs'ın 
bağımsızlığına son vermenin, Türk Cemaatini 
tahakküm altında bulundurmak niyetlerinin, 
mümkün olamıyacağını; Kıbrıs meselesinin böy
le bir netice ile kapanamıyacağını; anlatmaya 
kâfi gelmiştir. 

Bunun içindir ki barışçı yolun üzerindeyiz. 
Bunun içindir ki iki cemaat arasında görüş
meler başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; cemaatler arasında
ki görüşmeler, her iki cemaatin varlığını karşı
lıklı dengeli haklara sahibolduğunu; başlangıç 
noktası alarak girişildi. 

Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin bu görüş
lerini karşı taraf da kabullendiği için başladı. 
Bağımsız devlet düzeni üzerinde de taraflar 
mutabıktı. Böylece 1968 yılı Haziranında ce
maatler karşı karşıya geldiler. Bağımsız bir 
devlet içinde birlikte yaşama şartlarını gay-
riresmî bir şekilde araştırmaya başladılar. Eğer 
bir mutabakat zemini bulabilirlerse bu sefer 
bütün ilgili taraflar uzun zamandır devam eden 
ve biran evvel sona ermesi her tarafça temen
ni olunan bu ihtilâfa nihai bir çözüm yolu bu
labilmek için resmen biraraya gelip konfe
rans halinde toplanacaklardı. Mutabık kalman 
formül budur. 

Şimdi, görüşmeler. 20 aydan beri devam edi
yor. Bugüne kadar oldukça olumlu sayılacak 
safhalardan geçti. Ama uzlaşma sağlıyacak bir 
sonuç elde edilemedi. 

Bu müzakerelerin en önemli gelişmesi, görüş
melerin devamında her İM tarafın da arzulu bu
lunması ve Türkiye ile Yunanistan'ın da bu du
rumu desteklemesidir. Müzakerelerin ağır, kısır 
bir tempo içinde sürüklenmesinde Rum Cemaa
tinin sakat ve olumsuz tutumunun büyük payı 
var. Bir kere başlangıçta müzakereler muhteva
sının ve pozisyonların açıklanmamasında muta
bakata varılmıştı. Halbuki Rum Cemaat lider
leri belki de kendi pozisyonlarını mâkul göster
me gayreti içinde buna riayet etmediler. Asılsız, 
haksız beyanlarda, suçlamalarda bulundular. 
Onlara göre Türk Cemaati uyuşmaz bir tutum 
içindedir. Onlar çok tâviz vermişlerdir. Son had
de gelmişlerdir, fakat mukabele görmemişlerdir. 
Eğer Türk Cemaatinin teklifleri kabul olunursa 
Devlet ikiye bölünmüş, Devlet içinde Devlet ku
rulmuş olacaktır. Türk Cemaati her seferinde 
bu yersiz iddiaları, isnatları cevaplandırdı. 

Türk Cemaatinin istediği açıktır : Cemaat 
olarak evvelâ varlığını sonra haklarını, Devlet
teki ortaklığını Devletin kuruluşunda kendisine 
tanınan siyasi statüyü korumak istiyor. 

Cemaatimiz Kıbrıs'ın bağımsızlığında Devlet 
içinde Devlet yaratmamakta mutabıkım derken 
Kıbrıs içinde bir Rum Devleti kurulmasını ka
bul etmiş değildir. 

Türk Cemaati bu haklarını dört yıllık kan ve 
ıstırapla dolu bir hayata, kısıtlamalara, tecavüz
lere rağmen vermedi. Şimdi müzakere yoluyla 
mı verecek? Silâh zoru ile verilmemiş haklar 
masa başında mı hediye edilecek? Böylesine bir 
ümit gerçeklerin inkârı, iyi niyetlerin iflâsı olur. 

Şu acı mazi, olup bitenler; ibret gözüyle in
celenirse ihtilâfın bu safhasında müspet bir so
nuca varmak mümkündür. Ama bu her şeyden 
evvel iyi niyet ister. 1960 yılında Kıbrıs'ın, ba
ğımsız bir Devlet haline gelmesi; ilgili tarafla
rın bir temel uzlaşmaya varmasiyle mümkün ola
bilmişti. Bu temel uzlaşma ENOSİS'i de, taksimi 
de bertaraf etmişti. Her iki cemaatin, birinin di
ğerine tahakkümünü önlemişti. Rum Cemaati 
kuvvetli olduğu için tahakkümü önliyecek bir 
denge kurulmuştu. 

Kıbrıs ihtilâfı Rum tarafının kısa bir zaman 
sonra bu dengeyi kendi lehlerine sarsmasından 
ortadan kaldırma gayretlerinden çıkmıştır. Bu 
gayretler, bütün denemelere rağmen başarıya 
ulaşamamış, ulaşamıyacağı da ayan olmuştur. 

Bu müzakerelerde, Rum tarafı Kıbrıs Dev
letini Devlet yapan gerçekleri görmezlikten ge
lemez, 

Kıbrıs Anayasasının getirdiği müesseselerde 
ya da Devletin işleyişine yön veren esaslarda 
aksaklıklar olduğu iddiası samimî ise yani he
def arz ettiğim dengeyi muhafazada ama bu ak
saklıkları ıslah ise, bu konular elbette ki, müza
kere ile hallolur. Yok hedef Kıbrıs'ta bir Rum 
Devleti yaratmak ve size cemaat hakkı veriyo
ruz diye Türk Cemaatini, insan hakları, azınlık 
hakları veya idari kaloylıklarla yetinmeye razı 
etmek ise bu, adalete de, insafa da, imkâna da 
sığmaz, sığmıyacaktır. Böylesine bencil, haksız 
istekler, böylesine bir taktik sonuca ulaşamaz. 

Türk Cemaatinin hiçbir tâvize yanaşmadığı, 
bütün tâvizlerin Rum tarafından geldiği iddiası 
da gerçeklere uymaz. 

— 280 — 
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Bizim soydaşlarımız yukarda arz ettiğim 
denge korunmak şartiyle eğer bugün Anayasa
da mevcut bir teminat, tatbikatta işlemiyorsa 
onu mukabili ile onu değiştirmek konusunda fe
dakârlık yapabileceklerini açıkça belirttiler. 
Esasen Türk Cemaatinin bölge muhtariyeti iste
ği de bu esasa dayanıyor. Tabiî müzakerelerin 
gizliliği kararı konuşulan konulara ayrıntıla-
riyle bu kürsüde girmek imkânını benim elim
den alıyor. Yüce Heyetimizi daha fazla tenvir 
eylememe imkân bırakmıyor. Zannediyorum ki, 
meselenin özü üzerinde kâfi derecede konuştum. 
Biz Hükümet olarak Türk Cemaatinin tutumu
nu haklı görüyoruz. Dengeyi korumak yolunda 
öne sürülen teklifleri yerinde bulmuyoruz. Türk 
Cemaatinin devletteki ortaklığı münakaşa gö
türmez. Bu ortaklık soydaşlarımızın elinden alı
namaz. Eğer bu mebdelerden hareket edersek 
ihtilâfın halli kolaylaşır ve mjümkün olur. Bu 
ümidi bugünkü safhada da muhafaza etmek için 
kâfi sebep mevcudolduğu kanaatindeyiz. 

Rum Cemaatinin mesnetsiz açıklamalara ba
dema iltifat etmiyerek kendi niyetini açığa vur
maktan başka işe yaramıyan isnatlardan kaçı
narak olumlu bir sonuca ulaşma fırsatını değer
lendirmeye imkân vereceğini ümit ve temenni 
ederiz. 

Tekrar etmek isterim muhterem arkadaşla
rım, daima göz önünde bulundurduğumuz hu
suslar şunlardır : 

— iki cemaatin varlığına dayanan bağımsız 
Kıbrıs Devletinin, bu vasfını, her safhada koru
mak kaydiyle, her iki cemaatin birlikte yaşama 
şartlarını beraberce anlaşarak tesıbit etmek
tir. 

— Bu yeni şartlar, ancak Kıbrıs Devleti ya
ratılırken kurulan dengeyi bozmadan ve azalt 
madan tesbit edilebilir. 

— Bugünkü düzenin aksıyan tarafları var
sa bunlar ancak aynı denge korunarak ıslah 
edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Bu esasları, Rum tarafının uzlaşmaz bir tu

tum diye tavsif etmesi doğru değil. Bu esaslar, 
hem hukukîdir, hem ahdidir, hem de çağımızın 
anlayış ve tatbikatı ile ahenklidir. 

1960 yılma kadar Kıbrıs'ta ne vardı? Bağım
sız bir devlet değil, kendi camialarının bütün 
özelliklerini koruyan iki cemaat vardı. 

Bağımsız Devlet, Türkiye ile Yunanistan'ın 
Kıbris'taki devamını teşkil eden iki cemaatten 
ve bu iki Devletin karşılıklı tâviz ve fedakâr
lıklarından doğmuştur. Bugün tâvizleri muha
faza edip, fedakârlıklardan vazgeçmek yahut 
inkâr etmek şartiyle bir anlaşmaya varmak 
mümkün olamaz. 

Türk - Yunan ilişkilerinin en hassas ayarı 
Kıbrıs üzerinde durur. Yunanistan la geliştir
meye çalıştığımız ve müspet neticelerine şahi-
do-lduğumuz ilişkiler Kıbrıs meselesinden kopa
rıp ayrılamaz. Bu gerçeği Yunan Hükümetli de 
paylaşıyor. Bundan memnunuz. Ama derdin 
teşhisinde nasıl mutabık isek tedavisinJde de 
aynı ilâcı kullanabileceğimizi ümit ve temenni 
ediyoruz. Cemaatlerarası müzakereler eğer ev
velden tesblit edilmiş bir hedefe vasıta olmak 
durumundan çıkarılabilirse o zaman başarıya 
ulaşılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Kıbrıs ihtilâfın
da herşey denenmiştir. Mesnetsiz tutumlar fiilî 
ve gaynihukuM davranışlar devri artık dönüle-
miyecek şekilde geride kalmıştır. 

Rum cemaati devletin bütün imkânlarına 
1963 yılından beri münhasıran sahip çıkıyor. 
Türk cemaati iç ve dış gelirlerden hiçbir pay 
alamıyor. 25 000 Türk göçmeni saldırılardan 
korunmak için terk ettikleri köylerinle dönebil
mek liçin bağımsız devletin kendilerine sağla
ması gereken maddi imkânları bekliyorlar. 

Türk cemaati üzerindeki kısıtlama tedbirle
rini kaldırmış olmak bu durum karşısında nor
mal şartların geri gelmesini sağlıyamaz. Kaldı
rılanlar, gayrlkanuni, hattâ gayriinsani şekilde 
kurulmuş olanlardır. 

Kibrıstaki Türk cemaati yıllardır Türkiye'
nin sağlaJdığı maddi imkânlarla ayakta duru
yor. Hükümetimiz, büyük Türk Milletinin şev-
kati, Kıbrıslı soydaşlarımıza ilgisi, Cemaatimi
zin bütün ihtiyaçlarını karşılamaya yeterlidir. 
Biz bu hususta devletçe de milletçe de kesin 
kararlıyız. 

Kıbrıs'taki Türk Yönetimi, soydaşlarımızın 
maddi, sosyal meselelerini, ekonomik gelişme
lilerini güvenlik ve asayiş ihtiyacını karşılamak 
için gayretle çalışmaktadır. Cemaatimiz için 
gerekli hizmetler bütün Türk bölgelerinde ge
çerli kurallar içinde yerine getiriliyor. Müca
hitlik hizmetini bitiren gençler yüksek öğrenim
lerini Türkiye'de parasız olarak yapıyorlar. 
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TaJhiSÜefM bitirenlere Kibms'taki şartlar mü
sait bale gelinceye kadar burada iş veriyoruz. 

Bir taraftan da, Kıbrıs'ta son zamanlarda 
başlaidığına yukarıda işaret ettiğim çekişmeleri, 
şiddet hareketlerini, ENOSÎS beyanlarını özel 
bir dikkatle takip ediyoruz. 

Bir yandan müzakereler devam ederken, öte 
yandan bağımsızlığa cephe almış tedhiş hare
ketleri cemaatimin için ciddî bîr endişe kaynağı 
olmaktadır. Soydaşlarımızın en öntemılli meselesi 
Kıbrıs'ta arkadaşlarım güvenlik ihtiyacıdır. Bu 
müzakereler dahi, nispî bir güvenlik sağlana
bildikten sonra başliyabilmiştir. 

E, bugün oemaatimlizin güvenlik şartları 
aranırken bile, güvenliklerinin tehdit altında 
bulundurulması ENOSÎS feryatlarının duyul
ması ibret alınacak yeni bir tablo yaratıyor. 

Rum yönetimi bu faaliyetlere başlangıçta 
gereği gibi eğilmedi. Bu durum endişeleri ço
ğaltmıştır. Hükümetimin de Cemaatimiz gibi bu 
endişeleri paylaşıyor. 

Bu arada Kıbrıs'ta siyasi seçimlerin düzen
lenmesi yolunda da bâzı tedbirler alındı. 1963 
yıllında yaratıüan şartlar sonucu o günden beri 
genel seçim yapılmıyor. 1963 olayları neticesin
de Hükümet ve Meclisteki Türk Cemaati üyele
ri Türk bölgelerine sığınmak mecburiyetinde 
bırakılmışlardı, işte bu hâdiselerden sonra Rum 
Cemaati Anayasa dışı bir tertip içinde yürüt 
me, yasama kuvvetlerinin tamamına sahip çıktı. 

1964 yılından beri Temsilciler Meclisinin bü
tün üyeleri teşriî görevlerini birer yıl, birer yıl 
uzatıyorlar. Türk üyeleri de böyle yapıyor. 

Cemaatlerarası müzakereler başladığı zaman 
Denfktaş ile Klerides eğer seçimlere gidilirse her 
iki tarafın da seçim yapması ve bunu Anayasa 
kuralıannca yerine getirmesi konularında mu 
tabık kalmışlardı. Eğer Kıbrıs'ta seçim'lere gi
dilirse her iki tarafta seçim yapacak. 

Ben Kıbrıs konusundaki maruzatımı şu şe
kilde bitirmek istiyorum. 

Bek muhterem arkadaşlarım, bu ihtilâfın bi-
linmiyen bir yönü, denenımiyen bir tarafı kal
madı. 

Sonunda bütün ilgililer barışçı yol üzerinde 
mutabık bulunuyoruz. Barışçı yol uzlaşma yolu
dur. Uzlaşmak için de gerçekçi, haklı, iyi ni
yetli, âdil olmak ve karşılıklı itimat lâzım. 

Geçirdiğimiz tecrübeler, bu vasıfları kaşan
maya yeterli. Tarafların tecrübelerine, .akılları

nı samimiyetle katacaklarını ümidetmemek için 
bir sebep göremiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 20 dakikanız var, 
Konuşmanızı buna göre ayarlayınız. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
İL AYANGİL (Devamla) — işte onu düşünerek 
Sayın Başkan, Yunanistan ile ilişkiler baihsin-
dski genel görüşlerinıizl arz etmeyip, bu ko
nuya temas eden arkadaşlarımın beyanı nispe
tinde bilgi vermekle iktifa etmek istiyorum. 

Balkanların konuşmaları da bir hudut ile 
mukayyet mi? 

BAŞKAN — Mukayyet, 1,5 saatlik müddet
le mukayyet. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın Başkan. 

Sayın Bekata, genellikle dünya durumu, Vi
etnam savaşı, Orta - Doğu, Avrupa, NATO ve 
dış politika ile ilgili çeşitli konuları ele aldı. 
Bunların çoğunda yer, yer faydalı, bölüm, bö
lüm bizim de katıldığımız bilgiler verdi. Ten-
kidler yönelttiği konular, bilhassa Orta - Do
ğu, NATO İkili anlaşmalar, Ortak Pazar, Kıb
rıs gibi konulardır. 

Evvelâ Orta - Doğu konusunu deşti. Partüe 
rinin malûm, «tarafsız kalmalıyız» tezini des
tekledi. Nedir tarafsız kalmak? Neden hükü
metimizin takibettiği politika tarafsız değildir? 
Mutatları veçhile bu konuları izah etmediler. 
Kendileri fetvayı verdiler. «Biz tarafsız. Bu po
litika tarafsız değildir» Ondan sonrada hüküm
lerini ona göre yürüttüler. 

Muhterem arkadaşlarını, hükümetimiz Or
ta - Doğu politikasını gayet dengeli bir şekilde 
islemektedir. Hükümetimiz kuvvet istimali yo
lu ile toprak ilhakına taraftar değildir. Kuvvet 
istimalinin siyasi meselelerde çözüm yolu ya
pılmasına taraftar değildir. Kuvvet istimali ile 
siyasi prestij sağlamasına taraftar değildir. İs
rail bu yola saparsa ve Türk politikası bu ko
nuda İsrail'in yanında değil de Arapların gö
rüşü istikametine teceüli ederse, tarafsız kala
cağız, biz bu işe karışmıyacağız. Ne şiş yan
sın, ne kebap. Bu zihniyetle 1965 yılında Kıb
rıs dâvasının Birleşmiş Miikterde düştüğü hale 
düşmekten gayrı bir neticeye varamaz. Tür
kiye büyük devlet değil. Siyasi nüfuzu ile 
prestij kazanacak. Zengin devlet değil, yar-
dmılariyle itibar kazanacak. Türkiye siyasi sıa-
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hada kendi görüşlerine uygun görüşleri cesaret
le müdafaa ederek, o görüşlerin yanında olarak 
aktif bir politika takibedecektir. E, bunu ya
pınca da «sen Orta - Doğu'da tarafsızlığı boz
dun» derseniz, onun izahı olmaz. «Araplar an
cak haklı olduğu yerlerde desteklenebilir» bu
yurdular. E, hangi haksız dâvasında Türkiye 
Arapları desteklemiş. Münakaşa böyle olur, 
tenkid de böyle olur. «Hükümetiniz şu dâvada 
Arapları destekledi, halbuki bu dâva haksız
dır» Konuşuruz. Böyle mecelle tül ahkâm gi
bi güzel, parlak bir lâf söyleyip, «Araplar ancak 
haklı dâvalarında desteklenebilir» Herkes söy
ler onu. Nerde haksız dâvasında desteklemi
şiz? Mesele, onu söylemek, Rabat Konferan
sında Araplara yaranalım derken küstürmüşüz. 
Herkes söyler bunu. Sayın Yıldız da me
raklıdır, «Le Monde» der ama, Türkiye'nin 
Rahat- Konferansını olumlu karşılayışını, 
olumlu karşılıyan 25 i mütecaviz Arap, 30 u 
mütecaviz Batı basınından örnek getirmez. 
Onun künyesi, nişan aldığı yer malûm
dur. Hangi istasyona inecekse oranın bi
letini alır. «Le Monde» diyorsa «Le Monde» 
îştern yazıyorsa, îşterndir. Canım öbürü de 
var. 

Neyi küstürmüşüz? Bir büyük kriz çıktı. 
Hindistan'ila Pakistan arasında. Hakikaten mil-
letleraarsı hayatta nadir görünen bir kriz. 
Neticeleri, Hindistan, Fas'tan, Ürdün'den, 
iran'dan .'sefirlerini geri çekti. Türkiye'de 
de garip tesadüf olarak sefir değişmiş eskisi 
gitmiş, daha yenisi gelmemiş. Geri çekmek bi
le bahis konusu değil. Hareketini tehir etsin 
kâfi. Bu hâdise de olmuş. Hindistan'ın bize 
yazdığı «yeni 'sefirimizi Cumhuriyet Bayramını
za yetiştirmek için göndermek istiyoruz. Çok 
az zaman var, acaba itimatname kabulü için lü
zumlu imkânları hazırlıyabilir misiniz. Sefiri
mizi size gönderelim.» Niye küstürmüşüz biz 
Hindistan'ı, Hangi Arap memlektini küstürmü
şüz? Bunları iddia etmek kolay arkadaşlarım, 
ama taşman sıfatla, temsil edilen parti ile ve 
kürsünün ciddiyeti ile mütenasibolmaık şartı 
ile. «Küstürdünüz» iddia, saygı duyarım. İspa
tı? Hayır. Sayın Bekata karar vermiş. Delili 
yok. G-erek Batı, gerek Arap âlemi, Rabat 
Konferansının mutedil neticelere varmasında, 
hattâ kominike neşredebilmesinde Türkiye'nin 
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gayet aktif bir rol oynadığını ve bu şekilde 
Rabat Konferansının ifrat karanlara varıp, 
bizzat dâvaya yaramıyan bir neticeden koru
muş olduğunu söylerken, yabancının şahadetin
den ileri ve öteye düşmiyen bir isnat. Sebebi, 
delili yok. Kendilerinden rica ediyorum. Bu 
kürsüye gelsinler, «falan Arap devletini küs
türdün, delili de budur» desinler. Münakaşa 
edelim. 

Aynı mahiyette bir iddia, «husumet çeke
cek anlaşmalardan kaçınınız» tkili anlaşmalara 
kıyas ediyor. Yüksek huzurunuzda gizli oturum
da sarahatle söyledim ki, bu oturumların gizli 
yapılmamasından kâr edecek tek taraf Hükü-
metimizdir. 

İkili anlaşmalar safhasından sonra da de
vam eden tutum ve iddialar, Hükümetimizi ye
ni bir karara sevk etmiştir. Huzurunuzdaki ifa
deler, Cumartesi günü kamu oyuna açıklana
caktır. Kamu oyunda tartışırız bunu. Kimin ne 
yaptığını, kimin ne yapmadığını kamu oyunda 
münakaşa edeceğiz. Buna mecbur olduğumuz 
için üzüntülü ve bizi buna mecbur ettiğiniz için 
de müteessiriz. «Halkı yanına almıyan Hükümet 
başaramazmış.» Halkı yanına alan Hükümet se
çimde belli olur, Bekâta. 

«İkili anlaşmalarda, Hükümetin hazırlık dev
resini hazırlıksız geçirdiği bir gerçektir.» Cüm
le ve kelime oyunu güzel ama, «gerçek» lâfı 
gerçek değil. Münih'te iki - üç gün evvel Ortak 
Pazarın parlömanterieri toplandılar. Bir tavsiye 
kararı alıyorlar. Parlömanterler, hükümetler 
değil. Diyorlar ki, «Türkiye'nin hazırlık döne
mine biran evvel geçmesini temenni ediyoruz. 
Altılar, Türk isteklerini yerine getirmek için 
gayret göstersinler. Şu şu tedbirleri alsınlar. 
Daha fazla tâviz versinder.» Avrupa Ortak Pa
zar parlömanterieri. Altı devletin parlâmento 
üyeleri on tane de Türkiye'nin üyesi. Karar it
tifakla alınmış, Türkiye Cumhuriyeti lehine. 
Dört tane de müstenkif var. C.H.P. sinden iş
tirak eden arkadaşlarımız. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı Sayın Ba
kan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Belki, Umumi Heyet 
bir lütuf yapar. 

Kıbrıs meselesine temas buyurdular, dediler 
I ki, «Enosis olmıyacakmış, Çağlayangil bunu 
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ifade ediyor. Bağımsızlıkta mutabık kalmışlar. 
Biz bunlara önem vermeyiz. Makarios, yine 
Enosine döner. Ne yaptılar, bunu, niçin böyle 
başarı gibi söylüyorlar.» 

Muhterem arkadaşlarım, bir noktada üzüntü 
duyuyorum. Bu görüşmelerde hakikaten seviye
li bir tutuma gelmek üzereyiz. Ama, bâzı arka
daşlarımız bilhassa Sayın Yıldızla, Sayın Be-
kata'dan şekvacıyım. Bir üslûbu terk etmiyor
lar. «Kipriyano ile gıyabında kucaklaşan Çağ-
layangirin kahvaltı arkadaşı.» Bunlar ne demek 
arkadaşlar? Yani, Dışişleri Bakanı Türk millî 
menfaatleri aleyhine bir ihanet şebekesi içinde 
mi? Bununla îma edilmek istenen nedir? Bu 
lâflar, bu kürsüde ifade edilecek lâflar mı? Bu 
ucuz demogojilerin burada kullanılması icabeder 
mi? Meselâ, bir şey anlatayım : Bir Dışişleri 
Bakanı, her devletin Dışişleri Bakanı ile bir 
meseleyi halletmek için, hali ihtilâfta dahi olsa, 
daima görüşebilir. Bunu, böyle «kucaklaşan, 
kahvaltılaşan» diye bir acaip imaya sokmaya 
lüzum var mı? Makarios buraya ziyarete geldi, 
zamanı ikballerinde. Biz demiyoruz, Makarios'-
un bayrağına karşı selâm duran, ayakta duran 
- davete icabet etmiş, gelmiş. Başka misâl 
vereyim; 1963 yılı, Kıbrıs'ta kanlı hâdiseler olu
yor. Feci katliam başlangıcı. Garanti Anlaş
mamız da sarih, diyor ki, «Anayasa ihlâl edi
lirse teminat veren devletler ya beraber, ya mün
feriden müdahale ederler, düzeltirler» Muahe
deler, umumiyetle, müeyyideleri yazmazlar. 
«Olacaktır, yapılacaktır, taahhüdederler» diye 
geçer. Yapmazsa? Yapmazsa harb edersin, onu 
sen tâyin edersin. Bu, tâyin etmiş. Diyor ki, 
bu adam Anayasayı bozarsa, hangi taraf boz
madan müteessir olmuşsa, münferiden kaldıra
bilirse diğer garanti devletleri ile beraber, mü
dahale etsin. Hâdise de vuku bulmuş. Müzake
reler falan, Londra'ya konferansa gidiliyor, 
C. H. P. Hükümeti ve Dışişleri Bakanı. Konfe
ransa gidiyorlar, Konferansa niçin gidiyorlar? 
Müdahale yapalım mı, yapmıyalım mı, nasıl 
düzeltelim diye istişare yapmak için. Muahe
de de, tarafları tâyin etmiş. «Kıbrıs, Anayasayı 
bozarsa ittifakı garanti edenler gider» diyor. 
Gidiyorlar, sakalı ile eübbesi ile Makarios ora
da oturmuş. Bu, bir suç mu? Müddeilerle be
raber gelmiş. Kıbrıs ihtilâfının dejenere oluşu
nun mebdei bu hâdisedir. E... bunu yapan siz
siniz. Ben şimdi size «Makariosla halvet olan

lar» desem doğru olur mu? Yani bunları bu 
şekilde ifade etmenin gayesi, maksadı nedir a, 
Bekata? Kipriyanos, Çağlayangüle görüşmüş, 
vazifesi icabı. Dün de görüştü, bugün de görü
şür. Yarın da görüşecektir. Yakovasla kah
valtı etmiş. Vakti ona elvermiş, o saatte Yako
vasla kahvaltı etmiş. Ağa düşen nedir yani, 
tenkid ettiğiniz nedir? Jurnal ettiğiniz nedir, 
kimedir ve maksadınız nedir? Bu edaları terk 
edinil. Size de, sıfatınıza da kürsüyeye de ya
kışmaz. Tartışalım beyefendiler, icraatımızı 
tartışalım, inönü Hükümetince ileri sürülen ba
ğımsız Fedaratif Kıbrıs Hükümetinin artık sözü 
bile edilmiyor. Sayın Bekata'dan rica ederim. 
Şu bağımsız Fedaratif Kıbrıs Hükümetini ne 
zaman, nerede kimlerle münakaşa veya müza
kere etmişler. Ne zaman konuşulmuş bu bağım
sızlık, ne netice alınmış, bağımsız fedaratiflik 
için muhterem arkadaşlarım, kendi kendimize 
dört duvar içinde efkâr edip bulduğumuz çözüm 
yollarını muhatabını bulumadığımız hâdiseleri, 
«neden bunu takibetmiyorsun» diye gelecek 
iktidarlardan sormakta ciddiyet yoktur. Kiminle 
müzakere ettiniz, kime teklif ettiniz, nereye 
vardınız fedaratif bağımsız Kıbrıs Devletini 
de bizler bırakmadık? Terk edilmiş. Çare ha
line getirdik. Bir tek kimseye bahsettiniz mi 
resmî sıfatı olan? Muhatap buldunuz mu bu 
teklifinize? Lütfen izah ediniz. 

Üniter devletten ne anladığımızı Kıbrıs 
hakkındaki izahatımda arz ettim. Üniter 
devlet, muhterem arkadaşlarım, hukuku dü
velde devletler, basit, mürekkep diye ikiye 
ayrılır. Mürekkep devletler, fedaratif dev
letler diye. Anayasalarında da fedaratif 
oldukları tashih edilir, Bunu yapmıyan 
devletler üniter devlettir. Bugün meri, bi
zim kabul ettiğimiz, müdafaa ettiğimiz Kıbrıs 
Anayasasında da mürekkep devlet olduğuna, 
fedaratif bir devlet olduğuna dair bir kayıt 
yoktur. Bugünkü Anayasası ile Kıbrıs üniter 
Devlette, size demin uzun uzadıya arzı izah ey
lediğim mânası ile, üniter devlet dediğim za
man, neden Çağlayangil Makarios'a teslim olu
yor, deniliyor. Ben endişelerinizi, deminki ma
ruzatımla, sizden daha iyi dile getirdim. Hangi 
noktalara bastığımızı, hangi noktalarda önemle 
durduğumuzu arz ve izaha çalıştım. Bunların 
içinde itiraz buyurduğunuz nokta varsa, bunları 
münakaşa edelim. 
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BAŞKAN — Sayın Çağlayangil, vaktiniz 
doldu. Heyeti Umumiyenin oyuna müracaat 
âdet değil. Anayasa ile bağlıyız. Bir gün rötarı
mız var. Ne çıkar bir gün fazla çalışalım da di-
yemiyeceğimize göre, daha evvel Danışma Ku
rulunun tesbit edip Yüksek Heyetin kabul etti
ği programa uymak zorundayız, bağlamanızı is
tirham edeceğim. Başka türlü haklar doğabilir. 
Bu programa göre, tesbit edilen 1,5 saatlik müd
det suallerin dışındadır. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGÎL (Devamla) — İki noktaya arzı ce-
vabedeyim, izin verirseniz iki üç dakika içinde. 

Sayın Yıldız, bizi iki yüzlü politika takibet-
mekle itham etti, Hem komünizmin aleyhinde, 
hem Sovyet Rusya'nın en sık ziyaretçisi, en ya
kın dostu. Biz Sovyetler Birliği ile iyi münase
bet halindeyiz. Ve antikomünist bir partiyiz, 
muhterem arkadaşlarım. Sovyetler Birliği ile 
dost olmak, komünizmle dost olmak değil ki, 
komşumuz Sovyetler Birliği ile dostuz. Dost 
olurken de söylemişiz. Komşuların ayrı elbise 
giymesi kabildir. Sen kırmızı giyersin, ben be
yaz giyerim. O senin evinin içi; bu, benim evi
min içi. Dost olalım. Bu kürsü cihana hitabe
den bir kürsü. Bendeniz onlara söylemediğimi 
size hitabedecek vaziyette değilim. Rejimlerimiz 
ayrıdır. Ama dost olmaya mâni değildir. Biz, 
uluslararası taahhütlerimize de bağlıyız. Onun 
hilâfına da hareket edemeyiz. Onun dışındaki sa
halarda sizinle dost olmaya razıyız, demişizdir. 
Neden bunu karıştırıyorsunuz? Bu karıştırma 
bizde değil Sayın Yıldız. Bu karıştırma sizin 
bütün beyanınıza, bütün tenkidlerinize hâkim 
olan hareket noktasında. Bis komünizmle dost
luk tesis etmiş değiliz. Komünizm, devrinizde 
yapılan, onun sayesinde kurulan, hepimizin bu
rada mevcudiyetine esas teşkil eden Anayasa
nın reddettiği bir şeydir. Niçin bizi komünist 
dostluğuyla itham ediyorsunuz ve niçin antiko
münist olduğumuzu kınıyorsunuz? 

Sayın Ural'a gelince; kendileri tenkidden zi
yade şahsi tariz diyeceğim bir eda ile konuştu
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bendeniz kendileri
ni evvelden tanımam, burada teşerrüf ettik. 
Haklarında bir bilgim yök. Kendileri benim için 
istediği tenkidleri yapabilirler. Aleyhimde de 
olsa saygı duyarım. Herkesin bendenizi veya 

I icraatımızı beğenmesi gibi bir mecburiyet yok. 
Yalnız, Sayın Bekata'ya da arz ettiğim gibi, bu 

I tenkidleri kahve lâfı olmaktan çıkarmak lâzım. 
Buyuruyorlar ki; «Türkiye'ye izinli gelir gibi 
gelen, Türkiye'de olmıyan» bu terim çok kulla
nılır. 

Muhterem arkadaşlarım, Dışişleri Bakanı va
zifeli olarak gider. Gitmeye mecbur kalmaktan 
ben de sizler kadar şikâyetçi ve üzgünüm. Şunu 
münakaşa edelim; Dışişleri Bakanının falan se
yahati fuzuli idi, hayhay. Bu Devlet NATO'ya 
bağlı, OENTO, Ortak Pazar, Avrupa Konseyi, 
RCD Birleşmiş Milletler. Bunların senede ikişer 
defa toplantısı olur. Dışişleri Bakanı vazifeten 
Reisicumhur ile Başbakana da refakat eder. 
Ayrıca, Dışişleri bakanları arasında da ziyaret 
teati edilir. Bendenizin her hangi bir ziyareti
min fuzuli, yersiz olduğu, elbette ki Sayın Ural 
tarafından da, bütün arkadaşlarım tarafından 
da iddia edilir. Ama, «memlekete izinli gelir» 
bunlar, ucuz lâflar. Bunlar üzerinde münakaşa 
ve tenkid ile bir şey yapamayız. İşaret etmek 
istediğim nokta o. 

Bir noktayı sordular, Avusturya'da Türkler 
çevriliyor. Doğru. Temas ettikleri vaka zaman 
zaman olur. Hâdise de şu, muhterem arkadaşla
rım, radyolar ilân etti, Hükümet tebliğ neşretti, 
gazetelere verildi. Batı ile yaptığımız anlaşma
lar hilâfına, anlaşma yolları haricinde turist 
pasaportu ile gitmeyiniz. Aksi halde müşkülâta 
uğruyorsunuz. Simsarlar türedi. Biz hududu
muzda tertibat aldık. Bir adam para alıyor, o 
2 0 - 3 0 kişiyi peşine topluyor, dövizlerini aldı
rıyorlar burada, alınan dövizleri 500 lira eksi
ğine geri veriyor veya satıyor. Hudutta kontrol 
ettirmeye başladık, herkesin üstünde döviz var 
mı diye. Ona da çare buldular. Kafileye bir ta
ne adam aldılar. Hudutta bizim polise 200 er 
dolarını gösterdiler, bir istasyon ötede paralar 
yine başkasına verildi, geriye gönderildi. O sim
sar götürüyor, 20 kişiyi, 25 kişiyi Viyana'da, 
Paris'te şurada burada bırakıyor, ondan sonra o 
devletlerin durumlarını, konsolosluklarımızın, 
sefaretlerimizin durumlarını düşününüz : Muh
terem arkadaşlarımız harice gidiyorlar. Her gün, 
her anda dahi Paris'te bu şekilde gelmiş, avdeti 
problem haline gelmiş 40 - 50 kişi görürsünüz. 
Bu devletler müracaat etmişler Avusturya'ya; 
«Bu kapıyı burada tut» demişler. Bizzat Avus-

j turya da müşteki. Kendi için de büyük buhran 
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yaratıyor. Biz böyle bir hâdiseye şahidolunca, 
Avusturya Hükümetine müracaat ettik. Dedik 
ki, senin de hippilerin geliyor, dilenerek geçini
yorlar. Elinde Avusturya pasaportu var diye 
ses çıkarmıyoruz. Bu adam usulüne göre pasa
port almış, ne münasebet, niçin sokmazsınız? 
Dediler ki, «hayır böyle bir durumumuz yok. 
Yalnız bunların sayısı okadar çoğaldı ki, halen 
120 kişi Türkiye'ye avdet için bekliyor» Sefarete 
müracaat etti, sefaret «benim tahsisatım yok» 
dedi. Biz bu kadar geniş bir kütleyi, mütemadi
yen para vererek memleketinize iade edemeyiz. 
Bize bir küçük tezkere yazınız, ne kadar bu du
ruma düşen turist varsa Türk Sefareti bunları 
kendi götürmeye taliptir deyiniz, başımızın üs
tünde yeri var.» Buna teşebbüs ettik. Fakat 
Çalışma Bakanlığı ilgilileri, diğer arkadaşlarımız 
dediler ki, «gidip dışarıda bu kadar badireye gi
ren, sefalet çeken aman, Avrupa mı Allah gös
termesin diye gelip dönenlerin anlatmalarına 
rağmen biz bu akının önünü alamadık. Bir de 
gidip de parasız kalanı Hükümet bedava gön
deriyormuş lâfı çıkarsa bu akını durduramazsı
nız. Bu kâğıdı vermeyin.» Bu hazin. Haşin ama 
gerçek bu, zaruretlerden doğmuş. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ 
LAYANGÎL (Devamla) — Efendim, cümlenizi 
saygılarla selâmlıyarak bilmecburiye beyanatı
ma nihayet veriyorum. (A.P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bekata, C.H.P. Grupu 
adına ikinci defa. 15 dakika ile mukayyettir, 
efendim. 
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böyle konuşuyorsunuz. Bu yıla kadar söylediği
niz doğru, tatbikat söylediğiniz şekilde idi. Ama, 
bu yıl Danışma Kurulunda uzun boylu münaka
şalar neticesinde bu şekilde tesbit olundu. Ve 
tatbikatımız da bu yıl tesbit edilen usule göre 
yapılmaktadır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, affedersiniz, şimdi sayın arkadaşı
mız konuştuktan sonra, başka bir grup sözcüsü 
de söz isterse ve sonra Bakan tekrar söz alırsa 
ne olacak? Sizin Bakanın sözünü kesmekle ne 
murat ettiğiniz ortaya çıkıyor. Hiç olmazsa mü
saade edin konuşsun öyle ise Bakan. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Ege, başka grup
ların da söz hakkı var ve onlara topyekûn cevap 
verme hakkı da Hükümetin. Ondan sonra bir 
sayın senatöre söz verilebilir, ancak, başka söz 
verilemez. Buyurun, Sayın Bekata. 

C.H.P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) —- Sayın Başkan, çok değerli 
arkadaşlarım, Sayın Bakan kürsüye çıktıkların
da, «Bütün konuşmacıların sözleri daha güçlü, 
daha itibarlı bir Türkiye haline gelmenin asil 
ifadesidir» sözü ile başladılar. Bu sözü sadece 
beğenmekle kalmadım, sonunun da böyle gelece
ğini sanarak umuda kapıldım, Sözlerinin orta
larında ve sonunda ise seviyeden, ucuz demogo-
jiden, ciddiyetten bahsettiler. Şimdi seviyenin 
ve ciddiyetin bu kürsüde neyi ifade edip etme
diğini konuşmam içinde, kendileri de, sayın se
natör arkadaşlarım da çok iyi anlamış olacak
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kendilerinin 
bahsettikleri konulara inhisar ettireceğim ko
nuşmamı. Çünkü vaktimin kısa olduğunu bili
yorum. İkili anlaşmalarla ilgili, buyurdular ki, 
«kamu oyuna gideceğiz, konuşacağız» ciddî ve 
seviyeli bir hareket değildir. Çünkü, ikili anlaş
maların gizli oturumda konuşulmasını Hükümet 
istedi. Konuşmalar gizli kaldı, demokrasilerin 
içinde, hükümetlerin hesap verecekleri yer Par
lâmentolardır. Parlâmentolar aynı zamanda ka
mu oyunun tâ kendisidir. Parlâmentoyu tatmin 
etmiyen kimsenin tek taraflı olarak gazetelere 
beyanat vermesi ciddî bir Hükümet tasarrufu 
değildir. Orta - Doğu ile ilgili konuda, hemen en 
yakın misalini vereyim, Rabat'la ilgili olarak 
duyduk ki, Saym Çağlayangil, orada bilhassa 
buyurdukları bir imza konusu teklifi karşısında 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul
süz bir tutum Saym Başkan, Bakan konuştuktan 
sonra olmaz. 

BAŞKAN — Usulsüz değil efendim. Tesbit 
edilen şey budur. Bakan konuştuktan sonra ikin
ci defa konuşmak lüzumu hâsıl olursa söz veri
leceği gruplarca kabul edildi. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Büt
çe konuşmalarında, Bakan konuştuktan sonra, 
yalnız son söz olarak konuşulur. İkinci kez söz 
alamaz. Grup sözcüleri, altı arkadaş konuştuk
tan sonra bir defa daha söz alır. Yanlış tatbi
kat yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ege, ben yanlış tatbikat 
yapmıyorum. Siz yanlış biliyorsunuz, onun için | 

— 286 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

kalmışlar. Her halde kendileri de tatbik edilen 
muameleyi hatırlarlar. En son misal, buyurdular 
ki, «biz tarafsız değiliz. Misal versinler.» Müslü
man devletlerinin toplantısı kime karşıdır? İs
rail'e karşı. Rabat'ta ne işiniz var? Kahire'deki 
toplantı kime karşıdır? İsrail'e karşı. Kahire'ye 
bir heyet göndermeye ne hakkınız var? 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Daveti 
Parlâmentoya yolladı. Siz rey verdiniz Sayın 
Bekata. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Şim
di, kendilerinin en çok üzerinde durdukları Or
tak Pazara geliyorum. Arkadaşlar, Ortak Pa
zara biz girdik, Ortak Pazarın lüzumsuzluğuna 
değil lüzumuna kaaniiz. Ama, ben kendilerini 
şimdi mevzua davet ediyorum. Biz diyoruz ki, 
hazır mısınız? Şimdi, ben hazırız, değiliz diye kc-
nuşmıyacağım ya neyi dile getireceğim. «Türki
ye'nin birinci dönem hazırlığını tamamladığını 
ve 1969 sonunda vecibelerini yerine gatirmeye 
amade olduğunu Sayın Çağlayangil söylemiş bu
lunuyor. Şimdi Plânlama ne diyor. Kendilerinin 
de altında imzası olan Plânlamanın hasırladığı, 
Plânlama Müsteşarının yazısını okuyorum. «İh
racat yönünden Ortak Pazarın ortak gümrük 
tarifesini mevcut ihraç mallarımızın çoğu bakı
mından esasen sıfır kabul etmek mümkündür. 
İthalât yönünden ise durum daha da kritiktir. 
Bu konuda malî bakımdan gümrük vergilerin
den mahrum kalmak ve genç sanayilerin tasfi
yeye uğraması noktaları üzerinde durmak ge
rekmektedir.» Gecikmeden ele alınması zorunlu 
bulunan en önemli konular sanayide maliyetin 
düşürülmesi, kalite kontroluna önem verilmesi 
ve kurulacak yeni sanayilerin Ortak Pazarda 
rekabet gücünün araştırılması yapılmış mıdır? 
Bunların yapılmadığına dair uzman raporları ve 
Plânlama Müsteşarlığının resmî raporu burada 
iken Sayın Çağlayangil'in, hangi ciddî ölçüier 
içinde Ortak Pazara hazırız demek yetkisi var
dır? 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, tanında Dev
letin getirdiği, Plânlamanın kabul ettiği % 4,1 
yerine Devletin getirdiği artış % 1 dir. Yani 
4 de 1 kadar gösterilen hedef bakımından 4 d3 3 
noksan, geriyiz, % 3 de nüfus artımı olduğuna 
göre bunu da o bellettiğinden tarımda çok daha 
gerideyiz. Sanayide ise Plânlamanın tesbii ettiği 
hedeflere varılmamıştır. Bu şartların altında 
Grtak Pazarın geçiş devresine girebilmek için 

bir Hükümetin ve onun Hariciye Bakanının 
mesnetsiz, gayriciddî bir tutumda olduğunu 
plânlama müsteşarlığı söylüyor, ben değil. Bize 
gelince biz girmişiz, o çok bahiştenlikle girdiği
mizi söylediği andlaşmanın bir maddesini de 
şöyle tesbit etmişiz: «5 yıllık hazırlık devresi 
tanıyınız. Eğer bu 5 yıllık hazırlık devresinde 
hazırlıklarımızı bitiremezsek daha 3 yıl, 2 yıl 
temdidetmenin de yetkisini bize verin.» Biz bu 
elastikiyeti kabul etmişiz. Bu imkândan fayda
lanmadan Hükümet faydalanmadan işin içine 
girme kararını vermektedir. Ciddiyet hangisin
de? 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım; buradan bu 
sözle ilgili şöyle buyurdular «Hazırlık devresi
ni hazırlıksız geçirdiğimiz gerçeğini» demişim. 
«Gerçek nerededir» buyurdular. Bütün hudut-
lariyle beraber endüstrisi, millî ekonomi gücü 
ile beraber Türkiye'nin kendisi ve onun vesika
sı da bizatihi Hükümetin teşriki mesai ettiği 
plânlama müsteşarlığının vesikaları. O halde 
bir Bakanın burada konuşurken «Seviye ve 
ciddiyet» diye ölçüleri aldığı zaman önce kendi
sinin bu sözlere lâyik liyakatta konuşması lâ
zımdır. 

Şimdi sevgili arkadaşlarım, bunu da böyle 
geçtikten sonra vakit az olduğu için Kıbrıs'la 
ilgili konuya geliyorum. Sayın Çağlayangil bu
rada ifade etmediler. Ama, Bütçe Komisyonun
da şunu söylediler: «Türkiye'den Kıbrıs'taki 
Türklere yapılan yardım dolayısiyle yollardan 
Makaryos'un kasasına akmaktadır..» Neden? 
Ha... bakınız şimdi ne çıkıyor. Kontrol altında 
tuttuğumuz Clirne yolunu dahi Makaryos'a tes
lim eisn kendileridir. Girne limanından fayda
lanmamız bahis konusu değildir. 

Buradan para gidiyor, İthalât, Rumların elinde 
her türlü mal satışı onların elinde ne oluyor 
netice itibariyle? Giden paralar alış - veriş bakı
mından Makaryos'a intikal ediyor. Şimdi, sora
bilir miyim, yetkisi olan bir Hükümet; Birleş
miş Milletlerin, ortak cemaat olarak Rum ve 
Türklere pay verilmek suretiyle Makaryos'a 
verdiği Birleşmiş Milletlera yardımından, Türk 
cematinin payını alabiliyor mu? Hayır, arka
daşlar. Bizim için verilmiş parayı dahi Makar-
yos alıyor, onu seyretmekteyiz. Şimdi, buyuru
yorlar İd, «Vaktiyle siz federatif devlet demiş
siniz, bunu kiminle konuştunuz», diyorlar. Bi
zim tezimiz o idi. Bunu konuştuğumuz zaman, 
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oturacağız karşı karşıya dedik ve bundan evvel 
uçaklar gitmiş, onlara lâzımgelen tesirini gös-
termişdi. Miitakiben bildiğiniz şartlar içinde 
İnönü Hükümeti ayrıldı sonra olduğu gibi o 
şartları Sayın Çağlayangil'in eline verdik. Gel
diğimiz nokta nedir? Şimdi, onu da Sayın Çağ-
layangil'in dilinden ifade edeyim. Vaktiyle Sa
yın Çağlayangil Kıbrıs'la ilgili olarak şunu söy
ledi. ismet Paşayı kasdederek. «Bir Başvekil 
Kıbrıs dâvası gibi sade Türk Milletini değil bü
tün dünyayı ve cihan sulhunu ilgilendiren 
önemli bir meseleyi, bırakın bunu bildiğiniz gi
bi halledelim dediği anda artık sabır ve taham
müller tasar ona dur, yeter demenin zamanı ge
lir.» Bu, kendilerinin sözü. Ve altında da ifa
de ediyorlar. «Böyle bir millî dâvada T. B. M. 
Meclisinin önceden bir muayyen politika üze
rinde rızasının alınması lâzımdır» diye. T. B. 
M. Meclisinin Kıbrıs dâvasının bugünkü geliş
melerinde daha önce rızası alınmış mıdır? Han
gi politika üzerindeyiz? Biz diyoruz ki, yarın 
bu rıza dışında bir emrivaki ile T. B. M. Mec
lisi karşılaşacak ve «Türk cemaatı bunu kabul 
etti, Ada'daki cemaatin menfaatlerine en uy
gun tarz bu idi.» denecek ve biz bunu kabule 
mecbur duruma geleceğiz. 

Bu, doğru bir hareket midir? Diyoruz ken
dilerine.» Okumuyorum, tamamını. 

Şimdi, sevgili arkadaşlarım, Sayın Çağia-
yangil'i ben mazur görüyorum. Hakikaten bir 
Hükümet, dış politikanın 4 senedir sadece sö
zünü eder. Zafer numunesi diye Ortak Pazara 
getirir, bütün Türk halkı ayağa kalkar. Endüst
risi ile, Plânlama Dairesi ile Kıbrıs dâvasını 
hallettim der. Halledilmiş bir şey yoktur. On
dan sonra da ciddî bir şey söyleme imkânını 
bulmaz ve fakat bunu Türk Milletinin Parlâ
mentosuna zafermiş gibi getirir, sunmak ister. 
O halde bunun cevabını gene Sayın Çağlayan-
gil'in 10 Eylül 1964 günü Yüce Senatodan, bu 
kürsüden söylediği şu sözle cevaplandırmak 
mümkün. «Biz, bir hezimeti zafer yapma istida
dına sahip değiliz.» 

Şimdi sözümü bağlıyacağım, vaktim gelmek
te olduğu için. 

Muhterem arkadaşlarım, elbetteki Hükümet
ler hizmet etmek için vazife alırlar. Elbetteîd 
dışişleri nâzik bir vazifedir. Bugünkü kendi mil-

I lî gücümüzle başka milletlerin, devletlerin kar
şısına oturup çok neticeyi kolay almak o kadar 
kolay bir konu değildir. Bunların hepsini tak
dir ediyorum. Yalnız çok ciddî bir şeyi kendi
lerine hatırlatacağım. Dış politika bugüne ka
dar, yakın zamana kadar Türk Devletinin, 
Türk Milletinin ortak politikasıydı. Her hangi 
bir Bakanın kendi takdiri ile kocaman bir Hü
kümetin dış politikası yürütülemez, işte gayri-
ciddî olan budur. Dış politikada ortaklık isti-
yen bir zihniyetin bu ortaklığı millî politika 

j haline getirmek için önce istişareyi kabul etme-
I si lâzımdır. Hangi büyük meselede anamuhale-
I fet partisinin mütalâası istenmişdir? Ortak Pa-
I zarda bizimle istişare mi edilmiştir? Bu gelişme 
j karşısında. Hayır. İkili Anlaşmaların temel an

layışı yapılırken bizimle istişare mi edilmiştir? 
i Hayır. Kıbrıs konusunun bugünkü emrivaki 
I olup bittisi karşısında bizimle istişare mi edii-
l mistir? Hayır. Ne hakkınız var öyleyse. Bir ko

ca Devletin kaderi ile ilgili meseleleri tek ba
şına bir vekil istediği gibi yürütecek. Ve bir ko-
ca anamuhalefet partisi onun uydusu olacak. 
işte guyriciddî olan budur. Bütün milletler, 
dost, düşman yan yana gelerek dünyanın mese
lelerini görüşerek, istişare ederek, barış işinde 

bir hayat kurmanın çabası içinde iken koca bir 
Türk Devletinin her türlü bağımsızlık ve eko-

I nomik şartlan içinde anamuhalefet partisi ve 
i diğer partilerle görüşmeyi dahi kabul etmeden 
I emrivâkıları ciddî bir hâdise gibi kabullenecek 
| uydu partilerin mi mevcudolduğunu zannedi

yorsunuz? işte gayriciddî hareket bu. Buralar
da bütçelerin biraz seramoni haline gelmiş bu
lunan konuşmaları içinde bâzı hâdiseler atla
tılmış olabilir. Ama millî kaderle ilgili gerçek
leri güzel konuşmalarla halledip atlatmanın sır
rını hiçbir Hariciye Vekili dünyada bulamamış
tır. Onun için değerli arkadaşıma halisane te
mennim şudur; başında ifade ettiği ve sonra 
kendisinin, Makariyos'un Zürifa ve Londra And-
laşmalarını yırttığı gibi, «bütün konuşmacıların 
sözleri daha güçlü ve daha itibarlı bir Türkiye 
haline gelmenin asil ifadesidir» sözünü ihya et-

[ sin. Sayın Oağlayangil'in şahsında Demirel Hü
kümetine de halisane tavsiyemiz şudur: Geç
mişten örnekler pek çoktur. Koca Türk Dev
letinin kaderine her hangi bir Bakan veya her 
hangi bir iktidarın Hükümeti tek başına ta-

i sarraf edemez. 
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BAŞKAN — Sayın Bekata, bağlamanızı ri
ca edeceğim. Vaktiniz geçiyor efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Ak
si halde çıkabilecek hâdiselerin yardımcısı ol-
mıyacağımızı, açık ifade ettiğim gibi, karşısına 
dikilebileceğimizi de kemali ciddiyetle söyleme
yi bir millî g-örev saymaktayım. Hükümeti ve 
Sayın Çağlayangü'i ciddî olarak Türk Milleti
nin kaderi üzerinde vazifeye davet ediyorum. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Çağlayangil. Dışişleri 
Bakanı, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Saym Başkan, muhte
rem arkadaşlar; bu kürsüde Dışişleri Bakanlı
ğı bütçesi doîayısiyle fikirlerini beyan eden ar
kadaşlarımın daha iyi, daha itibarlı bir Türki
ye yaratmak asil düşüncesinden hareket ettikle
rini ifade etmem, bir gerçeğin tasviridir, o fik
rimde sabitim. Benim bâzı sözcü arkadaşlarımın 
üslûbunu, edasını tenkid etmemle, niyet ve 
maksatlarını tasvir etmem arasında irtibat ku
rulamaz. Kendileri yoksa benim o tasvirimin 
dışında mı idiler de böyle bir vehme kapıldılar? 
Ben dedim ki, elbette ki, her hatip burada daha 
iyi, daha güçlü... Bunun hilafını düşünmem dahi 
abes. Ama, üslûbunu şikâyet ettim. Birbirimize 
bu eda ile hitabetmiyelim, dedim, işte gayrdcid-
dî bu. Bendenizi ciddiyete davet için bâzı iti
razlar serd ettiler. Tashih edeyim ama, «Deveye 
boynun eğri demişler, nerem doğru demiş» ne
resini tashih edeyim. Buyurdular ki, bu, buna 
uymaz. Uyar efendim. Niyet başka, elbette he
pimiz bu niyetle konuşuyoruz, ama üslûp başka. 
Ne işiniz var, «gıyabında kucaklaşan, kahvaltı 
sofrası bilmem ne.» Birbirimizi niye tezyif edi
yoruz? Yakındığım bu, ona cevap versenize. 
Bundan kaçmak gayricicldîlik. E.. Sual sormak 
gayriciddîlik, Rabat'ta o imza, Rabat'ta hiçbir 
imza etmedik. Hiçbir Devlet etmedi, yok bu hâ
dise. Kendilerine sordum hangi Devleti küstür
düm? Gelip de bana mevhum imzadan nasıl bah
seder. Hiçbir Devlet, hiçbir imza atmadı. Ra
bat'a iştirak etmiş zevat burada. Onlarm ya-
nında bir Hükümet sorumlusu olarak bir hâdise
yi inkâr edersem yarın o daireye giremem ben. 
Ama kendisi iddiasını isbat etsin. Küstürdüğüm 
Devlet ve atmadığını imza ne? Böyle iddia ol
maz. 
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Girne yolu. Girne yolu anlaşması 1964 te 
yapılmış. Zamanı devletlerinde. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Bekata, 
böyle şey olmaz canım. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Ben, Bekata'yı hiç
bir zaman bu hazin müdafaa tablosu içinde 
görmedim. 

Muhterem arkadaşlarım, Plânlama, Hükü
meti ikaz edici, tenvir edici ihtimalleri kor, 
Plânlama istişari organdır, siyasi kararı Hükü
met verir. Kendi devirlerinde de öyle, bizim 
devrimizde de öyle. Bizimle istişare etmedi, 
ancemaatin icrai Hükümet mi edeceğiz? Yani 
iktidar olduk, hazırlanan Anayasa mucibince 
Hükümet olduk, muhalefet partileriyle istişare 
etmeden bir şey yapamazsınız. Danıştım, «ol
maz dediniz» ne olacak? (C. H. P. sıraların
dan : «istişare bağlayıcı değil» sesleri) 28 defa 
dış politika konularında beyanat vermişim, Dış
işleri Komisyonlarına, Yüce Huzurunuzda, Sa
yın Genel Başkanlarını kerrat ile davet ettik, 
Başvekâlete. Şu mesele şudur, şu mesele budur 
diye izahat vermişizdir. Hiçbir Hükümet, mu
halefet partileriyle medeni ölçüler içinde irti
bat kurmaya iktidarımız kadar riayetkar olma
dı. Böyle umumi lâflarla iddiayı ispat edeceğim 
derken dahi yeni bir delâlete düşüp, yeni bir 
gayya kuyusuna girerek müdafaa olmaz. Bu me
todu terk etmek lâzım. Minderi iyi seçelim ar
kadaşlar. Ağız kalabalığı ile hiçbir puvan ala
mazsınız. Şunu yaptınız, şunu yapmadınız, ko
nuşalım. Gerçekleri tahrif etmeyin. 1964 te yap
tığınız anlaşma ile kurduğunuz Girne Statüsünü 
bize mal etmeyin. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Siz 
açtınız dedim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — «Girne yolu açılmış» 
deyin. Rabat'ta imza etmedik. İftira etmeyin. 
(A. P. sıralarından «bravo» sesleri) Açık konu
şalım. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — O ke
limeyi geri almazlarsa tekrar konuşmak lüzu
munu duyacağım ve misli ile kendilerine cevap 
vereceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYAN GİL (Devamla) — Samimî olalım, g-er-
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çekleri bu kürsüde dile getirelim. Sayın Bekata, 
sözümde edayı tezyif yok. Şunu arz etmek isti
yorum; buyurdunuz M, imzaya getirdiğim şeyi 
niye imza ettin meselesini geçelim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Orada 
mâruz kaldığınız muameleye... 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Hiçbir muameleye 
mâruz kalmadım, şerefi itibardan gayrı. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — öyle 
duydum. (A. P. sıralarından; gülüşmeler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — işte gayriciddilik 
bu. Kendileri benim mektep arkadaşım. Ne tez
yif ederim, ne de kendileri hakkında bir suiniyet 
beslerim. Ama, o iş başka, burada bir Devlet işi 
münakaşa ediyoruz. Kendileri büyük bir parti 
adına konuşuyorlar, iktidara bitabediyorlar. Bu, 
dostluğumuz çerçevesini aşan bir konu. Ciddi
yete davet bunun için. 

Ortak Fazar, beş yıldır, içinde, her safha
sında ayrı müzakerelere girmeme, plâncılarla, 
ihtısasçılazla saatler ve saatler kafa patlatma
mıza rağmen hakikaten tahsil etmeye değecek 
kadar komplike bir teşkilâttır. Bu memleketin 
bir Plânlaması vardır, bü* mütehassısları var
dır. Prensiplerini vaz'ettik. Sanayimizi sarsıntı
ya bırakmadan, kalkınma hamlemizi engelleme
den, kısa, uzun vâdede millî menfaatimize uy
gun neticeler alırsak gireceğiz, dedik. Bu pren
siplerinim aykırıdır, derler. Girdiğimiz zaman bu 
giriş şekli şu söylediklerinize uymadı derler. 
Bunları münakaşa ederiz. Ama, mücerret şekil
de, genel şekilde, mesnetsiz şekilde şahsan ben
deniz politikamı tatbik ettiğim ifade buyuruldu. 
Ben o haldeyim ki, re'sen bir Hükümetin içinde 
Hükümet programı dışında şahsi politikamı iz-
liyeceğim? Bana lâyığımdan fazla teveccüh bu
yurdular. Ben sadece bir Hükümet programı
nın ieracısıyım. Kendi partimin, kendi kabine
min murakabe organları, bana bahşetmek iste
dikleri mümtaz mevkie oturmama mânidir. Hiç
bir Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümetinde kendi politikasını yürütemedi, yürü
temez. Murakabe unsurları, içte ve dışta mev
cuttur. işte bundan yakınıyorum. Hâdiseleri 
şahsileştirmiyelim. Şahıslarımızla meşgul ol-
mıyalım. icraatımızın çerçevesini çizelim. Gü
zel, güzel münakaşa edelim. Neticeye varırız. 
Zannediyorum ki, benim söylediklerim açık. Sa

yın Bekata'nın da tarzı müdafaası huzurunuzda 
cereyan etmiştir. Ben insaf ve hakemliğinize 
müracaat etmekten öte bir talepte bulunmıyaca-
ğım. 

Saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar), (sual 
sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual soracaklar 
efendim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir su
alim var. 

MEHMET HASER (Kars) — Daha evvel 
bir sualim var, Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Bakandan şu suali millet huzurunda, burada Se
nato huzurunda açıklamasında isabet görüyo
rum. Ortak Pazarın geçiş dönemine girmek için 
hazırlık döneminde özel sektörde, Devlet sektö
ründe hazırlıklar tam yapıldı ve bugün bu ha
zırlık içinde gönül rahatlığiyle girmek kararına 
Hükümet varacak halde midir? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim?.. Buyurun 
Saym Bakan. Soruyu anlamadınız mı efendim? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Bir de
fa daha sorayım. 

BAŞKAN — Peki efendim sorun. Yalnız kı
saca olsun. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Ortak 
Pazarın 5 yıllık hazırlık döneminde Hükümet 
kendine düşen hazırlıkları özel sektörde yap
tırdı, Devlet sektöründe bizzat kendisi yaptırdı 
ve bugün geçiş dönemine tam hasır olarak gire
bilmenin kararına vardığına göre gönül rahatlı
ğiyle bu hazırlığın tamam olduğunu söyliyebilir 
mi? 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı soru efendini? Bu
yurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Anlaşıldı. Prosedür 
şu: Anlaşma, hazırlık devresini beş sene yap
mış. Dördüncü senenin hitamında da müzakere
lere başlamak iktiza eder diyor. Ama, Türki
ye'nin «hazırım» demesi kâfi değil. Altıların da 
hazırlığı kabul etmesi lâzım. 4 sene bitince, 
Türkiye'nin iştirak ettiği bir Konseyde, Türk 
Hükümeti; Altılara, «E... bir senemiz kaldı, ha
zırlık devresi bitecek, isterseniz müzakerelere bağ
lıyalım.» dedi. Tezekkür edildi. Karşı taraf kabul 
etti. Müzakerelerin başlaması esası kabul edil
di. Müzakerelerin başlaması esası kabul edilin-
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ce ilgili Bakanlıklar, Gümrük, Ticaret, Maliye, 
Sanayi ve Plânlama etütlere başladılar. Plânla
ma aynı samanda özel sektör, sanayi odaları ve el 
emeğine taallûku itibariyle işçi organlariyle de 
temasa geçti. Her organ yaptıkları tetkiklerin 
neticesini getirdiler. Değişik tablolar, bunlar 
tasnif edildi. Etüdler yapıldı, Tetkikler derin-
leştirildi. Bir Komite kuruldu bakanlıldararası, 
hepsinin organları dâhil oldu bu Komiteye, ay
rıca da, Ortak Pazar bir kendi organları vasıta-
siyle, bir de Avrupa Yatırım Bankası organları 
vasıtasiyle kendi yönünden tetkikat yaptırdı. 
Hükümetin yaptırdığı tetkikat da geçiş döne
mine intikal edebileceğimiz neticesine vardı ve 
esas anadirektifieri tesbit etti. Gittik, Avrupa 
Ekonomik Topluluğu nazırlarına sorduk Nedir 
sizin kararınız? 

BAŞKAN — Sayın Bakan burdan öteye iza
hatınız sualin dışına çıkıyor efemdim. Suale ce
vap vermiş bulunuyorsunuz. 

Sayın Hazer buyurunuz efendim. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, sa

yın Bakandan Türk - iran Yüksek Hudut Kon
seyi hakkında bir sual sormuştum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Hazer çok 
özür dilerim, arz etmek için geciktim. Aklımda 
kalanları hikâye edeyim. Kaçakçılığı önlemek 
için hudut karakollarını artırmak, çifte tabiiyet 
taşıyanların kaçakçılığa büyük ölçüde yardımcı 
olmaları tecrübe ile sabit olduğuna göre, bun
ları beyana davet edip, tabiiyetlerden birini ter
cihe mecbur etmek ve ondan gayri tabiiyetini 
tanımamak. Müşterek sular meselesinde bir an
laşmaya varmak. Daha iki üç tane madde var, 
emir buyurursanız onları yazılı olarak takdim 
ederim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, tatmin oldu
lar. 

Buyurun Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, Sa

yın Bakan, gizli oturumda konuşulan dış poli
tika konularının Cumartesi günü Sayın Başba
kan tarafından açıklanacağını ifade buyurdu
lar. Böyle bir kararı almadan, Meclise müracaat 
edecekler mi, etmiyecekler mi? 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Biz, gizi oturumda 
niçin gizli olduğuna işaret ettiğim konuları 
açıklamıyacağız. 

BAŞKAN — Tamam efendim, soru cevap
landı. 

Sayın Adalı buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Efendim, 
Sayın Bekata arkadaşımız konuşması sırasın
da «Kahire'ye gittiniz» şeklinde bir beyanda 
bulundular. Benim bildiğim kadar bu Kahire'-
d9 yapılan konferansa Müşterek Meclisler riya
setine gelen bir davet üzerine, iş her iki Mecli
se aksettirilmiş, her iki Meclis te ayrı kararla-
riyle iştidraki kararlaştırmış, hattâ bendeniz o 
gün Millet Meclisinde idim tesadüfen, Sayın 
Bekata'nm mensubolduğu grupa mensup arka
daşlar da elerini kaldırmak suretiyle. Karar 
verildi. Yani Parlâmentodan seçilmiş blir heyet 
iştirak etti. Kendileri Hükümet arzuısiylıe işti
rak edilmiş gibi bir beyanda bulundular. Bu 
hususta, Sayın Dışişleri Bakanımızın bizi aydın
latmasını rica ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ 
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Bekata'nm 
dediği doğru, şu bakımdan. Meseleyi Meclise 
bildirdik, Meclis karar aldı, iştirak edecek 
kimseler de seçil'di. Fakat sonunda Mecliste bu 
konuyu karşılıyacak bütçede tahsisat olmadığı 
anlaşıldı. Onun üzerine tahsisiatı hükümet ta
rafından verilerek gönderildiği için Sayın Bek
ata «niye gönderdiniz» sualinde, tahsisatı hü
kümet verdiğine ve Meclisin aldığı karar icra 
edilemediğine göre, haklidir zannediyorum. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba
kan. 

Dışişleri Bakanlığı 1970 yılı 1970 Bütçe ka
nun tasarısı üzerindeki müzakereler sona ermiş
tir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12.000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 86 200 618 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 3 368 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 144 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 22 475 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli* giderler 32 765 377 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 95 000 

BAŞKAN — Kabul eden> 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 780 001 
BAŞKAN — Kabul eden^ 
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 42 700 319 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 212 073 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Ö. — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere 

başlıyoruz, grupları ve şahısları adına söz isti-
yen sayın üyelerin isimlerini sırası ile okuyo
rum. 

Sayın Rıza Isıtan C. H. P. Grupu adına, Sa
yın Fehmi Baysoy G. P. Grupu adına, Sayın 
Sami Küçük Millî Birlik Grupu adına, Sayın 
Faruk Kmaytürk A. P. Grupu adına. Sayın 
Özer, Dikeçliğil, Sayın Yeşilyurt, Sayın Güvenç, 
Sayın Turan, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın İne-
beyli, Sayın Gülek. 

Sayın Isıtan 0. H. P. Grupu adına buyurun 
efendim. 

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

C. H. P. Senato Grupu adına Çalışma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüş ve temennilerimizi 
arza başlarken yüce heyetinizi şahsım ve gru-
pum adına saygıyla selâmlarım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Anayasamızın 41 - 49 ncu maddeleri devle

timizin ve rejimimizin dayanağı olan sosyal 
adalet, sosyal güvenlik konularını tesbit etmek
tedir. Bu maddeler iktisadi ve sosyal hayatın, 
adalete, tam çalışma esasına, herkes için insan
lık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi ama
cına göre düzenlenmesi gereğini emreder. Çalış
manın herkesin hem hakkı ve hem de ödevi ol
duğunu, devletin çalışanların insanca yaşaması 
ve çalışma hayatının kararlılık içinde gelişmesi 
için sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle çalışan
ları korumasını öngörür ve çalışmanın destek
lenmesini, işsizliği önleyici tedbirlerin alınma
sını, Devletin ödevi kabul eder. Çalışanların 
yaptıkları işe uygun, insan haysiyetine yaraşır 
hir yaşayış seviyesi sağlamalarına elverişli, 
adaletli bir ücret düzeni kurulmasını ve yürü
tülmesini Devletin görevlerinden sayar. Her va
tandaşın güvenlik haklarına sahilbolduğunu ifa
de eder. 

Ve yine Anayasanın kabulünden senelerce 
önce çıkarılmış bulunan 4841 sayılı Çalışma Ba
kanlığı kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanu
nun birinci maddesi de (Çalışma Bakanlığı, ça
lışma hayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşa
ma seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalış
tıranlar arasındaki münasehetlerin memleket 
yararına ahenkleştirilmesi, memleketteki çalış
ma gücünün genel refahı artıracak süratte ve
rimli kılınması, tam çalışma sosyal güvenin sağ
lanması ile görevlidir.) der. 

— 292 — 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

Gerek Anayasanın ve gerekse Anayasadan 
önce çıkarılmış ve henüz Anayasanın espirisine 
uygun bir gelişmeye kavuşamamış olan Çalış
ma Bakanlığı kuruluş ve teşkilât Kanununun 
ifadelerine göre memlekette sosyal güvenlik ve 
sosyal barışın koruyucusu olması gereken ça
lışma Bakanlığı, henüz kendi görevlerini yap
ma durumundan ve örgütünden çok uzak bu
lunmaktadır. Bugünkü iktidarın tutum ve si
yasi felsefesiyle Anayasanın yukarda arz olu
nan ilkelerine ulaşması da mümkün olmıyacak-
tır. Her sene bütçe dolayısiyle burada konuş
malar yapılır. Her parti veya şahıs kendi mü
talaasını bildirir, iktidarı temsil eden Sayın 
bakanlar bu mütalâalardan bir çoğuna katılır 
Hükümetinde aynı düşüncede olduğunu ifade 
ederler. Temenni olunan hususlar hakkındaki 
tasarıların bakanlıkça hazırlanmış olduğunu 
bütçe geçer geçmez Meclise sunulacağını, bu 
kürsüden ifade ederler. Sene geçer, sonraki büt
çede yine aynı temenniler söylenir, iktidara 
mensup bakanlar yine kürsüye çıkar hiç de tat
min edici olmıyan birtakım mazeretler ileri sü
rerek söz konusu tasarıların meclise sevk edil
mek üzere olduğu tekrarlanır. 

Şimdi bunlardan bir kaçtanesini ifade ede
rek sözlerime başlıyacağım, her sene tekrarla
nan ve her defasında da tasarı hazır Meclise 
verilmek üzeredir diye cevaplanan konuların 
başında bizzat bakanlığın kendi teşkilât kanu
nu gelir. 

Bugünkü Teşkilât Kanunu bundan 25 yıl 
önce çıkarılmıştır. Ve çıktığı günün şartlarına 
elbette uygundu, o tarihte işyeri mahdut oldu
ğu gibi, iş Kanununda ancak 10 işçi çalıştıran 
işyerlerine uygulanmakta idi o günden buyana 
bir taraftan işyeri adedi artmış, diğer taraftan 
iş Kanunu bir işçi çalıştıran iş yerlerine kadar 
teşmil olunmuş, fakat Teşkilât Kanunu ve o gün
kü kadro küçük değişiklikler müstesna, hemen 
hemen durumunu muhafaza etmiştir. Bu yüz
den bakanlık teşkilâtı; kendinden beklenen gö
revleri yerine getirememekte, iş hayatının tef
tiş ve murakabesi yapılamamakta, Anayasanın 
âmir hükümleri yürüyememekte, çıkan kanun
lar uygulanamadığı için bir göstermelikten öte
ye gidememektedir. Bunu gören üçüncü İnönü 
Hükümeti Anayasanın espirisine ve günün şart
larına uygun yeni bir teşkilât kanunu hazırla
mış fakat Meclise verilmek üzere iken Hükü

metten çekilmişti. O günden bugüne tam 5 se
ne geçmiş olmasına rağmen bu tasarı Meclise 
gelme mazhariyetine erişememiştir. Hem de her 
bütçe müzakeresinde sayın bakanların, tasarı 
hazır Meclise verilmek üzeredir diye sarih be
yanda bulunmalarına rağmen. 

Sayın arkadaşlarım, Anayasamız çalışanları 
aynı haklara sahip kılmıştır. Fakat ne yazık ki, 
Anayasanın imtiyaz tanımıyan bu hükmüne rağ
men, tarım ve orman işlerinde çalışan yüz bin
lerce vatandaşımız her türlü himayeden mah
rum kendi kaderleriyle başjbaşa bırakılmış bu
lunmaktadır. 

Başkalarının işlerinde çalışan ve tam işçi vas
fında olan bu vatandaşlar kanun himayesinden 
yoksun oldukları için, çok defa açıkta veya 
ahırlarda yatmakta, hiçbir sıhhi murakabeye 
tabi olmaksızın yaz aylarının uzun ve sıcak gün
lerinde gün doğmasından gün batışına kadar 
çalıştırılmakta, hastalıklarında hiçbir yardım ve 
himaye görmemekte ellerine geçen ücret ise in
san haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağ
lamak şöyle dursun günlük ekmek paralarını 
bile temin edememektedir. 

Bu hale son vermek istiyen üçüncü inönü 
Hükümeti Tarım iş kanunu tasarısı hakkında
ki hazırlıkları tamamlıyarak kendisinden son
raki iktidara devretmişti. Aradan 5 sene gibi 
uzun bir süre geçmiş olmasına rağmen bu tasa
rı da henüz Meclise sevk olunmamıştır. 5 sene
den beri İsrarla çıkarılmasını istediğimiz ve Sa
yın bakanlarcada hazırlıkların bitmiş olduğu 
ve yakın bir zamanda Meclise sevk edileceği bil
dirilen bu tasarıda bir türlü Meclise gelmemiş 
yüz binlerce Tarım ve Orman işçisi her türlü 
himayeden yoksun ve kaderleriyle başbaşa bıra
kılmıştır. 

Sayın arkadaşlarım. Ayni mahiyette diğer 
bir konuda işsizlik Sigortası kanun tasarısıdır. 
Bununda esasları üçüncü inönü Hükümeti za
manında hazırlanmış Adalet Partisi iktidarına 
devrolunmuştur. 5 senedir yaptığımız konuşma
larda bunun da çıkarılmasını istemişizdir. Sayın 
bakanlar bu tasarınında hazırlanmış olduğunu 
ve Meclise sevk edileceğini defalarca tekrarla
mışlardır. Aradan seneler geçmiş ayni temenni 
ve ayni vaat bugün, de tekrarlanacaktır. 

Bunun gibi bir de işyerinde eğitim konusu 
vardır. Hiç kimse eğitimin lüzumsuzluğundan 
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ve faydasızlığından söz edemez, esasen çağımız 
bir teknik asırdır. Devamlı olarak ilerleme 
kaydeder, devamlı eğitim olmazsa verim düşer, 
rekabet kabiliyeti yok olur iş kazaları çoğalır. 
Modern teknik ancak devamlı eğitim ile yürü
tülür. Bunları göz önünde tutan üçüncü İnönü 
Hükümeti bu konuda da bir kanun tasarısı ha-
zırlıyarak Meclise de vermişti fakat inönü 
Hükümetinin işbaşından ayrılmasından sonra> 
işin önemini anlıyamıyan bâzı işverenlerin tesiri 
ile, A. P. iktidarı, bu tasarıyı Meclisten geri 
çekmiş, bir türlü de yenisini getirememiş bu da 
askıda kalmıştır. Her sene bunun da münaka
şası yapılır, sayın bakanlar bu tasarının yeni 
bir düzenle hazırlanıp Meclise verileceğini ifade 
ederler fakat bir türlü böyle bir tasarı hazır
lanıp Meclise verilmez. 

Çıraklık kanun tasarısı da ayni durumdadır. 
Çıraklık kanunu çıkarılsa veya çıraklığın tanı- . 
mim yapan bir kanun mevcudolsa esnaf ve 
sanatkârlar yanlarında çalıştırdıkları çıralılar 
için yüksek sigorta primleri ödeme külfetinden 
kurtulacakları için yanlarına daha çok çırak 
alabilecekler, bu süratlede birçok genç vatan
daşımız, Devlete yük olmadan bir meslek eğiti
mine kavuşmuş olacaktır. Bu tasarıda 5 sene
den beri Meclislerden çıkarılamamıştır. 

Bu saydığımız hususlar, geçen 5 senelik bütçe 
konuşmalarında A. P. iktidarı ve onun bakanla-
riyle mutabakat halinde olduğumuz konulardır. 
Gelecek yılın bütçe konuşmalarında da aynı hu
susları, tekrarlamak mecburiyetinde kalmama
mızı, aksine olarak bunları yerine getirilmiş gör
mekten doğan memnuniyetimizi ifade imkânına 
kavuşmamızı yürekten temenni ederiz. 

Şimdi diğer temennilerimize geçiyoruz. 

1. C. H. P. iktidarı zamanında çıkarılan 
440 sayılı Kanun Kamu iktisadi Teşebbüslerinde 
çalışanlara kârdan pay verilmesini emrettiği 
halde şimdiye kadar bu hüküm uygulanmamış
tır. Yine ayni kanun hükmüne göre buluş ve 
çabalariyle verim artışı husule getirenlere veril
mesi gereken ikramiyelerde ödenmemektedir. 
Kanunun bu açık hükümlerinin daha fazla ge
ciktirilmeden yerine getirilmesini dileriz. 

2. Yine 440 sayılı Kanun, sözü geçen kurum
larda çalışanların yönetime katılmalarını öngör
düğü halde bu hüküm de birçok işyerlerinde 
savsaklanmaktadır, işçilerin kâra ve yönetime 

müessir bir şekilde katılmalan, sosyal adaleti 
ve sınai demokrasinin gerçekleşmesini sağlıya-
cağı gibi işçilerin, işlerini daha çok benmsiyerek 
verim artışına daha fazla katkıda bulunmalarını 
da sağlıyacak, Devlet işletmelerinin daha ve
rimli hale gelmeleri mümkün olacaktır. 

3. Son C. H. P. Hükümeti tarafından çok 
ilerici bir zihniyetle hazırlanmasına rağmen 
Toplu iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu 
ile Sendikalar Kanunu da uygulamanın ortaya 
çıkardığı bâzı aksaklıklar ve eksikler yine son 
C. H. P. Hükümeti zamanında toplanan çalışma 
Meclisince tesbit olunarak bunların ıslâhı için 
kanun tasarısı hazırlanmış fakat bu tasarılar da 
bugüne kadar kanunlaşmamıştır. Ve sözü edilen 
aksaklık ve eksiklikte devam etmektedir. Bu ta
sarıların da biran önce kanunlaşarak Türk 
sendika ve işçilerinin hizmetine verilmesini ge
rekli bulmaktayız. 

4. Yine son C. H. P. Hükümeti zamanında 
hazırlanıp Meclise verilen, Tarım iş kolunda iş ve 
İşçi bulma aracılığını düzenleyici kanun tasarısı 
da kadük olmuştur. Bunun da yeniden Meclise 
verilmesini zorunlu bulmaktayız. 

5. Türkiye İşçi Sendikaları Konfedarasyo-
nunun, kurulması istediği işçi yardımlaşma san
dığı da iktidar tarafından lâyik olduğu ilgi ile 
karşılanmamıştır. Böyle bir kurumun kurul
ması, bir taraftan sanayileşmemizi kolaylaştıra
cağı gibi işçilik ile sermayedarlığın birleşmesini, 
böylelikle sınıf ayrılıklarının azalmasını ve top
lum yapımızın sıhhatlenip güçlenmesini hızlan
dıracaktır. 

Bu nedenlerle işçi yardımlaşma sandığı ku
rulması hakkındaki tasarının da biran önce ha
zırlanarak Meclise verilmesini lüzumlu ve zo
runlu görmekteyiz. 

6. Grevlerin ertelenmesini kanun, ancak 
belirli hallere inhisar ettirmiştir. Halbuki bu
günkü iktidar bunu gelişi güzel ve keyfî bir 
şekilde kullanmaktadır. Bu hal Danıştay ka-
rarlariyle de sabit olmuştur. Grevleri erteleme 
yetkisinin gelişi güzel kullanılmıyarak, kanu
nu ruhuna uygun şekilde uygulanmasını, aksi 
halin huzursuzluklara sebebiyet verdiğini ifade 
ederiz. 

7. işyerlerinde belirli oranlar içinde sakat 
ve hükümlülere iş verilmesi, İş Kanununumuzun 
açık emri olduğu halde, iktidar bunu savsakla-
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mış bugüne kadar kanun hükmünü uygulama-
mıştır. 

8. Bugün işçi ve memur ayırımı bütün belir
tileriyle tesbit olunmamıştır. Bu yüzden işçi 
niteliğinde olan birçok kimselerin memur sayı
larak işçi haklarının kullandırılmadığı görül
mektedir. 

Kimin işçi ve kimin memur olduğunun kesin 
bir şekilde ayrımının yapılmasını işçi niteliğinde 
olanların işçi haklarından tam olarak faydalan
dırılmalarını zaruri görmekteyiz. 

9. Başkasının arabasında çalışan şoförlerin 
işçi sayılması bunların da işçi haklarından fay
dalandırılmaları için gerekli kanun değişikliği
nin biran önce hazırlanarak Meclise getirilme
sini zorunlu bulmaktayız. 

10. Bitirmekte olduğumuz yıl içinde Bakan
lığın asgari ücretlerin tesbiti hususundaki çalış
malarından ve aldığı sonuçtan memnunluk du
yarız. Ancak hayat pahalılığı devamlı olarak 
artmaktadır. Tesbit olunan ücretler kısa bir 
zaman sonra geçim endekslerinin altma düşe
cektir. Hattâ bugün düşmüştür bile denilebilir. 
Bu sebeple ücret meselelerinin yalnız miktar ar
tışı. olarak değil, hayat pahalılığını durdurmak 
suretiyle geçim şartlarının kolaylaştırılması şek
linde mütalâa etmenin lüzumuna kaaniiz. 

11. Çalışma hayatında köklü bir reformun 
ancak toprak reformu yapılması ve orman içi 
köylülerin geçim şartlarının düzeltilmesi yoliyle 
yapılabileceğini bunlara dokunmadan yapılacak 
her türlü düzeltmenin pâlyatif bir tedbirden 
başka biı- şey olmıyacağını tekrarlarız. 

Bakanlık bünyesine ait bu mütalâalarımızdan 
sonra şimdi kısaca Bakanlığa bağlı kurumlar
dan bahsetmek istiyorum. 

Sosyal Sigortalar Kurumu; 
Bu Kuram 1 . 1 . 1946 yılında yürürlüğe gi

ren 4792 sayılı Kanunla ilk önce işçi Sigortaları 
Kurumu olarak kurulmuş, 1961 tarihli Anaya
samız sosyal güvenlik haklarının bütün vatan
daşlara teşmili prensibini kabul ettiği için ku
rumun ismi Anayasa ilkelerine uyularak 1963 yı
lında Sosyal Sigortalar Kurumu olarak değişti
rilmiştir. 

24 sene gibi kısa bir zaman içinde öz varlığı 
9 milyarı ve senelik geliri de, 3 milyarı aşmış 
bulunan bu kurumun elde ettiği başarıyı tak
dirle karşılar, bu olumlu sonucu kurumun ku-
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ruluşundaki sağlamlığın delili sayarız. Bu
nunla beraber kurumun bâzı müşkülleri de var
dır. Onları da kısaca ifade edelim. 

1. işçi meskenleri; 
Bütçe raportörlerinin raporlarına göre kurum 

1989 yılı sonuna kadar işçi meskenleri için 1 mil
yar 156 milyon 286 bin 257 Tl. kredi vermiş, 
önümüzdeki yıl içinde de buna ilâveten 300 mil
yon liralık bir kredi vermeyi planlamıştır. Şu 
hale gere kurum işçi meskenlerine 1970 yılı so
nuna kadar 1,5 milyar Tl. bağlamış olacaktır. 

Kurum işçi meskenleri için tahsis ettiği para
nın bir kısmını kendisi mesken inşa edip işçilere 
vermek suretiyle, bir kısmını Emlâk Bankasına 
verip bu yoldan mesken sahibi olmak isti-
yen işçilere intikâl ettirme yoliyle bir kısmı
nı da kurulan işçi kooperatiflerini finanse etmek 
suretiyle ve yahut işçilerine mesken yaptırmak 
istiyen kurumlara aktarma yoliyle harcamak
tadır. 

Bunların dışında mesken edinmek istiyen 
işçilere doğrudan doğruya ferdi kredi açılaca
ğı da geçen seneki konuşmalarda da sayın 
bakanlar tarafından ifade edilmiş ise de bu hu
susun uygulamaya girmediği anlaşılmaktadır. 

Denenen bu çeşitli yollardan hiçbirisinin 
olumlu bir sonuca ulaştığı söylenemez. Sosyal 
konut meselesi memleketimizde tıam bir peri
şanlık içindedir. Bugün bir taraftan Sosyal 
Sigortalar, diğer taraftan îmar ve İskân Bakan
lığı ve belediyeler sosyal konut yapmakla gö
revli olduğu gibi Emekli Sandığının da kendi 
iştirakçileri için mesken kredisi vermeye hazır
landığı duyulmaktadır. Geçen seneki konuş
mamda belirttiğim gibi Devlet sosyal mesken 
inşa etme işini müstakil bir kuruma devretme
lidir. Sosyaıl Sigortalar, Emekli Sandığı, İmar 
ve îskân Bakanlığı, Kamu İktisadi Kuruluşları 
ve haibtâ belediyeler imkânlarını bu kurumda 
birleşfcirilmelidirler. Bu suretle meydana gele
cek olan bu güçlü kurum memleketin sosyal 
mesken politikasını daha salâhiyetle yürütebi
leceği gibi inşaat sanayiinde kurabilir. Büyük 
arsa ve arazileri istimlâk etmek suretiyle arsa 
maliyetlerini düşürebilir, aynı zamanda Sosyal 
Sigortalar, Emekli Sandığı ve benzeri kurum
larda gayelerinin dışında birtakım işlerle uğ
raşmaktan kurtulmuş olurllar. 



C. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

2. G-egıen seneki konuşmamızda da ifade •et
miştik 7318 sayılı Kanuna göre Sosyal Si
gortalar Kurumu kendi gelirilerinden belirli bir 
kısmını karşılıksız olarak İş ve İşçi Bulma Ku
rumuna vermekle yükümlü tutulmuştur. Bu
nun mâkul ve haklı bir nedeni yoktur. Çün
kü İş ve İşçi Bulma Kurumu faaliyetleri bir 
kamu faaliyetidir. Devletten hiçbir yardım ;al-
mıyan, gelirini sadece sigorfcaMar üe işveren
lerin ödedikleri primden sağlıyan Sosyal Sigor
taların bir kamu faaliyeti yapan İş ve İşçi Bul
ma Kurumuna yardıma zorlanmasının nedenini 
anlamak güçtür. Bu sebeple İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun masrafları Hazineden karşılanmalı, 
7318 sayılı Kanunun bu hükmü kaldırılmalı
dır. 

3. 1186 sayılı Kanunla işçi emeklilik müd
deti yaş kaydı aranmaksızın 25 yıla indirilmiş, 
emeklilik aylığı da % 70 e çıkarılmıştır. Bunu 
şükranla karşılarız esasen aynı haklar Emekli 
Sandığı iştirakçilerine tanındıktan sonra işçile
re tanınmamasına imkân kalmamıştır, ianoak 
Sosyal Sigortalar Kurumunun ihtiyarlık sigor
tası için işçi ve işverenlerden aldığı primi % 
11 olarak kalmıştır. İştirakçilerine daha az 
yardım yapmasına rağmen Emekli Sandığı ak-
tüarya hesapları, yaşlılık priminin % de 22 ye 
çıkmasını zaruri gördüğüne göre Sosyal Sigor
talar Kurumunun % 11 oranındaki primle bu 
ağırlığı devamlı taşımasına imkân görememek
teyiz Bu sebeple ya işverenlerden alınan primi 
artırmak veyahut Devlet bütçesinden Sosyal 
Sigortalar Kurumuna yardım etmek mecburiye
ti hâsıl olacaktır. Bu hususta Sayın Bakanın 
ne düşündüğünü öğrenmek isteriz. 

4. Kurumun Teşkilât Kanunu 1945 yılında 
çıkmıştır, bugünün ihtiyaçlarına cevap verme
sine imkân yoktur. Bu yüzden çok defa Teş
kilât Kanununun dışına taşmak, yani kanun
suz tasarruflara girmek gibi sonuçlar doğmak
tadır. Örneğin Teşkilât Kanununa göre Ku
rumun sadece iki G-enel Müdür Yardımcısı 
vardır halbuki bugün Sağlık, Mesken ve inşaat 
işleri ayrı Umum Müdür yardımcılarına ihtiyaç 
göstermektedir. Bunun gibi 9 milyar liralık 
varlığı olan ve senede 3 milyardan fazla ge
liri bulunan bu kurumun bir ibra müessesesi 
mevcudolmadığı gibi genel murakabeye de tabi 
değildir. Bu haller gösteriyor ki mevcut ka

nunla bu kurumu yürütmek artık imkânsızlaş-
ımştır. Bu nedenle Üçüncü İnönü Hükümeti 
zamanında yeni bir teşkilât kanunu çıkarılma
sına zaruret görülmüş ve tasan da hazırlanmış
tı fakat o günden bu yana 5 sene geçtiği halde 
tasarı Meclise gelip kanunlaşamamıştır. Bunun 
daha fazla beklemeye tahammülü olmadığına 
biran önce kanunlaşmasında zaruret bulunduğu
na inanıyoruz. 

5. İşçiler ve aiüeleri çalıştıkları müddetçe 
sağlık tesislerinden yararlanmakta, emekli olun
ca bundan mahrum kalmaktadırlar. Halbuki 
emekli işçiler, yaşları ve yıpranmaları dolayı-
siyle sağlık yardımlarına daha çok muhtaç du
rumdadırlar. Bunların da sağlık yardımların
dan faydalandırılmaları için gerekli tedbirlerin 
alınmasını zaruri buluruz. 

6. Anayasamız bütün vatandaşlara güvenlik 
hakkı tanımaktadır. Beş Yıllık Plânda da gü
venlik haklarının genişletilmesi için hükümler 
vardır buna rağmen çalışanların pek azı bu hak
tan faydalanmaktadır. Bu sebeple esnaf, kü
çük sanayici serbest meslek erbabı, berber, ter
zi, şoför, tarım ve orman işçileri, el ve ev hiz
metlerinde çalışanların da biran önce sosyal 
güvenliğe kavuşturulmalarını zaruri görmekte
yiz. 

7. Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından 
sigortalıların, okuyan çocuklarına yardım ya
pılmasını geçen sene de ifade ettiğimiz gibi 
memnunlukla karşılarız ancak bunun kanuni 
bir yetkiye bağlanmasını da lüzumlu ve zaruri 
görmekteyiz. 

8. Kurumun sahibolduğu gayrimenkul ve 
nakitlerin kuruma en çok yararlı olacak bir şe
kilde kullanılmasına itina olunması, örneğin ilâç 
sanayimin kurulmasının bu kuruma verilmesi 
hem halkın daha kliteli ve ucuz ilâç bulmasına 
ve hem de kurumun elindeki varlığı daha fay
dalı bir şekilde işletmesine imkân verecektir. 
Bunun etüdedilerek bir sonuca bağlanmasını te
menni ederiz. 

9. Bakanlığa ait yüksek dereceli bir memu
run, bu kuruma avukat olarak tâyin olunduğu, 
bir gün dahi işe gelmeden hattâ işe başlama
dan 6 ay müddetle aylık aldığı ve sonra da ku
rum tarafından re'sen emekliye sevk olunduğu 
bu şekilde kurumun zarara sokulduğu yolunda 
birtakım şayialar mevcuttur. Bunun da doğru 
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olup olmadığının Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını rica ederim. 

10. — İstanbul Zeyrek tesisleri inşaatı sıra
sında fore kazık sistemine ihtiyaç hâsıl olduğu, 
bunu yapmak için mütehassıs bir firma tarafın
dan müsait bir fiyat teklif edilmiş olmasına rağ
men işin bu firmaya verilmeyip daha yüksek fi
yatla başka bir mütaahhide verildiği ve işi alan 
mütaahhidin de bunu ilk teklifi yapan firmaya 
yaptırdığı ve bu yüzden kurumun 1,5 milyon li
ralık bir zarara sokulduğunun teftiş raporlariy-
le de tesbit edilmiş olduğu söylenmektedir. Bu 
hususun da doğru olup olmadığının, doğru ise 
sorumlular hakkında ne işlem yapılmış olduğu
nun açıklanmasını Sayın Bakandan rica ederim. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hakkındaki dilek
lerimi burada özetlemiş bulunuyorum. Biraz da 
îş ve İşçi Bulma Kurumundan bahsederek söz
lerimi bitirmiş olacağım. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu; 
Bu kurum da 1946 yılında 4837 sayılı Ka

nunla kurulmuştur. Bununla beraber memleket 
içindeki iller teşkilâtını ancak 1966 yılında ta-
mamlıyabilmiştir. Pek az ilçede henüz teşkilâtı 
mevcuttur. Ağır inkişaf etmesinin başlıca nede
ni malî bünyesinin çok cılız olmasıdır. Bu sene-
ki bütçeden bu kuruma yapılacak olan yardım 
sadece 16 milyon liradan ibarettir. İş ve İşçi 
Bulma Kurumunun görevleri 931 sayılı îş Ka
nununun 84 ncü maddesiyle yeniden düzenlen
miş ve genişletilmiştir. Bu hükümlere göre ku
rumun görevleri; her çeşit ekonomik işletme
lerle serbest sanat niteliği olan öbür işler için 
bilgi toplamak, iş isteme ve iş aramanın düzene 
bağlanması yolunda gerekli çalışmaları yapmak, 

BAŞKAN— İki dakikanız kaldı efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 

(Devamla) — İkinci defa konuşmamdan 5 da
kika mahsubetsek de bir daha çıkmasak olmaz 
mı? 

BAŞKAN — İkinci konuşmayı bir defada 
veremiyoruz efendim. Gruplar konuşmadan ve
rilemez. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Devamla) — Biz de ona göre söyleriz öyleyse 
efendim. 

BAŞKAN — Yarım saatlik müddet içerisin
de hazırlığınızı yapmış olmanız lâzımdı, Sayın 
Isıtan. Buyurun efendim, devam edin. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Devamla) — Sözîerdeki insicam da kesiliyor 
böyle olursa. 

Kurulmasında zaruret gördüğümüz işsizlik 
sigortasının da uygulayıcısı olması gereken bu 
kurumun, biran önce muhtacolduğu malî im
kânlara kavuşturulmasını ve çok eskimiş, bugü
nün şartlarına uymaktan uzak olan teşkilât ka
nununun da yeniden hazırlanarak günün ihti
yaçlarına cevap verecek hale getirilmesini te
menni ederiz. 

Bununla beraber kurumun dış ülkelere işçi 
gönderme hususundaki başarılarını da takdirle 
karşılarız. Kurum yalnız 1969 yılında dış mem
leketlere 100 bine yakın işçi sevk etmiştir. 

Ancak, dışarıya gönderilen bu işçilerimizin 
bâzı sorunları olduğu ve bunların çözülmesi için 
Hükümetin bunlara yardımcı olması da gerek
lidir. Bunları şöyle özetliyebiliriz. 

1. Dışarıya giden işçilerimizin memlekete 
dönmelerinde bunların memleket içinde kolay
lıkla iş bulmalarına imkân verecek ortamın ya
ratılması. 

BAŞKAN — Ama, mecburum efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 

(Devamla) — İşçi ücretlerinin iniş - çıkışlarını 
izleyip geçim şartlarmdaki yükseklik ile karşı
laştırılarak sosyal sıkıntıların önüne geçmek 
için bütün yurtta yahut bir bölgede veya bele
diye çevresinde alınması gereken tedbirleri tes
bit veya bunların uygulanmasına yardım etmek, 
çeşitli iş kollarındaki iş verenlerle işçileri göste
ren cetvelleri yayınlamak, mesleke yöneltmek, 
işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi ve 
usta (kalifiye) işçi yetiştirmesi için gerekli olan 
tedbirler üzerinde çalışmak, hizmet akitlerinin 
yapılmasında aracı olmak, tüzüğünde yazılı iş
leri görmek gibi toplum hayatında büyük önemi 
olan hususlardır. 

Kurum malî imkânsızlık yüzünden bugün, ne 
memleket içi işçi hareketlerini lâyık olduğu şe
kilde takibedebilmekte, ne düzenleyici olmak 
ödevini yerine getirebilmekte ve ne de muh-
tacolduğumuz kalifiye işçi yetiştirme ve mesle
ke yöneltme imkânlarına sahip bulunmaktadır. 
Kurum henüz kanunun belirli bir süre içinde 
çıkarılmasını emrettiği, kendi tüzüğünü bile sü
renin geçmesine rağmen çıkaramamıştır. 
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2. Dışarıya giden işçilerimiz, gittikleri mem
leketlerin gıda sistemine alışık olmadıkları için, 
beslenme hususunda sıkıntı çekmektedirler. 

Et ve Balık Kurumu, Gima veya benzeri bir 
teşekkül vasıtasiyle bunlara memlekette alı
şık oldukları gıdaları götürüp satmak hem iş
çilerimizi memnun edecek ve hem de bir kısım 
malılarımızın dışarıya ihraç etme imkânını 
sağlıyacaktır. Bu hususu ısrarla geçen seneler 
de ifade etmemize rağmen, şimdiye kadar olum
lu bir sonuç alamadık. 

3. Dışardaki işçilerimiz her sene askerlik 
yoklaması ve pasaport yenilemesi gibi birtakım 
külfetlere tabi tutulmaktadır. Bu hal aynı 
zamanda konsolosluklarımızı da devamlı meşgul 
etmektedir. Bu gibi mükellefiyetlerin her sene 
yapılması yerine, daha uzun müddetlerde tek
rarlanması mümkündür. Hükümet olarak buna 
bir kolaylık bulunmalıdır. 

4. İşçilerimizden otomobilleriyle Türkiye'
ye gelecek olanlardan bin Marklık bir avans 
alınmakta ve Alman Turing Kulübüne yatırıl
maktadır. Bu suretle de Türk işçilerine ait 
100 binlerce Marklık para devamlı olarak dı-
şarda kalmakta ve bundan ne işçilerimiz ne de 
memleket yararlanmamaktadır. 

BAŞKAN Sayın Isıtan, lütfen bağlayın efen
dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Devamla) — Burada kesiyorum, sonra devam 
edeceğim. 

BAŞKAN — Hakkınızıd.r 

G. P. Grupu adına Sayın Baysoy buyuru
nuz. 

FEHMÎ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; G. P. adına Çalışma Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerimizi arz et
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Çalışma hayatının güven ve barış içinde 
ilerlemesinde Çalışma Bakanlığı büyük bir so
rumluluk yüklenmiş bulunmaktadır. 

Bünyesinde dev müesseseler bulunmasına 
rağmen istenen gelişmeyi gösterememiştir: 

Bunda, Bakanlığın devam edegelen yetersiz 
Ibütçesinin rolü olduğu gibi, olayları kıymetlen
direcek gelecek hâdiseleri araştırıp tedbirleri
ni ortaya koyacak teknik bir teşkilâtın ve bu 
arada yeterli bir istatistikî çalışmanın bulunma
yışının da rolü büyüktür. 

Bakanlık, en kısa zamanda teşkilâtını ve 
çalışmalarını düzenleyip çalışanlara ve çalıştı
ranlara güven verici tedbirleri almalıdır. 

Türkiye'mizde bugün istihdam konusunda 
inanılır bir rakam tesbitine imkan yoktur. Bu 
konuda verilen bilgiler daha ziyade bir tah
minden ibarettir. 

Memleketimizde istihdam hacminin yıldan 
yıla, genişlediği bir gerçektir. Ancak bu, mem
leketimizde işsizlik sorunu gibi meselenin mev
cut olmadığını göstermez. İstihdam hacminin 
artmasına rağmen, tarımda olduğu gibi, tarım 
dışında da gizli veya açık işşçizlik mevcuttur. 
Şehirlere akının artması sebebiyle işsizlik daha 
ileri bir hale gelmektedir. Uzun vadeli tedbir
ler yanında, işsizliği azaltmak üzere, hemen uy
gulanacak tedbirler bulmağa mecburuz. 

Muhterem arakadaşlarım, 
Güven Partisi, işçi haklarının ve sosyal hak

ların geliştirilmesini, sosyal adalet içinde kal
kınmanın temel unsurlarından biri olarak gör
mektedir. 

Türkiye'de işçi hakları, sosyal haklar, kavga 
ile elde olunmamıştır. Bunlar millî dayanışma
nın, adalet duygusunun ve sevgisinin mahsulü
dür. İşçilerimizin hürriyet ve hukuk içindeki 
memleketlerde işçilere sağlanmış olan bütün 
haklara sahibolmaları lüzumuna samimiyetle 
inanmaktayım. 

Bu inanç ile, Güven Partisi başından beri 
haklı işçi dâvalarının yanında olmuştur. Ve ol
makta devam edecektir. 

Son iki yıl içinde çözüme bağlanan işçi is
teklerinin karara bağlanması için Güven Par
tisi samimî bir çaba göstermiştir. Bunun gibi 
tarım sektöründe çalışanlara güvenlik sağlan
ması, işçi sağlığı tedbirlerinin geliştirilmesi, iş
çi konutları için daha geniş fonlar ayrılması, 
sosyal sigorta fonlarından işçi çocuklarının, da
ha fazla ölçüde eğitim bursları almaları gibi 
konular, kuruluşundan beri Güven Partisinin 
programında yer almış bulunmaktadır. Bunla
rın gerçekleştirilmesi hususunda Hükümete yar
dımcı olmayı vazife biliriz. 

Sayın arkadaşlar; 
Türk işçisinin büyük çoğunluğunun, demok

ratik rejime bağlı, sınıf kavgasını hedef tut-
mıyan, kanunlara saygılı, kanunlara saygı çer-
çevresinde haklarını ariyan milliyetçi kuruluş-
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lar etrafında toplanmış görmekle sevinç ve if
tihar duyuyoruz. Bu vesile ile belirtmeyi zevkli 
bir vazife sayıyoruz. 

Bakanlık edenlerin, meselelerin üzerindeki 
tâvizkâr davranışlarını tasvibetmediğimiz gibi, 
muhafazakâr zihniyetin de yanında değiliz. 
274 ve 275 sayılı kanunlar Çalışma Bakanlığı
nın görevlerini daha hassas bir noktaya getir
miştir. 

Bir toplu sözleşme düzeni içinde, karar mü
essesesinin çok âdil olması gerektiğine inanıyo
ruz. Sendikalarımızın ve işçi topluluğumuzun 
anarşiye iltifat göstermediğini kabul ediyor ve 
samimiyetlerinden de şüphe etmiyoruz, tşgal ve 
anarşiye yol açan, hâdiselerin normal prosedür 
içmde olmadığına da inanıyoruz. Bu bakımdan 
sendikaların grev haklarını almadan önce, millî 
ekonomimiz yönünden Bakanlığın, daha yakın
dan, işçi ve işverenlerle temas kurmasında fay
da görüyoruz. 

Bıçak kemiğe dayandıktan sonra, Hüküme
tin aracılık yapmasının mânâsı zayıf kalmakta 
ve faydasını kaybetmektedir. 

Meselâ, Kencdy'nin başarılı çalışma hayatı 
içinde, sendikalara karşı tutumunu tetkik eder
sek; demir çelik işçilerinin grevinde kendisini 
ortaya atması ve sendikaların zam taleplerini 
bir noktaya kadar getirmesi, işverenleri, bu 
zam talebi karşısında fiyatları yükseltmek gibi 
bir politika takibetmelerinin doğru olmıyacağı-
nı kabul ederek, aylarca bu mücadeleye devam 
ettiğini ve böylece fiyat istikrarını, muhtelif 
vasıtalardan istifade ederek sağlamış olduğunu 
görürüz. 

Halbuki, memleketimizde her işçiye ücret 
zammı fiyatlara intikal eder hale gelmiş ve ha
yat pahalılığına sebebiyet verildiği nadir de 
olsa görülmektedir. 

Hükümetin büyük za'fını, fiyat istikrarsız
lığında görüyoruz. Fiyatları kendi halinde bı
rakmanın yalnız bir zümreye değil, bütün mil
lete sıkıntı getirdiğini, emek ve sermaye mü
nasebetlerini bozduğunu, ve böylece geçimin 
güçleşmesine sebebiyet verildiğini Hükümetin 
hesaba katması gerekmektedir. 

Bu yüzden, bu sıkıntının sanayileşmemizin 
hızlanmasına engel teşkil edeceğini, tereddüt
lere yol açacağını kabul etmek lâzımdır. 

I Halkın ve memurun olduğu kadar, işçiyi de 
bu geçim sıkıntısı içine düşürmiyecek iktisadi 
politikanın düzenlenmesi şarttır. 

Bu yönden, 274 ve 275 sayılı kanunların 
tatbikatında bâzı aksaklıkların olduğu, gerek 
Hükümetçe, gerekse işçi ve işveren sendikala-
rınca kabul edilmiş olduğu halde, millî menfaat
lerimize en uygun şekilde bir tasarı Hükümetçe 
Meclise henüz getirilmemiştir. 

Sendikalarımız, gün geçtikçe çoğalmakta ve
ya parçalanmaktadır. Bu parçalanışı işçi ve 
işveren açısından normal karşılamaya imkân 
yoktur. Sendika sayısının çokluğunu bir başarı 
şeklinde göstermek istiyen zihniyetin semimi-
yetini şüphe ile karşılarız. 

G-üven Partisi olarak sendika sayısı az, işçi 
sayısı çok, kuvvetli sendikaların taraftarıyız. 

Bakanlık işçi ve işveren münasebetlerini 
daha iyi seviyeye getirmek hususunda üzerine 
düşen görevleri yapmalıdır. Tarafların muta
bakata vardığı meseleleri tatbik etmeli, işlerin 
hallini çabuklaştırılmalıdır. 

Bakanlık arabuluculuk müessesesini de for
müle etmelidir. Zira bu müessesenin vakit vakit 
normal işlemediğini birkaç maddelik bir me-t 
selenin halli için aracılara, gerek sendikalar, 
gerekse işverenler tarafından çok büyük para
ların ödendiğini işitiyoruz. Bu konuda Bakan
lığın, bir çalışmasının olup olmadığını da bilmi
yoruz. 

iş Kanunu kolları yönetmeliği sendikacılı
ğımızın selâmeti halamından sık sık değiştiril-
memeli, hele siyasi baskılara göre, düzenlenme-
melidir. Sendikacılığımızın gelişmesi bakımın
dan buna zaruret vardır. Aksi takdirde yuka
rıda zararlarını belirttiğimiz gibi, yeni yeni 
sendikaların türemesine yol açar. 

Diğer taraftan, çok mühim bir problem ha
line gelen ve bir türlü nedenleri ortaya çık-
mıyan, işçi, memur ayırımı kesin hatlariyle vu
zuha kavuşturulmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Şimdide, Bakanlığa bağlı kurumlar üze

rinde görüşlerimizi belirtmek istiyoruz.-

I Sosyal. Sigortalar; bu kurumlar içinde baş
ta gelenidir. Malî yönü ile memleket içinde en 
kuvetli kudretli bir teşekkül sayılır. Maalesef 
elindeki büyük maddi imkânlar, ya tahville-

I re bağlanmakta veyahut han, apartman gibi 
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memleket ekonomisine faydası çok az olan ya
tırımlara kaydırılmaktadır. 

Bu dev müessesenin elindeki imkânları, sa
nayi yatırımlarına doğru kaydırmak suretiyle 
hem sanayileşmemizin çabuklaştırılmasını te
min, aynı zamanda işsizliğin giderilmesine de 
faydalı olacağına da inanıyoruz. 

Öteden beri, işletmeciliğin zararları öne sü
rülerek Sosyal Sigortalar bu nevi yatırımlar
dan uzak bırakılmıştır. Bu yanlış bir hesa
bın neticesidir. Bu vâridolsaydı, bu yolda ki 
faaliyetin plânlamaca tasvip ve Hükümetçe de 
desteklenmemesi gerekirdi. Devlet bu nevi ya
tırımların teşvikçisi olmalıdır. Sosyal Sigorta
ların bu yoldaki teşebbüsü Avrupa bankaların
da hiç de küçümsenmiyecek miktarda yekûn tu
tan işçi tasarruflarımızın yurda aktarılmasına 
yardımcı olacağına kaaniiz. 

Sosyal Sigortalar hastane ve sağhk servis
lerinde bir keşmekeşlik vardır. Bunu itiraftan 
sakınmak ıslahatı kabul etmemek demektir. 

Bir kısım hastanelerimizde başarılı hizmet
lerin görüldüğü bir vakıadır. Ama; diğer ta
raftan han, apartman köşelerinde sağlık hiz-< 
metlerinde yürütülmek istenmesinin de mâna
sını anlıyamıyoruz. Müsait olmıyan bu gibi yer
lerden doktorlarımız da içişlerimiz de şikâyet
çidir. Diğer taraftan geri kalmış bölgelerimiz
de ve ekseriyetle Doğu'da bulunan hastane ve 
sağlık servislerinde doktorsuzluk yüzünden 
hizmetler yapılamaz hâle gelmiştir. Bir taraf
tan izdiham devam ederken, diğer taraftan 
ihtiyaca cevap verir personelin olmaması, is
tihdam politikasının hatalı olduğunu göster
mektedir. Bunların düzeltilmesi için, Bakanlık
tan gayret beklemekteyiz. Bu büyük müessese! 
aylardan beri bir umum müdürden mahrum
dur ve kurumdaki bürokrasi yüzünden aylarca 
yaşlılık, ölüm, malûl aylıkları bağlanamamak-
ta hak sahiplerine bir avans verilme suretiy
le işler geciktirilmekte, aylar ve yıllar sonu 
iş sahibinin alacağı veya maaşı verilebilmekte
dir. 

Yine son günlerde personelin geçim sıkıntı
sı göz önünde tutularak, fazla mesai yaptırıl
dığı ve bu yüzden geniş paralar ödendiğini 
işitiyoruz. 

Hiçbir zaman Güven Partisi olarak perso
nelin aldığı maaşları yeterli bulmuyoruz. Bu

nunla beraber, verimliliğine inandığımız fazlai 
mesai yoliyle personelin memnun edilmesinin 
çıkar yol olmadığını da biliyoruz.• 

Böyle geçici tedbirlerden ziyade, personele 
ra,hat nefes aldıracak bir Personel Kanunu 
çıkarılmasında selâmeti görüyor, ve bu işte 
geç kalan Hükümeti de kınıyoruz. 

işçi meskenlerine gelince, elindeki büyük 
imkânlara rağmen işçilerimizin meskene ka
vuşması amaciyle, yapılan faaliyetleri yeterli 
bulmuyoruz. Kooperatiflere açılan kredilerin 
başarısının yanında başarısızı da göze batmak
tadır. 

Senelerce evvel, evlerine girdikleri halde, 
kredi münasebetlerine geçilemiyen kooperatif
lerin mevcudolduğu bir vakıadır. Bu gibi koope-. 
ratiflerde hem sigortanın parası bağlı kalmak
ta hem de işçilerin daha yüksek faiz ödemeleri 
gerekmektedir. 

Memleketimizde mesken yapmak bir mese
le olmaktan çıkmıştır, yeterki organizasyon 
kurulmuş ve plânlanmış olsun. 

iş ve işçi Bulma Kurumuna gelince: 

Daha çok dış ülkelere işçi sevkiyatı içinde 
faaliyetleri göze çarpmaktadır. Ancak, dış ül
kelere gönderdiğimiz işçilerimizin bir eğitime 
tâbi tutulmadığını görüyoruz. Halbuki bunlar 
bir eğitimden geçirilir ve gidecekleri memle
ketin örf, âdet ve imkân olduğu nisbette de li
san üzerinde fikir sahibi olurlarsa çok daha 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. Aileleriyle bir
likte göç şeklinde dış memleketlere giden bil
hassa Avusturalya'ya gidenler gibi, memleketi
mizle irtibatlarını kesmemek için ve bağlılıkla
rını zayıflatmamaları için, bâzı eğitim tedbir
lerinin alınmasının faydasına işaret etmek is
teriz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Esnaf ve sanatkârlarımızın huzur içinde ça

lışmaları her şeyden evvel kazançları ve istik
balleri bakımından güven içinde bulunmalarına 
bağlıdır. Güven Partisi olarak esnaf ve sanat
kârlarımızla ilgili konular üzerinde hassasiyet
le durmaktayız ve Hükümetin alacağı her ted
birde kendilerine yardımcı olacağız. 

Bunların da işçilerimiz gibi hastalık, ihti
yarlık. sakatlık ve benzeri hallerde sosyal gü
venliğe kavuşturulmalarını, kredi imkânlarının 
ihtiyaçlarını karşılıyacak seviyeye getirilmesi-
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ni, iş yerlerinin kurulmasına hız verilmesini, 
vergi bakımından defter tutma yerine götürü 
usulünün kabul edilmesini, çıraklık kanununun 
hallini, esnaf ve sanatkârlarla ilgili resmî ko
nularda lüzumsuz formalitelerin kaldırılması
nı, lâyik oldukları her türlü yardımların kendi
lerine yapılmasını temenni eder, ve bu konu
larda Hükümete daima Güven Partisi olarak 
yardımcı olacağımızı beyan ederim, 

Şurada üç tane de sorumuz var. Bunları da 
arz ettikten sonra sözlerime nihayet vereceğim. 
Bunlardan birisi 1969 senesinde dış memleket
lere 45 bin kişi gönderileceği geçen bütçede be
yan buyurulmııştu. Bu tahakkuk etti mi? 

2. 1970 te ne kadar işçi gönderilecektir? 
3. Bir de dış memleketlerde vazifeli olarak 

gönderilen din adamları için bir vazife talimat
namesi çıkarılmış mıdır? Veya böyle bir şey dü
şünülüyor mu Bunların çalışma şekilleri hak
kında bir bilgi rica edeceğiz. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Küçük. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SAMİ 
KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım 

Bütçesini müzakereye başladığımız Çalışma 
Bakanlığı; Çalışanlarla çalıştıranlar arasında, 
emeğin ve sermayesinde katkısiyle ürettiği 
ürün üzerindeki hakkın emekle sermaye arasın
da âdil bir esasa dayanmıyan paylaşılmasından 
doğan tarihî mücadeleyi, iktisaden zayıf ve iş
leri bakımından başkalarına muhtacolan çalı
şanların hayat seviyelerini ve onların her alan
daki iş ve gelecek güvenliklerini sağlıyarak bir 
sosyal barışa dönüştürmek maksadiyle kurul
muş bulunmaktadır. 

insanlık tarihi; çalışan - çalıştıran veya iş
çi - işveren arasındaki zaman zaman çok kanlı 
ve insanlik için acı ve ıstıraplı ve zaman zaman 
barış içinde devam eden sonsuz mücadelelerle 
doludur. 

Türkiyemiz, tarihten ders alarak, insanlık 
için acı ve yüz kızartıcı bu kanlı mücadeleleri 
idrak etmeden, diğer birçok milletlerin geçtik
leri bu zor ve ıstıraplı yollardan geçtmiyerek, 
akıl yoliyle işçi - işveren münasebetlerini, 27 
Mayıs Anayasasının teminatı altında hukuka 
bağlamak basiretini göstermiştir. Ancak son 
yıllarda akan işçi kanı; iş arzının bol bulun

duğu ülkemizde tarihten yeterli dersin alınma
dığını vs işverenlerimizin kâr yolunu basiret 
yoluna tercih etmekte olduklarını göstermek
tedir. Dileğimiz akan kanın, sosyal barışın de
vamına gelecekte de menfi bir etken olmaması
dır. 

Sosyal Devlet ilkesini, toplumumuz için te
mel bir felsefe kabul etmiş bulunan Anayasa
mız, sosyal ve iktisadi haklar ve ödevler bölü
müyle, özellikle çalışanlar yararına, onların in
san haysiyetine yaraşır bir hayat yaşamaları 
yolunda haklar getirmiş ve bu hakların ger
çekleştirilmesinde Devleti vazifeli kılmıştır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesin
de ve yürütülmesinde, Anayasanın, çalışmalara 
tanıdığı bu hakların zaman içinde gerçekleşti
rilmesi, işçi - işveren arasındaki sosyal barışın 
devamı için zaruridir. Artık emek - sermaye 
münasebetlerinde, her ne pahasına olursa olsun, 
üretimin artırılması ve kâr birinci faktör ol
maktan çıkmıştır, işçi; ailesiyle birlikte insan 
haysiyetine yaraşır bir hayat yaşamak, işinin 
ve geleceğinin güvenlik altına alınmasını sağ
lamak ve nihayet ürettiği değerden gerçek pa
yını istemektedir. 

Sosyal hayatın alabildiğine gelişip genişle
diği ve iktisadi koşulların sosyal hayat üzerin
deki ağır baskılarının gittikçe arttığı bir dev
rede çalışma şartlarının düzenlenmesi ve özel
likle işçi haklarının ve çıkarlarının güvenlik 
altına alınması, iş güvenliğinin sağlanması, sos
yal güvenliğin kanunlarla teminat altına alın
ması vazifeleri Devlet adına Çalışma Bakanlığı
na verilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım : 
Sosyal Devlet ilkesine ve felsefesine inan

mış ve bunu benimsemiş genç demokrasimizde, 
toplumun özellikle işleri bakımından başkala
rına muhtaç olan kimselerin huzur ve refahı 
ve bunların güvenlik altında tutulması, emek 
ile sermaye arasındaki dengenin objektif, sağ
lam ve emeğin istismarına yol açmıyan esasla
ra bağlanmış olmasına tâbidir. Bugün serveti; 
emek, ter ve nihayet hayatları pahasına yara
tanlar; sermaye sahipleriyle mukayese edilemi-
yecek kadar kötü bir hayat yaşamaktadırlar. 
işçilerimizin, iş ve gelecek teminatlarının biri
cik dayanakları olan sendikalar, özellikle malî 
yönde henüz emekleme çağına dahi erişmiş du
rumda değildirler. Aynı veya benzeri iş kolla-



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

rında suni olarak yaratılan sendika sayısının 
fazlalığı, sendikacılığın gelişmesine ve malî ba
kımdan isçileri destekliyecek hale gelmesine 
mâni olmaktadır. Ayrıca; istikrarlı bir iktisadi 
politika takibedilemediğinden, toplu sözleşme
lerin getirdiğini, her gün özellikle son yılda ar
tan hayat pahalılığı götürmekte, işçinin sosyal 
bakımdan kalkınmasına yararlı olamamakta 
ve işçi ürettiğini yiyememekte ve giyememekte-
dir. Bunlar yetmiyormuş gibi, bütçe açıkları
nın, çıkarılan ve çıkarılacak Vasıtalı vergilerle 
yine işçinin ve dar gelirlinin sırtına yüklemek
te ve kamu gelirlerinin kaçırılan gelir vergile
riyle artırılması yolunda olumlu adımlar atıla
mamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
iki önemli faktör Türk ekonomisi ve sosyal 

hayatını etkisi altında tutmaktadır. Bunlar
dan birisi ürettiğinden fazla tüketen bir tüke
tici toplum oluşumuz, diğeri de açık ve gizli iş
sizliktir. 

Konuya girmeden önce endüstriyel toplum
larla Türkiye'nin faal nüfusunun dağılımına göz 
atalım. 

Faal nüfusun Amerika'da yüzde 37 si, Rus
ya'da yüsde 30 u, Ortak Pazarda yüzde 45 i, 
Türldye'de ise yalnız yüzde 10 ıı sanayi sektö
ründe ; yine faal nüfusun Amerika'da yüsde 5 i, 
Rusya'da yüzde 38 i, Ortak Pazar ülkelerinde 
yüzde 16 sı, Türkiye'de ise yüade 78 i tarım ala
nında, yine faal nüfusun Amerika'da yüzde 58 i, 
Rusya'da yüzde 32 si, Ortak Pazarda yüzde 39 u, 
Türkiye'de yalnız yüzde 12 oi hizmetler sektö
ründe çalışmaktadır. Endüstriyel toplum ola
bilmek için tarım sektöründeki iş gücünün bü
yük kısmının sanayi sektörüne kaydırılmasına 
lüzum ve zaruret vardır. Bunun için de üretken 
sanayi yatırımlarının önplânda tutulması gere
kir. 

Çözmek zorunda olduğumuz üretim ve işsiz
lik konularından, ilgisi dolayısiyle işsizlik ko
nusunu ele alıp İnşaca görüşlerimizi belirtece
ğim : 

Ev, büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin işsizlik 
olduğundan şüphe yoktur. Buna rağmen ikin
ci Beş Yıllık Plân öncelikle millî gelirinin artı
rılmasını öngörmekte ve istihdam sağlamayı ge
lir yaratına ilkesine bağlamış bulunmaktadır. 

Bugün yurdumuzda gizli ve açık olarak mil
yonlarca işsiz bulunmakta ve nüfus artısı dola
yısiyle her yıl yarım milyona yalan insan bu 
grupa dâhil olmaktadır. 

Büyücek bir insan kütllesine istihdam sahası 
yaratacak olan toprak retormunun yapılamama
sı, Hükümet programında ve plânda ifadesini 
bulduğu şekilde yatırımların istihdam sahası 
yaratacak üretken sanayi alanlarına yöneltilme
si gerekirken, yatırım diliminde büyücek bir 
payın devamlı istihdam yaratmıyan ve üretici 
niteliği olmıyan Boğaz Köprüsü ve ekspres yol
lara tahsisini plân hedeflerine ve Hükümet pro
gramının esprisiyle bağdaştırmak mümkün ola
mamaktadır. Ayrıca teşvik görmekte olan mon
taj sanayii istihdam yaratmada menfi etken ol
duğu dikkatten uzak tutulmaktadır. 

Bir araştırmaya göre Emekli Sandığının ser
mayesi 4.2 milyar, Sosyal Sigortaların öz varlık
ları da (Bütçe raporuna göre) 9 milyar lira ci
varındadır. Bu iki sosyal güvenlik kurumunun 
bu sermaye ile hem devamlı istihdam yaratan ve 
hem de üretken olan sanayi yatırımlarına yö
nelecekleri yerde otel ve tatil köyleri gibi üret
ken olmıyan ve istihdam yaratmıyan yatırımla
ra yönelmiş olmaları ve sermayesinin büyücek 
bir kısmını tahvil mubayaasına yatırmış olma
ları plânın «Sosyal Sigortalar fonlarının üret
ken yatırım alanlarında finansman kaynağı ola
rak kullanılma?.!» ilkesiyle bağdaştırmak müm
kün değildir. 

Fazla işgücünün dış ülkelere gönderilmesi 
suretiyle işsizliğin bir ölçüde önlenmesi düşünü
lüyorsa da giden işçilerin % 30 - 40 nın kalifiye 
işçi olması kalkınma faaliyetine ve prodüktüvi-
teye menfi tesir yapmakta ve dolaylı olarak 
uzunca vâdede ülkede işsizliği yaratmaya se-
bebolacaktır. 

Değerli arkadaşlarım : 
Takibedilegelnıekte olan kalknıma politika

sı ile istihdam politikasının çelişkileri belirtil
dikten sonra, Beş Yıllık Plânda ve Hükümet 
programında iş ve işsizlik konusunda alınacağı 
bildirilen tedbirler üzerinde de kısaca duralını. 

Sosyal Güvenlik : 
Sosyal güvenlik; fertlerin sağlık garantileri

nin olması, çalışma güvencelerinin mevcudiyeti, 
yarınlarının teminat altına atnması, işsizlik si
gortalarının bulunması, emekli maaşlarının bağ
lanması gibi konuları kapsamaktadır. 
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Bir araştırmaya göre; ülkemizde çalışma ya
şı dışındakilerin (çalışma yaşı 15 - 64 arasıdır.) 
% 84 ünün gelir ve % 91 inin de sağlık garanti
leri yoktur. Yani bunlardan yalnız % 16 sının 
geliri vardır ki, bunlar ela emeklilerdir. Diğer 
% 84 ti özel gelirleri veya çocuk ve akrabaları 
tarafından bakılmakta veya perişan bir hayat 
yasamaktadırlar. Bunların ancak % 9 unun mu
ayene olacak doktor, ilaç alacak eczane ve teda
vi olacak bir hastaneye girme ve yatma olanağı 
vardır. % 91 i bu garantilerden yoksundur. 
Halkımızın ödeme gücü çok az olduğundan ge
tirilmekte olan sağlık sigortalarından fayda
lanmaları ihti malı azdır. Sağlık hizmetleri, an
cak genel bütçe ile yürütüldüğü zaman halkımı
za yararlı olabileceği kanısındayız. 

Çalışma yaşındakilere (15 - 64 arası) gelin
ce, bunların ancak % 52 si gelir ve % 36 sı sağ
lık garantisine sahiptirler. Sağlık garantisine 
sahibolanlar memurlarla sigortalı işçilerdir ki 
topliamı 1,5 milyon oivanndaldır. Bunların dı
şında kalan % 64 ün teminatı yoktur. Serbest 
meslek erbabı, küçük sanatkârlar, tarım işçileri 
ve çalışmıyan ev kadınları bunlara dâhildir. 

Ayrıca ekilen arazinin % 70 inin erozyona 
tabi olduğu ülkemizde, özellikle tarım sektö
rümde çalışanların tabii afetlere karsı sosyal 
güvenlikleri yoktur. 

Bu haliyle yurdumuzda sosyal güvenliğin 
mevcudolduğunu iddia etmek mümkün değil
dir. 

Sosyal güvenlik tedbirleri üzerinde de kısaca 
duralım : 

İşsizlik Sigortası : 
Üçüncü yılını idrak ettiğimiz ikinci Beş Yıl

lık Plin «SüreMi işçi niteliğini taşıyanlar için 
işsizlik sigortası kurulacaktır.» Böyle bir sig'or 
ta çalışmasının yürütüleblilmesi için iş ve İşçi 
Bulmfj Kurumu teşkilâtının geliştirilmesi ve iş
çi sendikaları ve sosyal güvenlik teşkilâtı ile 
sıkı bir işbirliği lâzımdır» denilmekte ve Hükü
met Programında da bu konuda «Sosyal Sigor
taların kapsadığı riks alanları genişletilecek ve 
işsizlik sigortasının gerçekleştirilmesi imkânları 
aranacaktır.» hükmüne varılmaktadır. 

Bütçe raporunda her ne kadar, bundan ön
ceki yıllarda olduğu gibi işsizlik sigortası ka
nun tasarısı üzerinde Bakanlığa çalışmalar ol
duğu yazılmakta ise de bi'*çe yılında çıkarıla

cağına dair 1970 programında bir vaade rastlı-
yamadım. 

Değerli arkadaşlarım : 
Tarım alanında çalışan ve büyük kısmı mev

simlik işçi niteliğini taşıyan yüzfeinlerce tarım 
işçisi en küçük bir sosyal güvenliğe sahip de
ğildirler. Bunların çalışma hayatları ve haklan 
seıı'rîikal bir örgüte tabd olmadıklarından zaman 
ve ücret bakımından hukukî müeyyidelere bağ
lanmış değildir. Bunlar; bölgenin geleneklerine 
ve işverenin insafına terk edilmiştir. Toprak 
ağalarının insafı ise, her türlü yargınm dışında
dır. 

Tarım gelirinin büyük kısmım üreten bu bü 
yük kütlenin çalışma hayatlarını zaman ve üc
ret bakımından tanzim ederek ve bunları huku
kî müeyyidelere bağlıyacak olan Tarım iş Ka
nunu her iki beşer yıllık plânlarda Hükümet 
programlarında ve yıllık programlarda yer al
masına rağmen bugüne kadar çıkarılamamış
tır. 

1970 yılı programında çıkajrılacağı vaadedi-
len ve bütçe raporundan Başbakanlığa verildi
ğini öğrendiğimiz bu kanunun biran evvel çı
karılarak emek gücünün israf ve sömürülmes1' 
ne son verilmesini beklemekteyiz. 

Tarım kesimindeki sosyal politikanın yürü
tülmesi büyük ölçüde toprak reformuna bağcı
dır. Tarım iş Kanunun, ancak, toprak reformu 
ile birlikte yürütüldüğü zaman istenilen verimi 
verecektir. Halbuki iktidar, bu kesimde çalışan 
topraksızlarla az toprağa sahibolanları topra
ğa kavuşturacak, issizliği hissedilir ölçüde azal
tacak ve üretimi artıracak olan toprak reformu 
gibi köklü bir tedbire cesaret edememektedir. 

Anayasamız, toplum yasanımızı tam çalışma 
esasına bağlamış bulunmaktadır. Her vatanda
şın, toplum içinde insan haysiyetine yaraşır bir 
hayat seviyesine sahibolarak yaşamasını ve ha
yatını devam ettirmesi temel bir ilkedir. 

Emek arzının bol, işsizlk sigortası ve tarım 
iş kanunlarının çıkarılmadığı bir ülkede 'asgari 
ücretlerin tesbiti oldukça güç bir problemdir. 
Bununla beraber 1869 ortalarında altı bölge 
esası üzerinde prodüktüvite artışları da dikatte 
tutularak tesbit edilmiş bulunan asgari ücret
ler, yıllardır süren ıstıraba son vermiştir. Bu 
olumlu tutumundan ötürü Hükümeti ve ilgi
lileri tebrik ederiz. 
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Bu arada sanayileşmiş ülkelerdeki ücretler 
konusuna da kısaca değinmek isterim. 

Sanayileşmiş toplumlarda makinanın yoğun
laşması ve teknolojinin dev adımlarla ilerlemesi 
sonucu üretim artarken işçi - usta arasındaki 
ayırım ve bunun sonucu olarak ücretler arasın
daki fark ta azalmış ve bâzı ülkelerde kalkmış
tır. Buna karşılık artan üretimden toplu sözleş
melerle işçilere pay ayrılması kabul edilmiştir. 
Bu sözleşmelerde anakuraıl; üretim artışından 
ileri gelen çıkarların işçi, sermaye ve tüketici 
arasında eşit olarak paylaşılmasıdır. 

Birçok ülkelerde uygnlanagelmekte olan 
prodüktüvite artışından işçiye pay verilmedi 
usulünün, Türkiye'de de uygulanmasını ve bu
nun toplu sözleşmelerle teminat altına alınma
sını dilemekteyiz. Uygulanacak bu usulde üre
timin belirli şekilde artacağı aşikârdır. An
cak artan üretimden işçinin gerçek payını ala
bilmesi için işçinin yönetime katılmasının za
ruri olduğu aşikârdır. 

Değerli arkadaşlarım : 
Bakanlığın ağır yükünü taşımakta olan 

Sosyal Sigortalar Kurumu ile iş ve işçi 
Bulma Kurumu hakkında da kısaca mâru
zâtta bulunmayı yararlı bulmaktayız. 

Sosyal sigortalar : 
Sermayesi; işçilerden ve işverenlerden ke

silen primlerden teşekkül eden Sosyal Sigor
talar Kurumu, gerek işçinin sosyal bünye
sinde, ekonomik durumunda ve sosyal güven
liğinde ve gerek millî ekonomide büyük hiz
metler ifa etmekte ve daha fazla edecek güç
tedir. 

508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 
kapsamını Türkiye'deki bütün illerde tek ki
şiye kadar teşmil edecek olan, 9 milyar lira
lık öz varlığa sahip Kurumun 64 ilde sigor
talılarının eş ve çocuklarının da sağlık hizmet
lerinden yararlandırılmaları ve işçi çocukları
na öğrenim bursu verilmesi kararlarını takdirle 
karşılarız. 

Sosyal Sigortalar Kurumu yönetiminde Ku
rulun asıl sahibi olan işçiler yeteri kadar 
temsil edilememektedirler, Kurumun, genel 
kurullarının yetki ve sorumluluklarının artı
rılması ve Kurumun özerk bir hale getiril
mesi hazırlıklarına başlanması işçinin genel is
tekleri arasındadır. Ve biz de bu haklı istek
lere katılmak isteriz. 

Her türlü imkânlara, sahip, rasyonel çalı
şacak ve her türlü kırtasi faaliyetleri basit
leştirecek durumda olan Kurumun, buna önem 
vermediğini üzüntü ile görmekteyiz. Bir işçi
nin, aylık prim cetvellerini ve vizite kâğıt
larını doldurmak nerede ise ihtisas istiyen bir 
konu haline gelmiştir. Bir vizite kâğıdına 
son çalıştığı 120 gün yerine 1 yıl yazarsanız 
hasta, ne durumda olursa olsun muayene ol
madan geri gönderilir ve muayene ancak for
malite tamamlanınca olur. Modern (bir mües
sese de, müessesenin asıl sahiplerine karşı 
artık mevcudolmıyan «Ceberrut Devlet» anla
yışını uygulamakta bir yarar yoktur. Bunlar 
basitleştirilmeli ve işçiye Kurumun asıl sa
hibi muamelesi yapılmalıdır. 

Değerli arkadaşlarını, 
iş piyasasını değerlendirmek, işçilerin mes

lekî eğitimlerinin yükselmesinin ve kalifiye 
işçi yetiştirilmesi için gerekli tedbirler üzerin
de çalışmak, kurslar açmak ve açtırmak. 
hizmet akitlerinin yapılmasına aracılık etmek 
gibi maksatlarla kurulmuş bulunan iş ve İşçi 
Bulma Kurumu faaliyetini istihdam imkânları 
az olduğundan, yurt içinden ziyade yurt dı
şına iş giioii sevk etmeye teksif etmiş bulun
maktadır. 

Âtıl iş gücüne, yurt dışında pazar sağla-
yıncaya kadar Kurumun değeri lâyiki veçhile 
anlaşılmamıştı. Kurumun gelişmesi ancak 
1960 yılından sonra, her ilde birer şuha aç
mak suretiyle gerçekleşme yoluna girmiştir. 
Bununla beraber Kurum, gelişmesine paralel 
malî imkân ve personel kadrosuna kavuşmuş 
değildir. 

Fazla iş gücünü piyasalara sevkstmekle 
Kurum, âtıl işgücüne iş sahaları sağlamakta, 
onları, işsizlikten kurtararak sosyal prob
lemlerin oluşunu önlememekte ve nihayet iş
çilerin tasarruflarının kalkınmada değerlen
dirilmesine yardımcı olmaktadır. Bu fonksi
yonları yapan Kurumun en kısa zamanda 
malî imkânlara kavuşturulmasını ve yeterli sa
yıda ve nitelikte personelle donatılmasını di
lemekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım : 
Hükümet Programında «Bakanlık kuruluş

ları yeniden düzenlenecektir» hükmü yer al
maktadır. 
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Çalışma Bakanlığının, sosyal Devlet ilkesi
nin dahi benimsenmemiş olduğu bir dönemde 
çıkarılmış ve Anayasnm kişiye tanıdığı sosyal 
ve iktisadi hak ve ödevleri kapsamıyan bir ka
nunla yürütülmesi beklenemez. 

Bakanlık Teşkilât Kanununun günün ihti
yaçlarını karşılıyacak şekilde değiştirilmesini, 
Sosyal Sigortalar Kanunundaki kapsamların 
genişletilmesini öngören tasarıların hazırlan
masının, iş ve İşçi Bulma Kurumunun, geli
şen istihdam karşısında imkânları da göz 
önünde tutularak yeniden düzenlenmesinin za
ruretine inanyoruz. 

Konuşmaya başlarken; işçi ve işveren ara
sındaki tarihi mücadeleye değinmiş ve Çalış
ma Bakanlığının bu tarihi mücadeleyi sosyal 
barışa dönüştürmek vazifesini yüklenmiş bu
lunduğunu söylemiştim. Toplum düzeninin 
muhafazası ve sosyal barışın devamı, yukarda 
sıralanan tedbirlerin alınmasiyle mümkün ola
cağı aşikârdır. Bunlarda geç kalmamakta top
lum düzenimiz için büyük yararlar vardır. 

1970 programının da büyük ölçüde öngör
düğü bu tedbirlerin alınmasında genç ve ener
jik sayın bakanın önderlik etmesini samimi
yetle beklemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, sendikalar hakkında 
da kısaca görüşlerimizi belirttikten sonra dış 
ülkelere gönderilen işçilerin bâzı problemle
rine değineceğiz : 

1968 yılı sonu itibariyle Türkiye ölçüsün
de örgütlenmiş 457 ve işyeri esasına göre ku
rulmuş 298 ki cem'an 755 sendika vardır. 

Sanayileşmiş ülkelerde bunun onda biri 
kadar dahi sendikanın mevcudolmadığı bir 
gerçektir. Sendika adedi azaldıkça sendikaya 
kayıtlı üye adedi artar ve sendikalar toplu 
sözleşmelerde işçi haklarını daha kuvvetli 
olarak savunurlar ve bu hakları alırlar. Sen
dika enflâsyonlarının bulunduğu ülkelerde iş
çiler kendilerini sarı sendikaların elinden ve 
binnetice sömürülmekten kurtaramazlar, ül
kemizde de sendikaların pazarlık güçlerinin 
artması için benzeri iş kollarındaki sendikala
rın birleşmelerinin zaruretine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardan beri taki-
bedegelmekte olduğumuz üretken olmıyan 
ve istihdam yaratmıyan tutarsız iktisadi po
litikanın sosyal sonucu işsizliktir, işsizliğe 
bir çare olarak işgücü ihracını öngördük. Bu 
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çare döviz bütçemizde de olumlu olmaktadır. 
Bugün yurt ekonomisinde 120 milyon doların 
üstünde döviz sağlıyan 300 bini aşkın vatan
daşımız hayat ve istikbalini kazanmak için 
yaban ellerde işçi olarak çalışmakta ve emek 
güçleriyle kalkınmış ülkelerin daha da kalkın
masına yardımcı olmaktadırlar. Bu büyük gü
cün, Türkiye'nin kalkınmasında kullanılma
sını içtenlikle dilemekteyiz. 

Yurt dışına gönderilen ve orada çalışan iş
çilerle ilgili önemli gördüğümüz birkaç konu
yu dile getirmeyi ve Hükümetin bunlar üze
rine eğilmesini dilemekteyiz. 

1. Dışa gönderilen işçilerde tercih sıra
sı, kalifiye olmak ve kalifiye işçiler arasında 
da özel ihtisas dallarıdır. 1970 programına gö
re dışa gönderilen işçilerin % 30 - 40 ı kalifiye 
'işçidir. Halbuki kalkınmada bunlara ihtiyacı
mız sınırsızdır. Kalifiye işçi ihracı, bu bakım
dan kalkınma aleyhine olmakta ve uzunca va
dede de yurtta işsizliği teşvik eder bir nitelik 
taşımaktadır. Plânın da işaret ettiği bu mah
zur giderilmelidir. 

2. Sanayileşmiş ülkelere işgücü gönderen 
diğer ülkeler, oradaki işçilerini meslekî kurs
lardan geçirmektedirler. Bu kurslardan ge
çen işçiler kalifiye işçi statüsüne geçmekte ve 
hem ücretleri artmakta ve hem de dönüşlerin
de yurtları ekonomisine üretken olarak fay
dalı olmaktadırlar. Kurslara katılan işçilerin 
%70 inin masraflarını kendi hükümetleri % 30 
unun masraflarını da işçiler karşılamakta
dırlar. Her bakımdan yararlı olduğuna inan
dığımız bu kursların aynı esaslar dâhilinde 
Türk işçilerine de uygulanmasını dilemekteyiz. 

3. Türk - iş; dış ülkelerde bulunan iş
çilerle sendikal faaliyetler bakımından ilgili 
görülmemektedir. Bu sebeple işçilerimiz kendi 
sendikalarına üye olan o ülke işçilerinin hak
larından yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. 
Uluslararası işçi teşekküllerine yani ILD'ye 
üye olan Türk - işin en kısa zamanda işçiler
le direkt irtibat kurmasını, işçilerimizin sendi
kalara girmelerine ve sendika haklarından fay
dalanmalarına ön ayak olmasını dilemekteyiz. 

4. Almanya'da halen işçilerimiz tarafın
dan kurulmuş 100 kadar şirket vardır. Bun
lardan ancak 3 - 4 tanesi organizedir. Bu şir
ketler üyelerinin paraları Alman Bankalarında 
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yatmakta ve Almanya'nın iç ve duş yatırma
larında kullanılmakta ve gazete haberlerine 
göre son günlerde Amerikan kapital çevreleri
nin bile bu paralar istinasını çekmeye başla
mıştır. Bu şirketlerin organize olmalarına dev
letin yardımcı olmasını, biriken seırmayelerin 
devletin yeni teşebbüslerinde kaynak olmasını 
ve Hükümetin bu konuya eğilmesini 'dilemek
teyiz. 

5. Yurt dışında bulunan işlerimizin, or
talama olarak, 18 000 kadar öğrenim çağında 
çocuğu vardır. Bunların tamamının Türk 
okullarında toplanmasına ne lüzum ve ne de 
zaruret vardır. Ancak, bunlara kültür ders
leri verilerek daha küçük yaşlarda iken Tür
kiye'ye ve Türklüğe, Türk milletine yabancı
laşması önlenmelidir. Gönderilen öğretmen
ler azdır. Millî Eğitim ve 'Çalışma Bakanlık
larının bu konuya ciddiyetle eğilmelerini di
lemekteyiz. 

6. Yurt dışında çalışmakta olan ve mik
tarları 300 binin üstüne çıkan işçilerimizin, oy 
hakkına sahip aileleriyle birlikte, sayıları 
yarım milyona varmaktadır. Bunlara oy hak
kı tanınmalıdır. Amerika 'lılar dünyanın ne
resinde olurlarsa olsunlar oylarını kullan
maktadırlar. Seçim kanunlarında gerekli de
ğişiklik yapılarak yurt dışında bulunan bütün 
vatandaşların oya katılmaları saklanmalıdır. 

7. Yurt dışındaki işçilerimiz birçok ah
valde izinlerini Türkiye'de geçirmektedirler. 
Devlete yılda 120 milyon doların üstünde dö-
viz sağkyan ve bu suretle kalkınmanın adeta 
önemli bir finansman kaynağı olan işçileri
mizin yurda gelişlerinde beraberlerinde getir
dikleri birkaç kuruşluk hediye veya satış eş
yası için gümrüklerde didiklenmelerini ve 
saatlerce bekletilmelerini haldi bulmuyoruz. 
Yurda yılda bir defa geliyorlar. Ticaret ya
panlar bunu birkaç defa yaparlar. Bir defa 
gelen bu gibi işçilere gümrük muafiyet hu
dutları genişletilmeli ve yurda girişleri kolay
laştırılmalıdır. 

8. izinlerini geçirmek üzere kara veya 
demiryolu ile gelen işçilerimiz Yugoslavya ve 
Bulgaristan'ı geçmek için bu devletlerin kon
solosluklarımdan vize almaktadırlar. Yüzbin-
lerce işçinin vize için bu devletlere ödedikleri 
harçların miktarı milyonlara varmaktadır ve 

ayrıca vize için işçilerimiz işgücü kaybetmek
tedirler. 

Hükümetin bu devletlerle en kısa zamanda 
vize anlaşmaları yaparak işçilerimizi külfet
ten, hazinemizi de döviz kaybından kurtar
masını dilemekteyiz. 

9. izinli gelen işçilerin bir kısmı hava 
yollarından faydalanmaktadır. Daha fazla 
Aralık ve Ocak aylarında gelen işçilerimiz için 
Türk Hava Yollarının Charter seferber yap
ması hem döviz kaybını önler ve hem de Türk 
Hava Yollarına daha geniş iş sahaları sağlar. 
Bu konu üzerine eğilmesini Hükümetten dile
mekteyiz. 

10. Yurt dışında bulunan işçilerin her tür
lü vatandaşlık işleri oradaki konsolosluklar 
vasıtasiyle yapılmaktadır. Konsoloslukların 
çalışma saatleri, işçilerimizin bol bulunduğu 
ülke resmî dairelerinin çalışma saatlerine uy-
durulmadığından işlerini takip için konsolos
luklara uğrıyan işçiler saatlerce ve bâzan gün
lerce beklemek zorunda kalmaktadırlar. Ya
zılarına da bazan ancak iki ayda cevap ve
rildiğine de şahidoluyoruz. 

Konsolosluklarımızın işçilerin müracaatla
rına cevap verecek şekilde bir çalışma düze
nine sokularak işçilerin iş saati ve Hazinenin 
döviz kaybı önlenmelidir. 

11. Yurt dışına işçi şevkinde zaman za
man basına da intikal eden yolsuzluklardan 
bahsedilmektedir. Bu gibi olay veya dediko
dulara son vermek üzere, yurt dışına gidecek 
olanların sıra numaralarının periyodik olarak 
ilânında fayda görmekteyiz. 

Sözlerime burada son verirken Grupum adi
ne saygılarımı sunar. Bütçenin millete hayırlı 
olmasını ve uygulıyacaklara başarılar dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — A.P. Grupu adına Sayın Kı-
naytürk. 

A.P. GRUPU ADINA FARUK KINAY-
TÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, değerli sena
törler ; kıymetli Bakan, güzide Bakanlık erkânı; 

Çalışma Bakanlığının 1970 yılı bütçesi üze^ 
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş, temen
ni ve tenkidlerini arz etmek üzere huzurunuz
da bulunmaktayız. 
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Çalışma Bakanlığı; 4841 sayılı Teşkilât Ka
nununun 1 nci maddesi ile Sosyal Politika sa
hasında geniş görevler almış bulunmaktadır. 

Demokratik nisamda, hürriyet ve adalet 
içinde dengeli ve süratli bir kalkınma yolumda 
olan memleketimizde iş hayatının düzenlen
mesi, çalışanların sosyal güvenliklerinin te-
minat altına alınması, yaşama seviyelerinin 
yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasın
daki münasebetlerim koordine edilmesi ve ça
lışma gücünün umumi refahı artıracak şekil
de verimli kılınması, işgücü zayünin önlenme
si gibi sosyal ve ekonomik karakter arz eden 
tedbirlerin alınması ve alınan tedbirlerin icrası
nın kontrolü bu Bakanlığın (genel vazifelerin-
dendir. 

Ayrıca 1961 Anayasasının 40 - 48 nci mad
delerinin getirdiği yeni hükümler Çalışma Ba
kanlığının görevlerini birkaç misli artırmıştır. 
Bu bakanlığın faaliyetleriyle, toplumun ya
kın ilgisi de nazarı dikkate alınırsa, hizmetin 
önemi ve bunun tahmil ettiği yükün ağırlığını 
gösteren sosyal panoroma kolaylıkla ortaya 
konur. 

Bu kadar önemli hizmetler ifasına memur 
edilen Çalışma Bakanlığı, gaye ve görevlerini 
karşılamıya yeterli bütçe imkânlarına ve kadro 
artışlarına sahip değildir. 

1970 malî yılı bütçesi 37 234 869 lira olup, 
bunun 18 500 000 lirasını cari harcamalar, 
1 350 000 lirasını yatırım harcamaları ve 
17 384 869 lirasını da sermaye teşekkülü ve 
transfer harcamaları teşkil etmektedir. 

Buna göre Bakanlık Bütçesi geçen yıldan 
696 812 liralık bir artış göstermekte ise de, 
bunun 4 262 lirası cari harcamalardan, 235 000 
lirası yatırım harcamalarından, 457 550 lirası 
da sermaye teşekkülü ve transfer harcamaların
dan ileri gelmektedir. Bu vaziyet karşısında 
Bakanlığın asli görevleriyle ilgili önemli bir 
artış görmediğimizi belirtmek isteriz. 

Bu umumi hizmet çerçevesini ortaya koy
duktan sonra, bakanlık bütçesini şu anafikir-
ler üzerinde tahlil etmeyi uygun görmekteyiz. 

1. Bakanlığın mevzuat çalışmaları ve ge
çen sene halledilemiyenlerin nedenleri, 

2. Diğer faaliyetleri, 
3. Dilek ve temennilerimiz, 
4. Parti görüşümüz. 

Hemen her gün cereyan ettirilmek isteni
len işçi ve işveren olayları karşısında Adalet 
Partisinin sosyal politika ve güvenlik anlayı
şını bir defa daha bu kürsüden belirtmek iste
riz. 

Parti ve Hükümet programımızda işaret et
tiğimiz gibi iş hayatında istikrar ve düzene, 
hür sendikacılığa, sosyal güvenliğe inanmak
tayız. 

Çalışan vatandaşlar arasında kadın ve ço
cukların özel hükümlerle himaye edilmesine 
çalışma şartlarının düzeltilmesine, işgücünün 
hak ettiği karşılığı alabilmesine yardım et
mek üzere asgari ücret tesbitine ve nihayet 
işçilerin kütle halinde teşkilâtlanarak işvereni 
karşısında sendika ile çıkıp ücret için kollek-
tif pazarlık usulüne başvurmasına, taraftarız. 

Hür sendikacılığı, hem ücret pazarlığı, hem 
çalışma şartları ve hem de demokratik bir dü
zende verimi artıran, meslekî ve beşerî daya
nışmayı takviye eden faydalı bir müessese ola
rak kabul ediyoruz. 

Sendika hürriyetine karşı müdahaleyi do-
mokratik hak ve hürriyetlere karşı yapılmış 
bir müdahale olarak görüyoruz. 

Meslekî eğitimi ve kalifiye işgücü yetişti
rilmesini teşvik ve bu hususta sendikalarla iş
birliği yapmanın doğruluğuna inanıyoruz. 

Sosyal Adaletin temel şartlarını kalibiliye-
tine göre herkesin bir iş sahibi olabilmesinde ve 
geçim seviyesine uygun bir gelir sağlama im
kânının bütün vatandaşlar için teminat altına 
alınabilmesinde görmekteyiz. 

işsizliği önlemek için istihdam imkânlarını 
plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek, 
büyük sanayileşme hamlelerini geliştirmek yo
lundaki gayretlerimizi artırmak, yeni iş saha
larının açılmasını sağlamak, çalışanların sayı
sının artırılmasını ve emeğinin karşılığını her 
işçinin tam almasını temin etmek anaprensibi-
ınizdir. 

İktisadi kalkınmamızın, insangücü, serma
ye ve tabiat kaynaklarını ahenkli bir şekilde 
kullanmakla mümkün olacağına inanıyoruz. 

Sermaye, emek ve teşebbüsü birbirine muh
taç ve yekdiğerini tamamlıyan anaunsurlar 
olarak görüyoruz. Bu itibarla dengeli bir ça
lışma ortamı yaratmanın, işçilerimizin bugü
nünü yarınını teminat altında tutacak tek yol 
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olan sosyal güvenliği sağlamanın, iş itibariyle 
başkalarına tabi olanları, huzur, emniyet ve 
refah içinde bulundurmanın bir vazife olduğunu 
kabul ediyoruz. 

Çalışma ve işyeri şartlarının düzeltilmesi
ne, işçi sağlığını çevreliyen bütün tedbirlerin 
alınmasına, işçi konutlarına ayrılan fonların 
artırılmasına ve işçilerimize geçen sene te
menni ettiğimiz ve gerçekleşmesinden işçile
rimiz adına büyük memnuniyet duyduğumuz 
ferdî mesken kredilerinin verilmesinin devam 
ve lüzumuna inanıyoruz. 

Sosyal güvenlik anlayışımız. 
Hastalık, analık, iş kazaları, meslek hasta

lıkları, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigorta
ları gibi bütün çalışanları kapsıyan şümullü 
sosyal güvenlik tedbirlerini geliştirmek ve bu
na yalnız işçi işveren değil devletin de bir mik
tar katılmasını gerektiğine kaaniiz... 

Geçen sene de işaret ettiğimiz gibi ziraat 
işçilerinin de sosyal güvenlik içine alınmasının 
lüzumuna inandığımızı tekrar belirtmek is
teriz, 

Sayın Bakan arkadaşımızdan bu hususta 
ne için hâlâ bir hal çaresi bulunmadığını ve 
çalışmaların süratle bir sonuca bağlanmasını 
beklemekte olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

ikinci Beş Yıllık Plânda yüksek heyeti
nizin malûmları olduğu üzere sosyal güvenlik, 
bütün toplumun modernleşme ve sanayileşme 
sonucu meydana çıkan risklere karşı hayatı bo
yunca koruyan sosyal bir politika «ıracı olarak 
ifade edilmiştir. 

Bizim de inancımız budur. Bunun gerçek
leşmesi için parti olarak, Hükümet olarak ça
lışmakta olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu 
anagörüşümüzü belirttikten sonra : 

Bakanlığın mevzuat çalışmaları üzerine eği
leceğiz. 

Bunları da; 
1. Kanunlar 
2. Tüzükler 
3. Yönetmelikler olarak gözden geçire

ceği. 

işçi - işveren arasındaki münasebetleri ye
tersiz ve noksan kanunlarla halletmeye imkân 
olmıyacağını gayet iyi takdir buyuran kıy
metli Bakan arkadaşımın bu hususta fazla has
sasiyet göstereceğine eminim. 

işçi - işveren arasındaki ahengi sağlıya-
cak kanunlar sayesinde, çalışma ve istihsal gü
cünün ve gayrisâfi 'millî gelir hâsılasının ar
tacağını ve çoğalan nüfusa dengeli olarak in
tikal edeceğini temel görüş olarak kabul et
mekteyiz. 

4841 sayılı Bakanlık Kuruluş Kanununun 
6 ncı maddesinin (d) fıkrasının değiştirilme
sini yeterli görmüyoruz. 1969 senesinde hazır
lanan ve seçimler sebebiyle çıkarılamıyan, bu 
defa daha geniş bir şekilde hazırlanmış oldu
ğunu öğrendiğimiz tasarının biran evvel ka
nunlaşmasını beklemekte olduğumuzu belirt
mek isteriz. 

Kuruluşunda 50 kişi olan Bakanlık kad
rosunun 5 kişilik personel dairesi, bugün 600 
kişi olan bakanlık kadrosu karşısında 6 kişi 
ile idare edilmektedir ki bu da hizmetin nasıl 
aksıyacağmı kolaylıkla göstermeye kâfidir. 

Bu imkânsızlıklar Bakanlığa bağlı bütün 
kuruluşlarda hemen hemen aynıdır. Onun için 
kıymetli Bakan arkadaşımdan yukarda ifade 
ettiğimiz teşkilât kanununun süratle çıkartıl
masını temin buyurmalarını belirtmek isteriz. 
1971 bütçesinde bu konu üzerinde bir daha 
eğilmemek bahtiyarlığına ulaşmak büyük ar
zumuzdur. 

Memleketimizin iklim şartları, değişik usul 
ve gelenekleri göz önünde tutularak büyük bir 
titizlikle hazırlanan ve yabancı kaynaklardan 
da istifade edilen Tarım iş tasarısında birçok 
yeniliklerin bulunması, hususiyle ilk Tarım 
Komisyonu ihdası, uygulama alanının işçi 
sayısı ile değil, Tarım işlerinde ücret karşı
lığı bir hizmet akdi ile bağlanmış olmasını isa
betli görmekteyiz. 

Tasarının Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. 
ile alâkası olduğu gerekçesi ile tetkikte oldu
ğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tetkikatm 
biran evvel tamamlanarak tasarının kanunlaş
masını görmek büyük arzumuzdur. 

Tarım alanındaki iş ve işçi bulma aracıları 
hakkındaki kanun tasarısının da biran evvel 
kanunlaşmasını bekliyoruz. 

Tarımda asgari ücret tesbiti usulleri hak
kında 99 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşme
sinin onaylanmasını memnuniyetle karşıladığı
mızı ifade etmek isteriz. 

Sosyal güvenliği sağlamak bakımından 
Yüksek Meclislerin kabul buyurduğu işçi - iş-
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veren münasebetlerine yön veren 275 sayılı 
Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt Kanunun
da görülen aksaklıkların giderilmesi husu
sunda yapılan çalışmaların nihai safhaya gel
diğini ve teklif edilecek tadillerin biran evvel 
Meclislerden geçirilerek kanunlaşmasının lüzu
muna inanmaktayız. 

Grev ve lokavtı işçi teşekkülleriyle, işve
renler arasındaki açık pazarlığın 1961 Ana-
yasasiyle getirilmiş bir hakkın neticesi olarak 
kabul etmekteyiz. 

Kanun çerçevesi dâhilinde greve giden ve 
hakkını hukuk düzeni içinde istiyen işçileri
mizin bu hareketini normal karşılıyoruz. 

Yalnız, grevlerin memleketimizin ekonomik 
ve sosyal hayatını felce uğratacak mertebeye 
erişmesine de hiçbir suretle taraftar olmıyaca-
ğımızı belirtmek isteriz. 

Hele kanunsuz grev, boykot, işgal ve tah
riplere karşı iktidarımızın en küçük bir müsa
maha göstermiyeceğini katiyetle ifade etmek 
isteriz. 

Bâzılarının düşündüğü doktriner gayeler 
taşıyan sosyalizm maskesi altında işçilerimizin 
haklarını kanunsuz hareketlerle alabilecekleri 
telkin ve teranelerini asil işçilerimizin şiddetle 
reddetmeleri; yarınki iş hayatımız için en bü
yük bir teminat olarak görüyoruz. (Bravo 
sesleri) 

Hakikatle en küçük bir bağlantısı olmıyan 
bu ifadelerin hasretini çektikleri ülkelerdeki 
işçilerin değil ücret pazarlığı, serbest konuş
ma ve hür yaşama imkânları olmıyan gerçek
ler karşısında neyi pazarlık edecekleri sorusu 
daima cevapsız kalacaktır. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun tadili ça
lışmalarında; işçi - memur ayrımının kesin 
bir sonuca bağlanmasının lüzumuna kaani bu
lunduğumuza işaret etmek isteriz. 

ikinci Beş Yıllık Plânm öngördüğü işsizlik 
sigortası kanun tasarısının da kanunlaşması
nı sabırsızlıkla bekliyoruz. 

Sosyal sigortaların geniş tatbik sahaları 
karşısında bütün riskler artmıştır. Bu riskler 
işsizlik sigortasının kurulma mecburiyetini 
açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Bu bakımdan tasarının süratle kanunlaşma
sı gerektiğini ifade etmek isteriz. 

Malûmları olduğu üzere 274 ve 275 sayılı 
kanunlar yeni hükümler getirmiştir. Buna pa

ralel olarak artan iş hacmi karşısında geçen 
sene de ifade ettiğimiz gibi İş Mahkemeleri Ka
nununu değiştiren tasarının da biran evvel 
Meclislere şevkini ve kanunlaşmasını bekliyoruz. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre bakanlı
ğın işçi sağlığı ve iş güvenliğine verdiği öne
mi takdirle ifade etmek isteriz. 

Sayın Bakan arkadaşımızdan bir noktayı 
aydınlatmamızı müsaade buyururlarsa istirham 
edeceğim. 

Raporda belirtildiği üzere, 1963 ten 1969 a 
kadar yapılan toplu iş sözleşmelerinde 17 736 
işyeri ve 1 643 395 işçinin ve ayrıca toplu iş 
sözleşmeleri dışında kalan küçük işyerlerinin 
kontrolü, işçi sağlığı ve güvenliği, bakanlığın 
elindeki yeter sayıda olmıyan 114 müfettjş ile 
ve ayrıca maddi imkânsızlık ile bu hizmeti 
nasıl göreceği suali bizi düşündürmektedir. 

Bakanlığın eğitim ve yayın faaliyetlerini 
gerek kendisi ve gerekse diğer müesseselerle 
ortaklaşa tertiplediği seminer çalışmalarını tak
dirle ifade etmek borcumuzdur. 

işçi sağlığı ve iş güvenliği merkezlerinin 
kurulması ve çalışmaya fbaşlamasmm ve yakın 
bir zamanda gerçekleşeceğini öğrenmiş bulun
mamız karşısında, bakanlığa şükranlarımızı 
ifade etmek isterim. 

Sosyal güvenliğin asgari normlar hakkın
daki 102 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin ve Sosyal güvenlik bakımından yaban
cılara eşit muamele yapılmasına dair 118 sa
yılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin biran 
evvel kanunlaşmasını değerli Bakan arkadaşı
mın gayretlerinden beklediğimizi belirtmek 
isteriz. 

işverenlerle, işyerlerinde eğitim yaptırma
larını öngören 3457 sayılı Kanunun kapsamını 
değiştiren kanun tasarısı ile Çıraklık Kanunu
nun (bilhassa bu Çıraklık Kanunu büyük bir 
problem) Çıraklık kanun teklifinin birleştiri
lerek çıkarılmasını öngören tasarının süratle 
kanunlaşmasını, çıraklık müessesesinin kay
bolmak üzere olduğu gerekçesiyle biran evvel 
sayın Bakan arkadaşımızın tasarıyı Meclislere 
sevk etmesini hasretle bekliyoruz. 

Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları 
hakkındaki 128 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin de süratle kanunlaşmasını önem
le beklemekteyiz. 
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Vaktin ziyamdan çekinerek hazırlanmış ol
duğunu öğrendiğimiz diğer kanun tasarılarını 
burada tekrarından kaçınarak biran evvel ka
nunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Muhterem senatörler; 
Hazırlanmış olduğunu memnuniyetle öğ

rendiğimiz, Sakatların, eski hükümlülerin re
habilitasyonları ve çalıştırılmaları hakkındaki 
Tüzük, iş ve işçi Bulma Kurumunun görevle
ri hakkındaki Tüzük, Günde 8 saat ve daha 
az çalışması gereken işler hakkındaki Tüzük, 
iş Kanununun 75 nci maddesine göre hazırla
nan işçi sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü, aynı 
kanunun 74 ncü maddesi gereğince hazırlanan 
Maden kömürü ve taşocakları işletmelerine 
ilişkin Tüzük, Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve 
zararlı maddelerle çalışan işyerlerinde alınacak 
emniyet tedbirleri hakkındaki Tüzük, işyerle
rinde işin durdurulması ve işyerlerinin kapatıl
masına ilişkin Tüzük ve daha burada isimle
rini saymıya lüzum görmediğimiz diğer tüzük
lerin hazırlanmasında yetersiz kadrolarla ça
lışan bakanlığın mesailerini takdirle ifade 
ederken, bu tüzüklerin de biran evvel çıkarıl
ması için değerli Bakan arkadaşlarımızın ve 
bakanlık erkânının gayretlerini istirham ede
ceğiz. 

Geçen sene temenni ettiğimiz, bu sene ra
porda da belirtildiği üzere yürürlüğe giren 
yönetmeliklerin çıkarılmasında, bakanlığın 
gösterdiği gayretlere şükranlarımızı ifade et
mek isteriz. 

Değerli senatörler; 
Bakanlığın diğer faaliyetleri arasında en 

önemlisi ücret politikasıdır. 275 sayılı Kanu
nun yürürlüğe girdiği 1963 senesinden beri 
işçi ücretleri, toplu sözleşmelerle, pazarlık ko
nusu haline gelerek taraflar arasında demok
ratik, hür düzen içerisinde serbestçe tanzim 
olunan bir sistemle tesbit olunmuş bulunmak
tadır. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavtın hukukî ve 
sosyal hedefi işçilerimizin iktisadi ve sosyal 
durumlarını medeni ve insanca yaşama düze
nine sokmuştur. 

işçilerimizin asgari bir yaşama seviyesine 
erişmelerini, millî gelirden paylarını, hür ni
zam içerisinde almalarını içten arzularız. 

Sosyal ve ekonomik güvenliğin ileri hedef
lere ulaşmasında işçilerimiz gibi büyük hisse

leri olan işverenlerimizin de ekonomik güven
lik ve iş emniyetlerini sağlam temellere oturt
mak ve devamına yardımcı olmak da en büyük 
vazifemizdir. 

Bu nizamın devamında Türk sendikaları ve 
hür sendikacıların da büyük payı olduğuna 
inanan, A. P., her zaman yanlarında olacaktır. 

Bizim inancımıza göre refah Devleti; Dev
letin özel teşebbüsün ve bizzat işçilerimizin 
gösterecekleri müşterek çalışma ve iyi niyetle 
tahakkuk edecektir. 

Bu refah Devletinin temel fikri sınıf ve 
zümre değil, Türk Milletinin tamamıdır. 

Ücret konusunda önemle üzerinde durulan 
bir husus da asgeri ücrettir. 

931 sayılı iş Kanununun 33 ncü maddesi
ne göre hazırlanan yönetmelik esasları dâhi
linde kurulan komisyon 24 . 5 . 1968 tarihin
de çalışmalara başlamış ve Türkiye'yi 6 gru-
pa ayırmak suretiyle ücretleri tesbit etmiştir. 
Böylece bu konunun da bir esasa bağlanmış 
olmasına müteşekkiriz. 

Muhterem senatörler; 
506 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih

ten 1969 yılı sonuna kadar 65 ilde bir kişiye 
kadar olan sosyal güvenliklerin sağlanmış ol
ması, 59 ilde eş ve çocuklarının sağlık hizmet
lerinden yararlanmanın gerçekleşmesi memnu
niyet vericidir. 

1970 yılında istanbul ve Tekirdağ'ında bir 
kişiye kadar sigorta teşmili suretiyle il sayısı
nın 59 dan 64 e yükseleceği, eş ve çocuklarının 
sağlık hizmetlerinden istifade edeceklerinin bil
dirilmesi, kurumun sosyal güvenlik ve işçi sağ
lığına verdiği önemin açık bir ifadesidir. 

Bu münasebetle hastanelerimizin durumuna 
değinmek isteriz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun 1969 yılı ba
şında 61 yataklı sağlık tesisi, 33 yataksız dis
panseri ve 61 sağlık istasyonu olmak üzere ce
man 145 «ağlık tesisi varken sene sonunda ge
rek yataklı sağdık tesislerinin, yatak sayılarının 
artırılması, gerekse yeni tesislerin ilâvesi sure
tiyle yatak sayısının % 10 bir artışla 9 503, dis-
pariser adedinin 33 ten 35 e ve sağlık istasyonu
nun da 64 e yükseldiği, 1970 yılında yataklı 
sağlık tesislerinin 61 e ve yatak sayısının da 
% 18,4 artışla 11 195 e, dispanser sayısının da 
52 ye yükseleceğini memnuniyetle öğrenmiş bu-

f lunuyoruz. 
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Sigorta hastanelerindeki tedavi faaliyetleri
ne gelince; 

Rapordan öğrendiğimize göre gerek kurum 
sağlık tesislerinde ve gerekse anlaşmalı doktor 
ve müesseselerde yapılan tedavi sonuçlan şöyle
dir : 
1968 de 2 093 189 
1969 un 7 ayında 1 392 921 
1970 in tahmini 2 650 000 

Kişinin bakım ve tedavileri yapılmıştır. 
Poliklinik hizmetleri : 

1968 de 8 755 438 
1969 un 7 ayında 5 843 080 
1970 in tahmini 11 500 000 

Bu rakamlar gösteriyor ki, bâzı muarızları
mızın sigorta kurumu sağlık tesislerinin yeter
sizliğinden, sağlık istasyonu ve dispanserlerin 
lüzumsuzluğundan ve tedavi kurumlarının iste
nilen neticeyi vermediğinden, sağlık personeli
nin hizmeti lâyiki şekilde yapmadığından şikâ
yet etmeleri gerçeklere aykırıdır. 

Deneibilir ki, kurum hastanesiyle özel sağlık 
müesseseleri Sağlık Bakanlığı sağlık tesislerinin 
mukayesesi sonucu hastanın bakımındaiki her 
türlü titizlik, tedavinin süratle tamamlanıp işçi
nin işe erken iadesi ve maliyet hesaplarının so
nucu kesin rakamlarla neyi gösteriyor ve kuru
ma hangisinin faydalı olduğunu ortaya konu
yorsa, o zaman o yolun tercih edilmesi tavsiye 
olunur. 

Bizde, Sayın Balkan arkadaşımızdan ve yet
kili kurum personelinden bu mukayesenin bu
güne kadar yapılıp yapılmadığını öğrenmek is
teriz. 

Zira, Batı ülkelerinde sosyal sigortaların, 
sosyal güvenliği üzerlerine alan müesseseler ola-
raik işçi ve işverenin parasının daima kârlı işçi
liklere yatırıldığı, kârlı olmıyan işletmecilikler
den kaçınılarak mecbur bulunduğu hizmetleri 
özeli teşebbüslerle anlaşaralk yaptırdığı görül
mektedir. 

Mücerret olarak sağlık tesislerinden isteni
len neticeyi elde edememek, pahalıya maliyet, 
fazla ilâç sarf iddiaları insaf ölçüleriyle bağda
şamaz. 

Bunları kendi sosyal ve kültürel yapımız 
içinde mütalâa etmek yerinde ottur. 

Her gün yeni tesisleri hizmete açmak için 
büyük külfetlere katlanan ve işe ehil yeni ele
manlar bulmak zorunda olan kurumun hizmet

leri arasında küçük aksaklıkların olabileceği bir 
gerçektir. Ama bunların zamanla düzeleceği ve 
çoğunun düzelmekte olduğu ortadadır. İleri 
memleketlerde bu gibi tesis ve hizmetlerin ne 
kadar zaman evvel kurulduğu ve beklenilen 
neticelerin ne kadar sonra e'Ide edildiği unu
tulmamalıdır. 

Sağlık: tesislerindeki iücretfier ilk nazarda 
pahalı gibi görünürse de, sigortalı hastanın ve 
hastanenin özelliği düşünülürse, 'hastayı her 
türlü 'imkânı kullanarak kısa zamanda tedavi 
etmek ve böylece işgücüne iade ederek genel 
iş hacmim eksiitmerneık, umumi istihsali düşür
memek, mahiyeti artırmamak ve millî geliri 
azaltmamak gibi sonuçlar hesaplanmışa tedavi 
•harcamalarının pahalı olamadığı kolaylıkla 
ortaya çıkar. 

Sigorta hekimlerinin istenildiği gibi bak
madıkları iddiasına gelince; gerçek şudur ki, 
bir Ihdkime kendi kapasitelinin dışında hasta 
muayene ettirmek: istenirse tabiî istenilen ne
tice alınamaz. Bu da yetersiz kadroların sü
ratle tamamlanmasını 'ortaya koyar. 

Değerli senatörler; 
Kurumun işçi meskenleri için gereken alâ

kayı gösterdiğini de 'belirtmek isteriz. 
1969 senesinde 1 473 506 213 lira {kredi 

verilmesiyle; 1963 de 35 150 olan mesken sa
yısı 40 794 e ulaşmıştır. 

1970 senesinde de 300 000 000 lira daha 
kredi açılacağı ve böylece 1 773 508 213 lira
ya yükselecek olan fou para ile 80 374 işçi 
meskeninin sağlanmış olacağını memnuniyetle 
cğrenmiş bilinmiyoruz. 

İşçi çocuklarının okumaları için de, iGk defa 
1969 - 1970 ders yılında tatbikatına başlanı
lan vs 500 öğrencinin ^okutulmasının gerçekleş
mesini ısağlıyan kurumun bu konuya da par
mak (basmış olmasını takdirle ifade etmek bor
cumuzdur. 

Değerli senatörler; 
İş ve işçi Bulma Kurumu faaliyetlerinden 

de bahsetmek isteriz. 

4837 sayılı Kanunda 1943 senesinde kuru
lan bu teşkilât 931 isayılı Yeni iş Kanunu 
karşısında yeniden ön'emli vazifeler yüklenmiş
tir. Yeni iş Kanununun 84 ncii maddesiyle 
her çeşit iş ve serbest sanat niteliğinde olan 
diğer işçiler için bilgi toplamak, aş isteme ve 
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iş aramanın düzene bağlanması, işçi ücretleri
nin giriş çıkışlarını izilemek, geçim kartlarında
ki yükseklikle karşılaştırarak sosyal sıkıntıları 
önlemek geçim için alınması gereken tedbirleri 
tfisbit ve bunların uygulanmasına yardım et
mek, işçilerin meslekî eğitimlerinin yükselmesi 
ve usta - kalifiye - işçi yetiştirilmesini sağla
mak, hizmet akitlerinin yapılmasında aracılık 
etmek, genel olarak sosyo - ekonomik kalkın
mamızın gerçekleşmesine bağlı Anayasamızın 
gösterdiği 'iktisadi ve sosyal hayatı tam çalış
tırma 'esasına göre düzenlemek gibi önemli hiz
metleri vardır. 

Ayrıca, Kurum 1968 senesinde bilhassa ya
yın sahasında büyük bir gelişme sağlamış ve 
1869 (da da aynı çalışmaları devam ettirmiştir. 

Her ay on bin işyerine dağıtılan iş an
yonlar bülteni ile 6 bin işgücü kaynağına da
ğıtılan açık işler bültenleri sayesinde hizmetle
ri geniş ıbir iş ve işçi bulma kütlesine duyur
maktadır. 

Böylece yılmadan çalışan ve her imkânı 
zorlıyan Kurumun yurt içinde ise yerleştirdiği 
işçi Sayısında da büyük bir gelişme olmuştur. 

Ekim ayı sonu itibariyle 1969 yılında top
lam müracaatın 1968 yılma nazaran 25 179 faz-
lasiyle 501 901 e yükseldiği tesbit edilmiştir. 

Ayrıca vasıflı işçi yetiştirmek gayesiyle 
1969 Ekim sonuna kadar 178 kurs .açılmış ve 
1968 yılında açılıp da 1969 yılı içinde sona eren
ler dâhil 2 004 kişi kurslardan mezun olmuş
tur. 

Yurt dışı işçilerimiz üzerindeki kurum faa
liyetleri de müspet neticeler vermiştir. 

Geçen yıla nazaran % 114,5 bir artış tesbit 
edilmiştir. 

Bu rakam yurt dışına işçi şevkinin en yük
sek seviyede olduğu söylenen 1964 yılma ait 
tüm gönderme sayısına göre 26 506 fazladır. 

'Bu da igöstermektedr ki, iktidarımız zama
nında yurt dışında da işçilerimize iş sahaftan 
temin etmekte başarı sağlamış bulunmaktadır. 

Bugün dışarıda nrahetelif memleketlerde 
300 bine yakm işçimiz vardır. Bunların 
30 . 11 . 1969 tarihi itibariyle gönderdikleri 
döviz 119 340 693 liradır. 

296 köy kooperatifinden yurt dışına gönde
rilmiş (olan kooperatif üyelerinin adedi 6 430 
olup, bu üyelerin 24 . 11 . 1969 tarihi itiba
riyle gönderdiklleri döviz 15 428 115 liradır. 

Kurum bu hizmetlerini mahdut kadro ve ye
tersiz bütçesiyle yapmaktadır. Bu sene Kuru
mun normal olarak istediği 19 625 000 ve ek 
olarak da 14 650 000 mecmu olarak 34 275 000 
Türk lirasına mukabil 16 000 000 lirası veril
miştir ki bu miktarla bu teşekkülün yapmak is
tediği ve kendisine verilen hizmetleri yürütme
ye yeterli görmüyoruz. 

Kanaatimiz odur ki, bu Kurum tüketici bir 
müessese olarak düşünülmemelidir. Eğer iste
miş olduğu maddi imkân sağlanmış olsaydı, bu
gün dışarıdaki işçilerimizden temin ettiği 140 
milyona yakm döviz, dışarıda kuracağı teşkilât, 
propoganda ve her türlü organizasyonlarla ve 
işçi gönderme gayretleriyle 200 milyon dolara 
yaklaşması ve hattâ bu miktarı geçmesi muhte
mel idi. Böylece bu Kurumu tüketici değil, 
üretici olarak düşünüp istediği miktarı Bütçe 
Komisyonunda vermek doğru bir yol olurdu. 

Temennimiz odur ki, gelecek senelerde böyle 
bir hataya düşmüş olmıyalım. 

Dilek ve temennilerimiz : 
Raportör arkadaşlarımızın, raporlarında be

lirttikleri dilek ve temennilere yürekten katılı
yoruz. Bu konular üzerinde tekrar konuşma
yı tekerrür kabul ederek biz, bir, iki ayrı te
mennide bulunup sözlerimize son vereceğiz. 

1. Sosyal politika sahasında geniş görev
ler almış olan Bakanlık kendi bünyesi içerisin
deki barem dışı hizmetlilerin sosyal güvenliğini 
üzülerek ifade edelim ki, tesis edememiştir. Ye
tişmiş vazifelilerin iki aylık bir rapor almaları 
halinde işten çıkarılmaları sosyal güvenlikle 
bağdaşamaz. Bu hususta ne gibi mevzuatta 
değişiklik yapılması gerekiyorsa kıymetli Ba
kan arkadaşımızın bu iş üzerine eğilmesi lü
zumludur. 

2. Sağlık tesislerinde çalışan ve aynı mesai 
saati süresince vazifesi devam eden sağlık per
soneli ve memurların tazminat alamamaları 
adalet ölçüleriyle yorumlanamaz. Ve bu iş 
daha bekletilemez. Bunun için de süratle halle
dilmesi gerekmektedir. 

3. Bakanlık idareci ve memurları tazmi
nat kadrolarının hâlâ çıkarılmaması büyük bir 
adaletsizliktir. Bunun da kısa zamanda halli 
lüzumludur. 

4. Dışarıdaki işçilerimizin bulundukları 
memleketlerin gıda rejimine hususiyle ete ialı-
şamadıklan bir gerçektir. Et ve diğer gıdalar-
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la meyvalarımızm Ticaret Bakanlığı ile müşte
rek olarak dış memleketler nezdinde temas 
edilerek gönderilmesi hususunda değerli Bakan 
arkadaşımızın gayret sarf etmesi ve bu işi sü
ratle halletmesi elzemdir. 

5. Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer ya
taklı hastane üniteleri gibi büyük bir, iki mer
kezde işçi özelliğini dikkate alarak adliye ve 
asabiye has tanesi kurması yerinde olur. 

6. Dışarıdaki işçilerimizin geçen senelerde 
de ifade ettiğimiz gibi radyoyu iyi dinliyeme-
dikleri ve kâfi miktarda kitap, dergi, gazete te
min edemedikleri ve bilâkis parlömanter rejimi 
tehdideden sol neşriyatın kendilerini fazla etki
lediğini duymaktayız. 

Titizlikle bu konu üzerinde duran Hüküme
timizin daha fazla hassasiyet göstermesini bek
lemekteyiz. 

7. Son olarak ve en mühim gördüğümüz 
bir nokta da; Kurum fonlarının gayrimenkul 
gibi ölü yatırımlara değil, rantı yüksek sanayi 
sahalarına yatırılmasını önemli görmekteyiz. 

Geçen senede de dilediğimiz bu temennileri
mizin bâzılarını gelecek sene kıymetli B'akan 
arkadaşımızın ve değerli Kurum mensubu va
zifelerimizin tamamlanmış olmasını görür ve 
1971 bütçesinde tekrar etmemek bahtiyarlığına 
ulaşırsak kendimizi mesut sayarız. 

Değerli senatörler 
Bizi dinlemek lûtfunda bulunduğunuzdan 

hepinize teşekkür ederken. Çalışma Bakanlığı
nın bir tablosunu çizebilmiş ve bu dâvanın hal
linde Gnıpumuzun görüşlerini ifade edebilmiş 
ve bu görüşler çalışma hayatımızda bir hizmet 
teşkil edebilecekse kendimizi vazifesini yapmış 
mutlu insanlar arasında görürüz. 

1970 Çalışma Bakanlığı Bütçesinin memle
ketimize, milletimize ve Çalışma Bakanlığına 
Hayırlı ve uğurlu olmasını Grupum ve şahsım 
adına temenni eder saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Isıtan C. H. P. adına 
ikinci defa. 

C. H. P. GRUPU ADINA EIZA ISITAN 
(Samsun) — Sayın arkadaşlarım, birinci konuş
mamda dışarıya giden isçilerin mâruz kaldıkla
rı müşküllerden bahsediyordum. Bunların mem
leketlerine dönmelerinde kendilerine çalışma 
imkânı verilmesi, kendilerine yabancı memle

ketlerde Türkiye'de alışık oldukları gıda mad
delerinin gönderilmesi, yenilenmesinde kolay
lık gösterilmesi, otomobilleri ile Türkiye'ye ge
lenlerden alınan 1 000 marklık avansın kaldı
rılması konularını ihtiva eden 1, 2, 3 ve 4 ncü 
bendlerini arz etmiş fakat 5 nci bendden söz ede
ceğim sırada konuşma müddetimin dolmuş ol
duğu mülâhazası ile Sayın Başkan tarafından 
sözüm kesilmiş, ben de kürsüden inmiştim. 

ikinci defa söz alma hakkımı kullanarak yi
ne yabancı memleketlerdeki işçilerimizin müş
külleri baklandaki 5 ve mütaakıp bendlerdeki 
yazılı olanları da arza devam ediyorum. Bu iki 
konuşmam bir bütün olacaktır. 

5. Dış ülkelerdeki işçilerimizin çocukları
nın Türkçe okuyup - yazma öğrenmeleri ve 
Türk kültürünü benimsemeleri bir problem ha
line gelmiştir. Dışarda bulunan binlerce çocu
ğun Türkçe okuyup - yazma öğrenmeleri için 
gönderebildiğimiz öğretmen adedi sadece 25 
kadardır. Bu miktar öğretmenin muhtelif mem
leketlere dağılmış Türk çocuklarına Türkçe öğ
retmeleri ve Türk kültürünü aşılıyabilmeleri 
imkânsızdır. Buna bir çare olmak üzere yine dı
şarıya çalışmak için gitmiş olan Türk öğretmen
lerinden yararlanmayı tavsiyeye sahan görü
rüz. 

6. Dış ülkelerde vefat eden işçilerimizin ce
nazelerinin memlekete getirilmesi de bir prob
lem olmuştur. Cenaze sahipleri arzu ettikleri 
halde malî güçleri yetmediğinden bunları mem
lekete getirememektedir. Hükümetin bu işe el 
atarak dışarda ölen işçilerimizin cenazelerinin 
memlekete getirilmesinin sağlanmasını zaruri 
görmekteyiz. 

7. işçilerimizin çoğu ailelerini de beraber 
götürmek istedikleri halde gittikleri yerde mes
ken bulamıyacakları endişeleriyle bunu yapa
mamaktadırlar. Bu yüzden de bâzı problemler 
doğmaktadır, örneğin dışarıya giden karı ve 
kocasının görgü ve düşünceleri değişmekte, 
memlekette kalan eşiyle aralarında bir mesafe 
hâsıl olmaktadır. Halbuki beraber gitseler bu 
mahzur ortadan kalkacaktır. Bu sebeple 
aileleriyle gitmek istiyenlere gittikleri yerlerde 
oturabilecekleri lojman sağlanabilirse birçokla
rı ailelerini de beraber götürebilecektir. Hü
kümet bu imkânı sağlıyacak tedbirleri almalı
dır. 
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Sayın arkadaşlarım, 
Sözcülüğünü yaptığım C. H. P. bugüne ka

dar sosyal adalet, sosyal güvenlik ve sosyal ba
rışın tesis ve idamesi hususlarında büyük hiz
metler ifa etmiş ve başarmış bir partidir. Daha 
istiklâl Harbinin ateşi içindeyken 15i sayılı Ka
nunu çıkararak kömür havzasındaki işçilerimi
zin haklarını korumak imkânını aramış, 1948 
yılında İş Kanununu çıkararak her sahada çalı
şan işçilerimizin himayesini sağlamış, 1945 yı
lında Çalışma Bakanlığını kurmuş, 1946 da 
Sosyal Sigortalar Kurumu ile iş ve İşçi Bulma 
Kurumunu vücuda getirmiş, 1950 yılında da 
Emekli Sandığını tesis etmiştir. 

İ981 - 1965 yılları arasındaki Koalisyon Hü
kümetleri zamanında ela Sendikalar Kanununu 
demokratik usullere göre yeniden düzenlemiş, 
Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanunlarını 
çıkararak yürürlüğe koymuş, sosyal sigortalar 
hakkında muhtelif kanunlardaki hükümleri bir 
araya topiıyarak bunu da geliştirmiştir. Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri hakkındaki kanunu çıkar
tarak buralarda çalışan işçilere yeni hak ve im
kânlar getirmiştir. 

Deniz iş Kanunu ile iş Kanunu ve işyerle
rinde eğitim kanunu tasarılarını hazırlıyarak 
Meclise sevk ettiği halde kanunlaşmasından ön
ce ayrılmış bunlardan işyerlerinde eğitim ka
nun tasarısı hâlâ kanunlaşamamıştır. 

Çalışma Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısı, 
Sosyal Sigortalar Kurumu Teşkilât kanunu ta
sarısı, Tarım iş kanunu tasarısı, İşsizlik Sigor
tası kanun tasarısı, Çıraklık kanun tasarısı üze
rindeki çalışmalarını bitirmiş fakat Meclise ve
remeden ayrıldığı için bu tasarılar hâlâ Meclise 
gelme imkânı bulamamışlardır. 

Partimiz bu hismefc ve vasıflarıyle sosyal 
adalet, sosyal güvenlik müesseselerine ve sos
yal hukuka ait konularda Hükümetten gelecek 
tasarıları bütün gücümüzle desteklemeyi ve 
yardımcı olmayı bir görev sayarız. Bastan beri 
arz ve temenni ettiğimiz hususların çok büyük 
bir kısmı bütçeye yük teşkil etmeden meydana 
getirilebilecek hususlardır. Enerjisine güvendi
ğimiz yeni Bakanımızdan bunların tahakkuku
nu beklemek de hakkımızdır. Görüşlerimizi kı
saca arz etmiş bulunuyoruz muhterem heyetini
zi saygıyle selâmlar bütçenin memlekete, Ba
kanlığa, ve Bakanlığın değerli mensuplarına iş

çi ve işverenlere hayırlı olmasını dilerim. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuş
malar sona ermiştir. Sayın özer.. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, Sayın Bakanımız ve güzi
de Bakanlık mensupları; sabahın saat beşi, sizi 
fazlaca rahatsız etmiyeceğim. Sadece kısaca baş
lıkları arz etmek suretiyle uykunuzu kaçıraca
ğım. 

Muhterem arkadaşlar, işçi alınırken, işçiden 
ilkokul diplomasını şart olaraktan öne sürülür, 
ilkokul diploması istenilir. Halkımız fakirdir. 
Yıllar boyu Devlet halka el uzatmamıştır. Bina
enaleyh fakru zaruret dolayısiyle ckuyamamış-
tır. Devletten birinci cezayı böylece almıştır. 
ikinci cezayı da diploması olmadığı için işe alın
mamak suretiyle bir parça ekmekten mahrum 
edilmek suretiyle teczi edilmiştir ki suçu yok
sulluk olan bir tek suçundan dolayı iki defa 
cezalandırmak hukuk kaidelerine aykırıdır, ikin
ci husus, milletin kaderine yön verecek olan en 
büyük yasama organına seçilen üyelerden dahi 
büyük bir kısmından ilkokul diploması istenil-
mediği halde, bir parça ekmek kazanmak için 
müracaat eden bir vatandaştan ilkokul diplo
masını istemek ve onu şart olaraktan ileri sür
mek, mantık kaidesine de aykırıdır. Bu bakım
dan Türk halkı hakikaten ruhi, bedenî bütün 
milletlere nazaran ruhen bedenen bu yapısı iti
bariyle kuvvetlidir. Onun bu yapısını değer
lendirmek suretiyle 15 ton mahrum etmemek 
lâzım. 

İkinci husus: Sosyal Sigortalar Kanunu çı
kıyor. işçilerimize birçok faydalı imkânlar sağ
lanıyor. Fakat bu kurumun kaynağı nedir? 
işçiden % 5 işverenden % 6 prim alıyor. Bu 
primler sabit kaldıkça alabildiğine bu kurum 
işçilere faydalı olamaz, kaynak kurutuluyor. 
Binaenaleyh, primlerde de bir artış olması lâ
zım. 

Üçüncüsü : İşçi teşekküllerine de göz atmak 
lâzım, kontrol altında bulundurmak lâzım. Sen
dika yöneticileri dilediği gibi dilediği cihetle, 
dilediğ masrafı göstermek suretyle işçinin alm-
terini ortaya alabildiğine serpiyorlar. O bakım
dan ona da bir hudut tanımak lâzım, kontrol 
etmek lâzım. Bunların uzun uzadıya tahlilini 
yapmıyorum, tahlilini de takdirlerinize bırakı
yorum. Sosyal Sigortalar Kurumunun yatak-
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sız tesisleri vardır. O bölgelerde de kurum ge
rektirirse eczane açmalıdır. Geçen sene de bu 
eczane hususunda mâruzâtta bulunmuştum. 

Bir de 499 sayılı Kanun vardır. Dışarıda 
çalışan işçilere konut sağlanması. Bu Maliye 
Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığının İmar ve is
kân Bakanlığının müşterek bir çalışma faaliye
tinden meydana gelmiştir veya orada ki işçiler 
muayyen bir miktar buraya para gönderiyor, 
resmî cari kur üzerinden karşılığı veriliyor 
Mark'm, biriktiriliyor, fakat mutlak surette bu 
499 sayılı Kanunun 4 ncü maddesinde bir kayıt 
var, illâ işçi memlekete gelecek yerleşecek ili
şiğini dışarı ile kesecek ondan sonra krediyi 
alacak bu çok sakattır. Bu işçi gelecekte ondan 
sonra bir akarı yok, taksidini ne ile ödiyecek-
tir. Ona bir konut vereceksiniz ondan sonra 
bütün gelir kaynağı da kapatılmış olacak. Bu 
bakımdan gelip yerleşmesi şartı koşulmasın, bu 
kredi ona sağlansın, kefil olsun, ailesi üzerine 
devredilsin yine banka onu ipotek etmek sure
tiyle sağlama bağlıyacaktır. Yani alelacele 
konuşuyorum, vaktinizi işgal etmemek üzere -
kanunu tetkik ettiğimiz zaman durum meydana 
çıkacaktır. Çünkü oradaki dövizlerimiz, diğer 
bütün milletler kendi memleketlerinde cari kur 
üzerinden üç katım vermek suretiyle işçilerinin 
emeğini kendi memleketlerine döviz olaraktan 
topluyor, bizimkiler malesef cari resmî kur 
üzerinden alıyor ondan sonra da bir imkân da 
tanımıyor herkes parasını tekrar çekmiş almış 
götürmüş. Almanya da 4 liradan ab yor Alman
lar, Yunanistan bunlardan satmahyor kendi 
memleketlerindeki cari kurdan iki misli olarak
tan veriyor, ispanya öyle, italya bunu yapıyor, 
bu suretle bizim memlekette de döviz yerine 
çul çaput geliyor. Bu bakımdan bu üç bakan
lığın bilhassa bu husus üzerinde durmasını is
tirham ediyorum. Grev meselesine gelince; hu-
sumetsiz isteklere mutlaka bir hal çaresi bul
mak lâzımdır, işverenle işçilerin sözleşmesinde 
bu sözleşmeyi ihlâlden dolayı topluma maddi, 
mânevi birtakım zararlar yüklenildiği takdirde 
mutlaka bunun müeyyidesi olmak lâzımgeîiyor. 
Bu müeyyide konulmadığı takdirde herkes ala
bildiğine istekte bulunuyor bu istekse bütün 
toplumu sarsıyor. İstanbul'daki gayet kısa bir 
zamanda yapılan grevin ne kadar sarara mal 
olduğunu hepiniz biliyorsunuz, 

Mâruzâtım bundan ibaretir. 
Bütçenin milletimize, memleketimize uğurlu 

ve hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil?.. Yok. Sayın 
Yeşilyurt?.. Yok. Sayın Güvenç?.. Yok. Sayın 
Karaağaçlıoğlu?.. Yok. Saym İnebeyli?.. Yok. 
Saym Gülek?.. Yok. Söz sırası Sayın Bakanda. 
Sayın Seyfi östürk, Çalışma Bakanı, buyurun 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım, Ça
lışma Bakanlığının Bütçesi üzerinde tenkid tev
cih eden, fikir ve mütalâa lütfeden sayın sözcü
lerin beyanlarına şükranlarımı takdim etmek: 
suretiyle maruzatıma başlıyorum. 

Muhterem, arkadaşlarım; gelişen, güçlenen 
ve büyüyen Türkiye'nin kalkınmasında, hiç şüp
hesiz, emek ve sermaye en önemli unsurları teş
kil etmektedir. Hür ve demokratik nizam içe
risinde plânlı kalkınmayı ka'bul etmiş olan Tür
kiye'mizde, emek ve sermaye aracındaki müna
sebetlerin ahenk içerisinde gelişmesini sağlamak 
ve bunu devam ettirmek, bütün faaliyetlerimizin 
anahedefini teşkil eder. Bu itibarla Batının 
yıllar yılı kan dökerek elde ettiği hakları, Türk 
ulusu medenî veçhesi ve anlayışı içinde, idraki 
ile meseleleri anîayışmm da daha ötesinde hür 
düşüncenin, hür fikrin temsilcisi olma hüviyeti 
içerisinde, kanunların hükümleri içerisinde 
haklarım, tescil ettirmek suretiyle bugün bir hu
kukî zemin elde bulunmaktadır. Temel yasa, 
Anayasadır, Anayasanın 40 ve mütaakıp mad
delerinde bu sahaya ait temel hükümleri yer al
mıştır. Kanunlar da, Anayasadaki hukuk dü
şenine uygun olarak tedvin edilmiştir. 

Tabiatiyle artan ihtiyaçlar, mevzuatın ge
liştirilmesini, tashihini icabettiriyor, yeni hü
kümler konulmasını gerektiriyor, yalnız şu hu
susu gayet açık olarak belirtmek isterim M, 
Türkiye'miz gelişme halinde olan bir ülkedir. 
Gelişme halinde olan her ülkede olduğu gibi, 
ekonomik ve sosyal meselelerle birbirine bağlı
dır ve birbirinin içindedir. Bir defa bugün için
de bulunduğumuz gerçeği bu duygu ile orta
ya koymaya ve kabule mecburuz. Ne gerçeğin 
inkârı, ne de istismarı çıkar yol değildir. O hal
de meseleyi açıklıkla ve derdi teşhis ederek 
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üzerindeki tedbirlerin münakaşasını yapma
lıyız. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye uzun harp
lerin, büyük ihmallerin, kötü idarelerin ve re
jimlerin açılarını birbirine ekliye ekliye yok
sulluğu, işsizliği, fukaralığı bir miras gibi 20 
nci asırda bugüne, bu senelere devretmiş bu
lunmaktadır. Şimdi, mücadelemizin hedefi, yok
sulluğu, işsizliği ortadan kaldırmaktır ve her
kese çalışabileceği bir iş bulmak ve çalıştığı 
işte medeni şekilde insanca yaşamasını temin 
edecek ücreti sağlamaktır. Ekonomimizin te
mel yapısı, tarıma dayalı bulunmakta idi. Ta
rım geleneksellikten kurtulamamış, hava şart 
larma aşın derecede bağlı olmaktan bir türlü 
kurtulamamış ve yine tabiatın kaderi, onun 
üzerinde yaşıyan insanın kaderi haline gel
miştir. Bunu değiştirmek için, ikinci Beş Yıl
lık Plân ile, Birinci Beş Yıllık Plânın ortaya 
koyduğu gerçek ve tedbirlerin ışığı altında 
büyük bir adım atarak sanayileşmeyi ÖD plâna 
almış ve tarımı ileri teknoloji ile takviye ve 
tarsin ederken, sanayileşme hamlesini ekono
minin çekici gücü olarak kabul etmiştir. Ta-
biatiyle sanayileşme gayreti içerisinde insan 
gücü, istihdam ve eğitim bütünü ile bir prob
lem olarak önümüzde bulunmaktadır. Daha 
fazla istihsal yapabilmek için, daha fazla ya
tırım yapmak lâzım, daha yatırım yapabilmek 
için de daha fazla tasarruf yapmak lâzım. 
Ve nihayet mevcut gücü iyi değerlendirmek, 
yeni güçler katmak. Bu suretle de emek, ser
maye, teşebbüs ve tabiat kaynaklarını, plân 
ve program dairesinde geliştirip, Türkiye'de 
refaha giden yolları hızlı, devamlı ve dengeli 
şekilde aşmak gerekmektedir. Şimdi, bu gay
retlerin üçüncü yılında bulunmaktayız. Ve her 
yıl bütçenin genel görüşmesinde bunlar ra
kamlarla burada izah edilmektedir. Ekonomik 
büyüme, sosyal hizmetleri geliştirmektedir, is
tihdam imkânlarını artırmaktadır. Fakat hiç
bir zaman gelişme halinde bulunan bir ülke
nin problemlerinin tamamen ortadan kalktı
ğı iddia edilemez. Problemlerimiz vardır. Yal
nız bu problemlerin halli için, kabulü gere
kirin, gayretler de sarf edilmektedir ve başa
rılı neticelere ulaşılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, emek istismarım 
önliyen, emekle sermaye arasında âdil bir den

ge sağlanmasını temin eden hiç şüphesiz top
lu pazarlık imkânını sağlıyan toplu iş sözleş
mesi düzenidir. Eskiden emek, sermayeye, bâ
zı ülkelerde de sermaye, emeğe tahakküm et
mekte idi. Toplu sözleşme düzeninin bulunma
dığı, her sendikanın bulunmadığı ülkelerde 
bâzan emek, sermayeye bazan da sermaye, 
emeğe tahakküm eder. Bizim memleketimizde 
böyle bir tahakküm yoktur. Emek, teşkilât
lanmıştır. Teşkilâtlanması devam etmektedir 
ve süratle devam etmektedir. Toplu pazarlık 
da bütün gücünü ortaya koymaktadır. Hür 
nizam içerisinde anarşiye gitmeden, kanun dı
şı yollara sapmadan millî menfaatlerin gerek
tirdiği anlayış ve ölçüler içerisinde sermaye
den hakkını alma imkânına kavuşmuş bulun
maktadır. Böylece mevcut düzenimiz yıldan 
yıla artarak bugün sanayi alanında ve hizmet
ler sektöründe çalışanların yaşama şartlan kı
sa süre öncesine nazaran geniş ölçüde ileriye 
gitmiş durumdadır. 

Muhterem arkadaşlarım, hiç şüphesiz; geli
şen ekonomi, artan refah ve istihsalden çalı
şan fertlerin kendi kabiliyetlerine göre âdil 
pay almalarını temin etmek, sosyal politikaları
mızın bir başka yönünü teşkil eder. Bütün ça
lışanların sosyal güvenliğe kavuşturulması yani 
yarının endişesinde olmaksızın hem kendilerinin 
hem bakım ve gözetimine mecbur oldukları aile
lerinin, çocuklarının her türlü yarını endişesin
den uzak yaşayabilmeleri, hiç şüphesiz, istihsali 
artıran, sosyal huzuru temin eden bir başka hu
sustur. Hür nizam içerisinde Anayasamızın 53 
ncü maddesinde açık ifadesini bulduğu gibi 
iktisadi büyümenin ve malî kaynakların ölçüleri 
içeririnde bu gelişme olmaktadır. Yalnız bu ge
lişmeyi zorlıyan birtakım ifrat hareketleri var
dır. Demokrasinin tabiatında olan bu ifrat ha
reketleri teşebbüs sahiplerini ve ekonominin 
muhtacolduğu istikrarı çok kere bozucu tesirler 
icra etmektedir. Derhal ifadeye mecburum ki, 
j^almz emek ve sermayenin ve müteşebbisin mev-
cudolması kâfi gelmez. Bu üç unsurun bir araya 
gelip millî ekonomiye yararlı olabilmesi için eko
nomik istikrarın, sosyal huzurun siyasi istikra
rın bulunması da şarttır. Bu itibarla sosyal 
huzuru bozan, kanunların hak tanımadığı ve hi
maye etmediği istikamet ve yollardan netice is
tihsaline mukarin davranışta bulunanlar karşı-

, sında Hükümet olarak kanunları tefriksiz ve 
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hiçbir tereddüde mahal vermeden uygulamakta 
kararlı bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, C. E. ?. Grııpu adı
na Sayın Rıza Ilıtan arkadaşımız yaptıkları bi
rinci ve ikinci konuşmalarında genel olarak Ana
yasa ile çalışma düzeninin sağlanması hususu
na temas ettiler ve Bakanlık Teşkilât Kanunu
nun, Anayasanın espirisine hiçbir şekilde uyma
dığını beyan ederek bu kanunun biran evvel 
değiştirilmesini ve bugünkü ihtiyaçlara cevap 
verecek hale getirilmesini istediler, Bu arada 
her yıl muhalefet olarak bu tenkicllerin yapıl
dığını kanunların biran evvel çıkarılması için 
iktidara tenkidler tevcih edildiğini, uyarıldığını 
Sayın Bakan arkadaşlarım da «bunlar bize ışık 
tutuyor, yolumuzu aydınlatıyor, önümüzdeki se
ne gereği yapılacaktır» tarzmda vaitlerde bu
lunduklarını, fakat bugüne kadar da bunların 
henüz büyük bir kısmmm Meclislerden çıkma
mış olduğunu, hattâ Meclislere gelmemiş oldu
ğunu ifade ettiler. 

Değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının 
Teşkilât Kanunu 1946 şartları içerisinde hazır
lanmış olan bir kanun, 1970 ihtiyaçlarını karşı-
lıyacak bir durumda değildir. Bu, geçen sene
lerde nazara alınmıştır. Ye hazırlanmış olan 
tasarı T. E. M. M. ne sevk edilmiştir. Çalışma 
Komisyonunda görüşülmüştür. Bütçe - Plân 
Komisyonunda müzakere edildiği zaman Mec
lis tatile girmiş, seçimler dolayısiyle kadük ol
muştur. 

Tabiatiyle geçmiş yıllara ait Meclis mesaisi
nin burada yeni bir münakaşasını ve muhasebe
sini yapmak ihtiyacını duymuyorum. Fakat de
ğerli muhalefet grupu sözcüsü arkadaşımızın be
yanını bu yıl ve mütaakıp yıllardaki Meclis me
sailerinin verimliliği bakımından iktidara müza
hir olma istikametinde bir espiri taşıdığı mâna
sına almaktayım. Gerçekten geçen yıllarda ge
nel çalışma endeksine göre % 60 Meclis mesai
si murakabeye gitmiştir. % 40 i asama Meclis
lerimiz kanun yapabilmiştir, tasarrufta bulu-
nabilmiştir. Çıkarılan 468 kanun vardır. Kü
çümsenemez hiçbir zaman. Daha fazla çıkarıla
bilir miydi? öyle zannediyorum ki, murakabe 
sınırlarını biraz daha mesuliyet hudutları içeri
sinde, lüzumsuz Meclisleri işgal eden genel gö
rüşme, gensoru ve saire gibi hattâ obstrüksiycn 
için kullanılan bu vasıtaları bir tarafa bırak
mak ve daha ciddî meselelerde murakabe yolla

rına, tekerrüre, obstrüksiyona gitmeden mura
kabe itiyadı içerisinde olur isek şüphesiz Mec
lislerimiz bu gelen kanunları daha verimli şe
kilde, daha süratli şekilde çıkarma imkânını el
de edeceklerdir. 

Tarım iş Kanunu mevzuu, aynı şekilde hazır
lanmıştır. Bakanlıkların mütalâası alınmıştır. 
Sanayi Bakanının görüşü tereddüt yaratmıştır. 
Üzerinde son revizyon yapılmaktadır. C. H. P. 
zamanında hazırlandığına işaret ettiler. Muhte
rem arkadaşlarım, Meclisin 25 . 2. 1962 tarihli 
zaptına müracaat edenler, Çalışma Bakanlığı 
Bütçesi vesilesiyle o zaman şimdi huzurunuz
da bulunan arkadaşınızın bu kanunun lüzumu 
üzerinde enine, boyuna ikazlarda bulunduğumu 
ve bu kanunun biran evvel çıkmasını tam 8 se
ne evvel talebettiğimi görebilirler. Bunun dı
şında grupumuz da aynı istikamette taleplerde 
bulunmuşlardır. Demek oluyor ki, kanun yap
ma bakımından ihtiyacı duysak bile gecikmeler 
olmaktadır. Bunda kusuru şu iktidara veya bu 
iktidara değil de meselenin yürüyüş hızına ham
letmek ve bunun unsurları üzerinde de dikkatle 
durmak ve eğilmek gerekecektir. Tarım iş Ka
nunu Hükümet programına aldığımız, seçim be
yannamesinde açıkça tasrih ettiğimiz bir hu
sustur. Ve tarımda her yaşta çalışanların teş
kilâtlı olarak sosyal güvenliğe kavuşması için 
bu kanun gerekli düzenlemeyi sağlıyacaktır. İş
sizlik sigortası mevzuu yine aynı şekilde hazır
lanmıştır. Raporda bunlar ariz amik izah edil
miş olduğu için detayına inmiyorum. Yine Yüce 
Meclislerimize intikal edecek kanunlardan biri
sidir. 

Sâyide Eğitim ve Çıraklık Kanunu mevzuun
da Hükümet tarafından hazırlanmış bir tasarı 
vardır. Bursa Milletvekili Sayın Kasım önadım 
arkadaşımızın ayrıca Meclise teklifi olmuştur. 
Ve halen Sanayi Komisyonunda müzakere edil
mektedir. Hükümet tasarısı da bu teklifle bir
leştirilerek yine Yüce Meclislerin tetkiklerine 
arz edilmiş olacaktır. 440 sayılı Kanuna göre 
yönetime iştirak mevzuu aynen tatbik ettiğimiz 
bir husustur. Fakat genişletilmesi için talepler 
vardır. Bunlar üzerinde durmaktayız. 9 mües
sesede yönetime işçilerin iştirakini emreden ka
nun halen uygulanmaktadır. 

Sayın arkadaşımız 274 ve 275 sayılı kanun
ların tadili mevzuuna temas ettiler. Muhterem 
arkadaşlarım, bu mesele üzerindeki çalışmaları 
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süratle ikmal ettik. Ve bugün kanunlar Yüce 
Meclislere Hükümetçe sevk edilmiştir. Tatbikat
taki pürüzleri giderecek, isçi haklarını daha sa
lim ve daha selâbetli şekilde tarif ve tâyin ede
cek, mahzurları ortadan kaldıracaktır. Güçlü 
sendikacılığı tarsin eden, takviye eden, sendikal 
münasebetlerde ahlakilik ımrarıma önem ve
ren, lüzumsuz grevlerle millî ekonominin renci
de ve rahneler olmasını ortadan kaldıran birçok 
hükümleri ihtiva etmektedir, özellikle işçi me
mur ayırımını kesin şekilde ortaya koymuştur. 
Yine Yüce tetkiklerinize sunulan bu tasarı ka
nunlaştığı takdirde şüphesiz bu sahadaki ihti
yaç da karşılanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, grev ertelemeleri
nin keyfi olması hususuna gelince, Cumhuriyet 
Hükümeti; iktidariyle, muhalefetiyle hepimizin 
Hükümetidir. Bu itibarla hiçbir zsman her han
gi bir tasarrufumuzu keyfilik esasına istinadet-
tirmemiz bahis konusu olamaz. Bir grev niçin er
telenir? Kanun, Hükümete şartlarını tâyin et
mek suretiyle, bu hakla vermiştir. Tasarruf 
doğru mudur, değil midir? Şüphesiz bunun tak
diri Anayasanın 114 ııoü maddesine göre Danış
tay tarafından yapılmaktadır. Ve bugün Da-
nıştayımıs Hükümetin ertelediği bâzı grev hâ
diselerini, vâki müracaatları reddederek Hükü
met tasarrufunun doğru olduğuna karar vermiş
tir. Bâzılarında da tehiri icra kararı vermek su
retiyle tasarrufu iptal etmiştir, Derhal ifadeye 
mecburum ki, bu Yüce Mahkemenin bütün ka
rarları da harfiyen uygulanmıştır. Grev ertele
mesi, âmme menfaatlerinden, âmme nenfaatle-
rinin ihlâli keyfiyetinden doğmaktadır. Millî 
menfaatlerle ilgili olan meselelerden doğmakta
dır. Bunun açık misali; Ulaş - İş, istanbul'daki 
Taşıt - İş grevleridir. Daha evvelce ertelenmiş
tir grev. Danıştay, Taşıt - İşin bu grev kararı
na karşı vâki itirazını reddetmiştir. İM aylık 
erteleme olmuştur. Ereğli'de birinci kademe
deki muamele Danıştay tarafından Hükümet 
haklı bulunarak talep reddedilmek şeklinde ka
rara bağlanmıştır. Bilâhara grevi erteleme ka
rarı doğru bulunmamıştır, içtihatlarda da te
nakuslar, tehalüfier vardır. Âma, her halükar
da yüce mahkeme kararları aynen, harfiyen 
uygulanmaktadır. Hükümetin tasarrufları da 
keyfiliğe değil grevin vukubulduğu mahaldeki 
üretimin mahiyetine, millî menfaat acısından 
kamu hizmetlerinin yürümesi ve devamlılığı es-
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pirisine dayanarak ölçüleri muayyen, açık ve 
objektif olmak şartiyle bu tasarruflar oîagei-

j inektedir. 
Sakat ve eski hükümlülerin rehabilitasyonu 

ve çalışması mevzuundaki tüzük hazırlanmış, 
Danıştaya sunulmuştur. Kanuni süre içerisinde 

! hazırlanmıştır. Danıştay, yaptığı tetkikat so
nunda, Sağlık Şûrasının mütalâa vermesi husu-

i sunu, dosya muhtevasına göre takdir etmiştir 

İ ve Yüksek Sağlık Şûrasının mütalâa vermesi 
hususu için ilgili Vekâlete yazılmıştır, Sağlık 
Şûrası da tahkikatı tamik etmeden bir başka 

j bilgi ihzarına lüzum görmüştür ve böylece mua
mele halen tekemmül safhasındadır. Tekemmül 
ettikten sonra şüphesiz Danıştay kararını vere
cek ve böylece hazırlanmış olan tüzüğün uygu
lanması temin edilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Sözcü, asga
ri ücretin tesbit edilmiş olmasını memnuniyetle 

] karşıladıklarını ifade ettiler. Hayat pahalılığı
na ve geçim sıkıntısına temas buyurdular. Bu 

| konu, zannediyorum bütçe müzakereleri sırasm-
j da belki birkaç defa tartışılacak bir konu ola-
| rak görünüyor. Hayat pahalılığı, fiyat artışı 

meselesi, ekonominin genel yapısı içinde, deği
şik endikatörieri nazara almak suretiyle müta
lâa etmek gerekiyor. Gerçekten hayat pahalılı
ğı nedir, ne değildir, bunun sarih tarifini yap
mak lâzım. Türkiye, her yıl daha büyük eko
nomik imkâna kavuşmaktadır. Nüfusu, bir mil-

| yona yakın artış yapmaktadır ve bütçe ünkâıı-
ı lan gelişmektedir, Maliye kaynakları gelişmek-
ı tedir. Bilfarz, 1965 senesi, 12,5 milyar olan Dev-
j let Bütçesi bu yıl, 28 900 000 000 gibi 29 mil-
I yara yaklaşan, aşağı yukarı iki mislinden fasla 
! bir rakamla huzurlarınıza gelmiştir. Tabiî, bu 
| büyük hacımdaki artış, fiyatlara tesir edecek-
| tir. Mesele fiyatların genel endeks ölçüleri için

de, bir istikrar arz edip etmediği noktasıdır. Bu 
i yıl vasati olarak % 6 civarında, genel endeks-
I lere göre, bir artış görülmektedir. 
i 
! Hayat pahalılığı dediğimiz şeye tesir eden 
i değişik unsurlar var. Mevsimlik tesirler vardır, 

spekülatif tesirler vardır. Eakıya zam yapılmış-
i tır, votkaya sam yapılmıştır, bakıyoruz her şey, 
I kendiliğinden bir miktar artmış gibi görünüyor. 
j Şu artıyor, bu artıyor. Bunun altında da sebep-
| ler vardır. Psikolojik bir faktör, dünya şartla-
î rınm tesirleri vardır, hayat pahalılığına tesir 
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eden, ekonomideki istikrarsızlık veya dengesiz
lik değil, düzensizlik değil, değişik faktörler te
sir etmek suretiyle bu fiyatlar üzerinde oyna
maktadır. 

Şimdi, biz çalışanlar halamından meseleyi 
değerlendirirsek, tabiî hayat standardının geliş
mesi, fiyatların bir ölçüde yükselmesi karşısın
da alınacak tedbirler vardır. Gerekli murakabe 
ve organizasyon, tanzim, demokratik yollarla 
başta gelen tedbirler arasındadır, ki bütün kal
kınan memleketlerde, demokratik ülkelerde zor
layıcı hükümlerle değil, tanzimci müesseselerle 
fiyat istikrarını sağlamak yoluna gidilmiştir. 

Bir başka ifadeyle, pazarla tal&bedilen hacım 
ve miktarda mal bulundurabilmek esasına daya
nır. Bugün canlı bir misal vereyim, yağ piyasa
sında bir artış olmuştur. Hükümetimiz, sabah sa
at 10,00 dan 14,00 e kadar toplanmıştır, ve 5 000 
ton yağ ithaline derhal karar verilmiştir. Fiyat 
yükselişinin bulunduğu noktalarda, icabederse, 
piyasayı tanzim için ithalâta gidilir, stoklar ya
pılır, tanzimci müesseseler rol oynar ve böylece 
fiyatların belli seviyede kalması temin edilir. 

îşçiler bakımından biz, ÎYAK'm biran evvel 
kurulması için gerekli takibi yapıyoruz. İşçi 
Yardımlaşma Sandığı, Ordu Yardımlaşma gibi 
geniş mağazalar açmak, bizzat istihlâk mevzuu 
olan malları kendisi istihsal etmek, aracı kuru
luşların bu sahadaki spekülatif kazançlarını ber
taraf etmek suretiyle, işçilerimizin daha istik
rarlı mal almalarını, fiyat bakımından daha uy
gun şekilde istihlâk maddelerine kavuşmalarını 
temin edecek bir organizasyonun içindeyiz. 

Sayın arkadaşımız, Sosyal Sigortaların, îş ve 
îşçi Bulma Kurumuna para ödemesi hususunu 
tenkidettiler, kanunla tahakkuk etmiş bir hu
sustur. iş ve îşçi Bulma Kurumunun gördüğü 
vazife, Sosyal Sigortaların fonksiyoniyle bir öl
çüde bağdaşır mütalâa edildiği için kanım ge
rekçesine binaen o zaman kabul edilmiştir. Ha
len bu gerekçeyi değiştiren yeni bir haklı ge
rekçe görülmemektedir. Bu itibarla mer'i kanu
nu uygulamaya devam edeceğiz. 

Sosyal Sigortalara tahmil edilen görevler 
karşısında, bu müessesenin patrimuanının kâfi 
gelmiyeceği hususu üzerinde durdular. 1970 
programında görüleceği gibi, daha doğrusu İkin
ci Beş Yıllık Plânda temel ilkesi mevcuttur, 
Sosyal Sigorta gelirlerini rantı yüksek sahalara 

yatırmak ve risk sahalarından çekmek. Bu yön
de ilke programa girmiştir. Ancak, müessesenin 
kuruluş kanunu, hangi hizmetleri yapacağı hu
susunu 20 noi maddesinde tadadi olarak göster
diği için, bir kanun tadilâtiyle görev ve hizmet 
sahasını genişletmek ve böylece eldeki imkân
larını rantı yüksek sahalara, özellikle sanayileş
mede, bilhassa yüksek gelir temin edecek proje
lerin yatırımlarına tahsis etme imkânını elde et
miş olacaktır. 

Bu yıl, 10 milyon liralık bir fon ayırmıştır, 
tabiî kâfi değildir. 

Yalnız, endirekt sanayie katkısını belirt
mek isterim; yine plân gereğince, yıllık 
sigorta primlerinin büyük bir kısmını, geçen 
sene 1 261 000 000 du, bu sene 1,5 milyardır, 
Devlet Yatırım Bankası aracılığı ile, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin yatırımlarına finansör 
olarak katmaktadır, «finansman kaynağıdır o 
bakımdan.» Endirekt sanayileşmeye finansör 
olarak katılmaktadır. Tabiatiyle, kendi imkân
larının bir kısmını, bizzat sanayileşmeye katma
sını da faydalı mütalâa etmekteyiz. Bu istika
mette kanunu tadil ederek, kurula bu görevi ele 
tahmil edeceğiz. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun murakabesi 
mevzuu üzerinde durdular, Umumi Heyet isti-
şari mahiyette mütalâa beyan etmektedir. 
Ciddî bir murakabenin yapılması lüzumuna biz 
de kaaniyiz ve ibrayı temin edecek tarzda ka
nunda gerekli tadilât için çalışmalar yapıyoruz, 

Emekli işçilerin tedavisi için halen tatbikat 
vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; okuyan çocuklara 
yardım konusuna sayın sözcü temas ettiler. 1970 
icra programında, orta tahsilde 5 000 işçi ço
cuğunun okutulması meselesi, prensibolarak ko
nulmuştur, realize edilecektir. Yüksek tahsil ça
ğında 500 üniversitelinin burslu olarak okutul
ması ele alınmıştır. Halen, karar tatbik safha
sındadır. 

Tabiatiyle eğitim meselesi, bütüniyle bir Dev
let meselesidir. Sosyal Sigortalar Kurumunun 
meselesi, sadece kendi açısından ve işçilerle il
gili tarafını teşkil eder. Ayrıca, plân gereğince 
50 000 yurt çocuğunun, köylü çocuklarının, iş
çi çocuklarının, dar gelirli vatanlaş çocuklarının 
parasız okutulması keyfiyeti, sosyal sebepler 
arasındadır. Sosyal Sigortalar Kurumu, kendi 
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bünyesi içerisindeki inıkânlariyle, bu istikamet
te bir gayretin, çalışmanın içerisine girmiştir ve 
başarılı bir çalışmadır, takdir toplamıştır, ümid-
e diyoruz ki, önümüzdeki yıllarda bunu gelişti
rerek artıracaktır ve böylece daha fasla, işçi ço
cuğunun parasız okuması imkânları sağlanacak. 
Ayrıca, kurumun kendi ihtiyacı olan mühendis, 
mimar, doktor gibi kıymetli elemanları, kendi 
yetiştirdiği evlâtlarından temin etmek sure
tiyle, bu sahadaki sıkıntıyı da izale imkânını 
bulacaktır. 

İlâç sanayiinin kurulması mevzuunu bugün 
için düşünmüyoruz. Ancak, kendi ihtiyaçlarımı
zı bizzat karşılamak için, müesseselerimizin ih
tiyaçlarını karşılamak için bir teşebbüsün içine 
girmekte fayda vardır. Bu istikamette ilgililere 
gerekli talimat da verilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşımız, dışarıya giden işçile
rin dönüşüne temas ettiler ve dönüşlerinde ken
dilerine iş imkânları verilmesi hususu üzerinde 
durdular. İşsizlik Sigortası Kanunu zannediyo
rum, bunu bir ölçüde karşılıyacaktır. Fakat bu
nun dışında, işçi tasarruflarının yurda aktarıl
ması istikametinde girişilmiş yeni teşebbüsler 
vardır. Bunu kısaca belirtmek isterim. Halen 
özel mahiyette olan, Ticaret Bakanlığına tescil 
edilmiş şirket ve kuruluşlar var. Fakat bunun 
dışında, Devlet olarak yedi büyük tesis, ki rantı 
yüksektir bunların, yedi büyük tesis için dış ül
kelerde çalışan işçilerimizin ortak olabileceği, 
tasarruflarını aktarabileceği bir imkân hazırlan
mıştır, realize edilmiştir. Sanayi Vekâleti bu hu
sustaki çalışmalarını ikmal etmiştir. 

Bunlar aracında, Perkins Motor Fabrikası 
var, otomobil fabrikası var, çimento fabrikası 
var ve Samsun gübre kompleksi var. Tabiatiyle 
bunu artırmak ve böylece işçi tasarruflarını 
kamu yatırımlarına ortak etmek suretiyle, yur
da döndükleri zaman kendilerine hem bir istik
bal imkânı sağlamak hem de yeni istihdam inı
kânlariyle daha fazla vatandaşa iş temin etmek 
çalışmalarımızın hedefini teşkil etmektedir. 

Dışarıya giden işçilerimizin gıda mevzuu üze
rinde de duruyoruz. GîMA, Et ve Balık Kuru
mu, Toprak Mahsulleri Ofisi ortaklaşa bir orga
nizasyon içerisine girecektir ve böylece kendile
rinin ihtiyaçlarını mahallinde görme imkânı 
elde edilmiş olacaktır. 

Askerlik tecili meselesi, Askerî Şûranın üze
rinde durduğu bir konudur. Ve zannediyorum 

askerlik yoklaması meselesini de Şûra kararla
rından sonra realize etme imkânı olacaktır. 

Yurda gelirken Alman Turing Kulübe bin 
mark yatırılması keyfiyeti çok şikâyet edilmiş 
bir konudur. Maliye Vekâletiyle bu hususta te
mas yapıyoruz. Buna da bir çare bulacağımızı 
ümidetmekteyim. 

Türk çocuklarının okutulması için gönderi
len öğretmenler kifayetli değildir. 25 öğretmen m 
gönderilmiştir. Bunların artırılması için, Millî 
Eğitim Bakanlığı ile gerekli çalışma yapılıyor. 
Ayrıca, dış ülkelerde, öğretmen olduğu halde 
isçi olarak giden, çalışan kimselerden de istifade 
yoluna gidilecektir. Ve böylece Türk çocukları
nın millî kültürü dış ülkelerde muhafaza etme
leri istikametinde yapılan çalışmalar geliştirile
cektir. 

Cenaze nakli meselesi; bütçeye 200 000 lira 
konmuştur. Başka imkânlar da aranacaktır. 
Yurt dışında ölenlerin cenazelerinin Türkiye'ye 
nakli mevzua, yönetmelikte de bulunmasına rağ
men imkânsızlık sebebiyle iyi realize edileme
miştir. Öyle ümidediyorum ki, önümüzdeki sene 
bu sahadakai şikâyetler ortadan kaldırılmış ola
caktır. 

Eşlerin beraber gitmesi prensibolarak talep-
çi memleketlerin talep şekillerine bağlıdır. Avus
tralya, eşleriyle beraber gönderilmesini istiyor. 
Yalnız diğer memleketlerde lojman sıkıntısı var
dır. Bu itibarla tek gitmektedirler. Fakat biz 
prensibolarak, öncelik vermek suretiyle eşlerin 
gitmesi hususunu gözetmekteyiz. 

Güven Partisi adına konuşan sayın arkadaşı
mız Fehmi Baysoy, Tarım - iş, İşsizlik Sigortası 
kanunlarının biran evvel çıkmasına temas etti
ler. Türk işçisini övdüler, hür nizama olan bağ
lılıklarını belirttiler. Kendilerinin görüşlerini 
memnuniyetle karşıladığımı bildirmek isterim. 
274 ve 275 sayılı kanunlar Yüce Meclise sevk 
edilmiştir. Hiç şüphesiz, anarşi hareketleri hiç
bir zaman tasvip görmiyecektir. Grevden önce 
bakanlığın daha müessir arabuluculuk yapması 
hususu, teşkilât kanunu bünyesinde 274 ve 275 
sayılı kanunlar bünyesinde de yeni hükümlerle 
tanzim edilmektedir. 

Ayrıca, işçi bütünlüğünün sağlanması, güçlü 
sendikaların muhafazası, sarı sendikacılığa im
kân verilmemesi, sendika enflâsyonunun önlen
mesi de yine sevk ettiğimiz kanun içerisinde yer 
alan hükümler arasındadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, fazla mesaide çok 
paralar verildiğine temas ettiler. Derhal ifade 
edeyim : 4 bin personelin yeniden Sosyal Sigor
talar bünyesine alınması hususu öngörülmüştür. 
Çünkü, Yüce Meclislerin kabul buyurduğu ka
nunlarla emeklilik işlemlerinin süratle tahakkuk 
ettirilmesi, 119 bin dosyanın elden geçirilmesini 
gerektirmektedir. 4 bin memuru az ücretle alıp 
çakştırmaktansa mevcut memurlarımızı daha iyi 
hayat şartlarına kavuşturmak için fazla mesai 
vermek suretiyle hem onların tecrübe ve görgü
sünden istifade etmek hem de kurumu tasarru
fa götürmek gibi bir anlayış içerisinde bu fazla 
mesai meselesi 1970 programında realize edil
miştir. 

Yurt dışına gidecek olanların eğitime tâbi 
tutulması keyfiyetini Sayın Sami Küçük'den ay
rılarak söylüyorum. Çünkü, kendisi yurt dışına 
gittikten sonra eğitim meselesine temas ettiler. O 
görüşte beraberiz ve o istikamette çalışma yapıl
masını doğru görüyoruz, Ancak, yurt dışına gi
deceklerin evvelden eğitime tabi tutulmasının 
şöyle bir mahzuru ortaya çıkacak : Kimin ne 
zaman nereye gideceği belli değil. 1964 ten bu
güne 780 bin kişi müracaat etmiş, bunları eğit
meyi düşünelim, hangi lisanı öğreteceksiniz? 
Ahnancayı. Tornacı yapacaksınız, kurslar aça
caksınız fakat sıra gelecek mi, gelmiyecek mi? 
Veya o talep ne zaman gelecek meselesi ortaya 
çıkmaktadır. Fakat genel eğitim içerisinde va
sıfsız elemanı tabiatiyle dışarıya gönderirken 
birtakım sıkıntılara mâruz kalıyoruz, onları va
sıflı hale getirmek, daha fazla döviz getirmeyi 
temin edecektir, gelir sağlıyacaktır, hem de bu 
vatandaşlarımızın istikballerini teminat altına 
almış olacaktır. Bu itibarla yurt dışına gidecek
lerin önceden eğitimi sadece nazarı olarak mü
talâa edilmektedir. Sayın arkadaşlarımın soru
lan arasında «1969 da dış ülkelere 45 bin kişi
nin gideceği taahhüdedilmişti. Bu nasıl oldu 
dediler» geçen sene bilmiyorum 45 bin olarak 
mı söylendi, fakat bu sene - ki rakamı ifade ede
yim -104 bin kişi halen dış ülkeye 1969 plasman 
programına göre gitmiş bulunmaktadır. «Ne 
kadar bu yıfl gidecek» dediler, bu yıl Almanya 
Türkiye'den 100 bin civarında işçi alacaktır. 
Ayrıca. 20 bin de diğer iş gücü anlaşması yap
tığımız ülkelerin talebedeceğini tahmin ©diyo
ruz. Böylece rakamın 120 bin civarında olacağı 
umulmaktadır. 

Din adamlarının bir talimatnameye tabi olup 
olmadığı hususuna temas ettiler. Yalnız din 
adamları değil, yurt dışında bulunan görevlille-
rin ateşe, ateşe muavini ve diğer sendika uzma
nı, müşavir, din adamı dâhil bütün görevlilerin 
vazife ve salâhiyet sınırlarını, görecekleri hiz
metleri belli eden bir talimatname hazırlanmış 
bulunmaktadır. 

Millî Birlik Grupu adına konuşan sayın ar
kadaşımız Sami Küçük, Türkiye'deki işçi hare
ketini öven beyanlarda bulundular. Hakikaten 
sözlerimin başında da ifade ettim, medeni dün
yada ender raslanan olaylardan birisidir. Türk 
işçi hareketi şuurlu bir hareket olarak başlamış
tır. Kan dökmeden haklar 1961 Anayasası çer
çevesinde, Anayasal hakkı olarak tescil edilmiş
tir ve ona göre de kanunlar tedvin edilmiş bu
lunmaktadır. Son zamanlarda akan işçi kanla
rından bahsettiler. Muhterem arkadaşlarım, bu
nu zannediyorum, Dahiliye Vekâleti Bütçesinde 
enine boyuna görüşülmüş olması lâzım. Veya 
bütçenin tümü üzerinde; yalnız şu kadarını söy-
liyeyim ki, hâdiselerin kendi tabiatı içerisinde 
değerlendirilmesi lâzım. Bir tek vatandaşımızın 
kan dökmesine değil, ter dökmesine dahi rıza 
göstermiyen bir şuura ve gönüle sahibiz. Bu has
sas ve vatanperver görüşte hiçbir arkadaşımı 
da tefrik etmiyorum. Her biriniz, hangi partiye 
mensubolursanız olunuz, tamamen millî şuur ve 
heyecanının icabettirdiği bir anlayıştır bu. Hiç
bir Türk vatandaşının ıstırap duymasına teşne 
olamaz kimse. Ama, hâdiselerin cereyan tarzı 
ideolojiktir, arkasında tahrikler vardır, muay
yen hesaba ve hedefe dayanan, masum işçiyi 
kendi menfur emellerine-vasıta yapmak istiyen 
ideolojik akımlar, kanunsuz hareketlere teves
sül ettirmektedir, tahribe gitmektedir, işgale 
gitmektedir görevlilere tecavüze gitmektedir ve 
bu olayların vukubulduğu yerlerde yalnız işçile
rimiz değil, Devletin asayiş ve nizamını bekli-

yen, kanunların emrinde hizmet gören Devlet 
memuru polislerimiz de ağır muamelelere mâruz 
kalmakta, yaralanmaktadır. Üzücü bir olay, 
olaylar üzücüdür daha doğrusu hür sendikanın 
bulunduğu, hür nizamın bulunduğu bir ülkede 
kanunların meşru saydığı yollarda yürümek 
varken illegal yollardan, kanunsuz yollardan 
yürüyenlerin elbette kanun karşısına çıkacak
tır, dünyanın her yerinde böyledir. Kanunsuz-
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luğu önlemenin başka bir çaresi yoktur, bütün 
mesele pravakatör olan unsurların, tahrikçi un
surların bu davranışların arkalarından ayrıl
maları, ellerini bu masum işçi kütlelerinden çek
meleridir. 

îşçi yevmiyelerinin artmadığına, tutarlı bir 
iktisadi politika olmadığına temas buyurdular. 
Sayın arkadaşımızın bu görüşünü muhterem 
karşılarım. Yalnız şu kadarını ifade edeyim M, 
sabit fiyatlarla 1970 icra programında bu hu
sustaki istatistikler gayet açıktır. Sabit fiyat
larda 14,50 kuruş olan işçi ücreti bu sene orta
lama ücret olarak 30,35 kuruşa çıkmıştır. îşçi 
ücretlerinde artış vardır ve bu artış her toplu 
sözleşme döneminde gelişen hayat şartları da 
nazara alınmak suretiyle bir ölçüde ileri gitmek
tedir. 

«Tarımdan sanayie geçiş dönemindeyiz, dar 
hoğazlar vardır, bu boğazlardan geçilecektir, 
tarımdaki nüfus nisbeti % 78 buyurdular.» 
Bizim aldığımız en son rakamlar % 67 dir ve 
bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Şehir nüfus
ları artmaktadır, şehirleşme ile beraber yerleş
me ve sanayileşme bütün olarak devam edegel-
mektedir. 

Boğaz Köprüsü ve sürat yoluna temas bu
yurdular, üretken olmadığına işaret ettiler. 
Yine bu konu, üzerinde hayli tartıştığımız 
konulardır ve Boğaz Köprüsü bir iktisadi iş
letme olarak, bir ünite olarak mütalâa edil
miştir. Bunun finans kaynakları bellidir, pro
jeleri, fizibilite raporları vardır, kaç sene
de amorti edeceği meselesi daha evvelden 
hesaplanmıştır. Sendikaya dâhil olan devlet
lerin bu hususta yaptıkları yardım şartları iti
bariyle millî menfaatlere uygundur. Asya'nın 
Avrupa'ya bağlanması, bilhassa Taşıt - İş gre
vini çok iyi bilen İstanbul halkı ve Türk 
ekonomisinin ve sanayiinin % 54 ünü bünye
sinde toplayan bu bölge, köprünün lüzumunu, 
zaruretini ve faziletini pek iyi idrak etmiş 
bulunmakaadır. Onun için üretken olrnıyan 
saha olarak mütalâa etmemek lâzımdır. Çün
kü, üretkenlik doğrudan doğruya da olabi
lir, dolayısiyle de olabilir. Mal nakli imkânı 
olmıyacak, mamulü ihraç imkânı olmıyacak, 
münakale imkânı olmıyacak. Münakalenin ve 
mübadelenin olmadığı yerde sanayileşmeyi yap
mak mümkün değildir. Alt yapı tesisleri ola

rak sanayiin önemli bir unsuru telâkki etmek
teyiz. 

Sosyal güvenlik hizmetlerinin, sağlık bakı
mından, 1,5 milyon işçi ve memuru kapsadı
ğına işaret ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, eş ve çocukları da 
dikkate almak gerekecektir. Bunun dışında 
A. P. İktidarı genel sağlık sigortası kanunu
nu Yüce Meclislere sevketmiştir. Böylece her 
vatandaşın sağlık hizmetlerinden parasız isti
fade etmesi imkânları sağlanmış olacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunun; asıl sahibi 
olan işçiye, sağlık bakımından iyi muamele 
yapmasını istediler. Bu husustaki çalışmaları
mızı kısaca arz edeyim. Evvelâ bünye - ve or
ganizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Eğitim 
meselesi önde gelmektedir. Bünyede çalışan
ların eğitilmesi, hizmete alınanların her gün 
iş başındaki moral durumlarının takviyesi ve 
güleryüslü bir idare olarak dertli vatandaşın 
karşısına çıkılması temel prensiplerimiz ara
sındadır ve bu husustaki murakabe anla
yışımız ciddiyetle takiıbedilmektedir devam et
mektedir. 

Muhterem arkadaşımız yurda girmenin ko
laylaştırılması, hususuna temas buyurdular, 
Bulgaristan ve Yugoslavya vizesinden bahset
tiler. Aslında, zannediyorum, yanlış anlama
dıysam Bulgaristan'ın vizesi mevcuttur ama 
Yugoslavya'nın vizesi yoktur. Bulgaristan'la 
ikili bir anlaşma yaparak vize mecburiyetini 
ortadan kaldırma hali, zannediyorum, şöyle 
bir durum tevlidedecektir; Bulgaristan'dan da 
Türkiye'ye vize yaptırmadan - çünkü müte
kabiliyet esasına dayanıyor bu - Türkiye'ye ra
hatça, serbsetçe gelme imkânları doğabilecek
tir Bunun millî menfaatler bakımından ne ne
tice doğuracağını takdirlerinize bırakırım. Yal
nız şunu ifade edeyim, Almanlarla yaptığımız 
en son görüşmelerde işçilerin uçakla şevki hu
susu karara bağlanmıştır. Böylece Bulgaristan 
vizesi meselesi, uçakla yapılacak münakale im
kânları içerisinde kendiliğinden halledilmiş 
olacaktır. 

Listenin açık olmasına itina ediyoruz, za
man zaman bülten neşrediyoruz, onun dışında 
Kurum ve teşkilât bünyesinde listeler gayet 
sistemli olarak ve açık olarak tanzim edil
mektedir. Böylece dedikoduların önlenmesi
ne çalışılmaktadır. Yalnız şunu ifade edeyim; 
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muhterem arkadaşlarım, 780 000 kişinin sıra 
beklediği, senede 80 - 100 000 kişinin yurt dı
şına gittiği bu kadar karışık ve karmaşık 
faaliyetin toplandığı mihrakta, Türkiye şart
ları içerisinde, bu dedikoduların yayılacağı mu
hakkaktır. işte sıra iniyor, şu oluyor, bu olu
yor, bunlar söyleniyor.. 

Yaptığımız tetkiklerde, teftişlerde bu isti
kâmette dedikoduları haklı kılacak her hangi 
bir hâdiseye rastlanmamıştır. Öncelikler, ka
rarname ile tâyin edilmektedir. Fakat şunu 
ifadeye mecburum ki, Türkiye'de bu sahada 
birtakım aracılar türemiştir. Bunlar işçi Bulma 
Kurumunun vazifelerini, kendileri birtakım 
vaitlerde bulunarak, sanki tekabbül etmek
tedirler. Sizi dış memleketlere gönderelim 
diye kandırmaktadırlar, paralarını almakta
dırlar. Bunlar kanunsuz muamelelerdir, suç
tur. Teftişler yapılmaktadır, birçoğu mahke
meye verilmiştir. Yurt dışına turist pasaportu 
ile gönderilen işçiler perişan olmaktadır. Çün
kü, ikili anlaşmaların icabı olarak resmî ku
rum aracılığı dışında o ülkeler sureti katiyede 
bu tarzda işçiyi çalıştırmamaktadır, kaçak iş
çidir bu. O memleketin mevzuatı da müsait 
değildir, anlaşmamız da buna müsaade ver
memektedir. Binaenaleyh, Hükümet bildirile
riyle, radyo aracılığı ile devamlı ikazlar yap
mamıza rağmen vatandaşlarımızı kandıranlar 
bundan nemalanmaktadırlar ve vatandaşları
mızı da yurt dışında çaresiz, kimsesiz, arka
sız bırakmaktadırlar. 

Sayın Adalet Partisi Grupu adına konuşan 
Faruk Kmaytürk arkadaşımız, çalışmalarımızı 
öven konuşmalar yaptılar, kendilerine teşek
kürlerimizi ve minnetimizi sunarım. Biran ev
vel Tarım - iş Kanunu, Teşkilât Kanunu, işsiz
lik Kanunu ve diğer tüzüklerin çıkarılması
nı istediler. Takipçisi olacağız, elbirliğiyle 
bunları tahakkuk ettirmeye çalışacağız. Bu 
arada 114 müfettişin nasıl bu kadar kontrolü 
yapabildiğine temas ettiler. Muhterem arka
daşlarım, kontrol mevzuunda ciddî tedbirler 
alınması ihtiyacını duymaktayız. Gerçekten 
1970 senesi 271 000 civarında olacak işyeri
nin kontrolü önemli bir husustur. Geçen se
ne 117 arkadaş 21 181 işyerini teftiş etmiş. 
Demek ki, % 8,5 veya % 8 civarında bir tef
tiş. iş kazaları büyük zararlara sebebolmak-
tadır. Yani sosyal sigorta bünyesine maddi 

yükler yüklemektedir, külfetler yüklemekte
dir. ölüm nisbetleri yüksektir, yıldan yıla 
artmaktadır. Bu meselenin de yine çok yönlü 
tedbirle ele alınıp halledilmesi gerekiyor. 
Bunlardan bir tanesi, işçi sağlığı ve iş güven
liği merkezi dediğimiz, merkezin süratle ku
rulması için çalışmaktayız. Bu merkez halen 
kuruluş safhasındadır. Alet, edevat, cihaz, 
eksper ve bu işte hizmet görecek arkadaşlar, 
elemanlar bu yere yerleştirilmektedir. Millet
lerarası fondan istifade edilmiştir, 1499 000 
dolarlık bir yatırımdır, projenin heyeti umu-
miyesi. Tabiatiyle bu kıymetli bir çalışmadır. 
Bunun yanı sıra eğitim meselesi yine ele alı
nacak bir mevzudur, ki, halen üzerindeyiz. Ay
rıca, işyerlerinde de otokontrolu temin et
mek, işverenle sendika arasındaki toplu söz
leşmelerde işçi güvenliğini sağlyacak şartların 
daha dikkatli tesbiti ve işyeri murakabesin
de daha teknik birtakım unsurların büyük iş
yerlerine tahmil edilmesi gibi çalışmalar bu 
sahadaki kontrolü, kesif kontrolü temin edebi
lecek ve iş kazalarını bir ölçüde azaltacak
tır. 

Sağlık hizmetlerini Kurum olarak üzerimi
ze almamızın sebebi, tabiatiyle bu hizmeti gö
rebilecek ölçüde teşkilâtlanmış Türkiye'de he
nüz müesseselerimiz yoktur. Ayrıca, hastane
leri büyük tutmamız, sağlık istasyonlarını ve 
dispanserleri Türkiye sathına yaymamızın ge
nel esprisi, Tarım İş Kanunu ile birlikte sosyal 
sigortaların hizmet sahası çok büyük alana 
yapılacaktır. Bunu da nazara almak suretiyle 
şimdiden o hizmetleri de karşılıyacak bir teş
kilât kurmanın ve müesseseler kurmanın ça
bası içindeyiz. 

Sayın Hamdi Özer arkadaşımız... 
BAŞKAN — Burada olmıyana cevap ver

mek mecburiyetinde değilsiniz Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, gecenin 
sabaha yakın geç saatinde Yüksek Huzurları
nızı daha fazla işgal etmek istemiyorum. Muh
terem arkadaşlarımın tevcih edecekleri sual
lere de cevap arz etmeye amadeyim. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan, soru mu sora
caksınız efendim? 

RIZA ISITAN (Samsun) — Evet efendim. 
Efendim Sayın Bakan sorduğum soruların büyük 
bir kısmına cevap vermişlerdir, kendilerine te-
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şekkür ederim. Diğerleri arasında da önemli olan 
veya olmıyanlar da var. Fakat iki Önemli 
sorum olmuştur. Bunlar da birincisi; avukat 
mevzuu idi. ikincisi ise, Zeyrek tesislerindeki 
bâzı düzensizlikler hakkında olmuştu. 

ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Bunları değerli arkadaşlarım; zan
nediyorum Kurum bünyesinde bu malûmatı 
biraz yanlış aksettirmişler. Ben değerli arka
daşlarımla görüşürek yazılı olarak takdim ede
rim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, Çalışma 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki maruzatı bitirir
ken şahsım ve Bakanlık camiası adına bütün 
arkadaşlarımıza teşekkürlerimi ve hürmetleri
mi sunuyorum efendim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerindeki g-örüşmeler 
sona ermiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

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

12.000 Personel giderleri 15 782 355 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 437 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 952 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 188 608 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 244 085 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Bölüm Lira 

34.000 Malî transferler 1 304 869 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 16 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

5. — 931 sayılı îs Kanununun 79 ncu madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkındaki kanun tekli
finin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 2/166; C. Senatosu 2/274) 
(S. Sayısı : 1343) (1) 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum 
efendim : 

Yüksek Başkanlığa 
931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine 

bir fıkra eklenmesi hakkındaki ve Cumhuriyet 
Senatosunun 1343 sayısında bulunan kanun ta
sarısının müddeti bitmek üzeredir. Çalışma Ba
kanlığı bütçesinden sonra bir maddelik olan bu 
kanun tasarısının gündeme alınarak öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine müsaadelerinizi say
gıyla arz ederim. 

Sosyal îşler Komisyonu 
Başkanı 
Burdur 

Faruk Kmaytürk 

BAŞKAN — 931 sayılı iş Kanununun 79 
ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifinin gündeme alınmasını oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. Tasarı-

(1) 1343 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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nm tümü üzerinde söz istiyen sayın üye yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İvedilikle görüşülmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

931 sayılı iş Kanunuun 79 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında Kanun 

Madde 1. — 931 sayılı İs Kanununun 79 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora iti
raz halinde, işçi en yakın sosyal sigortalar ku
rumu hastanesi sıhhi İmrulunca muayeneye tabi 
tutulur, verilen rapor kesindir. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
tiyen sayın üye?.. Yok, Maddeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

3 . 2 . 1970 O : 3i 

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

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

Teklifin tümü üzerinde söz istiyen saym 
üye?.. Yok. Tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif kanunlaşmıştır. 
Bugün saat 10,00 da toplanılmak üzere, 20 

saatten beri devam eden 37 nci Birleşimi kapa-
yorum. 

Kapanma saati : 6,10 
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İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylarm sonucu 

(Tasarınnı kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 99 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 83 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
tsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

1 Hüseyin Kalpaklıoğlu 
I Sami Turan 
I KOCAELİ 
' Lûtfi Tokoğlu 
S KONYA 
şj Fevzi Halıcı 
j Fakih Özlen 
1 Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosananoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
s Nâzım İnebeyM 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Eteni Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
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TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
CUMHURBAŞKANIN-
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 

Kasım GKilek 
Vahap Güvene 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya katilmıyarilar] 
BURSA | Mümin Kırdı 

1. Saibri Çağlayang'il (B.) 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine (1.) 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (1.) 
Nazif Çağatay 

Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.. 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1. ) 
Tayfur Sökmen (1.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürgüplü 
a.) 

Yekûn 

• « • ^ 
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İstanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütç e kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 99 
Kabul edenler : 99 

Reddedenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katlim lyanlar : 83 
Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALLKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yaleuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
jj İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

I Ruhi Tun akan 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Ilyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlii 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülek 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil KaraveKoğlu 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Man sur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya katılrmyanlar] 
BURSA I Orhan Kor 

I. Sabri Çağlayangil (ıB.)j Necip Mirkelâmoğlu 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem özden 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım (I. ) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Naızif Çağatay 
Mümin Kırlı 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (I.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuioğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menıteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Ş«vki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arglan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (I.) 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tözün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 
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Eg-e Üniversitesi 1970 371lı Bütçe kanunu tasarısına verilen oytlann sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kök er 
îsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 104 

Kabul edenLcr : 104 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 78 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürünıoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim. Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Et em Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU \JJJvXJ \J 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 
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UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülok 

[Oya katılmıy anlar] 

Vahap Güvenç 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
î. Sabri Çağlayangil (lB.) 

Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan T opal oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım (İ.) 

IZMIR 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

Necip Mirkelâmoğlu 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (İ.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Şevket Koksal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (İ.) 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüaün 
Suad Hayri Ürgüplü 
(D 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

— 331 



O. Senatosu B : 37 3 . 2 . 1970 O : 3 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Fahri Özdilel? 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâl ettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcaılı 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

104 
104 

0 
0 

78 
1 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

[Kabııl 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmıaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüş oğlu 

IZMlR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
| Adnan Karaküçük 
1 MARDİN 
1 Abdurrahman Bayar 

Abdülkerim Saraçoğlu 
MUĞLA 

İlyas Karaöz 
MUŞ 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Hüseyin Avni Göktürk 
ORDU 

Bekir Sıtkı Baykal 
SAKARYA 

i Osman Salihoğlu 
SAMSUN 

H Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SÎNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Eemzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadk 
Hidayet Aydıner 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil (B.) 

Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet tzmen 
Fahri Konıtürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmtyanlar] 
Cahit Ortaç * Orhan Kor 

î 
Saffet Ural f Necip Mirkelâmoğlu 

DİYARBAKIR l KARS 
Selâhattin Cizrelioğlu | Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Azmi Erdoğan ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
ihsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım (I.) 

ÎZMIR 
Mustafa Bozoklar (I.) 
Mümin Kırlı 

I Mehmet Hazer 
f KIRKLARELİ 
I Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
p Halil özmen 
î KOCAELİ 
i Hikmet Işmen 

KONYA 
1 Osman Nuri Canpolat 
I Sedat Çumralı (I.) 
I KÜTAHYA 
fi 

g A. Orhan Akça 
I MALATYA 
1 Nurettin Akyurt 
I MANİSA 
f Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Şevket Koksal 
RİZE 

O. Mecdi Agun 
SAKARYA 

Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (I.) 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Üngüpllü (1.) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn .1 
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Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Mueip Ataklı 
Fahri Özdileik 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
.103 
103 

0 
0 

79 
1 

[Kabul 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmıaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

edenler] 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanjoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçlük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim. Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat öçten 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Eemzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 

Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri KJorutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya hatılmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayanıgil (QB.) 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
(I.Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Top al oğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (I.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkçine (İ.) 
Cemal Yıldırım (I.) 

IZMÎR 
Mustafa Bozoklar 
(t) 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (I.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

•MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 

Yekûn 1 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (I.) 
Tayfur Sökmen (I.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Ürtgüpllü (I.) 

•>-©-<« 
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İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 

raporuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 103 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 79 

Açık üyelikler : 1 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJi Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri D emir el 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 

[Kabul 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhoıı Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmn.ztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmayrürk 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yale.uk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

edenler] 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

İZMİR 
i Beliğ Beler 
i Nazif Çağatay 
I KARS 
I Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
I Mehmet Çamlıca 
1 Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Abrn.rrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
il i Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 
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URFA 
î. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Brsü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder üztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Cağlayanıgil (B.) 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Kasım Gülck 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan (İ.Â.) 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

[Oya katılmıyanlar] 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orlıon 
İhsan Topaluğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı (İ.) 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 
Rifat Öztürkeine (İ.) 
Cemal Yıldırım (1.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (İ.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
• Hikmet İsmen 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (1.) 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARAŞ 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

Vehap Güvenç 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (1.) 
Tayfur Sökmen (İ.) 
Zerin Tüzün 
Suad Hayri Üngüpllü (İ.) 

[Açık üyelikler} 
Eskişehir 1 

Yekûn { 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kap anlı 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN -Ti i -L/_L1> 

İskender Cenap Ege 

BALIKESİR Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıealı 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 109 

Kabul edenler : 102 
Reddedenler : 5 

Çekins erler : 2 
Oya katılmıyanlar : 73 

Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
BİLECİK 

Mehmet Orhon Tuğrul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmaztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

— 3 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gimıüşoğlu 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Orhan Kor 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
İ. Etem Erdinç 

38 — 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Rifat Öçten 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 

[Reddedenler] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

KAYSERİ 

Sami Turan 
MAEDİN 

Abdülkerim Saraçoğlu 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

[Çekinserler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 

Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

[Oya UaUlmıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mueip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kanlan 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(İ. Â.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 
Halil Goral 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon . 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

Rifat Öztürkçine (I.) 
Cemal Yıldırım (İ.) 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar (İ.) 
Nazif Çağatay 
Müımin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Y. Ziya Ayrım 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı (I.) 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MAJSTlSA 
Doğan Barutçuıoğlu 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
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TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

VAN 
Ferid Melta 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadk 
Fahri Korutürk 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi (î.) 
Tayfur Sökmen (î.) 
Suad Hayri Üngüplıü (I.) 

[Açık üyelikler] 

Eskişehir 1 

Yekûn 1 

l > » M 
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Cumhuriyet Senatosu 
Gündemi 

37 NCl BİRLEŞİM 

3 . 2. 1970 Sah 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1 — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/3 ) ; (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sa
yısı : 1288) (Dağıtma tarihi :23 .1 . 1970) 

V 
İKİNCİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞYLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1970 YILI 
Beden Terbiyesi G. Md. Bü 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kan 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 5 ) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 917/9360 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLİĞİNA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Baka 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunuJmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süley 

( 

Beden'T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün ,1970 malî yıl jkatma (bütçe hizmet ive bnasraflarının müfredat ve (nit 
açıklanmış olduğu üzere (A/ l ) işaretli cetveldeki cari harcamalar için (30 000 000) lira, yatırım harcamal 
teşjkili ve transfer harcamaları için de (17 388 520) lira ki; cem'an (92 388 520) lira üzerinden, tansim edile 

1970 bütçe teklifi ibâzı zaruri değişiklikler dolayısjyle, 1969 malî yılı bütçesine nazaran (7 74.1 297) lira 
tadır. 

Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödeneği artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan terti 
na göre aşağıda kısaca arz ve 1969 yılınım 8 aylık 'harcanıma göre ihtiyaca kâfi geleceği talimin olunan ;ter 
teklif olunmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : 
4047 say i) ı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununa bağlı 1 ve 2 sayılı cetv 
rolardan (L) cetveline alman 9 aded memur kadrosu çıktıktan, sonra geriye kalan fiilî kadr 
4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince 1, 2 ve 3 üst derece alanların ve 1970 yılında, terfi !e 
birlikte (bir yıllıîk aylıkları tu tan (39 68:») lira ilâvesiyle (822 "2.1.1.) lira ödenek teklif edilmi 

12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılan ödemeler : 
819 sayılı Kanun, gereğince ödenecek avanslar için açılan 1>u maddenin muhafazası için (.1) 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Hizmetliler kadrounda bir değiyıkll'k olmamakla beraber 'geçen yi' % 35 zammın '% 25 olar 
teklif edilen (134 000) lira ilâvesiyle (1. 822 ÖOÜ) lira teklif edilmiştir*. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Mevcut barem içi (E) cetveli kadınlarına ilâve edilen 3 kadro ve sağlık ikıırnlıı kadrolarının 
ücretleri tutarı (373 9.16) lira l'azlasiyle (2 373 916) lira alarak teklif edilmiştir. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
19,71 yılında, yurdumuzda, yapılacak A'kdeııiz oyunlarına sporcularımızı hazırlamak, antrenör 
iki seneler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesiyle 21 federasyonun iTıtiyacı bulunan yurt 
ile yardımcılarının bir yıllık ücretlerini ikarşılareak üzere geçen yıla nazaran (.1 116 000) l 
konulması teklif edilmiştir. 

Beden'T, Qn, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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12.281 İMİaltlbaja işçi lüardtTieri : 
Spor - Totio kup'onu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüsüne devredildiğind'en 
leri için ödenek teklif 'edilmemişti!'. 

12.282 "Diğler ftşçi iicnetlieıriı : 
Tele-ski ve telesiycj işletmesi 1 Mart 1970 tarihinden itibaren iller. böl.'.re müdürlüklerine 
teklif edilmemiştir. 

12.340 Tedavi ve /cenıaae ıgiiderilleri : 
1969 yılı Genel 'Bütçe Kanununun 87 nci maddesi gereğince ücretli memurların da teda 
maları sebebiyle geçen yıl teklif edilen ödenek ilk üç aylık devrede tamamen harcanmış v 
yapılmıştır. Bu itibarla tedavi v.; cenaze giderleri tertibine geçen yıla nazaran (22 000 
konulması teklif edilmiştir. 

12.370 Emek! (keseneği IkarşıMcian : 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (a) ve (b) iikralariyle 7280 saydı Kanunun 7 
ne tabi memurların bir yıllık emekli keseneği tutarının % 14,5 ile % 100 artış farkı kar 
(383 483) lira olarak teklif edilmiştir. 

12 110 Aylıklar : 822 211 
12 21.0 Hizmetliler ücreti : -- 1 822 500 

2 044 711 X 14,5 = 388 483 

12.380 JSosyial |Si!gıorntıaliar KunuımTi (kese nek ve (karşılıkları : 
(E) cetveline dâhi! kadroları işgal etmekte olan hizmetlilerin Sosyal Sigortalar Kurumu 
ğı olarak geçen seneye nazaran (5 180) lira noksan iyi e (284 870) lira olarak teklif ed 

12.000 520 Kasa ıtazırinatı : 
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 178 sayılı genel teklifi gereğince kadro tutarlannııı % 
minatının % 35 e yükseltilmesi ve 1970 yılında bir üst dereceye terfi edecek muhasebe m 
ne alınarak geçen yıla nazaran (8 000) lira fazlasiyle (10 920) lira olarak tekli!' edilmişti 

12.829 Damasına feujnılu iiyıeDeni geçici görev yolluğu : 
Merkez danışma kurulunun ayda bir yapacağı toplantılar 1971 yılında yapılacak Akdeniz 
ta olduğundan bunların yolluklarını karşılamak amaciyle gecen seneye nazaran (7 500) 
lif ^edilmiştir. 

Beden T. G>n. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

12.834 Kurs «yoltuğm : 
1970 yılında hizmet iei eğitime tabi tutlacak personelin yolluklarını karşılamak üzere gec 
(39 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.841 Tedavi yöiDıuğui : 
Ücretli memurların tedavi yoluklarının karşılanması sebebiyle geçen yıla nazaran (1 500 
teklif edilmiştir. 

12.911 idianeoi ve ıspörouillajnıı yw°t i'çi yollukları : 
1971 yılında İzmir'de yapılacak Akdeniz oyunlarına hazırlanmak maksadiyle yogan bir ça 
rasyon, 1970 bütçe ve programını bu esas üzerine hasırlamış bulunduklarından; yurt içind 
rak edecek idareci ve sporcuların 6245 sayılı Harcıra.h Kanununun 23 ncü maddesi uyarın 
aıraaciylc bu tertibe gecen yıla nazaran (.1 000 000) lira fazlasiyle (7 000 000) lira olarak 

13.000 150 Yakacak alım ve giderleri : 
Genel müdürlük dışında ve genel müdürlüğe ait kendi binalarında oturmakta- oıan Atlet 
ları Füıe! - Oil ile ısıtıldığından bunların yakacak ihtiyacını karşılamak anraciy'e geçen se 
(35 000) lira olarak teklif edilniştir. 

13.160 HMiuetl Jgıifriim, lalton ve (giderleri : 
Genel müdürlük merkez teşkilâtında çalışan ve giyim verilmesi gereken personele bu ihtiy 
zaran (4 980) lira fazlasiyle (31 490) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.190 Diğıer lalıün İve gMıenler : 
- Genel müdürlük ve federasyon binalarının elektrik tesisatı tamir malzemesiyle; anahtar, k 

larının karşılanmasını teminen g< een yıla nazaran (3 000) lira fazlasiyle (5 000; lira olarak 

13.230 Aydunfllaitaıla ©MlerHeri : 
Geçen yıl konulan (85 000) lira tahsisat 2 nci 3 aylık sarfiyata göre ancak ışık bedel 
müdürlüğün ikamet ettiği binannı mevcut lâmbalarının % 50 sinin değiştirilmesi, bu ise 
bir masrafı gerektirdiğinden geçen yıla nazaran (15 000) lira fazlasiyle (100 000) lira o 

13.350 Sağılhlk lanaç, gierteç ve iiHâş laılmmlariyle ilgili giderler : 
İstanbul'da yeni kurulan Spor Sağlık Merkezinin araç, gereç ve ilâç alımları ile ilgili gide 

; geçen yıla nazaran (95 000) lira fazlasiyle (100 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

13.410 Postla telgnaf gMıerieri : 
Günden güne genişliycn iş hac mı ve buna ilâve olarak 1971 de yapılacak Akdeniz oyunl 
telgraf muhaberatının masrafların] karşılamak amaeiyle geçen yıla nazaran (15 000) 
edilmiştir. 

13.420 M e t a güderleri : 
G-enel müdürlüğün iş hacmi doiayısiyle bünyesinde yeniden teşekkül eden ünitelerle, 2 
maksadiyle 200 lük santral ile İstanbul'daki federasyon büroları ihtiyaçları için tahsis ed 
nuşma masrafları ve buna paralel olarak yurt sathında devamlı bir gelişme gösteren spo 
bunlara ilâveten 1971 yılında memleketimizde yapılacak ola.n Akdeniz oyunları doiayıs 
lerinin abonman masraflariyle bu organizasyon doiayısiyle yapılacak yurt içi ve yurt d 
raflarını karşılayabilmesi için geçen yıl konulan (80 000) liralık ödeneğin (20 000) lira il 

13.520 Haizmeft ftaişuttarı üişletımie vıe ornatma giderleri : 
Genel müdürlük makam arabasiyje triportör ve 3 aded hizmet motosikletinin ve .satmalm 
dışındaki hizmeti yedek parça ve yakıt giderlerini karşılamak a m a l d e geçen yıla naza 
lira konulması teklif edilmiştir. 

14.000 130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
İlk üç, aylık devrede geçen yıl konulan ödenek, tamamen sarf edilmiş, ek ödenek talebind 
ran (3 000) lira fazlasiyle (15 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

14.342 7126 .sayılı ıKaJnuaUa /daJyıajnıKarıak çıkarılan 'tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gider 
Tertibin muhafazası bakımından (4 999) lira noksaniyle (1) lira teklif edilmiştir. 

14.430 Para (taşrana güderleri : 
Bölgelerdeki spor tesisleri ve iuşaatlarmda görevlendirilen personelin aylık ve ücretleri 
bu tertibe geçen sene konulan ödenek 8 aylık harcama durumuna göre bitmek üzere ol 
maddeye (1 000) lira fazlasiyle (4 000) lira teklif edilmiştir. 

14.571 İdaımıe tvje »gelüşıtiırmıe ıgMerffieri : 
1968 malî yılı kati hesabına göre (1 600 000) liranın ihtiyaca kâfi geleceği anlaş'khğında 
miştir. 

14.573 7258 safyıill SKJamuanm 4 ınıcü mıadctesi gereğince yapılacak giderler : 
21 federasyonun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yurt dışında yapacakları 
rın (bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz oyunlarına hazırlanmak) v 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

ve milletlerarası kampların, kursların gerektirdiği masraflar ile spor malzemeler ve müs 
rafları karşılamak amaciyle geçen yıla nazaran (138 355) lira fazlasiylle '(7 614 894) lira ola 

15.000 921 Büro giderleri : 
İlk altı aylık sarfiyata göre. (10 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından (15 000) lira no 

15.922 İlk lailtı laytlılk (saırtfliyaıtia (göre i(5 000) liranın kâfi geleceği düşüncesiyle (5 000) lira noksan 
15:923 İlk 'altı ayllılk sıarfiyiaıta göre (30 000) liramın ihtiyaca Ikâfıi golecıeği anlaşıldığından (20 000 
15.926 İlik altı aylık sarfiyata igörc (5(- 000) liranın ihtiyacı karşılayacağı düşünüldüğünden (50 

olarak teklif edilmiştir. 
16.000 710 Temsili ödeneği : 

1969 Malî yılı Bütçesine konulan (15 000) liralık ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu t 
la ihtiyaca, cevap vermiyeceği anlaşılan bu fasla gecen yıla nazaran (15 000) lira fazlasiyl 
miştir. 

16.111 Büro glilderM : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulund 
bu tertibe ödenek tekli i' edilmemiştir. 

16.112 UUaJştarlmıa ıgıiderferi : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulundu 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

16.114 Kira M e l : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş'bulundu 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

16.115 ıGâıyian, ıku§&ım fvıe lataı guldertati: 
Spor - Toto kuponu basaıiı matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulundu 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

16.117 Yâtyıeaek ıailtan vıe gilderlerıj : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulundu 
tertibe ödenek teklif edilmemişti]. 

16.119 Diğer lalnmüıar ve g-idaıflleri : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa. Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulundu 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

Beden T. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 811 Etüt ve proje giderleri : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatının programında yer alan spor saha ve 
şılamak amaciyle bu tertibe gecen yıla nazaran (1 299 999) lira fazlasiyle (1 500 000) 

21.812 Teknik perisonıell fücr-eStlleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında yer alan spor saha ve 
lıştırılacak teknik personel ücretlerini karşılamak amaciyle bu tertibe (99 999; lira, fazl 
edilmiştir. 

21.813 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında yer alan spor saha ve te 
lendirilecek teknik elemanların yolluklarını karşılamak maksadiyle bu tertibe geçen yıla 
lira konulması teklif edilmiştir. 

22.000 811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 
Geçen senelerden mukaveleye bağlı olarak devreden inşaatlarla 1970 yılı programına dâh 
giderleri için (4 550 000) lira fazlası ile (41 700 000) lira ödenek konulması te'cliı edil ini 

22.812 Teknik personel ücretlerdi : 
Yatırım hizmetlerinde çalışan tekniik personel ile yurt sathına yayılan spor «aha ve tes 
ceklerin yevmiyelerini karşılamak üzere (800 000) lira noksanı ile (1 200 000) lira ödenek 

22.815 işçi ücretlerdi : 
Yatırım hizmetlerinde çalıştırılacak işçi ıstatüsüne tabii personelin ücretlerini karşılamak ü 
konulması teklif edilmiştir. 

23.000 811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
1970 ımalî yılında faaliyete geçecek olan spor sağlık merkezi için satınalınacak makina ve 
gelişme carisine dâhil olan bu bölüme. (500 000) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

23.812 Taşıt aflimta : 
Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere iki aded hizmet otosu satmalına cağından 
nek konulması teklif edilmiştir. 

Beden T. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : 
1970 yılı yatının programı ile ilgili olarak istimlâk edilecek arsa. bedellerini karşılamak üz 
(837 292) lira, noksanı ile (1 000 000) lira konulmasî teklif edilmiştir. 

34.000 260 iller Bölge Müdürlüklerine yapılacak yardım : 
21 . 7 . 1965 tarih ve 655 sayılı Kanunla, gelirleri iller bölge müdürlüklerime yardım olarak 
(12 000 000) lira ihtiyaca cevap vermemekte, dolayısiyle yurt çapında genişliyen spor teslisl 
yeni tâyin yapılamadığı normal terliler bile zor şartlar altında karşılanabilmektedir. B 
ceği anlaşılan bu tertibe geçen yıla nazaran (3 750 000) lira fazlası ile (15 750 000 lira konul 

34.270 iHer bölge ımıüdürlüfldleritniiııı banka kredi borçlan için yardım : 
655 sayılı Kanunun neşrinden sonra gelirleri kesilen ve bu sebepten banka krediı borçların 
rinin, borçlarını ödiyebilmesi ırala ksadiyle bu tertibe geçen yıla nazaran (250 000) lira noks 
edilmiştir. 

35.000 210 % 1 ek karşılıklar : 
Eski kadrolarla bir üst dereceye terfii edeceklerim kadrolarının bir yıllık t u t a n olan (2 
geçen seneye nazaran (1 448) lira fazlası ile (26 448) lira konulması teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1101 sayılı Kanundan istifade etmek amaciyle emekliliklerini istemeleri muhtemel 4 - 5 
üzere geçen yıla nazaran (40 000) lira faz İnsiyle (100 000) lira konulması teklif edilmişt 

35.000 230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim giderleri olarak 1970 yılında 'Emekli Sandığına ödenmek üzere geçen yı 
(37 800) lira konulması teklif edilmiştir. 

35.310 EnııeMli, fdJul ve yetim laylaMlan : 
5434 sayılı Kanunun geçici 32 ncii maddesi gereğince dul ve yetim aylıkları ile 7184 sayılı Ka 
Müdürlüğümüz emeklilerinden ölenlerin ölüm yardımlarını karşılamak üzere geçen-- seney 
(19 400) lira konulması teklif edilmiştir. 

35.7110 Belden TeırlMyeisiı GtemieU Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma Sand 
meğinde kullanıllmak üzere) : 
Genel Müdürlüğümüz merkez vmemur ve hizmetli]erlin öğle yemeğine yardım olarak geçen 
(74 871) lira olarak teklif edilmiştir. 

Beden T. (m. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

35.310 Kamu İktisadi Teşebbüsleri ge3en yıl borçları : 
Yeni açılan bu tertibe bir 'lira konulması teklif edilmiştir. 

(B) Cetveli gelir bütçesi 

1969 malî yılı bütçesine bağlı: (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere 
, ise (92 388 520) lira olup, gelirin mahiyeti ve artışları bölüm sırasına göre mucip sebep 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

61.000 280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir : 
Spor - Toto gelirinden Genel Müdürlük hissesi olarak ayrılan % 40 hissenin bir sene 
nazaran (10 000 000) lira artış fazlıa sayılacağı tahmin edildiğinden (90 000 000) lira ol 

62.000 145 Diğer Hasılatlar : 
Yurt içinde ve yurt dışında yapılan sportif faaliyetlerin artması ile bu bölümdeki gelirim 
rularak 1969 yılma nazaran (1 000 000) lira fazlasiyle (2 000 000) lira civarında olaca 

62.147 Spor (tesisleri ipeltane gelinleri : 
Bu bölümdeki gelirimiz 1970 yılında bâzı spor tesislerinin işletmesini iller bölge müdürl 
bunların haricinde kalacak spor tesislerinden elde edilecek gelirin geçen seneye nazaran 
tahmin edilmiştir. 

62.320 Faiia : 
Başbayi Emlâk Kredi Bankası Haftalık Spor - Toto hasılatını zamanında ve muntazam ö 
tahmini olarak (644 870) lira noksaniyle (50 130) lira tahmin edilmiştir. 

63.000 310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : 
Yıırt içinde tertip edilecek millî ve resmî spor yarışmalarının geçen seneye nazaran da 
cek bir yıllık gelirin (900 000) lira noksaniyle (3 000 000) lira civarında olacağı tahmin 

72.000 100 Hazine yardımı : 
Kendi kaynaklarımızdan temin edilemiyen gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgel 
lük haklarını karşılamak amaciyle hazinece yapılacak yardım karşılığı için bu maddey 
lira konulması teklif edilmiştir. 

72.400 Cteçıen yıldıaaı dıevredıeın ouafkdlt mevcudu : 
8 aylık harcama durumuna göre 1970 yılına auaikıiıt devrimin müımlkün olaanıyacağı anl 
memiştir. 
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Rapor 

Türüdilyıe tBıüyüik MiDM (Mecllilsi Bütçe ve P lân Köimikyomıu Sayın 'Blaşlkıamffiığı 

Tetkiklerinize sunulan bu raporda yeni ihdas edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alman «Beden 
ele alınmış olacaktır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının kuruluşunu önemli bir merhale olarak kayddtanek icabeder. Kendisine 
Spor konularını anlayışlı bir düzen içimde yürütülerek geliştirebilmek için Balkanlar Kurulu bünyesinde ayrı b 
süreden beri kendisini hissettiriyordu. Gençlik ve Spor konularında icranın müessiriyet ve verimini artırmak 
gun sonuçlar sağbyacağmı ifade ile yend Bakanlığa, hayırlı başarılar temenni etmek öncelikle edası lâzımgele 

Gençlik ve Spor Bakanlığının çalışına sahasında bulunan konuların kesin tertip ve ayırımı yakın gelecekt 
Bütçe itibariyle ilik ayırım, Millî Eğitim. Bakanlığı bütçesine gösterilmiştir. Şimdi tahlilini yapacağımız b 

önemli bir bölümü teşkil eden Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 'bütçesi olacaktır. 
Bilindiği gibi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü katıma bütçe ile idare edilen dairelerdendir. Bu itibarla ku 

zuları üzerinde kısa bilgi vermekte hâtırayı tazelemeik bakımından fayda mülâhaza edilmiştir. Genel Müdürl 
mümkündür : 

KURULUŞ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 31 yıl evvel 16 . 7 . 1938 tarihinde yürürlüğe konan 3530 ısayılı Kan 
bütçeli bir idare olup, şube ve memuriyet unvanları 30 . 5 . 1941 gün ve 4047 sayılı ek bir Kanunla değiş 
sayılı Kanunla da Spor - Toto Müdürlüğü Teşkilâtı kurulmuştur.,. Genel Müdür bu teşkilâtın ita âmiridir. 

TEŞKİLÂTIN AMACI 

3530 sayılı Kanunun 1 nci maddesinde belirtildiği üzere (yurttaşın fizik ve moral kalbiliyetlerini ulusal v 
ısağlıyan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini ısevk ve idare) etmektir. 

Bu teşkilâtın, vatandaşın kişiliğini geliştirici, toplum ruhunu olgunlaştırıcı, yurt savunma gücünü yüksel 
susunda değerli bir vasıta olduğu gerçeği karşısında ve bugünkü hüviyeti ile bu görevleri yapamıyacağı da 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Teşkilât Kanununun biran evvel kanunlaşması lüzumunu belirtmek gerekir. 

Beden Terbiyesi faaliyetleri okul içinde ve okul dışında olmak üzere iki kısımda mütalâa edilebilir. 

OKUL İÇİNDEKİ FAALİYET 

Okul içi faaliyet Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu bakanlıkta bütün Türkiye'ye şamil çeşitli 
Beden Eğitimi ve İzcilik Şubesi vardır.. Bu husustaki çalışmaları yeterli bulmaya imkân yoktur. 
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OKUL DIŞI FAALİYETLERE GELİNCE 

Bu mevzu ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir Genel Müdürlük (Beden Terbiyesi Genel Müdür 
Bakanlığı ile irtibatın eksikliği okullarda hemen hemen beden eğitiminin mevcudolmayışı şeklinde tecelli 
yük ve taze bir kütleden tecridedilmiş olmaktadır. Okul sıralarında spor aşkı ve eğitimi aşılanmamış, in 
güçtür. 

BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİNE 

Hazineden (23 568 268) liralık bir yandım görmesine, çok dar bir personel kadrosuna, kifayetsiz mevzu 
gelirlerle birkaç yıldan beri geniş bir yatırım, programını başarmaya çalışmaktadır. İş hacminin genişliği, 
kadro ve organizasyon kifayetsizliğinde bâzı aksamalar meydana gelmiş ise de, iyi bir çalışma ile ibir çok 
1 anmakta olduğu anlaşılmıştır. 

1940 yılında 10 spor branşına ve 10 spor federasyonuna malik bulunan Beden Terbiyesi Teşkilâtı bug 
ren 21 federasyona sahiptir ki, bunların çoğu fahriyen idare edilmekte, verilen ücretler ise kifayetsiz kalm 
bölge başkanlıkları ve bölge müdürlüklerinin de dunulmu böyledir. 

Bölgelerin çalışması Hazineden yapılan (23 568 286) liralık yardımdan ayrılan (16 000 000) liralık ö 
Genel Müdürlüğün yatırım ödeneğini Spor - Toto müessesesi temin etmektedir. 1959 senesinde 7258 s 

(Futbol Müsabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi) dan 9 senede brüt hâsılatın zaruri masraflar çıktıkt 
re sarf edilmek üzere Genel Müdürlük hissesi olarak malî yıl itibariyle İ961 yılından 31 . 12 . 1969 günün 
Müdürlük hissesi olarak (485 362 786,53) lira gelir sağlanmıştır. Ve bu gelir seneden seneye bir artış g 

Spor - Toto'nun kurulmasından bu yana % 40 Genel Müdürlük hissesi olarak Beden Terbiyesinin ald 
yatırımlar için, (87 410 877,26) lirasını spor temas ve spor malzemeleri için, (24 029. 305,84) lirasını 
(483 833 004,48) lira sarf edilmiştir. 1970 yatırım programı ise (45 000 000) lira olarak bağlanmıştır. 

Türk sporuna hizmet edecek yeni tesislerin inşa ve peyderpey hizmete girişi elbette memnuniyet veri 

BÜTÇE TATBİKATI VE 1970 YILI BÜTÇESİ 

Genel Müdürlüğün 1970 yılı masraf bütçesi genel olarak (92 388 520) lira olup, bunun (23 56(8 286) l 
(68 820 234) lira fark ise, (B) işaretli gelir cetvelinde gösterildiği üzere bölüm 61.000-63.000 de açıklan 
ettiği gelirlerden karşılanacaktır. 
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1969 -1970 yılları bütçesindeki ödeneğin mukayesesi 

Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) Personel giderleri 
Yönetim giderleri 
Hizmet giderleri 
Kurum giderleri 
Çeşitli giderleri 

(A/2) Yatırım harcamaları 
Etüt ve proje giderleri 
Yapı, tesis ve büyük ona 
rımgiderleri 
ıMakina, teçhizat ve taşıt 
alımları, onarımları 
Kamulaştırma ve satmal 
malar 
Malî transferler 
Sosyal transferler 
Borç ödemeleri 

Toplam 

1969 yılı 
Bütçe ödeneği 

16 
1 
9 

2 

39 

1 
12 

84 

607 
351 
616 
200 
225 

500 

500 

837 
565 
189 
55 

647 

248 
120 
632 
000 
000 

o o 

000 

000 

292 
000 
928 
000 

223 

1970 yılı 
teklifi 

18 
1 
<) 

1 

43 

1 
16 

92 

938 
528 
353 
110 
70 

450 

550 

000 
065 
268 
55 

388 

002 
010 
988' 
000 
000 

000 

000 

— 

000 
000 
519 
001 

520 

Fazlası 

2 920 
176 
142 

15 

1 449 

4 950 

3 750 
78 

13 382 
5 641 

081 
890 
355 

— • 

000 

997 

000 

— 

. 
000 
591 
1 

915 
618 

7 741 297 Faz 

.1969 malî yılma nazaran 1970 bütçe tasarısında bölümlerde görülen fazlalık sebepleri bölüm sırasına göre 

1. Personel giderlerindeki (2 332 754) liralık artış 4047 sayılı Kanunla kabul edilen kadrolardan (L) cetv 
riye kalan fiilî kadrolar ile bu kadrolardan 4598, 7244 ve 242 sayılı kanunlar gereğince, 1, 2 ve 3 üst derece 
cetveline ilâve edilen 3 kadro ve sağlık kurulu kadrolarının kabulü halinde bunların ve 1971 yılında yurdum 
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sporcularımızı lıazırlaiKak. '"antrenör kursları, seminerler açmak, îleriki seneler için yerli antrenörler yeti 
bulunan yurt dışından getirilecek 35 yabancı uzman ve yardımcılarının bir yıllık ücret tutarları ile özl 

Yönetim giderleri : 
Bu bölümde görülen (17G 890) lira fazlalık iş hacmi devamlı olarak artan ünitelerle federasyon ve 

alım ve giderleri, hizmetli giyim alım ve giderleri, aydınlatma giderleri, sağlık araç, gereç ve ilâç alım 
mak amacı ile konulan ödeneklerden ileri geldiği görülmüştür. 

Hizmet giderleri : 
Bu bölümdeki fazlalık 7258 sayılı Kanunun 4 neü maddesi gereğince yapılacak giderlere aidolup, spo 

malzemelerini temin etmek ve her çeşit spor faaliyetlerinde bulunmak gibi Türk sporunun gelişmesine 
neye nazaran (142 355) lira fazlası ile (9 353 988) lira ödenek teklif edildiği görülmüştür. 

Çeşitli giderler : 
Bu tertipte (15 000) liralık cüz'i bir artış geleneklerin zorunlu kıldığı ve zaruretlerin icabettiği ah 

tiyle, temsili gerektiren giderleri karşılamak üzere geçen sene ödeneği kâfi gelmiyen ve aktarma yapılan 
(30 000) liralık ödenek konulduğu görülmüş ise de, cari harcamalar genel olarak geçen senenin aynı o 
rak teklif edildiği artışlarla eksikliklerin bölüm ve maddeler arasında yapıldığı müşahede edilmiştir. 

Yatırım harcamaları : 
Tasdik edilen yatırım programı gereğince, bu sene yatırımlar için plânlamaca kabul edilen (45 000 00 

ğu görülmüştür. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Genel olarak bu cetvelde görülen (2 741 300) liralık fazlalık 21 . 7 . 1905 gün ve 655 sayılı Kanunla 

rine 1967 yılından bu yana Hazineden yapılan (12 000 000) liralık yardımın kâfi gelmemesinden ileri ge 
1969 yılı Bütçesinin bütün bölüm ve maddelerinde 10 aylık sarfiyatın tetkiki neticesinde tasarruf 

geleceği, ancak personel masrafları bölümü ödemeğinin bir miktarının keza yapılan tasarruf sonunda a 
1938 yılından beri fiilî kadrolara bir ilâve yapılmamış olduğundan, münhal mevcut değildir. 
Netice itibariyle; 
i. 1969 yılında cari harcamalarda ek ödenek istenmesine ihtiyaç olmamış yalnız 10 aylık sarfiyata g 

şında spor alet ve malzemelerini temin etmek' Türk sporunun gelişmesine yararlı işlere sarf etmek a 
neğin kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

2. Genel Muhasebe Kanununun âmir hükümlerine göre 1969 yılında her hizmet karşılığı ödenek büt 
m e vcud olm a di ğı görülmüştür. 

3. Yatırım tahsisatının bir plân ve proje dâlıiiinde sarfına çalışıldığı kanaatine varılmıştır. 
4. Ödenek fiilî kadroya kifayet etmekte olup, üst derece tatbiki mevcuttur, açık maaş olan yoktur. 
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5. Yönetim ve hizmet giderlerine konulan ödeneklerden, hizmeti aksatmadan tasarruf imkanları mevcu 
6. (L) cetvelinde/n. kadro libere edilmesine lüzum jürilim emiştir. 
7. Ücretlerdeki artış kanuni çerçeve dâhilinde yapılmaktadır. 
8. .1969 yılı içinde Atletizm, Voleybol, Küte!;, Yüzme, Boks, Eskrim, Masa Tenisi, Judo, Dağcılık ve 

rolara göre yabancı uzmanlar getirilmiştir. 

TEMENNİ Vti TEKLİKLER : 

1. 'Gençlik ve Spor Bakanlığınım kımümuş elmasından dolayı yaygın memnuniyet havasını belirtirken, 
süratle çıkarılmasını tavsiye ve temenni maksadın tahakkuku bakımdan eheınıiniyotli telâkki edilmiştir. 

2. Profesyonel spor müsabakalarının tertip ve yönetiminin, asıl gayeyi zedeleyici bîr gelişme arz etmem 
işaret lüzumu hissedilmiştir. Beden ve ruh. eğitimi yönünden amatör spor dallarının teşvik ve himaye görme 

o. Üniversitelerimizde ve yüksek öğretimde spor faaliyeti yok denecek derecelerdedir. Yüksek öğretimd 
lik üzerindeki menfi etkilerini ayrıca izaha lüzum yoktur. Gençlik ve iSpoı* Bakanlığının üniversite ve 
liği yaparak İMI konuya ehemmiyet vermesi büyük faydalar sağlamış olacaktır. 

•Bakanlığın şu kısa zaman içinde yaptığı teşebbüslerin memnuniyet verici neticelere başlangıç olacağı an 
Ankara, Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi için spor alanındaki işbirliği (teşebbüslerindeki gelişme 
istanbul Üniversitesi gençliğine bir hizmet olarak spor salonu ve yü'z'm'e havuzu ile donatılacak Vefa stadı 

Lnda tahakkuku gerçekten büyük bir başarı olacaktır. İstanbul Üniversitesi ile yapılan işbirliği içinde genç 
şacaktır. 

Yine istanbul'da Yedikule'de mevcut saha üzerine kurulması öngörülen spor tesisleri de Üniversite 
sis edilecektir. Bu olumlu çalışmaların Yüce Komisyon tarafından takdir ve teşvik ıgıöreceği kanaatindeyiz. 

Türk Yüksek Tahsil Gençliği için bu konudaki çalışmaların mütemadiyen artırılarak genişletilmesini temenni 
4. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 19 71 Akdeniz Oyunları çalışmalarındaki müshet gelişme memn 

Akdeniz Oyunlarının finansman kaynakları sağ binmiştir, o" . 10 . 1971 tarihinde İzmir'de yapılacak bu oy 
katılacağı anlaşılınaktadı r. 

'Tesis ve bütün halırlıkların, oyunların başlangıç ıgününden en az 4 ay önce bitirilecek bir şekilde çal 
siye lüzumlu görülmüştür. Bu durum, nazara alınarak Bayındırlık Bakanlığı tarafından, henüz bir kısmı yap 
icra safhasına konulması zarureti doğmuştur. 

Bu önemli spor hareketinin mükemmel bir şekilde yürütülmesini temin için yurt dışından ithali gereken 
döviz tahsislerinin yapılmasını (gerektiren işlemlerin süratle ele alınmasına da işaret ieabetmiştir. 

5. Yurdumuzun dört bucağında spora karşı yaygın bir ilgi ve heves vardır. Yöneticiler, halk 
Beden Terbiyesine ve şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığına intikal ettirmekte ve yardım talebinde bulunma 
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hazırlıklara Beden Terbiyesi Teşkilâtının yardımcı olması zorunludur. Büyük spor tesislerinin Bayındırlık 
betli bir tutumdur. Ancak, mahallî teşebbüsleri teşvik için G-enel Müdürlüğün (250 000) liraya kadar olan 
mesini sağlayıcı tedbirlerin alınması zarureti de kendisini hissettirmiştir. G-enel Müdürlüğe bağlı «Talim 
vardır. Bu Başkanlığa 'bağlı elemanlarla programa alınmış onarım, ve yardımlaşmaların yürütülmesi iht 
anından tavsiyeye şayan mütalâa edilmiştir. 

6. 14.550 staj ve öğrenim giderleri tertibine konulan (75 000) liradan (25 000) liranın 14.520 burs gi 
lunduğu. 

7. T9'6'9 yılı Bütçe tatbikatına göre geçen yıldan devreden nakit mevcudunun (200 000) lira civarınd 
ğundan, yeni kurulmuş olan Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Müsteşarlık Makamı için alınması gereken iki 
gelir cetvelinin 72/400 geçen yıldan devreden nakit mevcudu tertibine (200 000) liranın gelir, diğer tara 
(200 000) lira ödeneğin ilâvesinin yerinde bulunduğunun zaruretine inanıyorum. 

8. 1970 programında kamulaştırma ve satmalmalar bölümüne konulan ('1 000 000) lira ödeneğin başl 
miyeceği anlaşıldığından, bu ödeneğin artırılması zaruridir. 

9. Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinin bugünkü durumları itibariyle çalışmalarının verimli olamı 
den Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bağlanmasını temin edecek mevzuat değişikliğinin yapılması îgbirliği d 
seviyesini yükseltici bir tedbir olarak düşünülmüştür. 

10! Şimdiye kadarki, sportif çalışmalar ehliyetli veya. ehliyetsiz antrenörlerin nezaretinde belli bir si 
miştir. Sporumuzu ilmî bir istikamette geliştirebilmek için «Spor Akademisi» nin kurulması çalışmalarını, b 
karşılamak icabeder. Spor Akademisi tesisleri istanbul'da Küçüksu'da kurulmaktadır. Şu hale nazaran, t 
Akademisi»' kuruluş kadrolarının tesbit ve kanunlaştırılması gerekmektedir. 1970 yılında Gençlik ve Spo 
sonucunu tasarı halinde Yüce Meclislere intikal ettirmesi bir vazife olacaktır. 

Yeni kurulan G-ençlik ve Spor Bakanlığımızın, gençlik meselelerinin önemli bir kısmında faydalı çalışm 
lanacağı ümidi doğduğu sporumuza da yeni bir hamlenin getirileceği kanaati uyanmıştır. 

Bu temenni ve düşüncelerle rapor Yüce Komisyona saygı ile sunulmuştur. 

EAPOEJTÖBLEE 

İstanbul Milletvekili Adana Milletveki 
Orhan Cemal Fersoy M. Kemal Küçüktepep 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/5 
Karar No. : 25 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 1 1 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare tetkiki hususu Komisyonumu 
Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Gençlik ve Spor Bakanı, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 Bütçe kanunu tasarısı ile, (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatırım harc 

transfer harcamaları için sırasiyle, (30 000 000). (45 000 000) ve (1.7 388 520) lira ki. toplam olarak (92 3 
leri ise (118 773 536) lira tahmin edilmektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde Komisyonumuz adına gerekli incelemeleri yapmakla g 
reken hazırladıkları raporlarını okumaları ve gerekli görülen hususlar üzerinde açıklayıcı beyanlarını mütaa 
ihdas edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine alman «(Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü» Bütçesi vesilesiy 
nun, gençlik ve spor konularını anlayışlı bir düzen içinde yürüterek geliştirecek bir icra organına duyulan öz 
ile, gelecekteki büyük ümidimizin kaynağı olan gençlik ve sorunları üzerinde diğer ilgili bakanlık ve kuru 
lüzum ve zaruretine işaret olunarak ilgililere çeşitli konularda sorular tevcih etmişlerdir. 

Gençlik ve Spor Bakanı yaptığı konuşmasında, 
Genellikle, teşvik ve teşci edici beyanlarda bulunan üyelere teşekkür ederek. Genel Müdürlüğün kuruluş ta 

ve gelişmeleri üzerinde geniş bilgi sunmuş. 
Teşkilâtın amacı, okul içi ve dışı faaliyetler', geçen yıl bütçe tatbikatı ile 1970 yılı faaliyet programı ile 

hara maddelerin görüşülmesine geçilerek, 
1 nci madde, 
Maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm (14.000), 14.550 (Sitaj ve öğrenim giderleri) maddesindeki 

lira tenzil ile, eleman yetiştirme maksadına matuf olarak aynı bölüm, 14.520 (Burs giderleri) maddesine il 
Yeni kurulmuş olan Bakanlığın taşıt ihtiyacını karşılamak üzere de iki aded taşıt bedeli olarak bölüm 

maddesine (200 000) lira ilâve edilmek ve dolayısiyle toplam rakam (92 388 520) liradan (92 588 520) lira 
2 nci madde, 
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Maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin bölüm (72.000), 72.400 (Geçen yıldan devreden nakit mevcudu) m 
nedeniyle de gelir tahmin rakamı (118 773 536) liradan (118 973 536) liraya çıkarılmak suretiyle değişt 

3, 4, 5, 6, ve 7 nci maddeler, bağlı cetvelleriyle aynen, 

8 nci madde, maddeye bağlı (R) işaretli cetvele, 1 nci maddede bahsi geçen iki aded taşıtın formülü 
9, 10, 11 ve 12 nci maddeler ise bağlı cetvelle riyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkam 
Sakarya 

N. Boyar 

Ankara 
Y. Köker 

C. S. ÜyOsi 
R. Üner 

Höibay 
/ / . Özkan 

Kars 
K. Okyay 

Manas 
A. îmamoğlu 

Tabfiî Üye 
Söz hakkım, mahfuzdur 

8. Özgür 

Başkan V. 
Aydın 

t. C. Ege 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İçel 
C. Okyayuz 

Kaslbamiorm 
H. Tosyalı 

Miaraş 
A. Karaküçük 

Tokat 
/ . H. Balcı 

î. E. 
Urfa 
Karakap 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/. Yetiş 

Edime 
M. N. Ergeneli 

tatauıbul 
O. C. Fersoy 

Kütahya 
İ. E. Erdinç 

Muğla 
M. Akarca 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Söz 

Zomguildak 
ıcı S. T. Müftüo 

Kâitlip 
Erzurum 

K. Danışman 

Bolu 
H. î. Cop 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
L. Yurdoğlu 

Malatya 
AT. Akyurt 

Ordu 
K. Şensoy 

Trabzon 
hakkım mahfuzdur 

A. R. TTzuner 

M. K. 

Söz hak 
K 

Ö. 

O. K 

E 

M. 

Zonguldak 
ğlu K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİF İ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harca
maları için (A/J) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (30 000 000) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(45 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için <le 
(A/8) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1.7 888 520) lira ki, toplam 
olarak (92 888 520) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (J1S 778 586) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 8. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1970 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 80 . Ü . 1939 
tarih ve 8656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. J>u kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

.MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu 
hakkındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

Beden T. Gı:. Md. 

20 — 

j BÜTÇE KARMA KOMİS 

Beden Terbiyesi Genel M 
kanunu 

MADDİ] 1. — Beden Terbiyesi 
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gö 
yatırım harcamaları için (A/2) iş 
(45 200 000) lira, sermaye teşkili v 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

i (92 588 520) lira ödenek verilmiştir 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi 
('ii) işaretli cetvelde gösterildiği ü 
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
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(Hükümetin teklifi) 

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

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçla ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
gılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) 
maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli cetvelin ilgili tertibin deki gelir faz] asiyle bunları aşan gelirleri 
gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertipten ödenek kaydetmiye 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : 12.9.11, 12.912, 14.573, 21.000, 
22.000, 23.000, 32.100, 34.720 

2. Spor faaliyetleri gelirleri : 14.571 
3. Spor tesisleri işletme gelirleri : 15.921 - 26 

,Bu ödeneklerden yılı içinde hareanamıyan kısım ertesi yıla devir 
ve birinci fıkra esasları dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

iBu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödene-
miyen borçlar mütaakıp yıl bütçesinin ilgili tertibinden ödenebilir. 

(MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma K 

MADDE (i. — Tasarının 6 

MADDE 7. — Tasarının 7 

-MADDE 8. — Tasarının 8 

MADDE 9. — Tasarının 9 
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(Hükümetin teklifi) 

işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar' 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

bölümüne aktarma 

•MADDE 10. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince, her 
nevi spor saha ve tesisleri vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli cetvelinin 21.000 ve 22.000 
nci bölümünde yer alan ödeneklerden ve 7 nei madde gereğince bilâhare 
bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan Bayındırlık Bakanlığı 
ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarlar, Bayındırlık 
Bakanlığı Bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı yatırım hiz
metlerine sarf edilmek üzere aktarmak için gerekli işlemleri yapmıya 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiycn 
kısımlar mütaakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sayılı Kanun esasları 
dairesinde yürütür. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

iMADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor bakanları 
yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğhı 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı Turizm ve Tan. Bakanı 
8. O. Avcı N. Cevheri 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

MADDE 11. 

MADDE 12. 

Tasarının 11 n 

Tasarının 12 n 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet 
T. B 

Millî Eğit 
O. 

Ulaştırm 
N. M 

Köy İşle 
T. K 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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(A / l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira Lira Lira 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

1.2.210 Hizmetliler ücreti 
.12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

İŞÇİ tİCRETLERİ 
0 Matbaa işçi ücretleri 

12.282 Diğer işçi ücretleri 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi ve cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

782 529 

5 

1 
2 
1 

460 

688 
000 
188 

284 

698 

500 
000 
000 

198 
300 000 
472 

8 
1 
3 
8 

161 

000 

500 
000 
500 
000 
000 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 16 607 248 

AYLIKLAR Kesim toplamı 782 529 822 212 

822 211 

290 000 

6 500 416 

1 822 500 
2 373 915 
2 304 000 

0 
1 

711 353 

8 500 
1 000 
3 500 
30 000 
383 483 

284 870 
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Bölüm Maddi ödeneğin cesidi 

EK ÇALİŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 4047 sayılı Kanun gereğince veı-ilecek fah

ri hizmetler tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt d/ı$ı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 
12.829 Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol

luğu 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1.01 700 

253 320 

7 920 

245 400 

1 

3 000 

534 000 

4 000 
120 

15 

100 

7 

000 

000 

000 

500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

101 700 

256 320 

10 920 

245 400 

3 000 

543 000 

4 000 
L20 000 

15 

100 

.15 

000 

000 

000 

Beden T. On. Md. Büteesıi (S. Sayısı : ,1290) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 

12.834 Kurs yolluğu 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 283 000) 

II - Yurt dışı yolluklar} 

YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yollukları 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUĞU 
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 260 000) 

ÖZEL HİZMET YOLLUKLARI 
Kesim toplamı 

J 2.911 İidareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

27 000 
500 

50 000 

80 000 

100 000 
30 000 

9 000 000 

6 000 000 
3 000 000 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

27 000 
2 000 

50 000 

80 000 

100 000 
30 000 

10 000 000 

7 000 000 
3 000 000 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 351 120 

259 600 

30 
40 
75 
60 
23 
29 

2 

000 
000 
000 
000 
000 
600 
000 

136 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.350 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLE İLGİLİ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi-
leri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ Kesim toplamı 

40 000 
10 000 
85 000 
1 000 

5 000 

120 000 

35 000 
80 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

1 

279 490 

30 
40 
75 
60 
35 
34 

5 

000 
000 
000 
000 
000 
490 
000 

151 000 

40 000 
10 000 

100 000 
1 000 

100 000 

155 000 

50 000 
100 000 

Beden T. Gm. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

13.430 Taşıma giderleri 5 000 5 000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 12 000 24 000 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 5 000 1 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER 

14.430 Para taşıma giderleri 3 000 4 000 

818 520 

22 000 

10 000 
12 000 
5 001 

9 616 632 

818 520 

25 000 

10 000 
15 000 

2 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Maddi Ödeneğin çeşidi 

15.000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış okullarda okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

TÜRK SPORUNUN İDAMESİ V.K GE
LİŞTİRİLMESİ GİDERLERİ 

14.571 İdame ve geliştirme giderleri 
14.573 7258 sayılı Kanunun. 4 neü maddesi gere

ğince yapılacak giderler 

KURUM GİDERLERİ 

İŞ LETMELER GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

SPOR TESİSLERİ. İŞLETME GİDER
LERİ 

15.921 Büro giderleri 
15.922 Ulaştrıma giderleri 
15.923 Tesisler işletme ve onarma giderleri 
15.925 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.926 Malzeme alım ve giderleri 
15.929 Diğer alım ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

9 586 631 

35 000 
1 

1 
75 000 

2 000 000 

7 476 629 

200 000 

25 000 
10 000 
50 000 
10 000 
100 000 
5 000 

200 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

9 324 986 

35 

75 

000 
1 

1 
000 

1 600 000 

7 614 984 

110 000 

10 000 
5 000 
30 000 
10 000 
50 000 
5 000 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

ödeneğin çeşidi 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

40 000 

16 607 248 
1 351 120 
9 616 632 

200 000 
2 225 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

40 000 

18 
1 
9 

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 30 000 000 30 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde 

21.000 

22.000 

ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.811 Etüt ve proje giderleri 
21.812 Teknik personel ücretleri 
21.813 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

39 500 000 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

1 450 000 

1 300 000 
100 000 
50 000 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 39 500 000 

22.811 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.812 Teknik personel ücretleri 
22.813 Teknik personel geçici görev yollukları 
22.815 İşçi ücretleri 

37 350 000 
2 000 000 

150 000 

43 550 000 

41 700 000 
1 200 000 

150 000 
500 000 

Beden T. G-n. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

Uf!ÎTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 500 000 

0 Makimi, teçhizat alımları ve höyük ona
rımları 500 000 

23.812 Taşıt alımlar: 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 500 000 

21.000 ETÜT YE PROJE (-İJD.KRLHRİ. 
Bölümü toplamı 3 1 

22.000 YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 39 500 000 43 

23.000 MAKİNA, TRÇIIÎZAT YE TAŞİT ALIM -
LARÎ VK ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 500 000 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 40 000 003 45 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı ': 1290) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe is 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

I - Sermaye teşîcili 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 

34.260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak yar
dım 

34.270 İller bölge müdürlüklerinin banka kredi 
borçları için yardım 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 60 000 60 000 

1 837 292 

12 505 000 

5 000 

12 000 000 

500 000 

1 837 292 

12 565 000 

1 000 000 

16 005 000 

5 000 

15 750 000 

250 000 

1 

Beden'T. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

DERNEK, BİRLİK, KURULUŞ, SAN
DIK VE BENZERİ KURUMLARA YAR
DIMLAR 

35.7.10 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Me
mur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yar
dımlaşma Sandığına (Memur ve hizmet
lilerin öğle yemeğinde kullanılmak üze-
re) 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

189 928 

104 928 

35.210 
35.220 
35.230 
35.240 

35.310 

% 1 ek karşılıklar 
Emekli1 ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 
EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

25 000 
60 000 
9 928 

10 000 

15 000 

70 000 

174 248 

26 
100 

37 
10 

448 
000 
800 
000 

19 400 

74 871 

Beden T. Gm. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

84.000 
35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi teşebbüsleri geçen yıl borç 
lan 

36.320 Diğer geçen yıl borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç ııisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

KAMULAŞTIRMA YE SATINALMALAR 
Bölümü toplamı 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 000 

50 000 
5 000 

55 000 

1 
12 

837 
565 

189 
55 

292 
000 

928 
000 

14 647 220 

Hükümetçe i 
Madde Böl 

Lira 

50 001 

1 
50 000 
5 000 

1 

Beden T. ön. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

B/2 — Vergv dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 

0 Basımevi gelirleri 

PAYLAR 
61.280 Futbol müsabalarmda müşterek bahis ha

sılatından elde edilecek gelir 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ 

62.145 Diğer hasılatlar 
62.147 Spor tesisleri işletme gelirleri 
62.320 Faiz 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 

63.400 Bağışlar 

2 800 000 

80 000 000 

1 000 000 
600 000 
695 000 

3 900 000 

5 000 

82 800 000 

2 295 000 

5 905 000 

90 000 000 

2 000 000 
150 120 
50 130 

3 000 000 

5 000 

90 

2 

3 

Beden T. Gta. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe talim 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Lira Lira Lira 

B/3 — Özel gelirler 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLARI 
Bölümü toplamı 

62.000 BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ Bölümü toplamı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamî 

16 200 000 2 

15 000 000 23 568 286 

1 200 000 

82 800 000 

2 295 000 
3 905 000 
16 200 000 

0 

GENEL TOPLAM 105 200 000 11 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 



O - OETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başlka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ÖZET? İ 

Kanun 16 . 7 . 1938 3530 Beden Terbiyesi Kanunu 
» 30 . 5 . 1941 4047 Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
» 29 . 4 . 1959 7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu 

D - CETVELİ 

D. 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

Memuriyetin nev'i 

Spor Müşaviri 
Bölgeler İşleltmeslici 
Revizör 

Aded 

1 

'Organizasyon ve Meltot Müdürü 
Revizör 
Spor Teslisleri Igleltaıieıleıi 
Revizör 
'Salon Âmikıi 
'Zıatişleri Tahakkuk Şefi 
Petrsomel Şefi 
Matbaa Şefi 
iMJuhasebe Tetfkilk Şefi 
'Eğitim Uamaını 

Müd. 

Ortganıiz'asyoin ve Meıtoıt Müd. Y. 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

250 
250 
250 
100 
100 
100 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 
950 

1). 

5 
6 
(i 
6 
•6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

Memuriyetin nev'i 

Muhasebe Tetiklik Mıeımjum 
» » » 

'Eıleıkifcrilk Teiknıiisycind 
Federasyon Büro Sekreteri 
M'eMiıui" 
Plânlama Memuru 
Spor Tesisleri İşletme Şefi 
fetiHittatiik Teknisyeni 
Muhasebe Tetiklik Memuru 
1 >aire Âmiri 
Dâva Talkip Memuru 
Santral Memuru 
Mubayaa Meemuru 
Kütüphane Memuru 

Aded 

1 
3 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

950 
800 
800 
800 
800 
800 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 
700 

D. 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
S 
8 

M 

Teknik 
Memur 
Hemşir 
Spor T 
Kayıt 
Mubay 
Antren 
Tahakk 
Mürac 
Federa 
İstatist 
Memur 
Dafctiilo 
Motorc 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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b. 

8 
9 
& 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

Şoför 
Amjbar Memjum 
Dosya Memoıraı 
Kayıt Memuru 
Büro Memuru 
Kadro Memuru 
Evralk Metmıuru 
Ayniyat Memuru 
Mıeımıur 
Daktilo 
Muakkip 
Kaloriferci 
Matbaa Bekçisi 

Aded 

5 
1 

10 
6 
1 
1 
2 
1 

10 
10 

1 
1 
1 

Ücret 

600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

D. 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Memuriyetin nev'i 

Nalbant 
Memîur 
Daktilo 
'Teksirdi 
Seyis 
Başhıademe 
Federasyon 
Memur 

» 
Daktilo 
Dağıtıcı 
Hademe 
Balkıcı 

Büro Sekreteri 

Aded 

1 
4 
8 
1 
5 
1 
2 
6 
2 
2 
1 
5 
2 

Ücret 

500 
450 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
400 
400 
400 
400 

D. 

11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

13 
13 

Bek 
Mıeı 
Dak 
San 
Bad 
Bek 
Bek 
Tel 

Bad 

E - CETVELÎ 

Bölüm Madde 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

Beden T. Goı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1290) 
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L - CETVELİ 

D 

6 
7 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

R - CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanunuma bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe içim de uy 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Bölüm 14.571 : İdame ve geliştirme giderleri : 

I - Başarılı ve yoksul kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları, 
I I - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleri gereğince kulüp ve böllgelere öd 
14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler : 
I - Yurt içinde yurt dışında yapılacak her türlü spor'tif oyunlar'la yarışmaların ve bunların ihazırlık ç 

kampların, kursların (Seminerler dâhil) gerektirdiği : 
1. 13.000 nci (Yönetim giderleri) bölüm tertiplerine ilişkin giderler, 
2. Dinlendirici, moral ve fizik kabiliyetleri geliştirici ve eğitici her tür'lü eğlence, gezi ve boş zamanl 

Memuııiyetin nev'i Adedi Aylık 

Reis Muavini 
Mutemedim 
Mimar 
Mimar Muavini 
Fen Memuru 
Sekreter 
Mütercim 
Dolktor 

800 
700 
800 
700 
600 
600 
600 
500 
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3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 
4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince, yabancı takımlara verilecek par 

ziyafet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 
5. Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorun! uk duyulan tercüman, mihmandar, spiker 

istihkakları ile benzeri Ödemeler, 
6. Sportif oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personeli 

derleri, 
7. Beden eğitimi öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, işletme ve personel giderleri. 
I I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların haz 

cak hakem, antrenör, masör, doktor, idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların, hizmetli ve işçi 
1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davededilen sporcu ve idarecilerin işlerinde 

rarları karşılamak amaciyle verilecek tazminatlar, 
3. Beden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince verilecek ikramiye, mükâfat ve ödüller, 
4. Uluslararası müsabakalar dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve sporcul 

fetleri ve spor kazaları sigorta ücreti, Beden Terbiyesi Teşkilâtında bulunan personel ile idareci, antrenö 
olarak görev ve seyahatleri sırasında mâruz kalacakları ölüm, maluliyet ve tedavileri için yönetmel iği g 

I I I - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret, bedel ve istihkaklar ile benzeri ödemeler, 
IV - Genel Müdürlükçe tertibedilecek resmî ve millî müsabakalarda hakemler, müşahit ve saha İkam işer 

minatlar, 
V - Ulusal bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 

VI - Beden eğitim ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat, teknik yayın, tanutma ve propagan 
VII - Yabancı idarecilerin, spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca 

VIII - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin federasyonların toplantı, denetim ve in 
ve yurt dışı yollukları ve oturma gündelikleri, yurt dışından bu maksatla gelenlerin iaşe ve ikamet gide 

IX - Yarışmalar ve sportif oyunlar dolayısiyle ödenecek vergi, resim, hare ve benzeri ödemeler, 
X - Binicilik yarışmaları ve oyunlarına katılacak hayvanların taşıma, kamp, yarışma ve oyunlara t 

cilik Federasyonu atlarının ise devamlı olarak yem, tedavi, taşıma, bakım, yiyecek ve barındırma gider 
cılarının yol ve oturma giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine Federasyonlarca ödenecek aidat, 
XI I - 1971 de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz oyunları hazırlık çalışmalarının gerektirdiği giderler, 

14.573 ncü maddeden ödenir. 
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Yatırımlar 

Bölüm. 21.000 - 23.000 : Etüt, proje, yapı, tesis ve büyük onanım giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt 
21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 nci bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanu 

nek koydolunacak meblâğların 7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor, saha ve tesislerine harca 
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin yatırımlar lor mülü uygulanır. 

GFAÇLİK VK SPOR HAKANIJf;i 

237 sayılı Kanun gereğince satınalınacak taşıtlar 

Adod Cinsi Ncnade kullanılacağı 

1 B'.nok tîinezzüh şase 4 X 2 Bakanlık makamı için 
i B'ir-ok loııra/im şase 4 X 2 Müsteşarlık makamı için 

ıSenmaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.260 : İller bölge müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 
Bölgelerin aylık ve ücret harcamaları sosyal yardımlar kesimine dâhil giderleri ile (Yönetim giderleri), 

natlar) ve (Onarımlar) (16 OOO OOO) (Onaltı milyon) lira dahilinde kalınmak üzere bu tertipten karşılan 
Yardımın tevziindo esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi gereğince bölge hisse ve spor faaliyetlerin 

len her türlü gelirlerinin 'tamamını aylık olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. 

T - CETVELİ 

Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılmak 
Aded Cinsi Markası Satmalmdığı tarih Bedeli 

II Beıpetli Motosiklet -Tava, 4 3 . 5 . 1968 44 000 Genel Müd 
1 Motosiklet 250 c.c. 

Triportör Arçelik 25 . 1 0 . 4968 43 560 Genel Müd 
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E - CETVELİ 

1969 Yılı Bütçesinin (E) cetveline giren 12.2 30 ncu Geçici hizmetliler ve 12.250 nci yabancı uzmanl 
konulan ödenekten, Bakanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11521 «ayılı Kararma göre ücret alan 

Bölüm Madde 

12.000 12.230 

Ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin adı 

Metot Analisti 
Güreş Mütehassısı 
Sevk ve İdare Analisti 
Güreş Müşahidi 
Filim Operatörü 
Haber Derleme ve Propaganda ü 
Foto Muhabiri 
Spor Tesisleri İşletmesi Uzmanı 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kadroların % 

zmanı 

Toplam 
35 zam tutarı 

Adedi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
5 
2 
1 
3 
1 

38 

Toplam 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti (Barem 
içi) 

îGörevin adı 

Avukat 
» 
» 

Toplam 
Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
Mütercim 

» 
» 
» 

Toplam 
Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
Antrenör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 
Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Görevin adı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları Ecnebi Uzman 
ücreti » » 

Aded 

Toplam 20 

15 
1 
4 

»>®^ı 
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Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı 

1970 YILI 
Devlet Hava Meydanla 
İşletmesi G. Md. Bütçe 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğ 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra 

T. e. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 929/9370 
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye İBüyük Millet Meclisine arzı 
lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «D evdet Hava Meydanları işletm 
lüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eiki cetveller ilişik olar 

Grereğinin yapılmasını rica ederim. 

Sü 
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GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün ilga edilmesi sonucunda, Devlet Hava Meydanları İşle 
vydı Kanunla kurulmuş olan ye teşekkülünden itübaGrn başdöndürücü 'bir hızla alerliyen sivil -aculığa ay 

duğumuz İCAO nun kararlarını uygulamak ve randımanlı hizmet görebilmesi dolayısiyle bütçelerinde sürekli b 
rına paralel olarak 'gelir artışları da denk şekilde artmakta ise de; yabancı uçak şirlketlerinin ve dolayısiyle 
'konma ve konaklama yapmalrmı sağlamak üzere handliug", kontaıa konaklama, kira ve B. mesaj gelinlerinde döv 
lerde pek az artışlar yapılmış olduğundan (giderlere nis'bdeıı daha düşük bir aı-tış olmuştur. 

1970 yılı için denk olarak, memleketin günden güıve gelişen ekonomik durumu ve İkinci Beş yıllık Plân g 
nomik kalkınma hızına paralel olarak daha çok ve daha, verimli hizmet sunmak gayesiyle 1969 yılı Bütçesine 
(71 520 539) lira olarak teklif edilmiştir. 

Genel 
Bütçe yılı (A/ l ) (A/2) (A/3) toplam 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

42 544 915 
47 015 051 
47 011 728 
49 946 084 
51 000 000 

14 980 000 
10 000 000 
43 *500 000 
18 500 000 
19 380 000 

770 662 
899 149 

1 313 772 
1 097 970 
1 .140 539 

58 295 577 
57 914 200 
61 890 495 
'69 544 054 
71 520 539 

1. Maddenin gerekçesi : 
İlişik cetvellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar (51 000 000) lira. (A/2) yatırım harcamaları (19 380 000 

kili ve transfer 'harcamaları için (1 140 539) lira ödenek 'konmuştur. Tertiplerdeki artış ve ekşili silere ait açıkl 
Tertibine (1) lira ödenek 'konan 'maddeler, maddelerin muhafazasını t om inen konmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 Personel »giderleri : 
12.110 Aylıklar : 

Yıl içerisinde terfi müddetlerini dolduracak olan personelin terfileri nazarı itibara alınarak 19 
lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tatbikatına ögre kadro karşılığı konan ödeneğin ihtiyacı karşıladığı ve 1970 yılın 
bâzı personelin yevmiyeli kadrolara, aktarılacağı göz önüne alınarak aynen teklif edilmiştir. 

J). 11. IU. İş. Gn. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Madde 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl tatbikatına nazaran 1969 yılında konan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 y 

12.280 İşçi ücretleri : 
îşç.i kadrolarında istihdam edilen emeklüerm 1101 sayılı Kanun gereğince 1970 :malî ydı 
önüne alınarak geçen yıla nazaran (2 972 000) lira noksanı ile (6 528 000) lira olarak te 

12.310 Çocuk izammı : 
4598 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan çocuk zarcılarında bir artış olmaması neden 
aynen (12 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
1969 yılı tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 yuh için aynen (2 

12.330 Ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müste'hak personel için 1969 yılında konan ödene 
(2 00O) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken tedavi ücretlerinin (D) cetvelinde çalışan pe 
Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince kabul edilmiş olduğundan bu ması af lan kar 
zaran (199 170) lira fazlasiyle (214 170) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4598 sayılı Kanun ve bununla i'gili Kanun gereğince 1 500 rakımından fazla ob.n yerlerd 
gereken bu istihkak için 1969 yılma konan ödenek kâfi geldiğinden aynen teklif edilmişt 

12.370 Emekli keseneği kargılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı personel ile (D) cetveline dâhil hizmetliler için idare 
Emekli Sandığına ödenen keseneklerin nisbeti 1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesine 
dan bu farkı karşılamak üzere 1969 yılı ödeneğine nazaran (1 120 793) lira fazlasiyle (2 

12.380 Sosyal iSigortalar kurumları kesenek ve primi karşılıkları : 
Sosyal Sigortalar statüsüne tabi olarak istihdam edilen emeklilerin işlerine 1101 sayılı K 
leceği göz önüne alınarak 1970 yılı için (237 500) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
1970 yılında tatbik edilecek olan program ve performans bütçe işlerinde çalıştırılacak p 
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Bölüm Madde 

elektronik, icracı ve yönetici personele yaptıkları fazla mesaiden dolayı ayda (200) lirayı 
sai ücretlerini karşılamak üzere (99 999) lira fazlasiyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 sayılı Kanun gereğince eksiltme ve ihale komisyonlarına üye olarak iştirak edecekl 
üzere 1969 yılında konan ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif' edilmiştir. 

12.520 Kasa taznıinaitı : 
4910 sayılı Kanunun 15 nci maddesini değiştiren 895 saydı Kanun hükümleri gereğince v 
lindeki izalınta göre muhasebe -müdürü, sorumlu sayman, veznedar ve veznedar yardımcı 
muhasebe şefine verilecek kasa tazminatını karşılamak üzere 1969 yılında konan ödenek 
siyle (26 250) lira olarak teklif: edilmiştir. 

12.710 Temsil ödeneği : 
5027 sayılı Kanun ve bu kanunu değiştiren 7237 sayılı Kanun hükümlerine göre ayda 
istihkakı karşılamak üzere 1969 yılı ödeneğinin aynı teklif edilmiştir. 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
6245 sayılı Kanını gereğince (ücvel Müdürlük teşkilâtı dâhilinde yapılacak tâyir. ve nak 
nan ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Creçici görev yolluğu : 
Clanel Müdürlük merkez teşkilâtına bağlı yurdun çeşitli bölgelerinde bulunan hava 
yonlarında vazife görmek üzere merkezden gönderilen personelin yolluk una asrafların 
nan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
İdarenin dış memleketlerde açılan beynelmilel İCAO kongre ve konferanslarına iştir 
idari personelin yolluklarını karşılamak üzere konarı 1969 yılı ödeneği kâfi geldiğinde 

12.834 Kurs yolluğu : 
Merkezde açılması düşünülen bâzı kurslardan sarfınazar edilmesi nedeniyle (5 0 842 lir 

12.849 Kontrol uçağı 'personeli geçici görev yolluğu : 
Türkiye Hava Ülkesinde uçuşların emniyeti, sürat ve düzenini sağlamak maksadiyle 
istasyonlarını havadan kontrol edecek KON, KOL kontrol uçakları personelinin y 
bir azalma olacağı göz önüne alınarak (15 000) lira noksaniyle (35 000) lira teklif e 
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Bölüm Madde 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
1970 yılı iğinde II nci operasyon uygulamasına geçecek olan ve bu konuda Awop'ta 
deş'tirmiş bulunan ve kategori III çalışması yapasn hava meydanlarındaki malzeme, a 
mek ve uygulanan işletme teknik usullerini etüdetmek üzere ikişer kişilik gruplar 
Amsterdam, Sofya, Frankfurt, Tahran şehirlerine gönderilecek lisan bilir işletme 
larını karşılamak üzere 19'69 yılı Bütçesine konmuş olan ödenek kâfi geldiğinden 19 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
İCAO Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtına ve CENTO, CAAC teşkilâtlarının 1970 
bettikleri Montreal, Brüksel, Paris'teki CENTO RCD, CENTO SAR, CEıNTO ulaştırm 
memleketlere gönderilecek personelin yolluk ve giderlerini karşılanmak üzere 1969 yılı 
kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
AlD teknik yardımlarından faydalanmak suretiyle ACC aletleri bakımı, V H F - UNF, S 
ve gerekli teknik eğitim görmek maksadiyle muayyen sürelerle İngiltere, Almanya ve Am 
cek personelin yolluklarına ödenmek üzere 1969 yılında konmuş bulunan ödenek kâfi geldiğ 
miştir. 

12.289 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu : 
TC - 3, TC KOL ve TC KON kontrol uçaklarındaki elektronik cihazlarım kalibrasyonu içi 
luklarını karşılamak üzere geçen yıla nazaran (29 999) lira fazlasiyle (30 000) lira tek 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Genel Müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen 
nek kâfi gelmediğinden 1970 yılı için (13 000) lira fazlasiyle (70 O00) lira olarak teklif 

13.120 Basılı kâğıt ive defter alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı ödeneği olan (55 000) lira 1970 yılı için 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulmuş olan ödenek ihtiyacı tamamen karşılamış olduğu ve 
önüne alınarak (45 000) lira noksaniyle (225 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatına göre konan ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynen teklif 
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Bölüm Madde 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatına göre yakacak alımlarında tasarruf sağlanacağı göz önüne alına 
lira teklif edilmiştir. 

13.160 Hismertili iğiyim lafliimları ve giderleri : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne giren hizmetlilere verilecek elbise, ay 
yenlere verilecek ayakkabı, iş gömleği gibi eşyanın bedelleri ile dikiş ücretlerine 
neği ihtiyacı karşılamış olması sebebiyle 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Hava limanları, meydanlar ve seyrüsefer istasyonlarının terko's suyu ve içme suları 
çesine konulmuş olan ödenek idarenin çeşitli sendikalarla akdetmiş olduğu Toplu îş s 
verilen içme suyu miktarında artış kaydedildiğinden 1969 yılma nazaran (24 000) l 
lif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Hava limanı ve meydanlarda yapılması gereken temizlik işlerine ait masrafları kar 
nulmuş olan ödenek temizlik malzemesinin fiyatlarında artış olması nedeniyle (25 00 
teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve hava limanı, meydanlarda mevcut aydınlatma tesisleri ile yeniden şehir 
dınlatma giderleri mahallî idarelerin cereyanı bedellerine yapmış oldukları zam ve ma 
(40 000) lira fazlasiyle (800 0 00) lira teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı ödeneğinin aynı (30 000) l i ra olarak 

13.290 Diğer yönetim giderleri <: 
1969 yılı ödeneği ihtiyacı tamamen karşılamış olması nedeniyle 1970 yılı için aynen 

13.320 Giyim - ıkuşafm aüım ve giderleri : 
Hizmetlerle ilgili giyim kuşam alımları ve giderlerini karşılamak üzere geçen yıl ö 
teklif edilmiştir. 

13.350 Sağlıik, araç, /gereç, ilâç alımllan ve giderleri : , 
Eseriboğa ve Yeşilköy Hava limanlarında ICAO anlaşmaları gereğince bulundurulmas 

D. H. M. İş. Gn. Mid. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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•Sağlık Nizamnamesine uygun beşer yataklı iki servisin hizmete sokulması nedeni 
fazlasiyle (70 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.390 Diğer lalımlar Ve giderler : 
Havalimanları ile merkez teşkilâtında sıhhate zararlı işlerde çalıştırılan işçilere Toplu 
verilmesi gerekli süt ve yoğurt bedellerine ödenmek üzere konulan ödenek kâfi g 
lira fazlasiyle (20 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı ödeneğinin aynı (15 000) lira olarak te 

13.420 Telefon giderleri : 
Türkiye Hava ülkesinde uçuş emniyet ve süratini temin ve İCAO isteklerini ka 
meydanlar arasındaki muhaberatı sağlıyan ve yeniden tesis edileni devrelerin abonm 
yükseliş gösterdiğinden (25 000) lira fazlasiyle (45 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma jgiderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1970 yılı için geçen yılın aynı (50 000) lira olar 

13.440 Haberleşme araJdları işletme giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi gşeldiğinden 1970 yılı için aynı (2 000) lira olarak t eklif edilm 

13.510 Genel Müdürlük taşıt ve işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibare alınarak 1969 yılı ödeneğinin aynı (6 000) lira olara 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
AİD den t em ki edilen taşıtların işletme ve onarım giderlerini karşılamak üzere g 
tiyacı fazlasiyle karşılandığından (100 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.130 Mahkeme Iharcları Ve giderleri : 

Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığından (10 000) lira fazlasiyle (4 
14.430 Para taşıma giderleri : 

Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1970 yılı için de aynen (15 000) lira olarak tekli 
14.440 Vergi, resim ve (harçlar : 

'Geçen yıl tatbikatına göre konulan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğundan (15 00 
teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. M-d. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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14.510 Kurs giderleri : 
11970 yılında muhtelif illerde ve çeşitli dallarda kurslar açılacağından (85 000) lira fazlas 

14.631 Büro giderleri : 
ICAO anlaşmalarına göre bastırılacak form ve plânlar ve bava limanı, merkez ve meyda 
nı karşılamak; üzere geçen yıl -bütçesine konulan ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için de 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
iGreiçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı tamamen karşılamış olduğu, ve bâzı telefon 
deniyle (537 5<83) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

14.633 Taşıt işletme Ve onarma giderleri : 
G-eçen yıl tatibikatı göz önüne alınarak 1970 yılı için de aynen (1 0O0 000) lira olarak t 

14.634 Kira [bedeli : 
Meydanlar ile şehir arasında personel nakli için kiralanacak otohüs ile bina ve 'garaj kir 
önüne alınarak ('1O0 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

14.635 Griyim - (kuşam alım ve giderleri: 
(D) cetvelinde istihdam edilen personele her sene verilmekte olan elbiselerin gecen yıl ta 
[Bakanlığının mütalâası alınm'ak suretiyle verilmemesi kararlaştırılmış olması dolayısiyle 
ğine nazaran ('6 9001) lira noksaniyle (208 480) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.636 Malzeme alım Ve giderleri : 
G-eçen yıl tatibikatı nazarı itibara alınmak suretiyle geçen yıl ödeneğinin kâfi gelmesi nede 
miş'tir. 

14.637 Meydan arç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Yeniden alman kar kürüme ve üfleme makinaları ile elektrojen gruplarının hizmete girmes 
«artışı karşılamak üzere (100 000) lira fazlasiyle teklif edilmiş'tir. 

14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
ICleıçen yıl tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğundan 1970 
•edilmiştir. 

14.639 Diğer alım ve giderleri : 
Oeçen yıl tatbikatı göz önüne alınmak suretiyle 1969 yılı Ödeneğinin aynen (25 000ı) lira te 

14.640 Handling, lokanta, Ikantin ve (benzeri işletme giderleri : 
'l'9-6'9 yılı uygulaması nazarı itibara alınarak Eseniboğa Hava limıanı terminal lokantısınm 
0J9I69 yılına nazaran (20 000) lira noksaniyle (130 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

D. TT. M. tş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : 

Geçen yıl tatJbikatı göz önüne alınarak (40 OOO) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
16.210 Uçuş kontr'ol lâ'boraituvar giderleri : 

1969 yılında alman Ödeneğin ihtiyacı karşılayacağı anlaşılmış okluğımdan 1970 yılı için de 
16.710 Temsil giderleri : 

Türkiye'de ilk defa Beynelmilel 110 hava alanı yetkililerinin ve ha.nd.ling otoriteleri ile u 
toplantısına katılacak takriben (f50'0) kişinin ağırlanması maksadiyle geçen seneye nazar 
lira olarak teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Hazırlanan proje ve keşiflere istinaden Genel Müdürlük merkez, hava limanları ve meyda 
tesislerinin balkım ve onarımlarını temin maksadiyle 1969 yılma nazaran (150 000) lira f 
edilmiştir. , 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
1970 yılı yatırını projesine göre teinin edilecek 19 - 22 - 23 ve 34 numaralı projelerde açıkl 
re (3 210 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili teslisler : 
Genel Mlüldiürlüğe bağlı hava limanları ile meydan]ardaki pist, apron taksiratlarla kanaliza 
tadil, ıslah, tevsi ve idamelerimi sağlamak maksadiyle 1969 yılma nazaran (15 000) lira f 
edilmiştir. 

A/2 'Yatırım harcamaları gerekçesi : 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

21.511 Etüt ve proje giderleri : 
Yatırım projelerine ait etütlerin yapılması maksadiyle 1969 yılı tatbikatı nazarı itibara 
(25 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

21.512 Teknik personel lücrelfleri : 
4/10195 sayılı Kararnameye ek 6/9789 sayılı Kararname gereğince yapılmış olan zamları 
ile (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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21.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1969 yılında konulan tahsisat ihtiyacı karşılayacağı anlaşıldığından T970 yılında, da aynı 
lif edilmiştir. 

22J000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ •. 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Hava limanı ve meydanların fizikî yönden geliştiril'mesi, terminal binaları ve hava seyrü 
idamesi için hazırlanan keşif ve projeler tutarı olarak 1969 yılma nazaran (130 000) nok 
edilmiştir. 

22.512 Teknik personel ücretleri : 
1969 yılı tatbikatı nazarı itibar:;, alınarak yapılan incelemelere -göre teknik personele öd 
ran (150 000) lira fazlası ile (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

22.513 Teknik personel ıgeçici görev yolukları : 
1969 yılı tatbikatına nazaran (88 000) lira mo'ksanı ile (162 000) lira olarak teklif edilmi 

23.000 MAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞFT ALTMLARI VE ONARIMLARI : 
23.511 Makina, teçhizat 'alımları ve büyük onarımları' : 

1970 yılı yatırım programınca yer almış olan 04-05-06-07-09-10-12-18 ve 14 numaralı proj 
ran (2 857 000) lira fazlası ile (8 985 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

23.512 Taşıt alınılan : 
Devlet Malzeme Ofisinden satın alınacak 5 aded station wagon bedeline ödenmek üzere (4 

28.513 Teknik personel ücretleri : 
'19'69 yıllı tatJbiıkatı nazarı itibara alınarak yapılan hesaplara göre 1970 yılında (888 000) 
neğe ihtiyaç olacağı telsbit edilmiştir. 
(A/3) (Sermaye teşkili Ve transfer harcamaları : 

31000 'MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 tıüü maddesine göre tMillî Prodüktivite [Merkezine ödenecek aidat 

580 sayılı Kamımın 13 ncü maddecine g'öre her yıl maiktuan ödenmekte olan aidat tutarı 
lif* Edilmiştir. 

34.710 'Beynelmilel İSMİ İHava Limanlan Birliğine üyelik aidatı : 
Üyesi bulunduğumuz Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birliğine üyelik aidatı olarak öd 
teklif edilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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35.000 SOSYAL TBANİSTTEBLER : 
35.210 % 1 tek Ikarşilılkları : 

5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına ödenecek olan maaş ve iicr. l.lc-A 
(197 586) lira teklif edilmiştir. 

35.220 Emekli ikramiyesi : 
1969 yılında konulan taıhsisat ihtiyacı karşılamış olduğundan 1970 yılında da emekli 
ödenekle karşılanabileceği tahmin effîl'diğinld-en 1969 yılının aynı olarak (75 000) lira 

35.230 San;£ı!k yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci malidesi gereğince T. C Em cildi Sandığının yönetim gidenl 
(T33 000) lira fazlası ile 213.0)0) lira olara'k teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. Ü. Emekli Sandığının personelden ya 
için Emekli Sandığına yapılması gereken ödemeleri karşılamak üzere 1969 yılının aynı 

35.310 EmeMi, Idul ve yetim laylükJarı : 
1101 sayılı Kanunla yapılan zammı karşılamak üz°re (2 580) lira fazlası ile 1970 yılı 

35.710 DHMt Memur ve müstahdemleri yaradım ve biriktirme ISanidığraa : 
1969 yılında alman ödenek ihtiyaç1 karşılıyacağından personel adedinde de bir artış 
(206 250) lira olarak teildif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 

1969 yılında taih&isat kifayetsizliği sdbeibiyle ccLenemiyen istihkakların 1970 yılında te 
lira fazlası ile ('60 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
1970 yılında hükme bağlanmak suretiyle ödenecek borçlar yekünü (350 000) lira civa 
(50 000) lira noksanı ile (350 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.600 Geri verüecelk paralar ': 
1969 yılı tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı fazlası ile karşılamış olduğu .: deniyle 
edilmiştir. 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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ÎKÎNCİ MADDENİN : 

Gelir ve gideri denk olarak yapı]an bütçenin gelir kısmını teşkil elden üç bölüm hakkın'da gerekli izahat 
vo maddenin bütçede taJhmin edilen ve yılı içirikle taih'si'l edilen miktarları ayrı ayrı gösterilmiştir. 

62.000 İŞLETME OETİRIJPİRİ : 
62.125 Kira gelirleri : 

Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan oda, hangar, arazi ve 
1969 yılına nazaran (300 000) lira fazlası ile (,'> 000 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bütçe yıJı 

1906 
1967 
1968 
1969 
1970 

Tahmin dliilen 

2 000 000 
2 500 000 
2 650 000 
2 700 000 
a ooo ooo 

Tahsil edilen 

2 048 451 
2 390 021 
2 776 98:] 
l1 016 656 (1 

—. 
;J aylık) 

62.146 Konma konaklama gelirleri : 

Genel Müdürlüğün varidatının a!İ.ırıl':na.;sı için yapılan çalışmaların sonucu olarak 1969 için 
felerinin meydana getirdiği artışlar selbobiyle ve yurdumuza turist uçaklarının her yıl artan 
bebi ile 1970 yılında konma, vo kcnalklama. gelirlerinin 1969 yılına nazaran (10 750 000) lir 
ğı tahmin edilmektedir. 

Tahsil ('dilen 1 Mitçe yılı. 

1066 
1967 
1968 
1969 
1970 

Tahmin edilen 

0 000 000 
6 500 000 
7 200 000 
8 300 000 

19 550 000 

6 8112 831 
8 125 894 
9 497 405 
1 455 460 (6 aylık) 

j). II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (R Sayısı : 1291 
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62.211 Handling gelirleri : 
Yerli ve yabancı hava yolu şirketılerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen malzeme 
yapılmış olan tarife değişikliği sebebiyle meydana itelen artışların 1969 yılma naza:..MI. ( 
olacağı tahmin edilmiştir. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

70 000 
70 000 
75 000 
90 000 

2 000 000 

63, 024 
87 043 
131 412 
34 806 

— 
(4> aylık) 

62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri : 

1970 yılı içersinde işletme faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdb de bu maddeye it 

62.213 B. mesaj gelirleri : 
•Yabancı hava yolu şirketlerinin PTT den hat kinammak suretiyle mesajlarım keı-'i de 
devrelerinden pek az mesaj çekmeleri doTayrsiyle B. mesajı gelirlerinde bir azalma olm 
ri arızalı olduğu anlarda, şirketler İdaremize mesaj verme'ktedirler. (iecen ydhi tahakk 
yılı B. mesajı varidatının geçen yıla nazaran (10 000) lira fazlası ile (150 00O) lira. ola 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

100 000 
120 000 
135 000 
140 000 
150 000 

.111 131 
108 902 
173 673 
44 976 ( 

— 
6 aylık) 
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2.214 İşletme çeşitleri gelirleri : 
İşletme çeşitleri gelirlerini teşkil eden yolcu hizmet, cereyan, su, otopark, onarmı, telefon abon 
yıl da (3 100 000) lira olarak tahmin edilmişse de, yılı içersindeki tahakkukun fazla olması 
temler ile Follovv Me, pai'klama. ve start ücretlerinin hava yolu şirketlerinden tahsiline başlan 
me çeşitli gelirleri varidatının geçen yıla tıisbetle (000 000) lira fazlası ile (4 000 000) lira 

(0 aylık) 

1960 
1907 
1968 
L909 
.1 970 

2 000 000 
2 600 000 
8 000 000 
3 100 000 
4 000 000 

2 461 591 
2 695 874 
3 772 785 
1 350 858 

— 

63.000 Çeşitli gelirler : 

63.300 Çeşitli gelirler : 

Hurda mateme, ot satışı, yanık yağ satışı, gecikme cez'aları şartname ve harita bedelleri ve m 
teşkil ettiği çeşitli gelir varidatında geçen yıla nazaran (350 000) liralık bir azalma olacağı gö 
lir varidatının (800 000) lira olacağı tahmin •edilmiştir. 

i 900 
1907 
1908 
1909 
! 970 

400 000 
500 000 
010 000 
050 000 
8.00 000 

161 501 
287 534 
202 580 
114 078 

— 
(0 aylık) 

63.400 Bağışlar : 

jYJaddenin muhafazasını lemineıı (1) lira konmuştur. 
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72.000 Özel gelirler : 

72.100 Hazine yardımı : 
Genel Müdürlüğün çeşitli giderlerini karşılamak ve giderini denkleştirmek maksadiyle 
limanları ile meydanlarımızın her türlü ihtiyacını temin etmek ve ICAO ve ŞİKAGO a 
hiz ve donatım giderlerine sarf edilmektedir. Geçen yıl içersinde alman Hazine yard 
olması göz önüne alınarak ]970 yılı için (5 543 515) lira noksanı ile (41 020 537) lira o 

Bütçe yılı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Yardım miktarı 

31 325 575 
37 624 198 
39 874 693 
46 564 052 
41 020 537 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit : 

1969 yılından devreden Hazine yardımı bakiyesinin nakit ihtiyacını kısmen karşılıyaeağ 
sanı ile (1 500 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

16 300 000 
8 200 000 
8 000 000 
7 500 000 
1 500 000 
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Rapor 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe karma, Komisyonu Başkanlığına 

Ulaş/tınma Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğümün (DHMİ) 1970 malî yılı B 
Bu konuda, hazırlamış olduğu raporu Saym Komisyonunuza arz ederim. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİRİLME ŞEKLİ : 

a) Kuruluş ve gaye : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmu 

tüzel kişiliğe sahip katma bütçeli bir Genel Müdürlüktür. 
Genel Müdürlüğün kuruluş amacı Türkiye Hava ülkesinde yapılan asker, sivil ve yabancı bütün uçuşlar 

bu hizmetin gerektirdiği seyrüsefer yardımcıları, muhabere şebekeleri ve diğer teknik sistemleri kurup çalış 
nın işletmesini sağlamaktır. 

DHMİ Genel Müdürlüğü, bu görevlerini yürütmede 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Şikago B 
vansiyona ekler ile (tesbit olunan beynelmilel standartlara uymak zorundadır. 

b) Görevleri: 
6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesine göre DHMİ Genel Müdürlüğünün anagörevleri iki konu 
1. Hava liman ve meydanlarını işletmek, 
2. Türkiye hava ülkesinde uçuş emniyetini sağlamak, hava seyrüsefer hizmetlerini yürütmek. 
DHMİ Genel Müdürlüğü Şikago Konvansiyonu ve ekleri ile Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının (IO 

lediği plânlamalarda öngörülen hizmet ve teçhizat standartlarına öncelikle uymak ve idame ettirmek zorunda 
yeti bugünkü rayice göre (30 000 000) Tl. ile (300 000 000) Tl. si arasında değişen modern hava taşıt ara 
uçuş yapabilmesi, uçanların ve yerdelkilerin mal ve can emniyetlerinin sağlanması için her biri büyük masrafl 
tirilen gerekli servis, teçhizat ve sistmeleri günün 24 saatinde faal bulundurmaya çalışmaktadır. 

Türkiye hava ülkesinde hava seyrüsefer emniyetinin kusursuz sağlanması için çeşitli hassas elektronik s 
Km. uzunluğunda hava yolu ve 5 terminal sahası içerisinde hava trafik kontrol hizmeti yürütülmektedir. 
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Yine, uçuş emniyetinin sağlanması çok süratli ve kusursuz muhabere imkânlarının varlığına ihtiyaç 
tırdığı ikisi beynelmilel beşi büyük muhabere merkezi ile 16 muhabere istasyonundaki 772 adeü muhtel 
PTT den temin edilen şehirler ve milletlerarası 19 uzun hat telefon ve teleks devresi de aralıksız hizm 
yılda (6,5) miloyn Tl. sı civarında abonman ücreti ödenmektedir. 

Bahsedilen muhabere sistemleri, seyrüsefer yardımcıları ve diğer sistemleri çalıştırmak için PTT dev 
manda, 200 Km. yeraltı, 100 Km. havai hat faal tutulmaktadır. 

Mevcut 49 aded değişik cins ve tipte, seyrüsefer yardımcı sistemi ile muhabere sistemlerinin ve hava t 
ve toleransları içerisinde çalışmalarını sağlamak bakımından gerekli periyedik ve arazi uçuş k mtrolları 
yıl boyunca devamh olarak uçurulmaktadır. 

Ayrıca, bütün Türkiye hava ülkesinin hava trafik kniotrolunu sağlamak ve hava savunma sistemleri 
ile 2 saha kontrol merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi ve 12 meydan kontrol kulesi işletilmektedir. Ancak, 
edilemiyen bir süratle gelişmesi ve bu gelişmeye paralen »olarak yer tesisleriyle, teçhizat ve sistemlerinin d 
tutulması z-oruııluğu mevcut mevzuat ve imkânlar muvacehesinde büyük güçlükler yaratmaktadır. Bun 

1. Personel temin ve istihdamında karşılaşılan güçlükler; (bu konuda ilcriki bölümlerde geniş açık 
2. Malzeme ve teçhizat temininde ve sistemlerin idaresinde karşılaşılan güçlükler. 
Modern uçakların gün geçtikçe artan sürat vo kapasitesine uygun olarak uçuş emniyeti ve hava. se 

geliştirilmekte, mevcut sistem ve teçhizat hizmet ömürlerini kısa zamanda tamamlamaktadırlar. 
Ayrıca; tam randımanla ve yüksek standartla çalıştırılması gereken elektronik ve mekanik sistemlerin 

dolduran, kusurlu çalışan parçalarını periyodik olarak yenileri ile değiştirmek gerekmektedir. Bu iş için 
depolama sistemi kurulmuş olduğu halde gümrük mevzuatı, döviz tahsis ve transferlerinde karşılaşılan g 
ve standartların altına düşmektedir. Genel Müdürlüğün sayılan hizmetlerini aksaksız yürütebilmesi, dolayıs 
daki prestij ve itibarının muhafazası için tümünün yurt dışından temini gereken teknik teçhizat ve siste 
tanıması, döviz tahsis ve transferlerine öncelik verilmesi mutlak zarurettir. 

Ayrıca, Beynelmilel Şikago Konvansiyonu ve eklerini onaylıyan 4749 sayılı Kanuna göre mevcut havacıl 
seviyeye çıkarılması ve teknikteki süratli gelişmeyi aynı süratle sistemlerimize aktarma imkânlarının sağ 

1956 yılında o zamanın havacılık şartlarına göre tertiplenerek yürürlüğe giren 6686 sayılı DHMİ Kurulu 
süratle ve yeterli bir şekilde yerine getirilmesine imkân vermemektedir. Bu kanunun, T. H. Y. A. O. K 
kavuşturulması zaruridir. 

Örneğin; bir uçağın arıza yapması halinde gerekli yedek parçalar gümrüğe tâbi olmaksızın ve döviz t 
takibedilmeden en kısa zamanda temin edilerek uçak onandığı halde aynı uçağın sefer yapması için mu 
ve muhabere tesislerinin yedek malzemesi için bir veya iki sene beklemesi gerekmekte olup bu mevzua 
teklerine cevap verilememektedir. 
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Genel Müdürlükçe halen 15 aded Uluslararası Hava Limanı ve Millî Meydan işletilmektedir. Bu meydanlard 
alanları olup Hava Kuvvetleri ve DHMİ ce müştereken işletilmektedir. 

işletilmesi doğruca Genel Müdürlüğe aidolan 10 aded hava limanı ve meydanının pist boyları toplam 21 
1 015 580 metrekare olup taksirut ve apronları da ayrıca 1 000 000 metrekareyi bulmaktadır. 

Pist, taksirut ve apronların inşaat bedelleri zamanın rayicine göre (610 000 000) Tl. dir. Bu tesislerin a 
(24 400 000) Tl. lık bakım ve idare masrafı gerektirmektedir. 

Oysaki, uçuş emniyeti bakımından satıh kaplama, direnaj ve derz dolgu onarımları için 1970 yılı bütçe ta 
ise (4 300 000) Tl. dan ibarettir. 

Teşkilât bünyesinde bulunan hava limanı ve meydanları ile yardımcı tesislerinin elektrik enerjisi iki ayrı 
lar : 

1. Genel elektrik şebekeleri, 
2. Özel elektrik şebekeleridir. 
Bu hizmetlerin görülmesi için halen teşkilâtta 100 adedi hizmette ve 20 adedi revizyon ve parça bekler duru 

trojen mevcuttur. Gruplardan bir kısmı çok eski yıllar evvel alınmış olup, uzun çalışma neticesi yıpranmış v 
Yenilenmeleri zorunludur. 

Yeşilköy Hava Limanında, emercensi hallerde çalışmak üzere toplam olarak 250 Kw. takatmda 6 aded elek 
tadır. Muhtelif mahaldeki 19 aded trafo, 47 500 M. uzunluğunda yeraltı kablosu ile beslenmekte olup ö 
aydınlatma ampul adedi 3 500 civarındadır. Yılda sarf edilen enerji toplamı 2 190 000 Kw/ saattir. Yeşilköy Ha 
enerji miktarı Kırşehir ilinin sarf ettiği enerji miktarına eşittir. 

Esenboğa Hava Limanında ise emercensi hallerde çalışmak üzere toplam olarak 1 043 Kvv. takatmda 12 a 
bulunmaktadır. Muhtelif noktalardaki 23 aded trafo, 87 000 M. uzunluğunda yeraltı kablosu ve 49 000 M. ha 
genel maksatla kullanılan aydınlatma ampul adedi 2 600 civarındadır. Yılda sarf edilen enerji toplamı 1 980 000 

Esenboğa Hava Limanına sarf edilen elektrik enerji miktarı Sinop ilinin sarf ettiği enerji miktarına eşittir 
Genel Müdürlükçe muhtelif maksatlarla çeşitli 323 motorlu araç kullanılmaktadır. 
Bu araçların yenilenmeleri çeşitli güçlüklerle mümkün olmadığından (1953 - 1959 modeli 28 araç) hizmeti 

laşılmaktadır. 

Örneğin; 1966 - 1969 yılları arasında satmalına bilen 58 çeşitli araca karşılık 44 aded araçta AID Surplas'mda 
hizmete sokulmuştur. 

Mevcut araçlar hizmet ihtiyacını karşılamadığından piyasadan 1,6 ile 2 milyon Tl. ücret karşılığı vasıta k 
Ayrıca, pahalı 'bir hizimet ol'an karla mücadele için özel vasıta sıkıntısı çekilmektedir. Halen 5 meydanda 

yeni vasıtaların ve gerekli tahsisatın verilmesi lüzumludur. 
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Örneğin; 19*68 - 19*69 sezonunda sadece Eseniboğa Hava Limanında kar mücadelesine (552 582) Tl. sı ha 
Genel Müdürlüğün hizmetle ilgili akar yakıt sarfiyatı 1969 yılı ilk altı ayı için 915 414 litre ve enerji 
e) Teşkilât ve fonksiyonları : 
1. Merkez teşkilâtı : 
a) Genel Müdürlük : 
ıGenel Müdür, Genel Müdür Mu'avini ve özel Kalem Müdürü. 
'b) Danışm'a birimleri : 
Hukuk Müşavirliği, Müşavirler ve Tahkik Müdürlüğü, Savunma Sekreterliği, Plân, Proigram Araştırma 
c) Kurmay 'birimleri : 

işletme Dairesi Reisliği, Seyrüsefer Dairesi Reisliği, Malzeme Dairesi Reisliği, İnşaat Müdürlüğü, Per 
dürlüğü, (Sivil Havacılık Okulu) Muhasebe Müdürlüğüı Başhekimlik ve Daire Müdürlüğü. 

'2. Taşra teşkilâtı : 
a) Beynelmilel hava limanları, 
>b) Yaz - Kış açık hava meydanları, 
e) Diğer hava alanı sahaları, 
d) Seyrüsefer yardımcı istasyonları. 

İKİNCİ BÖLÜM 
2. — HİZMETİN GELİŞMESİ : 

a) Hava alanları : 
1. Uluslararası hava limanlan : 
Yeşilköy, Eseniboğa. 
'2. Gümrük teşkilâtı bulunan hava alanları : 
Yeşilköy, Eseniboğa, İzmir (Çiğli), Adana. 
3. Yaz - Kış açık hava alanları : 
izmir (Çiğli), Adana, Afyon, Elâzığ, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eraincan, Erzurum, Samsun, Sivas, Tr 
4. Hv. K. K. lığından alman ve işletilen NATO alanları : 
Antalya, Erzurum, İzmir, (Çiğli), Sivas, Diyarbakır. 

'5. Diğer hava alanı sahaları : 
'Gaziantep, Urfa, Akhisar, Alaşehir, Aydm, Kars, Çanakkale, İskenderun, Zonguldak, Ağrı, Kastamonu. 

lanımına elverişli değildir. Hizmete açılmaları belli yatırımlara bağlıdır.) 
b) Seyrüsefer yardımcı sistemleri : 
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1. ILS (aletle iniş sistemi) 
Esenboğa, Yeşilköy. 
2. YOR (Çok yüksek frekanslı her istikamette yayın yapan Radyo Renç İstasyonu) 
Afyon, Antalya, Bağlum, Biga, Esenboğa, Elâzığ, Gemerek, izmir, Siirt, Tekirdağ, Yan, Yalova, Yeşilköy, S 
3. RADAR (ASR-4) 
Esenfboğa, 
4. NDB (Radyo/Far) 
Adana, Afyon, Eseniboğa, (3), Akköprü, Antalya,, Beypazarı, Çubuk, Erzurum, Gölbaşı, Göynük, Geme 

Sivas, Samsun, Silifke, Elâzığ, Malatya, Tatvan, Tekirdağ, Yan, Yalova, Yeşilköy, Müdürge, Ereğli, Topkapı 

c) Personel durumu : 
Dünya havacılığının dev adımlarla ilerlediği, üyesi bulunduğumuz Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtını 

düşünülür ise, 4749 sayılı Kanunun ışığı altında memleketimizdeki havacılık yer tesisleri ve hizmetlerinin de 
ye çıkarılması zarureti vardır. 

Ancak, hu gelişmenin aynı oranda personel ihtiyacına olan etkisi de şüphesizdir. 
Beynelmilel tecrübeler ve teamüller, havacılık meslekine yeni intisalbedenler için belirli bir tahsil seviyesi 

ve diğer temel vasıfların varlığına ilâveten en az iki yıllık bir eğitim süresinden sonra mesul görev verileb 
karmıştır. 

Mesleki icra safhasında da eğitim ve kontrolları aralıksız dcvaım ettiren bir hava trafik kontrolü person 
da erişöbilmektedir. 

Durum böyle iken DHMİ Genel Müdürlüğü, 7 244 sayılı Kanunun kısıtlayıcı hükümleri karşısında kendil 
yısiyle gerekli vasıfları haiz personel temininde imkânsızlıklarla karşılaşmakta, elindeki yetişmiş personelin 
tedir. 

DHMİ Genel Müdürlüğü bünyesinde vasıfsız işçilere dahi toplu iş sözleşmeleri, iş kanunları v. s. gereği 
mekteyken; asgari lise mezunu, lisan bilen ve çeşitli bedenî ve fikrî vasıflara sahip ve her an değerleri 30 -
ve bu uçakların taşıdığı yüzlerce kişinin mukadderatları teslim edilmiş bulunan hizmette yapacakları en ufa 
yar liralık tazminat külfeti yüklenmesine sebebolaoak lisanslı hava trafik kontrolörlerine ve işletme persone 
bilmesi büyük bir nisbetsizlik ve haksızlık yaratmaktadır. 

Belli bir ihtisas tahsilini mütaakıp sözü edilen idareye intisabeden, hava seyrüsefer, meydan işletmeciliğ 
kûr genel müdürlüğün hizmetlerine adapte olmalarını temin için öncelikle kendi eğitim tesislerinde ve bilâh 
leri gerekli bulunmaktadır. Bilhassa hava trafik kontrolörleri münhasıran adı geçen genel müdürlüğün eğiti 
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sonra yetiştirilmekte olup, memleketimizde bundan başka hava trafik konusunda hiçbir eğitim müessesesi de 
Yine hava liman ve meydanlarında yüksek tahsil ve dilbilgisine ilâveten havacılığın gerektirdiği özel ih 

gereken başmüdür, müdür pozisyonlarına ehliyetli eleman bulunmamakta ve idarece yetiştirilenler de ücretle 
da ayrılmaktadırlar. 

Saniyen, elektronik mevzuunda dâhil ve hariçte eğitim ve ihtisas görmüş personel sıkıntısı fazlasiyle çeki 
eğitim görmüş elektronikçilerin her gün gelişen teknik karşısında devamlı olarak yetiştirilmeleri icabetmekt 

Ancak Hava Trafik, Meydan işletme ve elektronik mevzuunda yetişmiş personel için maaş ve ücretlerin 
yük bir kısmının millî ve yabancı havayolları şirketlerine veya özel sektöre aksamının önüne geçilememiştir. 1 
olarak 450 teknik personel görevinden ayrılmışlardır. 

Bütçe kanunları ile alınmış kadroların da, bu gibi personellin rahatlıkla terfilerini mümkün kılacak yükse 
maların fazlalığında mühim rol oynamakta dolayısiyle hizmetlerde standart düşüklüğüne ve bâzı ahvalde m 
bolmaktadır. 

Yıllar itibariyle personeli ile ilgili istatistikî bilgiler aşağıda gösterilmiştir. 

1965 Me (1969 &ra]ları 

(1) iplensomıel Idıuorumju, (Kaıdno) 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Maaş 

48 
45 
46 
47 
57 
56 

D. Cet. 

1 591 
1 579 
1 671 
1 734 
1 866 
1 866 

E. Cet. 

21 
23 
24 
22 
27 
27 

4/10195 

88 
91 
100 
101 
117 
117 

Yev. İş. 

686 
575 
'696 
701 
661 
661 

Mukavele 

5 
ı5 
5 
6 
— 
—, 

Fiilî 
toplam 

2 439 
2 318 
2 542 
2 615 
2 728 
2 727 

+ 
— 

Yukarıdaki tablomun tetkikinden anlaşılacağı üzere, Beynelmilel Havacılık sahasındaki büyük inkişafa k 
rütmekle görevli genel müdürlüğün personel artış oranı arasımdaiki fark gayet cüzidir. 

Kaldı ki, genel müdürlükte toplamı 661 olan daimî yevmiyeli personelim meydan temizlik ve muhafazas 
oılimıyam tali işlerde istihdam edildiği düşünülür ise aradaki nisbetin derinliği çok daha kolay bir şekilde 
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— 
(2) Tabsıil durumu 

Yüksek okul 
Lise ve muadili 
Ortaokul 
ilkokul 
Okur yazar 

Toplam 

24 — 
L (Fiilî) 

(3) Yaş dunumu (Pliilî) 
20 yaşından küçük 
20 - 30 arası 
30 - 40 » 
40 - 50 » 
50 - 60 » 
60 - 65 » 
65 ten yukarı 

Toplam 
(4) Kadın, erkek, lisan durumu 
Kadın 
Erkek 
Lisan bilir 

(5) Sendikalar ve 
Tfürkiye Ulaştırma 
Maden î ş Sendikası 

üye miktarları 
İşçileri Sendifo 

Genel Ulaşım îş Sendikası 

+ 

+ 

ısı 

+ 

Aded 

154 
408 
397 

1 318 
334 

2 611 

28 
729 

1 072 
523 
248 

7 
4 

2 611 

178 
2 433 

136 

448 
66 
47 

Toplam 
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Yukardaki tabloların tetkikinde, 'genel personel toplamının yarısından fazlasının, eğitim dereceleri iti 
DHMİ Genel Müdürlüğü görevlerine uygun olmadığı görülür. 

Genel Müdürlük hizmetlerinin baremliı veya (D) cetveli ücretli kadrolarda istihdam edilecek person 
çok faydalar 'mülâhaza edilmektedir. 

Bu sebeplerle ve (D) eetvelıinde çalışjan işletme teknik personelin ücret azlığı veya kadrosuzluk yüzün 
mek gerekmektedir. Bu amaçla aşağıda yazılı (D) cetveli kadrolajrın 1970 malî yılı Bütçesine ilâvesi ile Tü 
larında bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü İşletme Personeli Tazminat kanununun biran evvel neticelendiriılm 

(6) (D.) cetveline ilâvesi istenilen kadrolar: 
Kadro 

Kadro unvanı ücretli Aded 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Vor Teknisyeni 
Elektronik Teknisyeni 
Trafik Teknisyeni 
Elektronik teknisyeni 
Müdür 
Makinist 
Ş öf ör 
Şoför 
Şoför 
Şoför 

1 750 
1 750 
1 500 
1 500 
1 500 
1 500 

800 
700 
600 
500 

1 
.1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 

J. 

7 

d) Eğitim durumu : 

1. Özel ihtisasa sahip personelin yetiştirilmesi için 1959 yılında açılmış bulunan DHMİ Havacılık Ok 
tirilerek Eğitim Merkezi Müdürlüğü haline getirilen üniteden faydalanılmaktadır. 

Özel ihtisasa sahip personelin yetiştirilmesi için başlıca üç kaynak mevcut bulunmaktadır. 
(a) Genel Müdürlük bünyesi içlinde eğitim. 
(b) Yurt içi müesseselerde eğitim. 
(c) Yabancı .memleketlerde eğitim. 
DHMİ Genel Müdürlüğü bütçe imkânları ile bugün için personelini havacılık konusunda ilerlemiş m 

bulunmaktadır. Bu sebeple de Genel Müdürlük ge rek hava seyrüseferi ve gerekse meydan işletme hizmetler 
az sayıda kalifiye personele sahip bulunmiaktadır. 
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Yabancı memleketlerde eğitim için tek kaynak, bâzı devletlerin memleketimize tahsis etmiş olduğu tekn 
teknik yardım programları oldukça güç temin edilmekte, temin edilen teknik yardım programlarının ise ş 
teliklerine uymamaktadır. 

Bu sebeple, teknik yardım programları devamlı eğitim sağlanması bakımından çok kifayetsiz bir kayna 

2. 1959 yılından bugüne kadar Genel Müdürlükte 1 179 persond eğitim görmüştür. Yaptırılan eğitim 
tir : 

Kursun konusu 

Elektronik 
AIS 
Elektrojen grupları 
Meydan işletme 
Malzeme 
Oto motor lonarım. 
ATC radar 
Kaüörifer 
Radar kontrol 
Hava trafik 
Muhalbere ve trafik 
İtfaiye 
ingilizce 
Eadyo telefon 
Ele'ktrik 
Daktilo 
îlk yardım 
Apron makinist 

Personel 
miktarı 

84 
28 
50 
41 

171 
31 

6 
47 

6 
205 
109 
131 

22 
7 
7 

31 
195 

8 
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3. AID ve CENTO dan temin edilen burslardan istifade eden ve aşağıda belirtilen ihtisas dallarında 
tir. 

Personel 
Kursun konusu miktarı 

Trafik 37 
itfaiye 1 
idari yönetim 2 
AIS 1 
Elekltronik 40 

, Meydan işletme 6 
Uçuş emniyeti 1 
Hava sistem 1 
Muhabere 5 
Uçuş kontrol 3 
Malzeme 15 

4. ikinci Beş Yıllık Eğitim Programının yapılmış olduğu ve beş yıl içinde 1 477 personele kurs göste 
sinin 'eğitim görmüş olacağı tesbit edilmiştir. 

5. ingiliz Teknik Yardım Programında 1969 malî yılı sonuna ikadar 15 personelin aşağıda ,gö sterilen k 
anlaşılmıştır. 

Personel 
Kursun konusu miktarı 

Hava trafik 5 
11,S 4 
Frekans "monitör 4 
Radar bakım 2 
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6. 1968 - 1972 yılları arasında tatbik edilecek olan beş yıllık ÖENTO Teknik Yardım Programından bug 
tan'da kısa süreli vazife başı eğitimi yapmış ve ziyaretlerde bulunmuş olup konulan aşağıda gösterilmiştir. 

Bu miktarım 1972 yılı sonunda 230 a baliğ olacağı müşahade •edilmiştir. 

Personel 
Kursun konusu miktarı 

Elektronik 42 
İtfaiye 3 
AIS 6 
Trafik 24 
Elektrik 4 
Muhabere 12 
Eğitim 8 

7. 1970 malî yılı içinde öncelikle teknik personelin yeterli derecede lisan bilgisine sahibolaJbilmesi ve 
larından daiha geniş ölçüde istifade edilebilmesi için 24 kişilik bir lisan lâboratuvarmın kurulması hususun 
retle her sene Hava Kuvvetlerinin izmir Güzelyalı'daki Lisan Okuluna göuderilen personelin Genel Müdürlük b 
bütçede önemli miktarda tasarruf sağlanacağı tesbit edilmiştir. 

8. Yüksek kapasiteli Ve süpersonik uçakların hizmelte girmesi ile Beynelmilel anlaşmaılarla bağlı bulund 
belerimiz bakımından tevsiine başlanılan ve muhtemelen 1972 yılında bitmesi beklenilen Yeşilköy hava liman 
se meydan işletmesinde çalışacak personelin en son bilgilerle teçhiz edilmesi zorunlu görülmektedir. Bu ned 
ihtiyaç gösteren yukarıda belirtilen ihtisas personelinin valkit geçirilmeden havacılık konusunda ilerlemiş m 
tutulması kaçınılmaz bir zarurettir. Bu sebeple DHMİ Genel Müdürlüğü personelinin eğitimi konusunda büt 

9. 1970 yılı içinde eğitimin kurslar şeklinde devam edeceği ve bu kurslarda 256 personelin yetiştirilmesini 
görüldüğü anda iştigal edilen konularda programda bulunmıya/n kurslarında açılabileceği müşahede edilmişt 
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e) Malî durum : 

DHMÎ Genel Müdürlüğünün kurulduğu tarihten itibaren bütçe miktarları aşağıda gösterilmiştir : 

Yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

(A/l) 

37 864 495 
43 425 985 
48 121 453 
47 011 723 
49 946 084 
51 000 000 

(A/2) 

22 188 620 
14 949 920 
10 165 000 
11 500 000 
18 500 000 
19 380 000 

(A/3) 

1 174 219 
2 614 046 
2 676 149 
1 378 772 
1 097 970 
1 140 539 

Toplam 

61 227 334 
60 989 951 
60 962 602 
61 890 495 
69 544 054 
71 520 539 

işletilmekte olan (16) meydan, (2) kontrol uçağı, (49) aded seyrisefer yardımcı istasyonu ile (323) taş 
bakım ve onarım hususları göz önünde tutularak kullanılacak kar mücadele vasıtaları, iş makinaları, kaza 
teçhizatın temini için (A/2) yatırım ödeneğinin ileriki yıllarda artırılması zaruri görülmektedir. • 

f) Gelirler : 
Genel Müdürlük katma bütçeli bir idare olduğundan, Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine dayanılar 

yapan yerli ve yabancı havayolu şirketleri için, yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlanmakta ve b 
maktadır. 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
(1) Kira gelirleri, 
(2) Konma - konaklama gelirleri, 
(3) Handling hizmetleri gelirleri, 
(4) Lokanta, kantin ve benzeri yerlerin gelirleri, 
(5) >«B» mesajı gelirleri, 
(6) Çeşitli işletme gelirleri, 
(7) Çeşitli gelirler, 
(8) Bağışlar. 
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Genel Müdürlüğün 1965 malî yılından İm yana gelir durumu şöyledir : 

Yılı 
Gelir miktarı 

Lira K. 

1965 9 366 416 95 
1966 11 833 604 20 
1967 14 521 847 80 
1968 17 176 944 43 

1965 malî yılına nazaran 1968 sonu itibariyle gelirlerde % 83,4 artış sağlanmıştır. Bu artışın 1969 malî 
lasiyle 26 milyon liraya ulaşacağı tesbit edilmiştir. 

Genel Müdürlük öz kaynak gelirlerinin artırılması yolundaki çalışmalarına hız vermiş olup, bu nıeyanda m 
uçaklardan ücret alınması yoluna gidilerek, bununla ilgili tarifenin tatbikine 1 Ocak 1970 tarihinden itiba 
ma - konaklama ücret tarifesinde gerekli değişiklik yapılmış olup, yeni tarife 1.6.1970 tarihinde tatbike kon 

Gerek Över Plight ve gerekse konma - konaklama ücret tarifelerinin tatbiki ile Genel Müdürlük gelirler 
cağı tahmin edilmiş ve 1970 yılında idare varidatının tahminen 32 milyon lira. olacağı tesbit edilmiştir. 

Temin (Hİileeck gelirlerle en az personel giderlerinin karşılanması 1 nci ve 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plân 
yapılan % 70 indirimli tarifenin plânlama hedef ilkeleri ile bağdaşmadığı ve bu hususun yeni yapılacak tari 

Personel 
!>ütçe 

yıh 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Gelir 
toplamı 

9 366 416 
11 833 604 
15 521 845 
17 176 944 
11 656 846 

ar 

+ 
+ 
+ 
— 

Gelir 
tısı % 

26.3 
31.1 
10.6 
32.1 

Personel 
giderleri 

17 405 284 
25 442 926 
28 626 773 
30 067 685 
18 178 838 

giderlerine 
göre gelir % 

53.8 
46.5 
54.2 
57.1 
64.1 

1969 yılı m itan (7) aylıktır. 

(-}-) 1969 yılı sarfiyatı 7 aylıktır. 
(—) 1970 yılı teklif edilen bütçedir. 
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g) Giderler : 
D HM t Genel Müdürlüğünün, bütçesi ve giderleri aşağıda gösterilmiştir : 

iBütçe 
yılı 

1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

• 1970 

Bütçe 
miktarı 

61 227 334 
60 989 951 
60 962 602 
61 890 495 
69 544 054 
71 520 539 

Giderler 
(sarf) 

42 616 349 
50 947 886 
52 663 857 
54 154 303 
31 491 039 

Sarfiyat 
(%) 

69,6 
83,5 
86,3 
87*5 
46,2 

h) Hava trafiği : 
Uçak 

Yıllar 

1965 
196'6 
1967 
1968 

trafiği : 
Sivil 

Millî 

42 '343 
46 376 
48 133 
59 109 

Milletler
arası 

114 *283 
14 835 
117 776 
'18 747 

Askerî 

Millî 

* 7 300 
7 621 

14 ms 
6 666 

Milletler
arası 

9 538 
9 527 
8 077 
8 034 

•Toplam 

73 454 
78 869 
m 669 
92 5516 

Genel uejak trafiğinin 11 aylık mukayesesi 
Bütlün Türkiye : 

Milletler-
Yıllar Millî arası 

1968 
1969 

'61 540 
78 !806 

m 787 
30 334 

Toplam 

S6 327 
109 140 

l% 

,+ £6,4 

% 

+ 
+ 
+ 

1 

Transi 

&3 
18 0 

(-{-) 1969 yılı sarfiyatı 7 aylıktır. 
(—) 1970 yılı teklif edilen bütçedir. 
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Yolcu trafiği : 

Yıllar 

1965 
1900 
'1907 
1968 

Dahilî 

•Gelen 

335 767 
394 283 
469 616 
578 '139 

Giden 

345 856 
410 490 
482 303 
995 000 

Genel yolcu trafiğinin 11 aylık 
Yıllar 

1908 
1909 

Dahilî 

il 086 892 
1 822 425 

Haricî 

Gelen 

142: 321 
176 833 
208 904 
242 '245 

mukayesesi : 
Haricî 

486 441 
036 933 

Giden 

153 969 
179 073 
216 786 
'281 5'39 

Toplam 

977 913 
1 161 329 
1 !377 609 
1 6% 923 

'Bütün Türkiye : 
Toplam 

1 573 333 
1 859 358 

% 

+ 118,1 

% 

+ 18,7 
+ '18,6 
+' 23,1 

Transit 

292 068 
302 080 

Yük trafiği : (Ton) 

Dahilî Haricî 

Yıllar 

1'965 
1966 
19'07 
1908 

Gelen 

4 894 
4 947 
5 509 
7 I3I5İ2 

Giden 

4 700 
4 914 
4 449 
'0 887 

Gelen 

4 601 
4 888 
5 '727 
'6 510 

Giden 

4 '219 
4 105 
4 796 
5 999 

Toplam 

18 415 
118 454 
20 541 
!26 752 

% 

+ 0 
, + 1 1 
1+ 30 

Genel yük trafiğinin 11 aylık mukayesesi : Bütün Türkiye : 

Yıllar Dahilî Haricî Toplam % 

'1968 
1969 

12 904 
18 132 

11 470 
13 ©İl 

24 880 
31 743 + 30,2 

Cetvellerin 'tetkikinden anlaşılacağı gibi 1&69 yılı uçak, yolcu ve yük trafiğinde geçen yıllara nislbetie his 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3 — YATIRIMLAR : 
a) Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarında hizmetin süratle gelişmesine par 

aşağıda gösterildiği şekilde 'beş analgrup altında programı gerçekleştirilmiş ve gerçekleştirilmesine devam 
1. Yeni yatırım, projeleri, 
!2. Gelişitirme ve yenileme projeleri, 
3. inşaat ile ilgili onarımlar, 
4. Haberleşme ile ilgili yatırımlar, 
5. İşletme ile ilgili yatırımlar. 
Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plân devresi yatırım programlarından alman ödenek, sarf ve yatırım gerç 

Yıllar Yatırım bütoçesi Gerçekleşme % 

'1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

22 188 '620 
14 949 920 
10 165 000 
13 !343 '50O 
15 445 000 

11 297 214 
12 015 369 
9 188 397 

11 2'21 588 
11 9'89 176 

50,9 
84,3 
90,3 
84,0 
77,6 

(*) Kasım sonu itibariyle 9 aylıktır. 

1969 yılı yatınım programı (18 500 OO'O) lira iken 15 . 9 . 19'69 gün ve '6/12417 sayılı Kararnameye 
müştür. Yatırımların zamanında gerçekleşmesine çalışılmaktadır. Kasım ayı sonu itibariyle fiilî harcama, 
ahhütler dâhil, yapılan harcama toplam (11 989 176) lira olup, gerçekleşme oranı % 77,6 dır. Malî yıl sonu 
rılmıştır. 

to) Tedbirler : 
'Genel Müdürlükle ilgili olarak 1968 icra plânında bulunan tedbirlerden : 
1. 1968 icra plânı sayfa 118 tedbir 463. 
Uluslararası ticari uçak seferlerine açık alanlarda mevcudolan satış mağazaları yeniden tanzim edilecek 

•m'allar satan mağazaların kurulması teşvik edilecek ve bu mağazaların sattığı malların belirli bir standart 
Bu tedbirlerin esaslara uyıılduğu; Esenboğa, Yeşilköy, İzmir, meydanlarında bu tip mağazaların açıld 

yeni terminali açıldığında bu tip bir mağazanın bu meydanda da açılması için teşebbüse geçileceği öğreni 
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2. Sayfa 118 İcra Planı 464 
ıMeydanl ardaki yer hizmeti erinin, döviz kayıplarını önliyecek şekilde hizmet şartlarını ve knllanılacak te 

da olması için gerekli tedbirler tesbit edilip, uygulamaya geçilecektir. 
Bu tedbirlerin gerçekleşmesi için Tlandling hizmetler yönetmeliğinin hazırladığı görülmüştür. 
3. İcra Plânı sayfa 118 Tedbir 467 
Uçuş emniyeti ile ilgili personelin ücretlerinin günün şartlarına uygun hale getirilmesi için çalışmalar yap 

caktır. 
'Bu konuda Senatör Sayın Ragıp Üner tarafımdan bir kanun teklifi hazırlanmıştır ve Ulaştırma 'Komisyo 
4. 1967 tedbirlerinden olan ve DTIMİ ile IIAT'R'in faaliyet alanlarının kesin olarak belirtilmesini sağla 

finin hazırlanması öngörülmüş ise de henüz gerçekleşmediği görülmüştür. 

C) DHMİ Genel Müdürlüğünün 1969 yılı faaliyetleri : 
1. (lenel müdürlüğe tevdi edilen görevleri rasyonel olarak yürütmek amaciyle işletme dairesi reisliği bü 

şaat müdürlüğü müstakil bir ünite durumuna getirilmiştir. 
2. Keban projesi ile ilgili olarak Elâzığ meydanı pistinin -J50 metre uzatılması ve onarım işi bitirilmiştir 
3. Yeşilköy, Usenboğa, ve Adana, meydanların m derz dolgu ve satıh kaplamaları yapılmıştır. 

4. Yeşilköy hava limanı terminal binası onurum tamamlanmış ayrıca Tekirdağ, Biga ve Yalova Yor bi 
5. Esenboğa hava limanı terminali ve ARTCf! ve yardımcı tesisler onarım işleri tamamlanmıştır. 
6. Uzun yıllardır değiştiril emayen uzak kumanda, pist ve enerji kalbloları değiştirme işlem ur: yapılmış 
7. — Dört aded kar üfleme ve süpürme ararı ile 2 aded kar kürüraıe aracı ve buz çözme sıvısı alınmaktad 
8. — Programda, bulanan 10 aded Folhnv - m'c aracının 1). M. O. den temin edilmesi cihetine gidilmiş Ma 

(245 000) lira 'mevkuf tutulduğundan amaç, gerçekleştirilememiştir. Bunun yerine kalan para ile yine DM 
«yoluna gid ilmiştir. 

9 —Ayrıca hizmetin aksamadan yürütülmesi bakımından muhtelif teçhizat, elektronik ölçü aletleri ve ye 
10. —• Yeşilköy Hava Limanı teknik niteliği, büyük yolcu uçaklarına cievap verecek şekilde planlandığı 
11. — Uçuş kontrol kısmında bulunan iki uçak ile örgüte ait seyrüsefer yardımcı cihazlarının bir plân dâhi 

standartlara göve uçuş kontrol lan yapılmıştır. 
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d) 1968 yılı ile 1969 yılının faaliyet uygulaması % 

Personel 

Bütçe : 

Yatırımlar : (7 aylık) 

Gelirler : (7 aylık) 

Uçak trafiği (11 aylık) 
Bütün Türkiye 

Yılı Miktar 

1968 
1969 

1968 
1969 

1968 
1969 

1968 
1969 

2 615 
2 611 

Tahsis 

61 890 495 
69 544 054 

Uygulama % 

6 040 936 
7 191 180 

10 198 566 
11 656 846 

'% Fark 

0,1 

+ 7,4 

19,0 

+ 14,2 

Yılı Millî 

]968 
1969 
Eseniboğa : 
1968 
1969 

61 540 
78 806 

14 401 
13 926 

Milletlerarası 

24 787 
§0*334 

7 631 
6 140 

Toplam 

86 327 
109 140 

22 032 
20 066 

% 

+ 26,4 

8,9 
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Yılı 

Yeşilköy : 
1968 
1969 
İzmir . 
1968 
1969 
Adana 
1968 
1969 
Diğer Mey. : 
1968 
1969 

Yolcu t < af iği : 
Bütün Türkiye 

1968 
1969 
Esenboğa .-
1968 
1969 
Yeşilköy : 
1968 
1969 
İzmir : 
1968 
1969 
Adana : 
1968 
1969 

Millî 

21 270 
20 497 

6 448 
22 586 

5 990 
7 974 

13 431 
13 823 

Dahilî 

1 086 
1 222 

279 
270 

419 
497 

159 
181 

49 
63 

892 
425 

286 
048 

337 
774 

786 
723 

861 
916 

Milletlerarası 

15 386 
17 671 

356 
4 949 

12 
116 

1 402 
1 458 

Haricî 

486 441 
636 933 

49 947 
94 410 

389 902 
473 473 

26 757 
39 575 

18 013 
27 358 

D. H. M. İş. Gn. M(d. Bütçesi 

Toplam % 

36 656 
38 168 

6 804 
27 535 

6 002 
8 090 

14 833 
15 281 

+ 4,1 

f 304,6 

+ 34,7 

+ 3,0 

Toplam % 

1 573 
1 859 

329 

333 
358 

233 
364 458 

809 
971 

186 
221 

67 
91 

239 
247 

543 
298 

874 
274 

+ 18,1 

+ 10,6 

+ 20,0 

+ 18,7 

+ 34,4 
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1968 
1969 
Yük trafiği : 
Bütün Türkiye 
1968 
1969 
Esenboğa : 
1968 
1969 
Yeşilköy : 
1968 
1969 
İzmir : 
1968 
1969 
Adana . 
1968 
1969 
Diğer Mey. : 
1968 
1969 

Dahilî 

178 622 
208 964 

12 904 
18 132 

2 944 
4 158 

4 169 
7 018 

2 686 
2.836 

1 037 
1 857 

2 068 
2 263 

-^-37 — 
Haricî 

1 822 
2 117 

11 476 
13 611 

1 748 
1 961 

8 920 
9 784 

481 
876 

303 
955 

24 
35 

Toplam 

180 444 
211 081 

24 380 
31 

4 
6 

13 
16 

3 
3 

1 
2 

2 
2 

743 

692 
119 

089 
802 

167 
712 

340 
812 

092 
298 

% 

-f 16,9 

+ 30,2 

-f 30,4 

+ 28,3 

+ 17,2 

+ 109,8 

+' 9,8 

e) Yatırım gerçekleşmesinde karşılaşılan güçlükler : 
1. — Yatırım dövizleri için kotaların bekletilmesi mecburiyeti ve ikinci kotanın Ocak ayında çıkması. 
2. — 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme ve İhaleyle 1050 sayılı Muhasebei Umumiye kanunlarına göre ih 
3. — Teknik personel temini. 
4. — Döviz transferi zorluğu ve gecikmesi gibi sebepler yatırım uygulamasını güçleştirmektedir. 
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1970 yılı yatırım programı 
1970 yılı yatırım programı; hava liman ve meydanlarının fizikî yönden geliştirilmesi maksadiyle yapılaca 

seyrüsefer yardımcı tesisleri yatırımlarını, sosyal tesisler yapımlarını; otomasyon projesi; kar mücadele işlet 
larım; DMB cihazı alımını; kontrol uıçak motoru ve uçak motoru yedeklerini; elektronik uçağının elektr 
corder Band ve RTT hata düzelticisi temini; Genel Müdürlük; Bağlum, Esen'boğa Link kanallarının artırılm 
ve 4749 sayılı Kanunun çerçevesindeki zaruri yıl içinde bitecek harcamaları; etüt proje .giderlerini ve 4/1 
sonel ücretlerini kapsamına alarak geçen yıldan devam eden işlerle birlikte program (19 380 000) lira ola 

1970 yılı yatırım bütçesi dışında olup, evvelce plânlanmış olan CENTO ve diğer havacılık projeleri ile 
1. Trabzon'a VOR tesisi; 
2. İzmir, Adana, Afyan, K. Antalya'da Batı bölgesi VHF kaplaması istasyonlarımın tesisi; 
3. Mevcut VOR istasyonlarına plâstik anten koruyucularının temin ve tesisi; 
4. Yeşilköy'e muhabere otomasyon sisteminin temin ve tesisi; 
5. Yeşilköy'e DMB sistemi temin ve tesisi; 
6. Yeşilköy mevcut, performansını kaybetmiş İLS (kör iniş) sisteminin temin, edilerek yenisi ile değişti 
7. 'Trabzon, Erzurum, Bursa meydan kontrol kulelerine çok kanallı teyp relkorder sistemi kurulması; 
8. Bütün teyp rekorder sistemleri için band temini; 
9. '.(xonel Müdürlük ve meydan]ararasmda ilâve ESB/SSB sistemleri kurulması; 
10. Yeni TCAO frekans ayırımı kriterine uymıyan VHF cihazlarının yenileri ile değiştirilmesi; 
11. İstanbul, Atina, Ankara - Kıbrıs arasında itelekx; Ankara - Kıbrıs, istanbul - Varna arasında telefo 
Halen serviste bulunan ve 1969 yılımda hizmete girecek bilûmum tesislerin fizikî yönden (geliştirilmesi 

tahsisatlarının artırılması ile onarımların zamanında yapılmasını sağlamak ve bilhassa kar mücadele vasıtal 
alımını mümkün kılmalk ızaruri görülmektedir. 

f) İkinci Beş Yıllık Plân: 
Havacılığın süratle gelişmesi karşısında plânlı bir ,şekilde çalışma ile ileri memleketler seviyesine ulaşılm 

ICAO (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı) tavsiyeleri gözönünde tutularak 1968 - 1972 İkinci Beş Yıll 
malardaki ilke ve hedefler aşağıda gösterilmiştir. 

1. Anailkeler: 
a) Sivil havacılığın gelişmesini yakından inceliyerek hava ulaştırma emniyetini sağlamak. 
b) Modern meydan işletmeciliğin kapsadığı 'tüm hizmetleri yapmak ve (geliştirmek; 
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2. Hedefler: 
a) Mevcut meydanlar modern hava taşıtlarının istifadesine imkân verecek şekilde geliştirilecek; 
b) Uçuş emniyeti artırıcı tedbirler alınacak; 
c). Hava meydanları ile bilûmum tesislerin teçhizat tesis, tevsi, ıslah bakım ve lonarımları yapılacak 
d) Uçuş emniyeti ile ilgili teçhizat yeteri seviyeye getirilecektir; 
e) Yer hizmetlerinin modern anlamda yapılması maksadiyle lüzumlu teçhizat alınacaktır. 
f) Meydan işletmeciliği ve uçuş emniyeti ile ilgili personelin ücretleri ıgünıün şartlarına uydurulacak 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
a) Harcamalar plân ve programlara uygun olarak zamanında yapılmaktadır. Bu cümleden olarak 1 

tmalına bedelleri için ayrılmış olan (75 000) lira Bâlâ Vor istasyonu binası yerinin istimlâki için sarf edi 
temasa geçilmiş olup belgelerin Maliye Bakanlığınca vizesini mütaakıp tediye işlemi tamamlanacaktır. 

ıb) 580 sayılı Kanım gereğince millî prodüktivite merkezine verilmesi icabeden aidat ödenmiş olup, Be 
üyelik aidatı ile Beynelmilel Hava Trafik kontrolörler birliğine üyelik aidatlarının transferlerine çalışılma 
ödemeler ile 5434 sayılı Kanun gereğince yapılması icabeden tediyeler zamanında yapıldığı, memur ve m 
mekleri bedellerinin Başbakanlık emirlerinde belirtilen esaslar dâhilinde yardımlaşma sandığına intikal 

•e) 1967 malî yılı sonuna kadar yabancı memleketlerden ithal edilecek mallar için açtırılmış olan akr 
resi içinde ithal edilmemesi nedeni ile mal bedelleri miktarlarının eşhas borçları hesabına intikal etmesi s 
lira borcun birikmiş olduğu 1969 yılı Bütçe raporunda da belirtilmiş olmasına rağmen geçen yıllar borçl 
kapatılamamasma sebebolmaktadır. Bu borçlardan bir kısmının mahsubedilebilmesi maksadiyle 1970 yılı 
(3 000 000) liralık tahsisatın verilmesinin uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
5. GEÇEN YIL BÜTÇE UYGULAMASI 
a) 1969 cari bütçesinin bölümlerindeki mevcut ödenek sarflarının geçmiş yıllardaki tatbikatları nazar 

rufa fiayet edilmek suretiyle yapılmakta olduğu; 1969 yılı son aylarında harcamaların mübrem ihtiyaçla 
tahsisatının tamamına yakın bir kısmının sarf edileceği; cari harcamaların bütçe konusundaki esaslara 
personel giderleri hariç % 10 - 20 tasarrufla yapıldığı; artması muhtemel ödeneğin ihtiyaç fazlası olarak 
mektedir. 
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b) Kasım ayı sonu itibariyle harcamalar şöyledir : 
'Tahsis Haroamıa 

Cari harcamalar (A/ l ) 49 946 084 35 282 772 
Yatırım harcamaları (A/2) 18 500 000 11 989 176 
Transfer harcamaları (A/3) 1 097 970 1 871 215 

c) Başbakanlığın 25 . 4 . 1969 gün ve 87 • 29/200 sayılı genelgeleri esaslarına uyularak içinde bulund 
terk edilerek uygulanmasında fayda görülen program bütçe, sistemine geçilmesi maksadiyle genel müdürlükt 
ve 1970 yılı program bütçe modeli hazırlanarak tabettirilmiş olup, Maliye Bakanlığına gönderildiği müşaha 

ALTINCI BÖLÜM 
6. 1970 BÜTÇE ÎNCBBBıMESİ : 
a) DHMİ Genel Müdürlüğü, 1970 yılı Bütçe Kanunu tasarısında teklif etmiş olduğu ödenek talepleri ta 

lanmış ve ihtiyacın altında kalmıştır. 
b) Bakım onarım hizmetleri için talebedilen tahsisat plân ve projelere bağlı olmakla beraber, plânlan 

rumda değildir. 
c) Hizmetin artısına göre, gerek teknik ve gerekse idari personelin mevcudunda artırma yapılması z 

kadroların .alınması; personelin branşları ile ilgili kadrolarında çalışmalarının sağlanması ve Torba kad 
ınze edilmiş teşkilât kadrolarının tatbiki zaruri görülmektedir. Bu şartlar altında hizmet aksatılmadan tasa 
husus DHMİ Genel Müdürlüğünce de dikkate alınarak merkez, meydanlar ve seyrüsefer yardımcı istasyo 
landığı görülmüştür. 

d) Teşkilâtın arz ettiği hususiyet dolayısiyle 1969 yılı (L) cetveline alman maaşlı teknik kadrolar; 1 
vunma uzmanı, 22 meydan müdürü ile 36 aded küçük kadrolu idari memur bulunmaktadır. Bu günkü maa 
rın 10195 sayılı Kararname ve idari memurların da (T)) cetveli, ücretli kadrolara akması nazırı dikkate al 
best bırakılması bahis konusu değildir. 

•e) Teknik elemanlara verilen ücretleri tatmin .edici olmaması sebebiyle; Hava Trafik kontrol, işletme 
de istihdam olunan (60) teknik personele, 1108 sayılı Kanunun 8 ne i maddesi hükümlerine göre vekâlet g 
tür. Bu günkü şartlar altında 1970 yılı içinde de ihtiyaca göre aynı kanun hükümlerinden faydalanması uyg 

f) Dış seyahaHore ait hizmetlerin (ICAO) Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının yapmış olduğu topl 
gidiş - geliş vasıta ücretleri için ödenek alınmadığı ve havayolu şirketlerinden (PAS) temin edilerek perso 
dığı tesıbit edilmiştir. 
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g) Döşeme ve demirbaş masraflarını karşılamak üzere verilmiş bulunan ödeneğin lüks ve israfa gid 
ri temini bakımından standardizasyona gidildiği görülmüştür. 

j ) DıHMİ Genel Müdürlüğünde mevcut 323 araçtan aşağıda belirtildiği şekilde istifade edilmektedir 

açların kullanma şekilleri : 

Binek 
Nakil hizmetleri 
İtfaiye ve kurtarma 
Kar mücadele vasıtaları : 
a) Kar süpürme ve üfleme aracı 
*b) Kar küreme aracı 
c) Kar püskürtme aracı 
d) Buız çözme teçhizatı 
Meydan işletme araçları : 
a) Traktör 
>b) Çekici 
c) Forklift 
d) Süpürge (Vakumlu) 
e) Süpürge (Çekmeli) 
f) Çizgi makinası 
g) Femork 
h) Hava Isıtıcısı 
i) Kompresör 
j) (Santrifüj pompası 
IMuhtelif inşaat makinaları 

Toplam 

Aded 

70 
S0 , 
50 

4 
23 

5 
9 

16 
5 
9 
o 

9 
o 

18 
2 

o 

21 
+ 

323 

Not : Ayrıca uçuş kontrol işlerinde kullanılan iki aded Elektronik lâboratuvar 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
7. — DİLEK VE TEMENNİLER 
J. 1956 yılında o günün havacılık ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazırlanmış ve1 yürürlüğe konulmuş olan 

ne içerisinde,, konusu olan sivil havacılık alanındaki gelişmeye intibakını sağhyahilecek hiçbir revizyondan 
alanında yetersiz kalmıştır. 

0686 sayılı Kuruluş Kanununun 14 yıllık uygulamasından elde edilen tecrübelere göre bu kanunun gelişe 
yeni prensiplere uygunluğunu sağlıyaeak ve ihtiyaçları karşıhyacak şekilde yeniden düzenlenmesi zorunlud 

6686 sayılı Kanuna hiç. olmazsa 662-'î sayılı THY Kuruluş Kanunundaki seyyaliyet yenilmelidir. 
2. DHMı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen hava seyrüsefer ve meydan işletme hizmetlerimi 

personelin t eminimle ve yetişmiş-personelin idarede muhafazasında, bugünkü mevzuatla önleneıniyen 'güçlükle 
metin gerektirdiği niteliklere sahip eleman temin edilemediğinden, bulunan eJemanlarla kadroların doldurulma 
kalitesi düşmüştür. 

Sayılan hizmetlerin amacı mal ve can emniyeti dolayısiyle Hazine menfaatin e sağlamak olduğundan bu h 
bulunan durumun vahametini iL'ade eder. 

Şöyleki : 

[lalen serviste bulunan uçakların her birinin maliyeti ('.)() 000 000) ile (o00 000 000) Tl. arasında.değişmekled 
mıza,'inen -.kalkan ve Türkiye Hava Ülkesinde uçuş yapan uçakların uçuşta ve yerdeiki tekmil hava seyrüsefer 
personeli tarafından yapılır. 

Personelin bizime! kusuru dolayısiyle meydana gelebilecek bir kazada ( can kaybı ve Devletin prestiji d 
rayacağı zarar acıktır. 

Duruma bir hal çaresi getirmek üzere1 halem Meclis kemıisyoıılarında bulunan tazminat teklifinin kanunl 
tılmadan yüi'iihilırmsindn temini bakımından bütçe rakamlarında her hangi bir artış getirmeden (R) formül 
suretiyle muvakkat bir teelbir uygulanmışımla zaruret görüldüğünden bu husustaki teklif Yüksek Başkanlığa 

.'>. DHMİ (lenel Müdürlüğü ile1 Bayındırlık Bakanlığı, hava meydanları ve akaryakıt teslisleri inşaat Reisl 
kesin olarak ayırt etmek amacı ile hazırlanan kanun tasarısının biran önce kanunlaştırılmasına zaruret vardır 
birler kısmında 4 yıldır yer almasına rağmen tahakkuk ettirilememiştir. Bu hususun yerine getirikmeyişi ha 
ve> hizmetin yürütülmesindeki zorluklar devam edecektir. 

4. Şemirlerin özellikle son yıllarda süratle genişlemesi, meydanlar ve havacılık tesislerinin emniyet sa 
Havacılık yatırımlarının selâmeti bakımından meydanlar civanndiaki imar ve iskân işlerini d'üzenliyecck mani 
zaruridir. 
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5. DHMİ Genel Müdürlüğünce, THY. A. O.Genel Müdürlüğüne, konma konaklama ve kira/ ücretler 
let bütçesinden endirekt yapılan bir yardım mahiyetinde olduğundan uygun değildir. Bu tenzilâtın k 

6. Diğer memleketlerdeki tatbikata uygun olarak, iç hatlarda seyahat eden yolculardan da me 
artırılması uygun olacaktır. 

7. Orta Doğu'ımn bu önemli hava limanlarından biri olarak plânlanan ve inşaatına başlanmış olan 
edilen 1972 yılında tamamlanamadığı takdirde komşu memleketler hava limanlarında kaydedilen geli 
cektir. Bu sebeple Yeşilköy Hava Limanı tevsi projesi yatırım tahsisatlarının zamanında ve kısıntısız v 
programlarından faydalanılması lüzumlu görül m ektedir. 

8. Genel Müdürlükçe yurt dışından temin edilen malzeme mal bedelleri için açılan bâzı 'akreditif 
lerinin yılı içimde yapılamaması sebebiyle eşhas borçları hesabına intikal etmiş bulunmaktadır. 

Yine mahsubu yapılmıyan geçmiş yıllar borçları ile 1969 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile cari bütç 
çesinin dondurulması sonucu PTT Genel Müdürlüğüne olan borçlarda birikmiş bulunmaktadır. 

Bu borçların tasfiyesi için gelecek yıl bütçelerine yeteri kadar tahsisatın konulması gereklidir. 
9. Belediye hudutları dışında ve 24 saat faal meydanlarda eksik olan sosyal tesislerin biran evvel 

yıllar bütçelerine gerekli ödeneklerin konulması, keza hizmet kalitesine de tesiri olacağı cihetle, fayd 
10. Ekserisi belediye hudutları dışında, gayrim.eskim mahallerde bulunan hava liman ve meydanla 

sonelinin taşınması mecburiyetine istinaden nakil aracı ihtiyacının karşılanması için Genel Müdürlüğ 
nulması elzemdir. 

11. 1970 yılı programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine dair 6/12754 sayılı Kararnam 
den öngörüldüğü üzere daha ziyade sivil maksatlar için kullanılan hava .alanlarının intifa hakların 
lerinin yılı içerisinde tamamlanmasında fayda görülmektedir. 

12. Memleketimize hava ulaştırmacılığı yoliyle gelecek endirekt gelirlerin artırılması ama eiyle 
geçeıı hava trafiğinin memleketimiz üzerine kayma temayülünü gerçekleştirmek için havacılık yatırımla 
az kısıntı ile gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

13. Evvelki yıllarda Genel Müdürlüğe mukavele ile avukat istihdamı yetkisi verilmiş iken bu 
ve bu durum karşısında (E) cetveli kadroları ile avukat istihdamı zorunluğunda kalınmıştır. Ancak 
tecrübeli ve ehliyetli avukat temini mümkün olamadığından kaybedilen dâvalar suretiyle Hazine m 
dan ve havacılık konularının özel bir hukuk dalı şeklinde beliren ihtisaslaşma temayülede nazarı 
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mukavele ile avukat istihdamına müsaade edilmesi yerinde olacaktır. 
14. Raporun personel bölümünde durumları açıkça belirtilen teknik görevlilerin kadro yetersizliği dol 

den ibaret terfiJeride muntazam yapılmamaktadır. Bu husus da personelin ayrılmasında rol oynamaktad 
köşesinde gayrimeskûn yerlerde faal tutulan seyrüsefer yardımcılarının periyodik kontrol ve onarımları 
görevlendirilmesi gerekli ağır vasıta ehliyetli şoför ve özel maksatlı araç operatörlerinin temini kadro azl 

Sayılan sebepler dolayısiyle 1970 yılı bütçeline hiç. olmaz!sa 2 aded 1 750, 4 aded 1 500, 
aded 600 ve 7 aded 500! TL lık kadroların ilâvesi gereklidir. (Bu hususun temini için gerekli takrir Yüksek Ba 

15. Modern havacılığın ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmek bakımından yer tesis ve teçhizatının sürat 
mekte bu husus ise bâzı kanuni formaliteler dolayısiyle eolk gecikmektedir. Malzeme ikmal sistemindeki aksa 

a) Gene1! Müdürlükçe âcil ihtiyaç; için. öngörülen döviz miktarının artırılması ve Sanayi Bakanlığınca işlem 
landırılmasını sağlıyacak tedbirlerin alınması. 

b) Yurt dışından temin edilecek malzeme için Maliye Bakanlığı île ilgili işlemlerin basitleştirilmesi ve sü 
e) Akreditif işlemleri için mutemet tâyini gereğinin kaldırılması. 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T.B.M.M. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/6 
Karar No. : 22 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare tetkiki hususu Komisy 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı»: 

Ulaştırma Bakanı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerin 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatır 

ve transfer harcamaları için, sırasiyle (51 000 000), (19 380 000) ve (1 140 539) lira ki, toplam olarak 
gelirleri de (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (71 520 539) lira olarak tahmin edilmektedir. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde, K 
yapmakla görevlendirilen sayın raportör, hazırlamış olduğu raporu okuyup izah sadedinde açıklamalar ya 

Genel Müdürlüğün kuruluş gayesi ve görevleri üzerinde geniş bilgi sunmuş, Genel Müdürlüğe tevcih o 
niyeti üzerinde durarak, Türkiye hava ülkesinde hava seyrüsefer emniyetinin kusursuz sağlanabilmesi, tam 
bilmesi için mevcut teknik cihazlarla, bunlara ilâveten temini zaruri cihazlar hakkında tafsilen izahlarda b 
ruya Genel Müdürlüğe ait (10) aded hava limanı ve meydanının halihazır durumu ile geleceğe matuf in 
suslar üzerinde önemle durarak, 6686 sayılı Kuruluş Kanununun 14 yıllık uygulamasından elde edilen so 
ölçüde de olsa, 6623 sayılı THY. Kuruluş Kanunundaki seyyaliydin verilmesinin zorunluluğu konusu, tek 
sonel rejimi muvacehesindeki istihdam zorluklarını ve giderici mahiyetteki temennilerini üyelerimizin ıttılaı 

Raportörün bu izahatını mütaakıp, sayın üyeler tenkid ve temennileri havi görüşlerini açıklamış, ilgil 
Ulaştırma. Bakanı geniş izahlarda, bulunarak, Genel Müdürlüğün gecen dönemki çalışmaları ile bütçe 

müstenit açıklamalarda bulunmuş, tenkid ve temennilerin ışığı altında ulaşılması arzulanan sonuçların 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerd 

geçilerek 
1 nci madde, 
Maddenin (A/ l ) işaretli cetvelindeki bölüm (12.000), 12.520 (Kasa tazminatı) tertibine, Genel Müdü 

veya ücret alan personele 7244 sayılı Kanunla tesbit edilen aylık veya ücret tutarları ve 395 sayılı Kanun 
ödenebilmesini temin ve ödeneği (Geçen yıldan devreden nakit) maddesinden temin edilmek üzere (3 000 
(71 520 539) lira olan toplam rakamı (74 520 539) liraya iblâğ edilmek suretiyle değiştirilerek, 
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2 nci madde, 
Gelir - gider tevazününü sağlamak nedeniyle maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin, bölüm (72.000), 72.1 

(3 000 000) lira tenzil ile 72.400 (Geçen yıldan devreden nakit) maddesine (6 000 000) lira ilâve edilmek 
(74 520 539) liraya iblâğı suretiyle değiştirilerek, 

3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeler bağlı cetvelleriyle ve tasarıdaki şekilleriyle aynen, 
8 nci madde, maddeye bağlı (R) işaretli cetvele, yukarıda 1 nci maddede yapılan değişiklik muvacehesi 
9 ve 10 ncu maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Baışfkan 
Sakarya 

İV. Boyar 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Demir 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

tzmir 
Söz hakkım mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Baslkan V. 
Aydın 

1. C. Ege 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Burdur 
İV. Yavuzkan 

Haîtay 
/T". Özkan 

Ka.rs 
K. Okyay 

Maraş 
A. Karakilçük 

Trabzon 
Trabzon Söz hakkım mahfuzdur. 

A. §. Ağanoğlu A. R. TJzuner 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara, 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

içel 
C. Okyay uz 

Kastamonu 
Söz hakkım mahfuzdur 

/ / . Tosyalı 

Muğla. 
M. Akarca 

Uşak 
M. F. Atayurt 

1 Zonguldak 
K. Nedimoğl 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Ankara 
/. Yetiş 

Edirne 
M. N. Ergeneli 

İstanbul 
O. C. Fersoy 

Kütahya 
/. E. Erdinç 

Rize 
E. Y. Akçal 

Uşaik 
O. Dengiz 

\u 

A 
M. K. Kü 

A 
M. K 

Ed 
M. Ilar 

İst 
L. Y 

M 
O. Kara 

Tab 
Söz hakkım 

S. 

U 
î. E. K 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —• Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(51 000 000) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (19 380 000) lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/o) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 140 539) 
lira ki, toplam olarak (71 520 539) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(71 520 539) lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDK 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1970 bütçe yılında elde edil ecele gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh. ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam 
olunur. 

MADDtö 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3,656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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

MADDE 5. — Devlet Hava Meydaları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 

D. H. M. İs. Gn. Md. 
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1 BÜTÇE KARMA KO 

I Devlet Hava Meydanl 
I 1970 yılı B 

I MADDE 1. — Devlet Hava 
I 1970 yılı cari harcamaları için 
I (54 000 000) lira, yatırım ha 
I gösterildiği üzere (19 380 000) 
I eaınaları için de (A/3) işaretli 
I lira ki, toplam olarak (74 520 

MADDE 2. — Devlet Hav 
J günün gelirleri, bağlı (B) 

(74 520 539) lira olarak tahmin 

ıMA.DDE 3. — Tasarının 3 

'MADDK 4. — Tasarının 4 

MADDE 5. — Tasarının 5 

jesi (S. Sayısı : 1291) 
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Hükümetin teklifi 

bağlı 1 sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

;MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin 
yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

(Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma 
yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. 

jMADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi 

Bütçe Kar'ma Komi 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 talihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür 

Başbakan 
S. Demirel 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Ticaret; Bakanı 
A. Ballı 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Dışişleri Bıaıkama V. 
R. Sezgin 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Bütçe Karma K 

MADDE 9. — Tasarının 9 

MADDE 10. — Tasarının 1 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
S. O. Avcı N. Cevheri H. Nakiboğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
î. Sezgin 

De 

Millî 

Ulaş 

N 

Köy 
T 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 



— 50 — 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm 

12.000 

Madd( Ödeneğin çeşidi 

PERS02TEL GİDERLERİ 

AYLİKLAR Kesim toplamı 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

î2.3 10 (/>cuk zammı 
320 Doğum yardımı 
330 Ölüm yardımı 
3)40 Tedavi ve1 cenaze giderleri 
3)50 Yakacak zammı 
370 Emekli keseneği karşılıkları 
380 Sosyal Sigortalar Kurumlan kesenek ve 

prim karşılıkları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

917 311 

12.110 
12.150 

12.210 
12.230 
12.250 
12.270 
12.2S0 

Aylıklar 
819 sayılı Kanun gereğince yapı lacak (ide
ni el er 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetli ler ücreti 
(îeçici hizmetliler ücret i 
Yabancı uzmanlar la Yardımcıları ücreti 
Teknik personel ücret i 
İsçi ücretleri 

017 3!ü 

1. 

29 476 384 

19 532 032 
444 350 

1. 
1. 

9 500 000 

! t ) 
1 ,'-i 
o 

o 

15 

1 329 

000 
000 
000 
000 
150 
207 

33 672 779 

1 187 500 

D. H. M. İş. (İn. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

31 

954 961 

954 900 

26 504 384 

19 532 032 
444 350 

6 

3 

2 

528 

630 

12 
2 
2 

214 

450 

950 

000 

320 

000 
000 
000 
170 
150 
000 

000 

129 T 



Öl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

Kesim toplamı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim, toplamı 

12.410 Fazla çalışına ücreti 
12.420 Huzur ücreti • 

TAZMİNATLAR 

12.520 Kasa tazminat] 
12.590 Uçuş tazminatı 

İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.7.10 Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.81 o Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
ÖĞ RETİM YOL LUKLARI 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 501 

1 500 
21 121 

21 120 

3 000 

705 004 

40 000 
340 000 

10 000 
150 000 

Hükümetçe i 
Madde Bö 
Lira 

101 500 

100 
1 
000 
500 

26 251 

26 250 
1 

3, G00 

669 161 

40 000 
340 000 

1 

10 000 
99 158 

D. H. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin cesidi 

1 )İfi ER YOLLUKL A R 
1.2.841 Tedavi yolluğu 
12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yol

luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 524 160) 

İT - Yurt dışı yolluklar} 
Y öN ETİM YOLLUKLART 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
0(1 RETİM YOLLU KLART 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 145 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

UHNEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alılmarı ve giderleri 
13.140 Yayın alılmarı ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

50 000 

40 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira Lir 

55 000 

40 000 

70 000 
5 000 

1 

1 

1 793 921 

57 000 
55 000 
270 000 
24 000 

1. 000 000 

4 479 922 

70 000 
5 000 

1 

30 000 

1 711 921 

70 000 
55 000 
225 000 
24 000 
950 000 

4 4 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETMK VE ONARMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarına 
giderleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı 'Kanunun 3 neti maddesinin 
gerektirdiği gideri er 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

106 000 

6 000 

!00 000 

1 

10 315 383 

30 001 

30 000 

2 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

1 006 000 

6 000 

1 000 000 

1 

40 001 

1 
40 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDURLKRİ 
14.510 Kurs giderleri 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDER LE
Rİ Kesim toplamı 

14.631 
14.632 
14.633 
14.634 
14.635 
14.636 
14.637 

14.638 

14.639 

14.640 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
Büro .giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kira bedeli 
Giyim - kuşam alım ve giderleri 

Malzeme alım ve giderleri 
Meydan araç ve gereçleri işletme1 ve onar
ma giderleri 
Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri 
işletme ve onarma giderleri 
Diğer alım ve giderleri 
(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 

9 405 897) 
Handling, lokanta, kantin ve benzeri iş
letme giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

190 000 

15 000 
175 000 

35 000 

10 

4 
1 
1 

2 

060 380 

170 
900 
000 
400 
215 
40 

100 

160 
25 

000 
000 
000 
000 
380 
000 

000 

000 
000 

Hükümetçe is 
Madde Böl 

Lira 

175 000 

15 000 
160 000 

120 000 

9 

4 
1 
1 

2 

435 

170 
362 
000 
300 
208 
40 

200 

100 
25 

897 

000 
417 
000 
000 
480 
000 

000 

000 
000 

50 000 50 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 480 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

4 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

İŞEVLERİ VE İŞ YERLERİ G İDERL KRt 
16.121 Anatamir atölyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 

16.210 Uçuş, kontrol lâboratuvar giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARİM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

75 000 

5 000 

15 000 

35 000 

5 000 

150 000 

1 383 000 

450 000 
48 000 
885 000 

33 672 779 
4 479 922 
10 315 383 
1 478 000 

49 946 084 

4 710 

600 
3 210 
900 

000 

000 
000 
000 

31 
4 
9 
4 

51 

!). 11. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

21.511 Etüt ve proje giderleri 
21.512 Teknik personel ücretleri 
21.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

942 000 

42 000 
800 000 
100 000 

7 330 000 

6 230 000 
850 000 
250 000 

942 000 

7 330 000 

1 125 000 

25 000 
1 000 000 
100 000 

7 262 000 

6 100 000 
1 000 000 
162 000 

D, H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 

21.000 

22.000 

23.000 

HAYA MEYDANLARI VE JIAYA TRA
FİK T E S I S L E R I 

23.511. Makina, teçhizat abraları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE (Hl)ERLURİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SLKTORÜ Kesim toplamı 10 228 000 

6 128 000 
2 900 000 
1 200 000 

10 228 000 

942 000 

7 330 000 

10 228 000 

18 500 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

10 993 000 

10 

8 985 000 
420 000 

1 588 000 

1 

7 

10 

19 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRAIISFER HARCAMALARI 

1969 ödeneği Hükümetçe i 
Madde Bölüm toplamı Madde Böl 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

/ - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 75 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 75 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 17 700 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek 
aidat 5 000 5 000 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 12 700 2 701 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birli
ğine üyelik aidatı 2 700 2 700 

34.720 Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler Bir
liğine üyelik aidatı 10 000 1 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 

II - Transferler 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE BENZERİ 
ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 DHMI Memur ve Müstahdemleri Yardım 
ve Biriktirme Sandığına 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

7 420 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

593 670 

10 000 

380 000 

205 
75 

80 
20 

000 
000 

000 
000 

505 

197 
75 

213 
20 

586 

586 
000 

000 
000 

206 250 206 250 

D. H. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Bölüm Madde 

36.000 

36.310 

36.320 
36.400 

ödeneğin çeşidi 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 
Diğer geçen yıllar borçları 
İlâma bağlı borçlar 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

10 000 

10 000 
400 000 

411 

aımı 

600 

Hükümetçe 
Madde Bö 

Lira 

60 001 

1 
60 000 

350 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 

1 600 1 000 

75 000 

17 700 

593 670 

1). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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1969 ödeneği Hükümetçe isten 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 411 600 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 1097 970 1 

D. H. M. İ§. Gn. Mıd. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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B CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63.000 

72.000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

İŞLETME GELİRLERİ 

62.125 Kira gelirleri 
62.146 Konma konaklama gelirleri 
62.2.11 Handling gelirleri 
62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelir 

leri 
62.218 B. mesaj gelirleri 
62.214 İşletme çeşitleri gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 

63.400 Bağışlar 

B/3 —- Özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tah 
Madde Bölüm toplamı Madde Bö 

Lira Lira Lira 

14 830 001 

2 700 000 
S 800 000 

90 000 

140 000 
8 100 000 

650 000 

46 564 052 

7 500 000 

650 001 

54 064 052 

3 00ü 000 
H) 550 000 
2 000 000 

1 
150 000 

4 000 000 

300 000 

41 020 537 

1 500 000 

D. H. M. İş. Gn. Mil. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi Lira Lira Lira L 

62.000 İŞLETME GELİRLERİ Bölümü toplamı 1.4 830 001 28 7 
68.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 650 001 3 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 54 064 052 42 5 

GELİRLER TOPLAMI 69 544 054 71 5 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, rejimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tanihi Numarası 

Kanun 1956 6686 

Ö Z E T İ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Teş 

D. 

-
2 
1 
2 
3 
1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 

Memuriyetin 

Meydan 
» 

Hava S 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 

Müdürü 
» 

nev'i 

. Sefer Müdürü 
» 
» 

(ıPensoaıel) 

Muavini 
» 
» 
» 

» 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 

15 
8 
1 
7 
7 
1 
2 
4 
1 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 750 
1 500 
1 250 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

950 
800 

D. 

3 
4 
5 
6 
3 
4 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
7 

Şef 
» 
» 
» 

D - CETVELİ 

Memuriyetin 

Ayniyat 
» 
» 
» 

Saymanı 
» 

Mutemedi 

Mam/ur 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

BaşTapontör 
Ayni iyat Memnum 

nev'i Aded 

1 
15 
17 

8 
1 
1 
2 
2 

10 
27 
44 
30 
24 
18 
1 
1 

Ücret 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
1 100 

800 
700 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
700 

D. 

0 

6 
7 
8 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
j . 

6 
3 

Ay 
Dep 

» 
» 

Nöb 
» 

Ha 
» 
» 
» 

•Per 
» 

Sağ 
» 
» 
» 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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D. Memuriycti'iı nev'i Aded İlere 

Telsiz Teknisyeni 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
1 
2 
o • ) 
4 
5 

'J 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
o 

4 

5 
5 
6 
7 
8 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

' İ mş aaıt T eiknıisy eJnıi 
» 
» 

V()İT 
» 
» 
» 
» 

Maik 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Baş 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

inn Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ba-şmakiııist 
» 

Başmiaikinist 
M-aikiinisitı 

» 
» 
» 

10 
12 
14 
20 
30 
44 
38 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
8 
13 
13 
9 
9 
12 
8 
1 
3 
3 
14 
11 
15 
10 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
800 
700 
600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 
950 
950 
800 
700 
600 

1). Mermi r i yet .in nev'i 

9 Makinist 
5 Elektronik Makinisti 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
5 Sürveyan 
6 » 
7 » 
5 Usta,]) aşı 
6 » 
5 Usta 
6 » 
7 » 
8 » 

1 I-'Jİ ekt ronik Âmiri 
2 » » 
3 Telekominikasyon Âmıiri 
3 S. S. Yard. Cihaz Âmiri 
3 tlaıva Trafik Komt. Âmıiri 
4 FJİeıktuilk Tesis Âimiri 
4 Yer Hizmetleri Âmiri 
4 Hava Trafik Şefi 
5 FTC Memırıra 
5 A/a, HFET Şefi 
4 ACO Şefi 
5 İşletme Şefi 

5 Kinle Şefi 
5 Handling Şefi 
4 Teikınik Kontrolör 

I). II. M. İs. Gıı. M,l. Büteesi 

Uereı 

500 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
700 
950. 
800 
950 
800 
700 
600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
950 

1 100 
950 

950 
950 

1 100 

1). 

5 
G 
5 
5 

,) 
.> 
(i 
(i 
(i 
4 

;> 
8 
9 

4 
:; 
4 
5 
ii 
7 
8 

t; 

7 
8 
9 
p. 
'.) 
S 
n 

•v Savısı 1291) 
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D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

4 Yüksek Mühendis 

5 Savunma Uzmanı 

6 Mühendis 

4 Mimar 

6 Müdür 
7 » 
7 » Muavini 

Aded Aylık D. 

*-. 69 — 

L — CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

11 

1 

fi 

1 

1 

2 

1 250 

1 100 

950 

1 250 

950 

800 

7 

8 

9 

8 

10 

11 

Kısım Âmiri 

Kısım Amiri 

Şef 

Ressam 

Sekreter 

» 

Aded Aylık 

800 10 Memur 

800 

700 

600 

700 

500 

450 

500 

D. 

11 M 

5 M 
6 
7 

I). H. M. İş. Gn. Mıd. Bütçesi (S. Sayısı : 129V 
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R — CETVELİ 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül bu bü 
Bölüm Madde 

12.000 P E R S O N E L G 11WAU JURÎ 

12.520 Kasa tazminat ı : 
(DHMİ Genel 'Müdürlüğü merkez ve iller kuru lusundak i aylıklı ve (D) cetveli kadro la r ında 
soneline 7244 saydı Kanında teshil edilen aylık tu ta r la r ı ve .">!)f> saydı Karnındaki nishetler üz 
met tazminat ı olarak 12.520 nci maddesinden ödenir.) 

.13.000 YÖNI4TİM G İI )HKLURİ 
13.390 Diğer alım ve gider ler i : 

Sağlığa zarar verici asilli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, akümülfdörcü, kaynakç ı , boyacı, 
yardımcı lar ına verilecek süt, y o ğ u r t bedelleri hu te r t ip ten ödenir. 

14.000 HlZMKT GİDURHURİ 

14.632 Ulaş t ı rma gider ler i : 
Meydanlar arasında ve meydanlar la yabancı meydanlar a ras ındaki P T T idaresinden kira lanm 
bedelleri hu ter t ip ten ödenir. 

14.634 Ki ra gider ler i : 
Taşıt tahsis cdilmiyen meydanlarla, şehirle meydan a ras ında personel nakl i için k i ra lanacak 
miryollarına, ödenecek paso bedeli de bu tertipten, ödenir. 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma gider ler i : 

THY Grenci Müdür lüğünden istihda.nı edilen kontrol uçaklar ı kap tan pilotları için, anlaşmas 
cak ödemeler ile iki aded kontrol uçağı ve uçak koltuk sigorta bedelleri de İm te r t ip ten öde 

14.640 Handl ing, lokanta , k a n t i n ve b e n l e r i işletme gider ler i : 
İdareye gelir temin edecek lokaula, kantin ve benzeri yerlerin Genel Müdür lükçe çal ış t ı r ı lmak 
çalışt ır ı lacak personelin yevmiye ve fazla çalışma, haklar ı ile kanuni prim ve tazmina t la r ı , İş 
mesi kanunlar ı gereğince verilecek hak ve sosyal yard ımlar , bu işletmelere a l ı na rak bilûmum 
lerde yapılması gerekli büfe, büvet, sabit tesis ve döşeme demirbaş bedelleri bu te r t ip ten ekle 

D. II'. M. İş. Gri. Mıd. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Öölüım (Madde 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 

Sabitleştirilmiş, hareketli veya taşınabilir makina, teçhizat, elektronik muhabere cihazlar 
satmalma ve imali ile gümrük, nakliye, sigorta bedelleri ile bunlara ilişkin diğer giderler 

23.512 Taşıt alımları : 

237 sayılı Kanuna göre alınacak taşıtlar 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

6 Statioıı - Wagon tenezzüh şase (4 X 2) Esenboğa 2, Yeşilköy 4 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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T - CETVELİ 

Sıra No. Aded Cinsi 

1 1 (Binek 
'2 122 » 

3 21 

14 

5 
6 
7 

12 
2 
8 

'6 (Kamyonet 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

Chevrolet ıStation Waigon 
Willys Station Waıgon 
5 aded 1902 model 
47 aded 4938 model 
Willys Univcrsal Jeep 
2 adedi 1900 mo&l 
1.6 adedi 4960 model 
3 adedi '1908 model 

Chevrolet Station Wagon 
3 adedi 1958 model 
f> adedi 'J 960 model 
3 adedi 496İ3 ımodel 
3 adedi 4961 model 

Eord ıminilbüs 4962 
İnter Panel ('Metro) 19159 
Paletli kar aracı 
1900 model 

Willys Piok - up 
4 adedi 1958 model 
2 adedi 1953 model 
Chevrolet Piek - up 
i adedi 4964 model 
1 adedi 1958 'model 

'28 

22 

. i8 . 

.41. 
DHY. 

'27 
'23 

O 

1 
24 
16 
4 
17 
4 

. '6 . 

. 1 . 

. 7 . 

. '2 . 

.11. 

. 7 . 

. 6 . 

. '2 . 

. 4 . 

4960 

1902 
1956 

196'6 
1900 
1908 

1959 
4960 
490>3 
1966 
1906 
1906 

150 OOÛ 

19 290 

84 500 
36 290 
34 500 

22 194 
49 290 
.65 000 

71 

46 

^Merkezde G 

Eşenlboğa 1 
İzmir 2, Er 

isenboğa 4 
36 290 71 lilâzığ 2, Ad 

Samsun 1, 

Eşenlboğa 1 

Esen'boğa 2 

Esenjboğa 2 
Eşenlboğa 2 

14 . 2 . 1900 45 518 04 Esemboğa 1 
Elâzığ 1, E 

6 .11 . 4959 42 141 81 Jüsenıboğa 3 
DHY. 19'5i6 Erzurum 1 

7 . 8 . 1964 40 000 lEsen'boğa 1 
4 . 2 . 4958 Erzurum 4 

1). 11. M. İs. fin. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

înter Piek - up 
1 adedi 19(59 (model 
'1 adedi 1962 model 
2 adedi 1962 model 
2 adedi 1901 model 

Dodge P i c k - u p 
3 adedi 1968 model 
9 adedi 196'6 model 

Wolks - Wagen Piek - up 
Ford P i ck -up 1959 

ıMercedes - Benz. 
4 adedi 19160 model 
!2 adedi T9fll model 

Bussing 
Ford 

3 adedi 1998 model 
1 adedi 1903 model 
Ohevrolet 1999 model 
Magirüs 1959 model 
înter damperli 1960 
Ford 

4 adedi 1959 model 
5 adedi 19*03 model 
2 adedi 1967 Moris 
2 adedi 1904 REO 

'15 . 3 . 1906 '06 909 41 (Stirplas 
'112 . 4 . 11963 34 958 23 

4 . '5 . 1966 ıSüınlas 

'12 . 6 . 1902 49 200 
14 . 1 0 . 1966 47 000 

('SürpJas) 
Eseriboğa 
1, Van 1, 

24 . 2 . 1960 26 000 .Esenlboğa 
4 . 5 . 1966 lEsenboğa 

zon 2. 

27 . 1 0 . 1960 100 000 Esen'boğa 
4 . 1 . 1961 93 926 72 

DUY. 1956 Esenboğa 

Esenlboğa 19 . 2 . 1958 106 156 
1903 
1959 Yeşilköy 

10 . 1 . 1964 1:25 381 25 Esenboğa 
5 . 1 . 1962 &9 917 85 Esenboğa 

1962 - 1966 :((Sürplas 
10 . 2 . İİ964 64 359 Yeşilköy 

3 . 7 . 1967 Esenboğa 
4 . 4 . 11906 Esenboğa 

1). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Cinsi Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

Çekici 
Ambulans 

» 

» 
» 
» 

Fiat (Çeker) 1967 
Mercedes - iBcnız d(958 
Wolks - Wagen 1960 

İnter 1002 
Chevrolet 1963 
Dodge T9Ö8 

1,3 . 8 . 1908 155 000 Esenboğa 2 
25 . 2 . 19158 28 079 40 Antalya 1 
24 . 2 . 1960 83 000 Adana 1, Afy 

1, Van 1, 
12 . 4 . 1903 '69 917 85 Yeşilköy 2 
2 . 1 2 . 1963 79 500 Ksenboğa 2, İ 

J8 . 1 2 . 1968 45 000 Erzurum 1 

E - CETVELİ 

Geçen yıl (E) cetveli kadroları ıBütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 1969 (E) 
alınan 2 . 4 . 1969 tarih ve 6/11521 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına foağlı ce 

BAREM lıOl 

Memuriyetin nevi 

Sağlık Grup Başkanı 
Başhekim 

» 
Doktor 

» 
» 

Aded 

1 
'1 
1 
2 
8 
8 

!21 

Ücret 

ı 750 
1 750 
•1 250 
1 100 

950 
800 

Hi sm'et süresi 
Ay 

'.12 
12 
12 
12 
'12 
12 

% '35 zam 
Toplam 

% 

Toplam 

1). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 129.1.) 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Plânlama ve Araştırıma Uzmanı 
Sosyal Münasebetler Uzmanı 
İstatistik Uzmanı 
Avukat 

BAREM DIŞI 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 '250 
1 '250 
1 '250 
1 '250 
1 '100 

950 

Toplam 6 

Hizmet süres 
Ay 

11 
11 
11 
11 
'111 
11 

% 35 'zam 

Toplam 

G-enel toplam 

)>&<.{ 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1291) 
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Toplantı : 9 
C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı : 

931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İşler Komisyonu raporu (Millet Meclisi 

2 / 1 6 6 ; Cumhuriyet Senatosu 2 / 2 7 4 ) 

(Not : M. Meclisi S. Sayısı : 13) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 19 .1 .1970 

Kan unlar Müdürlüğü 
Sayı :220 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 931 sayılı tş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkındaki 
kanun teklifi, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. Ferruh Bozbeyli 
Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu teklif 19 . 12 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel 
Kurulun 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet MecUsi S. Sayısı : 13) 

Sosyal işler Komisyonu raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Sosyal İşler Komisyonu 22 . 1 . 1970 

Esas No. 2/274 
Karar No. 2 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Millet Meclisi Genel Kurulunun 16 . 1 . 1970 tarihli 26 ncı Birleşiminde öncelik ve ivedilikle 
görüşülerek kabul edilen, 931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eMenmesi hıalkkın-
daki kanun teklifi Komisyonumuzun 22 . 1 . 1970 tarihli Birleşiminde ilgili Hükümet temsilcisinin 
de iştiraki ile tetkik ve müzakere edildi. 

tş Kanununun ve toplu sözleşmelerin işçiye tanıdığı huzur ve teminat halkkı 79 ncu maddeye 
ilâve edilen (işyeri hekimi) ne verilen ye tiki ile ortadan kalıdırılmaıktaJdır. 

Maddenin işyeri hekimine taım yetki tanıması itiraz mercii de bırakmamıştır. Her hâdisenin 
itiraz mercii olması hukukun anaprensipleri arasında yer .almaktadır. Kanunun meriyetini mütaa-

1343 
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ıkıp işyerlerinde ialtı aylık muayeneye tabi tutulan işçiler, gerek işyeri hekimi ve gerekse işvere
nin şahsi ve hissi davranışlariyle işyeri hekiminin çalışamaz ibareli bir raporu ile işçinin her tür
lü kanunî halkları verilmek suretiyle işine son verilerek maddenin suiistimal edilmesine sebebiyet 
vermektedir. 

Bu durumdan şikayetçi olan işçilerimiz her gün salahiyetli makamlara müracaat eltim ekte ise 
de 79 ncu maddenin bu âmir hükmü karşısında salahiyetli makamlar münaeaatlara müspet cevap 
veremeıtnelktediiir. 

Bu sakıncaları ortadan kaldırtmak maksadı ile, işçinin itirazı halinde en yakın Sosyal Sigorta
lar Kurumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulması komisyonumuzca da uygun görü
lerek Millet Meclisi metninin aynen kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisi ile, Cenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Burdur 

E. Kınaytürk 

Sözcü 
Sinop 

N. İnebeyli 
Mardin 

A. Saraçoğlu 
Erzurum 

E. Somunoğlu 

iSamusum 
R. Isıtan 

Muğla 
1. Karaöz 

Tabiî Üye Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
V. Ersü V. Güvenç 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

931 sayılı iş Kanununun 79 ncu maddesine 
T>ir fıkra eklenmesi haManda kanun teklifi 

MADDE 1. — 951 sayılı İş Kanununun 
79 ncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora iti
raz halinde, işçi en yakın sosyal sigortalar ku
rumu hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye 
tabi tutulur, verilen rapor kesindir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

931 sayılı İş Kanununun 79 ncu maddesine 
bir fıkra eklenmesi halikında kanun teklifi 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

. . . .> . . »V«-i< 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1343) 



Toplantı : 9 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 3 8 3 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının kıymetini koruma hak
kında Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı
nın Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu ge
çici Komisyon raporu (Millet Meclisi : 1/2; Cumhuriyet Senatosu : 

1/1053) 

(Not : Millet Meclisi S. Sayısı : 17) 

Millet Meclisi 
Genel Sekreterliği 23 . 1 . 1970 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 297 

CUMHURİYET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1970 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek işari 
oy ile kabul edilen, 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Parasının kıymetini koruma hakkında 
Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, dosyası ile birlikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Ferruh Bozbeyli 

Millet Meclisi Başkanı 

Not : Bu tasarı 28 . 11 . 1969 tarihinde Başkanlıkça İlk Komisyona havale edilmiş ve Genel Kuru
lun 22 . 1 . 1970 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik re ivedilikle görüşülerek kabul edilmiştir. 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 17) 

Geçici Komisyon raporu 

2 . 2 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisinin 22 . 1 . 1970 tarihli 29 ncu Birleşiminde öncelik ve ivedilikle görüşülerek 
işari oy ile kabul edilen, 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı ITürk Parasının kıymetini Koruma 
hakkında Kanunun yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun tasarısı, (Komisyonumuzun 2 (Şu
bat 1970 tarihli Birleşiminde, ilgili Hükümet temsilcileri de hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

I - Millet Meclisi metni, Türk Parasının kıymetini koruma hakkındaki 1567 sayılı Kanunun, 
23 . 1 . 1968 tarihli ve 990 sayılı Kanunla uzatılmış bulunan yürürlük süresinin, yeniden ve 
süresiz olarak uzatılmasını öngörmektedir. 

1929 büyük iktisadi krizinden sonra bütün ülkeler, kambiyo kontrolü ve kambiyo takyidatı 
konusunda birtakım tedbirler almak mecburiyetinde kalmışlardır. Yurdumuzda da iktisadi ve 

Cumhuriyet Senatosu 
Geçici Komisyonu 
Esas No. : 1/1053 

Karar No. : 2 
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malî şartların icabı olarak 1930 yılında, kambiyo kontrolünü sağlamak maksadiyle 1567 sayılı 
Kanun kabul edilmiştir. 

iSöz konusu kanun, bidayette üç yıllık bir süre ile geçici olarak yürürlüğe konulmuş olması
na rağmen; özellikle tediye muvazenesi düzgün olmıyan ülkelerin hepsinde olduğu gibi memleke
timizde de kambiyo kontrolünü zaruri kılan şartlar devam ettiği cihetle, daha sonraki yıllarda 
muhtelif tarihlerde kabul edilen kanunlarla daha da genişletilip değiştirilmiş; en son olarak 
da 23 . 1 . 1968 tarihli ve 990 sayılı Kanunla, 25 . 2 . 1970 tarihine kadar temdidedikniştir. 

1930 yılında kambiyo kontrolünü doğuran sebeplerin henüz zail olmaması ve ithalât, ihracat, 
görünmiyen muameleler, sermaye hareketleri mevzuunda alınmış bulunan tedbirlerin kanuni mes
netten mahrum kalmaması maksadiyle; genellikle kambiyo kontrolü için gerekli hükümleri ihtiva 
eden kararnameler çıkarmak üzere Hükümete yetki veren ve kambiyo suçları işliyen kişilerin 
kanuni kovuşturmaya tabi tutulmalarını imkân dâhiline sokan 1567 sayılı Kanunun yürürlük sü
resinin uzatılması, Komisyonumuzca da lüzumlu ve zaruri görülmüş ve tasarı benimsenmiştir. 

II - Millet Meclisince kabul edilen 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddeler Komisyonumuzca da aynen 
kabul edilmiştir. 

III - 1567 sayılı Kanunun yürürlük süresinin bitimine az bir zaman kaldığı cihetle, tasarının 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesi hususunda istemde bulunulması kararlaştırılmış
tır. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Ankara 

Y. Köker 
Manisa 

O. Karaosmanoğlu 

Sözcü 
Muş 

İ. Bingöl 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

R. Üner 

Kâtip 
Tunceli 
A. Bora 

Gaziantep 
İ. T. Kutlar 

Ankara 
7. Yetiş 
İstanbul 

H. Berkol 

MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Türk Parasının Kıymetini Ko
ruma hakkındaki 20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 
sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı olan 
23 . 1 . 1968 tarih ve 990 sayılı Kanunla 
uzatılmış bulunan süre, bitimi tarihinden itiba
ren süresiz olarak uzatılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Para
sının Kıymetini Koruma hakkında Kanunun 
yürürlük süresinin uzatılmasına dair kanun 

tasarısı 

MADDE 1. — Millet Meclisi metninin 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Millet Meclisi metninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Millet Meclisi metninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»• ^ a » • • 

C. Senatosu (S. Sayısı : 1363) 


