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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Adalet Bakanlığı; 
İçişleri Bakanlığı; 
Emniyet Genel Müdürlüğü; 
Jandarma Genel Komutanlığı; 
İmar ve İskân Bakanlığı; 
Bayındırlık Bakanlığı; 
Karayolları Genel Müdürlüğü; 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçe

leri kabul edildi, 
Başkan; Cumhuriyet Senatosuna teşrif et

miş bulunan İngiliz Dostluk Grupundan Avam 
Kamarası milletvekillerini, Cumhuriyet Senato
su adına selâmladığını bildirdi. 

1970 yılı Bütçe Kanununun görüşülmesine 
devam edilerek : 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 
Millî Eğitim Bakanlığı bütçeleri kabul edil

di. 
İstanbul Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 

Ege Üniversitesi; 
Ankara Üniversitesi; 
Hacettepe Üniversitesi; 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri büt

çeleri görüşüldü ve tasarıların gelecek birle
şimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

27 . 7 . 1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun bâzı mad
delerinin değiştirilmesine ve bu kanuna üç ge
çici madde eklenmesine dair kanun tasarısını 
görüşmek üzere, tasarının havale olunduğu ko
misyonlardan üçer üyenin iştiraki ile bir Ge
çici Komisyon kurulmasına dair, Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkam Yiğit Köker'in önergesi 
okundu ve kabul olundu. 

12 Mayıs 1970 Salı günü saat 9,00 da toplan
mak üzere Birleşime saat 21,00 de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Vnald 

Hü 

Kâtip 
Denizli 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

şeyin Atmaca 

^ « * i 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 70 nci 
Birleşimi açıyorum. 

1. — Elâzığ Üyesi Salim Hazerdağh; Millî 
Savunma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresinde 
Bakana sormak istediği soruya Başkanın, ken
disini önemsemez bir tutum içinde, imkân bırak
madığına dair demeci ve Başkanın cevabı 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, söz verir misiniz bir mâruzâtta buluna
cağım? Görüşmeler hususunda ve programın 
uygulanmasında, Başkanlık Divanının tutumu 
hakkında 3 - 5 dakikayı geçmemek üzere söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Tüzük 
gereğince usul hakkında söz talebetmek hak
kına muhterem arkadaşlar sahiptirler. Divanın 
tutumu hakkında talebin hangi mânaya geldi
ğini anlamak mümkün olmamıştır, Divanın al
mış olduğu kararlar vardır, o kararlar Heyeti 
Umumiyeye takdim edilir, o kararlara karşı 
görüşmeleriniz olur, bir. 

İki, Başkanlığı o gün temsil eden Riyasetin 
tutumu olur, o tutum hakkında konuşabilirsi
niz. Halbuki bugün ben henüz Riyasete başla
mış bulunmam hasebiyle tutumum hakkında 
konuşmak için bir sebep doğmamış olduğu ka
naatindeyim. Zatıâliniz simdi hangi sebepten 
dolayı konuşmak istiyorsunuz? 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Arz ede
yim; muhterem zatıâlinizin bundan bir evvelki 
oturumda programı uygularken ki tutumunuz 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, buyuru
nuz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; sabahleyin iş görme
ye başlıyacağımız bu saatte, bilhassa bugün 
Başkanlık Divanını işgal eden Sayın Lûtfi Tok-

1970 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının mü
zakeresine devam ediyoruz, efendim. 

oğlu zamanında bir haksızlığa mâruz kalmamış 
olsa idim, sizin huzurunuzu işgal etmezdim. 

Çok konuşan, sizleri taciz eden bir arkadaşı
nız değilim. Yalnız şunu belirtmek istiyorum ki 
muhterem arkadaşlarım, C. H. P. Senato Gru-
pu olarak bu bütçenin biran önce çıkması için 
çırpmıyoruz, yardımcı olmaya çalışıyoruz. 
Mümkün olduğu kadar söz almıyoruz, kısa ko
nuşuyoruz; endişelerimizi de sorularla hallet
mek suretiyle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu 
noktayı iktidar da bilmelidir ki, C. H. P. Gru-
pu olmadıkça bu bütçeyi siz bu Senatodan ge-
çerimezsiniz. Bunun için görüşmelerde Başkan
lık Divanının program uygulamalarında prog
ramı hakkiyle tatbik etmesi lâzımgelirken, bi
zim yardımcı olmamıza karsı, sözlerimizi, soru 
hakkımızı kısıtlamak gibi davranışlar içinde 
bulundukları için birkaç dakikanızı almış ola
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 10 . 5 . 1970 Pazar 
günü Sayın Lûtfi Tokoğlu'nun birleşime Baş
kanlık yaptığı sırada Millî Savunma Bakanlığı 
Bütçesi görüşülüyordu. Arkadaşlarımız az söz 
aldılar; Sayın Millî Savunma Bakanı burada, 
hepimizin üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
harb sanayiine 1967 yılından itibaren ilk defa, 
kendi iktidarları zamanında para yatırıldığını 
söyledi. Bunun üzerinde hassasiyetle arkadaşla
rımız durmuşlardı. Ben de yerimden, bu para
nın harb sanayiine sarf edilip edilmediğini sor
mak istedim. Söz alarak vakit kaybetmemek 
için bu soruyu sormak istemiştim. Daha evvel 
işaret ettiğim ve görüşmelerin müddeti dolma
dığı halde, Sayın Başkan soru sormak istediği
mi anlayınca hemen yanındaki önergeye sarıla
rak, beni önemsememektik davranışı içinde, ki 
bundan çok alındım, onu. okutmaya çalıştı. Ben 
Başkana mütemadiyen «Muhterem Başkanım 

2. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 
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söz istiyorum, soru soracağım» dememe ve Ba
kan da burada, kürsüde beklemesine ve ce?ap 
vermek istemesine rağmen; Bakana «Siz gidin» 
yani nasıl olsa ben onun sorusunu sordurtmıya-
cağım gibi işaret buyurdular, Bakan gitti yeri
ne oturdu; bu suretle bana sorumu sordurma
dı. Ondan sonra muhterem arkadaşlarım, Ba
kan kürsüden ayrıldı, son söz istiyen başka kim
se de olmadığı için, bana söz verildi. Ben soru
mu sormak imkânını buldum, ama Bakanın ce
vap vermek imkânını elde edemedim. 

Sorular zamanında sorulup, zamanında ce-
vaplandınldığı müddetçe değerlidir. Ben büt
çeye o anda rey vermek mevkiindeyim. Yazık 
sormak hakkımdır belki, ama o anda rey ver
mek mevkiindeyim. Devletin milyarlarını veri
yoruz, milletin milyarlarını veriyoruz, harb sa
nayiine para yatırıldığını iddia ediyorlar - as
kerî sır varsa, söyliyemem diyebilir, o ayrı 
konu ama - bu paranın aktarma yapılmak su
retiyle başka maksatlarla mı sarf edildiğini sor
dum; cevap almak imkânını bulamadım, muhte
rem arkadaşlarım. Başkanlık Divanı benim 
Anayasa hakkım, İçtüzük hakkım olan soru 
müessesemi iptal etti. 

Şimdi ben Sayın Başkandan soruyorum; 
hangi Anayasa hükmü, hangi Tüzük hükmü, 
hangi bütçe müzakereleri programının uygu
lanması hükmü, benim soru sormama mânidir? 
Soru sormak benim hakkımdır. Açık, sözlü soru 
sormak benim hakkımdır. Bütçeye o anda rey 
vereceğim, tam rey verme zamanında, soru so
racağım tatmin edileceğim reyimi vereceğim. 
Görüşmelerin müddeti dolmadığı için bana şu 
gerekçe söylendi: «Programda tesbit edildiğin
den, Bakan 30 dakikadan az konuşmuş olsa idi, 
ancak size söz verebilirdim, Bakana ikinci defa 
söz vermek hakkım yok.» Bakan burada bek
liyor, muhterem arkadaşlarım; bir cümlelik bir 
soru soracaktık, hattâ sormuştum da. Bakan 
burada bekliyor cevap vermek istiyor; Sayın 
Başkan «siz buyurun efendim» diyor. Bu suret
le benim sorumu önemsememezlik içinde bulu
nuyor. 

Şimdi, geçen bütçe müzakerelerine ait 
programda soruların bakanların 30 dakikalık 
süresi içerisine dâhil olmadığı, soruların bunun 
dışında olduğu yazılı idi. Bu (bütçenin ikinci de
fa görüşülmesi programında soruların dâhil 
olup olmadığı hakkında bir hüküm yok. Şimdi 

program böyle olunca, Anayasa hükmü böyle 
olunca, İçtüzük soru sorma hakkını vermiş bu
lundukça, Sayın Başkanın umumi sözlerle beni 
tatmin etmesine imkân yoktur. Bana, şu sebeple 
sis soru soramazsınız diye Başkanlık Divanının 
kararını veya İçtüzük hükmünü veya bir yazılı 
metni göstermesi, okuması lâzımgelir. Aksi tak
dirde bir senatörün burada soru sormasını ön
lemek Anayasa hükümlerini ihlâl etmek de
mektir. Onun için, Başkanlık Divanının bura
dan bir senatörün soru sormasını önliyecek in
dî, şahsi tutumları doğru değildir. Muhterem 
Başkanın bana bunu açıkça izah etmesi lâzım
dır. Ben o gün vaktin geçmiş olması ve ordu 
erkânının burada bulunduğu bir sırada bunu 
is ah etmek imkânını 'bulamadım. Vakit geçmişti, 
Meclis kapanıyordu. Onun için bana bu celse 
izah etmesi lâzım. Bundan sonra Bakandan so
rular soracağım, hakkımı kullanacağım ve bun
dan dolay? da belki Başkanlıkla aramızda birta
kım münakaşalar olacaktır, bunu kullanmak be
nim hakkımdır. Ben söz almıyorum, kısaca ge
çtirmek istiyorum. Başkanlık bana yardımcı ol
muyor. Ben yardımcı olmak istiyorum, o bana 
yardımcı olmuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, sizi rahatsız ettiğim 
için özür dilerim, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, ikazlarınız 
için teşekkür ederim. 

Talebettiğinıiz cevaplar arz edilecektir. 
önce, satıalinizin tarafımdan önemsenmediği 

iddiası, benim mizacım ve karakterim bakımın
dan mümkün değildir. Ben şu felsefe içinde 
muhterem arkadaşlarıma muamelede bulunuyo
rum. !Biri diğerine, hürmet etmesini bilmiyen 
kendisi muhterem olamaz. Bu sebepten arkadaş
larım daima benden hürmet görmüşlerdir. Zatı-
âliniz de bu arkadaşlarımın başında gelirsiniz. 
Binaenaleyh foeni önemsemedi diye bir zehabın 
altında kalmamanızı istirham ederim. 

İM; haddizatında hakların tevziinde Anaya
sa başta olmak üzere hukuk kurallarına Riyase
tin çok sadık olduğunu, size ispat etmek isterim. 
Huzurunuzda vazife görmeden evvel İçtüzük 
tarafımdan tetkik edilmiş, hattâ karanlık kalan 
taraflar yine tetkika tabi tutulmuştur. Bunlar
dan bir tanesi, önerge sahibinin Genel Kurulda 
hasır bulunmadığı zaman ne şekilde muamele 
yapılacaktır, konusudur. Bu İçtüzükte tasrih 
edilmiş bir mevzu değildir. Ama Yüce Heyete 
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hürmetkar olan Baskanvekili Lûtfi Tokoğlu, bu 
mevzuda da daha evvelden bir hukukî çalışma 
yapmıştır ve kendi notlarımdan şimdi takdim 
ediyorum, şu düşünceye varmıştır : «İçtüzüğü
müzde 'bu hususta açık bir hüküm mevcudolma-
dığı için bu mevzuda hukukun umumi kaidele
rinden faydalanmak zarureti vardır. Her ne ka
dar İçtüzükte açık oy istiyenlerin, kanun tasa
rılarının müzakeresinde Hükümetin, soru mües
sesesinin işletmesinde, soru sahibi ve Hükümetin 
hazır bulunması meşhud ise de, neticede söz hür
riyetinin tahakkuk ettiği demokratik rejimlerde 
hakların istimali, kanun veya tüzükle nehy e dil
mediği ahvalde Riyaset bu hakkı nehyetmeye 
salahiyetli değildir düşüncesine varmış ve öner
ge sanibi bulunmadığı halde dahi, önergelerin 
müzakeresi imkânının mevcuıdoldıığu kanaatini 
taşımıştır. 

Binaenaleyh zatıâlinizin sora sormak husu
sundaki, hakkınız da benim bu hukukun umumi 
kaidelerine göstermiş olduğum hürmet ve sa
dakatle tarafımdan mütalâa edilmiştir. Yalnız 
yine Yüce Umumi Heyetin 12 Ocak 1970 tari
hinde almış olduğu bir kararla, 1970 malî y?lı 
Bütçesinin birinci müzakeresi bu programa gö
re yapılmıştı. Bu programın (G) 'bendinin son 
fıkrasında, müsaade ederseniz (O-) bendini ta
mamen okumak isterim, «Bakanlar ve katma 
bütçeli genel müdürlüklerin bütçelerinin görü
şülmesi sırasında, grup sözcülerinin konuşmaları 
30 dakika, grupların ikinci kez konuşmaları 15 
dakika ile tabjdidedilmiştir.» Görülüyor ki grup
ların konuşmaları dahi ikinci kez olabilmesi için 
(G) fıkrasında hüküm ısdar edilmek suretiyle 
mümkün olmuştur. Onun dışında kişisel görüş
lerini belirtecek sayın üyelerin konuşmaları ise 
10 dakika ile kayıtlanmıştır, İkinci kez konuş
ma hakla kendilerine bahsedilmemiştir. Bakan
ların cevap hakkı, sorulara verilecek cevaplar 
haricolmak üzere 1,5 saat ile takyidedilmiştir. 
Görülüyor ki... 

SALÎM HAZERDA&LI (Elâzığ) — Sorulara 
cevap vermek hariç. 

BAŞKAN — Evet, efendim. 12 Ocak 1970 
tarihinde Yüce Senatonun almış olduğu kararda 
sayın bakanların konuşma hakalrı 1,5 saatle 
takyidedilmiştir ama, 1,5 saat cevap hakkım 
kullandıktan sonra, muhterem senatörler soru 
sordukları takdirde bu sorulara cevap hakkını 

da yine muhterem Genel Kurul tanımış bulun
makta idi. Bu defaki kararımız, 29 Nisan 1970 
tarihinde Yüce Senatonun almış olduğu karar, 
(F) bendi, yani 'bundan evvelki (G) bendine 
tekabül eden (F) bendi, «Bakanlar ve katma 
bütçeli genel müdürlüklerin bütçelerinin görü
şülmesi sırasında grup sözcüleri, komisyon ve 
kişisel görüşlerini belirtecek üyeler programda 
belirtilen 'her bölüm için 10 ar dakika bakanlar, 
'bakanlık bütçesi için Başbakan 30 dakika, her 
bölüm için 20 şer dakika konuşacaklardır» Bi
naenaleyh, bunun dışında sorulara cevap için 
kendilerin'e bir hak tanınmış bulunmamaktadır. 
Eu sebepten dolayıdır ki, Başkanlık bu hukuk 
kaidesine riayetkar olmuş, ondan sonra da za-
tıâiinize şu imkânın mevcudolduğunu beyan et
miştir. içtüzüğün 58 nci maddesinden istifade 
etmek suretiyle hususi ahvalde, soru sormak ta-
lebettiğinizde, bunu bir talebolarak Başkanlığa 
lütfedersiniz, Genel Kurula arz ederiz, Genel 
Kuruldan alacağımız kararla bu soru sormak 
imkânı mümkün olur, *diyede ifade de bulun
muş idim. 

Şimdi muhterem zatıâlinize tecrübelerimiz
den doğan bir hususu da arz etmek isterim. 20 
dakika Sayın Bakan konuşmak bakkına sahip
tir, fakat eğer soru müessesesini de işletecek 
olursak soru müessesesi ile kaybedeceğimiz za
manı önceden tâyin ve takyide'knek mümkün 
değildir. İnanınız ki, burada nizam içinde, hu
kukî ölçüler içinde ve bilhassa muhterem sena
törlerin millet namına hür konuşmalarını, çok 
konuşmalarını ve her meseleyi dile getirmelerini 
temin etmek hususunda riyaset can atmaca
dır. Bu imkânı bahşedecek hükümler içtüzüğü
müzde vardır, bu hükümleri de muhterem he
yetinize takdim ettim; ümidederim ki, Sayın Ha-
zerdağlı arkadaşımı tatmin etmiş bulunuyorum. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkanım, 29 Nisan tarihli son programda İç
tüzüğün hükümlerine göre bir Senatörün soru 
sorma hakkını iptal ©den, ortadan kaldıran me
tin nedir. 

BAŞKAN — izahatımın içinde bunlar mün
demiçtir arz ediyorum, müzakereye devam edi
yoruz. 

SALİÎvl HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Ben soru 
soracağım, efendim. 

— 311 — 
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4. — GÖRÜŞ 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
na Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (1) 

L - TİCARET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — 'Gündemimizde Ticaret Bakan
lığı Bütçesi müzakeresi sırada bulunmaktadır. 
Sayın Ticaret Bakanlığı temsilcileri buradalar, 
Sayın Komisyon buradalar. Müzakerelere başlı
yoruz, muhterem senatörler, C. H. P. adına Sa
yın Nejat Sarlıcalı buyurun, efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLI
CALI (Balıkesir) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; Ticaret Bakanlığının 1970 yılı Bütçesi
ni ikinci defa müzakere ediyoruz. Bütçenin bi
rinci kez müzakeresinde grup adına yapmış ol
duğum konuşmada, Ticaret Bakanlığı Bütçesi
nin eleştirmesinde gerek fiyat politikası, gerek 
teşkilâtlanma, gerek dış ticaret, gerekse para, 
kredi, yabancı sermaye ve ortak pazar konulla-
rıııda görüşlerimizi ifade etmiş'tik. Bunlar için
de memleketin ekonomik gelişmesine uygun bir 
teşkilâtlanmanın yapılamadığını, iç pazarlarda 
üretici ve tüketici arasında pekçok değerin düş
tüğünü, bu arada yine kooperatifleşmenin çok 
eğir bir tempo içinde yürüdüğünü beyan etmiş
tik. Kredi politikasında, kredilerin çoğunlukla 
sanayie ve tarıma akışını hızlandıracak ted
birlerin alınmadığını ve özelikle bankacılık po
litikasında köklü değişmelere doğru gidilmedi
ğini ifade eylemiştik. Fiyat politikasını izah 
ederken, 1969 yılında fiyatların geçmiş yıllar
dan çak daha hızlı bir seyir takibettiğini ve bu 
yükselişten müstahsilin faydalanamadığını be
yan etmiştik. Şimdi, aradan üç ay gibi bir za
man geçmiştir; bu süre içerisinde kaydedilen 
ilerlemeyi, tekâmülü gözden geçirirsek, hemen 
ii'ade etmeliyim ki, 1970 de başlıyan ve bugü
ne kadar devam eden devre Türk ekonomisi 
için yine de sıkıntılı bir dönem olma vasfını 
taşımaktadır. 

Türkiye'de bugün iktisadi sıkıntının ve buh
ranın şiddetini ve vüsatini bilmiyen, görmiyen 

(1) 1387 S. Sayılı basmayazı 9.5. 1970 
tarihli 67 nei Birleşim tutanağına haylidir. 

ÜLEN İŞLER 

I kalmamıştır. Bugüne kadar iktisadi sıkıntılar 
ve yoksulluklar şehirlerin hudutlarının dışına 
çıkmakta idi. Ama son dönem göstermiştir ki, 
iktisadi zorluklar geçim sıikıntıları köylere ka
dar intikal etmiştir. Müstahsil köylü, ziraatla 
uğraşan insanlar Türkiye'de sıkıntıyı en fazla 
omuzlıyan kimseler haline gelmişlerdir. Bugüne 
kadar tarım kredileri, kooperatif kredileri ile 
harçla, borçla gününü gün eden köylü sınıfı, 
bugün borçlanma imkânlarının tıkanması yü-
Fİinden büyük ölçüde yoksulluğa düşmüştür, 
geçim zorluğunun içine girmiştir. Bu sebeple 
Ticaret Bakanlığı önümüzdeki dönem için tat
bik edeceği taban fiyat politikasında, hiç şüp
hesiz dış piyasaların durumunu da nazarı dik
kate almakla beraber, köylünün içinde bulun
duğu sıikıntıları ve istihsal ettiği malı kendine 
yeter derecede değer fiyatı ile satması imkân
larını biran evvel aramalıdır. Hemen ilâve ede
yim ki, taban fiyatlar konusunda Ticaret Ba
kanlığının geçmiş yıllardan farklı olarak bu 
sene Nisan ayından itibaren çalışmaya başla
mış olması olumludur, son derece faydalıdır. 
Umarım ki, alivre satışlara başlanmadna önce 
Hükümet taban fiyatları ilân edecek ve aradaki 
fark ihracatçı ya da bu işin ticaretini yapandan 
çok müstahsilin elinde kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin bence 
bugün bütün *bu güçlükleri ve zorlukların doğ
masına sebebolan en önemli konusu ithalat ve 
ihracattaki tıkanıklıktır. Her zaman, her yet-
kilinn her fırsatta ifade ettiği gibi, bugün Tür
kiye'de transfer bekliyen dövizlerin tutarı ve 
tu yolla Merkez Bankasında toplanan paranın 
miktarı 4 milyar liradır. Transfer beklemeleri 
bir yıla yaklaşmıştır ve bâzı maddelerde geç
iliştir. Bu (transfer yapılamayınca 'dışardan mal 
ithal edilememekte ve dolayısı ile yatırım saha
sı aksamakta, ithal mallarının içerisinde sana
yi maddeleri için lüzumlu hammadde temini 
güçleşmektedir; dolayısiyle bu hal memle
kette hem bozuk bir ekonomik hayatın doğma
sı na sebebolmaktadır, hem de bir ölçü içerisin
de ticaretimizin serbest döviz sahasından, de
mir perde gerisi memleketlere doğru kayması 
sonucunu doğurmaktadır. Bir beyana göre son 

I üç ay zarfında demirperde memleketleri ile ti-

312 — 



0. Senatosu B : 70 İ2 . 5 . 1970 O : 1 

caret hacmimiz 145 milyon doları bulmuştur. Ar
kadaşlar, bunda iftihar edilecek bir yön yok
tur. Bizim dış ticaretimiz serbest döviz sahan 
memleketlerle geliştiği müddetçe Türkiye bun
dan faydalanabilir. Ne oluyor, demirperde ge
risine kaçtığımız zaman? Oradan çoklukla pa
halı mal ve bir ölçüde de kalitesiz mal almak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Bundan başka bâzı 
serbest döviz memleketlerindeki İthal mallarını, 
döviz tıkanıklıkları yüzünden, demirperde geri
sindeki memleketler vasıtası ile ithal etmek yol
larına gidiyoruz ve bu ısuretle serbest dolar sa
hasından elde edilecek malın bedeli, en azından 
% '40, % İ50, % 60 nisbetinde yükselmektedir. 
Bu dolaylı bir reeskont ve bünyemizde paha
lılığı yaratan ayrı bir yara olarak işlemekte
dir, bu bir. 

İkincisi; bugünkü mekanizma içinde sana
yiciye, ithalatçıya yapılan dolar tahsisleri ve 
liberasyon yolundan yapılan tahsisler, Odalar 
Birliğinde çoğunlukla suiistimale uğramakta
dır. [Dolar başına iki lira üç lira fark almak su
retiyle 50 - 100 - 150 bin liralık bir tahsisi ko
laylıkla elde etmenin simsarları piyasada türe
miştir. Haksız kazançlar, permi milyonerleri 
doğmuştur. Transfer güçlükleri yüzünden elle
rindeki tahsisleri para sahiplerine farklı şekil
de devreden insanlar çoğalmıştır. Doların ser
best piyasadaki kıymeti, resmî (kur olan 9 lira
nın çok üstünde, 20 liraya fırlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu haksızlık
lar, bütün (bu rahatsızlıklar memleketin ekono
misini hasta bir hale getirmiştir. Piyasadaki 
söylentiler, para 'kıymetinin değiştirilmesi ile 
ilgili tertipler, hesaplar, bütün bunları bir ta
rafa terk ediyorum; ama bilelim ki, Türkiyede 
mevcut para miktarı 11 milyar lira ise, bugün 
piyasada dönen bonoların miktarı tam 30 mil
yar lira civarında hesabedilmektedir. Piyasada 
para yerine kâğıtlar, bonolar dönmektedir ve 
bu mekanizma içerisinde bir ticaret müessesesi
nin, erbabının protesto olması adî ahkâmdan 
sayılmaktadır. Böyle bir ekonomik düzen el-
betteki memlekette ne iktisadi, ne de siyasi is
tikrarı koruyamaz. 

Bu konuştuğum meselelerin bir kısmı Tica
ret Bakanlığı ile ilgilidir; bir kısmı da Devletin 
malî ve iktisadi politikası ile alâkalıdır. 1970 
icra ptfdgramı bize bir yol göstermiştir. Kredi 
düzeni mutlaka değiştirilecektir. Yeni kabul et

tiğimiz Merkez Bankası Kanununa göre, ban
ka kredileri igerek sektörler arasında ve gerekse 
faiz nisbetleri dâhilinde güdümlü ve yol gös
terici bir istikâmete sokulacaktır. Bankalar Ka
munu değiştirilecek ve bugünkü başıbozuk ban
ka düzeni önlenecektir. Ben de kabul ediyorum, 
memlekette tasarruf lâzımdır, ben de kabul edi
yorum, bankaların âtıl kalan paraları bir ara
ya toplamaları lâzımdır. Bunun için ikramiye 
plânları, bunun için hediye konusu.. Bütün bun
lar bugüne kadar olumlu ve faydalı bir netice 
vermemiştir ve artık bunlar için yeni formül
ler, yeni tedbirler bulunması ve alınması za
manı bence gelmiş ve geçmiştir. 

Şimdi muhterem senatörler, biz memleketin 
ekonomik meselelerini genellikle Ticaret Bakan
lığı bütçesi üzerinde topluyoruz ve burada içi
mizi döküyoruz. 

Şimdi, Ticaret Bakanlığı iç ticaret çalışma
larıyla, dış ataşelikleriyle büyük bir görevi omu-
zuna yüklenmiş görünmektedir, salâhiyetleri 
tahdidedilmiş olmasına rağmen. 

Demek M, Ticaret Bakanlığı dar kadrosu ile, 
dar bütçesi ile bu memlekette iktisadi refahı ve 
kalkınmayı sağlıyacak ve buna yol gösterecek 
durumdadır. Bunu da her halde mutlaka yap
malıdır. Ticaret Bakanı, Hükümetin karşısına 
çıkmalı, Sanayi Bakanı, Maliye Bakanının, Mü
nakale Bakanının karşısına çıkmalı, memleketin 
ekonomisi bugün bunu icabettiriyor, demeli ve 
bunu mutlaka yerine getirmelidir. 

Memleket, bir ihracat seferberliği halinde. 
Bu yıl ilân edilmiş, plânlara bakıyoruz, ihraca
tımız da, ithalâtımız da beş yıllık ve yıllık porg-
ramların altında seyretmektedir. Karaborsa 
bundan doğmaktadır, gayrimeşru kazanç bun
dan doğmaktadır ve bunun sonunda memleke
tin ahlâkı da bir ölçüde bozulmaktadır. 

Bu sebeple, Ticaret Bakanlığında görev al
mış Bakan ve diğer arkadaşlarımıza insan üstü 
bir çalışma ile, insan üstü bir gayretle büyük 
bir vatanperverlik ile bu memleketin ekonomi
sini düzeltme görevi verilmiştir. Bu memlekette 
sıkıntı çeken kimselerin, genellikle müstahsil 
kütlelerin, üretici kütlelerin hakkı verilmeli, 
ama zinhar haksız kazançlara, gayrimeşru ka
zançlara, ne pahasına olursa olsun set çekilmeli, 
tahsis ve tevzi oyunları son bulmalı, bunu ya
panlar hakkında en küçük ölçüde merhamet his
si taşmmamalıdır. 
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Bu yoldan Bakanlık bütçesinin memleketimi
ze hayırlı ve başarılı olmasını temenni eder, say
gılarımı sunarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Sarlı-
calı. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Pırıltı, bu
yurunuz efendim. 

GÜVE NPARTÎSÎ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; Güven Partisi Senato Gru
pu adına Ticaret Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
görii^ ve temennilerimizi arz ederken, Yüce He
yetinizi ve Ticaret Bakanlığı mensuplarını saygı 
ile selâmlarız. 

Muhterem senatörler; üretici, tüketici ve her 
sınıf vatandaşı ilgilendiren fiyat istikrarının te
mini ve muhafazası konusu Ticaret Bakanlığı
nın başta gelen görevidir. Kalkınma Plânımızın 
hedeflerinden biri de, fiyat istikrarıdır. Gerçek 
ve dengeli bir kalkınma için fiyat istikrarı şart
tır. Hükümet programında fiyat istikran vad-
olunmuştur. Yıllık programlarda, genel fiyat is
tikrarının sağlanması ve korunması için çeşitli 
tedbirler öngörülmüştür. Bilhassa 1970 progra
mı bu bakımdan zengindir. Fiyat istikrarı bakı
mından fiilî durum nedir? 

Memleketimizde plândan önceki döneme gö
re nispî bir fiyat istikrarı vardır, denilebilir. 
Ancak, fiyat artışlarının sürekli bir hal alması 
nispî istikran tesirsiz bir hale getirmiş ve za
manla ekonomideki dengesizliğin büyümesine 
yol açmıştır. 

Toptan eşya fiyatlan 5 yılda % 32 oranında 
bir artış göstermiştir. Geçim indekslerindeki 
yükselişler bu oranların biraz daha üstünde ol
muştur. Dörtnala bir enflâsyon manzarası gös
termese bile, para değerinin düşmesi sonucunu 
doğuran bu artışların zararlan kendisini göster
meye başlamıştır. Evvelâ, sürekli fiyat artışla-
naın sonucu olarak hayat pahalılığı ile süratle 
artmakta, geçmı zorlaşmaktadır. Vatandaş küt
leleri hayat pahalılığından şikâyetçidirler. Ha
yat pahalılığı ile ciddî bir mücadele de yapıla
mamaktadır. Bu yüzden geçim sıkıntısı her gün 
biraz daha artıyor ve bir âfet halini alıyor. Sü
ratli fiyat artışlan, işçi ve memurların ücretle
rine zaman zaman yapılan zamlan da tesirsiz 
hale getirmektedir. Sürekli fiyat artışlannın ih
racata yaptığı olumsuz tesirler de tehlikeli ol
maya başlamıştır. Fiyat artışlan neticesi olarak 
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üıraç malı tarım ürünlerimizin maliyetleri art
makta ve bu malların milletlerarası piyasadaki 
fiyat seviyesine yaklaşmaktadır. Aradaki kâr pa
yı azaldıkça, köylü ve müstahsili vatandaşın 
elinde kalan miktar da devamlı olarak düşmek
tedir. 

Burada diğer bir noktaya dikkatinizi çek
mek istiyorum. Sürekli fiyat artışları ile para
mızın içerideki fiyatı muntazaman düşüyor. 
Buna mukabil, dış kur sabit kalmıştır. 1958 de 
tesbit edilen kurda bir değişiklik olmamıştır. 
1958 den bu yana iç fiyatlanmızdaki artış ise 
% 80 dir. Zirai maihsullere ait dış fiyatlar aynı 
ölçüde artmamıştır. Para değeri içeride düştü
ğü halde, zirai mahsullerin ihraç bedelleri sabit 
kur üzerinden Türk parasına çevriliyor. Bu 
sebepten birçok malın ve hizmetin fiyatı yük
seldiği halde, tarım mahsûllerimizin fiyatlan 
sabit kura dayanan ihraç fiyatına göre takar
rür ediyor. 

Dış seyahat dövizlerine, turist, işçi dövizle
rine farklı kambiyo kurlan tatbik ediyoruz. 
Sınai maddeler ihracatına vergi iadesi yolu ile 
resmî kurun üzerinde bir kambiyo kuru uygu
luyoruz. ithalât dövizleri çeşitli tedbirlerle pa-
halılaştmlıyor ve bu fark fiyat mekanizması 
ile müstehlike ve bu arada da köylümüze inti
kal ediyor. Buna karşılık köylümüzün ve müs
tahsilimizin geçim kaynağı olan tanm mahsul
lerine 1958 den bu yana değişmiyen sabit kur 
uyguluyoruz. Bu durum tarım ürünlerimizin 
büyük bir kısmında destekleme tedbirlerini de 
etkisiz hale getirmektedir. Köylü ve müstahsi
limiz bu yüzden çok perişan bir hale gelmiştir. 
Köylü ve müstahsilimiz bu yüzden aldığı kredi
leri ödeyemez duruma düşmüştür. 

iktisadi ve sosyal bakımdan vahim neticeler 
doğuran bu dengesizliğin üzerine eğilmek ve 
yeni kararlar almak kanatimize göre kaçınıl
maz hal almıştır. Hükümet, bir develüâsyona 
taraftar olmadığını ifade etmiştir. Ancak, deve-
lüasyondan kaçınmanın da tedbirleri ve şart
ları vardır. Bu tedbirler alınmadığı ve alınama
dığı, dengesizlik bertaraf edimediği takdirde, 
nüfusumuzun % 60 dan fazlasının geçimini ta
rımdan sağlıyan köylümüzün ıstırap ve sefale
tine de seyirci kalınmış olunur. 

Yeni bir para ayarlanmasının her şeyi halle
deceğini iddia etmek tabiatiyle mümkün değil
dir. Fiyat istikrannm sürekli olarak korunma-
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sini devamlı bir politika halinde yürütmek lâ
zımdır. Fiyat istikrarının korunması için de her 
şeyden evvel açık finansman usulünden vazgeç
mek icabeder. Bütçenin ve plânın sıhhatli kay
naklardan beslenmesi gerekiyor. Kalkınma 
plânlarımızda ve yıllık programlarda fiyat is
tikrarını sağlamak üzere tesbit edilen tedbirle
rin azimli bir şekilde samimiyetle yürütülmesi 
icalbetmektedir. 

Bugün piyasaya hâkim olan başıboşluk şuu
runu hükümetlerin mevcut hür düzen içerisin
de arz ve talebi dengeli tutması yolunda alaca
ğı tedbirlerle önlemesi mümkündür. Şehir mer
kezlerinde kamu kuruluşlarının sermaye iştira
ki bulunan büyük mağazaların kurulması yo
lundaki tedbirler tavsiyeye şayandır. Tüketici
nin bulunduğu merkezlerde tüketim kooperatif
leri adedini çoğaltmak bir tedbirdir. 

Programda öngörülen, özellikle tarım sek
töründe üreticilerin örgütlenerek doğrudan 
doğruya tüketiciye ulaşmaları amacını güden 
üretici satış kooperatiflerine gereken ehemmi
yetin verileceği hususundaki tedbir kâğıt üze
rinde kalmamak, biran önce gerçekleştirilmeli
dir. Böylelikle bu gibi faaliyetleri yapmak için 
düzen değiştirmeye lüzum olmadığı ispat edil
miş olur, 

Bu arzu ettiklerimiz; tüketim, talep ile ilgi
li tedbirlerdir. 

Arz ile ilgili tedbirler ise; nakliye fiyatla
rının düşürülmesi, frigorofik tesisatlı nakliye 
vasıtalarının iç hatlarda da bol miktarda kulla
nılmasını sağlamak maksadiyle kolaylıklar ge
tirilmelidir. Nasıl ki, ihracatımızı artırmak 
maksadiyle dış memleketlere sefer yapmak 
şartı ile % 100 gümrük muafiyetli 10 adedli fi
lolar halindeki frigorofik tesisatlı kamyonlar 
ithal edilmişse, iç hatlar için de indirimli güm
rük tarifelerinin tatbiki mümkündür. Böylece, 
tesisatı haiz nakliye vasıtaları çoğalınca soğuk-
hava depolarının sadece büyük istihlâk merkez
lerinde yapılması zorunluğu kendiliğinden or
tadan kalkar, istihsal bölgelerinde de inşası 
mümkün ve mabzursuz ibir hale gelir. 

Böylece, müstahsil malını talebe uygun bir 
şekilde piyasaya arz etmek imkânına kavuşur, 
depolama ve nakliye fiyatı düşer, istihlâk 
merkezindeki soğukhava depolarının çoğaltıl
ması, depolamadaki kolaylık ve ucuzluk piya-
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şada geçici mal eksikliği sebebiyle fiyat yükse
lişini önler. 

Muhterem senatörler, kuruluş kanunları ol-
ma'dığı halde faaliyet ve icraatta bulunan ba
kanlıkların mevcudolduğu Türkiye'mizde kuru
luş kanununda hususi hüküm yoktur, diye 
hububattan başka konularda iştigal ettirilemi-
yen Toprak Mahsulleri Ofisinin hem taban fi
yatı tesisi, hem de spekülatif fiyat artışlarına 
meydan vermemiş olmak üzere bâzı zaruri gı
da maddelerini ve ıbu cümleden olarak, bakli
yatı da konusu içerisine almak zamanı gelmiş
tir. İyi bir anlayış içerisinde olan yöneticileri
ne Hükümetçe bu imkânın verilmesinin fayda
larını izahtan vareste görürüz. 

Görülüyor ki, polisiye tedbirlere tevessül 
etmeden birçok ekonomik tedbirler alınmak 
suretiyle ve mer'i mevzuatlar çerçevesinde tat
bikat yaparak, Millî Korunma Kanununa ihti
yaç duyulmaksızın, fiyatları dengeli tutmak 
kabil olabiliyormuş. Güven Partisi olarak Hü
kümetin bu şuura varmasını istiyoruz. Eğer biz 
bu tedbirleri almazsak Devlet personel rejimi 
içerisinde maaşları da artırsak, toplu sözleş
melerle işçi ücretlerini de devamlı artırsak, ha
yat pahalılığı şikâyetlerini ve ıstırabını dindi
renleyiz. Hayat pahalılığına Hükümetin sık sk, 
lüzum görerek yaptığı zamlar da âmil olmakta
dır. 

Yine sayın Maliye Bakanının Bütçe Komis
yonunda verdiği izahattan anlaşıldığına göre 
1970 yılında vergi ıslahatına teşebbüs edilmek
le beraber, bu yıl ihtiyaç duyulan ek finansman, 
Vasıtalı vergilere yapılacak zamlarla karşılana
caktır. 

Şu halde, bu zamları mütaakıp fiyatlar bir 
kat daha artacaktır. Devlet bir eliyle verdiğini 
diğer eliyle alırken, bu zamların piyasaya akis
leri vatandaşı geçim sıkıntısına itecektir. 

Esasen Hükümet göreve başlar 'başlamaz, 
içki fiyatlarında ortamala % 17 artış yapmış
tır. Âdil olmıyan Vasıtalı vergilerin, 1970 yı
lında da artırılarak tatbik edilmesi, ekonomik 
baskılara müncer olacaktır. Son zamanlarda 
ekonomik ıbaskılar ve çalışma hayatında ortaya 
çıkan huzursuzluklar bu alanda, inisiyatifin 
Hükümetin elinden olayların eline geçmesine 
sebebolmuştur. Aşırı uçlardan gelen bütün tah
riklere, olayların bütün politik görüntüsüne 
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rağmen, çalışma hayatındaki huzursuzluğun te
mel nedenleri ekonomiktir ve gelişen ekonomik 
olayların karşısında gerekli tedbirlerin alınma
masından doğmaktadır. 

(MuMerem arkadaşlarım, geçen yıl da arz 
ettiğimin gibi, ekonomimizin gelişmesi bakımın
dan, hayati önemde bir konu haline gelen ih
racatımızın artırılması ve dış açıkların azaltıl
ması ciddî tedbirler alınması aorunluğunu do
ğurmuştur. Dış pazar arama, standartdizas-
yon, ihracat kredisi, vergi iadesi gibi teşvik 
tedbirleri yanında, ihracat konusunda, dağınık 
yetkileri bir araya getiren bir ihracat Bakan
lığı kurulmasına ihtiyaç görüyoruz. 

Bunu geçen yıl teklif ettik. Bu görüşümü
zü muhafaza ediyoruz, ihracat maddelerinin 
çeşitlendirümesi ve sınai mamullere ihraç gücü 
kazandırılması yolunda başlanmış olan çalışma
lara inatla devam etmek lâzımdır. 1969 yılında 
yaş meyva ve sebze ihracatı ve sınai ürünleri 
ihracatında alman neticeler ilerisi için ümit ve
rici olmuştur. 1970 programında ihracatı ge
liştirmek amaciyle öngörülmüş olan tedbirlerin, 
uygulama imkânı buldukları ölçüde yararlı ola
cağına şüphe yoktur. 

Bilhassa ihracatın bünyesini değiştirmek, ih
racatı artıracak projelere öncelik vermek, do
kuma ihracatını kolaylaştrmıak ve teşvik etmek, 
vergi iadesi, kredi kolaylıkları, ihraç mallarımı
zın maliyetlerinin düşürülmesi, sanayiin ihraca
ta yöneltilmesi gibi tedbirler faydalı tedbirler
dir. 

Bu arada ihracat Bankasının kurulmasını da 
faydalı bir tedbir olarak gördüğümüzü arz et
meliyiz. 

Bunlar üzerinde durulurken önemli bir ted
bir de, fiyat politikasını eleştirirken işaret etti
ğimiz, zirai mahsûllere uygulanan döviz kuru 
üzerinde alınacak karardır. Bu hususta realist 
olmak mecburiyetindeyiz. Yeni bir ayarlamaya 
gidilemediği takdirde, köylümüz ve müstahsili
mizi ezilmekten kurtrmak ve ihraç maddeleri 
ürünlerinin istihsalini teşvik etmek üzere, mâ
kul bir prim ödeme mecburiyetiyle karşı karşı
ya bulunduğumuza inanıyoruz. 

Sözlerimi bir sual ile bitireceğim. Yüksek 
Murakabe Heyeti, 1968 - 1969 yıllarında Ziraat 
Bankasının, bir özel okul işleticisine verdiği kre
dinin, kanuna, genelge ve kararlara aykırı oldu

ğuna dair bir ara karan vermiştir. Bu raporun 
aidiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığına gelmesi 
gerekir. Bu rapor hakkında şimdiye kadar ne 
gibi bir muamele yapılmıştır? 

1970 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçesinin, mil
lete ve memlekete hayırlı olmasını diler, şahsım 
ve G. P. adına saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Pırıltı. 
A. P. Grupu adına, Sayın Orhon, buyurunuz 

efendim. 
A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN OR

HON (Giresun) — Muhterem Başkan, muhte
rem senatörler; Şubat ayı bütçe müzakratı sıra
sında, Ticaret Bakanlığının çalışmaları, geçmiş 
senelere mukayeseli olarak başarılı olduğu hu
susları enine boyuna, grupumuz adına tarafım
dan tebarüz ettirilmiş ve zabıtlara intikal etmiş 
bulunmaktadır. 

O günden bu yana, bu görüşlerimizde bir 
değişiklik olmadığı için yeniden bu Bakanlık 
hakkında, grup görüşlerini ifade edecek deği
lim. Ancak, şahsım adına, Şubat ayından son
ra, Ticaret Bakanlığının senelerden beri başa
rılı bir tatbikat içerisinde olduğu halde, Şubat 
ayında alınmış bâzı kararlar dolayısiyle, bu se
ne memleketimiz döviz gelirleri içinde en yük
sek seviyeyi teşkil eden fındık mahsûlümüzün 
istikrar içinde giden fiyatlarındaki düşmeler 
karşısında, Ticaret Bakanlığının ilgisizliğini, 
Ticaret Bakanlığı derken, Ticaret Bakanlığı ad-
ministrasyonundaki ilgisizliği burada tebarüz 
ettirmeyi bir vazife sayıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, fındık, Türkiye'mizin 
belli - başlı ihraç metaları arasında daima ön-
plânda yer almış bir maddedir. Ayrıca, 
3 500 000 Doğu - Karadenizli halkın başlıca 
geçim maddesidir. Onun için Hükümetler da
ima fındık politikasiyle yakından alâkadar ol
muşlardır. 

Fındık ticareti bakımından, zaman zaman bir 
süpekülâsyon metaı olarak da, spekülatörlerin 
elinde, müstahsilin menfaatlerinin de önemli şe
kilde haleldar olduğu bir vakıadır. 

A. P. iktidarı boyunca fındık piyasasında 
meşgul olan insanlar büyük bir rahatlıkla, fın
dık piyasasının istikrara kavuşmuş olduğunu 
görmüşler ve bunun ticareti daima, son beş se
ne içinde rahat bir alış - veriş mevzuu olmuş ve 
dolayısiyle Türkiye'ye, fındık müstahsılına em-
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niyet sağlayıcı, güven verici, üzerinde çalı
şanlar için kazanç saylıyıcı bir meta olmuştur. 

Ancak, Şubat ayı ortalarında Fisko Birliğin 
icapsız bir şekilde, çok yüksek bir seviyeye var
mış bulunan ve büyük bir emniyet havası için
de, derece derece yükselmekte olan fındık piya
sası, ki, o tarihte 158 dolardı, birden bire Fis
ko Birliğin, elindeki bütün mevcudunu Av
rupa'ya ofesto etmesi suretiyle piyasa birden 
yıkılmıştır. 

Kurban Bayramına tekaddüm eden bugün
lerde, resmî daireler de kapalı olduğu için, Bay
ram arifesinde durum, bölgenin her partiye 
mensup milletvekilleri tarafından, vekâlete in
tikâl ettirilmiş, Sayın Bakan, vazifesinde yeni 
olmasına rağmen, büyük bir dikkatle konuya 
eğilmiş ve bölgenin milletvekili ve senatörlerinin 
bulunduğu bir toplantıda, ilgili tüccarlara 158 
dolardan aşağıya mal satılmamasını kendisi tav
siye etmiş ve Fisko Birliğe de mal satmıya-
cağını, sattırmıyacağını bildirmiştir. 

Bu, bozulan istikrarın ve suni bir şekilde düş
müş olan piyasanın ıslahı için yerinde alınmış 
bir karar idi. 

Fakat maalesef bu karar administrasyon 
tarafından gerekli dikkatle takibedilmemiş, 
FİSKO Birlik bu arada mal satmaya devam et
miştir. O güne kadar Hükümetin beyanı ve ka
rarları, son 5 senedir Avrupa'da bir istikrar 
unsuru olduğu bilindiği halde, bu kararsızlık 
piyasanın büsbütün yıkılmasına sebebolmuş-
tur. 

Ayrıca, piyasanın ıslahı için alınması icabe-
den kararlar görüşülürken, vekâlette, admi-
nistrasyonda bir vehmin mi, bir kaprisin mi ve
ya daha ileri giden bir kastın mı eseri olduğu
nu anlıyamadığım yüksek fiyat politikasının 
memleket menfaatlerine aykırı bulunduğu yo
lunda bir zihniyete de tesadüf etmiş bulunmak
tayız. Ben bir Ticaret Bakanlığı memurunun, 
Türkiye'nin her hangi bir emtiasının bir santim 
daha yukarı fiyatla satılmasının imkân dâhili
ne girdiği bir ortamda, acaba bunu daha yük
sek fiyatla satarsak memleketin menfaatleri 
haleldar olacak gibi, bir zihniyetin sahibolma-
smı doğrusu hayretle karşıladığımı bu kürsü
den ifade etmek mecburiyetüıdeyim. 

Muhterem arkadaşlar, fiyatlar suni şekilde 
yıkılmıştır. Suni şekilde yıkılması bizde başka 
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bir endişeyi haklı olarak doğurmuştur, Çünkü 
Şubat ayından sonra normal piyasa fiyatları, 
Şubat ayında başlıyan alivre fındık fiytlannm, 
ki, o fındık fiyatları önmüzdeki rekoltenin ta
ban fiyatlarının tesisinde kriter olacak fiyatlar
dır, alivre fiyatlar çok sağlam bir şekilde Şu
bat ayında 150 dolar, Mart avında 140 - 145 do
lar iken administrasyonun bu ilgisizliği karşı
sında 130 dolara düşmüştür. Bizim Doğu Kara
deniz Bölgesinde, Temmuzda idrak olunacak 
fındık mahsulünün taban fiyatının tesisinde 
kriter olarak dış piyasanın alacağı fiyatlarda 
suni olarak düşürülen nokta 20 dolardır. Bıra
kın onu, yalnız bu admmitrasyon ilgisizliğinin, 
bu ihracat seferberliğinde Türkiye'ye kaybettir
diği dolar, o da aşikârdır. Düşünün, 158 dolar
dan rahatlıkla satılan bir mal, fiyatları 136 do
lara düşmüş, 136 dolara düşünceye kadar, Ba
kanlık, siyasi organlar, çeşitli tedbirler almak 
isterken daima karşısına, şu tedbiri almak için 
şu lâzım, Merkez Bankasına gidersiniz, «karar
name» der, Ziraat Bankası Merkez Bankasın
dan emir bekler, vekâlet yazın emir vermez, 
Ticaret Bakanlığı yazılı emir vermez; fakat so
nunda kararlar her şeye rağmen alınır. Alınır 
ama, arada büyük memleket, Hazine ve Merkez 
Bankası portföyü bakımından, büyük döviz 
kaybımız olur. 

BAŞKAN — Sayın Orhon, 2 dakikanız var. 
Hatırlatıyorum efendim. 

A. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN OR
HON (Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın 
Başkan. 

Muhterem arkadaşlar, bu konuda daha faz
la izahat vermek isterdim fakat vaktim yok, 
başka bir konuya da geçmek arzu ediyorum. 

Şimdi, hakikaten üzüntü ile müşahede etti
ğimiz ve sonunda elhamdülillah, karar alınmak 
suretiyle, 141 dolarda piyasayı tutabilen ve 
bugün 142 - 143 dolara nakıs karara rağmen, 
satılmıştır. Kararın nakıs tarafı şudur: Tombul 
fındığa müdahale edilmiştir. Sivri fındığa da 
müdahale edilmesini temenni ederiz. Piyasanın 
daha sağlam hale gelmesi için, bu temennimi 
arz etmek isterim. Bir det son günlerde bu sağ
lamlığı gene bozan bir hal olmuştur, ihracat
çılar Birliği Giresun Genel Sekreteri Avrupa'-
daki konferans, ki bu vapurları tanzim eden 
müesseseden Mayıs ayında 3 000 tonluk vapur 
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talebetmiştir. Türkiye Mayıs ayında 3 000 ton 
fındık ihracedecek değildir. Bu kasıtlı bir 
telgraf çekilmesidir. Bakanlığın bunun üstüne 
eğilmesini istiyorum. Çünkü, sağlam bir zemine 
oturmuş olan fiyatlar da bu talep muvacehesin
de yeniden bir yıkıntıya girmiştir. 

Öğrenmek istediğim bir konu; bugün Hür
riyet Gazetesinde gördüm. Şubatın 15 inden 
önce, FİSKO Birliğin Ruslara 158 dolardan fın
dık sattığı ve fakat Ticaret Bakanlığının buna 
lisans vermediği yazılmaktadır. Bu doğru mu
dur değil midir? Eğer bu doğru ise, o zaman 
benim bir vehim, bir kapris şeklinde zaman za
man müşahede ettiğim adnıinistrasyonun bu 
hareketinde, bir kasıt da vardır. Bakanlığın fou-
nu açıklamasını rica edeceğim. 

iki, Ticaret Bakanlığı geçen seneler zarfın
da müstahsılla müstehlik arasında çoy faydalı 
müesseseler kurmuştur. Bu müesseseler, birlik
ler, bunlar tabiî bütün aracı faaliyetini önliye-
cek değillerdir, önlemesine de imkân yok; fakat 
müstehlik lehine ve bilhassa müstahsil lehine 
çok faydalı kuruluşlardır. Yalnız bu kuruluşlar 
için, son zamanlarda bir gerçek var, Türkiye'de 
kooperatifçilik eğitimi yapılmamıştır, koopera
tifçilik terbiyesi yoktur. Kooperatif üyeleri 
her zaman sadık birer kooperatif üyesi değiller
dir. Fakat buna rağmen bu kooperatiflerin faa
liyet göstermesinde büyük fayda vardır. Gene 
bölgemizde faaliyet gösteren Patates Koopera
tifinde, Gölköyde bir kooperatifin, sadece kuru
cu 10 ortakla kurulduğu vs başka ortak kaydet
mediği, halbuki bu Patates Kooperatifi bugün 
lerde başarılı ticari faaliyetler yaptığı ve kâr 
sağladığı, patates ihraç ettiği, kooperatife or
tak olması gereken ve ortak kaydedilmiyen ha
kiki müstahsilin elinden patatesin açıkgöz bu 
10 miiessis ortak tarafından alınarak daha yük
sek fiyatla kooperatife satıldığı yolunda bâzı 
haberler kulağımıza gelmektedir. Bu hususta 
Ticaret Bakanlığının konuya eğilmesini ve ge
rekli tetkiki yapmasını istirham eder; maruza
tımdan dolayı rahatsız ettiğim için özür diler. 
hepinizi selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Or-
hon. 

Muhterem senatörler, Ticaret Bakanlığı büt
çesi üzerinde muhterem grupların tenMd konuş
maları bitmiş bulunmaktadır. Şimdi aynı bütçe 
üzerinde şahısları adına söz alan sayın üyelerin 

isimlerini söz talep ediş sırasiyle takdim edi
yorum. Sayın Üner, Sayın Atmaca, Sayın Ha-
zerdağîı, Sayın Topaloğlu, İSayın Kutlar, Sayın 

> Ali Hocagil, Sayın Baykal, Sayın îzmen. 
Sayın Üner, buyurunuz efendim. 

Yabancı kaynakların % 85 oranında olması 
bankanın kârlılığında büyük ölçüde tesir et
mektedir. Bilindiği gibi, 1989 yılında 1142 sa
yılı Kanunla Türkiye Halk Bankasının sernıa-

i yesâ İ milyara çıkartmıştır. Bu isermiayenin 
j 650 milyon lirası Hazine tarafından taahhü-

RAGIP ÜNEK (Cumhurbaşkanınca S. V.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Ticaret 
Bakanlığı 1970 yılı bütçesinin tümü üzerinde 
konuşmıyacağım. Yalnız bu Bakanlığa bağlı 
iki bankamızın genel durumlarına dokunmakla 
yetineceğim. Bunlar da Halk Bankası ile Zira
at Bankasıdır. Türkiye için büyük önem taşı
yan esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin dü
şük faizli kredi ihtiyacı Türkiye Halk Bankası 
tarafından karşılanmaktadır. Banka bu zümre
ye hem kısa vadeli işletme kredisi vermekte, 
hem de sanatkâr ve küçük sanayicinin atelye-
lerini yenilemeleri ve geliştirmeleri için mala
na ve tezgâh almalarını sağlamakta ve dolayı-
siyle yan sanayiinin gelişmesi için orta ve uzun 
vadeli teçhizat kredisi temin etmektedir. Tür
kiye Halk Bankasının genel kredi hacmi 1964 
yılında 281 milyon iken, 1969 yılında 1 milyar 
348 milyona yükselmiştir. Artış hızı % 480 ora
nındadır. Genel kredi hacminin 971 milyona 
meslekî kredilere synlmıştır. 1964 yılında 246 
milyon olan mesleM krediler 1969 yılında 971 
milyona ulaşmıştır; artış oranı % 394 dür. Ban
ka esnaf ve sanatkâra yönetilecek kredileri, 
Esnaf Kefalet Kooperatifleri sistemi içinde yü
rütmekte ve kooperatif kefaletine önem vermek
tedir. Böylece esnaf ve sanatkârın teşkilâtlı ve 
kontrollü bir şekilde bankanın kredilerinden, 
hizmetlerinden kolaylıkla ve sürekli olarak fay
dalanabilmelerini sağlamaktadır. Bu yönden Es
naf Kefalet Kooperatifleri kuruluşları, da teş
vik edilmekte ve desteklenmektedir 1964 yılın
da 210 olan kooperatif sayısı, 1970 yılının so
nunda 450 ye yükselmiştir. Bankanın kaynak
ları 1969 sonu itibariyle 1 milyar 753 mliyona 
ulaşmıştır. Bu toplamın % 14 ünü öz kaynak
lar, % 85 ini de yabancı kaynaklar teşkil et
mektedir. 
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dedilmiştdr. Halen bankanın ödenmiş sermayesi 
215 milyondur. Ödenmiş sermayenin artışı büt
çeden ayrılacak sermaye paylarına bağlı bulun
maktadır. Bankanın !kendd kamu görevlini daha 
iyi bir şekilde yapabilmesi, hizmetlerini dana 
geliştirebilmesi için bütçeden ayrılacak sermaye 
payının artırılması yerinde olacaktır. Türkiye 
Halk Bankasının kaynak yaratma çalışmaların
da almış olduğu olumlu neticelere buradan işa
ret etmek yerinde olacaktır. Kamu mevduatının 
ve tasarrufçu kuruluşların t ediy atlarının, mu
ayyen bâzı bankalara yatırılması hususundaki 
kısıtlayıcı kararlara ve [kanuni hükümlere rağ
men, reklâm masraflarının kısıtlanması husu
sundaki genel görüşlere rağmen, banka 1964 
yılında 624 milyona çıkarmıştır. Türkiye'de 
mevcut bankalar arasında en yüksek mevduat 
artış hm % 913 oranı ale bu banlkadadır. Halk 
Bankasından sonra gelen bankanın artış hızı 
% 300 civarındadır. Bu çok büyük gayret, 
bankacılık alanında gayet mahir fikirlerin gay
reti ile olmuştur. Türkiye Halk Bankası bir
çok gayretleri yanında meslekî eğitim çalışma
ları da yapmaktadır. Özellikle sanatkâr ve kü
çük sanayici ile onların atölyelerinde çalışan 
usta ve kalfaları modern tekniğin gerektirdiği 
bilgilerle donatmak ve görgülerini artırmak 
için muhtelif sanat kollarında kurslar açmış
tır. Bugüne kadar muhtelif sanat dallarında 
açılan kurslardan 10 171 kişi başarı ile mezun ol
muştur. Hizmetlerini esnafın ve sanatkârın 
ayağına götüren banka 1964 yılında 71 aded 
olan şube sayısını 1969 yılında 181 e ulaştır
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, «bin işçi, bir başçı» 
diye bir atasözü vardır. Hakikaten Türkiye'de 
millî örgütlerin başına dünya çapında insanla
rın (geçmesini sağlamak gerekir, işte bir başçı 
genel müdür, ismi duyulmaz küçük bir Halk 
Bankasını bir dev banka (haline ıgetiriverdi. Hal
kın hizmetine koştu, ıonun alınacak İmalına de
ğil, dükkanındaki mevcut malzemesine bile kre
di açtı. Dedelerimizden kalma ahilik felsefesine 
uyarak esnaf ve sanatkârların elinden tuttu. 
Fazilet ve insanlık dolu genel müdüre ve onun 
yardımcı heyetine minnet ve şükranlarımı su
narım. 

Ziraat (Bankasına gelince: Ziraat Bankası 
1888 yılında 300 den fazla menafi sandığının in
tikali ile kurulmuştur. Dünya (bankaları arasın

da 200 ncü sırayı işgal eder. Bankanın amacı 
3202 sayılı Kanunla şöylece belirtilmiştir. Türk 
çiftçisinin tarımsal üretimine, tarım ürünlerinin 
sürüm ve satışına, tarım ve tarımsal sanayiinin 
millî ekonomi ^prensiplerine göre üretilmesiine 
matuf kredileri açmak ve keza yukarda arz 
ettiğim prensiplere uygun müesseseleri kurmak 
veya kurulmuş olanlara iştirak etmek ve bu iş
lerin yanında da (başta igene zirai mahsulleri 
kıymetlendirmeye matuf hertürlü kredi ve ban
kacılık hizmetlerini yapmak. 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bankası zi
rai kredi verir, zirai kredi ise, lorta ve uzun va
deli bir kredi konusudur. Kısa vadeli saydığı
mız işletme kredilerinin dahi ortalama vâdeleri 
iki seneye yakındır. Zirai kredinin uzun vadeli 
bir kredi konusu olduğu kabul edildiği takdir
de, bu kredinin finansmanında kullanılacak kay
nakların »da uzun vadeli kaynaklar olması ica-
beder. Bankacılık 'bir sanattır, millî bir sanat
tır, ince bir sanattır. Hele Ziraat bankacılığı 
bir teknik ve İhtisasa dayanan bir sanattır. Kay
naklarla plasmanların vâdelerini realist ölçü
lere göre ustaca tanzim etme sanatıdır. Bugün 
Ziraat Bankası Türkiye'nin 30 milyarlık mev
duatının % 30 nu elinde bulundurmaktadır. 
Bankanın 1966 - 1969 devresindeki faaliyetleri 
göz 'önüne alınırsa, (bankanın yönetici mensup
ları üzerlerine aldıkları vazifeleri tam olarak 
ifaya çalışmışlar, normal meslekî teknikin de 
üzerine çıkmışlardır. Değerli müessesenin foü-
tün mensuplarına teşekkürü (bir borç bilirim. 
Banka idareci ve mensuplarının bu üstün gay
retleri ve değerli çalışmalarını takviye etmek 
için Ticaret Bakanlığının harekete geçmesini 
rica ediyorum. Unutmamak lâzımdır ki, beş yıl
lık Plânın muvaffak olması Ziraat Bankasının 
omuzlarına yüklenmiştir. Çünkü, % 7 kalkınma 
hızına ulaşabilmek tarım sektörünün verimine, 
tarım sektörü de Ziraat Bankasına bağlıdır. O 
halde Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı nez-
dincle teşebbüse geçmelidir. 

Evvelâ 3202 sayılı Bankalar Kanununun 5 
ve 6 ncı maddelerinde, Devlet Bütçesine konul
ması âmir hüküm şeklinde olan, sermaye hisse
lerinin bütçelerine konularak noksansız öden
mesi. 

250 ve 691 sayılı konsalidasyon kanunları 
gereğince Hazine borcu imline gelen 371 mil-

I yon liranın bankaya ödenmesi. 
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Destekleme mubayaalarının tahsil edilemiyen 
731 milyonun bankaya ödenmesi için bir çare 
bulunması, 

1970 yılı Devlet Bütçesinde bankaya öden
mek üzere konulmuş bulunan 224 milyon lira
nın bankaya mutlaka ödenmesi, 

1969 yılında aylık vasati bakiyesi 1,6 mil
yar lirayı bulan Tarım Kredi (Kooperatifleri re
eskontunun bankaya zarar tevlidettiği nazara 
alınarak, aiksak reeskont fiyatının Ziraat Ban
kası lehine değiştirilmesi temin edilmelidir. 

Kurulduğu günden bugüne 106 faaliyet yı
lını arkada Ibırakan bu büyük ve millî Banka
mızın kuruluş Kanunu 33 yaşını doldurmuştur. 
Ziraat Bankası Kanununun günün ihtiyaçlarına 
cevap verecek (şekilde değiştirilmesi şarttır. 
Ziraat Bankasının faaliyetleri 440 sayılı Kanun
la tahdidedilmiştir. 'Türkiye'nin çok muhtaç bu
lunduğu sanayi yatırımlarına iştirak edeme
mektedir. Meselâ bir traktör fabrikasının an
cak % 20 Ihissesine iştirak edebilme hakkı var
dır. Halbuki bu payı artırılmalıdır, hiç olmaz
sa % 50 ye çıkarılmalıdır. 

Şimdi de Ziraat Bankasından bâzı ricaları
mız olacak. 

Demin de arz ettiğim gibi Türkiye'nin kal
kınması ve % 7 kalkınma hızına ulaşabilmesi 
maalesef tarıma bağlıdır, ilkbaharın sonunda 
yağmur yağmazsa, gübre dağıtımı, tohum dağı
tımı, ilaçlama zamanında yapılmazsa, bu hıza 
ulaşmaya imkân yoktur. O halde görülüyor M, 
Türkiye'nin kalkınması dolaylı olarak Ziraat 
Bankasının omuzlarına yükletilmiştir. Şahsi fik
rimce Ziraat Bankası, plânlamanın da üstünde, 
Başbakanlığın altında bir teşekküldür. Ziraat 
Bankası bu yerini bilmelidir. O halde banka 
Türkiye'nin gübre ve tohum işini halletmelidir. 
Bu konuyu halledebilir; gübre fabrikaları açar, 
tohum ıslah istasyonları kurar hariçten getirti
len zirai ilâçları istihsal için bir fabrika kura
bilir. Sulama işlerinde kullanılacak araç ve ge
reçleri imâl eder, dağıtımını bizzat yapabilir. 
Tarım işlerinde kullanılacak biçer - döver ve 
traktör gibi aletleri yapar ve yapmalıdır. Zi
raat Bankası dış memleketlere giden işçilerimi
ze yol göstermelidir. Haber verildiğine göre 
Türk işçilerinin Alman bankalarında 1,5 milyar 
Markı bulan mevduatı vardır. Bu mevduatı 
Türkiye'ye aktarmak mümkündür. Bunu temin 
etmek için Ziraat Bankası işçilerimizin kesif 

bulunduğu mıntakalarda şube açmalıdır, gezi
ci memurlar koymalı, işçilerimizin mevduatı 
teleks ile havale edilmelidir. Parasını üç gün 
içinde yerine ödendiğini gören her işçi Ziraat 
Bankasına bağlanabilir ve bütün muamelesini 
orası ile yaptıracaktır. Almanya'da çalışan işçi
lerimizden yüzlerce mektup alıyorum. «Para
mızı Türkiye'de bir yatırıma vermek istiyoruz, 
fabrika kurmak istiyoruz, bize yol göster» di
yorlar. üzülerek beyan ederim ki, bu müracaat
lara hakkı ile cevap verecek, onlara yol göste
recek gelecek paraları memleket yararına mec
rasına akıtacak bir örgütümüz yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitiriyo
rum. Anadolu'da elektriksiz bir kasabaya gir
diğiniz zaman gaz lâmbası ile sabahlara kadar 
çalışan bir bina görürseniz, biliniz ki, burası 
Ziraat Bankasıdır. Birçok Devlet dairelerinde 
iş olmadığından örgü örüldüğü veya gazete 
okunduğundan şikâyet edilir. Ziraat Bankasına 
giderseniz, bütün mensuplarının arı gibi çalış
tığını, insan üstü bir gayretle çalıştığını görür
sünüz, içiniz ferahlar, rahatlarsınız. Ziraat 
Bankası fazilet ocağı, feragat ocağıdır, insan
lık ocağıdır, kâmil insanların topluluğudur. Bu 
değerli müesseseye elimizi uzatalım. Bu gay
retle, bu kadar gayretle fedakârlıkla çalışan 
mensuplarını normal prosedürden çıkaralım, 
biraz refaha kavuşturalım. Ticaret Bakanımız
dan bunu rica ediyorum. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını candan dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Üner. 
Sayın Atmaca, buyurunuz efendim. 
Sayın Atmaca yok. Sayın Hazerdağh, buyu

runuz efendim. Sayın Hazerdağh saat 10 u 15 
geçiyor efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; geçen günlerde gün
dem dışı bir konuşmamda Anadolu'da korkunç 
kuraklığın hüküm sürdüğünü, Hükümetin bu 
kuraklık karşısında sustuğunu, yağmur duala
rına çıkan köylüye bir teselli ümidi vermediği
ni, burada uzun uzadıya ifade etmiş; Hüküme
tin alacağı tedbirler olduğunu arz etmiştim. 
Hükümetten, ilgili bakanlardan bir cevap çık
madığı için tekrar huzurunuzu işgal etmek mec
buriyetinde kaldım. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu konuşmamdan 

sonra son günlerde Anadolutâa yağan yağmur
ların mevzii sağnak yağışlar olduğu ve bir böl
genin bir kısmına yağıp, diğer bir kısmına yağ
madığını tekrar öğrenmiş bulunuyoruz; gelen 
arkadaşlarımızdan, meteorolojiden. Bu yağış
ların, yeraltı sularını da beslemiyecek derece
de ve kuraklığın giderilmesini, sonbahardan be
ri Türkiye'de yağış eksikliğini giderecek mahi
yette olmadığını tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım, bu yıl Türkiye'ye normal ya
ğışların bâzı bölgelerde 7 de biri, bâzı bölge
lerde de 5 te biri nisbetinde yağmadığını, me
teorolojiden öğrendim. Türkiye'nin millî geli
rinde tarım başta gelen bir etken, unsur. Bu 
yıl Çukurova'da mahsulün diğer yıllara naza
ran daha iyi olduğu söyleniyor. Mahsulün idra
kine de başlanmıştır. Şimdiden saman tarlada 
telef edilecektir. Ama yarın Doğu - Anadolu'da 
hayvanlar samansızlıktan kırılıp gidecektir. 
Bu yıl Türkiye ̂ de özellikle hayvan yeminde ve 
insan yiyeceğinde kıtlık denecek derecede, ta
rım ürünlerinde, eksiklik olacaktır. Biz bunu 
burada şimdiden ifade ediyoruz. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Ne yapsın? 
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım, yerinden ifade eden ar
kadaşıma cevaben de arz ediyorum; zaten no
tumda da var, yağmur yağmamış ise Hükümet 
buna ne yapsın, Ticaret Bakanı bilhassa ne 
yapsın diyenler olacaktır. Bu, basit bir sual. 

Arkadaşlarım, geçen gün de arz ettiğim gi
bi, Hükümetin şimdiden alacağı tedbirler var
dır. Bu tedbirleri geçen gün burada sayıp dök
müştüm. Şimdi gazetelerde okuyoruz. Kepek 
bir ihraç malı olarak istanbul'da çürüyormuş 
da, son zamanlarda ihracına başlanmış. Bu yıl 
Türkiye'de hay'/an yeminde kıtlık olacağına gö
re kepek ihracının durdurulması şimdiden lâ
zımdır. Hükümetin alacağı tedbirlerden biri 
bu olabilir ve bunu hayvancılık bölgelerine ak
tarması, stoklar yapılması lâzmıgelir. Bu, sa
yılacak tedbirlerden birisidir. Hayvan yemi ve 
hayvan nakli hususunda Hükümetin DD. nda 
ucuz taşıma tedbirleri alması lâzımgelir. Üste
lik bu yıl canlı hayvan naklinde DD. 3 misline 
yakın tarifeleri artırmış bulunmaktadır. Doğu -
Anadolu'dan canlı hayvanı nakleden bir vago
nun fiyatı Elâzığ'dan, örnek olarak veriyorum, 
Adana'ya 400 lira iken 1 100 küsur liraya çı

karılmıştır. Şimdi, Ergani'den, Diyarbakır'dan 
hayvanlarını beslemeye imkân bulamıyanlar 
Çukurova'ya canlı hayvanlarını nakletmek is
tiyorlar. Fakat bu ağır tarife karşısında hay
vanlarını nakletmek imkânı olamıyor. Ya yaya 
götürecektir, yahut hayvanları yerlerinde kırı
lacaktır. Bunu gazeteler de yazdı. Güney - Do
ğu'dan Çukurova'ya göçler başlamıştır. DD. 
nm şimdiden ucuz tarifeler tatbik etmesi ted
birlerden biri olabilir. 

Tohum ve ekmeklik buğday ithaline hız ve
rilmelidir. Hükümet buğday ithal ediyor, bu
nun haberini alıyoruz. Ancak, Sayın Ticaret Ba
kanından bir şeyi sarahatle öğrenmek istiyo
rum. 1970 yılında ekmeklik ne kadar, tohumluk 
ne kadar buğday ithal edilmesi plânlanmıştır? 

Muhterem arkadaşlarım, Anadolu'da 15 
Ağustosta tohum ekilecek yerler vardır. 60 - 65 
gün kalmıştır, tohum ekilmesine. Her yıl bura
dan, tohumluğun zamanında yetişmediğinden, 
verilmediğinden şikâyet eder dururuz. Şimdi
den Hükümet bu tedbirleri almazsa yarın to
humluk buğday bulamıyacağız. Tohumun bu se
ne ekilememiş olması gelecek yıl da tarım ürün
lerinin eksikliğine sebebolacaktır. Bu 10 dakika
lık müddet içerisinde saydığım tedbirler örnek 
tedbirlerdir. Hükümetin alacağı daha birçok 
tedbirler vardır. 1970 yılı Türkiye için, tekrar 
ediyorum, kıtlık denecek derecede tarım ürün
lerinin az olduğu bir senedir. Bilhassa, hay
van yeminden hayvan itlafı Türkiye'de büyük 
zararlar doğuracaktır. Halkımızın, millî geliri
mizin en başta gelen unsuru da hayvan üreti
midir. inşam beslemek Türkiye'de kolaydır, 
hayvanı beslemek daha güçtür. Bunun için Hü
kümetin şimdiden tedbirler almasını istirham 
ediyorum ve şimdiden Hükümeti uyarıyorum. 
Bizden yapıcı muhalefet olmamızı istersiniz. 
Şimdiden bu yapıcı sözlerimizi burada arz edi
yoruz ama, Hükümet yarın sonbaharda göre
cektir. Kıyametler koptuğu zaman, Hükümet 
bu tedbirleri vaktinde almamışsa biz de Hü
kümetten bunları sormuş olacağız. Hepinize say
gılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazer-
dağlı. Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bir, iki konu üze
rinde durmak üzere söz aldım. Biliyorsunuz 
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memleketimiz kalkınma içindedir ve yabancı 
dövize büyük ihtiyaç gösterir. Memleketimizin 
ithalât, ihracat açığı günbegün artmakta ve dö
viz tasarrufunu yaparak önemli ve verimli yere 
yatırmakla bu memleketin sanayileşmesi ve kal
kınması bir zorunluluk halini almaktadır, Şim
di memleketin ihracatını artırmak önemli bir ko
nu olarak karşımızda yapılması lâzımgelen bir 
husus olarak durmaktadır. Bunun yanı başında 
mevcut dövizlerden de tasarruf etmek de ayn 
bir mecburiyettir. Sizlere bir, iki misal vere
rek bu konunun önemini açıklamaya çalışaca
ğım. Bugün memleketimizde motorlu taşıt it
halâtı büyük yekûnlara baliğ olmaktadır. 1972 
plân hedeflerini, miktarını daha şimdiden aş
mıştır. Plânlama demek, hedefi koyduktan son
ra ona göre programlarla bunu gerçekleştirmek 
demektir. Denilebilir ki, bu plân hatalı yapılmış
tır, tenakuzlu değil. Bâzı tesirlerle motorlu ta
şıt fazla miktarda memlekete ithal edilmekte. 
Şöyle bir hesap yaptım. Fazladan memlekete 
onbin vasıta girmiş olsa, bunun memlekete yılda 
yaklaşık olarak on milyon dolarlık bir döviz 
sarfiyatını icabettirmektedir. Bu on milyon do
ları başka istikametlere, sanayi yatırımlarına 
yatırabilsek, çok ağır şartlarla almış olduğumuz 
bâzı kredilerin yerine ikame etmek imkânını bu
luruz. Bunun için yapacağımız bu gibi tasarruf
larla, döviz açığımızı, ihracatımızın yanıbaşm-
da tasarruf yoluyla bir miktarını karşılamış 
oluruz. 

Diğer bir konu ekmeklik buğday konusu. 
Memleketimiz her yıl büyük miktarlara varan 
buğday ithal etmekte; bunu ya hibe olarak ve
ya karşılık paralardan veya döviz olarak yap
maktadır. Ekmek halkımızın başlıca gıdasıdır, 
bunu bilmekteyiz. Köylü ekmeğini kendi yapar 
ve köylü ekmek israfında bulunmaz. Ancak, bü
yük şehirlerde kabul etmek lâzımdır ki, büyük 
miktarlarda ekmek israfı vardır. Bunun için ba
kanlığın küçük ekmek yapmak suretiyle bu ek
mek israfını önlemek istediğini bilmekteyiz ve 
bu mesailerinde kendilerine basanlar dileriz. 
Ama, bunun yanıbaşmda bildiğim bir hususu 
açıklamakta burada fayda görürüm. 

İsviçre, harb yıllannda ekmeğini bir gün 
bekletmek suretiyle satışa çıkardığı zaman % 
50 bir tasarruf sağlamıştır. Şehirlerimizde hiç-
olmazsa buna benzer bir hareketle, fazla taze 

etmek sarfiyatını önliyerek memlekete bir mik
tar olsun buğday ithalinin önüne geçmek belki 
mümkün olabilir. Büyük şehirlerimizde dahi 
yalnız ekmekle geçinen vatandaşlarımız vardır, 
doğru. Ama bunun yanıbaşmda birçok ekmek 
yiyen insanlann da yalnız ekmeğin kabuğunu 
yiyerek içini attığı veya taze ekmek yemek su
retiyle fazla sarfiyat olduğu da bir gerçektir. 
Bu konu Türkiye'nin şartlanna tam uyar mı 
uymaz mı meselesini Sayın Bakanımızdan tet
kik buyurmasını rica edeceğim. Bence, eğer bu 
konu 4 şehrimizde tatbik edilecek olsa İstanbul, 
Ankara, İzmir, Adana, ki beş milyona yakın bir 
nüfus teşkil eder, zannederim ithalâtımızın bü
yük bir kısmını belki önlemiş oluruz. Kalkın
mak istiyen memleketler de ergeç kemer sıkmak 
ihtiyacı doğacaktır. Bâzı fedakârlık yapmadan 
kalkınmanın olacağına da inananlardan deği
lim. Onun için, ergeç Hükümetimizin de kalkın
ma yaparken kemer sıkma mecburiyetinde kala
cağına inanmaktayım. Bu hususu açıklamak 
için söz aldım; Bakanlığa ve memlekete büttçe-
nin hayırlı olmasını temenni ederim. Saygıla
rımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın To-
paloğlu. Sayın Kutlar, buyurunuz efendim. 

1. TEVFÎK KUTLAR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlanm; ben, Ticaret Ba
kanlığı Bütçesi münasebetiyle bir teşekkür ve 
bâzı temennilerde bulunmak için söz almış bu
lunuyorum. Vaktinizi fazla işgal etmiyeceğim. 
Gaziantep fıstığı dillere destan çok güzel bir 
kuru yemişimizdir. Bu mahsulün ender yetişti
ğini, her iklimde olmadığını, küçük iklim değiş
melerinden müteessir olarak uzun seneler hiç 
mahsul alınmadığını, binaenaleyh çiftçiye mali
yetinin çok yüksek olduğunu, bundan evvelki 
bir iki konuşmamda da arzetmiştim. 1968 sene
sinde çok güzel bir rekolte idrak ettik. Sayın 
Hükümetimiz çiftçinin alın terini değerlendir
mek prensibini tahakkuk ettirerek destekleme 
mubayaası yaptı. 8 liradan Güney Birlikleri 
Kooperatifi 3 bin ton fıstık aldı. Halen elinde 
600 ton kadar bir mal var. 2 400 tonu satılmış
tır. Bundan elde edilen kâr iki milyona yakın
dır. 

Binaenaleyh, fıstık destekleme mubayaası 
diğer birçok mubayaalarda olduğu gibi, Hazine
ye zarar değil, kâr getiren bir konudur. Onun 
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için, bu sene de destekleme mubayaasının de
vam edeceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yorum. Sekiz lira olduğunu öğrendiğim taban 
fiyatın biraz yükseltilmesi ve seyyaliyet veril
mesi de yerinde olur. ' 

Diğer taraftan, fıstık İhracatının % 80 ninin 
Amerika'ya olduğu bir hakikattir. Bunu Avru
pa da öğrenmeye başlamıştır. Ticaret ataşeleri
mizin bu iş üzerinde önemle durmalarını bil
hassa istifham edeceğim. Rakibimiz, komşu
muz İran'dır, İran fıstıkları Gaziantep fıstığına 
nazaran biraz iri ise de, rengi sarı ve lezzeti 
Antep'in yeşil içli fıstığına nazaran azdır. Onun 
için bizim bu fıstığımızın daha kaliteli bir şe-
şilde yetiştiriılmiesi için de Tarım Bakanlığı ile 
işbirliği yapılmasının faydalı olacağına kaa-
nıiim. 

Diğer taraftan, Mersin'de bir İhracatçılar 
Birliği var. Lisans 'buradan alınır. Bu (lisans
lar maalesef donuktur. Ticaret hiçbir zaman 
donuk olamaz. Ticarette kâr da vardır, zarar 
da vardır. Onun için lisansın seyyal olması 
lâzım, haftalık borsalara göre tanzimi icabeder. 
1 200 dolardan tanzim edilen ıMsansa karşılık 
fıstığın tonuna 1 450 dolardan talep vardır. O 
halde eğer 1 200 dolarda ısrar ederseniz 250 
dolar bunun ihracatçısı döviz Ikaçalkçüığı ya
par. Biz bunu idbar etmiş oluyoruz. Nitekim 
son samanlarda kırmızı mercimek ihracatında 
da bu fiyat lisans dondurulması dolayısiiyle çok 
zararımız olduğunu öğrenmiş bulunuyorum. 
Sayın Bakanın bu hususu tetkik ettirmesini ve 
bilhassa lisansa seyyaliyet verilmesini istirham 
ederim. 

Üzüm konusunu bu kürsüden birkaç defa 
yine dile getirmiştim. Gaziantep'in 500 milyon 
kilo yaş üzüm istihsali vardır. Bu üzümlerimiz 
heder olmaktadır. Yas üzümün kilosunu çiftçi 
15 - 25 kuruş arasında elden çıkarmaktadır. 
Buna dahi, bâzı senelerde muvaffak olamamak
ta perişan bir duruma gelmektedir. Kuru üzüm
lerimizin de destekleme mubayaasına tabi tutul
ması çok yerinde olur. 

Çiftçinin alın terini ancak bu şekilde kıy
metlendiririz. Destekleme mubayaasında da 
zarar edilmiyeceğine eminim. Şayet bir miktar 
zarar edilir veyahut haşa baş bir fiyatla kuru
tursak fıstıktan kazancımızı buradan kapatı
rız. 

Güney Birliği Teşkilâtı, Hükümetimizin 
Güney Anadolu'da çiftçinin emeğini değerlen
dirmek bakımından kurduğu çojk hayırlı bir 
müessesedir. Bu müessesede Bakliyat Koope
ratifi de vardır. Bakliyatımızın da destekleme 
mubayaasına tabi tutulması bilhassa yerinde 
olur. 

Pamukçuluk konusu da vardır; fakat Çuko 
Birliîk gelip almaktadır. Çuko Birliğin orada 
devamlı teşkilâtı olmadığı için, ambarı olmadığı 
için. zamanında mubayaaya giremediği için pa
muk müstahsili zarar etmektedir. Onun için 
Güney Birliğinin (esas iştigal mevzularından 
olan pamuk alımının da Güney Birliğince yapıl
masını istirham edeceğim. 

Gaziantep büyük bir besici mıntakadır. Se
nenin 12 ayı 20 - 50 bin baş küçük hayvan 
beside bulunmaktadır. Hava alanımız bir ihracat 
limanı şeklinde, inşallah, 1971 sonunda ikmal 
edilecektir. Biz Orta - Doğuya oradan öt ihraç 
edeceğiz. Et - Balık Kurumunun birinci kısmı
nı yaptığı soğuk hava deposunun, ikinci kısmı
nın da bu senelerde yapılmasını memleket eko
nomisi bakımından bilhassa istirham edeceğim. 

Ben bu vesile ile Sayın Bakana ve teşkilâ
tına saygılarımı sunar, muvaffakiyetler diler; 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kutlar, teşekkür ederim 
efendim. Sayın Alihocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, evvelâ bir noktaya dokunmak 
isterim. Bir müzakere usulümüz vaı. Sayın Ba
kanla birlikte bakanlık mensupları, umum mü
dürlerimiz ve ondan sonra gelen memurlar çok 
sayıda Senatoya teşrif ediyorlar. Yani Cumhu
riyet Senatosu salonunun yansım hemen hemen 
memurlarımız işgal ediyor. Bence buna lüzum 
yok. Umum müdürler yahut müsteşarlar kâfi. 
Yani bu çeşit bir bütçe müzakere lısulü, bilmi
yorum, diğer memleketlerde zannetmiyor tim ki, 
böyle olsun. Aynı zamanda bir izdiham var, 
Bütçe müzakerelerinde büyük bir izdiham, bir 
telâş var; onun için bunu biraz hafifletmek ica-
bediyor. 

Muhterem arkadaşlar, benim görüşüm şu : 
bedbin bir tablo kafamda çiziyorum. Nikbin 
olmakta iyi bir şey. Ama vaziyet nikbin olmayı 
icabettirmiyorsa nasıl nikbin olabiliriz? Bu 
memlekete, Türkiye'ye kalkınmamış bir memle-
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ket diyoruz. Bazan bu sözü de kabul etmiyoruz-
ya. Ama kabul edelim veya etmiyelim, etrafı
mızdaki milletlerle mukayese ettiğimiz vakit 
Türkiye meselelerini halletmemiş. O halde kal
kınmamış bir memlekettir. 

Şimdi ithalât ve ihracat rejimi, efendim fın
dık meselesi, çay meselesi, bunlar bozuk arka
daşlar grupumuz adına konuşan Sayın Sabahat
tin beyi dinledim. Sayın Bakanı ayırdıktan son
ra, yani ben daha açık ifade edeyim, Sayın Ba
kanımızı ayırdıktan sonra, diğer memurlar fın
dık işini baltalamışlardır, diyor. Ben böyle ter
cüme ediyorum. Fındık işini baltalamışlardır. 
O halde benim burada söyliyeceğim bir kaç söz 
vardı, ben düşündüm, ondan sarfınazar edeyim. 
Çünkü benim söyliyeceğim, biraz da usule taal
lûk eden bir meseleydi. O halde biz her şeyi bı
rakıp, bunun şakası yok arkadaşlar, yani bir
birimizi itham ede ede artık muafiyet kazan
dık. Bir nevi muafiyet kazandık, yani bu 
ithamlar karşısında, efendim işte, «politika
cı umursamaz olur, yahut efendim bir aca
yip zihniyet» e., bu ağır bir ithamdır, arka
daşlar. «Bakandan sonra gelen hizmetliler Ba
kanı dinlememişlerdir, fındık fiyatları şu duru
ma girmiştir» diyor. O halde biz bütün arka
daşlarımızın konuştuğunu bir tarafa bırakarak, 
ciddî surette bu meseleyi halletmemiz lâzım. S?.-
yın Bakanımız bunu nasıl izah edeceklerdir, 
bilmiyorum. Eğer varsa bir şey, bu memleketin 
bu milletin menfaati için; - dün Millî Eğitim 
Bakanı benim israf hakkında bu kürsüden söy
lediğim şeyi kabul ettiler - Sayın Bakan da bu
nu kabul edecek, muhalefeti muvafakati ile 
bunların üzerinde duracağız. 

Şimdi kafamdan geçiyor, ben şunu söyliye-
cektim, arkadaşlar : Banka kredilerinin tevzi-
inde bir gülünç takip yolu var. Gülünçlüğü şu
radan ileri geliyor. Evvelâ bizi gülünç duruma 
düşürüyor. «Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin
dir» Biz de onların temsilcisiyiz. Biz bu kredi 
meselesinde gülünç duruma düşüyoruz. Gülünç 
duruma düşecek hallerin içindeyiz. Nasıl? Mi
sal vereyim. Palan kazadan esnaf kefalet koo
peratifinden yazarlar, bize plasman gönderin. 
E... telefonu açarız ilgililere söyleriz. Evet efen
dim, göndereceğim şu edeceğiz bu edeceğiz der
ler. Gönderilmez. Çıkar buraya gelirler. Gide
riz. umum müdür beyle görüşürüz. Ben Cumhu

riyet Senatosu üyesi olarak, arabam yok, bir 
şeyim yok; dolmuşa biniyorum, umum müdürün 
huzuruna gidiyorum. Umum müdür bakıyorsun, 
adam koskoca bankada, onun huzuruna çıkıyo
ruz, kapısını vuruyoruz; o da kendisinin hutu
runa çok parlömenter geldiği için, yorgun bir 
bakıma o da ambele olmuş. Efendim, buyurun 
diyor. Efendim, bu Esnaf Kefalet Kooperatifi
nin plasmanı noksan, bunu bir lûtfetseniz filân 
diyoruz. Tapuyu getirin, diyor. Yanlış söyle-
miyorsam, bir şey getiriyorlar yahut baktırı
yor, falan. «Ha beyefendi de teşrif etmiş, bura
ya bir 50 bin verin» diyor. Arkadaşlar, bu ne 
biçim idars, bu ne biçim şey. Hem biz perişan 
oluyoruz, hem de gelen vatandaşlarımız. Haydi 
bi.9; seçimle gelmişiz, boynumuz eğri. Kime eğ
ri? Seçmene eğri. Gelen arkadaşımıza diyemiyo
ruz ki, sevgili hemşerim beni oralara kadar gö
türme, beni şube müdürlerinin önüne kadar, 
daha aşağılara kadar götürme; yerleri de yok 
zaten, bazan oturamıyoruz ayakta bekliyoruz. 
Gidiniz Ziraat Bankasına personel müdürü sı
kışık bir odaya oturmuş; efendim, zirai kredi
ler müdürü de öyk, kapıyı açıyorsu
nuz Parlömanterlerle dolu, ondan sonra dö
nüp ayakta bekliyorsunuz. Nedir bu, Parlö-
manterlerlik mi Allahaskına? Bunun ne tadı 
var, ne tuzu var. öteki de öyle, Ziraat Banka
sına gidersiniz, efendim zirai plasman yok. Bi
raz zirai plasman gönderin deriz, tabloyu açar 
«evet evet bir 100 bin lira gönderelim; vardı 
yoktu...» 

Şimdi misal zikredeceğim: Horasan Esnaf 
Kefalet Kooperatifinden arkadaşlar gelmişler. 
Bakanlarımızdan birisinin yanına gitmişler. Te
lefon etmiş. Efendim «?00 bin lira vereceğiz.» 
Artık Bakan, veremiyecek durumda da olsa 
vereceğiz diyor, bilmiyorum. «Vereceğiz» de
miş, aradan iki ay geçmiş set, yok. Geçen gün 
buraya gelmişler. Efendim, bir bankaya gide
lim. Niye gidelim bankaya, neye götürüyor
sunuz beni bankaya, dediğimde; «E, efendim 
bize 300 bin lira söz vermişlerdi de, 100 bin li
rasını hemen göndereceklerdi, göndermediler.» 
E, kim demiş? Umum müdür bey demiş. Niye 
göndermedi? «Bilmiyorum. Aradan bu kadar za
man geçti. Biz de efendim, mahallinde bunu 
söyledik, itibarımız da sarsıldı, kötü bir duru
ma düştük.» Efendim, şimdi gelmiş görmüşler 
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100 bin lirayı çıkarıyoruz, 200 binini de sonra 
göndereceğiz demişler. Halbuki o zaman 300 
bini derhal gönderecekti. 

Şimdi ben Sayın Bakan vasıtasiyle, yetkili 
arkadaşa soruyorum. Buraya para gönderile-
cek idiyse, Horasan Esnaf Kefalet Kooperatifi
ne para gönderme hakkı varsa, bu kooperati
fin plasman hakkı varsa, niçin bu 'formalitelere 
bizi sokuyorsunuz? Niçin zaman zaman tetkik 
edip, efendim herkesin bakkını vermiyorsunuz? 
Ben geldiğim vakit, gelmemem lâzım ama, mem
leketin şartlarına uymusıır geliyoruz, biz geldi
ğimiz vakit, başka arkadaşlarımız geldiği vakit, 
bize bir ölçü, bir kıstas göslermiyorsunuz? O 
itibarla arkadaşlar, bunu bilelim. Kim zorlar-
sa kredi veriliyor. Yani buna resmî kredi diye
ceğim. Zirai kredilerde zorluyoruz, zirai plas
man veriyor. Zorluyoruz, üzerinde dur diyoruz, 
baskı mı dersiniz, ne derseniz deyiniz, veriyor
lar. Bunu bir usule sokmak lâzım, arkadaşla
rım. 

Bir âfet dolayısiyle Ziraat Bankası köylü
ye yardım etti. Fasla yardım yaptı. Bir hizmet 
gördü. Bu hizmette suiistimal edilen taraflar 
vardır. Bu bankaya bağlı olmaksızın edilmiş
tir. 

Tortum'da Sayın Bakana bir mektup yaz
dım. Şikâyette bulunmuşlardı, bana. Efendim 
dediler, «Hükümetten, bankadan Allah razı ol
sun iyi yardım yaptı, şöyle olduk, böyle olduk; 
fakat yarımız yardım alamadık, falan falan 
köyler de hic alamadılar. x 

Şimdi madem ki banka veriyor. Bankaya 
bağlı olmaksızın usulsüzlükler var. onları da 
halledemiyoruz. Madem ki, veriyor ben de 
sordum bunu, 21 . 3 . 1970 gününde. Ne yapa
yım kalkıp bankaya gidecektim; demin anlat
tığım gibi, o lodadan o odaya, 'o 'odadan o odaya 
şahsiyetimiz (kalmıyor. Ben de tuttum Sayın 
Bakanımıza bir mektup yazdım; 21 . 3 . 1970 
de. Bir tetlkik edilsin, cevabını versin, biz de 
vatandaşlara söyliyelim dedik. Bugüne kadar 
bir cevap alamadım. Alamadığımı da kınamı
yorum çünkü, izdiham fazla. Hepimiz sabahtan 
aJkşama kadar, Hükümet üyelerini dairelerde 
meşgul etmekteyiz. Arkadaşlarım, Hükümet 
üyeleri, bakanlar çalışamamaktadırlar. Bunu 
muvafık, muhalif bilelim; çalışılamamaktadır. 
Çünkü bendeniz de dâhil olmak üzere, gidişata 
uyarak, en ufak işleri, odacı tâyinine kadar ba

kana söylemekteyiz. Biz bunları terketmezsek, 
biz müspet bir yola, aklî yola girmezsek, ken
dimi de dâhil ediyorum; efendim bakan fındık 
meselesine çare bulacak. Ne zaman bulacak ar
kadaşlar? Saat dokuza kadar bakanın odası ha
rıl harıl işliyor. Gidiniz, her bakanın koridorla
rına kadar tıklım tıklım doludur. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, iki dakika
nız var, hatırlatıyorum, efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Peki 
Sayın Bakan, ne zaman uyuyacak, ne zaman 
bunlara çare bulacak? Sonra arkadaşlar dışarı
da 180 bin liralık Mersedesler, ben markalarını 
bilmem, lüks arabalar, dolu sokaklarda, arka
daşlar. Gençler, uzun saçlı gençleri görüyorum, 
oturuyorlar, iki kişilik arabalarda, bu fukara 
memlekette. Hani Gümrük meselesi, hani Güm
rük Bakanlığı, hani Ticaret Bakanlığı, hani Ma
liye Bakanlığı, hani Ferid Melen'ler, (hani Erez'
ler. Hani düzelttik, hani 27 Mayısçılar, neyi dü
zelttiniz söyleyin bana? Buğun arkadaşlar Tür
kiye fakir, 300 bin liralık, 500 bin liralık mer-
sedes arabalar Türkiye^e ne demektir? Söylü
yoruz dedim ya, beyefendilerin kimisi bakıyor, 
bu heyecanlı bir adanı, gülmesi geliyor, sena
törler benim mizacımı biliyor, ama söylüyorum 
ne zaman düzelteceğiz, arkadaşlar? Allahaşkma 
bu meseleler üzerinde biraz ciddî duralım. Tür
kiye'de 500 bin liraya Mersedes nasıl olabilir, 
arkadaşlar? 180 bin liralık Mersedes'e Türkiye'
de nasıl binilebilir? Ben Hükümeti böyle anlı
yorum, Hükümet bunlara çare bulacak bir te
şekküldür, arkadaşlarım. Daha başka şeyler de 
var, ben teferruatını bilemiyorum. Şimdi, bir 
başka büyük devletlerden misal vereceğim, ama 
o zaman bir ad takarsınız, sağcı, solcu şudur, 
budur diye; o sebeple vermiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim görüşüm bu. 
Ben bir mütehassıs değilim, ama Türkiye'nin 
durumuna baktığım vakit, öyle düzen değişsin 
nıeyişsini bir tarafa bırakınız; demokrasi ile 
idare ediliyoruz. Hür teşebbüs, özel teşebbüs. 
Ama bunun ölçüsü nedir. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, lütfen nut
kunuzu bağlayınız, efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Biti
riyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Tür

kiye, igelişmemiş memleket diyoruz. Dövize ihti-
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yacı olan bir memleket, diyoruz. Dünyanın en 
lüks arabaları hem politikacıların altında, hem 
de herkesin altında. Bu ne tezat, arkadaşlar. 
Söyliyeceğim şeyler çok, arkadaşlar. Yalnız de
dim ya, fındık meselesini konuşsak bile zama
nımız kâfi gelmez. Efendim, teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Aliho-
cagil. 

Muhterem senatkrler, Sayın Alihocagil. isöz-
lerinin başında Ticaret Bakanlığı müntesibi ar
kadaşlarımızın kalabalık bir kadro ile Cumhu
riyet Senatosunda bulunduğunu ve bunun da 
doğru olmadığını, ifade ettiler. Bu husus, doğ
rudan doğruya Riyasetle de ilgili bir husus ol
ması hasebiyle, Riyaset görüşlerini Yüce Heye
tinize arz etmektedir. 

Muhterem senatörler, Ticaret Bakanlığı Büt
çesi müzakere edilirken, sayın üyeler şimdi ha
tırıma gelebildiği kadarını tesbit ediyorum, sa
yın üyeler Halk Bankası üzerinde tenkıdlerde 
bulunurlar, Ziraat Bankası üzerinde tenkidler-
de bulunurlar, ihracat mevzuunda tenkidlerde 
bulunurlar, ithalât mevzuunda tenkidlerde bu
lunurlar, kotaların tanzimi hakkında tenkid
lerde bulunurlar, kooperatif ve teşekküller hak
kında tenkidlerde bulunurlar, Et ve Balık Ku
rumu üzerinde tenkidlerde bulunurlar, stan-
dardizasyon mevzuunda tenkidlerde bulunur
lar, TMO üzerinde tenkidlerde bulunurlar ve 
müzakere tarzımıza göre de hemen bunların 
cevaplarını isterler. Bir vekilin bu kadar dağı
nık mevzularda, mütahassıs arkadaşlarına da
nışmadan muhterem heyetinize kifayetli cevap 
veremiyeceği zahirdir. Binaenaleyh, bu heyet 
vazifeşinashk şuuru içinde muhterem heyetini
zi sormuş olduğunuz sualleri, yapmış olduğunuz 
tenkidleri cevaplamaya âzami gayretli hassa ve 
hürmetkar olması hasebiyle bulunmaktadır. Bu 
sebepten Sayın Alihocagil'in bu tenkidini Ri
yaset olarak tekabbül etmediğimizi Yüce He
yetinize arz etmek isterim efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Kim 
tekabbül etti ki, siz edeceksiniz. Zaten düzele
ceği yok, ben biliyorum. 

BAŞKAN — Sayın Baykal, buyurunuz efen
dim. 

BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın 
Başkan, sayın senatör arkadaşlarım; Ticaret 

Bakanlığı bütçesinin konuşulması münasebe
tiyle Karadenizin sarp ve dar arazisi içerisinde 
yaşıyan 3 ,5-4 milyon insanın tek mahsulü fın
dık mevzu üzerinde, fındık mevzuunun bir yö
nü üzerinde, ben de durmak istiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, fındık mahsulü hakika
ten dik yamaçlarda yetişen bir mahsûl olduğun
dan vatandaşların canını dişine takarak fındık 
bahçelerinde yetiştirdiği fındıklarının kıymet-
lendirilmesini elbette M, arzu etmektedir ve is
temektedir. Bunun için fiyatların her sene Hü
kümetçe kon alan bir taban fiyat üzerinden yu
karı olmasını arzu ediyoruz. Bu sene hakikaten 
taban fiyatından daha fazla fiyatlara fındığı
mız satılmıştır. Ancak, teferruatına girişmiyece-
ğim; Sabahattin Orhon Bey arkadaşımın bu
rada sizlere bahsettiği mevzua aynen iştirak 
etmekteyim. Hakikat bu merkezde tecelli et
miştir. Benim üzerinde duracağım cihet şudur: 
Aziz arkadaşlarım, fındık mahsulü, her sene 
aynı derecede olmamaktadır. Bâzı sene fazla, 
bâzı sene noksan olmaktadır. 1966 senesinde 
büyük bir mahsûl idrak ettik, o seneden bu 
yana mahsûl seneden seneye düştü. Fındık mah
sulü az olduğu seneler randımanlı olur, çok ol
duğu seneler randımansız olur. Randımansız 
oluşunun sebebi, fındık dalının aldığı gıda üze
rindeki meyveyi tam mânasiyle besliyemeyişin-
dendir. 

Bu yüzden çok fındık olduğu senelerde, id
rak ettiğimiz mahsulün randıman az olur, bu
ruşuk fındık, özürlü fındık daha çok olur. Şim
di benim değineceğim cihet, bu sene oldukça 
iyi görünen ve fakat tehlikeleri de daha önü
müzdeki günlerde olabilir, inşallah olmaz, fın
dık mahsûlü iyicedir. Bir tehlike görmezse köy
lümüzü tatmin edecek derecededir. Şimdi, bu 
fındık tüccar veyahut kooperatife satılırken, 
alıcılar fındığın randımanını hesabederler, fın
dığı kırarlar, sağlamını bir tarafa ayırırlar, 
çürüğünü bir tarafa ayırırlar, özürlü fındık 
dediğimiz, tam mânasiyle gıdasını alamamış 
fındıkları da bir tarafa ayırırlar. Şimdi bu 
özürlü dediğimiz tam dolmamış fındıkları ikiye 
ayırır yarısını kendi lehine, kendisine alır, ya
rısını da satın aldığı adama kabul eder, yarıya 
alır. Bu sene arkadaşlar hiç yoktan, durup du
rurken, nereden çıktı bilmiyoruz, plânlama ne
reden bildi, onu da bilmiyorum, plânlama gel-
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di bu fındıkların ihracedilemiyeceği kararını 
bildirdi. Benim köylümle beraber o bayırlarda 
canını dişine takarak fındık mı yetiştirdi, fın
dık mı topladı, onu da bilmiyorum, nedense 
musallat oldu. Nedir sebebi, hâlâ anlıyamıyo-
rum, zaten temas etmek de güç. Plânlama ile 
konuşmamız mümkün değil, sormamız da müm
kün değil, sorup öğrenemiyoruz da. Nedir, se
bebini şu kürsüden Sayın Bakana soruyorum 
bana izah etsinler. Şimdi, bu özürlü fındığın 
ihracı öteden beri yapılıyor. Bugün piyasa düş
tükten sonra fiyatı derecesinde satılıyordu, 
özürlü fındık. Bugün harice ihracedilmeme ka
rarı plânlamanınmış, ona soruyoruz, Ticaret 
Bakanlığından geldi, biz böyle karar verdik, 
diyor. Burası diyor ki, biz bilmiyoruz. N^dir 
bilmiyoruz? Bu fındığın kaderi ile oynamak, 
benim canını dişine takan dar geçimli olan va
tandaşımın, müstahsıla kadar intikal eden, müs
tahsilin midesine el uzatılan mesele nedir? Bu
nun üzerinde esaslı şekilde durmak lâzımgelir. 
Avrupa özürlü fındığı alıyor; alıyor ve kıy
metlendiriyor. Ben memlekete döviz sağlıyo
rum ve elimdeki fındığı da gideriyorum. Şimdi 
şayet ihracedilmediği takdirde, özürlü fındı
ğın fiyatı sıfır. Para verilmiyor. Satılmıyan 
bir metaı tüccar para verip de almaz, zarar et
mek istemez. Ne yapacaktır? Randıman hesa
bında tümünü çürüğe çıkaracaktır. Vatandaşı
mın aleyhine, fındığın fiyatını altı lira koydu
ğunuz takdirde, bir lira daha düşük, fındığı
mın fiyatı beş liraya gelecektir. Benim vatan
daşımın cebine bir lira noksan girecektir, sırf 
bu karar yüzünden. 

Bunun üzerinde esaslı durulmalıdır. Denile
cektir ki, efendim, özürlü fındığın bu şekilde 
gitmemesi memleketteki makinalarımızı kıy-
metlendirecektir, ezecektir, un yapacaktır fa
lan. 

Bunu yapacak derecede, istihsal edilen 
özürlü fındığı, bugün o hale getirecek şekilde 
teşkilât maalesef yoktur. Bunu vekâlet, belki 
Sayın Bakanım böyle bir teşkilât vardır, bunu 
bu şekilde kıymetlendireceğiz, diyebilir. Ama 
bugün hesabi olarak istihsal edilen özürlü fın
dığı, dedikleri şekilde un yapacak, kıymetlen
direcek ve satacak bir teşkilât vardır, fakat 
kâfi değildir. Kâfi gelmemektedir. Şimdi bu se
ne idrak edeceğimiz fındık mahsulü bir hayli 

fazla olacağına göre, bu mahsûl içerisinde dal
ların besliyemediği özürlü fındığın çok olması 
ihtimali karşısında, bu özürlü fındıklar harice 
ihracedilmediği takdirde, fiyatı düşük olacak 
ve müstahsil zarara girecektir. Köylünün, bi
zim vatandaşın gözü fındıktadır. Sporcuların 
gözü topta, bizimki de yuvarlak fındıkta. 

Aziz arkadaşlarım, bir de Fisko - Birlik yö
nünden taban fiyat meselesi vardır. Fisko - Bir
lik aslında bir ticari müessesedir. Bu ticari 
müessese bir tüccar gibi hareket etmek mecbu
riyetindedir. Nasıl yapacaktır? Fındık fiyatı 
altı lira; altı liradan o gün piyasadan alması 
icabeder. Müstahsilin malını Hükümetin koy
duğu taban fiyattan almaktadır. Bu taban fi
yat, Hükümetin ayrıca vatandaş zarara girme
sin için göğüslediği, bir meblâğ ile karşısında 
olduğu bir iştir. 

Fisko - Birlik tüccar gibi fiyat indikçe, 
çıktıkça kendisini ona göre ayarlamalıdır. Bu 
sene meselâ, Fisko - Birlik vatandaştan aldığı 
fındığın fiyatını Hükümetin verdiği fiyattan 
vermiştir, 580 kuruş. Halbuki, tüccarın aldığı 
yedi liraya kadar çıkmıştır. 580 kuruş ve 7 lira. 
Fisko - Birlik vatandaşlarına fiyat arttı diye 
fındığını fazla fiyattan satmıştır. Fakat farkı
nı vatandaşa intikal ettirmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Baykal iki dakikanız 
var, hatırlatıyorum efendim. 

BEKİR SITKI BAYKAL (Devamla) — To
parlıyorum. 

Şimdi fındığın yanısıra bir de yüksek kaza
larımızda patatesçiliğimiz vardır. Hakikaten, 
biraz evvel Sayın arkadaşım Orhon, bu koope
ratiflere ilişti. Sayın Bakanımdan istirham edi
yorum, patates üreticilerinin de kooperatifleşti-
rilmesini diliyor, arzu ediyorum. 

Arkadaşlar, vatandaşların 500 lira, 800 lira, 
1 000 lira gibi kooperatiflerde kredileri var
dır. Bugünkü para karşısında 500, 700, 800 lira 
gibi bir paranın hiçbir kıymeti yoktur, hiçbir 
faydası da yoktur. Plasman mevzuunda dar va
ziyettedir, bankamız. Hükümet olarak bu plas
man vaziyetini halletmek lâzımdır, buna bir 
çare bulunmalıdır. Biz istirham ettiğimiz tak
dirde, plasmanımız yoktur deniliyor ve doğ
rudur. Biraz da bu, taksitlenecektir, koopera
tif borçları, şudur, budur meselesi bir hayli va
tandaşı da borç ödemekten berî kılmıştır, o da 
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çıkmamıştır, çıkacaktır hikayesi karşısındayız. 
Bu zirai krediye de bir çare bulunmasını istir
ham ediyoruz. 

Ticari kredilerin verilmesi şeklini de bir şek
le bağlamak lâzımdır. Fındığın alımı satımı sı
rasında kredi çok verilmelidir. Fakat, bu iş 
bittikten sonra krediler normal şekilde rayına 
oturtulmalıdır. Aksi takdirde murabahacıların 
elinde vatandaş sızlar, vatandaşı sömürürler. 
Benim arzım bundan ibarettir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bay-
kal. Muhterem senatörler, şahısları adına 6 sa
yın üye tenkidlerini yapmış bulunmaktadırlar. 
Bir önerge var, okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Saygılarımla. 

Muş 
İsa Bingöl 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen 
sayın üye? Yok. önergeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etamiyenler... önerge 
kabul edilmiştir efendim. 

Muhterem senatörler, Ticaret Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki tenkit konuşmaları ikmâl 
edilmiş bulunmaktadır. Şimdi söz sırası sayın 
Bakandadır. Ticaret Bakanı sayın Titrek, bu
yurunuz efendim. 

Sayın Titrek, bir hususta malûmatınızı ri
ca edeceğim. Yüce Senatonun almış olduğu bir 
kararla cevap hakkı müddetiniz 20 dakika ile 
tahdit edilmiştir, efendim. 

TİÜARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Çankırı) — Sayın Başkan, muhterem senatör
ler; vaktin azlığı sebebiyle izahatlarıma uzun 
zaman ayırmayacağım. Esasen, 2 Şubat 1970 
günü gece 23.00 - 24.00 sıralarında gene muh
terem senatörlerin huzurunda bütçemiz geçmiş 
idi. O bütçe müzakereleri sırasında, partilerin 
gurup sözcüsü olan arkadaşlarımızın birçok 
iddialarına geniş temaslar yapmak suretiyle ce
vaplandırmıştım. Bugün bu cevapları tekrardan 
mümkün olduğu derecede kaçınarak, sorulmuş 
olan suallere cevap vermek ile yetineceğim. Yal
nız 2 Şubattan itibaren, 1970 yılı içerisinde, Ti-

I caret Bakanlığını ilgilendiren meseleler neler
dir, neler oldu ve bugüne kadar alınmış olan ka-

1 rarlar nelerdir, birazcık da bunların üzerinde 
I durmakta fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün Ticaret Ba
kanlığının hassasiyetle üzerinde durduğu husus-

. lerden bir tanesi tediye muvazenemizi temin ede
bilmek için ihracatı geliştirebilmektedir. Bunun 
için de Ticaret Bakanlığı erkânı olarak, bütün 
arkadaşlarımla birlikte, ihracatı geliştirebilmek 
için elimizden geldiği şekilde bir gayret peşin
de bulunmaktayız. Bunun yalnızca bizim gayret
lerimizle halli, takdir edersiniz ki, mümkün olmı-
yacaktır. Binaenaleyh ihracatta bir eğitim esas
tır. Bu eğitim de Ticaret Bakanlığının öncülü
ğü altında, ta en aşağı üreticiye kadar intikal 
etmesi lâzım gelen bir husustur, işte bunu te
min edebilmek için Birleşmiş Milletlerin yardı
mı ile ihracat eğitim ve araştırma enstitüsü ku
rulmasına gayret sarfedilmektedir. Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı böyle bir teşebbüsün Türki
ye'de yapılmasına karar vermiş bulunmaktadır. 
inşallah yakın bir zamanda büyük bir ihtiyacı
mıza cevap verecek olan bu teşekküle kavuşa
cağız. Gene bakanlığımız ihracatımızı geliştire
bilmek için 1970 yılı içerisinde bir seminer dü
zenlemeyi düşünmektedir. Bunun için de ön 
çalışmalara başlanmış bulunmaktadır. Yakın bir 
tarihte, gazetelerde okumuşsunuzdur, ihracat 
rejimimizin ana hatlarını tesbit etmek üzere 
Bakanlığımızda Türkiye'nin bütün bölgelerin
den gelmiş olan temsilcilerle bir toplantı yapıl
mıştır. O toplantıya gelmiş olan kimselerin bu
lundukları temenniler, verdikleri bilgiler kıymet
lendirilerek, yakında ihracat rejimimizi de tes-

I bit edeceğiz ve ilân edeceğiz, Haziran başında. 
Muhterem arkadaşlar, bugün üzerinde, fi

yat politikası bakımından arkadaşlarımız çok 
durdular. Biz Bakanlık olarak ve hükümet ola
rak fiyatta şunu düşünmekteyiz; tüketici ve üre
tici bu ikisinin menfaatlerini karşılamak zo
rundayız. Birini birine feda edemeyiz, işte bu 
sebeple tüketici sorunları hakkında 20 Mayısta 
Ankarada, Üniversitelerin ve diğer bir takım 
amme kuruluşlarının iştiraki ile bir seminer dü
zenlenmiştir. Bu seminerde öyle tahmin ediyo-
rumM, tüketicinin sorunları hakkında ve ba
kanlığımıza alınması lâzım gelen bâzı tedbir
ler hakkında ışık tututcu bilgi alacağımızı ümid 

I etmekteyiz... 
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Muhterem arkadaşlarım, kooperatiflerden 
çok bahsedildi ve daha evvelki 2 Şubattaki ko
nuşmamada, ben de üzerinde hassasiyetle dur
muştum ve halen de durmaktayız. Kooperatif
çilik, bugün bir kooperatifi kurmakla kifayet 
etmiyor Bunun idaresi mühimdir. Bugün Türki
ye'de çekmiş olduğumuz sıkıntı kooperatifçilik 
yönünde, idarecilik yönündedir. İşte bu dâvayı 
da halledebilmek için kooperatifçiliğimize idare
ciler temin etmek, geliştirebilmek için Türk -
Alman kooperatifçilerinin işbirliği ile yakın bir 
tarihte, ki bu zannedersem bir hafta kadar 
evveldi, Ankarada bir seminer düzenlenmiştir. 
Bu seminer neticesinde öyle tahmin ediyoruz 
ki, kooperatiflerimizi yönetecek olan elemanları 
biraz daha dikkatli yetiştirmek imkânını bula
cağız. Ve icabında bunları Almanya'da muayyen 
müddetle de staja göndermiş bulunacağız. 

Kısaca bu 3 aylık devre içerisinde bakanlı
ğımın tututmunu izah ettikten sonra bazı husus
lara cevap vermek mecburiyetini hissediyorum. 
Bu arada sayın Nejat beyin bahsettikleri hu
susa değineceğim. İhracatımızın kliringli ülke
lere kaydığı yolunda beyanda bulunarak, bu
radan bir rakkam vererek çıktılar. Duyduğu
muza göre 145 000 000 dolar, dediler. Muhte
rem arkadaşlarım, bilhassa ben şunu rica ede
ceğim. duyduğunuz her rakkama inanmamanı
zı bilhassa istirham ederim.. Bunu tahkik etme 
yollarını bulmuş olmamız lâzım gelir. Burada 
her duyduğumuz rakkamı tekrar edersek, 
söylersek meselenin ciddiyetine de pek ehem
miyet vermediğimiz gibi, bir husus ortaya çık
mış olur. O bakımdan sayın Nejat beye arzedi-
yorum; 1970 yılı ilk 3 aylık devre içerisinde 
ihracatımız 155 831 000 doları bulmuştur. Bu
nun 1969 a nazaran farkı 30 000 000 dolar civa
rındadır. Bunun kliringli ülkelere olan nisbeti, 
3 aylık ihracatta 70 000 000 dolar. Çoktur, ama 
şurasını arzedeyim, bu ancak elde kalan tütün 
ve pamuk lisansları dolayısiyle bu aylara içe
risinde verilmiştir. Bu artış bundandır. Yoksa 
umumi ihracatımız içerisinde sena sonunda kli
ring ülkeleriyle ihracatımız, tüm ihracatımızı 
% 20 sini geçmiyecektir. Geçen sene hakkında 
birazcık bilgi verirsem, geçen sene kliringli 
ülkelerle ihracatımız 103 000 000 dolır olmu> 
tur. 1968 yılında 102 000 000. Arada bir 5 küsur 
milyon dolarlık bir fark bulunmaktadır. Buna 

mukabil ihracatımızda meselâ, Ortak Pazar ül
kelerine yapmış olduğumuz ihracat, 1968 yılın
da 164 000 000 dolar iken 1969 yılında 
214 000 000 dolara çıkmıştır ki, 50 000 000 
dolara yakın bir artış vardır ve diğer ülkelerde 
de böyle bir artışımız bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, belki 2 Şubat tarihli 
konuşmamızda bu ihracat ve ithalâtımız hak
kında kesin bilgi belki arz edememiş olabilirim. 
O bakımdan rakamları birazcık tekrarında her 
halde fayda mülâhaza edersiniz. 1969 yılında 
umumi ihracatımız 536 834 000 dolar olmuştur. 
1968 e nazaran farkı 40 000 000 dolardır. Bili
yorsunuz bu sene 600 000 000 dolar plânda tes-
bit edilmiştir, hedef olarak gösterilmiştir. Şu 
3 aylık vermiş olduğum neticeler bizi öyle tah
min ediyorum ki, bu hedefe ulaştırabilecek bir 
ümitli başlangıç olarak göstermektedir, inşal
lah, Allah'ın yardımı ile ve diğer memleketlerin 
bizlere gösterecekleri yakınlık sayesinde plânın 
öngörmüş olduğu 600 000 000 dolarlık seviyeyi 
başarırız. Gayretimizde bu yoldadır. Yalnız bu 
arada belki garipsiyeceksiniz, bâzı arkadaşları
mız da tuhaf karşılıyabilirler ama, hakikaten 
ihraçlarımızın bu seviyeye ulaşabiılmesi için ge
ne bir unsur var, iklim şartlan, hava şartları. 

Dört tane klâsik fındık, üzüm, tütün, pamuk 
gibi maddelerimizin ihracını ne kadar çok yapa
bilmek istesek de, bu en nihayet verimle mu
kayyettir. İç piyasayı karşıladıktan sonra dış 
piyasa ihtiyacına da cevap verebilme durumu
dur. İnşallah önümüzdeki sene bu mahsulleri
mizde bol bir mahsul yıllı idrak edersek, ihra
catımız, ben şimdiden «ize söyliyeyim 600 mil
yon doların üzerine mutlaka çıkacaktır, Çünkü, 
bize göstermektedir ki; sanayi ürünlerimizde 
de ihracatımız gün geçtikçe artmaktadır. Geçen 
seneki, 1969 yılında, bu 536 milyon dolarlık ih
racat hacmi içerisinde sanayi ürünlerimiz ve 
mamullerimize düşen pay 100 milyon dolar ci
varındadır. 1969 yılı içerisinde 84 kalem yeni 
sanayi mamuüü ihracedilmliştir. Bunların ihraç 
miktarları 2,5 milyon dolar civarındadır. Fazla 
bir rakam değil ama, iyi bir başlangıçtır, Türki
ye için ve bütün çalışmalarımız da bu yoldadır. 
Öyle tahmin ediyorum ki, bu 84 kalem yeni; 
yani şimdiye kadar, 1969 yılma kadar, ihracı 
bu maddelerden yapılmamış olan mamuller, 
1969 yılında ihracına başlanmıştır. Bu tanıtılma 
ile önümüzdeki senelerde bunların aded itiba-
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riyle daha fazlalaşaoağı, ihracata temin edecek 
olduğumuz ve birtakım imkânlarla da dolar 
olarak da imkânlarının fazlalaşacğını ümidet-
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Nejat Bey konuşma
larında, Odalar Biriliğinin tahsisleri suiistimal 
etttiğinden bahsettiler. Bildikleri misal var ise 
rica edeceğim. Ben geçenlerde bir şey duydum, 
tahkik ettiriyorum, tahmin etmiyorum ama, in
şallah bu sizin duymuş olduklarınız da doğru 
olmamış olsun. Yalnız, şurasını arz etmek iste
rim ki, gayrimeşru kazançlara ne pahasına olur
sa olsun set çekilmelidir» buyurdular. Gayet ta
biî bundan hiçbir surette endişeniz olmasın. 
Gayrimeşru kazançlarla en az sizin kadar, sizin 
düşünceniz kadar, biz mücadele etmeyi kendi
mize şiar edinmişizair, bu yoldayız, merak et
meyiniz. 

Muhterem arkadaşlarım, demiştim ki; grup 
sözcüsü arkadaşlarım daha evvelki konuşmala
rını, kısmen aynı mahiyette yapmışlardı. Sayın 
Pırıltı arkadaşım da bunlardan bahsederken, 
yeni birtakım hususları ilâve ettiler. «Firintaş 
içde de çalışsın» buyurdullar. Evet bu sene Fi
rintaş'm yaş mey da ve sebzemizi ihracedebil-
mek için dış hatlara büyük bir ehemmiyet ver
mekteyiz. Eğer içte bu kamyonları kullanırsak 
ihracatımız aksıyacaktır. Bu sene de Frintaş 
2 000 sefer olarak bunu planlamıştır. İnşallah 
tahakkuk ettirecektir. Pek tabiî kamyonları boş 
bırakacak değiliz. Eğer Avrupa'ya veyahut da 
diğer ülkelere yaş meyva ve sebze nakliyatı ol
madığı zaman bu kamyondan iç piyasamızda 
pek tabiî her zaman için kullanırız. Gönül arzu 
eder ki, bu kamyonlarımız bir müddet sonra da
ha da fazlalaşsm ve dış rekabetlerde, Bulgaris
tan'ın, Yugoslavya'nm, Macaristan'ın elinden de 
kurtulalım. Bu gayret içerisindeyiz. 

Sorduğunuz sualde; bakanlığıma intikal et
miş olan Yüksek Murakabe Heyetinin özel bir 
raporu maalesef gelmemiş bulunmaktadır. Buna 
değinmekle yetiniyorum. 

Sabahattin Orhon arkadaşımın ve sonradan 
Sayın Ali Hocagil'in de değindiği birtakım hu
suslar oldu. Muhterem arkadaşlar, fındık mese
lesi hakikaten Türkiye'nin önemli meselelerin
den bir tanesi ve Türkiye'nin başlıca döviz kay
naklarından biri. Fındık 1969 - 1970 kampanya
sı sırasında, ortalama olarak, yan;. Şubat ayına 

kadar satış fiyatları, tescillere göre, 130 - 132 
dolar arasından olmuştur. Yani bizim resmen 
teshit edebildiğimiz satışlar ortalama olarak 
130 - 132 dolar arasındadır. Ama bunun içerisin
de Şubat ayında bir parti veya birkaç bin ton, 
veya birkaç bin de diyemiyeceğim; ama belki 
de olmuştur, 150 - 160 dolar seviyesinde seyret
miştir. Bu arada Fisko - Birlik, zaten 158 
dolardan Rusya'ya fındık satmakta devanı et
mekte idi. Efendim, Rusya'ya satışlara müsa
ade edilmemiş falan.. Arkadaşlar, işste alınan 
rakamları birazcık doğru konuturmak lâzımdır. 
Her yazılana itimadetmemek gerekir. Meselâ; 
bugün Hürriyet Gazetesinde bir yazı var. «Ti
caret Bakanlığı fındıktaki tutumu dolayısiyle 
bir milyon dolar kaybına sebeboldu» ve bunun 
altında, bunu izah ederken de, güya biz Rusya'ya 
fındık satmamışız, GiMA'yı korumuşuz, şu
dur budur. E, arkadaşlar ben de size rakam 
vereceğim, 1969 yılında Rusya ile yapmış oldu-
ğ'umuz anlaşma neticesinde, fındık kontenjanı 
10 bin tondu ve Şubat ayı içersinde bu 10 bin 
tonu bitirmişiz. 10 bin tonu vermişiz ve Rus
ların ikinci bir talebi olmuş; bin ton, ondan 
sonra 1 800 ton. Bunları da vermişiz. FİSKO 
Birlik vermeye halen de devam ediyor ve yeni 
anlaşma yürürlüğe girmiş. FİSKO Birlik'in, 
elindeki, mal için Rusya'dan bâzı talepler gel
mektedir. Ama Rusya'da bugün diyor ki; «ben 
size borçlu durumdayım.» Yani Türkiye fazla 
mal satmış, Rusya'ya 12 milyon dolar kadar 
ihracat yapmamış. «Canım isterse mal almam 
fındıkta sıkışık bir halimiz yok» diyor Bina
enaleyh, Rusya'ya mal devamlı surette satılmış
tır. Fm&ık piyasasında arkadaşlarımın dediği 
gibi, Ticaret Bakanlığı olarak bir zihniyet yok
tur. Ticaret Bakanlığındaki zihniyet, Sayın 
Orhon, hiçbir suretle fındık fiyatlarının mutla
ka 130 - 135 dolar arasında seyretmesini arzu 
eden bir tutumda değildir. Bu şekilde düşünen 
bir arkadaşımızın da bulunduğu kanaatinde de
ğilim. Siz bir hususu yanlış anlıyorsunuz; çün
kü konuşma benim yanımda geçtiği için onu 
size izah etmek mecburiyetindeyim. Arkadaşı
mız, hakikaten fındık üzerinde Almanya'da çok 
çalışmış olan bir mütehassıs kişi, birlikte konu
şurlarken; «140 dolardan fazlaya Avrupa bel
ki fındık yemez» şeklinde bir söz sarf etti. Bu 
sözü sarf etmesi, evet, yetkili bir kimse idi, 
tecrübesizliğindendir. Söylememesi lâzımdı. Di-
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sarıya intikali, Ticaret Bakanlığı 140 dolardan 
fazlaya fındık satmak istemiyor diye olabilir.. 
Hayır. Bu söz bir kasıtla söylenmiş değildir. 
Tam mânası ile hüsnüniyete makmn bir söz. 
Çünkü fındık, Avrupa piyasalarında bir istik
rar istiyen unsurdur. Ne fazla alçak fiyat ne 
fazla yüksek fiyat iyi değil. Mukannen. 140 mı 
olacak, 160 mı olacak, 180 nü olacakı'90 mı ola
cak? Avrupa tüccarının istediği yeter ki, o sevi
yede yürüsün. Ama böyle bir inme, bir çıkma 
onların gözünü korkutuyor. İşte bu iniş çıkış
larda bir kabahat aramak lâzımgeliyorsa, bunu 
tek taraflı düşünmemek lâzımgelir. Bunun bir
çok tarafı vardır. Belki bu taraflardan bir ta
nesi, FİSKO Birlik'in bir hatasını Ticaret 
Bakanlığına yüklemek suretiyle bize de gelebilir. 
O da arkadaşımın bahsettiği gibi, Şubat ayı son
larına doğru FİSKO Birlik'in bir ofertosu. 
Ama Ticaret Bakanlığında hiçbir kimse fındık 
fiyatları düşsün, Avrupa'ya ucuz satılsın zih
niyetine hâkim değildir. Eğer böyle bir zihni
yete hâkim olan kimse varsa, onu da söyliye-
yim; alacağımız tedbirlerle her zaman için. bu 
zihniyeti kırabiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, fındık fiyatlarının 
düşürülmesi mevzuunda da biz hiçbir zaman 
Önümüzde yaklaşmakta olan sezonda tesbit ede
ceğimiz taban fiyatlarını düşünerek hareket et
miyoruz. Gönül arzu ediyor ki, Avrupa piya
sasında fındığa sağlam ve sabit bir fiyat uygıı-
lıyabilelim. Farz edelim, 150 dolar diyelim; 
evet Türkiye 150 dolardan aşağıya satmasın. Ne 
yapacak bu 150 dolardan sattığı zaman? Bunun 
mukabili olan 8 - 8,5 lirayı pek tabiî ki, müstah-
sılına verecektir. Başka devlet olarak kâr pe
şinde koşacak değil. Ama bu 150 dolarda sa
bit tutabilmek için ne yapmak lâzımdır? İşte 
bu anda birçok meseleler dalgalı olarak birbir
lerine bir zincir gibi eklenip gidiyor ve neticede 
tabiî kusur maalesef geliyor. Ticaret Bakanlı
ğında daynıyor. Ama kusur yalnızca Ticaret 
Bakanlığının mıdır? Hayır. Bunu şiddetle red
dederim. Bunun içersinde daha birçok tutum
lar sebebolmuştur. Meselâ, ben emir verdim; 
evet, FİSKO Birlik'e Mart ayı içersinde mal sat
tırmadım. Avrupa'ya bir gram mal gitmadi. 
Ama takdirlerinize sunarım; fındık 158 dolardan 
135 dolara düştü. Bunun sebebi de mi yine Ti
caret Bakanlığı veya FİSKO Birlik, işte bu 
arada, bâzı hususlara da arkadaşımın eğilmesini 

bilhassa rica edeceğim. Bu arada şunu 4a arz 
edeyim ki, tekrar ediyorum; Ticaret Bakanlı
ğında hiçbir kimse fındık fiyatlarının düşme
sini arzu etmez, edemez. Eğer böyle bir zihni
yette kimse varsa, işte buradan ilân ediyorum, 
Bakanlığa ayağını uydursun, uydurmazsa ken
disi gider. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 3 dakikamız kal
dı. Hatırlatıyorum efendim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Biraz daha zaman rica edecek
tim... Peki sığdırmaya çalışırım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu sene de yeni bir 
fındık rekoltesi idrak edilmek üzeredir. Kara
deniz bölgesinde yaşıyan halkımızın başlıca ge
çimini temin eden bu mahsul, bu sene de pek 
tabiî ki kendilerinin geçimlerini emeklerini 
karşılıyacak şekilde bir fiyatla korunacaktır. 
Ondan da arkadaşlarımın en ufacık bir endişe
leri olmasın. 

Sayın Hazerdağlı, kepek ihracatından bah
settiler. Evet kepek ihracına Tarım Bakanlığı
nın yazısı üzerine 6 000 ton olarak müsaade 
verdik. Yalnız bu arada şunu da söylemek iste
rim. Kepekler, biliyorsunuz, hava sıcaklaştığı 
zaman muhafazası zor. Meselâ İstanbul hinter
landını düşününüz. İstanbul'dan bir kepeği alıp 
da Kars'a götüremezsiniz. Astarı yüzünden pa
halıya mal olur. İstanbul'daki bütün un fabri
kalarının şikâyeti birden karşımıza çıktı. «Yeni 
mevsim geliyor. Bu kepekten dolayı, un koya
cak, buğday depo edecek yerimiz kalmadı hin
terlandımız kısıtlandı, satışlarımız da yok, 
bahar geldi kepek kızışacak, tam mâna-
siyle kül haline gelecek, takdir size ait
tir.» demişlerdir. Tarım Bakanı ile otu
rup konuşmadan sonra, bir millî servettir 
kül olmaktansa değerlendirelim denmiştir ve 
6 000 ton ihracına karar verilmiştir. Yalnızca 
İstanbul bölgesinden değil, İstanbul ve İzmir 
olmak üzere taksim edilmiştir. Bu da pek tabiî 
ki; Ağustos ayma kadar realize edilecektir. 
Ağustos ayından sonra da henüz böyle bir ihra
cat zaten düşünmeyiz. Çünkü, iç piyasada ge
rekli yem olarak kullanılacaktır. O bakımdan 
bir endişeniz olmasın. 

«1970 yılında ne kadar ekmeklik buğday it
halini düşünüyorsunuz?» diyorsunuz. Evet ar
kadaşlarım, 1969 - 1970, yani geçen sene döne-
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mi içerisinde 850 bin ton ekmeklik buğdayı dış 
memleketlerden temin etmek mecburiyetinde 
kaldık ve bunu realize ediyoruz. Büyük bir kıs
mını da ettik. Banlardan 700 bin tonu Ameri
ka'dandır, 50 bin tonu Ortak Pazardan, 100 bin 
tonu da topluluğa dâhil, Ortak Pazara dâhil 
memleketlerdendir. Büyük bir kısmı Türk pa
rası olarak alınmıştır. Yalnız Amerika'dan son 
aldığımın 200 bin ton için 2,5 - 3 milyon dolar 
civarında bir döviz ödemek mecburiyetinde kal
dık. Bunun da zamanında bildirilmiş olmaması, 
yani bir sene evvel tedbirinin alınmış olmama
sından, bu seneki durumu düşünerek, Ameri
ka'ya müracaatımızı yapmışızdır. Asgari 500 
bin ton şimdiden bütçelerine koymalarını ve 
ithal edeceğimizi kendilerine bildirimsizdir ve 
bunun da öyle tahmin ediyoruz ki, dost Birleşik 
Amerika Devletleri tarafından realize edilece
ğini ümidetmekteyiz. Şunu söyliyelim ki; inşal
lah bundan sonra yağmurlar daha çok olur da 
bunu da almak lüzumunda kalmıyaîım. Fakat 
birçok bölgelerimizde - bizim tesbit ettiğimize 
göre - artık yağmur yağsa da kesin bir netice 
veyahut da mahsulün verimine tesir edecek du
rumda değildir. Mevsimi geçmiş bulunmakta
dır. Ancak, bu son yağmurlar belki Orta - Ana
dolu bölgesine tesir edebilecek. O bakımdan 
önümüzdeki sene bir buğday sıkıntısı çekilme
mesi için şimdiden gerekli tedbirleri almış bu
lunmaktayız ve bu alacağımız buğdayı da ofis 
olarak öyle fazla büyük görmüyoruz. 500 bin 
ton civarında görüyoruz. Bu tabiî mahsulün az
lığı sebebi iledir. 

Muhterem arkadaşlarım, otomobilden bah
sedildi. Benim anlıyamadığım cihet şu : Hükü
met olarak, hiçbir otomobilin gelmesi için dö
viz tahsis ettiğimiz yok. Bu nereden çıkıyor, 
onu anlıyamıyorum. Yani bu piyasada görmüş 
olduğunuz arabalara Hükümet olarak döviz 
vermiyoruz. Ama düşünün, Avrupa'da çalışmış 
bir işçimiz, parasını biriktirmiş, permisini almış 
bir araba getirmiş. E, buna getirmeyin mi diye
lim? Getiriyor ve ondan soonra da birtakım ga
lerilere çekiyor, bugünkü barem karşısında 
yüksek fiyatlarla emeğini de o şekilde kıymet
lendirmek istiyor. îşte bunu yıkabilmek için, 
şu Anadol otomobilleri olmasa idi bu dışarıdan 
gelen otomobillerin fiyatı 180 bin lira değil, bel
ki 500 bin lira olacaktı. Binaenaleyh, bugün 

artık araba Türkiye'de bir ihtiyaç haline gelmiş
tir. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bunu kar
şılayabilmek için de gerekli tedbirleri almış ol
mamız lâzım, işte fazla döviz vermiyelim diye 
birtakım araba montaj sanayii kurulmakta, bir 
kısmı kurulmuş, bir kısmı da kurulmaktadır. 
Ama işin bu cephesinde böyle; ama başka cep
hesinde bu sefer montaj sanayii aleyhinde be
yanlarda bulunuruz. Diyoruz ki; «Efendim dö
viz tahsis sebebi olmaz, araba getirmiyelim, dö
viz vermiyelim» diyoruz. Araba ihtiyaçtır. Bu
nu getireceğiz. Bunu getirdiğimiz zaman daha az 
döviz verme yollarını arayalım, montaja gide
lim dediğimiz zaman, vay sömürü düzeni falan 
gibi birtakım hususlar da ortaya çıkıyor, işte 
muhterem arkadaşlarım, ona da cevap verebili
riz. Meselâ bir Anadol otomobilini monte edil
miş vaziyette ingiltere'den getirmeye kalkarsak 
Fob satış 1 370 dolar. Ama bugün bunun % 67 
si yerli olarak imal edilmekte, % 33 ü dışardan 
gelmektedir. Dışardan getirdiğimiz parçalara 
verdiğiniz döviz miktarı 411 dolardır. Bir ara
ba başına 959 dolar fark vardır. Bu kamyon
larda da böyle. Yeni kurulmakta olan Fiat te
sislerinde de böyle olacaktır, işte bu ihtiyacımı
zı giderebilmek en az döviz sarfı ile nasıl müm
kün olursa o yola gidiyoruz. Zaten otomobil sa
nayiinin kurulabilmesi için de montaj sanayii
nin kurulmuş olması şart ve lâzım idi. O da 
gelişmiştir. Bugün, meselâ birçok montaj sana
yiinde % 70 e yakın yerli maddeler kullanılma
ya başlanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika içinde 
cevaplarınızı ikmal etmenizi rica ederim, efen
dim. 

TİCARET BAKANI GÜRHAN TİTREK 
(Devamla) — Sayın Başkan, vaktin azlığını bi
liyorum ve sizlerden yeni vakit istemek sure
tiyle hüsnüniyetinizi suiistimal de etmiyeceğim. 
Yalnız bu arada cevap veremediğim arkadaşla
rımdan özür dilerim. Kendilerine yazılı olarak 
cevaplarımı arz ederim. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ticaret Bakanı, teşek
kür ederim efendim. 

MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, sual sorulamıyacağını temhim buyurdunuz. 
Acaba bir temennide bulunmamıza müsaade 
eder misiniz? Sual sormıyacağım, temennide bu
lunacağım. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz, Sayın Ba
kan yerine otursunlar; görüşümü arz edeyim. 

Muhterem senatörler, müsaade ederseniz yi
ne Riyaset bütün hüsnüniyetine rağmen bir it
hama mâruz kalmıştır. Riyaseti iyice tanımanızı 
rica ediyorum. 

1 . 2 . 1970 tarih ve 35 nci Birleşimin 2 nci 
Oturumunda, Riyasette Tokoğlu bulunmakta
dır. imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi müzakere 
edilmektedir. Müzakere bitmiş, 1,5 saatlik 
müddetini sayın Bakan doldurmuştur. O esna
da sorular sorulmuştur. Sorular sorulduğunda 
soru müessesesini Başkan işletmiştir. Bu esnada 
daima nezaketiyle mütebariz halleri ifade etmiş 
bulunan A. P. Grup Başkanvekili Sayın Karaöz 
'Başkanlığı şu şekilde ikaz etmiştir. 

«Sayın Başkan, içtüzüğün 89 ncu maddesin
de bu durumda bir fark gördüm. Yeterlik öner
gesi kanaatimce sorulara da şâmildir. Bu du
rumu arz ederim.» 

Bakanlığın buna verdiği cevap: «Sayın Ka
raöz, Danışma Kurulunda almış olduğumuz ka
rar ve o kararın yüksek heyet tarafından teka
bülü sebebiyle, tüzüğün bu hükmünü tatbik 
edemiyeceğim. Çünkü o kararda sayın Bakan
lara cevap hakkı olarak 1,5 saat tanınmış, ce
vaplar için serbest bırakılmıştır. Kaldı ki, 10-15 
arkadaşımız söz almış bulunmakta, yeterlik 
önergesi sebebiyle bu arkadaşlar konuşmak 
hakkından mahrum kalmışlardır. Sual tarikiy
le meseleleri dile getirmek imkânı bulmaktadır
lar. Tatbikatımızı buna göre icra edeceğiz. Tat
bikatımız doğrudur.» 

Görülüyor ki, bugün sual sordurmakta nehiy 
hükümler tatbik eden Başkan Tokoğlu'nun 
elindeki tüzük ve alınmış olan kararlar, kendisi
ne imkân verdiği zaman bu suallerin sorulma
sına canugönülden iştirak etmekte bulunmak
tadır. Kanaatimi arz ettim. Soru sormak müm
kün değildir. Başka türlü hitabetmek de müm
kün değildir. Simidi son söz sayın senatörün
dür. Eğer bu söz zatıâlinizde bulunmuş olsay
dı bu beyanı şüphesiz yapabilirdiniz. 

İçinizde birçok meseleleri öğrenme arzu
su, iştiyakı şüphesiz vardır. Fakat İçtüzüğü
müz de bu iştiyakı tatmin edecek usuller de 
vardır. Arz ediyorum efendim. 

Sayın Hazerdağlı, zatıâlinize de şunu istir
ham ediyorum; Tokoğlu muhterem zatıâlinize 

i ne kadar hürmetkârsa, müsaade ederseniz pren-
siblerine ve İçtüzük anlayışına da o kadar hür
metkardır. Bu karşılıklı anlayışımızı bu şe
kilde devam ettirelim, efendim. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, tatmin etmediniz, soru müessesesini na
sıl iptal edebilirsiniz? 

BAŞKAN — Efendim, son söz sayın senatö
rün bulunmaktadır. Sayın izmen?... Yoklar. Sa
yın Ucuzal, buyurunuz efendim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Ticaret Bakan
lığı bütçesi üzerinde hakikaten uzun müzakere
ler yapılması gerekir. Çünkü bu bakanlık Tür
kiye'nin iktisadi ve ticari hayatında kendisine 
bağlı teşekküllerle beraber büyük bir vazife
nin içerisinde, büyük bir şevk ile çalışan teşek
küldür. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye hakikaten ik
tisadi ve ticari hayatı yönünden geri kalmış ül
kelerle kıyası doğru olmayan bir ülkedir. Ama 
her türlü ilerlemeyi temin etmiş ülkelerle de 
mukayeseye kalkarsak orta durumda bulunan 
bir memlekettir. Ticaret Bakanlığımız milyarla
rın, millî servette meydana gelen milyarların, 
idaresinde hakikaten ağır bir yükün altındadır. 
Yıllık programlara bakarsak 800 küsur mil
yon dolarlık, bir ithalâtı, 600 milyona yaklaşan 
bir ihracatı tanzim etmekle görevli bir teşek
kül. Kendisine murakabesi tevdi edilen teşek
küllere baktığımız zaman, onların da hiç birisi
nin bilançosu 100 milyonun altında değil, bel
ki yüz milyonların üstünde, çoğu da milyarla
rın üstünde bir bilançoya sahip teşekküllerdir. 
Onun için bu kürsüde bu müesseseler rahatlık
la tenkidedilir, arkadaşlar. Çünkü milyarların 
hesabını, milyarlara dayanan hesapların işlerini 
yerine getiren insanların elbette zaman zaman 
eksiklikleri olabilir. 5 milyonluk, 10 milyonluk 
sermayesi veya 50 milyonluk bir bilanço cirosu 
olan bir teşekkülün çalışma tarzı başkadır, mil
yarları aşan, sermayeye dayanan bir teşekkülün 
çalışma tarzı daha başka olur. 

Şahsım adına konuşuyorum, başta Bakan
lık teşkilâtı olmak üzere, bütün teşekküllerdeki 
mesuliyeti kabul etmiş olan arkadaşlarımızın 
hepsi bu memleketin evlâdı olarak, hepimiz gi
bi, ciddiyetle vazifelerine bağlı ve hergün elle
rinden geldiği kadar memleket servetini değer-

I lendirmenin çabası içindedirler. Ama imkânları-
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mız ne ise muaffakiyetler de o nisbette olmak
tadır. Bu bakımdan şahsan, deminki arz etti
ğim gibi, ben Toprak Mahsulleri Ofisi, T. C. Zi
raat Bankası, Et - Balık Kurumu ve Türkiye 
Halk Bankasının çalışmalarından memnunum. 

Burada her şeyi değerli arkadaşlarımız dile 
getirir, fikirlerinin hepsi zabıtlara intikal eder 
fakat idarede vazife gören arkadaşlarımız şah
san burada bulunup bu müzakereler, takibet-
me imkânını bulursa zannederim ki, ileri sürü
len fikirler sadece zabıtlarda kalmaz, mümkün 
olduğu kadar çabuk değerlendirilir. Ama zabıt
lar okunsun denirse yine idarede görevli olan 
arkadaşlarımız mesai saatini bu sefer zabıtları 
okumağa tahsis eder, yine asıl görevleri kısmen 
bir gecikmeye gitmiş olur. 

Şimdi değerli arkadaşlarım, benim bir iki 
maruzatım var, sayın Bakanlıktan. Türkiye'de 
çok şükür çalışanların ekseriyeti sosyal güven
liğe gün geçtikçe kavuşmaktadır. Çalışanların 
sosyal güvenlik tedbirleri alınırken çalıştıran
ları da ihmal etmememiz gorekir. Bu bakımdan 
gerek esnafın, gerekse sanakârın, gerekse tüc
carın kanuni yollardan sosyal güvenliğini te
min etmek, hem bizim vazifemiz, hem de çalış
malarımıza yön veren Anayasanın bir emridir. 
Bu bakımdan gerek esnafın, gerek sanatkârın 
gerekse tüccarın da sosyal güvenliğini sağla
mak yönünden kanuni tedbirlerin hazırlanması
nı istirham edeceğim. 

Ayrıca sayın Bakan, demin burada ifade bu
yurdular. Firintaş'm sabiboîduğu kamyonların 
Avrupa'ya hu yıl iki bin sefer yapacağını öğren
miş bulunuyoruz, bu beyanlarından. Çok mem
nun olduk, İnşallah daha fazlasını yaparlar. Yal
nız hâlâ Ankara'dan çıkıp Tarsus'a gidinceye 
kadar memleketimizde yine o kabil kamyonların 
her gün beşinin, onunun ana caddelerde sefer 
yapmakta olduğunu görüyoruz. Acaba satışları
mız mümkün müdür, kendi vasıtalarımızla hiç 
olmazsa hudutlarımıza kadar götürülsün. 

Ayrıca değerli arkadaşlarım, Ticaret Vekâ
letinin teşkilâtı gerek iç ve gerekse dış ticaret 
olarak hakikaten bugünkü kanunlara göre dar. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, iki dakikanız 
var hatırlatıyorum. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Eleman az; 
memleketin, müstahsilin yetişdirdiği malları bil
hassa ihracetmek mecburiyetindeyiz. İhracatı

mız arttığı nisbette kalkınma imkânımız sağla
nacağına göre dış ticaret sahasında görevli olan 
arkadaşlarımızın, bilhassa ortak pazar, onun 
çevresinde daha hassasiyetle hareket etmelerini 
hiç olmazsa dahi bugünkü muhabere vasıtaları
nın imkânından istifade ederek, zaman zaman 
piyasa durumlarını memlekete ıbildirmelerinde 
büyük fayda vardır. Bilhassa yaş meyve ve seb
ze piyasası buna göre memleketimizde ayarlan
maktadır. 

Zamanın bittiğini haber veren Sayın Başka
nım, arz edeceğimiz hususlar çok. Bir hususu da
ha sayın Bakandan rica edeceğim. Sigorta şir
ketleri ciddi surette kontrola tabi tutulmalı; si
gorta şirketleri bilhassa trafik sahasında sigor
talılarla geniş çapta anlaşmazlık içerisindedir. 
Her hâdisede sigorta sigortalıları izhar edecek 
tutumların içerisine girmektedir. Bunun sebebi 
kontrolsuzluktan doğuyorsa o yolda tedbir alın
ması, değilse, mutlak surette Ticaret Kanunun
daki sigorta hükümlerinde değişik icabediyor-
sa o yönde tedbir alınmasını istirham eder, Ti
caret Vekâleti Bütçesinin milletime hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ucuzal. 

Muhterem senatörler, Ticaret Bakanlığı büt
çesi üzerindeki müzakereler sona ermiş bulun
maktadır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

(A/l) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 O00 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 29 383 969 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

13.030 Yönetim giderleri 2 "\35 680 

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

14.000 Hizmet giderleri 89 540 

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

15.0C0 Kurum giderleri 1 718 100 
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BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 7 695 520 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

34.000 Malî transferler 997 947 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

35.0OD Sosyal transferler 75 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir, 

Ticaret Bakanlığı bütçesinin Ticaret Bakan
lığına ve aziz milletime hayırlı ve uğurlu olma
sını dilerim efendim. 

M) GENÇLİK VE SPOB BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ: 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/288; Cum
huriyet Senatosu 1/1106) (S. Sayısı : 1389) (1) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin müzakerelerine başlıyorum 

Temsilcilerin Yüce Senatodaki yerlerini al
malarını rica ederim. 

Müzakerelere başlıyoruz, efendim. C. H. P. 
adına Sayın özlen buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA FAKİH ÖZLEN 
(Konya) — Sayın Başkan, sayın senatörler; bu
ram, buram Atatürk tüten Gençlik ve Spor 
adından, kuruluşundaki iyi niyete vs isabete, 
Cumhuriyet kuşağından gelen bakanından, güç 
şartlar ve imkânlar içinde bir şeyler yapma 
gayret ve cesareti içinde görev ve başarı için 
çırpman örgütüne kadar, iM ay önceki konuş-

(1) 1389 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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mamızda alkış tuttuğumuz Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi hakkında, aradan henüz iki 
ay geçmiş olduğu halde, eskisi kadar iyimser 
bir eleştiri yapamazsak, yapamıyorsak bunu, 
«muhalefet her şeyi kötülüyor» siperinin arka
sına saklanarak değil, iktidarın tutumu ve tat
bikatı konuları iki buçuk ay içinde alkışlana-
maz, iyimser olunamaz bir hale maalesef getiri
yor gerçeği ile yorumlamanızı rica ve tavsiye 
ederek sözlerime başlıyorum. 

îki aydan beri spor sahalarından sokaklara, 
üniversite yurtlarından şehir ve kasaba kara
kollarına kadar cereyan eden hadiselerle, Sayın 
Barbakanın bunlara bakış tarzı, yorum ve de
ğerlendirmesi en halisane ümitlerimizi ve iyi 
niyetimizi yok etmekle kalmıyor, bizi ciddî en
dişeler duymaya zorluyor. 

Siyasi tartışmaların hiçbir devrinde «Ata 
türk Yurdu» adı, o yurtlarda barınan Cumhu
riyet gençliği tarafından kırılıp atılacak kadar 
Atatürk düşmanlığı pervasızca başkaldırmamış-
tır. 

Spor ve centilmenliğin eğitim alam olması 
lâzımgelen sahalarımız, kavga meydanları ha
line gelmişlerdir. Halk, Devlet, otoritesi ve mev
cut nizama itimadetmez bir havaya gitmekte
dir. Hükümetin alelade olağan vakalar diye 
değerlendirdiği olayların ardında yatan neden, 
bizzat icra organının kanun ve nizamları işine 
gelen yerde hatırla1', isine gelen yerde unutur 
görüşmesidir. 

Geçen konuşmamda Atatürk'ün «Hayatta 
en hakiki mürşit ilimdir» cümlesinden hareket
le «türbe ziyaretleri ve dua gösterileriyle 
futbol maçı kazanılamaz» cümlemize Sayın Ba
kan, «Dünyanın her yerinde olagelen moral 
takviyesi bakımından bu davranışları hoş karşı
lamamız» gereği ile karşılık vermiştir. 

Burada bir incelik vardır; Türkiye'de ha
len türbe ve tekkeler hakkındaki kanun yürür
lüktedir, bir. Hakiki, en hakiki mürşidin ilim 
olduğunu kütleye mal etmenin yolu, evvelâ 
gençl; **»al etmektir, iki... Konuya bu tarafın
dan b ^.^A zaman nisama saygısızlık ve Ata
türk düşmanlığının hangi kaynaklardan hız al
dığı anlaşılmaya başlar. 

Sayın Başbakan, bir vesile ile Millet Mecli
sinde, gençliğin verdiği ilk kurban Vedat De-
mircioğlu hakkında «öldürüldüğü yalandır, Ve
dat Demircioğlu kendisini pencereden atarak 
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ölmüştür» beyanında bulundu. Memleketim ve 
biraz da akrabam olan merhum Vedat Demir-
cioğlu hukuk talebesi olup, Beyazıt'ta okur. 
Sirkeci'de ikâmet ederdi, öfkeli ve hırsılı ola
rak polisin yurt basışını baskında neler yap
tığını bilmeden gelerek bir gencin gece yarısı 
kendisini pencereden atmak için taa Beyazıt'
tan, veya Sirkeci'den Gümüşsuyu'na kadar gel
mek zahmetine katlandığını beyan etmek asgari 
ölçülerle sağ duyuya aykırıdır. 

Kaldı ki, bu gencin cesedi içindeki kurşun 
saklanarak, hısım ve akrabası, istilâ edilmiş 
memleketlerde bile çrörülmiyen baskı ve tehdi
de mâruz bırakılarak ve büyük bir gizlilik içe
risinde, polis vasıtası ile kimseye gösterilme
den, ana ve babasına yüzü dahi gösterilmeden, 
kimse tarafından açılamaz, bakılamaz yasağı 
ile mezara konmuş ve bütün bunların üstüne 
kaynak ve vasıtası meçhul yollarla Türk vatan-
dağlışını «mezbaha hayvanı» mesabesine indir
mek mânasına da gelen, yırmibeş bin liralık 
sus payı, babasına yine gizli kalması tehditle
riyle, tenbihleriyle diyet olarak ödenmiştir. 

Sayın senatörler, hiçbirimizin basma kendi 
Hükümeti tarafından böyle bir felâket ve böyle 
bir hakaret getirilmemesini temenni ederim. 

Amerikan askerlerinin istanbul'da hovarda
lık etmesine karşı çıkan masum bir gencin he
yecanını ölümle cezalandırır ve bu cinayete 
bir intihar süsü vermeye kalkarsanız, millî he
yecanın bilincine varmış, ölümü pahasına millî 
haysiyet ve istiklâlini savunmayı öğrenmiş, 
katkısız Anadolu çocuğu olan bir üniversite 
talebesine, yirmibes bin liralık bir bedel takdir 
ederseniz; sırf muhalefet, yalan söylüyor diye
bilmek için, bütün munları ters yüz ederek ka
mu oyuna yanlış aksettirmek telâşına düşer
seniz, elbette arkadan onbir gencin daha kanı
na girilmesine sebebiyet verir, elbette kanuna, 
nizama ve Hükümete güvenilmiyen bir anarşi 
ortamı yaratırsınız. 

Sayın senatörler, 30 - 40 senedir. Delibaşı 
isyanından beri emsaline raslanmıyan birtakım 
olayların A. P. iktidarı samanında cereyan et
tiği Konya vilâyeti hudutları içerisinde. 30 - 40 
senedir bir tek dahi kominist yakalanıp mah
kûm edilmiş değildir. Gel gör ki, Konya vilâye
ti dâhilinde merhum koministler ve merhum 
mukaddesat düşmanlariyle mücadele eden irili, 
ufaklı, Hükümet çevrelerinden yardım, müsa-

ı maha, teşvik gören, görür havasında olan ve 
ağlebi ihtimal iktidar çevrelerince örgütlenen 
dernekler vardır. 

Bunlar her türlü tecavüz ve tahrik hürriye
tine sahiptirler. Ve polis bunları, tecavüzleri ve 
tahrikleri sırasında ancak seyretmektedir. Mem
leketin Konya, kanun ve nizamın bağlı, teca
vüz ve tahribin serbest olduğu, halk deyimi 
ile «taşlara bağlı köpekleri salık bir köy» or
tamına girmiştir. 

Konya, Çumra, Ereğli, Karaman hâdiseleri
nin altında bu nedenler yatar. Mütecavizler sa
nık arkadaşlarının, nezarete alınan arkadaşla
rının serbest bırakılması için idareye ve mah
kemelere baskı yapabilmekte ve bunda başarı 
elde etmektedirler. 

Eh... Devlet otoritesi siyasi nedenlere bizzat 
Hükümet tarafından bu bale getirildikten son
ra, halktan ve gençlikten nizama ve kanuna 
saygı beklemeye hakkımız olabilir mi? Kanuna 
karşı olanların, kaba kuvvetin, kara kuvvetin 
ve Atatürk düşmanlarım n cesaret ve tecavüz
lerinin müsamaha veya teşvik gördüğü bir or
tamda gençlik hareketleri önlenebilir mi? 

Araya sıkıştırmak isterim, on dakika evvel, 
Senato koridorunda çalımla tabancasını teşhir 
eden bir partizanı polise haber verdiler. Yani 
tabancalı partizanlar bizlerin bile tabancalı 
olarak giremediğimiz şu koridorda gezebilmek-
tedirler. Bu hâdise on dakika evvel olmuştur. 

Spora gelelim, en basitinden puan durumları 
kritik safhada olan, heyecan ve tansiyonun ar
tacağı belli olan bâzı maçları, evvelden değer
lendirerek tarafsız şehirlerin, kavga çıkması im
kânsız sahalarına nakletmek de bir para işi mi
dir, zor bir iş midir? 

Halkapınar tesislerini bizzat gördüm. Ana-
tesisleri yetişeceğe benzemektedir. Fakat giriş 
çıkış yollan, dinlenme köyü ve benzeri ek tesis
lerin yetişeceği şüphelidir. Sayın Bakanın bu hu
susta dikkatini çekerim. 

Burada bir küçük noktaya daha temas et
mek isterim, gazeteler Bakanlığın bütün imkân
larının Halkapınar tesislerine tahsis edildiğin
den, yurdun diğer bölgelerinde 1970 senesinde 
faaliyetlerin önemli ölçüde, hattâ tamamen du
rakladığım yazmaktadırlar. 

İstanbul Köprüsü, Keban Barajı ve Halkapı
nar tesisleri gibi konulandı, Sayın Ferid Me-
len'in Bayındırlık bütçesi konuşmasında işaret 
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ettiği gibi, «plân tavanı dışında mütalâa edi
lerek, plân gereğini aksatmamaları» görüşü 
önemle üzerinde durulmaya değer bir gö
rüştür. Halkapmar tesislerinin zamanında ye
tiştirilmesi temennimizle birlikte diğer bölgele
re zararı dokunmaz bir halde yürütülmesini de 
ayrıç?, dilemekteyiz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının temelinin ka
nun ve nizam sayısı, hayatta en hakiki mürşidin 
ilim olduğu hakikati, adalet ve eşitlik fikri ve 
sağduyudan karılmış Atatürk'çü ve inkılâpçı, 
medeniyetçi bir harçla atılmasını temenni etmek
teyiz. 

Bakanlık örgütüne başarılar diliyerek sözle
rime son verir, beni dinlediğiniz için saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özlen. 
G. P. adına Sayın Saraçoğlu. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Yerine ben 

konuşacağım, efendim. 
BAŞKAN — Yerine Sayın Alpaslan, buyu

runuz efendim. 
GÜVEN PARTİSİ GEUPü ADINA FEH

Mİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; her bütçe vesilesiyle arz 
ettiğimiz gibi, bu bütçenin bir an evvel çıkma
sını sağlamak amacı ile Danışma Kurulunca tan
zim edilen programın da hudutları içerisinde 
kalarak bütçe tenkidlerimizi genellikle adetâ 
durdurmayı tercih etmiş haldeyiz. Bütçenin tü
mü üzerinde değerli sözcümüz tarafından mem
leketin içinde bulunduğu umumi şartlar dile 
getirilmiş ve tedbirler etraflı bir şekilde ortaya 
konmuştur. 

Şüphesiz ki, tümü üzerindeki bu görüşler, 
bakanlıklar bütçelerinin de görüşülmesi sırasın
da ehemmiyetle üzerinde durulmaya lâyık olan 
ve ihtiyaç bulunan hususlar halinde karşımıza 
dikilmektedir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesi görü
şülürken, grupumuz olarak evvelki konuşmamız
da da arz ettiğimiz gibi, ifade edeceğimiz husus
ları dar sahasında tutmak lüzumunu hissedi
yoruz. Evvelâ böyle bir Bakanlık teşkilâtının 
kurulmuş olmasını G. P. Grupu olarak memnu
niyetle karşıladık. Bu, ciddî bir ihtiyaçtan doğ
ma bir teşekküldür. 

Bir memleketin elbette ki gençliği vardır. 
Bir memleketin gençliği, ecdadında tevaruz et
tiği hasletlerle, istikbalin ümidi olarak herke

sin titizlikle üzerinde durduğu bir varlık halin
dedir. Ama kabul etmek lâzımdır ki, dünyanın 
çalkantılı halinin tesirinde olan Türk gençliği
nin de ehemmiyetle üzerinde durulması lâzımge-
len pek çok problemleri mevcuttur. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı denildiği vakit, 
mücerret spor hareketi halinde değil, gençliğin 
bütün bu ruh âlemini, yaşantısının tümünü de
ğerlendirecek bir bakanlıkla karşı karşıya bu
lunduğumuz inancını taşıyoruz. Gençliği üniver
site, hattâ orta derecedeki okullarda okuyan 
gençlik olarak mütalâa edebileceğimiz gibi, 
maddi imkânsızlıklar sebebiyle onun dışında 
kalmış, fakat Türkiye'nin kaderinde gerçekten 
müessir, tesirli toplumu da bu bünyede mütalâa 
etmek yerinde olacaktır. 

Spor, bir eğitim mevzuu olarak, ruh verici 
bir hareket olarak değerlendirildiği zaman Genç
lik ve Spor Bakanlığının bünyesinde bir hayli 
hizmetin dolu olduğu görülür. Üniversite genç
liğinin, üniversite bünyesinin dışında yurtlarda, 
sokaklarda giriştiği bâzı hâdiseler var. Bu hâ
diselerden bir kısmı ciddî hayat görüşü ve ehem
miyetle üzerinde durulması lâzımgelen ihtiyaç
lardan doğar. 

Bir kısmı tahrikçi, ideolojik maksatlara da
yanıyor. Ve çok acı bir gerçektir ki, tahrikçi, 
ideolojik maksatlarla ortaya dökülen dar 
kadrolu kütle, gerçek ihtiyaç sebebiyle mese
lelerini dile getirmek ıstiyen insanları kendi 
bünyesine alıyor ve birbirine karışıyor, farklı 
sebeplerle tahrikçi vaziyetleri birbirinden ayır
mak mümkün olmuyor. O halde Türk gençliği
nin ruhuna hitabetmek suretiyle, onun haklı 
meselelerini mutlaka ele alıp, tedbirlerine teves
sül ederek ideolojik maksatlarla Türkiye'nin 
ufkunu karartmak istiyen insanların karşısına 
milletin samimî arzu ve iradesinin eseri olan 
şeddi çekmek hem lâzımdır, hem mümkündür. 
Bu mevzuda Gençlik ve Spor Bakanlığına, dü
şen büyük vazifeler olduğu inancını taşıyoruz. 

Spor, aynı zamanda bir centilmenlik havası 
yaratan harskettir ve bu işin temsilinde de bu 
harekete öncülük eden (bir müesseseyi görmek 
lâzımdır. 

Son zamanlarda spor yapmak üzere topla
nan insanların, toplumun durup dururken, Türk
lüğe, Müslümanlığa ve dahası anlayışlı insan
lığa yakışmıyacak tarzda birbirlerine girmesi-
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nin alelade bir hâdise gibi telâkkisine imkân 
yoktur. Bunlar olur, bunları önlemek her za
man mümkün olmaz. Mesele, bunların olmaması 
için Oâzıımgelen ruhu verebilmektedir. Yoksa 
fiilî hâdiseyi önceden tedbir alarak önlerim de
mek, belki mümkün değildir. O halde işte bu 
lühu en yaygın bir şekilde, en ücra köşeye ka
dar götürme mevzuunda ıSpor ve Gençlik Ba
kanlığının üzerinde büyük vazifeler olduğu 
inancımızı tekrarlamak istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, geçek defa da büt
çe görüşülürken temas ettim. Bu gençlik meJ 
selesi denildiği zaman yalnız Ankara, tstanbul, 
ianir üniversitelerinde, Erzurum üniversitesin
deki gençlerin hareketlerini dikkate almıyalım. 
Anadolu'nun gençleri için ciddî meseleler var
dır. Karadeniz bölgesini alalım. Bugün Rize'de 
çay bölgesi, benim temsil ettiğim bölgeden mi
sal arz etmek isterim, maalesef, genç kuşak iyi 
yollarda değildir. Çaydan bol para alıyor, -
gerçek olan bu, Türkiye'nin (diğer bölgelerine 
göre imkânlar daha gelişmiş. - bu parayı ne ya
pacağını bilmiyor. Yaptığı şey ortada. Bol bol 
tabanca kurşunu alıyor, havaya kurşun sıkıyor. 
Biri oradan atıyor tabancayı, diğeri öteden ce
vap veriyor. Dahası var, içki içiyor, otomobil 
kiralıyor, Trabzon'da eğlenmek için oraya mas
raf ediyor. Asıl buların daha kötüsü var, es
rar çekiyor arkadaşlar. Ve bugün maalesef Tür
kiye'de böyle oluyor. Ha.. Rize'deki gençlik ora
da esrar çekiyor, Ankara, istanbul, İzmir ve bü
yük şehirlerin sosyetik gençliği de diskoteklerde 
esrar çekiyor. Bunlar üzerinde ehemmiyetle du
rulacak meselelerdir. Yani, biz hep tarihte 
Çin'in uyuşmuş olduğunu, afyon yuttuklarından 
falan bahsederdik; Çin'i şimdi ötede bırakmak 
suretiyle bu uyuşukluğu bünyemize almak gibi 
ciddî, derin ve ağır bir (hastalığın içine girmek
ten gendliğiımizi (kurtarmak mecburiyetindeyiz. 
Bu cihetle, şahsına karşı büyük sempatimiz olan, 
iyi duygularına, iyi düşüncelerine yüzde yüz iti-
madettiğimiz bir değerli arkadaşımızın başına 
geçtiği bu teşekkül, hattâ kendi bakanlığı bün-
vesinde mütalâa edilmesi dahi, memleketin sa
mimî evlâdı ve mösuliye't almış bir mevkii işgal 
eden zat olarak, bu gibi meseleleri değerlendir
mekte üzerine düşen vazifeleri cesaretle, celâ
detle yapmanın mücadelesini vermesini bekli
yoruz. Çok temenni ederiz ki, inkisarı hayale 
uğramıyalım. 

Muhterem arkadaşlarım, gençlik meseleleri
nin böyle beş on dakika içinde dile getirmek 
mümkün değildir. Ben dağınık halde birkaç 
n evzuu değerli senatör arkadaşlarımın geniş 
anlayışlarında değerini bulacak şekilde ve hu
susiyle Sayın iBakan ve değerli mesai arkadaş
larının da esasen kafalarında ve kalplerinde 
yaşadığına inanmak istediğim, duygu ve düşün
ce istikâmetinde söz etmiş oldum. 

Bu bütçenin Türk Milletine, Aziz Türk 
gençliğine ve bu gençliğe hizmet ötmek sure
tiyle büyük şeref kazanacak ve mânevi tatmin 
bulacak olan değerli Bakan arkadaşımızla, Ba
kanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olması 
dileği ile saygılarımı sunanım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Al
paslan. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Berkol, 
buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA HA
LÛK BERKOL (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; bundan daha üç, üçbuçuk 
ay kadar evvel yeni kurulmuş olan Gençlik ve 
Spor Bakanlığının bütçesi münasebetiyle ka
naatlerimizi ifade etmiş bulunduğumuzdan ve 
bugünkü halin de icabı olarak kısa maruzat
ta bulunacağım. 

Her şeyden evvel şu hususu ifade etmek is
terim. Spor ve Gençlik Bakanhğının büyük bir 
süratle kendi teşkilât kanununu hazırlama 
zarureti apaçık ortada. Bu teşkilât Kanunu 
ile prensiplerinin konulması zarureti ve hangi 
umum müdürlükleri veya müdürlükleri kap
sayacağı, vazifelerinin ve salâhiyetlerinin ne 
olacağı hususu biran evvel temel olarak ifa
de edilebilmeli ki, bu Bakanlığımız rahatlıkla 
ve salâhiyetle vazife görebilsin. Şayet, misal
leri olduğu gibi, bu teşkilât Kanununun ge
tirilmesi gecikirse, gerek gençlik sorunlarının, 
gerekse spor meselelerinin; velhâsıl beden eği
timi meseleleri ki, gençlik meseleleri ile çok 
yakında, bilhassa gençliğin boş zamanının de
ğerlendirilmesi yönünde çok önemli, muhak
kakla sürüncemede kalmak suretiyle, iyi, bek
lenen neticeyi veremiyecektir. Binaenaleyh, çok 
mühim bir nokta olarak ısrarla üzerinde du
ruyorum. Grup olarak buna tam mânasiyle mu
tabıkız, teşkilât Kanunun her şeyden evvel Ba
kanlığın ve teşkilâtın rahatlıkla ve salâhiyet
le çalışabilmesi için getirilmelidir. Bunun ya-
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mnda diğer kanunlarının yine biran evvel uy
durulması zaruretine de işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, daha evvel de ifa
de ettik ki, profesyonellik, amatörlük gibi spo
run bütün branşlarının kütleye hitabedebilecek 
tarzda ve kütleye imkân tanıyacak tarzda, ge
liştirilmesi ve dağılması ve bu dağılımda sa
dece fizikî, coğrafi hususların değil, nüfus 
kesafetinin ve bilhassa gençliğin toplanmış ol
duğu büyük merkezlerde ve bunun yanında 
gecekondu semtlerinde bu mevzu ile alakalanıl
ması hususunu biran evvel yine tahakkuk et
tirmek gerekiyor. Semt tesislerimin ve bilhassa 
okul içi faaliyetlerin de mühim bir mevzu teş
kil edeceğini de bir kere daha belirtmek isle
rim. Ama bundan evvel bütün gruplar bir hu
susta mutabıktır. Muhakkak ki, yine aynı mu
tabakatlarını bugün de ifade etmekten geri 
kalmıyacaklardır. Şu spora politikayı katma
mak ve hattâ gençliği bu politikanın içinden 
mümkün mertebe, hele yetişme çağında, hele 
öğrenme çağında dışarda tutmak gayretini 
göstermemiz gerekiyor. Tabiatiyle mühim olan 
zihniyetin gelişmesi ve prensiplerin konulup, 
o prensiplere riayet edilmesidir. Bu prensip
ler bir kere vazedilirse, idareci artık o ka
dar mühim olmıyacaktır. Ama geliniz şunu ifa
de edelim, sayın bir sözcü arkadaşımız, henüz 
başında da ifade ettiğim gibi, teşkilât Kanunu 
bulunmıyan, daha kuruluş halinde büyük bir 
gayret içinde faaliyet gösteren bir Bakanlı
ğı bugünden gençlik meselelerinin, birtakım 
hâdiselerin sorumlusu şeklinde göstermek su
retiyle, üç ay evvel ifade etmiş olduğu sevinci ve 
bu Bakanlığın getirebileceği hizmetler hususun
da eleştirme yaparken ümidinin kırıldığını ifa
de etmesi fikrine muhakkak ki, iştirak ede
meyiz. Yeni kurulmuş ve gençlik meselesinde 
büyük sorumluluk taşıyan bir Bakanlık. He
nüz çok taze ve Millî Eğitim Bakanlığı gibi, 
Sağlık Bakanlığı, içişleri Bakanlığı gibi, üç 
mühim Bakanlıkla da teşriki mesai etmek du
rumunda kalacak ve hattâ bir koordine çalış
ma içire girmek suretiyle birleştirici, koordi
natör bir rol oynamakla mükellef bir Bakan
lığı, üç ay zarfında mucizeler beklemek şek
linde her şeyin sorumlusu tutmak biraz in
safla kabili telif değil gibi geliyor. Hele, 15 
sporcunun bir arada gidip, sırf maneviyatı
nı takviye edebilmek için bir inancın ifadesi 

olarak dua etmesini, «Hayatta en hakiki mür
şit ilimdir.» prensibini herkesten çok benim
semiş olan Adalet Partisinin bir tutumu şek
linde göstermek suretiyle, hani ilmi inkâr 
edercesine bir tutum şeklinde buradan ifade edil
mesi de bizleri muhakkak ki, üzmektedir. Ben
deniz, müspet bir ilim adamı olarak hattâ, ifa
de edeyim; bir cerrah, operatör olarak, mes-
lek hayatımda öyle hâdiseler gördüm ki, sa
dece kendi yaptığım ameliyatlarda değil, baş
ka bir çok ameliyatlarda çok mühim, çok bü
yük değerlerin yaptığı ameliyatlarda, hâdise
lerin kitaptaki gibi cereyan etmesine rağ
men basit bir emboli ile sekizinci günü ya
taktan taburcu edildiği sırada, oradan ayrılır
ken öldüğünü gördüm. Sonra çok karcşık ola
rak cereyan etmiş ameliyatların hastanın ate
şi dahi çıkmaksızın taburcu edildiğini, şifa-
yabolduğunu müşahede ettim. Muhterem arka
daşlar, eğer ben bir ameliyata başlarken inan
cım. o şekilde olduğu için, ibadetimi ihmal et
miş olmama rağmen, bir dua edersem bu be
ri im için ilmi inkâr etmiş olmak olmıyacağına 
müşahadelerimle kanaat getirmiş bir arkada
şınızım. Onun. için bu mevzuda maneviyatın 
ehemmiyetini inkâr etmememiz ve maneviyata 
bağlı olanları ilmin karşısındayımş gibi gös
termemiz, gericiliğin bir teşvikçisi şeklinde tef
sir edilmemesi icabettiği hususlarını da ayrı
ca belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, seyirci meselesi üze
rinde cihetteki bizlerde kaaniiz ki, biraz dik
katli olmamız ve tedbirlerin bugüne kadar ge
çirilmiş açı tecrübelere göre alınması gerekti
ği inancındayız. 

BAŞKAN — Sayın Berkol 2 dakikanız var, 
hatırlatıyorum efendim. 

M. HALÛK BERKOL (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkan. Bunu muhakkakla 
alâkalı Bakanımız, şimdi şu 3 ay zarfında mü
şahede ettik, sporu ve gençliği Batılı mâna
da ilmî esaslara göre idare etmek inancı için
de bulunan ve bunun da şu kısa devrede mi
sallerini vermiş olan Sayın Bakanın böyle
ce düşüneceğini ve gerekli tedbirleri alaca
ğını ve meselâ; şayet hâdiseler devam eder
se - maçlar dolayısiyle - o vilâyetlerde gerek
tiği takdirde maçları tatil etmek gibi - bu ilk 
aklıma gelen bir tedbir, mahzurları olabilir, iyi 
tarafları olabilir, kendileri, teşkilâtı bu hu-
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susta tercübelidir - bu gibi tedbirleri getir
mesi zaruretine de elbetoeki İştirak ediyoruz, 
inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, mâruzâtımız başın
da da arz ettiğim gibi kısa olacaktı. Bakanlı
ğımızın muvaffak olacağına, gençlik meseleleri
ne çok faydalı çözümler getireceğine, sporu 
bütün gençliğe yayabileceğine, ama bunun za
man içinde olabileceğine inanarak huzurunuz
dan hürmetlerimle ayrılıyorum Saygılarımı arz 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ber
kol. 

Muhterem senatörler, bütçe üzerinde muh
terem grupların tenkidleri nihayet bulmuş
tur. Şahısları adına söz istiyen sayın üyelerin 
söz alış sırasına göre isimlerini takdim edi
yorum. Sayın Arıburun, Sayın Atmaca, Sayın 
Özgüneş, Sayın Dikeçligil, Sayın Bingöl. 

Sayın Arıburun, buyurunuz efendim. 

M. TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün Sayın ve güzide 
erkânı, kıymetli arkadaşlarımız. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuru
lurken kanuni hedefi ve görevi olarak Türk 
Milletinin beden eğitimi yaptırmak gibi bü
tün Türk Milletini içine alan çok geniş bir 
görev verilmişti. O tarihlerde Çekoslovakya'da 
Sokol Spor Teşkilâtı vardı ve her yaştan Çe
koslovakyalı binlerce, onbinlerce kütleler ha
linde, büyük meydan ve spor sahalarında top
lu beden ve spor hareketleri yaparlar ve ha
kikaten bütün Avrupa'da hayranlık ve takdir 
uyandırırlar idi. Sanırım ki, Beden Terbiye
si Genel Müdürlüğüne tüm Türk Milletini kap-
sıyan böyle geniş bir beden eğitimi görevi 
verilmesinde bu hususta müessir olmuştur. 
Kanaatimce bu geniş görev, yerine ve Türk 
Milleti için çok faydalı bir netice sağlıyabi-
lir. Bir şartla ki, genç Bakanlığın ve Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünün baş idareci ve 
sorumlularının zihniyet ve fikri midirleri bu 
geniş çaptaki göreve uygun olarak gerekli 
tedbir almaya ve direktifleri vermeye yönel
miş olsun. Aradan yarım asır kadar bir za,-
man geçti. Türk Milletinin toplu beden eğitimi. 
yönünden yapılan ve başarılan hususları, ni
hayet çok hudutlanmış, sahalı bir spor kulü

bü eğitimi seviyesinden daha ileriye geçeme
di. Türkiye'de her türlü spor kolunda çalışan 
spor kulüpleri kurulmuştur. Bu husus hiç şüp
hesiz şayanı teşekkürdür. Fakat bunlardan 
istifade edenler kimler oluyor? Hiç şüphesiz 
çok, çok mahdut kimseler. Köyde, kentte otu
ran eli, ayağı tutan kadın, erken vatandaşlar 
için ne gibi bir spor imkânı sağlanmıştır di
ye sormak hakkına malik bulunuyoruz. 

Başka memleketlerde sabahları televizyon 
ve radyolarda beden eğitimi ve resim dersle
ri verilmekte ve durumu müsait bir çok kimse 
bunları takibedip, bir şeyler yapmaya çalış
maya imkân bulmaktadırlar. Bu hususu bil
hassa temenniler makamında Sayın ve genç 
sporcu Bakanımızın da dikkatlerine arz etmek
teyim, Yine bir çok memleketlerde vatandaş
lara ait serbest spor salonları, sahaları ya
pılmış ve her yerde ve her yaşta halkın istifa
desine bırakılmıştır. Yine bir çok memleketler
de her eve birer broşür dağıtılmaktadır ki, ora
da resimlerle her yaşta kadın ve erkeğin evde 
yapabileceği beden eğitimi gösterilmekte ve tav
siyelerde bulunulmaktadır. 

Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı kuruldu. 
Çok yerinde ve istikbal için ümit sağlıyan bir 
adımdır. Artık beden eğitimi, spor ve spor 
hareketlerinin mümkün mertebe her kolunun 
faaliyet sahasmm bütün Türk Milletine teşmil 
edilebilecek bir fikri midir ve plânla çalışması 
mümkün olur kanaatindeyiz, önce Maarif Ve
kâleti ile anlaşarak ilkokullardan başlayıp, her 
okulda ve nihayet üniversitelerde spor salonları 
ve sahaları yapıp gençliği ve sonradan da şehir 
ve kasabalarda halka açık spor salonları ve sa
haları yapmak suretiyle, sonunda beden eğiti
mini her türlü spor kolunda ve bütün millete teş
mil edebilecek bir durum sağlamak mümkün ola
bilir. Şüphesiz bu birkaç sene içine sığmaz. Fa
kat muntazaman bir plân ve programla çalışı
lırsa 15 - 20 sene içinde hedefe ulaşmak müm
kündür ve kanuni görev de yerine getirilmiş 
olur. 

Bu arada daha düne kadar memleketimizde 
millî bir spor olarak, Türkleri bütün Dünya yü
zünde meşhur etmiş olan atlı spordan da, yani 
cirit ve çomak oyunumuzdan bahsetmek istiyo
rum. Bu millî spor da adeta unutulmaştur. As
kerî birliklerde süvarilik kalktı, atlı sporun ih
tişamı da yavaş, yavaş sönmeye başladı. Âdeta 
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bundan sonra biz atlı sporu resimlerde veyahut 
bâzı filimlerde görmek gibi bir duruma düşmüş 
oluyoruz. Bu bizim millî sporumuzdu ve bir 
Türk atasözü vardı, bu hususta. «Türk deyince 
akla at, avrat ve pusat beraber gelir» idi. Hat
tâ Atatürk istiklâl Harbinde ilk defa Ankara'
ya geldiği zaman onu seğmenler karşılamıştı. 
Atlı seğmenler akabinde şimdiki Cebeci'ye doğ
ru giden büyük bir spor meydanı vardı, çimen
lik vardı, orada cirit oynamışlardı. Daha dün, 
yani, hepimiz hatırlıyoruz, bunu. O yaşta olan
lar hatırlıyorlar bunu, hâdiseyi görenler, vakayı 
görenler,. Her şehrimizde bugün bile hâlâ, bü
yük şehirlerimizde, kalabalarımızda bu oyunla
ra mahsus meydanlar hâlâ durmaktadır, bâzıla
rında. Zannediyorum ki, millî bir spor olarak, 
diğerlerinin yanında bu spor kolu da ııyanclrnb-
bilir, yeni baştan. Yeter ki, buna murad edil
sin. Para dâvası değildir, yılmz. Hâlâ bu oyunu 
bilenler vardır, yaşlı da olsalar. Böyle birer 
kollar açılmak suretiyle küçükten, belki 15 - 20 
sene içinde... Nasıl İngilizlerin bizlerden almış 
oldukları yine bâzı atlı spor oyunları var ise, 
bizim de artık o sahalarda, spor sahasında bizi 
daima iftihara sevk edecek olan böyle bir kolu 
da yeni baştan ihya edilmiş görmek zannediyo
rum ki, millet ve memlekete yapılacak olan en 
büyük hizmetlerden bir tanesi sırasına girer. 
Sayın genç Bakanımızdan ve yeniden kurulmak
ta olan spor teşkilâtımızdan bu hususları da te
menni etmek suretiyle, 1970 bütçesinin hepimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar; 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Aribıı-
run. Sayın Atmaca?.. Yok. Sayın özgüneş, bu
yurunuz efendim. 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabiî Üye) - - Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 10 dakika gibi kısa bir 
zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi yeni, 
fakat çok önemli bir Bakanlığın bütün problem
lerini dile getirmenin güçlüğü şüphesiz ki, açık
tır. Ben sadece bir iki noktayı tesbitle yetinece
ğim. Malûmdur ki, gençlik eğitiminin hedefi 
sağlam bedenli, sağlam fikirli ve sağlam karak
terli gençler yetiştirmektir. Bu hedefte Millî 
Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ^e Spor Bakanlığı 
arasında düplikasyonu önlemek bir zarurettir. 
Acaba gençlik eğitiminin hangi kısmını Millî 
Eğitim Bakanlığı yürütmektedir, hangi kısmını 

Gençlik ve Spor Bakanlığı yürütmelidir? Ka
naatimiz odur ki, gençlik eğitiminin örgün kıs
mı Millî Eğitim Bakanlığına, yaygın kısmı da 
Gençlik ve Spor Bakanlığına aidolmalıdır. Ku
ruluş kanunu geldiği zaman biz bu husustaki 
fikirlerimizi uzun, uzun arz edeceğiz. Fakat şim
dilik sadece bu kadar söylemekle iktifa ediyo
ruz. Düplikasyon yapmak, bir sahaya iki ba
kanlığın birden el atması verimi artırmaz, aksi
ne kanaatimizce fuzuli gayretleri ve fuzuli mas
raflar?. icabettirir. 

Tesbit etmek istediğimiz ikinci nokta; Genç
lik ve Spor Bakanlığının iştigal sahası sadece 
öğrenim gençliği değildir, öğrenim dışı gençli
ğin, öğrenim dışında kalan geçnliğin, şu veya 
bu öğretim kademesinden sonra öğrenime de
vam etmiyen gençliğin de problemleri ile bu Ba
kanlık geniş ölçüde ilgilenmelidir. Hattâ daha 
çok ilgilenmelidir. Çünkü öğrenim gençliğinin 
problemleri ile ilgilenen bir Millî Eğitim Ba
kanlığı olduğu halde, bugün öğrenim dışı genç
liğin problemleri sahipsizdir. 

Tesbit edeceğimiz üçüncü nokta; spor ne
dir? Hedefi ne olmalıdır ve bugünkü sporun has
talıkları nedir? Bunları birkaç cümle içinde be
lirtmek istiyorum. Kanaatimiz odur ki, sporun 
2 anahedefi vardır. Bunlardan birisi toplum 
içinde kütle şuurunu yaratmak, ikincisi, fertte 
birtakım bedeni ve moral değerler meydana ge
tirmektir, Şimdi bu ikisine doğru ilerliyen bir 
spor faaliyeti doğru yolda, bunlara gitmiyen 
spor faaliyeti kanaatimizce yanlış yoldadır. 
Bugün bizim spor yönetimimize baktığımız za
man görüyoruz ki, mesele bu istikamete doğru 
gitmemektedir. Bir defa seyir sporu alabildiği
ne yaygındır. Birçok kimseler spor dendiği za
man doğrudan doğruya bir stadyuma gidip 22 
kişinin tepişmesini, 22 bin kişinin küfürleşme
sini seyretmek zannetmektedir. Arkadaşlarım, 
bu memlekette bu teşvik edilirse 22 kişinin te
pişmesi, 22 bin kişinin küfürleşmesi spor sayı
lırsa, yani açıkça söylüyeyim spor namına sa
dece futbola önem verilirse veyahut sıklet mer
kezi bu sahaya doğru tevcih edilirse spor ruhu
nun gelişmesi mümkün değildir. Sirk metotları 
ile spor yönütilemez. Getireceksiniz insanları 
bütün büyük kütleye seyrettireceksiniz. Sirk 
metodundan Türk sporu ayrılmalıdır. 

ikincisi, sadece futbola değil, aksine ferdî 
sporlara önem vermek zoru var. Bütün vatan-
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daşiar spor yapmak zorundadır. Bir rahmetli 
bakana da bsn burada, bu kürsüden söyledim, 
kendileri demişlerdi k i bizim sporcularda çık
madı hâdise, seyircilerde çıktı. Hayır, Spor Ba
kanlığının vazifesi sadece sporcuları değil, se
yircileri de yetiştirmektir. Bütünü ile bir küt
leye hitabetmek, mümkünse bütün kütleyi spor 
yaptırmaktır. Bundan iki yıl evvel bir komşu 
milletin başkentine gitmiştim. Bir Pazar günü 
başkent âdeta boşcaldı, Baltan sona kadar her
kes, küçük çocuğundan. 80 yakındaki ihtiyarma 
kadar sırtına çantasını vuran, mutlaka şehrin 
dışına gezmeye, dağcılığa gitti. Ben bunu o sa
manın genel müdürüne söylediğim saman sn 
cevabı aldım. Dedi ki, biz dağıeılığr spor dahi 
saymayız, 

Arkadaşlar, tekrar edeyim, ferdî spora âm-
mi 'önem vermek ve ancak ferdî spor ruhu ge
liştikten sonradır ki, kütle sporunun gelişmesi 
mümkündür. 

Dokunacağım bir diğer nokta, benim mem
leketim olan Kayseri'de, uzun zaman bizim vic
danımızı kanatan ve bu kanamanın hâlâ devam 
etmesini de temin eden bir olay bundan sonra 
Kırıkkale'de, Siirt'te ve yurdun diğer yerlerin
de tekerrür etmiştir. Bir topun şu kaleye veva 
bu kaleye girmesi seyircileri birbirine düşür
müş, birbirlerinin canına katlettirmiş, bâzısında 
42 vatandaş, bâzısında 10 vatandaş bâzısında 
daha az vatandaş maalesef ölmüş, ceride çocuk
larını ve kendilerine muhiacolanlar?. kimsesiz 
bırakmıştır. Nedir acaba bunun sebebi? Feden 
bu kütle bir topun şuraya veya buraya atılması 
ile bu kadar birbirlerinin canına katletmekte
dirler. Arkadaşlarım, burada bu hâdiselerin 
gerçek psikolojik nedenlerine kadar gitmedik
çe bunların önlenebileceği kanaatinde değilim. 
Bu nedenleri şöyle koymak mümkün. Bir ferdi 
topluma gurur ve feragat duyguları ile bağlı-
yan duyguların heyeti mecmuasına malûmdur 
ki, toplum şuuru denir. Sporun hedeflerinden 
birisi, toplum şuurunu geliştirmektir. Toplum 
şuurunun tam zıddı, tulumbacılık ruhudur. Ha
tırlarsınız veya babalarımızdan duymuşuzdur. 
İstanbul'da, büyü! lirlerde tulumbacılar var
dır. Bir yerde yanarın v; dendi m o mahal 
nin tulumbacısı toplanır yürümeye baslar; so
kakta iki tane tulumbacı kütlesi birbiri ile kar
şılaştığı gün, mutlaka birkaç kişi ölür. Eskiden 
düğün alaylarında gelin götürürken, eğer gelin 

alayı birbiri ile karşılaşırsa, sen evvelâ yol ve
receksin, ben evvelâ yol vereceğim, yüzünden 
mutlaka birkaç kişi ölür. 

Horoz döğüştürürlerdi eskiden bu memle
kette, şimdi de var. Horoz döğüştürmesiniıı so
nunda senin horozun iyiydi, benim horozum 
iyiydi derken, sonunda mutlaka birkaç kişinin 
ya burnu kanar, ya birbirlerine girer. İşte bu 
tulumbacılık ruhudur, toplum şuuru değil. Bu
gün bizim futbol sahalarının büyük kısmına hâ
kim olan ruh, toplum şuuru değil, yani meşhur 
tâbiri ile Esprit de corps veya belonging sprit 
değil, ya tulumbacılık ruhudur. Sporcu kendini 
eğer içkiden ve zinadan çekemiyorsa, aksine 
gündüz top tepişiyor, akşamleyin su diskotek, 
su rezalet âlemi deyin .geziyorsa, bu adam spor
cu değildir. Bu adam, sirk mahlûkudur. Şu hal
de bizim sahalarımızı sirk mahluklarından te
mizleyip. tulumbacı ruhundan temizleyip, sağ-

! ı lam, ıçıneıen. nardan, zinadan azade, namus
lu tertemiz insanlar getirmek lâzımdır, Ben bu 
sözlerimle demek istemiyorum ki futbol oyna
yanlar bu yoldadır. Hayır, tamamı değil; ten
zih ederim. Futbol yapanların içerisinde, fut
bolcular arasında çok temiz, dürüst insanlar 
vardır, ama tulumbacılar da vardır, B:z içeri
mizde gayret ederek spor sahalarından tulum
bacılığı kovup, yerine mutlaka toplum şuuru ile 
hareket eden sporcu bir ruhla çalışan insanları 
getirmek zorundayız. Bu da mutlaka Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünü, Spor ve Gençlik 
Bakanlığın-, eğitimcilerle donatmakla mümkün
dür. Spor isi bir eğitim isidir. Spor eğitimin 
ayrılmaz bir unsurudur. Eğitim noktai nazarın
dan, eğitim görüşünden mahrum bir spor ola
maz. Sonu mutlaka tulumbacılığa gider. Eğer 
bu memlekette sağlam fikirli, sağlam karakterli 
ve sağlam bedenli bir gençlik istiyorsak, evvelâ 
spora eğitim zihniyeti ile yaklaşmak zorunda
yız. Kabiliyetlerine inandığım, genç bakanın 
bu istikamette gayret sarf ettiğine ve bu istika
mette çalışacağına inanıyorum. Bu istikamette 
çalıştığı müddetçe, karınca kararınca bütün gü
cümle kendilerini destekliyeeeğim, aksi istika
mette hareket ettikleri zaman, kendilerini doğ
ru yol göstermeyi de vazife bileceğim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın özgü
ne ş; Sayın Dikeçligil, buyurunuz, efendim. 
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HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkan, bu bakanlık yenidir, elbette bakanlığın 
hayırlı olmasını temenni ederiz. Arkadaşlarımız 
Teşkilât Kanunundan bahsetti. Benim aklımın 
ermediği bir mesele var, bu parlâmentoya gel
diğimden beri. Bakanlıklar kuruluyor, teşkilât 
kanunları seneler senesi geçiyor, çıkmıyor. Had
dizatında hükümet bir bakanlık kuracak mı, 
bakanlığı kurmadan önce onun meselelerini ele 
almalı, teşkilât kanunlarını getirmeli, bakanlık 
kanaatimce ondan sonra kurulmalıdır. Şimdi, 
altı, yedi sene evvel kurulmuş olan bakanlıklar 
vardır. Buraya teşkilât kanunları yeni gelmek
tedir. Onun için işler aksak topal yürüyor. Ak
la düştükçe bakanlık kurulur, arkasından da 
teşkilât kanunu gelir. Böyle bir mesele olmaz, 
olmamalıdır. Bu ilmî zihniyete, benim kanaa
timce uygun değildir. Başka memleketlerde var 
mı, yok mu bunu bilmiyorum. 

Şimdi Gençlik Bakanlığı, elbette yetişkin 
gayeleri ele alacak. Sayın özgüneş arkadaşımı
zın dediği gibi, millî eğitimle teması olacak. 
Ama ne yazık ki, gençlerin yetiştirilememesinin 
kusuru biraz da Türkiye'nin artan nüfusuna gö
re, gelişen maarif sistemine göre, gençlerin ener
jisini iyi istikamete götürecek bütün Türkiye 
vilâyetlerinde tesisler kurulmamıştır, okullar 
ona göre geliştirilmemiştir. Bu bir vakıadır. 

Bugün Ankara'ya bakınız; nüfusu artmıştır. 
zavallı g^q çocukların enerjisini iyi istika
metlere doğru sevk edeceğimiz tesisler yoktur, 
maalesef. Çocuk bahçeleri bile yeterli değil. 
çocuklarımız hep yollarda, arabaların geçeceği 
yerlerde oyun oynarlar. Onun için ileriye doğru 
hamle yapan, ileriye doğru bakan, gençlere 
kıymet veren bir Devlet bir hükümet elbette 
gençlik meselelerinin 100 sene ilerisine matuf 
düşünmek üzere tesislerini kuracaktır. 

Yurtlar Krediler Umum Müdürü Osman Be-
ner beyi ben tanırım, hattâ benim okulumda 
müfettiş olarak, beni teftiş etmişti; çok iyi bili
rim. Benim okulumla çocukların zamanını iyi 
kullanacak tesisler vardı. Pazar günü dahi dı
şarı çıkmazlardı ve onlardan zarar gelmiyordu. 
Enerjilerini iyi yerde kullanıyorlardı. Kimisi 
kütaphanede, kimisi okulun içindeki spor te
sislerinde, kimisi resimde mükemmelen çocuk
lar, enerjilerini iyi istikamette doğru sevk ede
biliyorlardı. Maalesef okullarımız ondan sonra 
kışla halini almıştır. Beden eğitimi öğretmenleri 

yetişmemiştir. Çocuklarımıza sadece bilgi veril
miş, ondan sonrası nazarı itibara alınmıştır. Mo
ral eğitimi unutulmuştur, ahlâki temel prensip
ler onlara aşılanmamıştır ve bu suretle gençler 
ne olacağını bilmemişlerdir. Meselâ eskiden, 
her hafta, bizim çocukluğumuzda mahalleler
de güreş olurdu. Güreşleri ben seyrederdim, ço
cukluğumda. Kim yıkılırsa veya kazanana ma
şallah tâbirinden başka ağzımızdan hiçbir şey 
çıkmazdı, öyle bağırma, gürültü ve kavgaya 
ben hiç raslaınamışımdır. Sinsin oyunları oyna
nırdı, falan. Yani yaygın bir spor eğitimi vardı. 
Bu yaygın spor eğitimi yavaş yavaş Türk Mille
tinden silinmeye başladı. Hele arkadaşlarım bi
lir, köylerde mutlaka her Pazar güreş olurdu 
va hsr düğünden sonra güreş olurdu; hediyeler 
konurdu ve o hediyeler birincilere verilirdi. 
Efendice seyredilirdi. Arkadaşım gibi düşünmü
yorum. Maalesef Eoma'nın sirklerindaki ruh 
yavaş yavaş hâkim olduktan sonra, moral eği
timi ortadan kalkdıktan sonra, dolayısiyle on
dan sonra bir yarış ve daha doğrusu bölgecilik 
sistemine girdikten sonra, Türkiye'deki spor
larda maalesef seyir ahlâkı bozulmuştur. Hepsi 
kendinden olan insanlar olarak kabul etme ru
hu ortadan kalkmıştır. O halde Gençlik Bakan
lığı, arkadaşımızın dediği gibi, spor hususunda 
halkı eğitmelidir. Meselâ stadyuma halk top
landı, dört, beş dakika spor nasıl seyredilir- bir 
güzel spiker çıkar izah edebilir; söyliyebilir. 
Bu eğitim yolu ile de olabilir. Anlatılır, nasıl
dı filân, diye. Ondan sonra, kazanma mevzuu-
bahis değildir, diye söylenebilir. Hülâsa sporda 
halkın eğitilmesi şarttır. Yoksa Romanın sirki
ne döner, bu iş. Nitekim Türkiye'de 'bâzı bölge
lerde başladı, hâdiseler cereyan edip gidiyor. 
Sonra arkadaşım beni 'kınamasın, komünizmi 
artıran, parası olup da, parasını lükste, israfta 
sarf edenlerdir. Bir düğünde binlerce lira sarf 
eden adam vardır. Eski Türk zenginleri spor 
tesisleri kurmuştur ve gençlerin kalabileceği, 
yatabileceği yurtlar tesis etmiştir. Manen çö
küntü gençlerimizi fena hale getirmiştir. Düşü
nün bir Yaşar Doğu'yu; beş vakit namazını kı
lar, dua etmeden mindere çıkmazdı, sırtı yere 
gelmemiştir. Bütün Koca Yusuflar, Avrupa'ya 
ün salmış Türk sporcuları böyledir. Millî ahlâk, 
millî seciye, iman ruhu kudreti artırır. Arkadaş-

İ larınıız dini bilmeden konuşuyor. «Çocuklarını-
I za ata binmeyi, kılıç kullanmayı, yüzmeyi öğre-
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tiniz», bu Hadisi Şeriftir. Böyle bilmeden, mâ
nevi temel olmadan, filâna gitti de, filân dua 
etti de demek olmaz. Elbette edecek. Bunu Hı
ristiyan memleketleri de yapar. Herkes yapar, 
bunu. Ziyarette olabilir. Bu başka memleketler
de de vardır. Avrupa'yı dolaştınız, ben gözüm
le gürdüm. Hattâ adam para atıyor, oraya, Te
melleri yıkmıyalım. Siz servetinizi iyi yere kul
lanırsanız, içtihatı savunmazsanız, o gençleri 
tahrik etmezseniz, ondan sonra iyi yere kulla
nırsanız, o zaman memleket düzelir, benim ka
naatime göre. Böyle olmak lâzımdır. Yoksa mâ
nevi temelleri yıkarak, servetinin düşmanı ve 
servetini yok edecek bir zümreyi yaratmak kim
senin hakkı değildir. 

Muhterem arkadaşlar, yurtlar meselesi mü
himdir. Yurtlar elbette Türkiye'de kâfi gelmi
yor, bunu biliyoruz. Ama bu yurtlar hususi de 
olsa, hususi şahıslar da kursa, elbette buraya 
tâyin edilecek müdürlere, eğitimcilere Gençlik 
ve Spor Bakanlığının el atması lâzımdır. Yurtlar 
gençlerin oraya gidip de otel gibi yatacağı yer 
değildir. Eski, Türkiye'deki, külliyeleri tetkik 
etsinler, arkadaşlarım. Meselâ Fatih Külliyesin
de, kabiliyetli gençler gelip nasıl yatardı, nasıl 
eğitime tabi tutulurdu, baştaki mubasırlar on
lara hangi istikamet verirdi, gençler kabiliyet
lerine göre nasıl değerlendirilirdi? Bunu tetkik 
etmeli. Nitekim bu İngiltere'de vardır. Hattâ 
ilerinin devlet adamları, ondan sonra büyük in
sanları puanlanır, buna göre istikametlendirilir, 
buna göre yol verilir. Maalesef bizim yurtları
mız, kurulduğu andan itibaren gençlerin bir ne
vi otelgâhı olmuştur. Hattâ yurtlar gangaster-
leri, komünizanları, militanları barındıran yer 
olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Yük
sek öğretmen okullarının yurdu var. Meselâ bu 
yurda arkadaş müdahale edemez, ama oraya ço
cuklar akşam gelir yatarlar, 'sabahleyin kalkar 
giderler. Sadece bir pansiyon. Derslerine nasıl 
çalışıyorlar; diğer taraftan okuma tarzı, tetki-
katı, kimya, fizik lâboratuvarlan, kabiliyetli 
gençlerin boş zamanlarını değerlendirmesi key
fiyetleri ele alınmalıdır. Bunlar hep ele alına
cak meseleler. Yurtlar bir yatakhane olmama
lıdır. Ondan sonra maalesef Türkiye 'mizdeki 
yurtlara eğitimden uzak müdürler, muavinler 
temin edildiği için, hattâ son akıma onlar da 
karıştığı için, siyasetten çocukları çekeceği yer-

| de, siyasetin içine ittiklerinden yurtlar maalesef 
I karışmıştı**. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, iki dakikanız 
var; haber veriyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Mese
lâ Orta - Doğu Üniversitesi Yurdu Orta - Doğu 
Üniversitesine bağlı. Fakat orada bulunan, üni
versitedeki yurt, Gençlik ve Spor Bakanlığını 
da ilgilendirdiğine göre Türk gençliği değil mi, 
o? Muhtar diye sadece onlara mı bağlı o? Sa
dece orada, başka türlü tahrikçilerin, militan
ların yetiştirileceği yer midir o? Elbette öyle 
olmıyacaktır. Elbette Gençlik Bakanlığı bundan 
sonra buna müdahale edebilecektir. Elbette bu
raya, teşkilât kanununda lâyik olan insanları 
seçebilecektir. 

ikinci bir nokta; şunu da Sayın Başkan rica 
edeyim. Meselâ Türkiye'de yalnız sadece futbol 
değil, Türk sporları vardır. Türk sporüarını ih
ya etmeli; hele Türk millî oyunlarını ihya et
meli. Arkadaşlar kınamamalı. Ben öğretmen 
okulunda müdürlük yaptım. Köy enstitüleri, 
öğretmen okulu oldu. Millî oyunların ihyası 
başlamıştır, orada. Beşyüz kişi, altıyüz kişi sa
bahleyin millî oyunlarla işe başlar, ondan sonra 
derse girerler. Çünkü, akşamın yorgunluğunu, 
argınlığını atar, enerjik olarak derslerine girer, 
millî oyunlarla. Millî ruh, ancak sonra, millî 
terbiye, millî şuur kendinden olan sporları ihya 
ile olabilir. Bugün Türkiye'de gevşetici danslar 
vardır. Ama bir de bakıyorsun ki, merdane 
Türk oyunları vardır, bunu kütleye yaymak 
mecburiyetindeyiz. Bu Gençlik ve Spor Bakan
lığının vazifesidir. 

Sonra, bölgelerde bölge müdürleri yok gibi 
bir şeydir. Atatürk diyorsunuz; Atatürk zama
nında ola,n meseleleri ele alacaksınız. Atatürk 
lise mezunlarını aldı - ben çocukluğumdan ha
tırlarım - altı ay, yedi ay, sekiz ay kursa tabi 
tuttu, genç çocukları yetiştirmek için vilâyetle
rin emrine eğitimci olarak gönderdi; spor eğiti
cisi olarak. Biz bunu biliyoruz. Ama siz onu, 
onu bıraktınız, bugün tesisler yaptırıyorsunuz. 
Bölge müdürlüklerine muazzam para sarf edi
yorsunuz. Bunllann başına koyacağınız adamlar 
ehliyetli değil. Gençleri oraya çekici değil. Me
selâ, ne olabilir bu? Gazi Eğitim Enstitüsünde 
bir beden eğitimi şubesi var. Spor Bakanlığı 

I derhal yüksek bir beden eğitimi enstitüsü mü 
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kuracak, yoksa mevcut müesseselerden istifade 
ederek, buralara külliyetli miktarda genç ele
man alarak... 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, bitirmenizi 
rica edeceğim. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) — Bun
ları yetiştirdikten sonra, bölge müdürü olarak 
Türkiye'nin muhtelif yerlerine dağıtacak. Bir, 
iki, üç, dört, beş, altı... Ne ise. Böyle bir hava
nın içerisinde, Türkiye'nin gençlik meselesini 
Bakanlık olarak ele almasını diliyorum. Bakan
lığın bütçesinin de hayırlı olmasını Allah'tan ni
yaz ederim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dikeç-
ligil. Sayın Bingöl, buyurunuz efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; belirli vakaları, günün hâdise
lerini ifade eden arkadaşlarımın beyanlarının 
yanında, ben sadece bir prensip görüşünü kıy
metlendirmeye çalışarak, sizlerin dikkatlerini
ze -arz ederek, kıymetli bakanlığın ilgilerini çe
keceğim. 

Ancak fikrimi tavzih edebilmek için, hepini
zin malûmu olan bâzı hususları müsamahanıza 
sığınarak arz etmeye çalışacağım. 

însan, yaşayışına göre belirli periyotlarda 
çocukluk, gençlik, olgunluk ve ihtiyarlık devir
lerini yaşar. Bunlardan bilhassa bizim dikkati
mizi gençlik çağına çekmek istiyorum. Zira bu
rada insan bizatihi natür bakımından bu dev
rede büyük bir enerjiyi daima stok eder ve bu
nu müheyya hale getirir. Kanatlını bulamazsa 
menfi yollarda kullanır. Spor, benim anladığım 
mânada beden kabiliyetlerinin en iyi halde ak-
len ve fizikman inkişaf ettirilerek meleke haline 
getirilmesi tatbikatıdır. Türkiye'mizde mevcu-
dolan tesislerimiz, şu anda bu beden kabiliyet
lerinin inkişafını temin etmek yerine, üzüle
rek ifade ediyorm Sayın özgüneş'in fikirle
rine iştirak ediyorum, bir temaşa mevzuunu 
kıymetlendirme halindedir ve seyircinin zama
nını geçireceği imkânlar halindedir. Diğer 
yönü ile de bilhassa düşünülen ve arzu edilen 
ferdî spor yerine daha çok kollektif spor hâ
kimdir. Hattâ rahatlıkla ifade edilebilir. Bi
rinci yön, yani ferdî spor hemen hemen yok gi
bidir. Yine bir diğer yönüyle de sporu ferdî 
melekeleri artırma yerine ferdin kabiliyetlerini 
diğerlerine gösterebilme, diğerlerine tanıta-

bilme, rekabet duygusunu şahsi kabiliyetleri 
arz edebilme duygusu halinde inkişaf etmekte
dir. 

Bu tatbikatta devam etiğimiz müddetçe de 
sporun telkin edeceği ahlâki yolda gençliği 
tutmamız mümkün olamamaktadır. Hepimiz çok 
rahatlıkla müşahade ediyoruz. Lüks arabalarda 
gençler trafiğin fevkalâde sıkışık olduğu yer
de büyük süratle gitmektedir. Bu otomobil 
kullanma kabiliyetini etarfa telkin edebilme
nin en güzel misali. Her hangi bir toplulukta 
ve kalabalığın içinde çok rahatlıkla yumruk 
atıp nizamı bozabilme ve bu mevzuda başarıya 
ulaşabilme yine kanilize edilememiş gencin bu 
eforunu kulanmasının gayriahlâki yönden en 
güzel misalidir. Hattâ bunu silâhlı çatışma ha
line getirdiği zaman da yine ferdî kabiliyetini 
gösterdiği inancını taşıyor. Ama hiçbir zaman 
sabahleyin uyanınca, Batı'da ve bir zaman da 
Türkiye'de bunun tatbikatını gördük. Fakat 
çok kısa bir devrede sabah jimnastiğini bir sa
bah temrinini bulmamıza imkân yoktur. Bu 
biriken eforu, biriken enerjiyi mutlaka dı
şarıda kullanacaktır! Hiçbir zaman bir lobut 
kullanan genci görmüyoruz. Enerjisini sarfe-
dip, kıymetlendirme meleke artırma yolunda 
kullanmıyor. Hele dağcılık bizde hemen he
men unutulmuş, hiç hatıra gelmiyen bir konu. 
Ama Batı bunlardan fevkalâde büyük nisbet-
ierde döviz kazanmakta ve gençliğini displin 
altında buralarda tutmaktadır. Yürüyüşler, 
güreş yapamıyoruz. Kürek çekemiyoruz, yüze
miyoruz. Ama bunları sadece bir müsabaka 
halinde, müsabaka anında müşahede edebiliyo
ruz. Bütün bunlara rağmen bendenizin istir
hamım, Millet Meclisi komisyonlarından geç
mekte bulunduğunu memnuniyetle muttali ol
duğum bakanlık kuruluş kanununlarının en 
kısa zamanda karara bağlanmasını iştiyakla 
bekliyorum. Belki bu bize bir ümit ve imkân te
min edecektir. 

ikinci olarak, kurulacak tesislerin ferdî ka
biliyetleri artırıcı yöne tevcih edilmesini ve 
seyirciden çok ferdî kabiliyetleri artırıcı yön
de kurulması temenimizi genç, kabiliyetli Ba
kan ve yeni kuruluş erkânından diyirouz. 

Bir de bendenizin şahsan müşahade ettiğim 
ve hayranlığımı ifadeden çekinmiyeceğim, Ba
tıdaki gençlik evleri kuruluşunu, bilhassa kıy
metlendirmelerini diliyeceğim. Burada yal-
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nız bedenî kabiliyetler, fizikî kabiliyetler de
ğil, akli kabiliyetler de büyük nisbette inkişaf 
etirilmektedir. Resim, müzik, okuma sair ka
biliyetler gibi bu konuyu da yeni kuruluşlar 
arasında kıymetlendirerek, Türkiye'ye hediye 
etmeleri dileği ile hepinizi saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN1 — Teşekkür ederim, Sayın Bin
göl. 

Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
Muhterem senatörler, Gençlik ve Spor Ba

kanlığı bütçesi üzerindeki tenkid konuşmaları 
ikmal edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterm senatörler, sabah çalışmamız beş 
dakika sonra nihayet nacaktır. Yanız tecrü
belerimizden aldığımız ilhamla ifade edelim 
ki, bu bütçenin tekemmül etmesi için, müzake
relerin tekemmül etmesi için, yarım saatlik bir 
zamana ihtiyaç vardır. Eğer müsaade edrese-
niz bu yarım saatlik müzakereyi iknıal ettik
ten sonra ara vermeyi Riyaset düşünmektedir. 
Böylece Gençlik ve Spor Bakanlığı erkânına 
öğleden sonra çalışma fırsatı verilecektir. Şimdi 
teklifimi arz ediyorum. 

Bütçenin sonuna kadar müzakerelerin de
vam etmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
efendim. Sayın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın 
Sezgin, buyurun efendim. 

Sayın Bakan, bir hususu malûmatınıza arz 
edeyim. Yüce Senatonun almış olduğu karar 
gereğince cevap müddetiniz yirmi dakika ile 
takyidedilmis biuunmaktadır. Görüşmelerinizi 
ona göre tâyin ve tahdidediniz. 

GENÇLİK YE SPOR BAKANI İSMET 
SEZGİN (Aydın Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatomuzun pek değerli üyeleri; 
1970 bütçemiz münasebetiyle yüksek huzurları
nızı ikinci defa işgal ediyorum. Gerek birinci 
bütçe münasebetiyle ve gerekse şu anda bütün 
siyasi partilere mensup gruplarımızın sözcüleri
nin ve gerekse değerli senatörlerimizin, bütçe
miz münasebetiyle dile getirdikleri pek çoğu 
haldi ve yerinde dilekleri, görüşleri, kanaatleri 
ve değerli tenkidleri için teşekkürlerimi, saygı» 
larımı arz ediyorum. 

iki ay önce Yüce Senatomuzda bütçe müna
sebetiyle arza ve ifadeye gayret ettiğimiz gö
rüşlerimize ve bu konudaki siyasi iktidarımızın 
görüşlerine bir yenisini ekliyecek değilim, iki 

ay önce neyi söyledi isek ayni şeyleri tekrarlı
yorum. Ve memnuniyetle müşahede ettiğimiz 
bir noktayı da ayrıca ifade etmek istiyorum. 
İki ay önce arkadaşlarımız neyi söyledilerse, 
hangi görüş ve inanış içerisinde idiler ise, bu
gün de arkadaşlarımız aynı şairleri ifade ettiler. 
Bu münasebetle de ayrıca memnuniyetlerimi 
belirtiyorum. 

Konuşmalarımızın yirmi dakikalık bir sınır 
içerisinde kalması emrini veren Sayın Başkanı
mızın, bu emirlerine uyma zorunluğu içerisinde 
arkadaşlarımızın görüşmelerini, konuşmalarını 
bütünüyle kapsayamazsa, görüşmem peşinen 
özür dileyeceğim. 

Sayın senatörler, C. H. ?. Sayın Sözcüsü iki 
ay önce alkış tuttuğumuz Bakanlığı, iyi zapte-
denıediyssm belki de Bakanı, için bu anda daha 
iyimser olamıyor isek kabahati muhalefete men
sup olucumuzda değil, bir başka yönde arama
lıdır, buyurdular. Doğrudur. Bizim memle
ketimizde maalesef muhalefet bir eseri tenkid 
etmekle vazifeli görür kendisini, çoğu zaman. 
Tenkid, bir ereri müspet ilmî objektifinden gö
rüp değerlendirmek dernektir. Her zaman ten
kidin bu anlamı ile görülmediği ortadadır. Sa
yın özlsn, iki ay öncesinin iyimserliği içeri
sinde olmamasının nedenlerini açıklarken, gerek 
Bakanhğımızdeki, gerek şahsımızdaki tutum ve 
davranışlarımızı da saymış obaydı tenkidlerine 
daha kolay cevap verebilmek imkânına sahibo-
lıı.rduk. Ama bendeniz, yine Sayın Özlen'in bi
rinci konuşmalarındaki- hafızamızda hâlâ diri 
ve canlı duran sözlerinin, büyük kısmı ile ayni 
müşterekte bulunduğumuzu o zaman ifade et
miştim: aynen p'ene bu konudaki görüşlerimde 
değişiklik olmadığını ifade ediyorum. 

Sayın senatörler, bir problem var; bu bir 
gençlik problemidir. Bundan önceki bütçe ko
nuşmamda da ifade ettim; Türkiye'de siyasi 
partiler, siyasi olmıyan birtakım kuruluşlar, 
ellerini eteklerini masum gençlik kütlesinin üze
rinden çektiği takdirde bu meseleyi hal de kolay
lanır. Asgari müştereklerde birleşebildiğimiz, 
piya î partiler olarak bu gençlik dâvasını ana-
dâva olarak kabul edebildiğimiz ve bu dâvaya 
A.tatürk'çü bir çözüm yolu, akılcı bir çözüm yo
lu, Batılı bir çözüm yolu bulabildiğimiz ve olay
ları değerlendirdiğimiz perspektiflerde anlaşa
bildiğimiz takdirde bu problemi çözeriz, sayın 
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senatörler. Ama bu perspektifte anlaşamıyo
ruz, görüş açılarımızda birleşemiyoruz ve biraz 
evvel de ifade ettiğim gibi, asgari müşterekler
de birleşemiyoruz. 

Adalet Partisi iktidarının görüşü şudur, sa
yın senatörler; bu konunun halli için Atatürk'ün 
çizdiği yoldan çıkamamak gerek. Bu konunun 
halli için Atatürk'ü ayni şekilde anlamak, gör
mek lâzım. Atatürk'çülük her vücuda gelen bir 
elbise değildir. Atatürk'çülük bize meşruiyet
çi olmayı, Atatürk'çülük bize Devlet fikrine 
saygı duymayı, Atatürk'çülük bize dürüst ol
mayı, Atatürk'çülük bize hâkimiyetin kayıtsız 
şartsız millette olduğu görüşünü, Atatürk'çülük 
bize Batıya dönük bir yöntemle yönetilmemiz 
gerektiği görüşünü aşılamıştır. Atatürk'çülük 
bize Tanrının yarattığı en mükemmel varlık 
olan insanoğlunun her şeyi başarmakta kadir 
olabileceği görüşünü, Atatürk'çülük bize dü
şünceyi, müspet düşünceyi, ileri düşünceyi ge
tirmiştir. Adalet Partisi olarak bu konudaki 
görüşlerimizi kısaca özetliyoruz. 

Sayın senatörler, bu arada Gençlik ve Spor 
Bakanlığının iştigal sahalarını da bir defa daha 
belirtmek istiyorum. Bası arkadaşlarımızın gö
rüşmelerinden bütün gençlik, konu, sorun ve 
problemlerinin bütünüyle ele alınarak,, hattâ bir 
Kuzey ilimizin kentindeki polisiye olaylariyle, 
bir Orta - Anadolu ilimizdeki yine ona benzer 
olayların daha Bakanlığımız çerçevesinde görü
lür olması arkadaşlarımızın bize olan inançlarını, 
(bakanlığımıza olan güvençlerini göstermesi yö-
niyle ele alıyoruz ve bundan da ayrıca memnun 
oluyoruz. Ama Gençlik ve Spor Bakanlığı ola
rak bizim görevimiz yüksek öğrenim gençliği
nin eğitim, öğretim ve araştırma dışı beslenme, 
barınma, boş zamanlarını değerlendirme, iyi 
okuyabilme, eğlenebilme, yaz kampları yapabil
me gibi sosyal, ekonomik, 'kültürel ve psikolojik 
sorunları üzerine eğilme, okul dışı gençliğin 
- arkadaşlarımızın da belirttikleri gibi, sadece 
üniversite gençliği değil - de boş zamanlarının 
değerlendirilmesi, onların yaygın eğitim içeri
sinde bedenî ve moral güçlerinin artırılması gibi, 
konuları ile birlikte Millî Eğitim Bakanlığının 
Beden Eğitim ve İzcilik Müdürlüğü çerçevesi
ne giren konularını ve bir de Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğünü uhdesine almış bulunmak
tadır. 

Bakanlığımızın iştigal konuları içerisine gi
ren bölümleri böylece belirttikten sonra, elbette 
ki gençliğin sadece yüksek öğrenim genci olma
dığını ve bunun dışında pek büyük bir gençlik 
kütlesinin bulunduğunu da ifade ediyoruz. Bir 
konuşmamda da ifade ettim. Türkiye'de 14 ilâ 
24 yaş arasında 6 milyon gencimiz vardır. Bu
nun sadece 150 bini yüksek öğrenim gencidir. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biraz önce arz 
ettiğim çerçeve içerisinde, okul dışı gençliğin de 
boş zamanlarının değerlendirilmesi, enrejileri
nin spor ve bununla ilgili yönlere kanalize edi
lebilmesi imkânlarının araştırılması, geliştiril
mesi ve bunların uygulanmasını Gençlik ve Spor 
Bakanlığı olarak vazifelerimizin büyüklerinden 
telâkki ediyoruz. 

Bakanlığımızın görevlerini ve yetkilerini 
böylece arz ettikten sonra, bütün arkadaşları
mıza bütüniyle bir cevap teşkil etmek amaciyle 
iki aydan bu yana arz edemediğimiz çalışmaları 
da Yüce Senatomuza arz etmek istiyorum. 

Sayın senatörler, Sayın Dikeçligil çok haklı 
bir noktaya temas buyurdular. Gerçekten bakan
lıklar kuruluyor, bu bakanlıkların teşkilât ka
nunlarının çıkması geciktiği cihetle bakanlıkla
rın kurulmasından beklenen faydalar ve sonuç
lar gerektiği ölçüde alınamıyor, özellikle Genç
lik ve Spor Bakanlığı bir bakanlıktan kopma-
dığı, o bakanlığın birtakım dairelerini, gsn&l 
müdürlüklerini almadığı cihetle kadrolarının 
bulunmaması ve bütçesinin bulunmaması, teşki
lât kanunlarının bulunmaması sebebiyle, tama
men boşlukta kalıyor ve faaliyet gösteremiyor. 
Bunu önlemek amaciyle 7 - 8 maddelik bir ka
nun tasarısı hazırladık. Gençlik ve Spor Bakan
lığı geçici kuruluş kanun tasarısı demek doğru 
olur, buna. 

Bu tasan ile kanunumuzu hazırlayıncaya ka
dar geçecek safha içerisinde bakanlığın normal 
çalışmasını yapabilmek amaciyle ve bütün sena
törlerin, milletvekillerinin bu Parlâmentonun, 
bütün kamu oyunun bizden beklediklerini ger
çekleştirebilmek amaciyle kuruluşumuzun mâna
sını gerçekleştirmek amaciyle, 7 - 8 maddelik 
bir kanun tasarısı hazırladık, geçici olarak. 
Takdir buyurursunuz sayın senatörler, gençlik 
ve spor gibi Batıda birisinin problemlerinin, so
runlarının çözümünün en az arasından elli yıl 
geçtiği, bir diğerinin tamamen bilim haline gel
diği bu iki mesele, gençlik ve spor meselesi gibi, 
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gerçekten büyük önemli ve ciddî konuların 
tümünü kapsıyacak olan bir kanun hazırlanma
sı iki ayın, üç ayın, beş ayın meselesi değildir. 
Üniversitelerimize, yüksek okullarımıza, akade
milerimize, Bakan olduktan bir hafta sonra ha
sırladığım bir anketi gönderdim. 15 maddelik 
bir anket. Aradan altı ay geçti, sayın senatörler 
beşte ikisinden henüz daha cevap alamadım. 
Batı literatürünü getirttik, onları tetMk ettiri
yoruz. 

Bu konuda bize en yakın yardımcı olacak
larına inandığımız eğitim müesseseleri, yüksek 
öğrenim müesseselerinden, üniversitelerden bil
gi istiyoruz. Anket çalışmaları yapıyoruz. Ka
nun bir defa çıkacaktır, kanunun bütün konu
lan ele alarak, bunlan kapsıyarak, bir bütün 
içerisinde bunlan ele alarak, gençliğin ve mem
leket sporunun bütün meselelerine çözüm yolu 
bulacak güçte, kapasitede olmasını arzuladığı
mız cihetle üzerindeki çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Ama kuruluşumuzu tamamlayabile
cek ölçüler içerisinde kalmak üzere Gençlik 
ve Spor Bakanlığının geçici Kuruluş kanun 
tasarısını hazırladık, bu tasanyı yakında sevk 
edeceğimizi umuyorum. Sayın senatörler, bu 
kanunun çıkmasında bakanlığımıza yardımcı 
olurlarsa tenkid ettikleri meselelerin pek bü
yüğüne çözüm yolu bizatihi bulmuş olacaklar
dır. 

Efendim, gençlik meselesine de kısaca do
kunmak istiyorum, daha önce de ifade etmiş
tim. Sayın senatörler, yüksek öğrenim genç
liğimizin, Atatürk'ümüzün ilkelerine bağlı,. 
Türk Devletinin ülkesi ve milleti ile bölünmez 
bir bütün ve Cumhuriyet ve demokrasi düze
ninin insan haysiyetine yaraşır en mükemmel 
bir rejim olduğunda inançlı, akılcı, yapıcı, 
memleketsever ve milliyetçi bir gençlik olarak 
yetişmesi için gerekli her türlü tedbirler alıyo
ruz. Bunda bütün siyasi partilerin, bütün ku
ruluşların bize yardımcı olmalarını diliyoruz. 
Aynı zamanda bütün gençliğimizin, özellikle 
yüksek öğrenim gençliğimizin, Türkiye'mizin 
büyük ve çeşitli sorunlannın sokaklarda değil, 
demokratik düzen ve Anayasamız çerçevesinde 
çözümlenebileceği bilincine erişmelerini istiyo
ruz. Gençliğin hedeflerinin büyüğünün bunlar 
olması gerektiğine inanıyoruz. Bundan önceki 
konuşmamda da ifade ettim. Birtakım sokak 
hareketleri yapılıyor. Birtakım gençlik rektör

lerinin yüzüne tükürüyor, birtakım gençler yük
sek öğrenim gençliğinin öğrenim hürriyetini 
selbediyor, birtakım gençler üniversitenin bi
limsel özgürlüğüne saldırıda bulunuyor, birta
kım gençler Devlet mallarını tahribe yöneliyor. 
Bu gençleri büyük üniversite gençliğimize ma-
letmenin imkânı var mıdır? Bu hareketleri bü
yük üniversite gençliğimizin hareketlerine mal 
etmemize imkân var mıdır? Ve biz bunlann, bu 
hareketlerin büyük kısmının sebepleri üzerinde 
daha önceki konuşmalarımızda durduk. Eğer 
bu hareketler Devletin temeline dinamit koya
cak derecede ileri gidiyorsa, eğer bu hareket
ler yüksek öğrenim gençliğinin eğitim ve öğre
tim hürriyetini selbediyorsa, eğer bu hareket
ler demokrasinin aydınlık geleceğini karanlığa 
götürmeyi hedef tutuyorsa; bu hareketleri genç
lik hareketleri, bu hareketleri üniversite hare
ketleri dememize imkân yoktur. Biz Hükümet 
olarak, biz siyasi iktidar olarak, gençliğimi
zi millî ümitlerimizin mihrakı olarak görüyo
ruz. Biz gençliğimizi Büyük Atatürk'ümüzün 
kendilerine verdiği büyük ve mukaddes ema
nete lâyık olmanın bilinci içerisinde görüyoruz. 
Birtakım gençler, nereden geldiği gayet açık 
ve belirli olan birtakım fikirleri kaba kuvveti 
ile Devletin temeline dinamit koyacak şekilde 
eyleme geçiyorlar ise, bu hareketleri üniversite 
hareketi, bu hareketleri gençlik hareketleri ola
rak adlandırmamıza imkân yoktur. Parlâmen
toda hiçbir siyasi partinin, Türkiye'de vatanı
nı seven, vatanını düşünen, Türkiye'nin gele
ceğini ancak demokratik düzen ve Anayasa re
jimi çerçevesinde yürüyebileceğine, devam ede
bileceğine inanan kafa bunlan bu şekilde gör
mez. Büyük üniversite gençliğini tenzih ediyo
rum, sayın senatörler. Üniversite gençliğimi
zin pek büyük (bir kısmı Atatürk'ümüzün ken
dilerine emanet ettiklerinin muhafazası ve mü
dafaası için ellerinden gelen her türlü gayreti 
göstermektedirler. Devlet olarak da, Hükümet 
olarak da, siyasi iktidar olarak da, bu hareket
lere karşı müsamaha gösteriyorsak bu yürek
sizliğimizden değil, bu gençliğe sevgimizden, 
bu gençliğe şefkatimizden ileri geliyor, sayın 
senatörler. 

Efendim, birtakım hâdiseler oluyor, spor 
hâdiseleri oluyor, neden oluyor? Bunların se
beplerinde neler vandır? Bunlann sebepleri 
ekonomiktir, psikolojiktir, sosyaldir, kültü-
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reldir. Eğitimdir diyorlar. Belirli ölçülerde bir 
balama doğrudur, sayın senatörler. Ama, en 
azından altı aydır bu isin içinde bulunan bir 
kişi olarak, görevini, yetkisini ve sorumluluğu
nu idrak ederek Yüce Senatomuza arz eden 
bir kişi olarak, şu hususu belirtmek istiyorum. 
Türkiye'de oyuncu, yani futbolcu, sporcu, yö
netici, antranörü, idarecisi ve hâkemler üçlüsü 
görevini yetkisini ve sorumluluğu idrak ede
rek hareket ettikleri takdirde, Türkiye'nin hiç
bir şehrinde, hiçbir sahasında olay çıkmaz, sa
yın senatörler. Bütün mesela oyuucunun, yöne
ticinin ve hâkemlerin görevlerini, yetkilerini. 
sorumluluklarını bilmeden hareket ederek bir
takım olaylara sebebiyet vermeleri ve bu olay
ların kütle psikolojisinin etkisi altında büyü
mesidir, saym senatörler. Bunun psikolojik, sos
yolojik, kültürel, eğitimsel derinliklerine inme
ye sebep yoktur, lüzum da yoktur. Eğer bu me
seleleri ıslah edebildiğimiz saman, hakemlik 
müessesesini ıslah edebildiğimiz zaman, Türk 
sporuna bilimsel metodu getirebildiğimiz za
man, yöneticiyi ıslah edebildiğimiz zaman, spor
cuyu ıslah edebildiğimiz zaman bu meseleyi hal
lederiz. İşte mücadelemiz budur, saym sena
törler; işte amacımız budur, A. P. sinin spor 
yönünde görüşleri budur, biz bunun için gayret 
gösteriyoruz. Daha önce konuşmamda ifade 
ettim, biz Türkiye'de bugüne kadar mevcudo-
lan seyir sporunun yerine, sporcudan önce se
yirciyi düşünen kafa yerine, seyirciden önce 
sporcuyu ve kütlelere spor yaptırmayı düşünen 
kafayı getirmek istiyoruz; bu batılı kafadır, 
bu modern kafadır, bunu getirmek istiyoruz. 
Eğer tesislerimizi yurt sathında dengeli olarak 
yaymayı öngören bir çalışma düzeni içerisine 
girmiş isek, eğer altı aylık icraatımızla, birta
kım tasarruflarımızda, kamu oyu, alışılanın dı
şına çıkmadığımız, birtakım yeniliği getirdiği
miz cihetle bâzı noktalarda bizim karşımıza çık
mış ise, veyahut da biz kamu oyunun karşı
sında, görülüyor fikri doğmuş ise, bunun sebebi 
budur, sayın senatörler. 

Buradan yatırımlarımıza geliyorum. Saym 
Başkamın, bir on dakika müsaade ederseniz. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakanın konuşmalarını bitirene 
kadar zaman verilmesini arz ederim, 

BAŞKAN — Ook teşekkür ederim, bu tek
lifi muhterem Heyeti Umumiyenin oylarına arz 

j ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Sayın Bakan buyurunuz efen
dim. 

CSNÇLİrl VE SPGE BAKANI İSMET 
SSSG'İIT (Devamla) — Efendim, şükranlarımı 
onuyorum; zamanınızın ne kadar değerli oldu
ğunu. biliyorum ve buna uymaya gayret edece
ğim, 

Sayın senatörler, bütün çabalarımız, bütün 
çalışmalarımız, sporun bilimsel metodunu getir-
mektir. Sporda Batı düşüncesi ile bareket et
mektir. Bütün Türkiye'ye spor yaptırmaktır, 
her yaşta herkesin spor yapabileceği imkânları 
getirmektir ve en büyük varlık olan insanın be
den ve ruh gelişmesini, bu vetireyi çabuklaştı-
ra.n ve güçlendiren bir düzen içerisinde, bir sis
tem içerisinde bu konuyu ele almak ve yürüt
mektir, bunun çalışmalarını yapıyoruz. Beden 
eğitimi ve spor kanunumuzu hazırladık, Maliye 
Bakanlığında dır, kısa bir zamanda Yüksek Mec
lislere sevk edileceğini umuyorum. Bu tasarı 
saym senatörlerimizin, saym milletvekillerimi-
zin pek değerli görüşleri ile de en son ve mo
dern şeklini alacak ve Türk sporunu bütünü ile 
kapsıyan bir yönde gençliğin ve sporun hizme
tine girecektir. 

Spor Loto Kanunumuzu hazırladık ve sene
de 100 milyon liraya yakın bir gelir elde ede
ceğimizi sanıyorum. Bundan önceki konuşmam 
da bu işlerin maddi güce bağlı olduğunu ifade 
etmiştim. Bakınız, 1970 yılı Bütçemizde 91 
milyon 790 bin liralık yatırımımız var: bunun 
46 milyon 790 bin lirası genel bütçe ile verilen 
ödenekle yapacağımız yatırımlardır, geri kalan 
50 küsur milyonu da Spor - Toto gelirleri ile 
yapacağımız yatırımlardır. Yatırımların böyle
ce rakamlarım ifade ettiğim şu sırada, Akde
niz oyunları sitesi münasebetiyle ileri sürülen 
tenkidlere de arzı cevabetmiş olacağım. 1970 
bütçemizde 61 milyon 790 bin liralık bir ödene
ğimiz, Akdeniz oyunları sitesi için harcanacak
tır, 30 milyon lirası da dig;er yatırımlarımız 
için ayrılan ödenektir. Alideniz oyunları müna
sebetiyle yatırımlar durmuş değildir. Kaldı ki, 
61 milyon 790 bin liralık ödeneğin 46 milyon 
790 bin liralık kısmı da genel bütçeden ayrıl
mış ödenekle yapılan yatırımlardır. Yani, Spor -
Toto gelirlerimizin pek büyük kısmını eskiden 
olduğu gibi gene yatırımlara ayırmış bulnuyo-

| ruz. 
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Bir defa daha ifade ediyorum; Sayın Cum
hurbaşkanım ve Sayın Başbakanımla birlikte 
üg gün önce İzmir'de tekrar Akdeniz oyunları 
sitesinin inşaat mahallini ve tesislerini gezdik. 
Bayındırlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakan
lığı ve ilgili firma ile yapılan iş programı günü 
gününe yürümektedir ve bâzı bölümlerde iş 
programının önüne geçilmiştir. Sayın özden çok 
haklıdırlar, yol problemi de önemlidir, halle
dilmiştir. Bir kısmı ihaleye çıkmıştır, bir kısmı 
da ligili müesseseler tarafından yapılacaktır. 

Olimpiyat köyü ihalesi 14 milyon liraya ya
pılmıştır ve bu münasebetle bir hususu daha, 
sayın senatörlerimizin sevinecekleri bir hususu, 
ifade etmek istiyorum. Olimpiyat köyünü çok 
maksatlı düşünüyoruz, ikibin sporcunun barı
nacağı bu olimpiyat köyünü, iki bin kişilik yük
sek öğrenim yurdu yapıyoruz,. Deniz kenarm-
dadır, ayrıca üniversite gençliğinin yaz kampı 
olarak düşünüyoruz, senede onbin üniversiteli 
gencimize bu Olimpiyat köyünde deniz kampı 
yaptıracağız. Böylelikle Olimpiyat köyü için 
yaptığımız masrafla, hem talebe yurdu yapmak 
suretiyle devamlı olarak istiiade edeceğiz, hem 
de yaz ayları deniz kampı kurmak sureti ile bu
rada senede onbin üniversite gencimizin deniz 
kampı yapmasını sağlıyaeağız. 

Bir hususu belirtmeden geçmek istemiyo
rum, bu yurtlara değinmişken; Atatürk Yur
dunun adı Bozkurt Yurdu olduğu ifade edildi. 
Böyle bir mesele yoktur. Yalnız 10 ve 11 Nisan 
günlerinde, yurtta cereyan eden, bir talebe 
mümessilinin vurulması sonucunda çıkan olay
lardan sonra, yurdun bir duvarına bozkurtlar 
yurdıı yazıldığı doğrudur, Her halde bunu de
mek istediler. 

FAKÎH ÖSLEN (Konya) — Aynı zaman
da Atatürk levhası kaldırıldı, dediler. 

GENÇLİK VB SPOR BAKANI İSMET 
SEZ&İÎT (Devamla) — Hayır efndim, Atatürk 
Yurdu levhası değiştirilmediği gibi, Atatürk il
kelerine son derece bağlı bulunan iktidarımız, 
Atatürk Yurdu gibi Balkanların bu anda en 
büyük talebe yurdu olan bu müessesemizde bir 
Atatürk heykeli dikmektedir, önümüzdeki yıl 
•açılışını yapacağız. 

Yurtlar dedik., kanuni arımızdan bahsettik 
ve sırası gelmişken onu da iiade edeyim. Gü
nümüzün gelişen ve değişen şartlarına ayak uy-

duramıyan ve yurtların yapımını geç ve güç 
bir vetireye sokan, yurtları bir otel niteliği ve 
niceliği içerisinde tutan Yüksek öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunun kanun tasarısı. Yüksek 
öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu G-enel Ku
rulunca profesörler ve yüksek öğrenim müesse
seleri tarafından seçilen bir heyet tarafından 
hazırlanmıştır, yakında bunu da Meclislere sevk 
edeceğiz. Böylelikle yurt yapımındaki gecikme
yi önliyeceğiz ve gene 'böylelikle, şu anda yurt
larımızda 14 bin kişiyi ancak barmdırabiliyo-
ruz, kanunu değiştiril) yurt yapımındaki 
vetireyi çobuklaştırdığımız ve güçlendirdiği
miz saman yurt yapımını, sadece Devletin her 
yıl verdiği 40 milyonlarla değil, hamiyetine 
inandığımız vatandaşlarımızın katkılarını ve 
diğer müesseselerin yardımlarını da almak su
retiyle çoğaltacağız. Yeni yurtların inşasına 
hızla devam edeceğiz ve böylelikle yurtlarımızı 
hem otel olmaktan kurtaracağız ve hem de çok 
daha sayıda yüksek öğrenim gencimize yurtta 
harmabilme, beslenebilme imkânlarım verece
ğiz. Bugün 150 bin üniversite gencimizin sade
ce 30 bin kadarı Devletin ve diğer resmî kuru
luşların yurtlarında barındırılabilmektedir. Bu
gün yurtlara girmesinde zorunluluk bulunan 
<İQ - 50 bin üniversiteli gencimize maalesef yurt 
bulamıyoruz. Bunlar, kötü barınak şartları içe
risinde üniversiter eğitimlerine devam edebil
mek gibi bir durumdadırlar. Bunları da sürat
le önlemek zorandayıj ve bu senenin Ekim 
ayında, 1970 in Ekiminde., İstanbul'da 5 bin ki
şilik yeni yurdumuzu açmış olacağız, iki yurt 
ile birlikte . Bunları Trabzon'daki, Erzurum'-
deki, Elâzığ'daki, İzmir'deki, Samsun'daki, An-
kara'daki yurtlarımız takibedecek. 

Samanınızı dana fazla almamış olmak amacı 
ile birkaç hususa değinerek konuşmama son 
vereceğim. 

Sayın Arihurun'un buyurdukları her konuda 
mutabakatımız vardır. 

Sayın özgüneş'e; tahmin ediyorum, genel 
nitelikleriyle konuşmam kendilerine bir cevap 
teşkil etti. 

Gerçekten biz de 22 bin kişinin 22 kişinin 
peşinden koşmasının, yani seyir sporunun kar
şısında değiisek bile yanında da değiliz. Ama, 
kütleye spor yaptıracağız. Kütleye spor yaptır
ma imkânlarını bulduğumuz ve bunu yapabildi
ğimiz saman Sayın özgüneş HÎ haklı olarak ya-
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kınmalan da kendiliğinden ortadan kalkacak
tır. 

Efendim, öteden beri kendilerini zevkle, 
hayranlıkla ve bir şeyle- öğrenerek dinlediğim 
Sayın Dikeçligil'in konuşmalarından bendeniz 
de ve Bakanlığım da yararlanacaktır. 

Sayın Bingöl'ün, tesislerin beden kabiliyet
lerini geliştirecek yerde, seyirciye yöneldiğine 
dair tenkidlerine aynen katılıyorum ve konuş
mamda da buna değindiğimi sanıyorum. 

Sayın Bingöl'ün, fert sporu 3/erine kollek-
tif sporun hâkim olduğu görüşüne gelince; fert 
sporunun da hâkim oluosı gerektiğine dair 
olan kanaatlerine ben de katılıyorum. 

Gençliğin enerjisinin en olumlu yönleriyle 
kanalize edilmesi için gerekli tedbirlerin alın
masında yardımcı telâkki ettiğim konuşmaları 
için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. 

Bu, sabah jimnastiği iJe ilgili olarak buyur
dukları tenkidlerine de Bakanlığım ve Genel 
Müdürlüğüm ile birlikte dokunacağız, ele ala
cağız. 

Batı'da örnekleri bulunan gençlik evleri gibi 
müesseselerin kurulmasını da istediler, arkadaş
larım. 

Bunun bir örneğine Altındağ'da başladık. 
«Boş samanlarını Değerlendirme Merkezi» adı 
altında bir merkez kuruyoruz inşaat biraz iler
lediği zaman sayın senatörlerimizden rica ede
ceğim, bu tesisin inşaatını görmelerini, Beğe
neceklerini umuyorum. 

Gençlik kültür merkezleri gibi, boş zaman
ları değerlendirme merkezleri gibi, küçük semt 
spor ve saha tesisleri gibi tesisleri, özellikle Sa
yın Berkol'un da buyurdukları gibi, nüfusu 
yoğun olan üniversite ve gecekondu şehirlerin
de yapmak suretiyle, gençliğimizin boş saman
larını hem en iyi şekilde değerlendireceğiz ve 
hem de gençliğimizin enerjilerini kanalize et
mek imkânlarına sahiboiacağız. 

Beni dinlemek zahmet ve nezaketini göste
ren başta pek değerli Divana ve Yüce Senato
muzun pek değerli üyelerine, şahsım ve Bakan
lığım adma saygılarımı., şükranlarımı sunuyor 
ve Bakanlığımıza karşı gösterdikleri iyi dilek 
ve iyi görüşleri ve aynı samanda bütün tenkid-
leri için de ayrıca teşekkürlerimi ifade ediyo
rum. Bunlardan faydalanacağımızı umuyorum. 
iki ay içerisinde değil, inşallah yılların dahi 
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j hakkımızdaki kanaatinizi değiştirmemesi için 

elimizden gelenin yapılacağı inancı içerisinde 
bulunmanızı da ayrıca rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAM — Sayın Bakan, teşekkür ede

rim. 
Söz istiyen sayın üye-... Yok. Müzakereler 

sona ermiştir. Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları iein (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 28 702 315 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 42 600 001 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 17 438 520 lira 
ki toplam olarak 88 740 836 lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A/İ), 
(A/2), (A/3) cetvellerinde bulunan bütün bö
lümleri oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) cet-
vslleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler.,. Kabul etkiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Beden terbiyesi Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 113 8.K9 838 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelindeki bütün bölüm
leri oylarınıza arz ediyorum. Kabul ednler... 
Kabul etmiyenler... Kabu1 edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünce 1970 yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazık gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılnı-
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 
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Madde 4. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine girer, hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarı
sı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara sk olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli 
cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 30 . 5 . 1941 ta
rihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (1=) işaretli cet
velde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanıl
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi (L) cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lı!?; ve ücretler kesimleri hariç (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları maddelerine, Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir.) 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza ars ediyo
rum,. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklar
dan elde edilen ve (B) işaretli cetvelin ilgili 
tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan ge
lirleri gerektiği takdirde hizalarında gösterilen 
tertiplere 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 

kısım ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (E) işaretli cetveli 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde 9. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Madde 10. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince, her nevi spor saha ve tesis
leri vücuda getirilmek amaciyle Beden Terbi
yesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin (A/2) işaretli 
cetvelinin 21.000 ve 22.C00 nei bölümünde yer 
alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince 
bilâhara bu bölümlere ödenek kaydedilecek 
miktarlardan Bayındırlık Bakanlığı ile mezkûr 
Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktar
ları, Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin mevcut 
veya yeniden açılacak aynı yatırım hizmetlerine 
sarf edilmek üzere aktarma için gerekli işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu öde
neklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar 
mütaakıp yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 
sayılı Kanun esasları dairesinde yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

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

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Muhterem senatörler, 1970 yılı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe açık oylarınıza arz edilecektir. 
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Şu anda öğle yemeği için ara verileceği ha
sebiyle Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısı, 70 nci Birleşimin 2 nci otu
rumunda açık oylarınıza arz edilecektir. 

1970 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin büyük Türk Milletinin istikbalinin 
teminatı, garantisi ve şerefli temsilcisi buluna
cak olan büyük Atatürk'ün, Büyük Atatürk zih
niyetiyle yetişmekte bulunan gençliğine hayır
lı olmasını, aynı zamanda Gençlik ve Spor Teş
kilâtı Bakanlığına hayırlı olmasını, temenni 
ederim efendim. 

Muhterem senatörler, 70 nci Birleşimin bi
rinci oturumuna öğle yemeği için bir saat ara 
veriyorum. 

70 nci Birleşimin ikinci oturumuna, saat 
14,45 te tekrar toplanmak üzere, ara veriyorum 
efendim. 

Kapanma saati : 13,45 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğlu (Manisa) 

BAŞKAN — Muhterem senatörler. 70 nci Birleşimin 2 nci oturumunu açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/295; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1102) (S. Sayısı : 1396) (1) 

2. — İstanbul Teknik ÜniversHesi 1970 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/296; Cumhuri
yet Senatosu 1/1108) (S. Sayısı : 1397) (2) 

3. — Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi 1/292; Cumhuriyet Senatosu 
1/1100) (S. Sayısı : 1393) (3) 

4. — Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/287; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1103) (S. Sayısı : 1388) (4) 

5. —• Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/293; Cumhuriyet Se
natosu 1/1101) (S. Sayısı : 1394) (5) 

6. — İktisadi ve Ticari İlimler akademile
ri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komiyonu raporu (Millet Meclisi 1/297; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1109) (S. Sayısı : 
1398) (6) 

BAŞKAN — 1970 malî yılı bütçesi müzake
relerine devam ediyoruz, efendim. 

69 ncu Birleşimde müzakeresi bitmiş fakat 
aamanın müsaadeisizlğinden açık oya vaz'edile-
memiş olan, İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı, İstanbul Teknik Üniversi
tesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, Ege Üni
versitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, Ankara 
Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı, Ha
cettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanun tasa
rısı,. İktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 
1970 yılı Bütçe kanun tasarıları açık oylarını
za arz edilmiştir. 

Beyaz oy kabulü, yeşil oy çekinseri, kırmızı 
oy reddi tazammun edecektir, efendim. Küre
ler hizmetliler tarafından dolaştırılacaktır. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Devamı) 

2. —• Boden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısı ve Karma Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/288; Cum
huriyet Senatosu 1/1106) (S. Sayısı : 1389) 

(Devamı) 
BAŞKAN — Birinci oturumda görüşülmesi 

tamamlanmış bulunan Beden Terbiyesi Genel 

(1, 2, 3, 4, 5) tasarıların görüşmeleri 11 . 5 .1970 
tarihli 69 ncu Birleşim tutanağındadır. 

Müdürlüğü 1970 yılı Bütçesini açık oylarınıza 
sunuyorum. 

N - DI ŞİŞ LEHİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Muhterem senatörler, program 

gereğince Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müza
keresine geçiyoruz. Komisyon burada; Sayın 
Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Yüce Senatoda 
hazır bulunmaktadırlar. 

Şimdi grupları adına söz alan arkadaşları 
sırası ile davet ediyorum. C. H. P. Grupu adı
na Sayın Hıfzı Oğuz Bekata?.. Yok. G. P. Gru-

(6) Tasarının görüşmesi 11.5.1970 tarihli 
69 ncu Birleşim tutanağındadır. 
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pu adına Sayın Bahadırlı?.. Yok. Adalet Par
tisi G-rupu adına Sayın Vural?.. Yok. (A. P. sı 
ralarmdan «Celal Ertuğ konuşacak» sesleri) 
Buyurun Sayın Er tuğ. 

A. P. G-RUPU ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâ
zığ) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
1970 yılı Bütçe kanun tasarısının Dışişleri Ba
kanlığına ayrılmış bölümünde Adalet Partisi 
grupu adına görüş, düşünce ve temennilerimizi 
birkaç ay önce yüksek huzurlarınızda arz et
miştim. Bu görüş ve düşüncelerimizde bir de
ğişiklik olmadığı için tekrarlamaktan ve yük
sek huzurlarınızı işgal etmekten kaçınacağım. 
Ancak, bu süre içerisinde vukua gelen bâzı ge
lişmeler üzerinde durmak ve dünya sulh güven
liğinle, bu hâdiselerin önemi hakkında kısa mâ-
rıızatta bulunmak istiyorum. 

Muhterem senatörler, son bütçe müzakere
lerinden bıı yana dünya sulhunu ve güvenliği
ni çok yakından ilgilendiren bâzı olaylar vukua 
gelmiştir. Bunlardan bir tanesi Uzak - Doğu böl
gesinde, diğeri lorta - Doğu'da husule gelen 
gerginlik. Bunun dışında da bizi çok yakından 
ilgilendiren Kıbrıs meselesindeki inkişaflar ve 
Avrupa ortamında husule gelen gelişmeleri zik
redebiliriz. Bölge itibariyle Uzak - Doğu'da son 
günlerde vukua gelen önemli olay Balkan 
Nison'm iradesiyle Kamboç baskını. Karnece 
müdahalesidir. Bu olay genel olarak dünyada, 
bugün nüfuz, menfaat bakımından bölgeleri iti
bariyle birbiri ile mücadele halinde olan iki sü
per devletin ve clolayısiyle gerek Avrupa, ge
rekse Orta - Doğu meselelerinin içinde bir re-
peksüyonu olduğu muhakkaktır. Kanıboç mü
dahalesi Amerika umumi efkârında, hattâ par
lâmentosunda da birtakım reaksiyonlara sebe-
bolmuş, üniversiteler, gençlik, halk arasında 
bâzı gösterilere vesile teşkil etmiştir. Bu müda
halenin Viet - nam meselesini Balkan Nison'm 
izahına göre, Viet-nam meselesini kısa zaman
da halledeceğim, vaadinin bir yoludur tarzında 
bir yorumla umumi efkârın önüne çıkmıştır, Ne 
dereceye kadar haklı, haksız olduğunu zaman 
gösterecektir. Ancak masum bir milletin toprak
larına yapılan fiili müdahalelerin bizim dış si
yaset ilkelerimizle tervicedilir bir husus olnuya-
cağı 'da geleneksel bir kaide olarak ifade edile
bilir. Uzak - Doğudaki bu müdahalenin repsk-
süyonları dünya sulhunu tahdit ve tehdidedebi-
lecek mahiyet alıp almıyacağı ayrı bir münaka-

1 §a konusu olabilir. Bunun yanında, son aylar
da Orta - Doğu'daki olayları da manidar bir şe
kilde gelişmekte görüyoruz. Orta - Doğu'daki 
mücadele şiddetlenmiştir, israil ile Arap ülkele
ri arasındaki karşıliklı komando baskınları ve 
demin arz ettiğim gibi, 2 süper devletin nüfuz 
ve menfaat mücadelelerinin tezahürleri halinde 

I kendini göstermektedir. Malûmunuzdur ki, Or
ta - Doğu'da Arap ülkeleri nezdinde Sovyet fclo-
kunun, Doğu blekunun silâh yardımı, personel 

I yardımı, teknik personel yardımı, meydandadır. 
Hattâ, -aon zamanlarda Sovyet pilotlarının bu, 
israil'e karşı hareketlere katılacakları dahi ba
his konusu edilmiş ve bunlar 2 blok arasındaki 
havanın bir miktar gerginleşmesini intaeetmiş-
tir. Bilhassa bizi yakından ilgilendirmesi bakı
mından Orta - Doğu'daki olayları dikkat, iti
na ve titizlikle takibetmek mecburiyetindeyiz. 
Bunu, Dışişleri Bakanlığımızın yetki ile, dira
yetle izlediğine de inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Kıbrıs konusunda
ki gelişmeleri burada kısaca belirtmek, bu bi-

I zim hayati konumuza verdiğimiz değer dolayı-
siyle icaJbetmektedir. Kıbrıs ta 1965 ten yani, 
A. P. iktidara geldiğinden bu yana elde edilen 
neticeleri objektif bir görüşle tebarüz ettirmek 
de fayda var. Kıbrıs meselesine A. P. el koy
duğu günden bu yana bariz 'olarak elde edilen 
neticeler, 'Kıbrıs'ta cemaat fikrinin yani, bir 
azınlık değil de bir cemaatin mevcudiyetinin 
kabul ettirilmiş olmasıdır, bir. İkincisi; gayet 
extrem emellerden başlıyan Kıbrıs mücadelesi, 
yani şunu söylemek istiyorum, «Ya taksim, ya 
ölüm» gibi bir mutaassıp noktadan başlıyan, öte 
yandan da, (Enosis) görüşünden hareketle ele 
alman Kıbrıs meselesi, bugün aşağı - yukarı 
birkaç etap aşmış durumdadır, şöyle ki: artık 
Kıbrıs'ta bir Türk azınlığının mevcudolduğunu 
ve Kıbrıs'ın müstakil bir Devlet olarak Türk 
alınlığının da haklar7nın korunulduğu yani, 
Kıbrıs'ta vukua gelen hâdiselerin bir iç mese
leden öteye giderniyeceği tezini kimse bugün 

} savunmamaktadır. Buna mukabil Kıbrıs'ta bir 
I Türk cemaatinin, bütün hukukuyla mevcudoldu-

ğu fikri artık beynelmilel konuşmalarda, müza
kerelerde tutunmuştur. Ayrıca Kıbrıs Türkleri 
1963 katliamından sonra yer değiştirmek mec
buriyetinde kalmışlar ve adanın bir bölgesinde 
tekasüf etmişlerdir. Yüksek malumlarınızdır 

I ki, Kıbrıs'ta Türk nüfusu muayyen bir yerde 
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lokalize olmuş bir tarzda yaşamaktadır. Kıb
rıs'ın coğrafi olarak her tarafında âdeta serpil
miş durumda Türk cemaatinin parçaları vardır. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, 2 dakikanız var 
efendim, hatırlatırım. 

CELÂL ERTUĞ (Devamla) — Peki efen
dim. Bunların katliamından sonra ancak bir 
araya toplanmaları mümkün olabilmiştir. Maka-
rios yönetimi katiyen daimi ikâmetgâhlar ya
pılmasına mâni olmuştur, bidayette. Fakat son
radan binaların inşa edilmesi ve buralarda de
vamlı olarak oturma imkânı da temin edilmiş
tir. Ekonomik durum da bu suretle oldukça iyi 
bir hale gelmiştir. Şu halde bugün Kıbrıs'ın mu
ayyen bir bölgesinde bir Türk cemaati, birta
kım hakları haiz olarak - tam gayeye vâkıf ol
muş olarak söyliyemiyoruz - ve dünden farklı 
bir diplomatik, politik, sosyal bünye içerisinde 
ve ayrı bir yönetime sahibolarak mevcuttur. 
Şu halde Kıbrıs meselesinde muayyen bir nok
tadan diğer bir noktaya kadar gelinme başarıl
mıştır. Ama, bu bizi tatmin edecek nitelikte mi
dir? Hayır. Ayrıca, son günlerde Kıbrıs'ta hu
sule gelen şiddet hareketlerinin bize endişe ve
rici olduğunu geçen defaki konuşmamda da arz 
etmiştim. Bu belirtiler henüz kaybolmamıştır. 
Nitekim son günlerde Grivas'm tekrar enosis ga
yesiyle meydana çıkma arzusunda olduğu da 
haberler arasında mevcuttur. Şu halde, bu 10 
dakikalık görüşme içerisinde önceki konuşmala
rımıza ilâveten son gelişmeler hakkındaki fi
kirlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. 

Çok kıymetli Hariciye Bakanlığı mensupla
rının dar imkânlar içerisinde; kadrosuzluk, mad
dî güçlükler içerisinde, iyi çalışmalarını da 
izliyoruz ve onlara bir an önce Yüce Meclislerin 
daha geniş imkânlar temin etmesi hususundaki 
temennimizi tekrarlıyoruz ve Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin memleketimiz için, vatanımız 
için hayırlı olmasını temenni ederek, hepinizi 
saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Er
tuğ. 

C. H. P. adına Sayın Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) Sayın 

Başkan, Alpaslan Bey konuşacaklar efendim. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Hayır, ben 

konuşmıyacağım. 
BAŞKAN — Sayın Bekata, buyurunuz efen

dim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli sena
tör arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, sı
nırlı süre içinde, C. H. P. Grupu adına görüşle
rimizi arz edeceğim. 

Geçen bütçe konuşmamızda iliştiğimiz dünya 
sorunları üzerinde ikili, ya da çok yanlı görüş
meler devam ediyor. Fakat, hiçbir konuda he
nüz olumlu sonuç alınmış değildir. 

Son günlerin büyük olayı Kamboçya teca
vüzü, başta Amerika olmak üzere, dünyada ciddî 
etkiler yaratmış ve büyük yankılar yapmıştır. 

Başkan Nixon ile Amerika Senatosunun ara
sını da açan bu haksız tecavüz, uluslararası iliş
kileri etkiliyecek önem taşıyor. 

Dünya gelişmelerinde büyük devletlere aklın, 
basiretin, milletlerin bağımsızlıklarına saygının 
ve barış ruhunun hâkim olmasını diliyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; Orta - Doğuda, Arap-
îsrail ilişkileri ciddî bir buhran hüviyeti içinde 
devam ediyor. 

Henüz, umutlu bir gelişme yok. 
Orta - Doğu olaylarının tehlikeli ve sirayet 

edici niteliği karşısında Hükümete ihtiyat tavsi
yemizi tekrarlıyoruz. 

Bu konunun özelliği üzerinde, birkaç gün ön
ce Türkiye'de yapılan «Zirve Toplantısı» nda 
îran ve Pakistan Devlet Başkanları da durmuş
lardır. 

Saym Sunayla birlikte üç Devlet Başkanı
nın; «Orta - Doğudaki durumun devamlı kötü
leşmesinin ciddî endişeler yarattığı» na işaret 
ederek, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet
ler Birliği Başkanlarına ortak bir mesai gön
dermeleri durumun nezaketini göstermesi yö
nünden önemli bir olaydır. 

Bu münasebetle, îran ve Pakistan'la olan 
ilişMlerimizin daha da geliştirilmesini ve kuv
vetlendirilmesini temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler, biz, «Ortak Pazar» a, Av
rupa Birliğine açılan kapu saydığımız için gir
dik. 

ihtilâfımız şudur : 
Biz, Hükümet, Devlet sektöründe ve özel 

sektörde Beş Yıfllık Hazırlık Döneminin gerek
tirdiği bütün hazırlıkları yapmadan girmiştir; 
üstelik topluluğun, geçiş dönemi için bize yap
tığı teklifler, millî ekonomimizin şartlarına uy-
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gun değildir. Bu durumJda, «geçiş dönemi» ne 
girmek ciddî sakıncalarla doludur, dedik. 

Sayın Başbakan ve Sayın Çağlıyangil ise; 
«hazırlığımız tasıdır, salanca yoktur, geçiş dö
nemine gireceğiz» dediler ve bunu 9 Aralık 1969 
tarihinde Konseye de resmen bildirdiler. 

Buna rağmen Hükümet, ileri sürülen karşı 
görüşlerin ağırlığını yeni duymuş olacak ki, 
4 Mayıstaki Bakanlar Kurulu toplantısında ke
sin bir karara varılamamıştır. Nitekim Hükü
met bu toplantısında : «Bâzı noktaların izahı 
için ilgililerle görüşmelere devam edilmesini» 
kararlaştırmıştır. 

Hükümetin daha önceki kesin kararı ile bu
günkü. terecldütü, böylesine önemli bir mesele
deki tutarsız tutumunu göstermesi bakımından 
dikkate değer. 

Deaıekki, biz haklı imişiz. 
Değerli arkadaşlarım, millî dâvamız Kıbrıs 

konusuna geçmeden önce, Yunanistan'ın son 
günlerde tutumuna ilişmek zorunluğunu duy
maktayız. 

Yunanistan, NATO'nun dışına çıkan önemüi, 
yeni silâhlara sahibolma yoluna girmiştir. 

Nitekim Fransa'dan 30 aded Mirage uça#ı, 
dört aded üstün vasıflı hücumbot ve Almanya'
dan dört denizaltı tedarikine geçmiş bulunuyor, 

Yunanistan'ın bu olağan dışı gayretinin, Kıb
rıs'ta Enosis hareketinin yeniden alevlendiği bir 
zamana raslaması önemlidir. 

Durum, Doğu - Akdeniz kuvvet dengesine 
de etki yapacak değerdedir. , 

Ayrıca, Orta -Doğu olaylarının yoğunlaştığı 
bir dönem içinde bulunduğumuzu da düşünü
nüz, 

Türle Hükümetinin, hep olup hittilerle karşı
laşması her halde ileri bir görüş belirtisi sayıla
maz. 

Değerli senatör arkadaşlarım, Kıbns dâva
mız; yanlış tutarsız ve basiretsiz bir tutumla 
büsbütün çıkmaza sürüklenmiştir. Sözlerimin 
devamı, içinde Sayın A, P, Sözcüsü arkadaşımın, 
bakan Türkiye'de bulunmadığı için, ona karşı 
Vefalı ve fakat hâdiselerin tamamen dışında 
kalan sözleri de cevaplanmış olacaktır. 

Bu konuda, Hükümet programında şu ina
nış yerleşmiş bulunuyordu. Aynen okuyorum : 

«Yunanistan, artık Kıbrıs meselesinde yapı
cı bir zihniyetle bir hal tarzını bizimle beraber 
aramaya koyulacağı ümidini hâsıl etmiştir.» 

Yunanistan'ın tutumu ise Hükümet progra
mını tekzibetti. 

Dışişleri Bakanı, Mecliste ve 6 Ocak 1969 gü
nü Bütçe Komisyonunda : 

«Yunan kuvvetleri, adadan kesin olarak git
mişlerdir» dedi. 

Oysa, önemli ölçüde Yunan kuvvetleriyle, 
Yunan silâhlarının Kıbrıs'ta kaldıkları anlaşıldı. 

Çağlayangil daha 24 Aralık 1969 da Bütçe 
Komisyonunda : 

«Kıbrıs'ın bağımsızlığında anlaşmaya varıl
dı, Artık Enosis olmıyacaktır» dedi. 

Son olaylar, Yunanistan'ın da, Kıbrıs rum-
larınm da Enosisten vazgeçmediklerini bir da
ha ispat etti. 

Çağlıyangil aynen : 
«Kıbrıs'ta tarafların haklarını eşit alan üni

ter devlet kurulacaktır» diye Parlâmentoya ve 
Türk milletine teminat verdi. 

Hatırlıyacağınız gibi, biz geçen Şubat ayın
da bu münasebetle Yüce Senatoda : 

«Türk vo Rum cemaatleri arasındaki görüş
meler olumlu bir sonuç veremez. Hükümetin be
nimsediğini gördüğümün böyle bir üniter devlet 
tezi ise Türkleri, Kıbrıs Devletinin eşit, hakla
rıma sahip ortağı olmaktan çıkaracak, Türk Ce
maatini ekalliyat haklarını kabule mahkûm bir 
azınlık hüviyetine sokacaktır» demiştik. 

Yine Saym Oağlayangil; cemaatlar arasın
daki gör üs ir. elerin olumlu .rreî ittiğini, üniter 
devlet anlayışının tatmin edici sonuç vereceği
ni, Kıbrıs'ta münasebetlerin en iyi safhada ol
duğunu» bu kürsüden Yüce Senatoya temin et
mişti, 

Bizim konuşmamızın ve bu teminatın üzerin
den yalnız üç ay geçti. 

Ne hazin tecellidir, aynı Dışişleri Bakanının, 
Karma Bütçe Komisyonu huturunda 15 gün 
önce, 21 Nisan 1970 günü yaptığı şu konuşma
ya bakınız. Aynen okuyorum : 

«Millî dâvamız Kıbrıs konusunda son mâru
zâtımdan beri geçen zaman zarımda malûm ol
duğu üzere bir yandan cemaatlar arasında ba
ğımsızlık çerçevesinde görüşmeler devam eder
ken, Mr yandan da. şiddet metotlarının yeniden 
tezahürlerine ş-ahidolduğronuz ibret verici bâzı 
gelişmeler vukubulmuştur.» 
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Bu olaylar bir anda olmadığına göre, Hükü
metin nasıl bir gaflet içinde bulunduğu, olayla
rın nedenlerini önceden izliyemediği ve gelece
ğe isabetli teşhis koyamadığı meydandadır. 

Nitekim Bakan aynı konuşmasında, şu ger
çeği de aeıklıyarak, kendi kendisini şeyle tek-
zibediyor : Aynen okuyorum : 

«Rum Cemaati, bağımsız Kıbrıs Cumhuriye
tinin esas vasfını ve kuruluş amaçlarım değiş
tirmek suretiyle Kıbrıs'ta bir Rum devleti ya
ratmak gayesini güttüğünü göstermektedir.» 

Önce, bizim geçen seferki benzer konuşma
mızın Sayın Bakandaki tepkisini hatırlayınız ve 
bir de lütfen bu açık ve acı itirafı değerlendiri
niz, 

Değerli arkadaşlarım, yine Sayın Gağîayan-
gü'in aynı konuşmasındaki şu ibret verici iti
raflara bakınız. Aynen okuyorum : 

«Rum Cemaatinin şimdiye kadar olan tutu
mu, uzlaşma yönünden maalesef ümit verici ol
mamıştır. 

Rum Cemaati, Devletin kuruluşuna âmil olan 
temel uzlaşmaya aykırı olarak, Kıbrıs'ta Rum 
çoğunluğuna tabi yeni bir düzen yaratmak 
emelini beslediğini isbat edecek bir tutum takın
mış bulunmaktadır.» 

Ve nihayet, üç ay önceki bizim bütün buna 
benzer sözlerimize karşı koyan Çağlayan^il'in 
şu beyanını da Yüce Senatonun, Yüce idrakine 
arz ediyorum : 

Aynen : 
«Rum Cemaati 1963 yılında Türk Cemaatine 

verilmiş bulunan hakların bâzılarının aşın ol
duğu ve geri alınması gerektiği iddiasiyle öne 
sürdüğü talepleri, Türk Cemaatine kuvvet yclu 
ile kabul ettirmek ve dengede kendi lehine de
ğişiklik yapmak yolunu tutmuştur.» 

Değerli senatörler, 
Demirel Hükümetinin, Kıbrıs dâvamızı na

sıl ele aldığını, nasü yürüttüğünü ve nasü geri
lediğini Çağlayangil'in bu itiraflarından daha 
açık anlatmak mümkün değildir. 

Bugün Kıbrıs dâvası, bunca fedakârlıklara 
rağmen, bir adım ileri gitmemiş, fakat 8 sone 
gerilemiştir. 

Değerli senatörler, dış politikada bir devle
tin ne istediği önceden açıkça belli elmalıdır. 
Kıbrıs ramlarının ve Yunanistan'ın isteği belli, 
Enosis. C. H. P. Hükümetinin isteği «Federatif 

Kıbrıs» devleti idi. Demirel Hükümetinin iste-
; diği nedir, bu belli değil. 
; BAŞKAN — Sayın Bekata, nutkunuzu ik-
| mal etmenizi rica ediyorum. 
I C. H. P. GRUPU ABINA HIFZI OĞUZ 
j BEKATA (Devamla) — Bağlıyorum efendim, 
! Bir politika,, ki hükümet ne istediğini bilmez, 
i Dışişleri Bakanı ne istiyeceğini bilmez, sonra 
\ Birleşmiş Milletlerin, Amerika'nın, ingiltere'-
| nin, Yunanistan'ın müzminleştirdikleri bu kc-
| nuyu Kıbrıs'taki Rum ve Türk cemaatlerinin 
j kendi aralarında görüşerek halledeceklerine 
\ Türk Hükümeti ümit bağlar. Bu bir ciddî po-
; litika değildir. Bu bir unutma, avutma siyaseti-
j dir ve Kıbrıs'ı kendi haline terk etmektir. 
; Değerli arkadaşlarım, sözlerimi şöyle bağh-
\ yacağım : Kesin olarak ifade ediyoruz ki, bu 
I basiretsiz, tutarsız, çekingen, belirsiz ve üç ay 
j sonrasını bile göremiyen bir zihniyetle Kıbrıs 
| dâvası çözülemez; daha da çıkmaza girer. ITite-
1 kim Kıbrıs bugün bir çıkmaza sürüklenmiştir. 

j tşte bunun içindir ki, Hükümetle bu konuda 
; da ihtilâf halindeyiz. Grupum ve şahsım adına 
j Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım. (Alkış -
| 1ar) 
İ BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bekata. 
I Güven Partisi Grupu adına Sayın Bahadır-
İ lı,.? Yok. 
] Muhterem senatörler, grupları adına tenkid 
i konuşmaları bitirilmiştir. Şimdi şahısları adına 
s konuşmak istiyen sayın üyelerin adlarını sıra-
! siyle takdim ediyorum : Sayın Bekata. Sayın 

Akça, Sayın Isıtan, Sayın Goral, Sayın Sarb.ca-
j lı, Sayın Öztürk, Sayın Sökmen, Sayın Tunçka-
I nat, Sayın öztürkçine, Sayın Hazer. 
I Sayın Bekata buyurun efendim, 

i HIFZ! OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sarfı
nazar ediyorum. 

j BAŞKAN — Sarfınazar ediyorsunuz. Sa-
| yın Akça, buyurunuz efendim. 

ORHAN AKÇA (Kütahya) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun pek muhterem üyeleri; 8 
senelik Parlâmento hayatımızda, Dışişleri Ba-

I kanlığı Bütçesi görüşülürken müteamil olan 
husus; Devletin dış politikasına müteallik kri
tikler, tenkidler yapmaktır. Yapıcı bir fikir ge
tirememenin uzun senelerdir ıstırabını hissedi
yoruz. Bence mühim olan Hariciye Vekâletinin 

I işlerini yürütebilmesi için bütçeden nasibinin ne 
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sadıkları için, birtakım memurlar kendilerinin 
aynı seviyeye çıkmamasının endişesi içerisinde 
bâzı bühtanlarda bulunurlar. Fakat yakinen 
şahidolduk ki, bu malî hususlar yerine getiril
mediği takdirde enternasyonal konferanslarda 
şahsi dostluklarının verdikleri avantajlardan 
istifade edemiyoruz ve edememekte devam ede
ceğiz. 

Ufak bir hâtıramı nakletmeme müsaade bu
yurmanızı rica edeceğim : Bütçe Karma Komis
yonunda, dış hizmetler faslına ait 750 bin lira 
gibi mütevazi bir meblâğın artırılmasını, çok 
kıymetli arkadaşım Orhan Cemal Fersoy bir 
takrirle talebetti. Bendeniz de Hariciyecilerin 
çektiği bu ıstırabı çok iyi bildiğim için, Sayın 
Fersoy'la beraber Maliye temsilcisine müracaat 
ederek, bu 750 bin lira gibi mütevazi bir para
nın ilâvesini rica ettik. Maalesef Maliye temsil
cisi bana bu parayı niçin istiyorsunuz, diye sor
madı. «Benim bakanlığımın yurt dışında çalı
şan elemanları ifa ettikleri hizmette sizden, Ha
riciyeden daha az para alıyor» şeklinde bir dav
ranışın içerisine girdi ki, bu, bugünkü, modern 
ir aliye telâkkisinden ziyade bir tahsildarlık zih
niyetinin ifadesinden başka bir şey değildir. 

Şimdi bu malî hususta Anayasanın 94 ncü 
maddesinin son fıkrasına göre, parlâmentolarda 
senatör ve milletvekillerinin gider artırıcı tek
liflerde bulunamaması esbabı mueibeısiyle, bu 
husufta bir takrir vermiyorum. Fakat hemşeh
rim olan Maliye Bakanı, kendisiyle şahsan yap
mış olduğum temasta, Hariciyenin bu ıstırabını 
gidermek için bütçe kabul edildikten sonra ek 
ödeneklerle bu vaziyeti hali asliyesine, yani hali 
kendisine irca edeceği hususunda taahhüt ver
diler; Senato kürsüsünden bu beyanlarım taah-
tüdolarak kabul ediyorum, arkadaşlar. 

Sayın arkadaşlarım, Hıfzı Oğuz Bekata ta
rafımızca ihtisası müsellem olan bir arkadaşı
mızdır. Politik konu, defaatle dile getirilmiştir, 
bu Senato kürsüsünden. Gizli oturumlar yapıl
mıştır, ikili anlaşmalar tartışılmışta, Kıbrıs 
mevzuu tartışılmıştır. Yalnız bir noktası bizim 
için cevaptan ari bırakılamaz. 

olduğunu tesbitte büyük fayda vardır. Dün
yanın hiçbir memleketinde Dışişleri, umum büt
çeden nasibine düşen payın adedi tamla ifade 
edilmemiş olduğuna şahidolmamıştım. Bugün 
bizim Dışişleri Bakanlığının bütçeden nasibi 
ICO üzerinden 0,6 dır, arkadaşlarım. 

Ben konuyu sadece Dışişleri Bakanlığının 
faaliyetlerini suhuletle yürütebilmesi için, malî 
kaynaklarının artırılmasına inhisar ettirecek
tim. Fakat A. P. Grupu adına konuşan Sayın 
Ertuğ'un bir cümlesine temas etmeden geçemi-
yeceğim. Sayın Ertuğ, Kamboçya'da cereyan et
mekte olan hâdiseleri masum halka vâki bir sal
dırı şeklinde tasvir ettiler. 

Yüce Senatonun malûmudur ki, Türkiye Ku
zey Atlantik Andlaşmaları mümzileri meyanın-
dadır ve bu anlaşmanın tarafımıza tahmil etti
ği vecibelere tahammül edeceğiz, bahşettiği hak
lardan da istifade edeceğiz. Binaenaleyh, A. P. 
si olarak Uzak Şarkta cereyan etmekte olan hâ
diseleri Kuzey Atlantik Andlaşmasınin tarafı
mıza tahmil ettiği vecibeler espirisi içerisinle 
değerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Pek muhtemeldir ki, Sayın Ertuğ arkadaşım 
Çekoslovak hadiseleriyle Kamboçya hâdiselerini 
karıştırmış olsun. 

Saym senatörler, bütçeden nasibinin yüz 
üzerine adedi tamla ifade edemiyeceğimi söy
lerken, bakanlık mensuplarının vazifelerini ifa
da karşılaştıkları güçlükleri burada tekrarla
makta bir fayda mülâhaza ediyorum. Enternas
yonal konferanslarda rey alamıyoruz diye yakı
nılıyor. Yahut beynelmilel sekreteryalarda üs
tün postlara adam tavsiye ettiğimiz, adam gös
terdiğimiz halde kâfi rey alamıyoruz. Tabiîdir 
ki, bunun bütçeyle çok yakından bir alâkası var 
mıdır, yok mudur diye bir sual tevcih edilebilir. 
Çoy yalandan ilgisi vardır. Dış memleketlerde 
akredite olan vazifelerden sefirler ve başkon
soloslar hariç, hiçbir tanesinin rezidansı yoktur. 
Maaşlariyle geçinirler ve umumiyetle şerefli 
formasyon imtihanı geçirmiş, başkâtiplik imti
hanı geçirmiş bu kıymetler, gençlerin hepsi mad
di müzayaka halindedirler. Dış memleketlerde 
vazife gören bu arkadaşlarımız sair memleket
lerin o memlekette akredite olan fonksiyonerle-
riyle temas ettikleri zaman, malî müzayaka içe
risinde bulundukları için karşılıklı gösterile
nin karşılığını verememektedirler. Hariciye me
murları biraz allerjiktir. Medeni memlekette ya-

BAŞKAN — iki dakikanız kaldı, hatırlatı
yorum efendim. 

ORHAN AKÇA (Devamla) — Arkadaşlar, 
Kıprıs meselesi zaman zaman Kıprıs geldi, git
ti seklinde bir polemiğin mevzuu olmaktadır. 
Enternasyonal hukukta biz ihtilâfın barışçı yol-
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larla hallolması için bütün esbaba tevessül ede
riz. Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde söyle
diğim gibi, enternasyonal hukukun hususi hu
kuktan yegane ayrıldığı nokta müeyyideden 
mahrum oluşudur. Bir kere 1928 senesinde Ce
miyeti Akvamda italyanların Habeşistan'a kar
şı vâki saldırılarında, dıım dum kurşunu kullan
dı diye bir sanksiyona müracaat ettiler yürüme
di. Bu itibarla, biz enternasyanai hukukta sank-
siyondan, müeyyideden mahrum olan bir hu
kukun tartışmasına girdiğimiz zaman fazla en
dişeye kapılmıyalım. Eğer barışçı yollarla Türk 
Devletinin itibar ve haysiyetini kıracak bir du
rumla karşılaşırsak, Devletler Umumi Hukuku
nun müeyyidesi harbdir, arkadaşlar. Ve bugün 
T. C. Hükümetleri Türkiye'nin itibarını zedeli-
yecek bir hal karşısında kalırsa, müracaat ede
ceği yol harbdir ki, Türk Silâhlı Kuvvetleri ken
disine bir vazife verildiği takdirde bunu yeri
ne getirebilecek gücdedir. Bu itibarla bunun 
daha fazla yeni birtakım furotmanlara sebebi
yet verilmemesi memleketin âli menfaatleri ica
bıdır. Çok teşekkür eder, hepinizi saygiyle se
lâmlarını arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Akça. 
Sayın Isıtan, yok. Sayın Goral, yok. Savın Sar-
lıcalı, sarfınazar ettiler. Sayın öztûrk, yok. Sa
yın Sökmen, buyurunuz efendim. 

TAYFUE SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; Hari
ciye Vekâletinin bütçesi görüşülürken şahsi bir 
temennide bulunacağım. Senelerden beri muhte
lif sebeplerle gergin olan Türkiye - Suriye ıııü-
nasebatı son samanlarda bâzı teşebbüsler neti
cesinde, Sayın Çağîayangil ile kıymetli mesai 
arkadaşlarının davranışları ile düzelme yolun
dadır. Böyle bir zamanda hududumuzun bitişik 
olduğu Suriye arazisinde yaşıyan 1 milyona ya
kın Türk'ün, 1921 Ankara itilâfnamesi ile ka
bul edilen haklarının temini hususunda Vekâleti 
Celilenin sarf ettiğini zannettiğim mesaisinin 
hızlanmasını saygılarla Vekil Beyden ve mesai 
arkadaşlarından rica ederim, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Saym Sökmen, teşekkür ede
rim. Sayın Tunçkanat buyurunuz, efendim. Sa
yın Tunçkanat bir dakikanızı rica ediyorum, bir 
hata yapmıyayım. 

Sayın Melen söz istemiş bulunuyorsunuz, 
grup adına ise tekaddüm hakkınız vardır. 

FERİD MELEN (Van) — Şahsım adınadır. 
BAŞKAN — Peki. Sayın Tunçkanat buyuru

nu^ efendim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — Sa

yın senatörler, Orta - Doğu'da gelişen son olay
larla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Son 
zamanlarda Orta - Doğu'da meydana gelen de
ğişiklikler başlıca şöyle sıralanabilir. 

Sovyet Rusya'nın Orta - Doğu'ya sızması bir 
hayli ilerlemiş, Arap ülkelerine yapmış olduğu 
askerî ve ekonomik yardım bir hayli yüksek se
viyeye ulaşmış durumdadır. 

Sovyet donanmasının bilhassa Doğu Akde-
nizde, Amerika'nın Akdenizde bulunan Altıncı 
Filosunu nötraîize etmiş bulunması özellikle 
Libya'da ihtilâlden sonra Amerikan ve İngiliz 
üslerinin kaldırılmış bulunması, Kıprıs'taki in
giliz üssünün ve özellikle Kıprıs Adasının ve 
Türkiye'deki Amerikanın müşterek savunma te
sisleri arasında bulunan incirlik Hava üssünün 
"nemi, tahminimizin çok üstünde büyük bü* 
önem kazanmış bulunmaktadır. 

Son günlerde İngiliz Dışişleri Bakanının ve 
Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının Tür
kiye'ye yapmış olduğu ziyaretler ve bunların 
Kıprıs konusunda evvelce bilinen görüşlerinin, 
şimdi Enosis'e karşı oluşlarını açıkça söyleme
leri şeklinde değişmiş olması da bize Kıprıs'm 
ve Türkiye'deki yani Güney - Anadolu'da bulu
nan incirlik Hava Üssünün öneminin bir kat 
daha artmış olduğunu ispatlamaktadır. Bu da 
gösteriyor ki, bu nedenlerle Türkiye üzerinde 
yoğun bir faaliyet gelişmektedir. Bu faaliyet, 
hangi yönde gelişecektir ve gelişmektedir, tah
min etmesi zor değil. Fakat Hükümetin şimdiye 
kadar bu önemli konuda hiçbir açıklama yap
mamış olması üzüntü vericidir. Bu sükût daha 
başka yorumlara da sebebolmaktadır. Bilindiği 
gibi 5 Mart 1059 tarihli Dolaylı Saldnı Anlaş
ması yürürlüktedir. Her ne kadar Dışişleri Ba
kanı müşterek savunma tesisleri adı altında 
Amerikalılara verilmiş bulunan üs ve tesislerin 
NATO dışı kullanılmasına mâni olduk, şeklin
de bir beyanatta bulunmuşlarsa da, ki Sayın 
Başbakan da bu yolda bu görüşü teyidettiler, 
bu görüş doğru değildir. 5 Mart 1959 Anlaşma
sı yürürlükte bulunduğu müddetçe bu üsler den 
A. B. D. Orta - Doğu'da çıkacak bir buhran 
anında, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de, bu 
üslerden yararlanacaktır. Buna mâni hiçbir 
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hüküm yoktur. Hal böyle olunca, bugünlerde 
patlamak üzere olan Orta - Doğu'da, savaş yahut 
kaçınılmaz halde olan bir savaşta Türkiye kendi
sini hiç istemediği anda bir savasın ortasında 
ve bir savaş içinde bulabilir. 

Bu durum, bilhassa başlangıçta belirttiğim, 
Rusya'nın geçmişe nazaran nüfuzunun Orta -
Doğu'da çok artmış olması ve Altıncı Filonun 
Akdenizdeki Rus Donanması tarafından nötrali-
ze edilmiş bir durumda oluşu işi çok daha da 
zorlaştırmaktadır. Ümidediyoruz ki, ABD Dı
şişleri Bakan Yardımcısı'nın, İngiliz Dışişleri 
Bakanının Türkiye'ye yapmış oldukları ziya
retler, Türkiye'yi "böyle zor duruma itmek için, 
bir çaba niteliğinde olmuş olmasın. 

Bir hususu daha önemli belirtmek isteriz; 
mademki Kıbrıs konusunda Amerika'lıların ve 
ingiliz'lerin görüşü ENOSiS'e karşı olmak su
retiyle çok daha açık bir şekil almıştır; Dışiş
leri Bakanlığının bu görüşten âzami şekilde ya
rarlanması lâzım. Bugünün şartları çok olgun, 
tahmin ediyorum ki, üzerine gidildiği takdirde 
faydalı sonuçlar elde etmek mümkündür. Bu
gün öğle radyosunun vermiş olduğu bir habere 
göre İsrail Birlikleri Lübnan hududunu aşmış
lardır. Komandoların, Lübnanda faaliyet gös
teren komandoların, faaliyetlerine son verilin
ceye kadar bu iş devam edecektir, şeklinde bir 
de notaları vardır. Bu da gösteriyor ki, Orta -
Doğu'da hâdiseler gelişmekte, olgunlaşmakta ve 
yakın bir savaş, Orta - Doğu'da patlayacak olan 
bu savaş, Türkiye'ye doğru yayılma istidadını 
heran göstermektedir. Bu bakımdan Hüküme
tin uyanık ve tedbirli 'davranmasını ve parlâ
mentoya bu son yapılan siyasi temaslar hakkın
da açıklamada bulunmasını istirham eder, he
pinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tunç-
kanat. Sayın öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti insan Hakları Beyannamesi'-
21i imza etmiştir. Yugoslavya, Romanya, Bulga
ristan'da İnsan Hakları Beyannamesini imza et
tiğine göre; bu ülkelerde bulunan Türk asıllı 
vatandaşlarımızın, Türkiye'ye geldikleri za
man, orada kazanmış oldukları sosyal hakları
nın niçin devam etmediğine dair sorduğumuz 
sözlü soruya, sonradan yazılı (soruya çevrildi, 
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aldığımız cevapta, Yugoslav Hükümeti ile bu 
konuda temasa geçildiğini beyan etmişler, idi. 
Aradan uzun bir zaman geçmiş olmasına rağ
men, aldığımız haberlere göre maalesef şu ana-
kadar müspet bir sonuca gidilemediğini, belki 
de Tbir teşebbüsün dahi yapılmadığını, üzüntü 
ile tekrar etmek isterim, insan insandır. Yu
goslavya'dan ayrılan her hangi bir kimse ital
yan tebaasına girdiği zaman, Avusturya tabaası-
na girdiği zaman da Yugoslavya'da kazanmış 
oldukları sosyal hakları devam ediyor. Türk 
asıllı olup tda Yugoslav tebaah olan vatandaş
larımızın Türk tabaasma girdiği anda orada 
kazanmış oldukları sosyal haklarının devam et
miş olmasını, insan Hakları Beyannamesini 
imza etmiş Hükümet olarak istemek en tabiî 
haklarımızdan biridir, zannederim. Doğu Alman
ya kesiminde kalan diğer milletlerin vatandaş
larının arazileri anlaşmak suretiyle menfaatle
rinin korunmasına rağmen, aradan uzun bir 
zaman geçtiği halde, Doğu Almanya'da kalan 
Türk vatandaşlarının gaynmenkulleri ne yazık 
ki, şu ana kadar bir teşebbüse geçilmek su
retiyle, onların muharebe sonunda girmiş olduk
ları zararların temini cihetine gidilmemiştir. 
Hükümetimizin aradan çok zaman geçmesine 
rağmen de, nasıl ki diğer devletler kendi ırkla
rının ve kendi milletlerinin tebaalarının gay-
rimenkullerini kazanmış ise, haklarını kazan
mış ise, oradaki Türk vatandaşlarımın da hak
larının geri alınmasının lüzumlu olduğu kanı
sındayım. 

Sayın C. H. P. sözcüsü arkadaşımız Kıbrıs 
konusuna değindi, Ortaikpaızar üzerinde durdu
lar. Sene 1962 idi; Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Sayın Suat Seren idi. Ortakpasara gir
diğimizde, yerli ilâç sanayiimizin durumu ne 
olacaktır, sorusuna aldığımız cevap, Ortakpa-
zar'a girdiğimizde o zaman düşünürüz, oldu. 
Şimdi C. H. P. nin 1962 yılındaki Hükümet söz
cüsünün görüşünü, 1970 yılında sayın C. H. P. 
sözcüsünün görüşünü, aradaki sekiz senelik za
man zarfında, Ortakpaızara karşı gösterdiği en
dişeyi Yüksek Huzurlarınızda takdirle karşıla
mak zorundayız. Çünkü 1962 yılında, bigâne ve 
böylece bir konunun üzerinde dahi, ancak giril
diğinde düşünürüz, denmişti. 

RIZA ISITAN (Samsun) — A. P. sinden 
gelmişti. 
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RİFAT ÖZTÜSKÇİNE (Devamla) — O ve
kil A. ?. nin vekili idi. Ama, görüş Hükümetin 
görüşü idi, koalisyonun görüsü idi. 

Kıbrıs konusuna gelince; değiştirme birlik
lerinin gitmesi ancak Kıbrıs Sayın Reisicum
hurunun iznine bağlı idi. Müsaade ederse de
ğiştirme birlikleri değişiyor, müsaade etmediği 
zaman da, dur bakalım şimdi sırası değil, dedi 
mi oradaki değiştirme birliklerinin müddeti gel-
6- de, aylarca bekleme imkânını buluyordu. Yu
nanistan ENOSİS'i gerçekleştirmek için bütün 
Yunan askerlerini Zürih ve Londra Anlaşmala
rına aykırı olarak, diyebiliriz ki, davul ve zur
nalarla içeriye ithal ettiği halde, A. P. iktidarı, 
değiştirme birliğinin değiştirme müddeti geldi
ğinde hiçbir kimseden icazet almaya lüzum kal
madan rahatlıkla değiştirebiidi ve Eürik ve 
Londra Anlaşmalarına aykırı olarak yığılmış 
olan Yunan Askerlerini de bir gecede adadan 
tardötti. İşte basiretli Hükümet arkadaşlarım, 
kuvve eli Hükümet böyle olur. Kıbrıs katliamı 
için sorduğumuz bir sözlü soruda, zamanın ve
kili 22 gün sonra, dünya kamu oyuna duyura-
bildiler. Kıbrıs burnumuzun dibine, katliam olu
yor, 22 gün sonra Türk Hükümeti bundan ha
berdar olabiliyor. 

BAŞKAN — Sayın özfürkçine iki daikkams 
var, hatırlatıyorum. 

EİFAT ÖZTÜHKÇÎNS (Devamla) — Hal
buki, A. P. iktidarında bir hareket olduğu za
man Hükümet değil, aynı anda her hangi l ir 
vatandaşımız dahi, ister bu vatandaşımız mil
letvekili olsun, meselâ Sayın Kocaeli Milletve
kili Nihat Erim olsun, veyahut ki su veya bu 
olsun, Kıbrıs'ta bir olay olduğu saman aynı 
gün telefonla dahi konuşma imkânını bulabi
liyoruz. Demek ki muhabere imkânı, haber ala
bilme durumu ancak, kuvvetli Hükümetlerin 
harcıdır ve bu kuvvetli Hükümet de olsa oha 
hâdiselerin ortaya koyduğu deliller ile A. P. nin 
iktidarıdır. Bütçenin evvelâ Türk lîiiletine 
sonra da Hariciye Bakanlığına huzur getirme
sini temenni ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın östûrk-
çine. Sayın Hazer buyurunuz efendim. 

MEHMET HAZEE (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; benim mâruzâtım 
hem kısa olacak, hem de sual mahiyetinde ola
caktır. Bütçenin Şubat ayında Yüksek Heye
tinizde nıüazakeresi sırasında, Dışişleri Bakan-
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' lığından son Türk - iran Hudut Komisyonunun 
aldığı kararlar hakkında bilgi rica etmiştim. Sa
yın Bakan bunu yazılı olarak vereceklerini ifa
de etmişlerdi, fakat bugüne kadar bu cevabı 
alamadım. O soru da teminini arzu ettiğim gaye 
şu idi: Türk - İran dostluğunu, bu Türk - İran 
Hudut Komisyonunun aldığı kararlarla takviye 
etmek icabediyor. Bilhassa kaçakçılık yönün
den, Türk - İran sınırında tir belirsiz belge, ya
ni kimin olduğu belirsiz bir bölge var. Nazari 
hudut mevcut fakat fiiliyatta işaretlenmemiş bir 
bölge vardır. Burada ihtilâflar oluyor. Bu müş
terek komisyonun alaşağı kararlar ile bu eksik
likler tamamlanacaktı. Türk - İran dostduğunu 
ssdeliyen bu hallerin, bilhassa Türk ekonomisi
ne menfi tesiri olan bu kaçakçılığın önlenmesi 
ioin bu iki Hükümetin dostça, dikkalice karar 
almaları, tedbir almaları icabediyor. Bu balom
dan bu sualimi rica ediyor, tekrar ediyorum ve 
kısa zamaiida bilgi verirlerse minnettar kala
cağım. 

ikinci konu, son günlerde basma da yansı
mış olan. Irak'taki soydaşlarımıza yapılan mu
amelelerdir. Dıgisleri Bakanlığımızın Sayın Ge
nel Sekreteri Başkanlığında bir heyet vasıtasiy-
le tetkik edildiği ve buna dair çıkan haberler 
hakkında Dışişleri Bakanlığının bugüne kadar 
babına her hangi bir açıklama yapmamış olduğu 
banı çevroler tarafından dikkatle islenen bir ko
nudur. Bunun daha derme giden, belki dik
katli bîr tarafı var ama, oradaki soydaşları
mıza yapılan baskılar hakkında Hükümetin 
gösterdiği hassasiyeti ben şahsan takdirle kar
şılıyorum. Fakat basma aksedip müphem ka
lan bu hususun da yapılan tetkikler istikâme
tinde aydınlatılmasında da fayda olacağma ina
nıyorum. 

Bir başka konu da, son günlerde Lübnan'da 
özellikle, Amerika'da ve Fransa'nın bâzı şehir
lerinde, Ermeni cemiyetlerinin Türkiye aleyhin
de devam edegelen propagandaları ve Lübnan'da 
bilhassa bir intikam âbidesi yapılması, Türk 
üniversitelerinin Beyrut'da açmak istedikleri bir 
snrgiye mâni olunmasıdır. Türk - Ermeni iliş
kileri halen Türkiye'de yaşıyan Ermeni asıllı 
vatandaşların hepsi tarafından memnuniyetle 
kaydedilmiş ve Türkiye'deki ermenilerin Türk 
idaresinden hiçbir şikâyetleri olmadığı bütün 
düyaya duyurulmuş olduğu bir gerçektir. Buna 
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rağmen, bâzı ermeni komiteleri, dernekleri hâlâ 
1915 ve 1916 olaylarını tahrif ederek, Türkiye 
aleyhinde bir hava yaratmaktadırlar. Malûm 
olduğu üzere o zaman Ermeni - Türk ilişkile
rini etkiliyen olaylar daha çok Ermeni Taşnak 
Cemiyetinin dışarıdaki kuvvetlere, yani emperya
listlere bel bağlıyarak, Türkiye içinde bir böl
me yapmak ve Türk toprakları içinde ayn 
bir Ermenistan kurma emellerini gerçekleştir
mek için giriştikleri menfi hareketlerin sonucu 
olmuştur. O tarihlerde olanları biz Türk Milleti 
olarak unutmak istiyoruz, unuttuk. Fakat eğer 
bir hesaplaşma lâzımgelirse, Türjklerin alacak
ları» Türklerin kayıpları daha çoktur. SİJae bu 
konuda kısa bir misal arz etmek istiyorum, Er
zurum'da camilere doldurulup yakılan Türk va
tandaşları, kolları, bacakları ayrı ayrı ayrılıp 
tasnife tabi tutulan Türkler olmuştur. Ben şah
san Kars'da, Ermeni zulmü görmüş bir bölgede 
bunun çok acı misallerini gördüm; hâlâ bunlar
dan, halen değil bundan birkaç sene öncesine 
kadar, bunlardan yaşayan kolu kesilmiş ayağı 
kesilmiş insanları bu mezalimin şahitleri olarak 
şahsan tanıdım. 

Bütün bunlara rağmen biz, demin de arz et
tiğim gibi, Ermeni Türk ilişkilerinin dostane 
gelişmesi ve yürümesi inancı ile Hükümet ola
rak ; millet olarak hareket etmekteyiz. O derece 
ki, bugün Türkiye'de yaşayan Ermeni asıllı va
tandaşlarımızın Türkiye idaresi aleyhinde hiçbir 
şikâyetleri olmamıştır. Hattâ belki Yüksek II e-
yetinizdeki bâzı arkadaşlarımızın da nazarı dii'k-
katini çekmiştir, Milliyet Gazetesinde Ermeni 
asıllı bir Türk vatandaşı, bu dışarıdaki Er
meni tahriklerine karşı, Türkiye'deki Ermenile
rin şikâyetçi olduğunu ve Türkiye'deki Erme
nilerin bunları tasvibetmediğini yazmıştır. Be
nim bu konuya temas etmemin asıl sebebi ve 
nedeni, Dışişleri Bakanlığımızın vs Türkiye'yi 
dışarıda temsil eden diğer kurumların bu yıkıcı 
tahrikkâr çoğu yalan ve medeniyet, insaniyet 
dışı tahrikleri zamanında kontr propagandalar
la cevaplandırmamasıdır. Esefle görüyoruz ki, 
bu yalan yanlış haberler birçok yerlerde ve 
çevrelerde, Türkiye aleyhinde bilen, bilmiyen 
nezdinde bası yanlış telâkkilere, yanlış inanış
lara yol açmaktadır. Ben şahsan kendim Pa
ris'te bir otelde bunun çok acı bir misali ile 
karşılaştım. Vaktim olmadığı için arz etmiye-
ceğim. Bir münakaşadan, on dakikalık bir 'ko

nuşmadan sonra, Türkiye aleyhinde menfî his
lerle dolu olan bir karı - koca Ermeniyi ger
çeklere inandırabildim. Hükümet de elindeki 
imkânları ile dıştaki temsilciliklerimMe bu 
menfî propagandaları önlemek için tedbirli ol
malı; propagandaya karşı gerçekleri aksettiren, 
ne broşürümüz var, ne gazetemiz var, ne dış 
temsilciliklerimiz var. Bilhassa Türkiye'nin dı
şarıda Turizm ve Tanıtma Bakanlığına bağlı 
bâzı büroları vardır. Bu bürolar o şehrin 50 
katlı bir binasının 48 nci kalındadır; kimse ile 
temas etmez. Ama öbür taraftan aşağıda Rum 
Dışişlerine bağlı bir temsilciliğin zemin katta 
broşürleri ile ilânları ile bizim aleyhimizde pro
paganda yaptığını yine bâzı dış memleketlerde 
görmek kabil oluyor. Bu itibarla Sayın Dışiş
leri Bakanlığı teşkilâtımızdan, bu Türkiye aley
hinde yıllardan beri devam ettirilegelen yan
lış, haksız ve tahrikkâr aynı zamanda tahripkâr 
propagandalara karşı biraz kültürce, yasa ile 
memleket içinde ve memleket dışında konfe
ranslarla mâni olmaları lâzımdır. Çünkü bizim 
gitmediğimiz, bizim çalışmadığımız çevrelerde 
onlar çalışmakta onlar yalanı yaymaktadırlar. 
Ellerinde çeşitli imkânları vardır. Bilhassa 
Türkiye'den o tarihlerde gitmiş, dış ülkelerde 
zenginleşmiş Ermeniler, basma radyoya sızmış 
bu meseleleri oralarda işlemeye başlamışlardır 
ve devam etmektedirler. Bilhassa bu konunun 
Türkiye için fazla bir önemi olmamakla beraber 
sinek murdar değil ama sinek miğde bulandırır 
kabilinden dış efkârı bulandıran bu hâdiseyi, 
bu olayları Hükümetimiz dikkatle takibeder ve 
cevaplandırırca messüe kendiliğinden halledilir, 
zannediyorum. Türkiye, Cumhuriyet ilân edil
dikten evvel de Cumhuriyetten sonra da sadece 
Ermenilere değil Türkiye'deki bütün vatan
daşlara insan muamelesi yapmıştır; âdil dav
ranmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, iki dakikanız var. 
Hatırlatıyorum efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Efendim, ben 
de bitiriyorum. 

Bu itibarla biz bu mevzuda, demin de baş
langıçta da ifade ettiğim gibi, bir yeni hesap
laşma yapmak istemiyoruz; ama her halde 'böy
le bir muhasebenin sonunda hem haklı tarafımız 
var hem güçlü tarafımız vardır. Hakkımızı ve 
gücümüzü her yerde ve herkese karşı ispat et
meye mecburuz. Hükümetimiz ve bilhassa dış-
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taki temsilcilerimiz Türklüklerini unutmadan ve 
Türk Milletinin temsilcisi oldukları şuuru içinde 
bunun karşısına çıkabilirler. Ellerinde imkânları 
az da olsa vardır. Fakat esefle görüyoruz ki, 
birçok yerlerde bunlar sükûtla karşılanmakta ve 
mukabil hiçbir şey yapılmamaktadır. Mâruzâ
tımı bitiriyorum Sayın Başkan. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, teşekkür ederim 
efendim. 

Sayın Melen, buyurunuz efendim. 

FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; dış olaylar ve dış politi
kamız baklanda partimizin görüşleri malûmdur. 
Bunu kısa bir süre önce Hükümet programı 
münasebetiyle de gerek burada, huzurunuzda ve 
gerekse Millet Meclisinde geniş şekilde arz ettik. 
O günden bu yana maalesef bilhassa etrafımızda 
ve komşu memleketlerimizde huzursuzluk daha 
da artmış ve etrafımızdaki tehlike daha da bü
yümüştür. Bu sebeple daha çok müteyakkız ol
mamız lüzumuna inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bunun dışında bu ve
sileden istifade ederek birkaç konu hakkında 
Dışişleri Bakanlığından açıklama istiyeceğim : 

Bunlardan birisi, Ortak Pazar mevzuudur. 
G-erek G.P. olarak ve gerekse şahsan, biz Tür
kiye'nin zamanı gelince Ortak Pazara aslî üye 
olmalını istiyoruz. Bir Avrupa bütünlüğü içeri
sinde Türkiye'nin dışarda kalmasına da imkân 
yoktur. Ancak bunun Türkiye ekonomisi takı
mından, Türkiye için en elverişli bir süre içeri
sinde gerçekleştirilmesi lüzumuna da inanıyoruz, 
Yani hazırlık döneminden geçiş dönemine geçi
şin Türkiye ekonomisini sarsmıyacak bir zaman 
ve şartlar içerisinde olması lâzımdır. 

Hazırlık dönemi bildiğiniz gibi Aralık ayın
da tamamlandı. Bu müddet içerisinde müzake
reler bitmedi ve bu müzakereler bugün de devam 
ediyor. Bu müzakereleri güeleştirmerısk için 
bir şey ifade etmiyeceğim, Yalnız bu konuda 
Hükümetin politikasının vuzuh peyda etmemiş, 
aydınlanmamış olması memlekete bâzı tered
dütler yaratmaya başlamıştır, ekonomimizde, 
piyasamızda. Acaba girilecek mi, girilmiyecek 
mi?.. Çünkü girilenıiyeceğine göre şartlar de
ğişecektir. Bu tereddüt gün geçtikçe büyü
mektedir. Bu sebeple, bir zaman kazanmak lâ
zım, fakat bu zamanı, müzakereyi uzatmak su

retiyle kazanmanın yanlış olduğuna kaaniim. 
Bilâkis, müzakereyi bitirip geçiş dönemini, 
belki hazırlık dönemini uzatacak veyahut geçiş 
dönemine ilk giriş şartlarını, bir hazırlık dö
nemi şartlarına benziyen bir şartlar manzu
mesi içine sokacak tedbiri almak daha ye
rinde olur. Yoksa bu müzakereleri uzatmakla 
hiçbir şey elde edemeyiz. Bilâkis dediğim gibi 
ekonomimizde, bilhassa kalkınma yolunda olan 
memleketimizde birçok tereddütler yaratır ve 
bu tereddütlerin kalkınmamızın seyrine tesir 
yapmaması mümkün değildir. Bu sebeple Hü
kümetin burada, bu vesile ile, bir açıklamada 
bulunmasını zaruri görüyorum. 

İkincisi; Türkiye'den iran'a hayvan kaçak
çılığı meselesi. Bunu ben maalesef, ekonomi 
politikamızın hatasına bağlıyorum. Çünkü cid
dî bir dış ticaret politikası takibedildiği tak
dirde, bu hayvan kaçakçılığının tamamen ol
masa bile asgariye indirilebileceğine kaaniim. 
Bugün Doğu - Anadolu'da maliyetlerin yük
selmesi sebebiyle bizim Et - Balığın fiyatları 
ile hayvan mubayaasına imkân yoktur. Çarna
çar hududun öte tarafına götürüp satmak
tadırlar. Bu iki türlü olmaktadır. Bir kısmı 
doğrudan doğruya hayvan kaçakçılığı şeklin
de, bir kısmı da İran'daki bâzı kaçakçıların 
Türkiye içersine girerek zorla hayvan alıp 
götürmeleri şeklinde olmaktadır. İran Hükü
meti veyahut iran makamları bunları ciddi
yetle takibetmiyorlar. Benim seçim çevremde 
birçok hdise olmuştur ve birkaçını Hariciye 
Bakanlığı nezdinde şahsan takibetmişimdir. 
Kaçırılan hayvan orada kalmaktadır; tabiî 
sahipleri mahvolmaktadır. Buna karşılık karşı 
teşebbüslerle, İran içerlerine gidip bâzı va
tandaşlar, bu defa bir mukabelei bilmisil yapma-
durumuna girmektedir ve bu yüzden ay geç
mez ki, hâdise olmasın. Hattâ birçok ölüm
ler, müsademeler, tatsız hâdiseler cereyan et-
metedir. Yani Dışişlerimizin bu işi İran Hü
kümeti nezdinde daha ciddî surette takibet-
mesi, vatandaşlarımızın hakkını araması ve ko
ruması lâzımdır. Bu iş ciddiyetle takibedil
diği takdirde sanıyorum ki, iran'a hayvan 
kaçırılması teşebbüsleri de bu şekilde asgariye 
iner. 

Bir üçüncü nokta OENTO yoludur. CENTO 
demiryolu; şahsan benimle bu mevzuda tuzum 
vardır, bilhassa bu yola ait kredinin temini 
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'bakımından, 1970 e kadar bu demiryolu bitmiş 
olacaktı. Ama şimdi öğreniyoruz ki; bu 
1971 ve belkide 1972 ye sirayet edecektir. Bunu 
biran evvel bitirmenin çareleri nedir? Bilhassa 
hem bizim bakımımızdan hem iran bakımın
dan mesele birlikte ele alınmak icabsder. Bu 
hususta da bilgi rica ediyorum. 

Yine basında iran'dan iskederan'a döşene
cek petrol boru hattı hakkında bâz: haberler 
gördük. Onların mahiyeti hakkında ve o hu
susta bir müzakere yapılmışsa o müzakerelerin 
seyri hakkında da bilgi verilmesini rica ediyo
rum. 

Bir diğer nokta muhterem arkadaşlar, bi
zim hudut bölgesinin dertlerinden birisidir. Va
tandaşlarımızdan bir kısmı pasaportsuz TS ;.:ai-
resiz iran'a gitmekte. Orada evlenip gelmekte
dirler. Yani bu bir nevi serbest haldedir, iran 
Hükümeti de buna anlaşılan müsamaha ediyor, 
Buna bir şey denmez. Fakat bizde Kanunu 
Medeni cari, orada tabiî buna riayet edilmi
yor. Çift evlenmeler oluyor. Bir zaman sonra 
çocuklar dünyaya geliyor ve sonra ihbarlar 
oluyor. Bizim zabıta kuvvetlerinıh tabiî tu
tuyor, bu gelen kadınları dı^arrya, iran'a iade 
ediyorlar. Fakat a?a yerde çocuklar var. Ann-s 
ile çocuğu birbirinden ayıran, hakikaten insa
nın yüreğini parçalayan, hâdiseler olmaktadır. 
Bunları da karşılıklı olarak önlemek voyahrt 
bir disipline bağlamak icabediyor. Bu husus
ta da her halde Dışişlerimize intikal etmiş me
seleler var. Bu hususta da bilgi verirlerse mem
nun olacağım. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen. 
Sayın Kor. buyurunuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan ve 
Yüce Senatonun pek muhterem üyeleri; gerek 
/bütçenin genel görüşmesi ve gerekse şu anda 
burada konuşmakta olduğumuz Dışişleri Ba
kanlığı. Bütçesi müzakereleri esnasında, bir 
kısım konuşmacı arkadaşlarımız büyük dost 
ve müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri 
Cumhurbaşkanı Ekselans Nixon'un emri ile 
Amerikan Ordusunun Güney - Doğu Asya'da 
Kamıboç'a girdiğini ve bunun tasvip görmedi
ğini belirtmişlerdir, önce şunu hatırlatmak is
terim 'ki, bu harekât Amerika'nın bir önceki 
Cumhurbaşkanı tarafından da, hem de muha
lif partiye mensübolan eski Cumhurbaşkanı Ek
selans Johnson tarafından tasvip görmüştür. 
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Güney - Doğu Asya haritasına bakan her 
şahıs, Kuzey - Kore'nin bu ülkeye sızıp arka
dan Güney - Kore veya Amerika'nın Güney -
Vietnam'daki üslerini ve kuvvetlerini yıllardır 
arkadan vurmalarına son vermek için, yine 
Kamboç Devletinin rıza ve isteği ile yapıldı
ğını göreceklerdir. Tasvibetmiyenler, yalnız 
komünist merkezlerden ve bunların ajanları
nın harekette geçirttiği, kışkırttığı belirli ve 
bilinen basın ve talebe teşekkülleridir. 

Dış siyasetimizi dirayetle idare eden değerli 
Dışişleri Bakanımızla, değerli Dışişleri Bakan
lığı mensuplarına 1970 bütçesinin hayırlı olma-

I sini diler, hepinizi hürmetle selâmların. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kor. 

ı Sayın Ertuğ?... Yok. Muhterem senatörler, 
Dışişleri Bakanlığı üzerinde tenkid konuşmala
rı ikmal edilmiş bulunmaktadır. Şimdi tenkid-
lere cevap vermek üzere Dışişleri Bakanı adına 
Devlet Bakanı Sayın Ref et Sezgin konuşacaklar. 

Sayın Sezgin, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Çanakkale Milletve
kili) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Dışişleri Bakanı halen vazife ile memleket dı
şında bulunduğu cihetle, kendisine vekâlet et
mekte bulunduğumdan; bundan birkaç ay ön
ce yine huzurunuzda 1970 Bütçe kanunu tasa
rısı münasebetiyle, milletlerarası durum ve 
Türkiye'nin dış politika alanındaki faaliyetleri 
hakkında geniş ölçüde maruzatta bulunulduğu
nu dikkate almak suretiyle, (bundan önceki 
görüşmelere atıfta bulunarak, o tarihten bu 

I yana cereyan etmekte bulunan önemli hâdise
ler hakkında Yüce Heyetinize mâruzâtta bu
lunacağım. 

Muhterem senatörler, hali hazır milleltler-
arası sahneyi gözden geçirdiğimizde bir yandan 

I milletlerarası münasebetleri normalleştirme, 
dünyayı istikrarlı bir düzene yöneltmek mak-

I sadiyle sarf edilen gayretlerin gün geçtikçe * 
| güç kazanabileceği intibaını veren inkişaflar 

görmekte; fakat diğer yandan da dünyanın çe
şitli bölgelerinde silâhlı çatışmalar veya müz
min ihtilâflar şeklinde yıllardan beri sürüp gi-

] den meselelerin hâlâ barışı tehdidedebilecek bi-
j rer buhran kaynağı olmakta devam ettikleri-
j ni müşahede mecburiyetini duymaktayız, kötüm-
j ser olmak şüphesiz ki, doğru değildir. Ancak 
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jeopolitik mülâhazaların, stratejik dengenin, 
ayrı dünya görüşlerinin, maddi menfaatlerin 
aynı zamanda ve değişik istikametlerde tesir 
icra ettiği son derece girift mahiyet arz eden 
bütün bu ihtilâfların kısa zamanda hallini bek
lemenin mümkün olmadığı ve bunların dünya
mızı daha bir müddet meşgul edeceği de bir 
gerçek teşkil etmektedir. 

Hali hasır durumun müspet veçhesi, bu ger
çeğin yanında milletlerarası ilişkileri nispî bir 
istikrara kavuşturmak hususunda zikrettiğim 
olumlu gayretlerin de mevcudolmasıdır. 

Helsinki'de ihzari mahiyette başlıyan ve Vi
yana'da devam etmekte olan g-örüşmeleri ve bu 
görüşmelerin müspet bir şekilde neticelenece
ğini dikkatle takibettiğimiz cihetle, ümit ve te
mennide kendimizi haklı bulmaktayız. Amerika
lılar, Salt diye adlandırılan görüşmelerde, NATO 
camiasının güvenlik ihtiyacının bir temel unsur 
olarak göz önünde tutulacağı, görüşmelerin Av
rupa'nın güvenlik dengesine olumsuz etkileri 
olmıyacağı hususunda NATO dahilindeki istişa
relerde en yetkili Devlet adamlarının beyanla
rı ile teminat vermiş bulunmaktadırlar. Silâh
sızlanma meselesi bugün takdir buyurulacağı 
üzere, dünyanın en Önemli meselelerinden biri
sini teşkil etmektedir. Devamlı bir barışın sağ
lanması bakımından silâhsızlanma meselesinin 
arz ettiği önem muvacehesinde stratejik silâh
ların kısıtlandırılması müzakerelerinin başlamış 
olmasını, nükleer silâhlanma yarışını durdur
ma sahasında ümit verici bir inkişaf olarak te
lâkki etmekteyiz. Bunun yanında diğer bir müs
pet inkişaf da Avrupa'da Doğu - Batı ülkeleri 
arasındaki münasebetlere bir müddetten beri hâ
kim olan olumlu temayüller teşkil etmektedir. 
Tabiatiyle bu temayüller halen sınırlı mahiyette
dir. G-özüken husus Doğu - Batı ülkeleri arasın
da münasebetleri normalleştirme yolunda atı
lan bâzı adımlarla, Avrupa^da mevcut bulunan 
sükûnettir. Böylece dünyadaki mevkiinin öne
mi aşikâr olan bu kıtada bir yumuşama havası 
hâkim olmuş ve bu hava dâhilinde Avrupa gü
venliği meselesi aktüel bir konu haline gelmiş
tir. Ancak bu meseleyi ele alış şekli hususunda 
Doğu ile Batı ülkeleri arasında görüş birliğinin 
sağlanamadığı bir vakıadır. Halen bu alandaki 
olumlu inkişaflar, Federal Almanya ve Sovyet
ler Birliği ve Polonya arasında yürütülen ikili 
müzakereler, Almanlar arası münasebetlerin 

normalleştirilmesi maksadiyle yapılan temaslar 
ve Berlin konusunda dörtler arasında başlıyan 
görüşmelerdir. Bu görüşmelerin müspet etkileri 
olduğunda şüphe yoktur. Ancak ele alman her 
mesele derhal sonuç beklenemiyecek derecede 
girift ve zor olduğu gibi, Avrupa'nın aname-
selelerine de henüz temas dahi edilmemiştir. Bu 
arada genel müzakere usullerinin ne olacağı 
konusu da üzerinde durulan diğer bir problemi 
teşkil etmektedir. 

Malûm olduğu üzere Doğunun bu konuda 
konferans teklifi vaizdir. Prensip itibariyle bu 
fikrin aleyhinde değiliz. Ancak aleni tarafı da, 
ağır basan konferans gibi bir usulün takibedi-
len hedef yönünde ilerlemeye müessir olabile
cek konuları ihtiva eden bir gündeme sahip kı
lınması ve başarı ile sonuçlanması zarureti var
dır ki, bu hususlar üzerinde bugüne kadar ya
pılan temaslarda tam mânasiyle olumlu bir ze
min sağlandığı söylenemez. Müzakere usulleri 
meselesi NATO dâhilinde de, Aralık Bakanlar 
Konseyi bildirisinde açıklandığı veçhile, etraflı 
bir şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır. As
lında Avrupa güvenliği meselesinde esasa mü-
taallik konuların arz ettiği müşkülât usul konu
suna da tabiatiyle aksetmektedir. Müzakerele
rin hangi çerçeve içerisinde yürütüleceği hu
susunda, muayyen bir formüle bağlanmakta za
ruret görmemekteyiz. Hattâ böyle hareketin ta-
kibolunan hedef yolundaki inkişafları aksatabi
leceği kanaatindeyiz, Bu konuda en önemli hu
sus müzakereye başlamadan evvel müzakerenin 
iyi hazırlanması ve başarı ile sonuçlanmasına 
imkân verecek olumlu bir zemine sahip kılın
masıdır. Bir diğer şart, müzakerelere bütün 
devletlerin katılmaları ve katılanların da art 
niyetsiz, açık fikirle ve samimiyetle hareket et
meleridir. 

Nihayet seçilen müzakere usulü ne olursa ol
sun, ele alınacak meselelerin önemi ve bu me
selelerin hepsini ele alma zarureti muvacehesin
de kısa zamanda sonuç sağlanması beklenemiye-
ceğine göre, temasların veya çalışmaların kesil
mesine ve devamına imkân veren şartların sağ
lanabilmesidir. Türkiye Avrupa güvenliği konu
sunda bu samimî düşüncelerle hareket etmeye 
itina göstermekte ve her türlü yapıcı gayret ve 
teklifi desteklediği gibi, zikrettiğim müspet te
mayüllere imkânları nisbetinde olumlu katkıyı 
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getirmek maksadiyle konuyu yakından izlemek
tedir. 

Bu arada tabiatiyle güvenlik ihtiyacının bu
gün de hayati önem taşıdığını hassasiyetle göz 
önünde tutmaktayız. Bu bakımdan NATO itti
fakına da temas etmek isterim. Mahiyeti ve 
maksadı Yüce Heyetinizce malûm bulunan bu 
savunma teşkilâtı, potansiyel tehlikeler eskisi 
giTbi mevcudolduğu sürece, memleketimiz bakı
mından da ehemmiyetini muhafaza etmektedir. 
Bundan NATO'yu 1949 da kurulan ve maksadı 
sadece savunma olan bir tertibolarak mütalâa 
ettiğimiz mânası çıkarılmamalıdır. Bilindiği gi
bi NATO, artık değişen dünya şartlarını göz 
önünde tutarak esas gayesi bulunan güvenlik 
görevi yanında, Avrupa'da barışı sağlam temel
ler üzerine kurmak üzere, çeşitli siyasi meselele
rin hallini kolaylaştırma gayretlerine yardımcı 
olmak gibi siyasi bir fonksiyon da kazanmış bir 
teşkilât mahiyetindedir. Avrupa güvenliği ko
nusunda ittifak dâhilinde yapılan çalışmalar ve 
Doğu ülkeleriyle Batı ülkeleri arasında daha 
ileri bir anlayışın doğması istikametinde üye 
devletlerin sarf ettikleri gayretler hakkında, 
keza ittifak dâhilinde yapılan istişareler NATO 
nun bu siyasi fonksiyonunun müşahhas tezahür
leri olmuştur. NATO'nun bu yeni hüviyetinin 
geliştirdiği bu istişare müessesinin üye memle
ketler arasında esasen mevcut bulunan karşı
lıklı itimat havasının takviyesi hususunda 
olumlu bir inkişaf olduğuna da ayrıca işaret et
mek icaibeder. 20 yıllını idrak etmiş olan NATO, 
siyasi istişare ve savunma görevlerine, ayrıca 
gelişmiş ülkeleri olduğu kadar gelişmekte olan 
ülkeleri de ilgilendiren modern toplumların 
karşılaştığı çevresel meselelerin de müştereken 
ele alınması görevini ilâve etmiştir. 

Çevresel meselelere ait bu çalışmalarda 
NATO'ya diğer veçheleri yanında, sosyal bir 
Oboyut kazandırdığı gibi Doğu ile Batı arasında
ki görüşmelerde tarafların müştereken ele ala
bilecekleri politik balamdan özel hassasiyet gös-
termiyen konuları da kapsaması itibariyle ayrı 
bir önem arz etmektedir. 

Muhterem senatörler, hali hazır konjonktü
rü incelerken sınırlı mahiyette olmakla beraber, 
Avrupa'da müspet istikamette bâzı inkişaflar
dan bahsetmek imkânını bulmaktayız. Ancak 
dünyamızın diğer bölgeleri bahusus memleketi

mizi yakından ilgilendiren Orta - Doğu için ay
nı müşahedeyi yapamamaktayız. Bilâkis bu 
bölgede şartlar tehlikeli gelişmeleri varit kıl
maya devam etmektedir. Arap - İsrail ihtilâfına 
hal çaresi bulmak için sarf edilen gayretler de
vamlı şekilde neticesiz kalmaktadır. Buna mu
vazi olarak ateş kes hatlarında gün geçtikçe 
artmakta olan silâhlı çatışmalar da menfi isti
kamette bir merdivenleşme hissini vermektedir. 
Bu vaziyetin barışçı çabalar üzerinde olumsuz 
etkiler yaptığı, ihtilâfla ilgili bulunanlar nez-
dinde bu çabalara atfedilen değeri zayıflattığı, 
hattâ silâhlı mücadelenin yegâne çıkar yol ol
duğu yolunda kanaatlerin belirmesine sebebiyet 
verdiği görülmektedir. 

Izmir^de Sayın Cumhurbaşkanımızla Iran ve 
Pakistan Devlet Başkanları arasında atfedilen 
zirve toplantısında Orta - Doğudaki durum, 
üzerinde dikkat ve önemle durulan bir konu ol
muştur. Durumun belirttiğim şekilde vahim in
kişaflara yol açaJbilecek bir mahiyet kesbetmesi 
muvacehesinde, üç devlet başkanı büyük dev
letlerin bir kere daha mesele üzerine dikkatleri
nin çekilmesi ve ilgililerle olan rabıtalarından 
faydalanarak ihtilâfa bir çözüm yolu hulmak 
hususundaki gayretlerini artırmaları lüzumu 
hususunda mutabık kalmışlardır. Bu maksatla 
devlet başkanları bildiğiniz gibi Başkan Nixon 
ve Başbakan Kosygin'e ortak bir mesaj yolla
mışlardır. Bu çağrının ihtilâfın barışçı yollarla 
halli istikametindeki gayretlere müspet bir kat
kı teşkil etttiği kanaatindeyiz. 

1967 den bu yana hal çaresi yolunda atılan 
başlıca adımı, 22 Kasım 1967 tarihli Güvenlik 
Konseyi kararı teşkil etmiştir. Ancak bu kara
rın tefsir ediliş şekli üzerinde hâsıl olan farklı 
tutumlar, karar hükümlerinin müessir şekilde 
mevkii tatbike konmasına engel olmaktadır. 
Buhrana konsey karan çerçevesinde Arap ülke
lerinin meşru hak ve menfaatlerini koruyan bir 
çözüm yolunun bulunmasının, bölgede istikrarın 
ve devamlı bir barışın tesisi için, şart olduğu yo
lundaki tutumumuzu ve inancımızı muhafaza 
etmekteyiz. 

Şimdi mâruzâtımın millî dâvamız olan Kıb
rıs meselesi hakkındaki kısmına geçiyorum. Ce
maatler arası görüşmelerin başlangıcından bu 
yana iki yıl geçmiştir. Bu görüşmelerin amacı
nın bağımsız devlet içinde iki cemaatin Anaya
sada belirtilmiş haklarının ve yetkilerinin ve iki 
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cemaat arasındaki münasebetlerin gözden geçi
rilerek bir uzlaşma zemini hazırlamak olduğu 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. îki cemaat ara
sında böyle bir uzlaşmaya varılabildiği takdir
de Kıbrıs Cumhuriyetinin kuruluşunu sağlıyan 
andlaşmalarda imzası bulunan bütün tarafların 
yani Türkiye, Yunanistan ve İngiltere, Türk ve 
Rum cemaatlerinin resmî bir kor fer ana aktede-
rek, nihai çözüm meselelerini görüşmeleri bu 
konudaki başlangıç mutabakatının bir icabıdır. 

Cemaatler arasında iki yıldan beri yapıl
makta olan gayriresmî araştırmalar ve görüş
meler maalesef bugüne kadar olumlu bir safha
ya ulaşamamıştır. Şimdiye kadar geçen süre 
içinde görülebildiği kadar rum cemaati Kıbrıs'
ta bağımsız devletin kuruluş esaslarına uymı-
yan bir tutum içinde bulunmaktadır. Kıbrıs'ta 
devlet iki cemaate tanınmış belirli statüye ve bu 
iki cemaatin dengeye ballanmış karşılıklı hak 
ve yetkilerine dayanmaktadır. Bum cemaati 
öne sürdüğü taleplerle bu dengevi kendi lehine 
bozmak ve devlete hâkim bir duruma geçmek 
tasavvur ve niyetinde bulunduğunu göstermek
tedir. Bövîe bir niyete İmkîı olarak rıza göster-
miyen Türk Cemaatini ise, uzUasma bir tutum 
içinde bulunmakla suçlamaktadır. Kıbrıs'ta 
devlet faaliyet]erinin işleyiş tarzı hulusunda ak
saklıklar mevcntm bunların karşılıklı uzlaşma 
ve karşılıklı haklara hürmet zihniyeti içinde 
tashih ve tedavisine gitmek mümkündür. Böyle 
bir zihniyet özeli münasebetlerde olduğu kadar, 
cemaatler arası ilişkilerde de yapılması gerekli 
tartışma VR görüşmelerin baş şartı ohnalıchr. 
Ne yazık 1963 yılı sonundan beri Kıbrıs'ta de
nenmiş bulunan ve tek taraflı arzuların tahak
kuku yolunda cebir ve zor metotlarına müra
caatı muhik gören davranışlar böyle bir zihni
yete asla uygun olmamıştır. Kıbrıs'ta devlete 
hâkim olması gerekli, denge, çerçevesindeki kar
şılıklı haklar ve yetkiler tek taraflı arzular ve 
çıkarlar uğruna ele geçirilmek istenmiştir. Türk 
Cemaati bu davranışlar karşısında direnmiş ve 

cemaat statüsünden asla vazgeçmiyeceğini, ta
hakküm altına girmeye rıza göstermiyeceğini 
büyük ıstıraplar ve fedakârlıklar pahasına is
pat etmiştir. 

1968 yılı başlangıcından itibaren Kıbrıs'ta 
beliren barışçı müzakere ortamından başta iki 
cemaat olmak üzere, bütün ilgili tarafların fay

dalanması ve yıllardan sonra ortaya çıkan bu 
müsait fırsatın lâyiki gibi değerlendirilmesi ge
rek cemaatimizin gerek Hükümetimizin gerçek 
ve samimî dileği olmuştur. 

Türk Cemaati temsilcisi görüşmelerin baş
langıcından itibaren uzlaşıcı ve yapıcı bir tu
tum içinde bulunmuştur. Karşılıklı hakların ve 
yetkilerin gözden geçirilmesinde, Devletin ku
ruluşuna hâkim olan denge prensibi mahfuz kal
mak kaydiyle, cemaatimizin temsilcisi olumlu 
tavır takınmış ve mevcudolduğu öne sürüden 
pürüzlerin denge çerçevesinde ortadan kaldırıl
masına rıza gösterilebileceğini bildirmiştir. Bu 
görüş ve çerçeve içerisinde Rum taleplerine kar
şı Cemaatimiz bölge muhtariyeti esasının tanın
masını ve lâyiki veçhile uygulanmasını istemiş
tir. Rum tarafı prensipte mutabık olduğunu 
bildirmekle birlikte, tatbikatta bu prensibin çok 
geçersiz, Kıbrıs'ın gerçeklerinden uzak bir açı
dan gördüğünü belli etmiştir. Hattâ o kadar ki 
Rumların gerek öne sürdükleri talepler gerek 
cemaatimizin talepleri karşısındaki tutumu Kıb
rıs'ta devletin cemaatler arasında dengeli bir 
ortaklık statüsüne bağlanmış rejimini dahi de
ğiştirmek ve Rum Cemaatine nafiz bir mevki 
sağlamak amacını güttüğünü göstermiştir. 

Yüksek Heyetinizin takdir buyuracağı veç
hile, varlığını ve haklarını yıllarca kan ve can 
pahasına savunmuş olan, cemaatimizin, bu giM 
niyetleri ve ta!ep7eri müzakere maşasında kabul 
etmesi elbette ki bahis konusu olamazdı ve olma
mıştır. 

Bu durumda, adadaki barışçı müzakere or
tamının ve görüşme ve irtibat imkânlarının 
her seve rağmen muhafaza edilmesi bir tercih 
meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Bu hususta 
her iki cemaat görüşmelerin devamını arzu ve 
tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

Türkiye ve Yunanistan'da cemaatlerin bu tu
tumlarını teşvik ve takviye etmişlerdir. Geçen 
yılm Nişan ayında Rum Cemaatinin içinde baş-
îıyan ve gittikçe genisliyen, 1970 yılı Mart 
ayında, Rum Cemaati liderinin hayatına kayde
decek seviyeye ulaman ve hattâ Rum Cemaati 
içinds bir darbe yapılacağı seklindeki haber
lerle daha da büyük bir ciddiyet kesmeden ted
hiş ve şiddet hareketleri karsısında cemaatimiz 
vekarını, sükûnetini muhafaza etmiştir. 

Bu suretle cemaatlerarası görüşmelerin de
vamı hususundaki tutumunun samimiyetini de 
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açığa vurmuştur. Hükümetimiz kendi yönünden 
Kıbrıs'taki son gelişmeleri ve çekişmeleri gere
ken dikkat ve teyakkuz içinde izlemiştir. 

Rum Cemaatinin çeşitli çevrelerinde zaman, 
zaman yapıldığına şahidolunan ağırı, olumsuz 
ve lüzumsuz beyanlara rağmen Kıbrıs'ta duru
mun sükûnete eriştiği söylenebilir. Mamafih 
5 Temmuzda Kıbrıs'ta yapılacak olan genel se
çimler dolayısiyle a^ırı ve yersiz beyanların 
tekrarlanması ela ihtimal dâhilinde görülmeli
dir. 

Rum Cemaati içindeki şahsi veya siyasi mü
cadelelerin sükûnet ve barış ortamını bozmama
sı ve uzlaşma yollarını tamamen tıkayacak se
viyeye ulaşmaması samimî temennimizdir. 

Bilindiği gibi Kıbrıs'taki genel seçimlere 
Türk Cemaati kendi bünyesi içinde ve ayrı bir 
tertiple katılacaktır. Bu konuda cemaatimizde 
gerekli hazırlıklar yapılmaktadır. Bu seçimlere 
cemaatimiz 15 Temsilciler Meclisi üyesi ile Türk 
Cemaat Meclisinin 15 üyesini seçecektir. Cema
atimizin bu seçimlerde en geniş temsil imkânını 
bulacak ve kendi bünyesindeki çeşitli düşünce
leri ve temayülleri barındıracak, fakat her hal 
ve kârda birlik ve beraberliğini koruyacak bir 
sonuç alması günün şartları kadar, geleceğin 
icapları bakımından da şüphesiz ki, lüzumlu
dur. 

Cemaatimizin seviyesi ve olgunluğu böyle 
bir sonuç almaya ve bu seçimleri lâyıkı veçhile 
değerlendirmeye müsaittir. Seçim tertip ve fa
aliyetlerinin etrafında toplanacağı anlamlan 
Sayın Rauf Denktaş'm bilgisi, tecrübesi ve ken
dini cemaate vakfetmiş tuutm ve mizacı ile, bu 
konuda en faydalı sonuca ulaşacağından müphe
miz yoktur. 

BAŞKAN" — Sayın Bakan, üç dakikanız var 
hatırlatıyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKAN VEKİLİ DEVLET BA
KANI REFET SEZGİN (Devamla) — Yııkar-
daki izahatımla Yüksek Heyetinize bir kere da
ha arz etmiş olduğum gibi, henüz Kıbrıs konu
sunda çözüm istikametinde önemli bir gelişme 
olmamıştır. İki cemaat arası yapılan görüşme
lerde karşılıklı talepler ve niyetler tesbit edil
miş ise de her hangi bir sonuç elde edilmemiş
tir. Dolayısiyle nihai çözüm meselelerinin görü
şülmesine elverişli resmî müzakerelerin yapıl
ması yolunda bir ilerleme şimdilik mevcut de
ğildir. 

Hükümetimizin öteden beri savunduğu tu
tum ve görüşler mahfuzdur. Kıbrıs'ta bağımsız 
devleti yaratan anlaşmalarla, Anayasanın tâyin 
ve tanzim ettiği denge çerçevesinde Devletin 
ihlâsı ve ihtilâfın halli, bizce mümkündür. 
Türk Cemaatinin sarih cemaat statüsü, Devlet
teki hakları ile yetkileri mutlaka korunmalı 
ve itibar görmelidir. Bağımsız Cumhuriyetin 
iki cemaate müstenit karakteri ve dengi için
deki mevcudiyeti muhafaza edilmelidir. Ancak, 
bu takdirde Kıbrıs'ta Devletin birliği bahis ko
nusu edilebilir. Devletin birliği denildiği saman 
bizim anladığımız budur. 

Yani Zürih ve Londra anlaşması esaslarına 
göre Devletin üniter vasfı ne idi ise, bugün 
aranmakta olan çözüm de ihyasına çalışan dev
letin üniter vasfı aynı ölçüde ve aynı seviyede 
olmalıdır. Bu bakımdan bugünkü safhada Kıb
rıs'ta Devletin vasfını tâyin yolunda yapılan 
tarifin eksiksiz olması ve her iki tarafın görüş 
ve tutumlarını aksettirmesi gerekir. Buna göre 
ise, Kıbrıs'ta ihyasına çalışılan devletin bölge 
muhtariyetine dayanan bağımsız ve üniter bir 
Cumhuriyet olması gerekmektedir. 

Malûmunuz olduğu veçhile, Avrupa Ekono
mik topluluğu ile bir buçuk yıla yakın bir sa
mandır sürdürdüğümüz geçiş dönemine intikal 
müzakereleri nihai safhasına gelmiş bulunuyor. 
Filhakika Aralık 1969 da akdedilen Ortaklık 
Konseyi toplantısında topluluğun yaptığı teklif
leri kısa ve uzun vadeli prespektifler yönünden 
ayrıntılı bir şekilde inceledik. Bu incelemenin 
ortaya koyduğu unsurlar veyahut 1969 dan bu 
yana vukubulan gelişmelerin ışığı altında müza
kerelere devam edeceğiz. Müzakerelerin hitamın
da vardığımız nihai netice Hükümetimizin tas
vibine sunulacaktır. 

Bu arada önemli bir noktayı sarahatle ve ke
sinlikle Yüce Heyetinize arz etmekte fayda mü
lâhaza ediyorum. Gerçi müzakerelerde yeni bir 
safhaya ulaştık. Ancak, 1968 Aralık ayında top
lulukla aramızda varılan prensip mutabakati, 
müzakerelerin mutlak esasını teşkil ediyor. Bi
lindiği gibi bu temel prensip, geçiş dönemi şart
larının ekonomik kalkınma hamlelerimizi aks at
mayacak, aksine bu alandaki gayretlerimize kat
kıda bulunacak şekilde tesbiti, dolayısiyle geçiş 
dönemi muhtevasının bu hedefe uygun olarak 
tanzimi istikametindedir. 
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Yani geçiş döneminde memleketimizin yükle

neceği asgari vecibeler bir gümrük birliğinin 
tedricen gerçekleşmesine imkân verecek vüsatte 
olacak, buna mukabil gümrük birliğinin tedri
cen gerçekleşmesi için lüzumlu asgari şartlar 
Türkiye'nin ekonomik gücünün kaldıramıyacağı 
ağırlıkta olmıyacaktır. 

Bu prensip mutabakatı çerçevesi içerisinde 
tesbit edilecek katma protokolün, memleketimi
zin içinde bulunduğu ekonomik husye değişimi 
süratli ve olumlu bir şekilde gerçekleştirmemize 
yardımcı olacak bir nitelik taşıması, lüzumuna 
inanıyoruz. Ve bu inanışla geçiş döneminin üike-
mİ33 kısa ve uzun vâdede şu faydaları sağlama
sını bekliyoruz. 

Engelsiz geniş bir pazarın üçüncü ülkelere 
nisbetle lehimize açılması ile ihracatımızın ve 
ihracata dönük sanayiimizin suretle gelişme 
imkânına kavuşması. 

Tabiî kaynaklarımızın en geniş va verimli 
şekilde işletilebilmesi, 

Sanayiimizin gelişip kuvvetlenmesi, 
El emeğimize geniş iş sahalarının açılması, 
Kalkınmamız için elzem yeni birtakım "k&y-

naklarrn bulunması ve nihayet memleketimizin 
çağımızın icaplarına uygun bir kalkınma sevi
yesine ulaşması. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bağlamanızı rica 
ediyorum, efendim, 

DIŞİŞLESÎ BAKAN VEKİLİ DEVLET 
BAKANI REFET SEZGİN (Devamla) — Sayın 
Başkan, söslerimi iki cümle ile bağlıyacağım. 
Yalnız eğer isin verirseniz, muhterem senatör
lerin tevcih buyurdukları suallere cevap vermeyi 
arzu ediyorum, Eğer bu husus Yüce Senatonun 
tasvibine iktiran etmez ise, veya imkân mevcut 
değil ise, sorulmuş bulunan bütün soruları ya
zılı olarak cevaplandırmaktan başka bir imkân 
kalmamaktadır. 

BAŞKAN — Saym Bakan, bir dakikanızı 
rica edeyim. Muhterem senatörrler, Sayın Ba
kanı dinlediniz. Talepleri sorulan suallere ceva'o 
vermek için müddetin uzanılması babandadır. 
Oylarınıza arz ediyorum kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan buyurunuz, cevap veriniz. 

DIŞİ^LEBî BAKANI VEEilî DEVLET 
BAKANI EEFET SEZGİN (Devamla) — Te
şekkür ederim, efendim. 
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lukla ortaklığımız geleceğin birleşmiş Avrupa 
vaziyetindeki yerimizi kuvvetlendirmek ve eko
nomik kalkınmamızı gerçekleştirmek için mutlak 
bir garanti değildir. Oriaklarımızca bize tanı
nan avantajların vüsati ne kadar geniş olursa 
olsun, bunlardan lâyikı veçhile faydalanılması 
aslında- gerek millet ve gerek Hükümet olarak 
bizlerin göstereceği çabaya bağlı kalmaktadır. 

Bu itibarla geçiş dönemini önümüze açılan 
büyük bir imkân ve fırsat telâkki ederek, bunu 
lâyikı veçhile değerlendirmeli için, hiçbir gay
retin esirgetmemesi lüzumuna hep birlikte inan
mamız gerekli olmaktadır. 

Bu esaslar çerçevesinde tanzim edilecek kat
ma protokolün ihtiva edeceği, şartlar, Hüküme
timiz ve Yüksek Heyetinizce tasvip gördüğü tak
dirde geçiş dönemine intikal edilmiş olacaktır. 
Yurdumuz için hayırlı olmasını içten dilediğimiz 
bu sonuca yakın bir gelecekte ulaşacağımızı 
ümidediyoruz. 

Bir sayın senatör, Güney - Doğu Asya böl
gesindeki gelişmeler üzerinde mütalâalar serd 
etkiler. Türkiye Güney - Doğu Asya'daki geliş
meleri dikkatle izlemektedir. Bir müddetten 
heri bölgede barışın sağlanması çabaları de
vam ederken, diğer yandan savaşın yayılması is
tikametinde bâzı gelişmeler de müşahede edil
miştir. 

Barısı sağlama gayretleri meyamnda Paris 
görüşmelerini, savasın Vietnamlılastırılması yo
lunda Başkan Nixon tarafından izlenen olumlu 
Dolitikayı ve Vietnam'dan gelecek bahara kadar 
cem'an 265 bin Amerikan askerinin çekilece
ğinin açıklanmış olmalını zikredebiliriz. Buna 
mukabil IAos'da Vietkong ve Kuzey - Vietnam 
tarafından desteklenen Patetlov faaliyetlerini 
genişletmiş, diğer yandan Kamboçya'ya vâki ko
münist sızmalarında büyük ölçüde artışlar vuku 
bulmuştur. Kamboçya'da mezkûr sızmalarla 
-a/da/yın, Prens Sihanuk'un Devlet Başkanlığın
dan uzaklaştırılmamalı ile gelinen olayları bu 
çerçeve içerisinde değerlendirmek gerekir. Tür
kiye Vietnam ihtilâfının Cenevre Andlasmala-
rma uygun olarak ve Vietnam halkının kendi 
kaderini serbestçe tâyin etmesine imkân vere
cek bir şekilde en kısa zaman içerisinde çözüm
lenmelini ve bu bölgede - tabiî Kamboçya dâ
hil - barış ve istikrarın biran önce tesisini te
menni etmektedir. 
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Sayın Sökmen, Suriye ile ilgili münasebetle
rimizi beyan ederek- bir milvon vatandaşı ilgi
lendi*, en e d ah cıL«ı ak - i ı13 olQ- - < "> ITu^ı 
metin d d /"Tu .t ıV r ^ 
kü c 1 t , ~ d 
rım s i ? e1 v c \ ^ 
kait jra 0c* \ ^ V T v 

sine ait çalışmalar deva A e lecek ı 
Sav p o - t v ı me L ' x t > 

Rom°rya, ve Dor,u Al > a ı, 1 ile d l71 o1 

soy.\ d" r*1 " ~ " ' - "• " J ı' J ° 
de . ' r . .n "c - I c " ' E t 1 Lı ^ 
soıyal alacakların taamın edilmesi konusunda 
müzakereye başlanmak üzeredir. Bul garktan 
ile gco anlaşması, geçen sene uygulanmaya bal
lanmış, şimdiye kadar üc bin kadar göçmen gel
miştir. 

Yugoslavya Hükümeti nezdkode gerokb te
şebbüslere devam edilmektedir, 

Romanya halen rahiplerine ferden ödemede 
bulunmaktadır. Geçmen ssyılı Eomanya bakı
mından azdır. 

Doğu Almanya'ya gelince, Doğu Almanya'
da Türk emlakinin mevcudiyeti hakkında Hükü
metimizin elinde bir bilgi mayon t değildir. 5sa-
sen Doğu Almanya'yı bir Devlet olarak tanı
madığımız el a malûm bulunmaktadır, 

Sayın Tunçkanat. İngiliz vo Am polkan Dış 
Bakan Yardımcılarının oon zomanlporda m.:."•.•'•-
leketimize vâki ziyaretleri ile Enooio bakamım
dan bizim lebimiz- gözüken fikir d"ğiş:kVkkri-
nin bir başka maksada müotenidorap olmadığı 
hususunda endişeli bulunduğunu, bir tazyikin 
mevcudolup olmadığı hususunu sordular. İngiliz 
Dışişleri Bakanının ziyareti bir dostluk ziyare
tidir. Amerikan Dışişleri Bakan Yard ımc ı 
nın ziyareti Tahraıı'daki büyükelçiler toplantı
sının avdetinde yapılan normal bir oryore:: tir. 
Şu hususu kesinlikle arî ve ifade etmek ietooboı 
k i ; Hükümetimizin Kıbrıs vo Orta - Doğu poli
tikası üzerinde hiçbir tazyik bahis konusu de
ğildir. Bahis konusu olması da mümkün değil
dir. 

Sayın Haser, Türk - İran Hudut Komisyonu 
için evvelce vâki sualine cevap alamamış oldu
ğunu, ifade buyurdular, Kendilerine <• emy; 
verilememiş olduğu doğrudur. Ancak sebebi de 
şudur; Türk - İran Hudut Komisyonu har yıl 
olduğu gibi bu yılda Ocak ayında Ankara'da 
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toplanmış ve iki tarafın hudut makamları ara-
smda son bir yıl zarfında halledüemiyen me
seleleri görüşerek, kaçakçılığı azaltmak mak
sadı ile, iki taraftaki hudut karakollarının 
sayısın: artırmak, yeni telli irtibatları tesis et-
mdi, karşılıklı olarak hayvanların dalgalan
masını sağlamak, işbirliğini daha da yoğunlaş
tırmak hususunda karar almışlar ve Ocak 1970 
ts imzalanan bu protokol Mayıs ayı başların
da Bakanlar Kurulu tarafından kabul edile
rek yürürlüğe girmiştir. Tabiatı ile Bakanlar 
Kurulu tarafından protokolün neşrine kadar 
Sayın Hazer'e cevap vermek imkânsızlığı var 
idi. Sormuş bulunduğu suale şimdi cevap ver
me imkânı tahassül etmiştir. Kendisine, yazı
lı sorusuna cevaben, bir hafta zarfında da 
gerekli cevap ayrıca takdim olunacaktır. 

İrak'taki soydaşlarımızla ilgili olarak Hü
kümetimizin devamlı gayretleri sepketrniştir. 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri konuyu 
Irak nezdinde incelemek üzere Irak'a gitmiş ve 
bv. mevzuda müspet netice alınmış bulundu
ğunu huzurunuzda ifade etmekten büyük bir 
zevk duyarım. 

Ermeni faaliyetleri ile ilgili olarak, Sa-
ym Eazerin ifade buyurduğu hususlar doğ
rudur, Dışişleri Bakanlığı ve Devletimizin dış 
temsilcileri tarafından gerekli dikkatli ta
kip yapılmaktadır ve temsilcilerimize de bu 
yokla talimat verilmiş bulunmaktadır, 

Sayın Iflelen'in Ortak Pazarla alâkalı ola
rak ifade buyurduğu görüşler tamamen doğ
rudur Zannediyorum ki, mâruzâtımda ifade 
buyurduğu hususlara tamamen iştirak ettiği
miz hususu, açıklanmıştır. 

Türkiye'den iran'a hayvan kaçırılması va
ka1 arı öteden beri maalesef devam eden bir 
husustur. Dışişleri Bakanlığı bu konuda mağ
dur olan vatandaşlarımızın haklarını istihsal 
bakımından daimi teşebbüs halindedir. Buna 
devam edileceği de tabiîdir. 

ÜENTO yolunun 1971 yılında bitmesi plân 
vs program icabıdır. Ve devam etmektedir bu 
yol, bana verilen bilgiye, göre. Bu Türkiye, İran 
demiryolu şebekelerini birbirine bağlıyacak 
yolu zannederim kastetmektedir. Programa gö
re, arz ettiğim gibi, önümüzdeki sene içerisin
de ikmal edilerek çalışmaya başlaması mu
karrerdir. Petrol - boru hattı bakımından çok 

371 — 



C. Senatosu B : 70 12 . 5 . 1970 O : 2 

faydalı olan bu teşebbüs için şunu ifade et
mek mümkündür. Son izmir toplantısında da 
bu konu ele alınmıştır. İran'la olan müzakere 
kısmı prensip bakımından bitirilmiştir. Bunun 
finansman balonundan bir konsorsiyumla il
gili kısmı vardır. Meselenin olumlu, müspet bir 
safhada olduğunu söylemek mümkündür; İz
mir'de konuşulan ve varılan mutabakat bakı
mından. 

Şimdi, Sayın Bekata'nın mütalâasını kısaca 
cevaplandırmak istiyorum. 

Gerek Cumhuriyet Senatosunda gerekse Mil
let Meclisinde yapılan dış politika görüşme
lerinde şimdiye kadar metot bakımından Sa
yın C. H. P. ile aramızda bâzan görüş ayrılık
ları bulunduğu bir vakıadır. Özellikle lübrıs 
meselesini ele almak suretiyle Saym Bekata 
yanlış ve 8 sene evveline dönen bir politikayı 
izlediğimizi ifade ettiler. Bu hususun ne dere
ceye kadar doğru ve vâridolduğu, şimdiye ka
dar, Kıbrıs'la ilgili olarak 1963 ten beri cere
yan eden bütün hâdisat ile, Türkiye'nin yap
tığı teşebbüslerle meydandadır. Binaenaleh, 
Sayın Bekata'nın, bizim Adalet Partisi siyahi 
iktidarı olarak Kıbrıs politikasında islediği
miz politikanın, bizi sekiz sene evveline götür
düğü hakkındaki düşüncesini zannediyorum ki, 
Sayın Bekata'dan başka Türkiye'de hemen 
hemen hiç kimse kabul edemez. Bu mümkün de
ğildir. O kadar ki. şimdiye kadar üzerinde 
çok konuşulan ve insaf sahiplerinin reddede-
miyeceği şekilde açık, misaller ortadadır. Bun
ları zikretmek suretiyle vaktinizi almak da 
istemiyorum. 

Saym Bekata, Ortak Pazar konusunda da 
bası beyanlarda bulundular. Ortak Pazarla il
gili olarak Saym Bekata'nın vâki beyanları şu 
noktada bizim kanaatimize ve resmî bilgileri
mize göre gerçekleri yansıtmamaktadır. Türk 
Hükümeti 9 Aralık 1969 Konseyinde, geçiş dö
nemine girme kararını Altılara bildirmiş de
ğildir. Altıların yaptıkları global tekliflerin 
Hükümetimizce inceleneceği beyan edilmiştir. 
4 Mayısta Bakanlar Ortak Pazar konusunu 
ele almamıştır. Sayın Bekata ise, 4 Mayısta Ba
kanlar Kurulunun Ortak Pazar konusunu ele 
alıp bir karar verdiğini söylediler. Benini de 
hayretimi muciboldu; zira Bakanlar Kurulu
na o tarihte dâhil idim. Bu itibarla- her han?" 

bir karara varmak veya varmamak da bahis 
konusu değildir. Hükümetin geçiş dönemine 
girmeye karar verdiğini maksatlı bir şekilde 
halk efkârına duyururlar mı, bilmiyorum? Bu
nu Bayın Bekata Beyefendi nasıl ifade buyu
ruyor? Hükümetimiz bunun böyle olmadığını 
defaatle ve açıklıkla ifade ve ilân etmiştir. Kar
ma Parlâmento Komisyonunun geçen Nisan 
a«mda Antalya'da yaptığı toplantıda müza
kerelerin halen devam ettiği bizzat Altıları 
temsil eden Belçikalı Bakan tarafından da 
açıklanmıştır. Müzakereler devam etmektedir. 
Nihai netice Hükümetimizin tasvibine gele
cektir, onu takiben de Yüce meclislere sunu
lacaktır. Şimdi, gerçekten bir tutarsızlığı tes-
bit, etmek suretiyle huzurunuzdan ayrılaca
ğım. O tutarsızlık da Ortak Pazar konusunda 
şudur: 

Bir tutarsızlık var. Bu Hükümetimizin tu-
tırmurda değildir. Bu tutarsızlık Ankara Anlaş
masını imzaladıktan, onun faydalarını yıllarca 
övdükten sonra, şimdi kanaatlerinde vukua ge
len değişikliği halk efkârı önünde mazur göster
meye çalışan Sayın 0. H. P, nin tutumundadır. 
Bunu Sayın Bokata'nm yapmış olduğu konulma

nın tabiinin zaruri bir neticesi olarak arz ediyor, 
Yüce Senatoyu saygılarında selâmlıyorum, (A. 
P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Saym Bakan teşekkür ederim. 
Son söz sayın üyenin bulunmaktadır. Söz sı

rası Saym Bekata'da, buyurunuz efendim. 

HîFZî OĞUZ BEKATA (Ankara) — Saym 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Saym Dışişleri 
Bakanvekili arkadaşımız, son sözü almakla be
raber, biraz evvel konuşması ile ilgili noktada, 
benini mütalâalarıma cevap vermeseydi, ko-
nuşmıyacaktım. 

Hakikaten vekil arkadasıınısın vekâlet et
tiği mevzuda bütün geçmişi takibedemedikleri 
için, burada alışık oldukları üslûp içinde bâzı 
bedahat halindeki doğruları eğrilemek isti
kâmetine gittiler. Ben bu noktayı, tarih ve Se
natonun zabıtları muvacehesinde tashih duru
mundayım. 

1. Metot bakımından ayrılıklar, diyorlar. 
Hayır. Esasta ayrıyız. Görüşte ayrıyız, onu kı
saca belirteyim. 

«Bekata'dan başka kimse kabul etmez.» di
yorlar. Hayır; memleket kabul etmiyor, kendi-
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lerinin dayandıkları Plânlama kabul etmiyor. ' 
Onları kısa kısa ifade edeceğim. 

1. Biz Ortak Pazara Avrupa Birliğinin ka
pısının açıldığını bilerek girdik, dedim. Ortak 
Pazara girmenin tartışması bugün bahis konu
su değildir. O halde nedir meselemiz? Açık. Or
tak Pazarın hazırlık dönemini Adalet Partisi 
İktidarı hazırlıksız geçirdi. İspatı : Hükümetin 
toptan - Sayın Başbakan dâhil, Sayın Eefel Sil
gin dâhil, Sayın Dışişleri Bakanı dâhil. - Plân
lama Dairesinin hazırladığı yıllık plânın - say
fasının vaktiyle söylemiştim. - içinde yer al
dığı gibi aynen şöyledir: 

«Ne ihracat ve ne de ithalât bakımından 
Ortak Pazara girmenin şartlarına bugün haiz 
değiliz. «Kim diyor bunu?.. Plânlama Müste
şarlığı. Resmî Gazetede neşredildi ve Hüküme
tin de bunun altında imzasi var. Bakanlar bu 
kürsüye çıkmadan evvel, hiç olmazsa söyliye-
cekleri sözlerin, bizatihi kendi imzaları ile olan 
vesikalarına sadık kalmalıdırlar. 

Demek ki, Bekata'dan başka kimse kabul 
etmiyor değil, farkında olmadan kendilerinin 
de imza ettikleri vesika diyor ki Ortak Paza
rın geçiş dönemine Türkiye hazır değildir. 

2. Buyurdular ki, «4 Mayıs'ta Bakanlar 
Kurulu Ortak Pazar konusunu ele almamış
tır.» 

5 Mayıs tarihli bütün gazeteleri okuyan. 
Bakanlar Kurulu diye hem «Başbakanın baş
kanlığında toplanan Hükümet, Ortak Pazarla 
alâkalı konuyu konuşmuş ve kesin bir kara
ra bağlamıyarak bâzı konuların yeniden ince
lenmesine karar vermiştir. «Bu bütün gazete
lerde var, şu ana kadar da kimse tekzibetme-
miştir. Hükümetin toplantısını mütaakıp, Hü
kümet sözcüsü veya Hükümet adına gazete
lere bildirilmiştir. Ama, Hükümetin içinde bir 
arkadaşımız Başbakanın Başkanlığında top
lanan ve kamu oyuna mal olan bildirgeleri da
hi okumuyorsa, bunun suçlusu ben olamam, 

Şimdi gelelim Kıbrıs konusuna. Sayın Ba
kan, biraz evvel huzurunuzda okuduğu konuş
masını daha evvel okumak imkânını bulamadık
ları için kendi kendisini tekzibedecek sözle
ri, kendi dili ile burada söylediler. Bir tanasi-
ni not ettim. Sayın Dışişleri Bakanı da esasen 
aynı konuya dokunmuşlardı. Belirteceğim 
şimdi. 

1 Arkadaşlar, Kıbrıs meselesi müzmin bir dert 
olmuştur. Safahatını huzurunuzda yeniden di
le getirecek değilim. Ama, C. H. P. ayrılırken, 
Kıbrıs'ın semalarında vâki tehdit ve beynelmi
lel bir hâdise olarak bu konuda kuvvetini gös
termiş, bu konuda federatif devletin ötesin
de bir E3ye razı olmadığını ifade ederek. Hü
kümetten ayrılmıştı. Ondan sonra ise, dünya
nın hiçbir devletinde mevcut olrnıyan, «Biz dört 
maddelik bâzı hususları tesbit ettik.» diye çı
kan Demire! Hükümeti, Kıbrıs konusu ile alâ
kalı hiçbir reçeteyi ve hiçbir formülü dile ge
tirmeden Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın huku
kunu muhafaza edeceğiz sözünden başlayıp, 
harb olma ihtimaline kadar konuyu getirdik
ten sonra, birdenbire geriledi ve şu vaziyete gir
di. Bugün Kıbrıs'ta 2 cemaat karşı karşıya 
oturmuş, Yunan ve Türk devletlerinin hallede
mediği, Birleşmiş Milletlerin çare bulamadı
ğı, İngiltere'nin ve Amerika'nın seyirci kaldı
ğı Kıbrıs konusunu halletmek üzere, 2 cemaat 
konuşuyor. Netice ne olmuş? İşte şimdi onu ifa
de edeyim. Çağlayangil söylüyor; «Rum cemaati 
bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin esas vasfını 
ve kuruluş amaçlarını değiştirmek suretiyle 
Kıbrıs'ta bir Rum Devleti yaratmak gayesini 
güttüğünü göstermektedir*. Cemaatlerden bi
risinin gayesi ne imiş Bağımsız Kıbrıs Cum
huriyetinin esas vasfını ve kuruluş amaçla
rını da değiştirerek bir Rum devleti yaratmak. 
Kim diyor bunu? Sayın Dışişleri Bakanı diyor. 
Sonra ne oluyor Biraz evvelki konuşmalarım
da da buna benziyen sözler var. Aynen var. Ay
nen yine okuyorum:. «Rum cemaatinin şimdi
ye kadar olan tutumu, yani uzlaşma yolu ari
yan ve Hükümetin bel bağladığı Rum cemaati
nin, şimdiye kadar ki tutumu» kim söylüyor 
Dışişleri Bakanı. «Uzlaşma yönünden maalesef 
ümit verici olmamıştır. Rum cemaati devletin 
kuruluşuna âmil olan temel uzlaşmaya yani, 
Londra, Zürih anlaşmalarına aykırı olarak Kıb
rıs'ta Rum çoğunluğuna tabi yeni bir düzen 
yaratmak emelini beslediğini, Kıbrıs'ta Rum 
çoğunluğuna tabi yani, Türkleri ekalliyet ha
line getiren yeni bir düzen yaratmak emelini 
beslediğini ispat edecek bir tutum takınmış 
bulunmaktadır». E, şimdi bu 8 sene geriye de
miştim. Ben insaflı hareket ettim, belki Bakan 
konuşmaz diye. E, buna ait de bir vesika oku
yacağım. Sayın GağlayangiTin sözü: «Rum ce-
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maati» - hani uzlaşma yapan Rum Cemaati, ta
rihe dikkat buyurunuz, C. K. P. sinin iktida
rının mevcut bulunduğu yıl «1963 yılında Türk 
cemaatine verilmiş bulunan hakların» demek 
ki, o zaman bâzı haklar elde etmiş Halk Par
tisi İktidarı, «bâzılarının aşırı okluğu,» şim
diki Rum cemaati o hckların bâzılarının aşı
rı olduğunu beyan etmiş», ve geri alınması ge
rektiği. iddiası ile öne sürülen talepleri Türk 
cemaatine kuvvet yolu ile kabul ettirmek ve 
dengede kendi lehine değişiklik yapmak yo
lunu tutmuştur.» 

Değerli arkadaşlarım, Kıbrıs konusu mil
li dâvamız. Hangi parti iktidara gelirse gelsin 
hizmet ettiği, hizmet yarışına çıktığı takdir
de sadece karşılıklı övünür. Adalet Partisi ik
tidarı bir hizmet yapmış ve bugün bir olum
lu neticeye işi getirmişse takdirlerimiz, teb
riklerimiz ve kendisini takviye eden duygula
rımla onlarla beraberdir. O halde. sözle -:~.\i 
bağlarken bugünkü neticeye bakalım. 

Kıbrıs Rum Cemaatinin aıka'^nJU ^ı ı ! - . : : -
Yunanistan «Enosisten vaz geems.km^ i :.yyc 
Bunu kuvvetle alabilmek için, NATO içindeki 
silâh standardım tecavüz edecek imkânlara 
da sahibolmak üzere yeni ağır silâhlarla ken
disini teçhiz ediyor. Kıbrıs'ta Rum cemaati 
«Enosisten vazgeçmedim» diyor. Dışişleri Ba
kanının Kıbrıs'tan çıktı dediği mühim mik
tarda Yunan kuvveti ile ağır silâhlarını tut
muş; Türkiye'nin, daha çok Türk cemaatinin 
eriyeceği günleri bekliyor ve açıkça Türk Hü
kümetinde bir sarsıntı oldu mu Kıbrıs'ta da, 
Yunanistan'da da şahlanan arzuların dile ge
tirildiğini görüyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bekata, 2 dakikanız var 
efendim, hatırlatıyorum. 

HIFZI OĞUZ BEK ATA (Devamla) — Hay, 
hay efendim. Bu durum karsısında, bugüne 
kadar Adalet Partisi döneminde Kıbrıs'ta neyi 
elde ettiğinizi, elle tutulur bir şekilde söyle
mek mümkün müdür? 

Ben scyliyeyim; avutmayı, uyutmayı ve 
1. Amerika'nın yaptığı ortak yardımlar

dan Türk cemaatinin hissesine düşen paraların 
Makarios idaresinde kalmasını, 

2. Türkiye'den Türk cemaatine yapılan 
bütün yardımların dolaylı yoldan Makarios'-
un eline geçmesini, 
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3. Yavaş, yavaş Kıbrıs'ta Türk cemaati
nin iktisadi mukavemeti kırılmakta olduğu 
için Kıbrıs topraklarını terke mecbur edilmesi
ni. 

Bana soyliyebilirler mi, bu ihtilâf başladı
ğı zaman Kıbrıs'ta Türk cemaatinin adedi ne 
idi, bugün ne kalmıştır? Demek ki orada Türk 
cemaati yavaş, yavaş erimektedir. 

O halde ns elde etmişiz? uyutmak, avutmak. 
Bunu bir övünme konusu diye ortaya koy
maya imkân var mıdır? Biz, Kıbrıs'ta en ufak 
bir başarı elde edildiği zaman Hükümeti sa
dece takviye içini iç hazırlığına ve kafa hazır
lığına sahibiz. Ama, hezimetleri zafer nasıl 
gösterebiliriz? 

BAŞKAM •— Sözünüzü ikmal etmenizi rica 
edeceğim. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — Scsii-
m i bağlıyorum. Sayın Başkanvekiii arkadaşı-
m.z-ii. 3ak-jı Türkiye'de yokken ona vefa gös-
:Û mavi"?. iab?î sayarım. Ama, büyük vefayı 
^ahrclara değil, memleket dâvalarına göster
sinler. Tefekkür edsrim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Beka-
ta. 

Muhterem senatörler, Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüşmeler ikmal edilmiş 
bulunmaktadır. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza ara ediyorum. . Kabul edenler.,. Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, efendim, 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

12.000 Personel giderleri 85 563 268 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 165 920 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 135 361 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 21 482 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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Lira 

16.000 Çeşitli giderler 30 799 455 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 95 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Ma'kina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 784 Döl 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 7 050 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 53 181 019 

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

35.000 Sosyal transferler 2 079 349 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 752 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin, Dışişleri Ba
kanlığına ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını dilerim. 

Muhterem senatörler, acık oyunu kullanma
yan sayın üye varsa kullanmalarını rica ediyo
rum. Açık oyunu kuîlanmıyan sayın üys yol-:, 
Oylama muamelesi hitam bulmuştur, efendim. 

O ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜTÇE 
Sİ 

3. — Devlet Hava Meydanla^) İşletmcü Ge
nel Müdürlüğü 1970 >jıh Bütçe l;anunu tamrıtı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/:2R9: Cumlıurhjcf Rrnatosu 1/110-1) (S. 
Sayısıs : 1390). 
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BAŞKAN — Muhterem senatörler, Ulaştır
ma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine 
geçiyorum. 

Temsilcilerin Yüce Senatoda yerlerini alma
larını rica ediyorum, efendim. 

Mezkûr bütçeler üzerinde, C. H. P. Grupu 
adına Sayın Çağatay, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA NAZİF ÇAĞATAY 
(İzmir) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerinde C. H. 
P. Grupu adına görüşlerimizi bildirmek üzere 
huzurunuzda bulunuyoruz. 

Sözcüler için ayrılmış olan gayet kısa süre 
içinde, ancak bu Bakanlığın anakonularına te
mas etmekle yetinmek zaruretindeyiz. 

Sayın senatörler, bundan evvel reddedilmiş 
bulunan bütçenin Ulaştırma Bakanlığı kısmı 
üzerinde 3 . 2 . 1970 tarihinde Halk Partisi Gru
pu adına yaptığım konuşma sonunda, Ulaştırma 
Bakanlığının bu bütçe ile ve bu personel kad
rosu ile ve bilhassa göreceği görevler istikame
tinde teşkilâtlanmamış olması bakımından, prog
ram gereğince ifa etmesi lâzımgelen görevleri 
yapacak durumda olmadığı kanaatinde olduğu
muzu ifade etmiş idim. 

Bugün müzakeresine başladığımız bu yeni 
bütçenin de ulaştırma ve haberlerşe hizmetleri
nin teknik, ekonomik, sosyal icaplara ve kamu 
yararına ve millî güvenlik icaplarına uygunluk 
prensipleri yönünden hiçbir yenilik getirmedi
ğini müşahade etmekteyiz. 

Hızla kalkınma yolunda olduğu ileri sürülen 
memleketimizin ulaştırma faaliyetlerinin bütü
nünde etkili olabilecek fonksiyonel bir davranış 
içinde olnııyan bu bakanlığın, bütçe raporların
da belirtilen hususları ve Devlet Plânlama Teş
kilâtının tedbir ve tavsiyelerini nasıl tatbikat 
sahası na intikal ettireceği doğrusu merak ve 
endişe ile inzenecektir. 

Toplamı milyonlarla ifade edilen teşekkül
lerin murakabesi bu bakanlığın sorumluluğu al
tındadır. Bu şekilde mesul bir mevkide bulu
nan bakanlık, neticede birtakım işletmelerin za
rarlarını tescil ile mükellef bir makam, bir mer
ci olmak niteliğinden kendisini kurtaramamak-
tadır. Bu bütçe ile ve bu hüviyet ile bu bakan
lıktan plânın öngördüğü hizmetleri beklemek 
yersiz bir ümittir. 
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Sayın senatörler, kendisine bağlı olan teşek
küllerin program ve plân faaliyetlerini te'mire 
ile mükellef bulunan bakanlık kendisine bağlı 
olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi, FTT 
idaresi, DD. İşletmesi, Deniacilik Bankası, De
nizcilik Bankası Deniz Nakliyatı ve anonim or
taklık olan Türk Hava Yolları Genel Müdürlük
lerinden pek çoğu finansman açığı vermek': 
dir. 

Bu teşekküllerden PTT yurt ihtiyaçlarına-
cevap vermek gayretindedir. Bunun için FTT 
nin malî imkanlarım artırmak lâzımdır, Yatı-
rımlar için konan para azdır. Bu münasebetle. 
bir noktayı huzurunuzda belirtmek isterim, 
PTT kadrosunda yar alan Ye:Ca.ker perşembe 
bükassa posta, telgraf ve telefon kesimlerinde, 
hemen hemen karın toklusuna, çalışan vefakâr 
memurların, son Gediz depreminde gösterdikle:i 
feragat, fedakârlık ve fazilet örneğini hıımıre.-
nuzda belirtmek isterim. Kendi gözleri Önünde 
en yakınlarının hayata veda ettiklerini göre gö
re telefon, posta ve telgraf bı_ levlcıl: i " ^ 
madan yerine getirmek i/m. v^zve a k* ~k n~.~ 
pınan bu gayretli vatan <z k ' a ^ r - b \ 
minnet ve şükran d ııygulaı .emi ar ı edenm, Ys'ee 
Senatonun da bu duygulara iştirak edeceğini 
ve bu duygularla meşbu bulunduğuna keaniir-

Saym Senatörler T. C. DD ve Denizyolları 
işletmesinin gelir - gider dengeleri her geçen 
gün olumsuz yönden gelişmeye devanı etme':re
dir. Bünyelerindeki düzensizlikler giderilmedik
çe, alt sektörler arasındaki dengesizlik ortadan 
kaldırılmadıkça, tarifelere esneklik verilmedikçe 
ve bunlara muvazi gereken tedbirler alınma
dıkça ve bilhassa, karayolları ile rekabet :'mki-
nmı hazırhyacak esaslı kararlar harvdamnadiık-
ça ve bunlar kanunlaşmadıkça, bu teşekküllerin 
zarar etmesini tabiî karşılamak Isırmdır. 

Devlet Bemiryoliarmm gecen senelerin du
rumundan daha ağır bir edvbete re.ârı-.s bıekm-
duğunu 1970 programın:n 335 re : seykemüaki 
tedbir tavsiyesinden anlama"5: mümkündü". 

edememektedir, 
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mesi zarar nedenleri ve mevcut şartlar içerisin
de süratle alınabilecek ıslah çareleri konusunda 
bir çalışma yapılacak ve sonuç Haziran 1970 de 
Devlet Plânlama Teşkilâtına iletilecektir. 

1970 Haziranı, dikkatinizi çekerim sayın se
natörler; ancak 18 - 20 gün kadar bir müddet 
içinde bu tedbirler kuvveden fiile çıkacak, par
lâmentomuza intikal edecek ve bu tedbirler ka
nun olarak tatbik saikasına intikal edecektir. 
Görülüyor ki, bir olumsuz yol içindedir. Çünkü 
DD nm sarar nedenleri ile ıslah çarelerini 
gösterir çalışma henüz bir olumlu safhaya inti
kal etmemiştir ve bilinmiven de bir gerçek de
ğildir. Gerçi diğer memleketlerde de DD za
rar etmektedir, ama bizimle kıyas edilmiyecek 
durumdadır. DD her geçen yıl bir sene evvel
kine nazaran daha feci durumda, daha hazir- bir 
akıbet içindedir. Bu itibarla gereken tedbirin 
biran evvel alınmasını sorumlulardan istemek
teyiz. 

Maalesef konuşma müddetimiz kısıtlandığı 
için DD üzerinde daha fazla durmamıza im
kân yok, Diğer ünitelere de kısa kısa temas et
mek zarureti itibariyle Deniz Yollarına geçiyo
rum. 

Memleketin ekonomik hayatında büyük öl
çüde etkisi bulunan bu teşekkülün geleceği en
dişe vericidir. Durumun vahametini dikkatinize 
arz edebilmek için bâzı rakamlara temas etme
miz lâsmıdır. 

Sayın senatörler, dış ticaretimizin en az % 
£0 si navlun olarak yabancı gemilere ödenmek
tedir, İthalâtın yük olarak % 70 i Amerika, Yu-
ran, Doğu Almanya., Rusya. Polonya ve diğer ya-
'"enc- l.andırslı gemiler tarafından taşınmakta
dır. Başta Yunanistan olmak üzere Lübnan, İs
rail, Bulgaristan gibi küçük ülkelerin deniz ti
caret filoları Türkiye'ninkinden çok daha güçlü
dür. Terkiye Yunan gemilerine ?medj& 300 mil
yon lire, civarında navlun ödemektedir. Bir yıl 
teinde yabancı gemilere ödenen navlun, aşağı 
yukarı bir buçuk milyar Tl. sına baliğ olmakta
dır. Yakın cemanlara kadar 800 bin ton olan 
ticaret, filomuzun tonajı, bu sene öğreniyorum 
ki, 600 bin tona düşmüştür. En hazini bildiği
miz Kıbrıs 7C0 bin ton civarında bir tonilâtoya 
sahiptir, Bu rakamlar acıdır. Fakat bu rakamlar 
gerçektir. Oünkü bu rakamlar Demirel'in ra-
isemlen değildir. 
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Tersanelerimiz tam kapasite ile çalışmamak
tadır. Yolcu kamaraları adedi çoğaltılmak için 
tezgâha alınmış Marmara gemisi aradan üç sene 
geçmiş olmasına rağmen halen sefere çıkarıla
mamıştır. Kasımpaşa tezgâhlarındaki iki şilep 
bir türlü sefere sokulamamaktadır. istanbul -
İskenderun arasında işiiyeıı yolcu gemileri ge
rek iç ve gerek dış talepleri karşılıyamaz hal
de olduğu halde bu konuya gereken ehemmiyet 
verilememektedir. Bu hattâ kamarası çok gemi
lere ihtiyaç bulunduğu aşikar bir gerçek oldu
ğu halde, ilgililer nedense bu konuya bir türlü 
eğilmemektedirler. 

Sayın senatörler, Adalet Partisi iktidarı, 
uzun vadeli ve başarılı bir deniz ticareti ve 
gemi inşaat sanayii politikasını tesbit ve cid
diyetle takibetmekten uzaktır. Adalet Par!:isi
nin felsefesine uygun olarak göz, aldat:.cı; İZIT-Y 
ve satıhta kalan tedbirlerle durum idare edil
mektedir. 

Son olarak THY ve Hava Meydanları hak
kında da bir nebze arzı malûmat arz edece
ğim. 

Büyük hava şirketleri son zamanlarda dün
ya turlarına ehemmiyet vermektedirler. Türkiye 
bu uçakların uğrak yeri olarak ön plânda mü
talâa edilmektedir. Şu halde hava meydanlarımı
zı modern hale getirmek diğer hşva nsi '^. ' ıh
ımdan aşağı olmıyacak seviyede tutmak, hiz
metleri vaktinde yapmak ve birer hava limanı 
istidadında olan bâzı meydanlarımızı biran ev
vel bu hüviyete kavuşturmak lâzımdır. Bura
da bir temennimizi, izmir senatörü olduğum 
için, dile getirmek istiyorum. 1971 de İzmir'de 
yapılacak olan Akdeniz Olimpiyatları doiayı-
siyle binlerce turist ve sporcu İzmir'e gelecek
tir ve bunlar hava yolu ile geleceklerdir. Bu 
itibarla izmir hava alanının biran evvel, bey
nelmilel trafiğe açılacak şekilde ve bir liman 
haline getirilmesini çok candan arzu etmekte
yiz. 

13 uçakla 36 hatta sefer yapan Türk Hava
yolları hastadır, Sayın Bakanın teşhisi de böy
ledir. Gerek uçak, gerek personel bakımından 
kifayetsizdir. En son 1 Mayıs da tatbik edileceği 
ilân edilen yaz tarifesi hemen haftasında tat
bik edilemez hale gelmiştir. Eskilerinin yanı sı
ra, yeri alman uçaklar da arızalanarak bir kı
sım seferlerin iptal edildiği görülmektedir. 

Uçakların yoldan dönenleri gidecekleri yere 
gidemeyip de seferleri tamamlıyamıyanları 
günlük vaka halindedir. Türk Havayolları 
kararsızdır. Uçak mubayaasında veya kiralan
masında devam eden dedikodulara son vermek 
lâzımdır. Bu dedikoduların gerçek sebebi üze
rine Bakanlığın eğilmesi lâzımdır; bu hasta bir
an evvel sıhhate [kavuşturulmalıdır. 

Sayın senatörler konuşmamın diğer kısmı
nı maalesef ikmal edemiyeceğim. Şu kadarını 
arz edeyim. Bu bütçe ve bu teşkilât ile, ge
rekli tedbirleri getirecek olan çeşitli kanunlar 
gelmeden, eldeki mevzuat ile durumunu idame
ye çalıştığı müddetçe, bu Bakanlıktan memle-
jket kalkınmasına katkıda bulunmasını bekle-
msk bir hayalden ibarettir. Bütün hüsnüniyet
lerine, bütün gayretlerine rağmen elleri koEıa-
n bağlı durumda olan bu Bakanlık daha fazla 
bir şey yapamaz. 

Hepinizi hürmet ve sevgi ile selâmlarım (Al
kışlar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Çağa
tay. 

Güven Partisi Grupu adına Sayın Karaka-
pıcı, buyurunuz efendim. 

GÜVEN PAHTÎSİ GRUPU ADINA t. 
ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bugün, ikinci de
fa 1970 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesini müza
kere etmekteyiz. Ben Güven Partisi Grupu 
adına kısaca mâruzâtımı sunacağım. 

Ulaştırma Bakanlığı Türkiye'de, memleketin 
ekonomik hayatında, gelişme ve kalkınmasın
da, yurt sathında bölgeler arası ve hattâ ulus
lararası ilikşileri bakımından cidden çok önem
li hizmetleri olan bir Bakanlıktır. 

PTT Teşkilâtı, Demiryolu Kuruluşları, De
nizyolları İşletmesi ve Havayolları ile âdeta 
yurdun kan damarı ve sinir sistemi mesabesinde 
olan bu kur uluslarımızda, son yıllarda iyiye 
doğru bir gelişme görmekten cidden memnun 
olmaktayız. Bununla beraber, bu kuruluşların 
daha verimli çalışması, Devlet bütçesine yük 
değil, gelir kaynağı olmaları, hele zarar etme
mesi başta gelen temennilerimiz arasındadır. 
En konular üzerinde grupum adına konuşan ve 
ayrıç:?, şahıslar adına konuları arkadaşlarınım 
ve senatörlerin uyarıcı ve müspet yöîidck; boya
rıma Bakanlık ca:tii:"?!n": di I; kat: s o-7İkr.c3İ na-
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ruretiııi de belirtmekte fayda görmek!; ey İr, 
Muhterem arka.di-j.a-im. :~ Lami^'e *ck-

nik konuların hakim. ı clağu hm'.metler m"c. . • 
ası olan kuruluşlar, dünyı şar.larmın ?>--'-",''• -
sine ayık uy--~r..ak, i.ı:"j3rl:î]-->/^ . . "t _v 
yahat ve ticars.; konuk ima"- cnır-ıy^ / : k-"- -
TU sağlaması Bck~nhğr.ı başkaa gL *0"\ °~ ı- "--
dır. 

Geçmiş tatbikatlarda, bâzı ahvalde, bu tek
nik konular bir tarafa bırakılmış ve idlere Hü
kümetler politik zaviyeden bakmaya başlamış
lardır. Halbuki büyük me^le^st 1 ' " 
toplryan bu kuruluşla a "̂  1 c l ' i r^ıd r L ̂  ıi 
çek yanlıştır. Şimdi ko1 ı 1 ' aj" 0 < 
bir hususu ehemmiyetle ~e" f-̂ 1- ~ r " ı 
da Ulaştırma Bakanh^ bu ^^m^ckı - r ' 1 
lerin verimli olması yolunda zaman zaman ıs
lahat tedbirlerine başvurulması mecburiye tidir. 
Birçok işlemez, zamanı geçmiş kanun ve tali
matnameleri yeniden gözden geçirmekte mu
hakkak ki fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, gerek PTT idaresinde 
? . - k D B T 7 - ^ ' a 1 — Jı ı~-nn e "^c 

lekete ">TTI ıs*- "*İTn p\ na^e1' ı h e """n ° T/"i 
ı "Y'rV-ca hTkl^rımn ' or " " ' r 

V a i r ı Sayı." Baka" da a i ku ıfVc^ız j ı i ^ 
r ı s^n ü ^ z d" rama ' , ı ^ : r\c" «" 
adma knnusar " ^ Jacımıv> " i v 
J.3I ır<e niıiı a^ı o " i ı 

n « ^ b a ' ~ e . m 
iot„ - 3 1 m j ' . u 

ı 

"U 1 V 

.3cvki Dviıi r / k " v 1 
do seyahat t̂.ne"-", i :nz t r r " ; 

.örn k ..uli k r r k ki ~ x" 
mı .ofr!"'!. "^ı jiıtc rz_ ı ^ tr 

,iûra a- et "t 

u.ıı ^ aao1;^ no o mejc 0 ^ 1 , d i Ta k 
yol 'ar .cu dar A _ıud. ' 

Esefle kaydederim ki, bu kuruluşta bir hu-
zur^uzluk meydana gelmiş. ;;ir, Evvelâ haıkaair, 
üstünde iştirak ettiği bir husus, bu işletmenin 
basma gelen kıymetli şahısların sık nk d eğiş-
•tiriîme'Sidir. Muhterem arkadaşlar, bunun mah
surları 'yörlikîiüsttir, Bakanlıktan, kiran evvel 

bu konuya eğilmesini temenni ediyorum. Bütün 
milletlerin değer verdiği havayollarının bizde 
de itibarı ve güveni sarsılmadan kendisinden 
beklenen hiarnet yolunda çalışmasını, yine sami
mi bir temenni olarak arz etmek istiyorum. Şah
sı kayırmalar ve politik düşüncelerden uzak 
kalmasını bilhassa belirtiyoruz. 

Bir hususa daha değinerek sözlerimi bitir
mek isterim. Bu da yeni Personel Kanununda 
Ulaştırma Bakanlığı personelinin mağduriyet
lerine mahal verilmeden yerlerini alabilmeleri-
cür» 

G . j - - ıH j i olarak, yurt sathında, yurt 
l^" .liv. j j . yeri olan Ulaştırma Bakan-
k j , . ı ?~^,Ü. ; me inkişaf etmesini canıgönül-

ı " , grupum adma bütçenin Ulaş-
t.rnıa Bakanlığına ve memlekete hayırlı olma
sını diler; saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı, teşekkür 
ederim, efendim. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet 
Demir Yüce; buyurunuz efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA AH
MET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Sayın 
?»askan, sayın senatörler; Adalet Partisi grupu 
r d na 1970 senesi Ulaştırma Bakanlığı Bütçe-
- n eleştireceğim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

1070 senesi Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 
Ik müzakeresinde, Adalet Partisi Grupu adma 
>:n:Ieniz konuşmuş ve bu husustaki fikirleri-

zi Yüce Senatoya vaktin müsaadesi nisbetin-
'" "s detaylı bir tarzda arz etmiştim. Bugün aynı 
c-nuları tekrarlamamış olmak için meselelerin 

.'1 ^-na 3 ıkanlığı, Türkiye'de en önemli 
1 ya ı r ekro-" tanzim eden bir bakanlıktır. 
? a b «kanlık âtıl kapasitelerde yaratarak Tür-

}2 - . k r ü v ı m ı özel sektör yönünden olsun, 
r ~„x*rr T, onmden olsun müsbet yönde bir 

. jd? teşkil 3decek şekilde, ulaştırma politika-
„ ' - . -> «* ek mecburiyetindedir. Türki-

- \^-- 7 >K rkaşıı^madan ziyade, âtıl kapasite-
}1 asr.kan ve ^ır döviz yutan ulaştırma politi-
kasmm dışında bir ulaştırma politikası tanzim 
•esmek mecburiyetindedir. Bakanlığın çok eski 
olan kanunu ve bu ulaştırma politikasını tek 
elden idare edebilecek niteliği haiz başka kanun
lara Gahlbolmaması, muhakkak ki bakanlığın 
talihsizliğini teşkil etmektedir. Bir çok yeni ka-
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îıunların isdarı zaruridir. Sayın Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin bu kanunları ciddiyetle 
ele aldığını duyuyor ve biliyoruz. Bunların "bir
an evvel Parlâmentomuzdan çıkarak Türk ikti-
ısa'di hay altına yön verecek bir istikâmeti temin 
etmesini ve buna da Parlâmentonun yardımcı 
olmasını hassaten rica ediyorum. 

Sayın senatörler, ulaştırma sektörü plânda 
öngörülen hedefleri tutturmuştur. Fakat ulaş
tırma sektörü Türkiye'de her yönü ile sıhhatli 
'bir sektör de kabul edilemez. Devletin elinde 
Ibulunan 'büyük çaptaki ulaştırma ve iletim araç
ları, yani onların ünitelenmiş olduğu büyük 
Devlet teşekküleri bugün malî sıkıntılar içeri
sindedirler. Yatırımlarını yapamamaktadırlar 
ve kaynak temini bakımından çok nahoş bir yola 
itilmiş bulunmaktadırlar. Binaenaleyh, büyük 
faiz şarjları içerisinde bu müesseselerin boca
lamalarına mâni olmak için, bu müesseselerin 
sermaye durumlarının yeniden ele alınması ve 
(sermayelerinin onları finanse edecek ve faiz 
şarjından kurtaracak bir seviyeye getirilmesi 
şarttır. Bu müesseselerin ikinci bir bedbahtlğı, 
çalıştırmış bulunduğu personel yönünden, muh
alif vasıfta, yani İş Kanununa tabi ve Merrm-
rin Kanununa tâbi, büyük çapta insan kütleleri
ni aynı mahiyette işte çalıştırmış bulunması
dır. Bu takdirde toplu sözleşmelerin ilcası ile 
hâsıl olmuş bir dengesizlik vardır. Bu dengesiz
liğin giderilmesi için, Ulaştırma Bakanlığı camia
sını teşkil eden bütün personeli bir hizaya getir
mek suretiyle, huzursuzluğun ortadan kaldırıl
ması mümkün hale getirilebilir. Yeni Personel 
Kanununn Ulaştırma Bakanlığı camiasına bağlı 
bulunan teşekküller de ayırdedilmeksisin ve bir 
müsavat temin edecek tarzda tatbikini de en
dişelerin mevcudolduğunu belirtmek suretiyle, 
kaldırılmasını ve teyidediîmesini de şart olarak 
görmekteyiz. 

Sayın senatörler, bu sektörün, son zaman
larda, diğer arkadaşlarımın da temas ettiği 
gibi, Türk Hava Yolalrı Anonim Şirketinin işle-
ticiliğinde vukubulan iyi olmıyan durumuna da 
temas etmek mecburiyetindeyim. Genç ve dina
mik Bakanımız Sayın Nahit Menteşe Beyefen
diden bu konuyu muhakkak halletmesini istir
ham ediyoruz. 

Dünya hayvancılığının çok inkişaf etmiş bir 
devresinde ve fevkalâde ağır yatırımları icabet-

tiren bir branşında, böyle bir meseleyi hallet
menin zorluğunu müdrikiz. Ortak Pazara dâhil 
devletlerin, ki, Almanya'nın 1968 yılında açık
lanmış bulunan toplam değer yatırımı 452,1 mil
yon dolar, Venelüks'ün bu husustaki yatırımı 
381,2 milyon dolar, Fransa'nın 544,2 milyon 
dolar, italya'nın 291,5 milyon dolardır; yani Or
tak Pazar 1 milyar 669 milyon dolar sadece bu 
sahaya yatırım olarak yatırmış bulunmaktadır. 
Amerika Birleşik Devletlerininki, 10 milyar 
668 milyon dolardır. Bu rakamları verişimin se
bebi, miütevazi bütçelerle çalışmak mecburiye
tinde olan Türk Havayollarının ne derece kısır 
imkânlara malik bulunduğunu bildiğimizi te
barüz ettirirken, Sayın Bakanımızdan ve o şir
kete mensup sayın idarecilerimizden, Türk hal
kını dertlendirmiyecek tarzda yeni bir tanzime 
girmelerini de istememiz en tabiî hakkımızdır. 

Cam.iaya mensup bütün iktisadi Devlet Te
şekküleri mensuplarının fedakârane çalışmala
rını takdirle yâdediyoruz. Bir âmme hizmeti 
görmekte olan bu müesseselerin âmme hizmeti 
görmüş olmalarından dolayı zarar etmiş olmaları 
keyfiyeti gayet tabiîdir. Bu memurların hepsine 
fedakâr ve feragatane çalışmalarından dolayı 
tebriklerimizi sunmak sur tiyle tebcil etmek is
teriz. Bilhassa bu meyanda, İstiklâl Harbimiz
de bir âlem halini alan PTT memurlarını, Ge
diz felâketinde de göstermiş oldukları fevka
lâde mesailerinden dolayı, Sayın Ulaştırma 
Bakanını, bütün bu camianın mensuplarını ve o 
fedakâr, kıymetli PTT memurlarını huzurunuzda 
selamlamayı bir borç biliyorum. 

Sayın senatörler,... 
BAŞKAN — Sayın Demir Yüce, iki dakika

nız var. Hatırlatıyorum. 
AHMET DEMİR YÜCE (Devamla) — Sa

yın senatörler, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin, 
ve ona bağlı teşekküller bütçelerinin, 
bu meyanda katma bütçeli olan Devlet Hat/a 
Meydanları işletmesi bütçesinin Türk halkına 
müesseselerine ve Ulaştırma Bakanlığına hayır 
ve uğur getirmesini temenni eder, hepinizi şah
sım ve partim namına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yüce, Teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler; Ulaştırma Bakanlığı, 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü büt
çeleri üzerinde grupların tenkid konuşmaları 
nihayet bulmuştur... Şahısları adına söz tale
beden sayın üyeleri sırası ile takdim ediyorum. 
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ISayın Arıburun, Sayın Atmaca, Sayın İz-
men, Sayın Alpaslan. 

Sayın Arıburun, buyurunuz efendim. 

TEKİN ARIBURUN (istanbul) — Sayın 
Başkan, güzide Ulaştırma Bakanlığı havacılık 
erkânı, kıymetli arkadaşlarını; bulunduğumuz 
çağın artık feza ve elektronik, yani havacılık 
çağı olduğuna sanırım kimsenin şüphesi kal
mamıştır. 15 - 20 sene içerisinde artık bisik
let yahut otomobillerin yerini, tek veya birkaç 
kişilik helikopter uçakların alacağını söylemek 
artık bir kehanet de sayılmaz. Bir yandan da 
dünyaca hava nakliyatında varılan inkişafları 
göz önüne alırsak, böyle muazzam bir ilerleme
ye ayak uydurmanın ne kadar uzak görüşlülük, 
uyanıklık, önceden tedbir almak, radikal ha
zırlıklar yapmak gibi mühim hususlara, hazır
lıklara dayandığını da anlamak güç değildir. 

Sayın arkadaşlarım, mesele yalnız para me
selesi değildir. Kanaatimce, hattâ, para en son 
faktör olarak gelmektedir, bu islte. Dâva zihni
yet dâvasındadır. İşte bu kanaatimi, sayın ilgi
lilerimizi ve Hükümetimizi, bu konuya bu göz
le bakmaya ve dolayısiyle o yönden ve bu zih
niyet ile tedbirler almaya davet etmek için arz 
ediyorum. 

Bugün Türkiye'de havacılık işleriyle ilgili 
müesseseler, makamlar her ne kadar kendileri
ne gösterilmiş olan vazifelerini yapmakta, yap
maya çalışmakta iseler de, biz de onları tak
dirle yâdetmekteyiz hattâ, aslında yapılan iş
ler, âdeta günlük rutin işler çerçevesinden da
ha ileriye geçemiyor. Çünkü, yine aslında bu 
husus, demin de arz ettiğim gibi, bir zihnayet 
davasıdır ve bu dâva bizde henüz halledilmiş 
değildir. 

1912 - 1913 yıllarında Türk havacılığı o za
manın Avrupa havacılığiyle at'başı beraber, 
hatiâ ön saflarda bir faaliyet ve başarı göster
mekte idi. 50 yıl içinde, dünya havacılığiyle 
bizim havacılığımız artık birbirleriyle mukaye
se ve ölçü imkînları kalmıyacak şekilde geride 
kalmıştır. Dünya memleketleri bir yandan Fe
zayı feshetmekte, bir yandan da ser. üstü sür
atle uçan hava transatlantikleri diyebileceğimiz 
dev tayyarelerle kıtalararası seyahati birkaç 
saate indirmektedirler. Hele uçuşları idare eden 
hava limanları ve yerdeki, havadaki elektronik 
teçhizatın inkişafları is3, insana ayrıca bir hay-

I ranlık veren muazzam, bir konu teşkil etmekte
dir. Bize gelince; bu hususta yalnız şunu be
lirtmek kifayet eder zannederim : Bugün Tür
kiye'mizde havacılıkla ilgili askerî havacılık, 
havayolları hava meydanları, sivil havacılık, 
hava endüstrisi, spor havacılığı, Türkkuşu, ha
va meteoroloji hizmetleri ilâhare gibi, belli 
başlı temel havacılığı teşkil eden müesseseler, 
her biri bir başka vekâlete bağlı ve aralarında 
koordinasyon sağlıyaeak bir bağ da âdeta ol-
mıyacak tarzda bir hazin manzara arz etmekte
dir. 

Sayın arkadaşlar, fikrimce bu meselenin çö
züm noktasını, Türkiye'nin burada araması lâ
zımdır. Devlet idarecileri sahasında evvelâ ha
vacılık zihniyetinin teşekkül etmesi gerekir. 
Bütün havacılığı bir araya toplıyacak bir vekâ
let kurulması gerekir. Sonradan Türk havacı
lığına yeniden hayat verecek, modern bir se
viyeye çıkaracak, süreler ve safhalara ayrılmış, 
kifayetli bir plân ve programın da yapılması 
ve bunun da ciddiyetle tatbik edilmesi safhası 
gelir. Bütün bu durum bir hakikat iken, ba
kanlık erkânının ve mensuplarının ve bilhassa 
havacılık yönünden olanların, yani Hava Mey
danları Genel Müdürü ve erkânının, mensup
larının, Havayollan mensup ve erkânının ve 
bilhassa kıymetli pilotların ve bakımcılarının, 
Demiryolları, Denizyolları Genel Müdürleri ve 
erkânının ve mensuplarının, PTT Genel Müdü
rü, mensupları ve erkânının ve gayet kıymetli 
ve fedakâr, bilhassa muhabereci ve hatbakıcı
larının, hatkurueulannın ve nihayt bu saha
da emek sarf eden kaptanlar, çarkçılar, en 
küçük elemanlara kadar olan zevatın vazifele
rini canla başla ve bütün kusurları giderecek 
surette çalışmakta olduklarını görüyoruz, ina
nıyoruz ve bu husus için de tebriklerimizi su
nuyoruz. Ama eksiklik ve aksaklık onlarda 
değil, arz ettiğim gibi, yüksek sevk ve idare
nin işletme prensipleri zihniyetindedir. Bunu 
bilhassa ısrarla belirtmek istiyorum. 

I Bu arada da, son zamanlarda Almanya'da 
bir tren seyahati yaptım, öyle bir fırsat geçti 
elime, oradaki bir hâtıramı da arz etmeden ge-

j çemiyeceğim. Bu uzunca bir seyahatti. O ka-
j dar sarsıntısızdı ki, emin olun vagonda mıyım, 

•tayyareds miyim veya bir gemide miyim bu-
I nu fark edemiyecek kadar, âdeta, böyle bir 
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tu üzerinde seyahat eder gibi, gayet hoş bir 
his veren tarzda yaptık, bu seyahati. Alman
ya'nın daha 10 - 15 sene evvel, 20 sen evvel, 
baştan aşağıya tahriibedilmiş olduğunu düşünür
sek demiryollarını kısa zamanda bu hale getir-
ımlış olmasını emin olun taJkdirle, biraz da tâbir 
caizse hasetle, yani gıpta ile değilde, daha faz
la hasetle andım; öyle bir takdir hissî duy
dum. Hayranlık duymamak mümkün değil. 

Sayın arkadaşlarımız vaktimiz kısa, konu da 
çok ehemmiyetli olmasına rağmen, bizim de kı-
>sa kesmemiz icabediyor. Eski de bir havacı ol
duğum için üzerinde ısrarla durdum, hoş gör
menizi bilhassa istirham ederim. 

Bu hussutaki zihniyet dâvasına biran evvel 
el atmak, halletmek ve dediğim gibi, baştan 
halletmek lâzımgeliyor. Denizciliği de, havacı
lığı da, Demiryollarını da eğer kusursuz ve mo
dern tarzda halletmek istiyorsak, o hale yük
seltmek istiyorsak, parayı bir tarafa bırakıp ev
velâ o zihniyet dâvasım, bilgi ve görgü dâvası
nı halletmek, hepsini ayrı ayrı kütleler halinde 
toplayıp mesuliyeti vermek, ondan sonra da 
kontrolünü koymak gerekir. Para dâvası müm
kündür, para bulunur. Para, icabederse safha
lara ibölünür, tatbik edilir, hedef ve gayeye va
rıncaya kadar, kaç sene yetecekse. Fakat asıl 
dâva buna inanmış olmak ve o yönden yürümek
tir. Bu hususa inanıyorum. 

1970 bütçesinin tekrar tekrar Ulaştırma Ba
kanlığı ve tabileri erkânına ve mensuplarına 
hayırlı olmasını, büyük milletimize de hayırlı 
olmasını diler, hepinizi saygiyle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıbıı-
run. Sayın Atmaca, buyurunuz. 

HÜSEYİN AHMAĞA (Denizli) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Balkan 
ve Bakanlığın değerli mensupları; Ulaştırma 
Bakanlığı sosyal ve ekonomik hayatımızda bü
yük bir yer tutmaktadır. Günlük hayatımızda 
olduğu gibi ticari, ekonomik ve sosyal hayatımız 
da da Ulaştırma Bakanlığının yeri çok büyüktür. 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı telefon, posta ve 
demiryolları personelinin ağır ve çilekeş hiz-
ır.etlerine rağmen, bu personelin gece gündüz 
feragatle çalışmalarını takdirle anarak sözleri
me bağlıyorum. 

Personelin bu olağanüstü, gerçekten fera
gate dayanan çalışmalarına rağmen gerek De

miryollarından gerekse PTT teşkilâtından za
man zaman şikâyetler eksik olmamaktadır. Bu 
şikâyetlerin çoğu da haklıdır ve yerindedir. An
cak tetkik ettiğimizde görürüz ki, bu şikâyetler 
personelin kusurundan gelen şikâyetler değil 
daha çok zihniyet ve sistemdeki bozukluktan 
ve bu örgütlerin maddi imkânsızlıklarının el-
-^ernıemesinden meydana gelmektedir. Aksak
lıkları yaratan nedenler arasımda bilhassa işlet
mecilik zihniyeti ile çalışılnıadığı nazarı dik
kati çekmektedir. Bu kuruluşlar bütçelerini 
tetkik edersek, bu kurulşların gelişmesi ve Türk 
toplum hayatına daha yararlı hizmetler yapa
bilmesi için yeterli olmadığını görmekteyiz. 
Toplum hayatımızın büyük bir değer verdiği bu 
kuruluşların gelişmesi için imkân olan bütün 
yardımların yapılması yerinde olur. Türk Ha
vayolları ile Denizyollarının işletmesinden şikâ
yet, diğerlerine nazaran daha çoktur. Bilhassa 
Havayolları hakkında şu birkaç aydır gerek 
basında, gerekse kamu oyunda çıkan söylenti
ler, bu kuruluşun çok aleyhine olmuştur ve bu 
kuruluşa karşı halkın güvenini sarsmış bulun
maktadır. Böyle büyük bir devlet kuruluşunun 
ve bir kamu hizmetli gören bu kurulu
şun, bu şekilde hırpalanmasına gönül ra
zı olmuyor. Ama bu haklı şikâyetlerin 
de üzerinde durulup, biran evvel bu teşkilâtı
mızın organize edilmesi, takviye edilmesi, iş
letmecilikte zihniyetinin değiştirilmesi suretiyle, 
Havayollarımızı geriye gidişten, batağa saplan
maktan kurtarmak mecburiyetindeyiz. Genç ve 
enerjik Ulaştırma Bakanı arkadaşımızın bu ko
nuda çalışmalar yaptığını basından öğreniyoruz 
ve üzerinde ciddiyetle durduğu takdirde de bu 
konuyu halledebileceği inancındayım. 

Değerli arkadaşlarım, (bu vesile ile bir müşa-
hademi arz etmek için esasen söz almıştım. Bun
dan bir ay kadar evvel metotrenle seyyahait ya
pıyordum. Restorana gittim, restoranda garso
na ayran bordum, yok, üzüm suyu sordum, yok, 
yani yerli malımız olarak bir şey yok. Tekel 
birası sordum, yok. Ne var? Pepsi var, Coca -
öola var, Tuborg var. Bunun dışında meşru
bat yok. Bu Devlet Demiryoları yabancı ser
mayeyi teşvik için mi kurulmuş bir teşekkül
dür? Niçin bizim öz mahmuz üzüm suyu, yok. 
Hattâ beyaz gazoz dahi yoktu. Tekel birasını 
niçin satmaz? Buna aklını bir türlü yatmadı. 
Bunlardan Sayın Bakanın haberinin olacağını 
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zannetmiyorum. Bu konu üzerinde de durul
masını rica eder, Ulaştırma Bakanlığının bütün 
kuruluşlarında değerli çalışmalarını ve gayret
lerini gördüğümüz 'mensuplarına başarılar di-
lor, kendileri hakkında verilmiş menfi puvanla-
n 1970 yılı içinde musibete çevirecekleri inan-
ciyle, Ulaştırma Bakanlığı ve kuruluşları büt
çelerinin Büyük Türk Milleine hayırlı ve uğur
lu olmasını temenni ederim. Hepinizi saygılarla 
selâmlama. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın At
maca. Sayın izmen, buyurunuz efendim. 

•MEHMET ÎZMEN (Cumhurbaşkanınca S.ft.) 
—• Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
evvelâ Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin görüşül
mesi sırasında Senatomuzun arz ettiği manzara
yı üzüntü ile kaydetmsk isterim. 

Görüştüğümüz mevzu Türkiye'nin ekono
mik hayatında son derecede önemli bir mevzu. 
Ulaştırma hizmetleri, ekonomik hayalınımn is
tihsal edilen mal ve hizmetlerin, istihsal kay
naklarından istihlâk kaynaklarına ulaştırılması 
konusunda mühim bir sektör olduğu derkâr. 

Buna rağmen Ulaştırma Bakanlığının bugün 
müzakere ettiğimiz bütçesinin yekûnu, son de
rece dikkate şayan bir rakam, 14 milyon 600 
küsur bin lira. 14 milyon 600 küsur bin lira ile 
Ulaştırma Bakanlığı merkez teşkilâtının vazi
fe görmesine maddeten imkân tasavvur edile
mez. Şimdi bir kaynağın fazlası ile kullanılma
sı ne kadar tenkid edilir bir husus ise, kifayet
siz olarak kullanılması da aynı derecede tenkid 
edilmesi lâzım gelen bir noktadır. Bir motor 
kuvvetinin, tahrik edilecek herhangi bir vası
tanın az kuvvetle tahrike çalışılması o vasıta
yı tahrik etmemek, o vasıtayı tahrik için sarf-
edilen kuvvetin israfı demektir. Bu bakımdan 
14 milyon gibi küçük bir rakamla yürütülmek 
istenilen Ulaştırma Bakanlığı hizmetlerine sarf 
edilen paranın heder olduğunu söylemek kadar 
ileri gitmek istiyor, insanın düşünceleri. O de
recedir ki, bir tayyare 50 milyon, bir şilep 
50 milyon lira; Ulaştırma Bakanlığı bütçesi-
de bu sene hamdolsun 13 milyondan 14 milyo
na çıkmış, artışı da bu kadar. Bendeniz hasbel 
kader bu geçtiğimiz seçim münasebetiyle bir 
vazifede bulundum ve o sırada bunu müşahade 
ettim, arkadaşlarla da görüştüm, hakikaten ken
dileri de üzgündür. Kısa devre kendileri ile çalış

maktan şeref duyduğum ulaştırma camiası men
supları, gerek vekâlet merkez teşkilâtı, gerek 
bu teşkilâta bağlı teşekküller hakikaten insan 
olarak büyük bir gayretle çalışmaktalar ama, 
kendilerine verilen bu imkânla vazifelerini ya
pamadıkları için de son derece üzüntü içinde
ler. 

İkinci büyük husus, Ulaştırma Bakanlığı 
Teşkilât Kanununun bugünkü Ulaştırma Ba
kanlığının plânlı devrede memleket ekonomisi
nin iktisabettiği yeni hüviyet muvacehesinde, 
henüz çıkarılmamış olmasıdır. Bir teşkilâtın ça
lışması o teşkilâtın para ile takviyesi, bir de or
ganizasyon meselesi olduğu malûm. Bu teşkilât 
kanununun biran evvel çıkarılması zarureti 
vardır, camia da buna kanidir; yalnız henüz 
çıkarılmamıştır. Muhterem arkadaşlarım, bâ
zı para istemiyen işlere de niçin himmet edilme
diğini anlamak zordur. Genç bakanımızdan bu 
para istemiyen hususlara ait eksiklerin biran 
evvel ikmal edilmesini yürekten temenni ve 
rica etmekteyim. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküler 
hakkında, birçok arkadaşlarımın da ifade etti
ği gibi, içlerinde fazla şikâyet mevzuu olanları 
var. Bunların çoğunun sebebi de teşkilât noksan
lığı, sermaye kifayetsizliği, yeni icaplara uy
gun vasıtalarla teçhiz edilmemesi ve saire gibi 
şeyler. Bunların içinde büyük zarar edenler 
var; buna rağmen birçok hususlar teşhis edil
miş, raporlar tutulmuş, alınması gereken ted
birler söylenmiş, fakat herşey yerli yerinde ve 
tedbirler de alınmamaktadır. Bu yüzden, bu mü
esseseler de, memnuniyet verici çalışmaktan 
uzaktır ve maalesef bugün bu hizmetlerin ço
ğu milletlerarası hizmetle de irtibatlı hizmetler 
olduğu için, biz bir nevi bu milletlerarası ulaş
tırma sahasında ur teşkil etmekteyiz ve bu hu
sus, bu kifayetsizlik milletimizin siciline geçer 
bir hal almıştır. Efendim, Türkiye'nin deniz 
işletmesi böyledir, hava işletmesi şöyledir gibi 
Türk milletinin siciline lüzumsuz yere bir bece
riksizlik, bugünün icaplarına uyamamazlık ha
li bir not olarak geçmektedir, bu da üzerinde 
önemle durulacak ve hepimizi ilgilendiren bir 
husustur. 

Bir hususa daha değinerek sözümü bitirmek 
istiyorum. Bu da Demiryollarımızm durumu
dur. Demiryollarının zararı, o zaman arkadaş-
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lardan aldığını rakamlara göre, günde 1,5 mil
yon lira civarında; bunun aylık ve yıllık tuta
rı malûm. Demiryollarımızm zararla çalışması
nın çeşitli sebepleri var. Bunların hepsi tesbit 
edilmiş, nedense tedbiri alınıp çaresi bir türlü 
bulunmamakta. Ben bu münasebetle bir hususa 
temas etmek istiyorum, o zaman da yetkili ar
kadaşlarla da görüşmüştüm, demiryollarının 
nakliye hacmini teşkil eden ve çoğu devlete ais 
bâzı maddeler var; kömür, demir, gübre gibi, 
bir sürü nakledilecek meta var. Bunların nak
liyesi, ekseriya sebebini bilmiyorum, bunun is
tihsal edenleri do devlet, çok defa istihlâk edon-
3eri de devlet olduğu halde, bu metaın nakli
yesi muayyen mevsimlere sıkışıyor ve vaktinde 
nakledilemediği için de aksaklıklara sebebolu-
yor. Bunlar için hükümet seviyesinde ilgili dai
relerle iş birliği yaparak nakliye programı ya
pılmasında çok faydalar var. Bu suretle hem 
demiryolları yıl içinde âtıl kapasitesini kulla
narak nakliyede bulunmuş olur, hem de bu me
ta biran evvel faydalı olacak yerlere götürül
müş olur. Benim üzerinde durmak istediğim hu
suslar bunlardır; bütçenin hayırlı olmasını di
ler, hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, sayın İzmen. 
Saynı Alpaslan buyurunuz efendim. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, çok değerli "arkadaşlarım; Ulaştırma Bakan
lığı bütçesinin görüşüldüğü şu sırada, iç açıcı 
ve tasvipkâr bir eda içerisinde konuşma imkâ
nını bulamayacağım. 

Ulaştırma ile alâkalı hizmetlerde o kadar 
çok şikâyete mâruz kalıyoruz, muhataboluyo-
ruz, ki, vatandaştan gelen ve çoğu zaman da 
haklılık derecesi münakaşa edilemiyecek bulu
nan bu şikâyetlerin karşısında aksine lâf eder
sek o zaman vatandaşın sağ duyusundan uzak
laşmış olmak gibi bir müşkül duruma düşeriz. 

Değerli arkadaşlarım, sayın izmen'inde de
diği gibi, ne veriyoruz ki ne istiyelim. Doğru, 
hakikaten bu kadar bir bütçe ile bir bakanlı
ğın hizmetlerini tam olarak beklemek mümkün 
değil. Bakanlığa bağlı kuruluşların, teşekkül
lerin . içinde bulundukları sıkıntılı vaziyetleri
ni iuraldrrnsrle tutuyoruz, Arna kabul etmek 
lâzım ki, teknik yönden ilerlemeler kayıdetmek 
hususunda elbette eserler var. Bir kısım 
terk edihnaai İrtımri gelen davranışlardan ken-
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dimisi kur taramıyoruz; bir kayıtsızlık, bir lâ
ubalilik hüküm sürüyor, Devletin her dalında 
olduğu gibi, bu kısımda da hüküm sürüyor hiç 
birbirimizi aldatrnryalım. Devlet Demiryolları
nın vefakâr, fedakâr mensupları 30 bin kişi ça
lışacak yerdd 70 bin kişi çalıştıracağım, iş bek-
Tiyen sayısız vatandaş bulunacak bu memle
kette, ondan sonra da çok fedakârlık yapıyor
larmış, çok vefakârlık yapıyorlarmış, fazla 
söylemeye insanın di'li varmıyor, elbette feda
kârca çalışanları var ama, arada bir katı ile lü
zumsuz yere istihdam edilmek sureti ile, milistin 
imkânını ve müessesenin sararını mucibolanlar 
da mevcut> Enteresan bir mevzuu; gider'ken 
gelirken görüyoruz, 'kuşetli trende örtü vere
cek, işçi veremezmiş, vermezmiş oradaki memur 
verecekmiş, memurluk haysiyetine yakışmıya-
cak şekilde hizmeti ona yüklüyorlar, memur 
gediyor kuşeti açacak, örtüyü örteoejk ve adama 
memur, diyorsunuz. Orada bir işçi var. «Efen
dim toplu sözleşmede bu imkân kaldırılmış,» 
Her şeyin bir usulü, nisamı var; toplu sözleşme 
yaparım, işçiye sosyal haklarını tanırım ama, 
işçiden de çalışmasını beklerim ve fazla işgal et
tiği. yerler varsa çalışmaya da yanaşmazsa ona 
da uğurlar olsun demesini bilmeliyim. Tek ta
raflı hak istemek diye bir şey olmaması lâzım. 
Ama bu meseleye parmak basılmaz, efendim 
oradan ses çıkar, buradan lâf gelir, bu hava 
içerisinde de bu işlerin düzelmesine imkân yok. 

Gerer1, g*ün Türk Havayolları halikı; la Cv.-
lediğim ağır şikâyetleri dile getirdim. Sonra 
öğrendiğim bâzı şeylere göre, şikâyet haklı 
ama, yalnız meseleyi bir yere bağlamakta pek 
insafh olmaz. Türk Havayollarında şur-diye ka
dar idare meclisi bütün insiyatifi eline almış. 
Bu müessesenin umum müdürü var, muavinleri 
var, idare cihazı var. Umum müdür ve mai
yet erkânının sadece müstahdemler ve birkaç 
kişi üzerinde tasarruf hakkı var, ondan yukarı 
bütün tâyinler, ki hepsi oraya giriyor zaten, 
Meclisi idarenin tasvibi ve kararı ile oluyor ya
ni, icra organının hiçbir faaliyeti yok. Bi
risi bir kusur mu işledi yerinden oynatmasına 
imkân yok, umum. müdürün veya. umum mü
dürlük bürosunun, kötü şeyler yaptı, kıpırda t a-
man, Misali mardanda, Ankara'da Yenişehir 
terminalinin luüdürü hakkında hem de, burada 
huzurunuzda dile getirmeye terbiyem mâni, ma
rifetlerinden ötürü, tahkikat yapılmıştır ve 
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yapılıyor, müfettiş raporları gidiyor, adamı ye
rinden oynatmaya imkân yok. Çünkü onu tu
tan irare meclisi âzası var. Onu oraya getirir
ken, beraber marifet işlediği adamlar olduğu 
için, bu marifete de iştirak ediyor. Bir kısmı 
çalıyor, bir kısmı da başka türlü iş yapıyor. 
Bunların da çaldıklarını bilmiyorum lama, baş
ka türlü iş yaptıkları hakkında raporlar mev
cut. Böyle bir idarenin işlemesine imkân yok. 
Bir şeyi memnuniyetie öğrendim. Şahsına de
ğer verdiğim Sayın Bakan bu idare meclisini 
değiştirmiş. İçlerinde bir ikisini tanıyorum 
aklı başında, memleket meselelerini büen ze
vattır, İnşallah onlar murakabelerini yaparlar 
ama, icrayı rahat bırakırlar, icra iyi çalışmaz
sa o zaman meseleyi halletmeyi düşünsünler. 
İcra deyince Hükümeti değil, Havayolları icra
sını rahat bırakırlar ve lüzumsuz, icapsız baş
ka yerde de hayatlarını bulabilecek çok yerleş
miş kimseleri belki bir tarafa atmak sureti ile, 
bu müesseseyi hiç olmazsa şaibeli halden kurtar
ma imkânı hâsıl olur. Bundan ötesi para mese
lesidir, imkân meselesidir. 

Bu beş pilot, biliyorsunuz bir tebliğ neş
retti; Türk havalarından cesetler yağacak, di
ye. Ne oldu? Hiçbir şey yoîk, buna dair; esaslı 
bir muamele ve esaslı tekzip de yok. Arkadaş
lar, ben uçakla seyahatten İkorkan bir adam 
değilimdir. Karadeniz'e, Erzurum'a gidip gelir
ken fırtınalar geçiriyoruz, bizim kaderimizde 
öyle yerlere gitmekle bitiyor ama, bu hâdiseden 
sonra bayağı korkar oldum. Benim için, 
Türk vatandaşı olarak müessir oluyor. Bizim 
uçaklarımız dışarıya gidiyor, e adam hem para 
verecek hem de gökten ceset yağdıracak 
uçağa biner mi? Bunun nerelere kadar müessir 
olacağını kestirmek zor şey. Ne muamele yapıl
mış, bunun üzerinde? Geçen sene turistik bir 
Avrupa gezisi yaptım; Viyana'da sefarete uğ
radığım zaman elime bir belge tutuşturdular, 
alabildiğine de basılmış dağıtılıyor. Hürriyet 
Gazetesi, bizim denizlerimizde müthiş çocuk 
felci var, kim girerse derhal ölür, gibi mübalâ
ğalı bir yazı yazmış. Tutmuşlar Hürriyet Gaze
tesinin o kupürünü, gazete gibi bir kâğıda bas
mışlar, «Aman Türkiye'ye gitmeyiniz, Türkiye'
de denize giren mutlaka felç oluyor, işte bunun 
en canlı misali de Türk gazetesinin bu husus
taki haberi diye dağıtıyorlardı. Bunu aldığı

mız haberlere göre, daha ziyade Rumlar yapı
yormuş, zannediyorum ki, bu 5 pilotun tebli
ğini de Avrupa'nın muhtelif yerlerinde dağıtı
yorlardı^ Karşı taraf da bundan istifade edi
yor, her mevzuda olduğu gibi. 

Binaenaleyh, Türk Havayolları İdare Mecli
sinin evvelâ kendi kalıbına girmesi ve icrayı 
rahat bırakması gerekir. Zaten, akıllı adamsa, 
bir başka maksadı yoksa, fors yaparak, nüfus 
yaparak, oradan bir şeyler beklemiyorsa, hiz
metin yürütülmesini istiyorsa, bir idare mecli
sinin reisi, âzası derhal elini, eteğini buradan 
çeker. İnşallah, bu noksanlık burada bu şekilde 
halledilmiş olur. 

Efendim, bu kuruluşlardan telefon idaresin
den vatandaşın şikâyeti çok, Telefonlarımız ye
tişmiyor, ihtiyaçların giderilmesi uzun sürüyor. 
Demin elime bir Fransız PTT Nazırının, bir be
yanatı geçti. Fransa'da telefon işleri, işlemesi 
bakımından kötü, ama 2 - 3 sene içerisinde ih
tiyaç sahiplerine telefon vermekte beklettiği 
için de fecîdir. Felâket midir, değil midir, diye 
soruyorlar da: böyle diyor. Orada fecî ve kötü 
olursa,, benim Türkiye'mde ne olacağını hesaba 
katalım. Ama, bir taraftan da insan düşünüyor, 
Fransa 1968 senesinde 2 milyar 200 milyon 
frank ayırabilmiş, telefon ihtiyaçlarına; Alman
ya, 5,5 milyon frank ayırmış. Yani, biri 9 mil
yar Türk lirası, bir tanesi de 4 milyar Türk li
rası ayırmış. Resmî kurdan hesabediyoruz, öyle 
dışardan almaya kalkarsak vay halimize. Ona 
rağmen yine fecî ve kötü. Tabiî, Türkiye'de ayı
rabileceğimiz para imkânları meydanda ve du
rum kötü: 

Ama, burada bir lâubalilik var. Yani bu te
lefonda bize muhatabolan, bilhassa çoğu hanım 
kızlarımız, büyük şehirlerde, bir türlü meseleye 
gelmiyorlar. Geçen sene bir enteresan olay ge
çirdim, bunu burada söyliyeceğim. Efendim, 
İstanbul'da bir Pazar günü Artvin'i istedim, 
telefonla. Belki 8 - 10 defa 06 dan sordum, 
saat 20 ye kadar. Sabahın 9 undan, akşam 20 
ye kadar, 11 saat evde bekledim, o gün. 11 saat 
içerisinde Artvin bağlanmadı. Ertesi günü git
tim, Başmüdüre. Dün, Karadeniz hattında 
bu telefon ne kadar işgal edilmiştir? Size ne ka
dar konuşma ücreti getirildi Bunu çıkarın 
meydana, anlıyalım. Ben âdi istedim; çünkü, te
lefoncu kızlarımız da, daha önceden, normal mi, 



G. Senatosu B : 70 12 . 5 . 1970 O : 2 

diyorlar. Elinin körü, normal her halde, acele 
istiyorsam, acele, söylerim yani. Normal mi, de
mek yani, idare normal konuşmayı vermez, mâ
nasına geliyor, Burada umum müdürün de dik
katini çekerim. Normal mi? Acele istiyen adam, 
ister acele, Efendim, bazan işte çıkmıyor da, fi
lân. Çıkmıyorsa onu 05 dan sorduğunuz zaman, 
bu kadar zamanınız vardır, yetişmiyecektir, der 
o da aceleye çeviriversin. Bunu söylüyor. Araş
tırdım, o gün ve Pazar günü nasılsa bir tesadüf, 
altı tane görüşme olmuş. Bu, lâubaliliğin kendi
siydi, yani, başka bir şsy değil. O zaman baş
müdür, işte, muamele yapacağım, bilmem ne ya
pacağım, filân... Muameleyi evvelâ kafamızla 
yapmalıyız, tutumumuzla yapmalıyız. Yani, o 
balamdan da mesele bir şikâyet konusudur. 

Şimdi, bu bakanlık bir kere mevzuatını çı
karmıyor. Yani, kuruluşundan talihsiz bir ba
kanlıktır. Ben C. H. P. sindeyken bu bakanlık 
mevzuunu Başbakan îsmet Paşa ile uzun uzun 
tartıştım. Yıkacaksın bu bakanlığı, yeniden ya
pacaksın, dedim. Efendim, işte bir şeyi yıkmak 
kolaydır da, yapmak zordur. Ha, idarei masla
hat zihniyeti ile böyle olur. İhtilâlden evvel ta
lihsizlik içerisinde olmuştur. İhtilâlden sonra 
talihsizlik içerisinde olmuştur. Koalisyonlar 
devrinde, iktidarın başı C, H, P. sinde olmuştur. 
Bu bakanlığa bir A. P. li arkadaş gelmiştir, ar
kasından bir Y. T. P. li gelmiştir, arkasından 
bağımsız adı altında birisi gelmiştir. 

Binaenaleyh, şimdi umarım ki, tek partinin 
iktidarı devrinde mazisinde en ufak bir leke bu-
lunmıyan, duymadığımız, bilmediğimiz, o itibar
la, güvenç hislerimizi kendi şahsında toplıyan 
bakan, bir çeki düsen versin. Veremiyecekse, 
mesele yapamıyacaksa, Hükümet bünyesinde 
mesele yapamıyacaksa o zaman lütfen bıraksın, 
ya aklı daha çok veyahutta daha çok deli olan 
birisi gelir, burayı düzeltir. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Alpas
lan. 

Sayın Melen, buyurunuz efendim. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlar; Ulaştırma camiası içe
risinde Devlet Demiryollarının zararları haki
katen, Sayın İzmen'in belirttiği gibi, çok müz
min bir hale gelmiştir. Aslında 7 - 8 milyarlık 
bir iş hacmi içerisinde 4 - 500 milyon lira gibi 

bir zararı eritmek mümkündür, kolaydır ve 
güç olmamak lâzımdır. Nedense bugüne kadar, 
yıllardan beri bu zararı şikâyet eder dururuz 
ve bunu hiçbir Hükümet ortadan kaldırmak 
çaresini de bulamamıştır. Sayın izmen'in de 
belirttiği gibi, sebepler de meydandadır. As
lında basittir bunları izale etmek. Devlet De
miryolları İdaresi yalnızbaşma hiç şüphesiz 
bunları bertaraf edemez. Çünkü, birçok ka
nunlarla veyahult kararlarla muafiyetler ve
rilmiştir, şunlar yapılmıştır, bâzı karşılıksız 
mükellefiyetler yükleıtilmiştir. Bütün mesele, 
bunların tasfiyesidir. Bunu Hükümetin yapması 
lâzımdır. Benim, içinde bulunduğum Hükümet 
maalesef bunu yapamamıştır ve 5 yıldan beri 
A. P. hükümetleri de bunu başaramamaktadır-
lar ve bu şikâyetleri mütemadiyen dinlemekte, 
not alıp gitmektedirler. Bu sene de böyle ola
caktır sanıyorum. Çünkü, bu iş için henüz bir 
ciddî teşebbüs aldıklarını görmüyorum. 

Muhterem arkadaşlar, temas edeceğim ikin
ci konu, köy telefonlarıdır. PTT idaremiz köy
lerimizi peyderpey telefona kavuşturmak için 
ciddî bir teşebbüs almıştır. Bundan dolayı teb
rik etmek isterim. Yalnız bunu hazırlamak lâ
zımdır. Yani, köy kalkınmasında en mühim 
unsur olacaktır, benim kanaatime göre, köyle
rimizi kasaba merkezlerindeki telefon şebeke
lerine bağlamak. Bunun faydası sayılmıyacak 
kadar büyüktür. Hükümetin de, gerekirse ge
nel bütçeden yardım yapmak suretiyle köy 
telefonu işine, köy yolları kadar önem vererek 
bunu hızlandırması lâzımdır ve faydalı bir iş 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir başka konu, bi
zim Doğu - Anadolu istikametine giden trenler
den halkın şikâyetleridir. Aslında, trenleri
mizde intizamsızlık, şu, bu var. Fakat, Doğu -
Anadolu istikametine giden trenlerde hem iz
diham vardır, hem temizlik bakımından fecî 
haldedirler; hizmetler bakımından çok eksiklik
leri vardır ve insanlar üstüste gitmektedirler. 
Buna da himmet etmek lâzımdır. Vatandaşlar 
arasında farklı, bir muamele yapılır gibi görü
nüyor, manzara odur, istiyerek yapıldığına 
emin değilim. Ama, görünüş odur. istanbul'a 
giden tren başkadır, fakat Diyarbakır'a veya 
Kurtalan'a yahut Elâzığ'a veya daha ilerisine 
Tatvan'a giden tren başkadır, içinizde bu 
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trenlerde seyahat etmek cesaretini gösterebile
cek bir arkadaş varsa, orada faciayı görürsü
nüz ve*bu şikâyetlere hak verirsiniz. 

Muhterem arkadaşlar, bir diğer konu, Ha
vayollarından bahsettiler, arkadaşlar. Onları 
tekrar etmiyeyim. Yalnız, seyahat ettikçe şu 
Ankara Terminalinde dikkatimi çeken bir şey 
var. Yolcular gelirler, inerler, fakat taksi 
'bulamazlar. Orada bir taksi durağı da vardır. 
Fakat, bu taksiler tercilhan dolmuş yapmak is
terler veyahut yabancı ararlar ve elinizde ba
vul kalırsınız. Ben, 4 - 5 defa raslamışımdır, 
elimde bavul, ta 2 - 300 metre yürüyerek baş
ka yollara giderek, taksi bulmak zorunda kal
mışımdır. Taksi durağı Havayolları Termina
linin önündedir, bunlarla Havayolları idaresi
nin anlaşması lâzımdır, işletme, yolcularını 
uçaktan indikten sonra oraya getiriyor, fakat 
bunlar burada taksi bulamıyorlar, geceyarısı 
eve gitmek için. Çünkü, orada bulunanlar Ha
vayollarına dolmuş yapmayı tercih ediyorlar. 
Belediye ile mi anlaşılacak, trafik ile mi anla
şılacak, bunu halletmek lâzımdır. Devlet mer
kezinde, hakikaten, ağır bir kelime söylemek 
istemiyorum, çirkin bir şey cereyan ediyor. 

(Muhterem arkadaşlar, bir ayrı nokta, seçim 
çevremi ilgilendiriyor. Van gölü işletmesi hak
kındadır. 

Biliyorsunuz 40 seneden beri Van gölünde, 
o havzada münakalâtı orada kurulmuş olan 
Denizyolları işletmesi sağlar ve bilhassa bunun 
karayollarımızın gelişmediği bir devirde büyük 
hizmeti olmuştur. Bütün o göl havzasında mü
nakalâtı kış, yaz bu işletme temin etmiştir. 

Şimdi, iran'a CENTO demiryolu hattı yapıl
makta ve bu demiryolu Tatvan'dan Van'a feri
botla gidecektir. Feribotla gidince halk arasın
da şayi olan şudur : işletme ilga edilecektir. 
işletmenin ilga edilmesi belki mümkündür, ya
ni, Denizyollarına bağlı olmaktan çıkması müm
kündür, ama bu gemilerin servisten kaldırılma
sı hakikaten o mıritakada büyük bir sıkıntı ya
ratır. Çünkü, feribot sadece, demiryolu boyun
ca, yani Van - Tatvan arasında işliyecektir. Hal
buki, bölgede irili ufaklı olmak üzere göl hav
zasında 8 - 10 tane iskele vardır. Erciş, Ahlat, 
ve saire gibi bütün bu ilçeleri Tatvan'a ve Van'a 
bağlıyan münakale hattıdır bunlar. Bu gemi
leri iptal etmemek lâzımdır ve aslında büyük 

zarar da etmez. Rantabl şekilde işletilmesi de 
kabildir. Kaldı M, göl havzasında gelişme var
dır ve bu gelişmeyi destekleme bakımından bu 
işletmenin devam etmesi icabeder. 

Bu hususta Ulaştırma Bakanlığının görüşü
nü ifade etmesi faydalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, yine Van gölü içerisin
de bugün G-ören'e kadar dünyaca meşhur ha
le gelen bir Ahtamar Adası vardır; çok eski
den kalma sanat eseri manastırı ile meşhur bir 
adadır, Avrupa'da ve Amerika'da meşhur ol
muştur. Bu kadar uzak mesafeyi göze alarak, 
şimdi her sene turist akını olmaktadır, oraya. 
Geçen sene 5 binden fazla yabancı turist gel
miştir, Avrupalı ve Amerikalı olmak üzere, bu 
adayı görmek üzere. 

Yalnız bir müşkülât var, bu ada ile sahil 
arasındaki irtibatı, Yavaş Belediyesine bağlı 
bir turizm derneği ve onun elde edebildiği kırık 
dökük bir motor sağlar. Bazan bozulur, haf
talarca, turistler gelirler, beklerler, yalvarır
lar. Van gölü işletmesinin buraya bir iki tane 
ufak motor tahsis etmesi suretiyle bu tuzirmin 
gelişmesine büyük hizmet etmesi mümkündür. 

Bu ciheti de sayın Bakanın dikkatine arz 
ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Melen, teşekkür ederim 
efendim. Sayın Kor, buyurunuz. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri; Ulaştırma Ba
kanlığı, Devlet Hava Meydanları işletmesi 
G-enel Müdürlüğü Bütçesi üzerinde görüş, tak
dir ve isteklerimi 3 Şubat 1970 günü arz etmiş
tim. Zabıtlara geçmiş bulunan hususlar dışın
da ilâve olarak bugün millelterarası hava nak
liyatı ve yolcu uçaklarında gelişen teknik ka
rakteristik esaslar hakkında, kısa bilgi arz 
edeceğim ki, işletme bu duruma göre lüzumlu 
tedbirlerini almaktadır. 

Uçaklardaki gelişmeler : 
Uçak ağırlıkları devamlı olarak artmaktadır. 

DC - 9 108 bin Lb,. B - 747, 700 bin Lb., L - 500 
800 bin Lb., 1980 den sonra 1 000 tonluk uçak
lar hizmete girecektir. 

Uçak boylarında da büyüme vardır. DC - 9, 
105 Ft., B. 747 232 Ft., sonradan 275 Ft. olacak, 
bu tip tayyareler. 
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Ooncort 200 Ft., B. 2 707, 280 Pt. olarak plân
landı. Uçak boylarının daha fazla büyümeme
si için 1980 den sonra iki veya daha fazla katlı 
(Multideck) uçaklar yapılacak, 1 000 tonluk bir 
uçak tek dekli olursa 350 Ft. çift dekli olursa 
260 Ft. boyunda olur. 

Kanat uzunlukları, teknolojik imkânlar, mo
tor güçleri sayesinde, daha fazla uzaması ön
lenmiştir. 21 yolcu taşıyan DC - 3 ile 100 yolcu 
taşıyan B - 737 nin kanat uzunlukları aynıdır. 

DC - 9,94 Ft. civarında, B - 747, 200 Ft. ci
varında kanat uzunluğuna sahiptir. 1980 den 
sonra 275 Ft. kanat uzunluğuna sahip uçaklar 
görebiliriz. SSTlerin kanat uzunlukları azdır. 
B - 2707 nin 150 Ft., Concor'dun kanat uzun
luğu fazla değildir. DC - 3 ve DC - 9 dan kü
çüktür. 

Son uçakların yolcu ve yük kapasiteleri de
vamlı olarak artmaktadır. DC - 3, 21, DC - 9,115, 
B - 747 362 - 500, yolcu taşır. 

1980 den sonra 800 yolcu taşıyabilen uçak
lar hizmete girecektir. 

SSTlerin yolcu kapasitesi nisbeten düşük
tür. Ooncord 136, B - 2707, 280 yolcu taşır. 

Kargo (yük kapasitesi de devamlı olarak 
artmaktadır.) DC - 3 4,3 ton, B - 707 43 ton, 
B - 747 100 ton civarında yük taşıma kapasite
sine sahiptir. L - 500, 50 - 120 arasında otomo
bil taşır. 

Uçak süratlerinde de büyük artışlar kayde
dilmektedir. DC - 3 - 295 Km/s., DC - 9 1017 
Km/s, B - 747 1 000 Km/s Concort. Ses üstü sü
rate erişmiştir. M. 2. 2 B. 2707, M. 2. 7 sürate 
sahiptir. 

Uçak menzillerinde de artışlar çok fazla ol
muştur. 

DC - 92 000 Dz. mili, B - 747 6 000 Dz. mili, 
SSTler 2 000 Dz.milimenzile sahiptir. 

Bugünün ve geleceğin havacılığına paralel 
bir inkişaf gösterme yolunda Devlet Hava Mey
danları İşletmesi, Hükümetimizin de devamlı 
yardımlarına muhtaçtır. Her geçen gün, artan 
işletme gelirleri ile bütçemize katkısı da sürat
le artmaktadır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, 4749 sayılı Kanunla onaylanmış bu
lunan Şikago Beynelmilel konvansiyonu ve ek
leri ile Beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtının 
bölgesel esaslara göre tertiplediği plânlama
larda öngörülen hizmet, teçhizat standartlarına 

i öncelikle uymak ve idame ettirmek zorunda
dır. Bu amaçla her birinin maliyeti bugünkü 
rayiçle 30 milyon Türk Lirası üzerinde değişen 
modern hava taşıt araçlarının emniyet, sürat 
ve intizamla uçuş yapabilmelerini, uçanların 
ve yer personelinin mal, can emniyetinin sağ-

I lanması için, her biri büyük masraflarla, emek-
J lerle kurulan ve idame ettirilen gerekli servis, 

teçhizat sistemleri, günün 24 saatinde faal bu
lundurmaya çalışılmaktadır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğünün elindeki mevcut tesis, teçhizat ve 
malzemesinin değeri 1 milyar lira civarındadır 
ki, bugünkü değerlerle ölçersek bu iki üç mis
line yaklaşır. 

Bugünün ve geleceğin teknik, teknolojik 
ilerlemesinde daima en önde olan dünya hava
cılığına uygun bir çalışma vermeye çalışan Ha
va Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden 
ve Hükümetimizden dileğimiz, İstanbul Yeşil
köy ve Ankara Uluslararası hava limanı yanın
da, Batı - Anadolu'nun incisi, ticari ve turistik 
değeri üstün olan güzel İzmir'in ve diğer bir
birinden güzel şehirlerimizin de biran evvel ha
va limanlarına kavuşturulmasıdır. 

Burada bir hususu da belirtmek isterim; 
Türk Havayollarının pilot ihtiyaçlarının temi
ninde, Türk Hava Kuvvetleri ile koordine ve 
işbirliği halinde bulunulmasını ve alacağı, ih-
yacı bulunan bütün değerli pilotların sicil du
rumlarını, Türk Hava Kuvvetlerinden isteme
sini, temenni etmeyi bir vazife bilirim. 1970 
yılı Bütçesi Sayın Ulaştırma Bakanımıza ve 
Bakanlığın bütün değerli personeline memleke
timize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN" — Sayın Kor, teşekkür ederim. 
Muhterem senatörler, Ulaştırma Bakanlığı ve 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Umum Mü
dürlüğü bütçeleri üzerindeki tenkid konuşma
ları bitmiştir. Şimdi sıra Saym Bakanın, ten-
kidlere cevap vermesine gelmiştir. Sayın Ulaş
tırma Bakanı Menteşe, buyurunuz efendim. 

Sayın Bakan, bir hususta malûmatınızı ri
ca edeceğim. Cevap müddetiniz Yüce Senato
nun almış olduğu bir kararla 20 dakika ile tah-
didedilmiş bulunmaktadır, efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI NAHİT MENTE-
| ŞE (Aydın Milletvekili) — Sayın Başkan, Yü-
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ce Senatonun sayın üyeleri; Ulaştırma Bakan
lığı bütçesi üzerinde, Adalet Partisi, Halk Par
tisi, Güven Partisi sözcüleri ve aynı zamanda 
sayın senatörler kişisel görüşlerini belirttiler. 

Gerek parti sözcülerine, gerekse kişisel gö
rüşlerini beyan eden değerli üyelere, yapıcı 
tenkidlerinden dolayı teşekkürlerimi arz ede
rim. 

Geçen defa, Ulaştırma Bakanlığı bütçesi 
görüşülürken; uzun, uzun Ulaştırma Bakanlığı 
ve Bakanlığımıza bağlı kuruluşlar hakkında 
yeteri kadar beyanda bulunmuştum. O bakım
dan geçen beyanlarımı tekrar etmek istemiyo
rum. Vaktin de darlığını nazarı itibara alarak, 
arkadaşlarımızın tenkidlerine kısaca cevap arz 
edeceğim. 

önce C. H. P. Grupu adına konuşan Sayın 
Nazif Çağatay arkadaşıma arzıcevap edeceğim. 
Arkadaşımız, teşkilâtlanma konusunda henüz 
bir gayretin görülmediğini, teşkilâtlanma faa
liyetinin tamamlanmadığını beyan ettiler. Mem
leketimizin ulaştırma ihtiyaçlarını en iyi bir 
şekilde karşılamak işin, Ulaştırma Bakanlığına 
yeni veçhe verecek teşkilât kanunu hazırlığı 
tamamlanmış bulunmaktadır. Son defa konu 
üzerinde, yabancı uzmanlara da yaptırılmış 
olan çalışmalarda dikkat nazara alınarak, tasa
rı süratle Büyük Millet Meclisine sevk edilecek
tir. 

Yine Sayın Ahmet Demir Yüce arkadaşımız, 
Adalet Partisi sözcüsü, Bakanlığa bağlı teşek
küllerin malî durumunun ıslah edilmesi konu
sunda beyanda bulundular. Bakanlığa bağlı te
şekküllerin malî durumunu ıslah edecek serma
ye tesbiti hususu, yeni teşkilât kanunu tasarı
ları ile temin olunmaktadır. Ayrıca Maliye Ba
kanlığı, konu üzerindeki çalışmalarını da iler
letmektedir. 

Yine aynı konuda, C. H. P. sözcüsü Sayın 
Karakapıcı, A. P. sözcüsü Ahmet Demir Yüce 
mütalâada bulundular. Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı genel müdürlüklerin bünyelerinde, idari 
ve malî ıslahat getirecek yeni kuruluş ve görev 
kamın tasarıları büyük kısmı ile hazırlanmış
tır. TCDD ve PTT genel müdürlüklerinin yeni 
teşkilât kanun tasarıları Başbakanlığa sunul
muş olup, yakında Büyük Millet Meclisine sevk 
edilecektir. 

Deniz sektörüne ait tasarılar da ikmal edil
mek üzeredir. Sayın Nazif Çağatay arkadaşı

mız, ticaret konusunda, acı, acı tenkidlerde bu
lundular; deniz ticaret filosunun takviye edil
mediğinden yakındılar, verilen rakamların acı 
olduğunu beyan ettiler bunlar Demirel rakam
ları değildir, diye bir ifadede bulundular, ya
nılmıyorsam. 

Muhterem arkadaşlarım, deniz ticaret filo
muzu bugün komşu memleketlerimizle ve ya
bancı memleketlerle mukayese ettiğimiz zaman 
bu acıyı duymamak mümkün değildir. Ancak 
meseleyi, eğer kendi kendimize bir yakınma 
olarak telâkki edersek, samimiyetle kabul et
mek icabeder, bir iktidarın üzerine bunun acı
sını yüklersek, o takdirde, insafsızca bir hare
ket etmiş oluruz, kanaatindeyim. Deniz ticaret 
filomuza hakikaten bugüne kadar ehemmiyet 
verilmemiştir. Ancak A. P. iktidarı zamanında 
deniz ticaret filomuza ehemmiyet verilmeye 
başlanmıştır. 

1966 yılında Gölcük ve Camialtı tersanele
rinde Amerika için 12 500 Desveyt tonluk iki 
gemi sipariş edilmiştir. Birisi halen Camialtm-
daki Amiral Şükrü Okan gemisi bitmek üzere
dir. inşallah Mayıs sonunda veyahut Haziran 
bidayetinde bu gemi işletmeye girecektir. Yi
ne Gölcük tersanesinde 12 500 Detveyt tonluk 
gemi de Haziran sonlarında her hangi bir ak
sama olmazsa yine de sefere girmiş olacaktır, 

Ayrıca Polonya'ya 4 gemi, Yugoslavya'ya 
6 gemi sipariş edilmiştir. Polonya'ya sipariş 
edilen gemilerin bir kısmı teslim edilmiş, Yu
goslavya'dakiler de halen inşa halindedir. Bu 
suretle 150 000 tonluk ticaret filomuza ilâve 
yapılmış ve mevcut tonaj % 100 artmış olacak
tır, bu saydığım gemilerin inşaasınm tamamlan-
masiyle. 

Ayrıca, memleketimiz sanayiinin son yıllar
da büyük bir inkişaf göstermesiyle, gübre sana
yiinin hammadde ihtiyacını karşılamak üzere 
30 000, 35 000 Detveyt tonluk iki aded özel 
dökme yük gemisinin, yurt dışından hazır ola
rak, 100 milyon liraya satmahnması için gerekli 
teşebbüslere geçilmiştir. 

Arz ettiğim üzere, geçmiş yıllara ait bu 
yatırımlara ilâveten, 17 bin tonluk İM cevher 
ve kömür gemisi, kontinat hattının takviyesi 
ve filonun gençleştirilmesi için 4 500 ve 6 000 
detveyt tonluk iki aded kuru yük gemisi, Ak
deniz hattında çalıştırılmak üzere 1 200 - 1 700 
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detveyt tonluk dört aded kosterin, yurt içinde 
inşaları yeç almış bulunmaktadır. Arz ettiğim 
üzere, devam eden işlerle 1970 yılı yatırımları 
için programda 88 milyon 200 bin lirallık har
cama kabul edilmiştir. Ayrıca 1971, 1972 ve 
1973 yıllarında çalışan hatların takviye ve in
kişafı ve filonun gençleştirilmesi gayesine ma
tuf olarak 15 bin detveyt tonluk altı aded cev
her gemisi, 4 500 detveyt tonluk altı aded kon-
tinant tipi kuru yük gemisi, 12 500 tonluk 
detveyt tonluk iki aded kuru yük gemilerinin de 
yurt içinde inşaları plânlanmış bulunmakta
dır. Bugün hakikaten ticaret filomuz, arz etti
ğim gibi, takviyeye muhtaç. % 50 sini ihracat 
ve ithalâtımızın kendi gemilerimizle taşımak 
mecburiyeti vardır. Hemen hemen 100 milyon-
dolârın üzerinde ithalât ve ihracata navlun be
deli ödenmektedir. Bu bakımdan bu sahaya ge
rekli ehemmiyet vermekteyiz, ihracat ve itha
lâtın hemen hemen % 50 sini taşımamız icabe-
derken, % 50 sini taşımamız öngörülmüş iken, 
.% 20 - 25 ni Türk Ticaret filosu taşımaktadır. 
O bakımdan mutlak surette bu sahaya da ge
rekli ehemmiyet verilmesi icabetmektedir ve bu 
ehemmiyeti de vermekteyiz, aziz arkadaşlarım. 

Gene Sayın Çağatay ve Sayın Yüce arka
daşlarımız, DD nın zarar konusuna değir, di
ler. Devlet Plânlama Teşkilâtı koordinatörlü
ğünde Devlet Demiryolları ve Maliye Vekâleti 
ilgilileriyle, Devlet Demiryollarının zarar ne
denleri araştırılmış ve bir sonuca varılmıştır. 
Bunun için alınması icabetten tedbirler tebellür 
etmiştir. Bu tedbirler meyanında, Devlet De
miryollarının sermayesinin artırılması hakkın
daki kanun teklifi hazırlanmış bulunmaktadır. 
Yakında Parlâmentoya sevk edilecektir. 

Muhterem arkadaşlarımız, en fazla Demir
yollarındaki zararların, artma sebeplerini de 
sordular. G-eçen defa Yüce Senatoda zararların 
artma sebeplerini teker teker izah etmiştim. O 
bakımdan vaktimin darlığı sebebiyle, bunu tek
rar etmiyeceğim. 

Arkadaşlarımın, konuşan arkadaşlarımızın I 
hemen hemen hepsi, Türk Havayollarının bu
günkü halinden şikâyet ettiler. Arkadaşlarımı
za haksızdır diyemiyeceğim; görünen köy kıla
vuz istemez. Elbette birtakım şikâyetler vardır. 
Türk Havayollarında huzursuzluk vardır. Şah
san ve bakanlık olarak bu konuya el atmış bu- I 
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T lunmakbayız. Seferlerin zamanında yapılması, 
işletmenin düzenli olarak çalışması için gerekli 
gayretler sarf edilmektedir. Ancak, niye o tak-

I dirde tedbirler hakkında konuşmuyorsunuz gi
bi, bir beyan elbette haklı olabilir ama, bugün 
bakanlığımız müfettişleri konuyu enine boyuna 
incelemektedirler. Bir kişinin birtakım hareket
leri, şahsan bakanın, şahsan bakanlığımın her 
hangi bir kolunun tedbiri belki hatalı olabilir. 
O bakımdan en salim yolu seçmiş bulunduğu
muza kaaniim. Her konu, basına intikal eden, 
şikâyet edilen her konu, bakanlık müfettişleri 

[ tarafından incelenmektedir. Bakanlık mü
fettişleri raporlarını bakanlığımıza intikal et
tirdikleri takdirde gereğine tevessül olunacak-

I tır. 
Fehmi Alpaslan arkadaşımız, Türk Havayol

larında idare meclisi ile icranın yetkilerinin bir
birine girdiği iddiasında, bulundular. Ben de 
bunu maalesef müşahede etmiş bulunmaktayım. 
Onun için yeni idare heyetine tavsiyem, yetki
lerini evvel emirde tanzim etmeleri, icranın ve 
idarenin muayyen konularda yetki sahibi olma
larının evvel emirde ele alınmasını bilhassa rica 
ettim, direktif verdim; bunun için de konuyu 
ehemmiyetle takıbetmekteyim, muhterem arka
daşlar. Bu konuda şahsi düşünce ve politik dü
şüncelerden sakmılmalıdır mütalâasında bulun
dular, Sayın Earakapıcı arkadaşını. 

Hakikaten bu noktada, bu bakımdan emin 
olsunlar, her hareketimiz şahsi düşünceden ve 
politik düşünceden uzaktır. 1933 senesinde ku
rulan bir işletmenin, bugünkü Türkiye'ye ya
kışır bir hale gelmesi için objektif olarak hare
ket etmeye mecburuz. Bütün davranışlarımız bu 
açıdan yapılmaktadır. Arkadaşım müsterih ol
sunlar, her halde bunu da bizzat müşahede et
mek mümkündür. Bugün muhterem arkadaşla
rım, Türk Havayollarının elinde 5 jet vardır, 
4 ü Türk Havayollarının, 1 ide kiralık uçaktır. 
Bisinal tipi uçaklar vardır; ayrıca üç Vaykant, 
maalesef ikisi ârızalanmıştır, 8 F - 27, ikisi ârı-
zalanmıştı, bir tanesi sefere girmiştir, hafif arı
zalı idi, çabuk sefere girdi, 7 tanesi de halen 
seferde bulunmaktadır. Uçak mubayaası için 
birtakım dedikodular söylenmektedir, buyurdu
lar arkadaşımız. Dedikodu olabilir, muhterem 
arkadaşlarım ama, biz bu dedikoduların olma
ması için gerekli tedbirleri almaktayız. Evvel 
emirde plânlamanın, Maliyenin ve Bakanlığımı-
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zın uçak alımına karar vermesi icabeder. Sani
yen idare meclisi uçak mubayaasında, tiplerini 
seçecektir, bunun için de gerekli teknik heyetin 
kurulması ve hiçbir dedikoduya sebebiyet ve
rilmemesi için gerekli gayreti sarf etmekteyiz. 
Elbette büyük mümessillikler, büyük paylar al
maktadırlar, büyük menfaatler çarpışmaktadır, 
elbette dedikoduları olacaktır. Ama idarenin 
bundan zarar görmemesi için gerekli tedbir, 
hassasiyetle alınmaktadır, titizlikle bu konu 
üzerinde durmaktayız. Sefer iptalleri üzerinde 
durdular, arkadaşlarımız, sefer iptalleri, bazan 
teknik olabilir, hava muhalefeti olabilir. Bunlar 
bütün dünya havayollarında görülen hâdiseler-
lerdir. Ancak Türkiye'de, maalesef arkadaşla
rımızın şikâyetlerini haklı görmekteyim, ayağı
nı yorganına göre uzatmak keyfiyeti olmamış
tır. Uçaklarımıza göre seferlerimizi tanzim ede-
memişizdir, bunun için de gerekli direktif ve
rilmiştir. Günü gününe seferleri takibetmekte-
yim, bizzat; gariptir ama bakanın takibetmesi, 
maalesef bu hâdise varittir. Her halde yakın 
bir zamanda aksaklıklar sadece teknik ve yal
nız hava muhalefeti sebeplerine inhisar etsin. 
Temennimiz budur, bu hususta da gerekli gay
reti göstereceğiz. 

Beş pilotun tebliğ neşretmesi üzerinde, Feh
mi Ailpaslan arkadaşımız, henüz bir muamelede 
bulunulmadığından bahsettiler. Demin de arz 
ettiğim gibi, konu müfettiş raporlarından sonra 
eîe alınacaktır. 

Sayın Hüseyin Atmaca arkadaşımız, Devlet 
Demiryolları üzerinde konuşurken, meşrubat 
konusuna,, bira konusuna temas ettiler. Devlet 
Demiryollarında gerek yataklı, gerek motorlu 
seferlerde, en fazla arzu edilen meşrubat bulun
durulmaktadır. Bu meşrubatın cinsi bölgelere 
göre değişmektedir. Umumiyetle gazoz ve yerli 
meyva suları da bulundurulmaktadır. Mamafih 
arkadaşımız Tekel Birasının bulunmadığı üze
rinde durdular, üzüm suyunun bulunmadığı 
üzerinde durdular; bu konuda da gereMi ehem
miyet gösterilecektir. Bilmiyorum daha evvel 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı da yaptığım için, 
bazan bira istihlâki tüketimi çok olduğu için 
yetmemektedir; ama konu üzerinde hassasiyetle 
duracağımdan emin olsunlar. 

Mehmet Izmen arkadaşımız, sayın selefim, 
14 milyon merkez teşkilâtının bütçesini az ola-

raik mütalâa ettiler. Bu mevzuda daha önce ken
dilerinin gayretleri olmuştur, müteşekkiriz. An
cak bu noktada maalesef basan sağlanamamış
tır. Hakikaten Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik 
Bankası ile, Demiryolları ile, Havayolları ile, 
Hava Meydanları ile, PTT ile büyük teşkilâtla
ra sahiptir. Bunlar arasında koordinasyonu te
min etmek gibi birtakım faaliyetlerde bakanlık 
teşkilâtı bünyesi zayıftır, takviye edilmesi ica-
betmektedir. tnşallaJh Sayın îzmen'in gayretle
rine, kendi gayretlerimizi katmak suretiyle mu
vaffak olursak kendimizi bahtiyar addedeceğiz. 

Nakliye programlarının yapılmasından do
layı arkadaşımız yakındılar. Zannediyorum ot 
ve saman naMiyatmda, benim gibi, kendileri de 
birtakım müşkülâta mâruz kaldılar, zorluklara 
mâruz kaldılar, epey gayret sarf ettiler, o ba
kımdan bu sene, nakliyat programı yapılma
sı (hususunda, tecrübelerine istinaden, beyanda 
bulundular. Hakikaten arkadaşımız haklıdırlar. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının koordinatörlüğün
de, Devlet Demiryolları, Karabük Demir Çelik, 
Ereğli Demir Çslik, Zirai Donatım Kurumu, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Şeker Fabrikaları il
gilileri ile yıllık nakliye programı yapılmakta
dır. Bilhassa demir cevheri ve gübre konusunda 
bir program yapılmıştır, halen tatbik edilmek
tedir. 

Sayın Nazif Çağatay arkadaşım, Sa^ın Ka-
rakapıcı arkadaşım ve Sayın Demir Yüce ar
kadaşım, PTT konusunda hassasiyet gösterdiler, 
bilha^a Gediz konusunda. Gediz zelzelesi dolayı-
siyle personelimizi takdir etmek lûtfunda bu
lundular. Gediz zelzele felâketinde feragat ve 
faziletle çalışan PTT personeline, verdiğim emir
lerle şu yapılmış bulunmaktadır. Felâkete uğ-
rıyan 39 kişiye 442 bin Tl. felâket sahasına yar
dıma giden 117 kişiye 118 bin Tl. ceman 560 bin 
yardım yapılmıştır. Ayrıca kendileri takdir
name ile taltif edilmişlerdir. Ayrıca fevkalâde 
feragat gösteren 3 kişiye de bir operatris ba
yana, bir hat bakıcıya, bir bekçiye, İstanbul'
da yapılan bir merasimle altın madalya veril
miştir. 

Sayın Ferit Melen, DD nın zararlarından 
bahsettiler; zarar konusuna demin de arz etti
ğim üzere; tekrar değinmiyeceğim, geçen sefer 
sebepleri üzerinde durmuştum. Faiz ve saire 
gibi zararı artıran sebeplerle bunların halli 
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için gerekli gayreti göstermekteyiz. Tekrar 
uzun, uzun üzerinde durmıyacağım. 

Köy telefonu konusuna değindiler. Hakika
ten kârlı olmamakla beraber, bir âmme hizmeti 
olarak düşündüğümüz için, telefon tesisini köy
lere kadar götürmekteyiz. Her geçen gün bunu 
hızlandırmaktayız. Burada rakam vermek su
retiyle geçen beyanlarımı tekrarlamak istemi
yorum. Yine Sayın Melen arkadaşımız, Doğuya 
işliyen trenlerde temizlik, su elektrik konula
rındaki eksikliklerin giderilmesi ile bu husus
ta ne gibi tedbirler alınmaktadır, dediler. Be
nim de hassasiyetle üzerinde durduğum bir ko
nudur. Temizlik konusu, su ve elektrik arızala
rı, vagonların eskiliğiyle ilgili bulunduğundan, 
son zamanlarda inşa edilen yolcu vagonları ön
celikle Doğuya işliyen trenlere Verilmektedir. 
Teşkilât garlarında ve diğer mühim merkez
lerde bütün vagonların umumi temizliği, su ik
mali yapılmakta ve trenlere temizlik işçisi ve 
rilmek suretiyle yolda da temizlik yapılarak 
vagonların temiz tutulmasına çalışılmakta ise 
de, Doğuya işliyen trenlerin uzun mesafe katet-
mesi ve bu arada temizliğe riayet etmiyen pek 
çok yolcunun inip binmesi dolayısiyle trenlerin 
istenildiği şekilde temiz tutulması aksamakta
dır ; bununla beraber başlangıçta da arz ettiğim 
gibi, bu konu üzerinde titizlikle durulmaktadır. 
Kurtalan ve Tatvan ekspresleri en geç Haziran 
1970 ayı sonunda dizel lokomotifleri ile çekile
cektir. Fransa'dan alman lokomotifler Mayıs 
ayı sonunda Türkiye'ye gelmeye bağlıyacaktır. 
Motorlu tren seferleri Malatya'dan Elâzığ'a 
uzatılmıştır; temizlik konusu üzerinde, demin 
de arz ettiğim üzere, titizlikle durulmaktadır, 
Dizelizasyon projesi tatbikatında her halde te
mizlik daha fazla olacaktır. 

Yine, Sayın Melen arkadaşımız, Van gölü 
işletmesi hakkında sual tevcih ettiler, özel bir 
kanuna göre banka tarafından işletilmekte bu
lunan Van gölü işletmesinin demiryolunun Tat
van'a ulaşmış bulunması ve Tatvan - Van gölü 
irtibatını sağlıyacak olan tren ferilerinin inşa
atının bir hayli ilerlemiş bulunması sebebiyle, 
bu işletmenin DD na devredilmesi yönetim ve 
işletmecilik bakımından zaruri bulunmaktadır. 
Bu hususta hazırlanmakta olan kanun tasarısı 
nihai şeklini almış bulunmaktadır. 

Sayın Orhan Kor, arkadaşımız ve Sayın Te
kin Ârıburun arkadaşımız THY ve DHM konu

sunda mütalâalarda bulundular. Kendilerine 
teşekkürlerimi arz- ederim ve konuşmamın ba
şında da arz ettiğim üzere, grup sözcülerine vo 
kişisel görüşlerini beyan eden arkadaşlarıma 
yapıcı konuşmalarından dolayı teşekkürlerimi 
arz ederim. Hepinize saygılarımı arz ederim. 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ulaştırma Bakanı teşek
kür ederim, efendim. Sayın Bingöl, son söz za-
tıâlmizin, buyurunuz efendim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Muhterem Başkan, 
değerli senatörler; 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde, yıllardır 2 
konu dikkatimi çekmiş ve defaatle huzurunuzu 
işgal etmiş, bu konularda müteaddit istirham
larda bulunmuştum. Biraz evvel, kıymetli Ulaş
tırma Bakanımız bizi ihya eden bir müjdede bu
lundular; hakikaten mesmuatımıza göre, Doğu 
ekspresleri dizel lokomotifleri ile çekilmek su
retiyle, çok kısa samanda bu üzüntüden kurtu
lacağınım duymuştuk. Kendileri toleranslı ko
nuştular, Haziran sonuna kadar va'detttfer, bu 
bizim için büyük bir müjde oluyor. Kendilerine 
hakikaten teşekkür ederim. 

İkinci konu ki, bu arada bu çok usun 36 
33 saat devam eden yıpratıcı seyahatte Pullman 
vagonlarının da seferlere konacağını, vagonların 
değiştirileceğini ve lokantalı vagonların da 
sadre şifa verici kifayette olacağını, beyan et
mişlerdi. Bu konunun da tahakukıiını hakikaten 
hasretle bekliyoruz ve büyük minnet borcu al
tında kalacağız. 

İkinci konu, PTT Türkiye'de büyük hamleler 
yapmıştır. Cidden Tekniğini getirmiştir, ve bir
çok kuruluşlariyle bilhasa uzak mesafeleri bir
birine bağlıyabilmek; haberleşeibilmek imkân
larını temin etmiştir. Ancak, bu çok müspet 
rahat çalışmaları yanında ücret politikasında 
bir anlaşmalığımız var, kısa mesafelerde. Ha
kikaten büyük konuşmalar da olmakta ve tek
niğin, fennin, insan buluşunun bu çok müspet 
imkânından büyük çapta istifade edilmekte
dir. Fakat, mesafe uzadıkça bâzı müşküller 
yanında, bir fiyat müşkülü de müteşb'bbleri 
bazan bundan mahrum bırakmaktadır. Geçmiş 
bütçelerde arz etmiştim. Devrin bakanları ilgi
lendiler. Birinci kademede bir hamle oldu, 
bunun için hakikaten minnettar ve müteşekki
riz. Uzun mesafeler için âzami 9 bölüm vardı; 
9 küsur liralık 3 dikakalık konuşma 7 küsur 
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liraya indi. Uzak mesafelerle konuşanlar için 
bu büyük bir kazanç oldu. Ancak, bizim istir
hamımız §u : Ulaşımda mektup telgraf tek ta
rifeye tabi. Ama, büyük imkân sağlıyan 
telefon konuşmaları değişik tarifeye, kademeli 
bir tarifeye tabi. Anayasamız fırsat eşitliği 
imkânlarını veriyor, fakat uzak mesafelerde 
biz bundan istifade edemiyoruz. Çok temenni 
ediyoruz, istirham ediyoruz, bir fiyat ayarla
ması yoliyle uzak mesafeler deki ulaşımları, 
telefon haberleşmelerini de, bu tek fiyata doğru 
olmasa bile, ki, hatırladığıma göre burada 
Ulaştırma Bakanı bir evvelki tarifenin % 50 
si zam yapmak suretiyle bir ayarlama yapa
cağız şeklinde bir vaitte bulunmuşlardı Çok 
temenni ederiz, hiç olmazsa bu ela büyük bir 
imkândır, büyük işler yapan, büyük netice
ler alan bu teşekkülden bu talebimizi de dik
kate almalarını, uzak mesafede bulunan, ni
metlere muhtacolan bu vatandaşların da bu 
dileklerini dile getirdiğim için ilgi göster
melerini mazur görmelerini diler, huzurunuzu 
saygıyla selâmlar, bütçenin hem kendilerine 
hem Yüce Milletimize ve Hükümetimize ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni eder huzurunuzu 
saygıyla selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşskkür ederim, Sayın Bin
göl. 

Muhterem senatörler, Ulaştırma Bakanlığı 
ve DHM İşletmesi Genel Müdürlüğü bütçeleri 
üzerindeki görüşmeler ikmal edilmiş bulun
maktadır. 

Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinde bö
lümlere, DHMİ G-enel Müdürlüğü bütçesinde 
maddelerg geçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir, efendim. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümlerini 
okutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12:000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 090 

11 714 997 

13.000 Yönetim giderleri 1 114 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 74 002 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 645 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler.., Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 105 001 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 865 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

34.000 Malî transferler 325 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 50 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.00 Borç ödemeleri 30 000 / 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nci Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/289; Cumhuriyet Senatosu 1/1104) 
(S. dayısı : 1390) (Devamı) 

BAŞKAN — 1970 yılı Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerini oku
tuyorum. 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı cari har
camaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (52 824 500) lira, yatırım 

harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzeer (18 136 750) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 140 539) 
lira ki, toplam olarak (72 101 789) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı (A/l), 
(A/2) ve (A/3) sayılı cetvellerin bölümlerinin 
tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

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

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları im
letmesi Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı 
(B) işaretli cetvelde götserildiği üzere 
(72 101 789) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN —ikinci maddeye bağlı (B) işaretli 
cetvelde mevcut bulunan bölümlerin tümünü 
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

ikinci maddeyi (B) işaretli cetveliyle bir
likte oylarınıza arz edij/orum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmişitr, efendim. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1970 bütçe yılmda da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetve
liyle birlikte oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş

tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli 
cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İslet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6888 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetve
liyle birlikte oyunuza arz ediyorum : Kabul 
edenler... Etmiyenler... Eabul edilmiştir. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçlan) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1989 yılı Bütçesindeki tertibinde kar
şılığı bulunan borçlar ilgili oklukları hiz
met tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1983 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine 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) cetvellerin? dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak öder.2ktc-n 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı. tssis ve büyük onarım 
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A 3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalma-
lar bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli catvoliyle 
birlikte oyunuza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kafoul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

1970 yılı Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Mezkûr bütçe açık oya vaz'edilecektir. An
cak bugün Muhterem Heyetiniz müstemir ve 
müsmir çalışmalariyle yorgun düşmüş bulun
maktasınız. Riyaset bunu nazarı itibara ala
rak, bu açık oylamanın 13 Mayıs 1970 Çar
şamba günkü birleşimde yapılacağını arz eder. 

Muhterem senatörler Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesi ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesinin teşkilâta ve Aziz 
Milletime hayırlı ve uğ-urlu olmasını temenni 
ederim. 

Muhterem senatörler bugünkü icra edilen 
açık oylamaların neticelerini arz ediyorum : 

İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütre kanun 
tasarısına 113 sayın üye iştirak etmiş; 104 
kabul, 9 ret ile tasarı Yüce Senato tarafından 
kabul edilmiştir, efendim. 

istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütçe 
kanunu tasarısına 113 sayın üye iştirak 
etmiş; 104 kabul, 9 ret oyu ile tasarı Cumhu
riyet Senatosu Heyeti Umumiyesinoe kabul 
edilmiştir, efendim. 

Ege üniversitesi 1970 yılı bütçe kanunu ta
sarısına 109 sayın üye iştirak etmiş; 99 ka
bul 9 ret, bir çekinser oyla tasarı kabul edil
miştir efendim. 

Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısına 113 sayın üye iştirak etmiş; 103 
kabul, 9 ret, 1 çekinser oyla tasan kabul edil-
mişir, efendim. 

Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe ka
nunu tasarısına 111 sayın üye iştirak etmiş; 
100 kabul 9 ret, 3 çekinser oyla tasarı kabul 
edilmiştir,ef endim. 

İktisadi ve Ticari ilimler Akademileri 1970 
yılı Bütçe kanunu tasarısına 113 saym üye iş
tirak etmiş; 102 kabul 9 ret, 2 çekinser oyla 
tasarı kabul edilmiştir, efendim. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı 
Bütçe kanun tasarısına 107 sayın üye iştirak 
etmiş; 100 kabul, 6 ret, 1 çekinser, 1 boş oy 
kullanılmış. Böylece Yüce Senato tarafından 
tasarı kabul edilmiştir. 

Muihterem senatörler, bugün müstemir ola
rak demin de arz ettiğim gibi, müsmir 1>ir ça
lışma ile 9 saatlik bir mesai sarfetmiş bulu
nuyoruz. Bu müddet içinde muhterem sena
törlerin Başkanlık Divanına lütfetmiş olduk
ları müzaharet için teşekkürlerimi arz ederim. 

Bugünkü program müzakerelerimiz netice
sinde (grupların müşterek bir takriri var, ses
leri.) 

Muhterem senatörler, birUeşimd kapatmadan 
önce muhterem grup başkanları tarafından ve
rilmiş bir önerge var; Yüce Heyetinize takdim 
ediyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 

1970 yılı Bütçe kanun tasarısının Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine 
ait programn 13 ve 14 Mayıs 1970 günlerine 
ait kısmında aşağıdaki sıraya göre değişiklik 
yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

13 Mayıs 1970 Çarşamba 

Tarım Bakanlığı 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Köy İşleri Bakanlığı 
Orman Bakanlığı 

14 Mayıs 1970 Perşembe 
Çalışma Bakanlığı 
Sanayi Bakanlığı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Maliye Bakanlığı 

C. Senatosu A. P. C. H. P. Grupu 
Grup Başkkanvekili İstanbul 

Muğla Fikret Gündoğan 
İlyas Karaöz 

G P. Grup Başkanvekili 
Vân M. B. G. 

Ferid Melen Fahri özdilek 
Kontenjan Grupu 

Hayri Dener 

— 394 
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BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo- I miz bulunmadığından 70 nci Birleşimi 13 Mayıs 
rum. Kabul edneler... Etmiyenler... Önerge kabul 1970 Çarşamba günü saat 9,00 da toplanmak 
edilmiştir. üzere kapatıyorum efendim. 

Programda konuşulacak başka bir mesele- | Kapanma saati : 19,25 

— 395 — 

• * • 
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İstanbul Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu. 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : İl:'! 

Kabul edenler : 10-1 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : (i 
Oya katılım yani ar : 61 

Acık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADİYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaeh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şen ocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 
Mansur Ulusoy 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin YYlmaztürk 

BURDUR 
O. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Soımunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa -Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

I Kabul edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
V. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Ka 1 paki ı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Rofet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Ab dur r a liman Ka vak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Aituntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

396 — 
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YOZGAT 

Sadık Artukraaç. 

İsmail Yeşilyurt 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Halil Goral 

CUMHURBAŞKANI N-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[ Reddedenler j 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 

Mehmet Hazer 

MANİSA 

Doğan Barutçooğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Güle<z 
(B.) 

BURSA 
t. Sabin Çağlayan,sil (B.> 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ. 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 

Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
S i m Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

[Acık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Ün er 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat öçten 

TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 

Zihni Betil 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. liûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün (İ.) 
Adil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 3 

....»*. -<. . . 
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istanbul Teknik Üniversitesi 1970 yılı Bütc 8 kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 11-i 

Kabul edenîıer : 10-) 
Reddedenler : 9 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 67 
Açık üyelikler : 3 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turönh 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
AJi Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

[Kabul 
BOLU 

Alâeddin Yılmaztürk 
BURDUR 

('). Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özrçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâlıattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

edenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Tekin Arı burun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
î. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Ybriurrahman Bayar 

MUĞLA 
11 yas Kara öz 

İsa Hisan Bingöl 
NİĞDE 

Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi TeATetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
il i Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

— 398 
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YOZGAT 

Sadık Artııkmaç 

ismail Yeşilyurt 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acun er 
Re Cet Aksoyoğlu 
Emanıülah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDİN 
îskender Cenap Ege 

C. Senatosu B : 70 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 

Ahmet Demir Yüce 

[Reddedenler] 
MALATYA 

Nurettin Akyurt 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadiı 
Hidayet Aydıner 

İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 

Mehmet Hazer 

MANİSA 

Doğan Barutcuoğlu 

[Oya katılmıyanlar] 

Halil Goral 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayabil (B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet. Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğiu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çnmralı 
Fakih özlen 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
î. Şevki Alasağun 
(Başkan) 

[Açık üyelikler} 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Mehmet İzmen 
Fahri KJoratürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ORDU 
Selâhattin Acar 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğiu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (İ.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Ege Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylarım sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

183 
ıon 
99 

9 
1 

7] 

[Kabul edenler] 
TABİİ ÜYELER 

Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurda kul er 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Inkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürüm oğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Sara Yaleuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM! 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 

Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozuklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
V. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikoeligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Ozmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça / 

t. Etem Erdinç 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İl yas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım înebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

UEFA 
t. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 
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ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akaclh 

Hidayet Aydmer 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Öz güneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünal di 
(Bşk. V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 

Mehmet ila zer 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 

MANİSA 

Doğan Barutçuıoğlu 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

Halil Goral 
BALIKESİR 

Nuri D emir el 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gükz 
(13.) 

15 URSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar ' 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
HxlKKÂRİ 

Necip Seyhan 
İSTANBUL 

Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
Sırrı At alay (Bşk. V.) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

Tayfur Sökmen 
Ragıp ün er 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil ci 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
i. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Şevket, Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcu oğlu 

TOKAT 
Zihni Botil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURB A ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hayri Dener 
Kasım Gülek 
Vehap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün (İ.) 
Âdil Ünlü 
Su ad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivaa 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 
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Ankara Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karaveiioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zereıı 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Âkit' Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin Iııkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 113 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 61 

Açık üyelikler : 3. 

[Kabul 
BİTLİS 

Orhan Kürümoğlu 
BOLU 

Alâettin Yılmıaıztürk 
BURDUR 

Ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket Ozçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
ibrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

edenler] 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügilı , 
İÇEL 

Talip Özdolay 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
0 . Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Naızif Çağatay 
MHiımin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligill 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersaın 
Ruhi Tuınakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Erfcürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
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TRABZON 
Reşat Zaloğlıı 

UBFA 

İ. Eteni Karakapıeı 
Hasan Oral 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

İÇEL 

Lütfi Bilgen 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Ref et Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgünej 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 

M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 

MALATYA 

Nurettin Akyıırt 

MANİSA 

Mehmet Hazer Doğan Barutçuoğlu 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

[Oya katılmıyanlar] 
BALIKESİR 

Nuri Demirel 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil (ıB.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmen 
Fahri Eorutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasını Gülek 
Vahap Güvene 
Osman Koksal 
Cemal Madaııoğlu 
Zerin Tüzün (I. ) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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[Açık üyeliMer] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 
C. (Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 3 
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Hacettepe Üniversitesi 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 11] 

Kabul edenler : 10(1 
Reddedenler : 9 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıy anlar : 69 

Açık üyelikler : 3 

TABİİ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mefhmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
N"ejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Brtuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Edip Soımınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 

Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça ' 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Befet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Gemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaç 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıeı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet Izmon 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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TABİÎ ÜYE I 

M. Şükran Özkaya 

GAZİANTEP 

Salih Tanyeri | 

TABİÎ ÜYELER 1 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai OT£an 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder öztekin 
Mehmet Ün al di 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil öoral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

[Reddedenler] 
ÎOET/ 1 

Lütfi Bilgen 

İZMÎR 

Necip Mirkelâmoğlu | 

KARS 1 

Mehmet Hazer 

MALATYA 

Nurettin Akyurt J 

[Çekinserler] 
AMASYA 1 

Macit Zeren 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 1 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez | 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil (B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

1 DENİZLÎ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
J Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

J Ekrem Özden 

[Açık ' 
Eskişehir 
Sivas 
C. Başkaı 

Yeki 

KARS 1 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 1 
Lûtfi Tokoğlu 
(Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

i Fakih Özlen 
KÜTAHYA 

1. Etem Erdinç 
MALATYA 

Hamdi Özer 
MARAŞ 

Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 1 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
1 Hüseyin Avni Göktürk | 

iyelikler] 
1 
1 

unca S. Ü. 1 

m 3 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım İneheylıi 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 

' Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
ZONGULDAK 

Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasım Gülek 
Vah-ap Güvene 
Osıman Koksal 
Cemal Madanıoğlu 
Zerin Tüzün (1.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayra Ürgüplü 
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iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylaması sonucu 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı : 183 
: 113 

102 
9 
2 

67 
3 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılnı ıyanlar 
Açık üyelikler 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAB 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rıfat Öztürkcine 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligilı 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tun akan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza İsıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadla 
Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet îzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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[Reddedenler] 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 

MALATYA 

Nurettin Akyurt 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattiıı Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yrılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

İÇEL 

Lûtfi Bilgen 

MANİSA 

Doğan Barutçuioğlu 

İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 

TUNCELİ 

Arslan Bora 

[Çekinserler] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 
AMASYA 

Macit Zeren 

[Oya katılmıyanlar] 
BİNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BOLU 

Turgut Yaşar Gülez 
(B) 

BURSA 
İ. Sabri Cağlayanıgil (ıB.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

IÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Ekrem Özden 

KAR9 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteseoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

ORDU 
Selâhattin Aear 

[Acık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivas 1 

C. Başkanınca S. Ü. 1 

Yekûn 

KARS 
Mehmet Hazer 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

Şevket Koksal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mum cuo ğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Kasını Gülek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Zerin Tüzün 
a.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 
Üye sayısı : 183 

Oy verenler : 107 
Kabul edenler : 100 

Reddedenler : 6 
Çekinserler : I 

Oya katılnııyanlar : 75 
Açık üyelikler : 3 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Kâmil Karavelioğlu 
Fahri Özdilek 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
ismail Yetiş 

ANTALYA 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 
Cemalettin înkaya 
Nejat Sarlıcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

BİTLİS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Ala ettin Yıhııaztürk 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Cahit Ortaç 
ÇANAKKALE 

Nahit Altan 
ÇANKIRI 

Gürhan Titrek 
ÇORUM 

M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügilı 

İÇEL 
Talip üzdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat Öztürkeine 

Cemal Yıldırım 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali AlKan 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KONYA 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
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RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYrA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

srvAs 
Nurettin Er türk 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İ. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç. 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hidayet Aydmer 
Hayri Dener 
Mehmet İzmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Ragıp Üner 
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TABll ÜYE 
M. Şükran Özkaya 

ÎÇEL 
Lûtfi Bilgen 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. V.) 

AMASYA 
Macit Zeretn 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mahmut Vural 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Necip Mirkelâmoğlu 
MALATYA 

Nurettin Ak'yurt 

[Çekinser] 
ANTALYA 

Mehmet Pırıltı 

[Oya hatılmıy anlar] 

MANİSA 
Doğan Barutçu*) ğlu 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

A. 
BİNGÖL 

Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
(B.) 

BURSA 
1. Sabri Çağlıyangiî 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GÎRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebruro Aksoley 
Fikret Gündoğan 

Ekrem Özden 
KARS 

Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.) 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fakih özlen 

MALATYA 
Hamdi özer 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan.) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
Sivaa 1 
C. Başkanınca S. Ü. 1 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Âdil Altay 
Rifat Öçten 

TEKİRDAĞ 
Hayrı Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Lûtfi Akadk 
Kasım Gülek 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün (1.) 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

70 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 5 . 1970 Sah 

Saat : 09.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKİNCÎ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAPJ 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Dağıtma tarihi : 0 . 5 . 1970) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Beden Terbiyesi G. Md. Bütçe 





Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /288) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 15 . i . 19 
Sayı: 71 - 1019/1820 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye (Bakanlığınca Hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 
ca 14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 y 
kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik lolarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D em 

Başbakan 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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GEREKÇE 

Beden Terbiyesi <îenel Müdürlüğünün 1970 Malî yıl katma bütçe Ihizmet ive masraflarının müfredat ve 
açıklanmış lolduğu lüzere (A/ l ) işaretli cetveldeki cari Iharcamalar için (28 702 315) lira, yatırım harcamala 
ve transfer fharcamaları için de (17 088 520) lira ki, ceman (88 390 836) lira lüzerinden tanzim edilerek t 

1970 (Bütçe teklifi (bâzı zaruri değişiklikler dolayısiyle, 1969 malî yılı İBütçesine nazaran (3 743 613) l 
dır. 

Hizmetlerin mahiyetine ve zaruri sebeplere istinaden ödemeği artırılan tertiplerle tenzile tabi tutulan t 
sına gtöre aşağıda kısaca arz ve (1969 yüı harcamma g*öre ihtiyaca kâfi ıgeleceği tahmin olunan tertip 
olunmuştur. 

Bölüm Madde 

12.000 110 Aylıklar : 
4047 sayılı Beden! Terbiyesi Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanunuma bağlı 1 ve 2 sayılı cetv 
lardan (L) cetveline alman 9 aded 'memur 'kadrosu çıktıktan sonra geriye kalan fiilî kad 
4598 ve 242 sayılı kanunlar gereğince, 1, 2 ve 3 üst derece alanların ve 1970 yılımla terf 
birlikte bir yıllık aylıkları tutarı (39 683) lira ilâvesiyle (822 211) lira ödenok tekli 

150 819 ısayılı Kanun igereğince yapılan ödemeler : 
819 sayılı Kanun gereğince ödenecek avanslar için açılan bu maddenin muhafazası için 

210 Hizmetliler ücreti : 
Hizmetliler kadrosunda bir değişiklik olmamakla beraber geçen yıl % 35 zammın % 25 o 
teklif edilen (134 000) lira ilâvesiyle (1 822 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

230 'Geçici hizmetliler ücreti : 
Mevcut barem içi (E) cetveli kadrolarına ilâve edilen 3 kadro ve sağlık kurulu kadrola 
ücretleri tutarı (373 915) lira fazlasiyle (2 373 915) lira olarak teıklif edilmiştir. 

250 Yabancı ruızmanlarla yardımcıları ücreti : 
1971 yılında yurdumuzda yapılacak Akdeniz Oyunlarına sporcularımızı hazırlamak, antr 
ideki seneler için yerli antrenörler yetiştirmek gayesiyle 21 federasyonun ihtiyacı bulunan 
man ile yardımcılarınım 1 yıllık ücretlerini karşılamak üzere geçen yıla nazaran (1 116 0 
ödenek konulması teklif edilmiştir. 

Bedeni T. Gn. •Md. Bütçesi (S. Sayısı : 13)89 
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Bölüm Madde 

281 Matbaa işçileri ücretleri : 
ıSpor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredildiğinden, bu ter 
leri için ödenek teklif edilmemiştir. 

282 Diğer işçi ücretleri : 
'Teleiksi ve Telesiyej işletmesi 1 Mart 1970 tarihinden itibaren iller bölge müdürlüklerine dev 
teklif edilmemiştir. 

340 Tedavi Ye ıcenaze ıgiderleri : 
1969 yılı Grene! Bütçe Kanununun 37 nci maddesi gereğince ücretli m'omurlarm da tedavi ve 
maları sebebiyle geçen yıl teklif edilen ödenek ilik üç aylık devrede tamamen harcanmış ve a 
ma yapılmıştır. Bu itibarla tedavi ve cenaze giderleri tertibine geçen yıla nazaran (22 000) lir 
konulması teklif edilmiştir. 

370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunıun 14 ncü maddesinin (<a) ve (b) fılkralariyle 7236 sayılı Kanunun 7 inci mad 
tabi memurların 1 yıllık emekü keseneği tutarının % 14,5 ile % 100 artış farkı karşılığı olara 
(383 483) lira olarak teklif edilmiştir. 
12.110 Aylıklar : «822 211 
12.210 Hizmetliler ücreti: 1 822 i500 

2 644 711 X 14,5 = 383 483 
Soısyal Sigortalar Kurumu kesenek ve karşılıkları : 
(B) cetveline dâhil kadroları işgal etmekte olan hiametlilerin Sosyal Sigortalar Kurumuna ödem 
olarak geçen seneye nazaran (5 130) lira moksıainiyle (284 870) lira olarak teklif edilmiştir. 
Fazla çalışma ücreti : 
657 saydı Personel Kanununun imali mülkümlerinin bu yıl tatbik edileceği göz önünde bulund 
(51 700) lira nıoiksaniyle (50 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Kasa tazminatı : 
Muhasebat Genel Müdürlüğümün 178 sayılı genel teklifi gereğince kadro tutarlarımın % 30 nislb 
ıminatmm % 35 e yükseltilmesi ve 1970 yılında bir üst dereceye terfi edecek Muhasdbe Müdü 
önüne alınarak geçen yıla nazaran (3 000) lira fazlasiyle (10 9'20) lira olarak teklif edilmiştir 

Bedeni T. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 

12.000 380 

410 

520 
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811 Sürekli görev yollukları : 
Genel Müdürlüğün taşra teşkilâtının bulunimaıması dolayısiyle taşraya sürekli görevle tâ 
Ankara'dan temini sebebiyle sonelerdir pek az harcama yapılan bu tertibe (3 000) lira 
lif edilmiştir. 
813 'Geçici görev yolluğu : 
.1969 yılı harcaması ve tasarruf tedbirleri seibebiyle bu tertibe geçen yıla nazaran (7 000) li 
teklif edilmiştir. 

814 Yalbancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Her sene konulan tahsisatın altında bir sarfiyat yapılması ve tasarruflar nedeniyle bu t 
lira 'konulması telklif edilmiştir. 

821 Müfettişler geçici görev yolluğu : 
1969 yılı sarfiyatına göre ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından (6 000) lira ımksaniylc 

829 Danışma Kurulu üyeleri geçici görev yolluğu : 
Merkez Danışıma Kurulunun ayda bir yapacağı toplantılar 1971 yılında yapılacak Akd 
dan bunlarım yo'lluM arını karşılamak amaciyle geçen seneye nazaran (7 500) lira. faz 
miştir. 

834 Kurs yolluğu : 
1970 yılında hizımet içi eğitime tâbi tutulacak personelin yollukla rım< karşı lam alk üz 
noıksaniyle (25 00O) lira olarak teklif edilmiştir. 

841 Tedavi yolluğu : 
Ücretli memurların tedavi yolluklarının karşılanıra ası sebebiyle geçen yıla nazaran (1 
teklif edilmiştir. 

853 Yurt dışı geçici 'görev yolluğu : 
1969 yılı harcamaları göz önünde bulundurularak ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığımd 
ilira olarak teklif edilmiştir.. 

854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Geçjen yıl harcamaları göz önünde 'bulundurularak ve ihtiyaca kâfi geleceği düşüme/ 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Beden T. Gn. 'Md. Bütçesi ('S. Sayısı : 1389 



— 7 — 

871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu : 
Kadro yetersizliği sebebiyle yurt dışına staj ve öğrenime gönderilecek öğrenci adedine g 
düşüncesiyle (50 000) lira noksamiyle teklif edilmiştir. 

911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları : 
1971 yılında İzimir'de yapılacak Akdeniz Oyunlarına hazırlanmak maksadiyle yoğun bir ç 
21 Federasyon, 1970 Bütçe ve programını bu e'sas üzıerine hazırlamış bulunduklarından); y 
temaslarına iştirak edecek idareci ve sporcuların 6245 sayılı; Harcırah Kanununun 23 ncü m 
cırahlarını karşılama/k amaciyle bu tertibe gecen yıla nazaranı (800 000) lira fazlasiyle (6 
miştir. 

912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları : 
1971 yılında izmir'de yapılacak Akdeniz oyunlarıma hazırlanacak millî ekiplerimiz daha çjofe yu 
maçı yapacaklarından bu tertibe geçen yıla nazaran (200 000) lira moksa'niyle (2 800 000) lir 
miştir. 

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği düşünüldüğünden bu tertibe geçen seneye nazaran (5 000) lira noksan 
ması teklif edilmiştir. 
Yayın alımları ve (giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği düşünüldüğünden bu tertibe geçen yıla nazaran (5 000) lira noksaniy 
teklif edilmiştir. 
Yakacak alım ve (giderleri : 
Grene! Müdürlük dışında Genel Müdürlüğe ait kendi binalarında oturmakta olan Atletizmi, Es 
,nasyonları Fuel - Oil ile ısıtıldığımdan bunlanın yakacak ihtiyaçlarını karşılamak amaciyle1 geçen se 
ısiiyle (35 000) lira olarak teklif edilmiştir... 
'Hizmetli iğiyim, alım ve giderleri : 
Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında çalışan ve giyim verilmesi gereken personele bu ihtiy 
nazaran (4 '890) lira fazlasiyle (34 490) lira olarak teklif edilmiştir. 

190 Diğer alım ve giderler !: 
G-enel Müdürlük ve Federasyon binalarımın elektrik tesisatı tamir malzemesiyle anahtar, kilit 
raflarının karşılanmasını t emmen geçen yıla nazaran (1 000) lira fazlasiyle (3000) lira olarak t 
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230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yıl konulan (85 0O0) lira tahsisatın ikincil 3 aylık sarfiyatınla görte ancak ı 
ihalen Genel Müdürlüğün ikamıet ettiği binanın mevcut lâmbalarının % 50 sinin değ 
göre (15 000) liralık bir masrafı gerektirdiğinden geçten yıla nazaran (15 O'OÖ) lira fazlas 
ımişti'r. 

350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ile ilgili giderler : 
İstabul'da yeni kurulan Spor Sağlık Merkezinin, araç, gereç ve ilâç alımları ile ilgili giderle 
çen yıla nazaran (93 000) lira fazlasiyle (98 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

410 Posta, Telgraf giderleri ,: 
(Günden güne genişiiyen iş hacmi ve buna ilâve olarak 1971 de yapıilacak Akdeniz Oyunl 
ve telgraf muhaberatının masraflarını karşılamalk amaciyle geçen yıla nazaran (15 OO'O) 
teklif edilmiştir. 

420 Telefon giderleri : 
Genel Müdürlüğün iş hacmi d*oiayıısiyle bünyesinde yeniden teşekkül1 eden ünitelerlıe, 21 
mak maıksıadiyle 200 Kik santral ile İstanbul'daki federasyon büroları ihtiyaçları için ta 
man ve konuşma masrafları ve buna paralel olarak yurt sathında devamlı bir gelişm 
spor faaliyetleri' bunlara ilâveteni 1971 yılında memleketimizde yapılacak olan Akdeniz 
rulacak telefon tesislerinin abonman maısrtaflariyle bu organizisyon dolayı'siyle yapı 
telefon konuşmalarının masraflarını kanşılıyıaıbilmesi için geçen yıl konulan (80 0O0) l 
siyle (100 000) lira teklif edilmiştir. 

520 (Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri1 : 
Genel Müdürlük makara arabia&iylc triportör ve 3 aded hizmet motosikletinin ve satınâlınac 
dışındaki hizmeti yedek parça ve yakıt giderlerini karşılamak amaciyle geçen yıla nazara 
lira konulması teklif edilmiştir. 

14.000 110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
İhtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından bu tertibe (5 000) lira noksaniyle (5 000) (lira kon 

14.000 130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
İlk 'üç aylık devrede geçen yıl konulan ödenek, tamamen sarf edilmiş ve ek ödenek talebind 
(3 000) lira fazlasiyle (15 000) lira konulması teklif edilmiştir. 
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342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : 
Tertibin muhafazası bakımından (4 999) lira noksaniyle (1) lira teklif edilmiştir. 

430 Para taşıma giderleri : 
Bölgelerdeki ıspor tesisleri ve inşaatlarında görevlendirilen personelin aylık ve ücretlerinin zam 
bu tertibe geçen sene konulan ödenek 8 aylık harcıaıma durumuna göre bitmek üzere olup yetıişmi 
ye (1 000) lira fazlasiyle (4 000) lira teklif edilmiştir. 

510 Kurs giderleri : 
Bir yıllık sarfiyata ve mevcut programa göre (30 000) lira kâr geleceği anlaşıldığından (5 000) l 

550 Staj ve öğrenim giderleri : 
Kadro yetersizliği sebebiyle yurt dışına staj ve öğrenim için gönderilecek öğrenci adedine göre 
şıldığından (40 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

571 idame ve geliştirme giderleri : 
1968 m/alî yılı katî hesabına göre (1 440 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından (560 000) li 

573 7258 sayılı Kanunun 4 ncu maddesi gereğince yapılacak giderler : 
21 federasyonunun faaliyet programları gereğince yurt içinde ve yurt dışında yapacakları her t 
rın (bilhassa 1971 yılında yurdumuzda düzenlenecek Akdeniz oyunlarına hazırlanmak) ve bunları 
Kiilletleraırası kampların, kursların gerektirdiği masraflar ile ıspor malzemeleri ve müsabakal 
rafları karşılamak amaciyle geçen yıla nazaran (326 629) lira noksaniyle (7 150 000) lira olara 

15.000 921 Büro giderleri : 
Bir yıllık sarfiyata gör© (5 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından (20 000) lira noksaniyle 

922 Bir yıllık sarfiyata göne (1 000) liranın kâfi geleceği düşüncesiyle (9 000) lira noksaniyle tekl 
923 Bir yıllık sarfiyata göre (10 000) liranın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından (40 000) lira nok 
926 Bir yıllık sarfiyata göıre (10 000) liranın ihtiyacı ıkarşılıyacağı düşünüldüğünden (90 000) liria no 

ılif edilmiştir. 
929 Bir yıllık sarfiyata göre (1 000) liranın ihtiyaca kâfi geleceği anlaşıldığından (4 000) lira noksa 

16.000 111 Büro giderleri : , 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulunduğun 
bul tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 
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112 Ulaştırma giderleri : 
Spor - Toto kuponu basan .matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulun 
tertibe ödenek teklif edememiştir. 

114 Kira bedeli : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulund 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

115 Giyim, kuşam alım ve giderleri : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne 'devredilmiş bulund 
tertibe ödenek teklif edilmemiştir. 

117 Yiyecek adım ve giderleri : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa Spor -« Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredildiğindıeıı, b 
nek teklif edilmemiştir. 

119 Diğer alım ve giderleri : 
Spor - Toto kuponu basan matbaa. Spor - Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredilmiş bulund 
tertibe ödenek teklif edilnıeımiştir. 

710 Temsil giderleri : , 
1969 malî yılı bütçesine ikonulan (15 000) liraılık ödenek ihtiyaca kâfi gelmediğinden bu t 
ihtiyaca cevap vermiyeceği ankiışılan hu fasla geçen yıla nazaran (15 000) lira fazlasiyl 
tir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 811 Etüt ve proje giderleri : 

Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında yer alan spor saha ve tes 
mak aınıaciyle bu tertibe geçen yıla nazaran. (1 219 999) lira fazlası ile (1 220 000) lira k 

812 Teknik personel ücretleri : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında yer alan spor ve tesislerin 
teknik personel ücretlerini karşılamak amaciyle bu tertibe (93 999) lira fazlasiyle (94 00 

813 Teknik personel geçici görev yolluğu : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca kabul edilen yatırım programında yer alan spor saha ve tes 
dirileaek teknik elemianların yolluklarını karşılamak maksad'iyle bu tertibe geçen yıla n 
lira konulması teklif edilmiştir. 
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22.000 811 Yapa tesis ve büyük onarım giderleri : 
Geçen senelerden mukaveleye bağlı olarak devreden inşaatlarla 1970 yılı programına dâhil inş 
giderleri için (1 850 000) lira fazlasiyle (39 200 000) lira ödenek konulması teklif ledilmiştir. 

812 Teknik personel ücretleri : 
Yatırım hizmetlerinde çalıışan teknik personel ile yurt sathına yayılan spor saha ve tesislerimiz 
ceklerin yevmiyelerini karşılamak üzere (800 000) lira noksaniyle (1 200 000) lira ödenek konu 

815 İşçi ücretleri : 
Yatırım hizmetlerinde çalıştırılacak işçi statüsüne tabi personelin ücretlerini karşılamak üzere 
lira konulması teklif edilmiştir. 

23.000 811 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 
Tertibin muhafazası bakımından (1) lira ödenek konulması teklif edilmiştir. 

812 Taşıt alımları : 
Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet hizmet .otosu satmalına cağından yeni 
ödenek konulması teklif edilmiş tiı\ 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 100 Kamulaştırma ve satınalma bedeli : 

1970 yılı yatırım programı ile ilgili olarak istimlâk edilecek arsa bedellerini karşılamak üzere 
ran (837 202) lira noksaniyle (1 000 000) lira kanulması teklif edilmiştir. 

34.000 260 İller bölge müdürlüklerine yapılacak yardım : 
2)1 . 7 . 1965 tarih ve 055 sayılı Kanunla gelirleri iller bölge müdürlüklerine yardım olarak 19 
(12 000 000) lira ihtiyaca cevap vermemekte, dolayısiyle yurt çapında genişliyen spor tesisler 
üzere yeni tâyin yapılamadığı gibi normal terfiler bile zor ışartlar altında karışı lanabilmektedir. 
.gelmiyeceği anlaşılan bu tertibe ıgeçen yıla nazaran (.3 600 000) lira fazlasiyle (15 600 000) li 

270 İller bölge müdürlüklerinin banka kredi borçları için yardım : 
655 sayılı Kanunun neşrinden sonra gelirleri kesilen ve bu sebepten banka kredi borçlarını öd 
nin borçlarını ödiyebilmesi maksadiyle bu tertibe ıgeçen yıla nazaran (400 000) lira noksaniyle 
edilmiştir. 
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35.000 210 % 1 Ek karşılıklar : 
Eski kadrolarla bir üst dereceye terfi edeceklerin kadrolarımın bir yıllık tutarı olan (2 
-geçen seneye nazaran (1 448) lira fazlasiyle (06 448) lira konulması teklif edilmiştir. 

220 Emekli İkramiyesi : 
1101 sayılı Kanundan istifade etmek aimaciyle emekliliklerini istemeleri muhtemel 4 - 5 m 
•geçen yıla nazaran (40 000) lira fazlasiyle (100 000) lira konulması teklif edilmiştir. 

230 Sandık yönetim giderleri : 
Sandık yönetim, giderleri olarak 1970 yılında Kmekli Sandığına ödenimek ü/ere geçe 
(37 800) lira konulması teklif edilmiştir. 

310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
5434 sayılı Kanunun ıgeçici $2 nci maddesi igereğince dul ve yetim aylıkları ile 7184 say 
Genel Müdürlüğümüz emeklilerinden ölenlerin ölüm yardımlarını karşılamak üzere geçen 
(19 400) lira konulması teklif edilmiştir. 

710 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Memur ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaşma S 
yemeğinde kullanılmak üzere) : 
Genel Müdürlüğümüz merkez r^c-mur ve hizmetlilerinin «öğle yemeğine yardıim olarak geç 
(74 871) lira (olarak teklif edilmiştir. 

36.000 310 Kamu İktisadi Teşebbüsleri geç en yıl borçları : 
Yeni açılan bu tertibe (1) lira konulması teklif edilmiştir. 

(B) Cetveli Gelir bütçesi 
1969 malî yılı Bütçesine bağlı (B) işaretli cetvelin tetkikinden de anlaşılacağı üzere ıgelir 
(88 390 386) lira olup,,gelirin mahiyeti ve artışları bölüm sırasına ıgöre mucip sebepleri il 
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(B/2) Vergi dışı gelirleri 
61.000 110 Basımevi gelirleri : 

Spor - Toto ıkupomu basan matbaa Spor . Toto Teşkilât Müdürlüğüne devredildiğinden bu te 
280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis hasılatından elde edilecek gelir : 

Spior - Toto gelirinden Genel Müdürlük hissesi olarak ayrılan % 40 hissenin bir sene zarfında 
zaran (6 000 000) lira artış sağlıyacağı tahmin edildiğinden (86 000 000) lira olarak teklif ed 

62.000 145 Diğer hasılatlar : 
Yurt içinde vo yurt dışında y i pil an sportif faaliyetlerin artması ile bu bölümdeki gelirlerimiz 
durularak 1969 yılma 'nazaran (1 000 000) lira fazlasiyle (2 000 00O) lira civarında olacağı t 

147 Spor tesisleri işletme gelirleri : 
Bu bölümdeki gelirimiz 1970 yJrnda bâzı spor tesislerinin işletmesini iller bölge müdürlüklerin 
bunların haricinde kalacak spor tesislerinden elde edilecek gelirin geçen seleye, nazaran (449 
tahmin edilmiştir. 

320 Faiz : 
Başbayii Emlâk Kredi Bankası haftalık Spot' - Toto hasılatımı zamanında ve muntazam ödem 
tahmini olarak (€44 870) lira noksaniyle (50 130) lira tahmin edilmiştir. 

63.000 310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir : 
Yurt içinde tertibedilecek millî ve resmî spor yarışmalarının geçen seneye nazaran daha az ola 
bir yıllılk gelirin (1 900 000) lira noksaniyle (2 000 000) lira civarında olacağı tahmin edilmiş 

72.000 100 Hazine yardımı : 
Kendi kaynaklarımızdan temin edilenıiyen gelir dışındaki zaruri masraflarla bölgelere yajula 
haklarını karşılamak amaciyle Hazinece yapılacak yardım karşılığı için bu maddeye (8 104 5 
lira konulması teklif edilmiştir. 

400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu : 
Geçen yıldan devreden nakit mevcudumuz (200 000) liradır. 
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Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No: 1/288 
Karar No: 63 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 4 . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulup bilâhara Komisyonumuza havale edilen (Beden Terbiyes 
nunu tasarısı), Gençlik ve Spor Bakam, Beden Terbiyesi Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcisinin 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sırasiyle (A/l), (A/2) ve (A/3 
cari harcamalar için (28 702 315) lira, yatırım harcamaları için (42 600 001) lira, sermaye teşkili ve transfer 
ödenek konulmak suretiyle söz konusu Genel Müdürlüğün gider bütçesindeki harcamalar toplamı olarak (8 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesi, Gençlik ve Spor Bakanının verdiği izahat ve sayın üyelerin 
masını mütaakıp tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, 

1 nci madde, maddeye bağlı (A/3) işaretli cetvelin Bölüm 32.000, (32.100 Kamulaştırma ve satmalma 
ziyette bulunan Manisa Ordu Spor Okulunun, Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek gayesiyle Gençlik ve 
Savunma Bakanlığına ödenmesi gerekli olan ilk taksit tutarı (350 000) liranın ilâvesi suretiyle değiştirilm 
lun satmalınmasmı mümkün kılacak bir hüküm ilâve edilmiştir. 

2 nci madde, bütçe gider-gelir tevazününü sağlamak nedeniyle, maddedeki gelir rakamına (350 000) li 
tir. 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

Ar. Bayar 

Ankara 
II. T. Toker 

Başkan V. 
Ay dm 

İ. C. Ege 

Ankara 
/. Yetiş 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
II. 1. Cop Söz 

Kâtip 
'Erzurum 

R. Danışırımı 

İBolu 
hakkını malıf uzdur. 

K. Demir 

A 
II 

B 
Söz hakk 

N. Y 
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Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
Söz lıafckım m&hfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Kütahya 
î. E. Erdinç 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
Söz hakikim (mahfuzdur. 

C. Karagözoğlu 

Manisa 
/ / . Okçu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Hatay 
Söz hakikim miahfuzdur. 

/ / . Özkan 

İzmir 
Muhalifim 
T. Orhon 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Uşak 
0. Dengiz 

içel 
C. Okyay 

Kars 
K. Okya 

Maraş 
A. Karakü 

iürfa 
Söz hakkım ma 

1. E. Karak 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (-S. Sayısı : 1389 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

CMADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcama
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (28 702 315) lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(42 600 001) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 088 520) lira ki toplam olarak 
(88 390> 836) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (113 509 836) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 1970 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin 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 30 . 6 . 1939 
tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

'MADDE 5. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 30 . 5 . 1941 tarihli ve 4047 sayılı Kanuna bağlı 1 sayılı cetvel
de yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 büt
çe yılında kullanılmaz. 

Beden T. Gn. Md. 

BÜTÇE KARMA KOM 

Beden Terbiyesi Genel Müdürl 

MADDE 1. — Beden Terbiye 
ları için (A/ l ) işaretli cetvelde g 
tırım harcamaları için (A/2) 
(42 600 001) lira, sermaye teşkili 
işaretli cetvelde gösterildiği üze 
rak (88 740 836) lira ödenek ver 

MADDE 2. — Beden Terbiyes 
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiğ 
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 nc 

MADDE 4. — Tasarının 4 nc 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 

esi (S. Sayısı : 1389 



(Hükümetin teklifi) 

'MADDE (). — (Geçen yıllar boçları) maeldelerineleki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1969 yılı bütçesineleki tertibinele karşılığı bulunan borçlar ilgi
li oklukları hizmet tertiplerin elen bu maeldelere, 

.b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 neti m'adelesine göre zamanaşımına uğramamış \e karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hiz
met tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) 
ve (A/o) cetvellerine elâhil ödeneklereleıı (Geçen yıllar borçları maelde-
lerine, Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öelenir.) 

ıMADDE 7. — Aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen ve (B) 
işaretli cetvelin ilgili tertibindeki gelir fazlası ile bunları aşan gelirleri 
gerektiği takdirde hizalarında gösterilen tertiplere 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 öeleneklerden yılı içinde hareanamıyan kısım ertesi yıla devir 
ve birinci fıkra esasları elairesiııele gelir ve ödenek kaydolunur. 

ıBu tertiplerden geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde öelenemi-
yen borçlar müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibinden öelenebilir. 

ıMADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. —'Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, 
Tesis ve Büyük Onarım Giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satnıalmalar ) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Beden T. (in. M d. li 

17 — 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

MADDE 7. — Tasarının 7 nei mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

MADDE 9. — Tasarının 9ncu mad 

-esi (S. Savısı : 1389 
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(Hükümetin teklifi) 

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 
nei bölümünde yer alan ödeneklerden ve 7 nci madde gereğince bilâ-
hara bu bölümlere ödenek kaydedilecek miktarlardan Bayındırlık Ba
kanlığı ile mezkûr Genel Müdürlükçe mutabık kalınacak miktarları, 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin mevcut veya yeniden açılacak aynı 
yatırım hizmetlerine sarfedilmek üzere aktarma için gerekli işlemleri 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödeneklerden yılı içinde s'arfe-
dilmiyen kısımlar müteakip yıl bütçesine devredilir. 

Bayındırlık Bakanlığı mezkûr işleri 3530 sayılı Kanun esasları dai
resinde yürütür. 

MADDE 11. 

MADDE 12. 
yürütür. 

Bu Kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve Spor Bakanları 

Başlbakan 
8. Demirel 

İçişleri Balkanı 
H. Menteşeoğlu 

Sağ. ve ıSos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangil 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. O. Avcı N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 10. — Tasarının 10 n 

MADDE 11. — 

MADDE 12. — 
Beden 1 Önder 

Tasarının 11 

Tasarının 12 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Eğitim Balkanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Adal 
Y. Z 

Bayınd 
T 

Çalışm 
8. 

Orma 
H. 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 138>9 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

16 607 248 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

18 382 

AYLIKLAR Kesim toplamı 782 529 822 212 

12.110 Aylıklar 
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

İŞÇİ ÜCRETLERİ 
0 Matbaa işçi ücretleri 

12.282 Diğer işçi ücretleri 
(işçi ücretleri toplamı : 1) 
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedari ye cenaze giderleri 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 

782 528 

5 

1 
2 
1 

460 

688 
000 
188 

284 
300 

698 

500 
000 
000 

198 
000 

472 000 

8 500 
1 000 
3 
8 

161 

500 
000 
000 

822 211 

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 

290 000 '284 870 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madde Öd encum cesim 

RK ÇALIMIMA KADILIKLAR] 
12.410 Kazla çalısına ücreti 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 4047 sayılı Kanını gereğince verilecek 

fahrî hizmetler tazminatı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 

12.(i 10 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDLNLKLUR 
12.710 Temsil öd ene »'i 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

12, 

.811 
,8l:î 
.814 

821 
829 

/ - Yurt iri yollukları 
YÖXETİM YOLLUKLARİ 
Sürekli görev yollukları 
Oeeici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 
Müfettişler geçici görev yolluğu 
Danışma kurulu üyeleri geçici görev yol
luğu 

1969 ödeneği 
Madde Dölüm toplamı 
Lira Lira 

101 700 

253 320 

7 020 

245 400 

3 000 

534 000 

4 
20 

15 

00 

7 

000 
000 

000 

000 

500 

Hükümetçe iste 
Madde Bölü 
Lira 

50 000 

256 320 

10 

245 

920 

400 

3 000 

439 000 

1 
13 

14 

94 

15 

000 
000 

000 

000 

000 

Dedeni T. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madde 

2.884 
12.841 

12.853 
i 2.854 

,2.871 
'2.872 

ödeneğin çeşidi 

13.000 

DlUER YOLUKLAR 
Kurs yolluğu 
Tedavi yolluğu 
(Yurt iri yollukları toplamı : 264 000) 

/ / - Yurt dışı yollukları 
YÖNLTİM YOLLUKLARİ 
Yurt dışı gerici görev yollukları 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUĞU 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 175 000) 
ÖZLL UİZMLT YOLLUKLARI 

Kesim toplamı 

12.911 İdareci ve sporcuların yurt içi yollukları 
12.912 İdareci ve sporcuların yurt dışı yollukları 

YÖNETİM GİDERLERİ 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

27 000 
500 

50 

80 

00 
;;o 

000 

000 

000 
000 

9 000 000 

(> 000 000 
3 000 000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

25 000 
2 000 

45 

50 

50 
30 

000 

000 

000 
000 

9 600 000 

G 800 000 
2 800 000 

1 351 120 1 514 

GENEL 
LAR 

YO.VETIMLL İLOİLİ ALLM-
Kesim toplamı 

3.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
3.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
3.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
3.140 'Yayın alımları ve giderleri 

259 600 

30 000 
40 000 
75 000 
60 0O0 

267 490 

30 
40 
70 
55 

ooo 
000 
000 
000 

Bedeni T. fin. .Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madde 

13.150 
13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.350 

Ödeneğin çeşidi 

Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderler 
GENEL YÖNETİMLE ÎLGlLl GİDER
LER Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
HİZMETLE ÎLGlLÎ ALIMLAR 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi
derleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

23 
29 
2 

000 
600 
000 

136 000 

40 
10 
85 
1 

000 
000 
000 
000 

5 000 

13.410 
13.420 
13.430 

13.520 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
Taşıma giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

120 000 

35 000 
80 000 
5 000 

12 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

35 000 
34 490 
3 000 

151 000 

40 000 
10 000 

100 000 
1 000 

98 000 

155 000 

50 000 
.100 000 

5 000 

24 000 

Bedeın T. GM. Md. Bfüfcçesi (S. Sayısı : 1389 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Bölüm Maddt 

13.610 

14.000 

14.110 
14.130 

Ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGlLl HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

Yangından korunma re sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ye giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

818 520 

22 000 

10 000 
12 000 
5 001 

9 010 033 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

818 520 

»0 000 

5 000 
15 000 

2 

8 704 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler i ' ' ı 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin1 gerektirdiği' 
giderler 5 000 .1 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ Gİ
DERLER 

14.430 Para taşıma giderleri 3 000 4 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 9 586 631 8 680 001 

14.510 Kurs giderleri 35 000 30 000 
14.520 Burs giderleri 1 25 000 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
10.000 

ödeneğin çeşidi 

0 İŞEVLURİ YE 
LERİ 

İŞYERLERİ GİDER-
Kesim toplamı 

BASIMEVİ GİDERLLRİ 
Büro giderleri 
Ulaştırma giderleri 
Kira bedeli 
({iyim, kuşam alım ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Yiyecek alım ve giderleri 
Diğer alını ve giderler 
TEMSİL, AĞIRLAMA YL TÖREN (Lİ
DERLERİ 

10.710 Temsil giderleri 

BAKIM YE KÜÇÜK ONARIM (ÖDER
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 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

70 000 

15 
50 
30 
5 

2 000 
20 
50 

000 
000 
000 
000 
000 
000 
000 

15 000 

40 000 

10 «07 248 
1 351 120 
9 616 632 

200 000 
2 225 000 

30 000 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

30 000 

40 000 

18 382 
1 514 
8 704 

32 
70 

28 702 

Beden T. On. M d. Bütçesi (S. Sayı: 389 



— 26 — 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.811 
21.812 
21.813 

22.811 
22.812 
22.813 
22.815 

23.811 

23.812 

Ödeneğim çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

EĞİTlM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yollukları 
İşçi' ücretleri 
MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

EĞİTİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Taşıt alımları 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 

1 
1 
1 

39 000 000 

37 000 000 
2 '000 000 

150 000 

500 O00 

500 000 

3 

39 900 000 

500 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

1 350 000 

1 220 000 
94 000 
36 000 

41 050 000 

39 200 000 
1 200 000 

150 000 
500 000 

200 001 

1 
200 000 

1 

41 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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197 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 3 1 350 0 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 39 500 000 41 050 0 

23.000 MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 500 000 200 0 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 40 000 003 42 600 0 

Bedea T. Gn. Md. Bütf«» (S. Sayısı : 1389 
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( A / 3 ) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödenenin çeşidi 

32.000 

Î4.000 

/ - Sermaııe teshili 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

:52.100 K a m u l a ş t ı r m a ve s a t m a l ı n a bede l i 

/ / - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAdiAisız i i inruıJ I'DARKLURL 
Öl U M U L U R Kesim toplamı 

:!4.2f>0 580 saydı Kanunun ]') ııcii maddesine 
S'öro Millî Prodükt iv i te Merkezine ödene
cek aidai 

.°>4.2(İ0 İller bölji'c müdür lükler ine yapı lacak yar
dım 

.'"4.270 İller böl^o müdür lükler in in banka kredi 
borçları için yardım 
ULUSLARARASı TLŞLKKÜLLLRL 
(")DÎ MLLF;R 

.14.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

1969 ödeneği l lük tim ele; e iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

1 837 292 

1 K)7 2!)2 

12 565 000 

12 505 000 

r> ooo 

12 000 000 

500 000 

60 000 

1 

000 000 

15 705 000 

5 000 

I."» (i()() 000 

100 000 

(İO 000 

15 

Beden T. Cîn. M d . B ü t ç e s i (S . Kavisi : ]:{K!) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

KMKKLİ SANDT(TlXA ÖDUMLLER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

KMKKLt AYLIKLARI VU DİfiLR BKN-
ZERÎ ÖDEMELKR 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları 

DLRXUK, BİRLİK, KTRTLTŞ, SAN
DIK VH BENZERİ KTRTMLARA 
YARDIMLAR 

35.710 Beden Terbiyesi (ienel Müdürlüğü Memur 
ve Hizmetlileri Biriktirme ve Yardımlaş
ma Sandığına (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeğinde kullanılmak üzere) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

CÎETHN VIL BORÇLARI Kesim toplamı 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüsleri ^eçen yıl bore-
liin 

Beden. T 
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19 
1969 ödeneği Hükümete e istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

189 928 268 

104 928 174 248 

25 
60 
9 
10 

000 
000 
928 
000 

26 448 
100 000 
37 
10 

800 
000 

15 000 19 400 

70 000 74 S71 

55 000 55 0 

50 000 50 001 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1:589 
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Bölüm Madde 

32.000 

34.000 
35.000 

36.000 

36.320 
36.400 

Ödeneğin çeşidi 

Diğer geçen yıllar borçları 
îlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanlığı yetkilidir.) 
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SB&MAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

50 000 
5 000 

1 
12 

837 
565 

189 
55 

292 
000 

928 
000 

14 647 220 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

50 000 
(5 000 

1 
15 

000 
765 

268 
55 

000 
000 

519 
001 

17 088 520 

(Beden T. Un. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

61.000 

62.000 

63.000 

72.000 

B/2 — Vergi dışı gelirler 

KURUMLAR HÂSILATI VE PAYLARI 

61.110 Basımevi gelirleri 
PAYLAR 

61.280 Futbol müsabakalarında müşterek bahis 
hasılatından elde edilecek gelir 

BEDEN TERBİYESİ MALLARI GELİR
LERİ 

62.145 Diğer hasılatlar 
62.147 Spor tesisleri işletme gelirleri 
62.320 Faiz 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.310 Spor faaliyetlerinden elde edilecek gelir 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 

72.400 Geçen yıldan devreden nakit mevcudu 

B — CETVELİ 
197 

1969 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topia 
Lira Lira Lira Lira 

2 800 000 

80 000 000 

1 000 000 
600 000 
695 000 

3 900 000 
5 000 

82 800 Ü0G 

2 295 000 

3 905 000 

86 

2 

2 

000 000 

000 000 
150 .120 
50 130 

000 000 
'5 000 

86 000 0 

2 2O0 2 

2 005 0 

16 200 000 23 304 5 

15 000 000 23 104 586 

1 200 000 200 000 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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Bölüm Madd( 

I» 1.000 

Iİ2.000 

63.000 
72.000 

Gelirin cesic 

KÜRTAJLAR HÂSILATI YU PAYLARI 
Bölümü toplamı 

BUDUN TKRP,I.VKSl MALLARİ GULİ İL
LERİ Bölümü toplamı 
Ç E Ş İ T L İ GULİRLUR «ölümü toplamı 
ÖZUL GULİRLUR Rolümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1!)C>Î) yılı tahminler i H ü k ü m e t l e talim 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Lira T/ıra Lira 

S2 S00 000 

2 2!)r> 000 
:i 90.") 000 

10 200 000 

105 200 000 

s 

2 

11 

.Beden T. (İn. Md. Bütçesi ı'S. Sayısı : l:»Hİ) 
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O - CETVELİ 

ergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Cesidi 

anım 
» 
» 

Tarihi Numarası 

16 . 7 . 1938 
30 . 5 . 1941 
29 . 4 . 1959 

Ö z e t i 

3530 Beden Terbiyesi Kanunu 
4047 Beden Terbiyesi Kanununa ek Kanun 
7258 Futbol müsabakalarında müşterek bahisler Kanunu 

D — CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Spor Müşaviri 
3 Bölgeler İşletmecisi 
3 R eviz ör* 
4 Organizasyon ve Mctod Mü

dürü 
4 Revizör 
4 Spor Tesisleri İşletmeleri 

Müdürü 
5 Re vizon 
5 Salon Amiri 
5' Zatişleri Tahakkuk Şefi 
5 Personel Şefi 
5 Matbaa Şefi 
5 Muhasebe Tetkik Şefi 

1 1 250 
1 1 250 
1 1 250 

1 1 100 
1 1 100 

1 100 
950 
950 
950 
950 
950 
950 

D. Memuriyetin nev'i 

5 Eğitim Uzmanı 
5 Organizasyon ve Metod Mü

dür Yard. 
5 Muhasebe Tetkik Memuru 
6 Muhasebe Tetkik Memuru 
0 Elektrik Teknisyeni 
ti Federasyon Büro Sekreteri 
f> Memur 
(> Plânlama Memuru! 
7 Spor Tesisleri İşletme Şe

fi 
7 İstatistik Teknisyeni 
7 Muhasebe Tetkik Memuru 
7 Daire Amiri 

Ade 

1 

1 
1 
o 

1 
1 
7 
1 

1 
1 
4 
1 

Ücret 

950 

950 
950 
800 
800 
800 
800 
800 

700 
700 
700 
700 

D. 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 

8 
8 

8 
8 

(Memuriyeti 

Dâva Takip M 
Santral Memuı-u 
Mu'bayaa Memu 
Kütüphane Mem 
Teknik Hesap 
Memur 
Hemşire 
Spor Tesisleri 
muru 
Kayıt Memuru 
Mubayaa ve 
mıure 
Antrenör 
Tahakkuk Mem 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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D. 

8 
8 
8 

00
 

00
 

00 
00 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

Müracaat Memuru 
Federasyon. Büro Sekreteri 
istatistik ve Maliyet 
Mem/ur 
Daktilo 
Motorcu 
Şoför 
Ambar Memuru 
Dosya Memuru 
Kayıt Memuru 
Büro Memuru 
Kadro Memuru 
Evrak Memuru 
Ayniyat M em uru 
Memur 

Memuru 

Aded 

1 
1 
1 

12 
o 
O 
1 
5 
1' 

10 
0 
1 
.1 
2 
1 

10 

Ücret 

600 
600 
600 
600 
600 
600 
600 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

D. 

9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 

Memuriyetin ııev'i 

Daktilo 
Muakkip 
Kaloriferci 
Matbaa Bekçisi 
Nalbant 
Memur 
Daktilo 
Teksirci 
Seyis 
Baş'hademe 
Federasyon Büro Sekreteri 
Memur 
Memur' 
Daktilo 
Dağıtıcı 

Aded 

10 
1 
1 
1 
1 
4 
8 
1 
5 
1 
2 
6 
2 
2 

1 

Ücret 

500 
500 
500 
500 
500 
450 
450 
450 
450 
450 
400 
400 
400 
400 
400 

D. 

11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 

S - CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 12.230 (Jeçici hizmetler ücreti 
12.250 Yabancı uzmaularla yardımcıları ücreti 

Bedeni T. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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L - CETVELİ 

D 

6 
7 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Reis Muavini 
Mütercim 
Mimar 
Mimar Muavini 
Fen Memuru 
Sekreter 
Mütercim 
Doktor 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Aylık 

800 
700 
800 
700 
G00 
600 
600 
500 

Toplam 9 

R - CETVELİ 

1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (K) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygulanır. 
Türk sporunun idamesi ve geliştirilmesi giderleri : 
Bölüm : 14.571 İdame ve geliştirme giderleri : 

I - Başarılı ve yoksul 'kulüplere yapılacak malzeme ve para yardımları, 
II - Millî ve resmî müsabakalar esnasında ilgili yönetmelik hükümleıi gereğince kulüp ve bölgelere ödenecek 
14.571 nci maddeden ödenir. 
Bölüm 14.573 : 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince yapılacak giderler : 
I - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlarla yarışmaların ve bunlai'in hazırlık çal 

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 türlü eğlence, gezi ve boş zamanları değe 
3. Yemekli ve yemeksiz yatırma ve barındırma giderleri, 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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4. Gelenekler uyarınca uluslararası karşılıklı anlaşmalar gereğince yabancı takımlara verilecek paralarla, 
fet, ağırlama, hediye alım ve giderleri, 

5. 'Gelenekleri ve usullerine göre çalıştırılmalarında zorunluk duyulan tercüman, mihmandar, spiker ve y 
istihkakları il'e benzeri ödemeler, 

fi. Sportif 'oyunlarla yarışmaların yapılacağı yerlerin yönetim ve işletmelerinde kullanılacak personelin y 
derleri, 

7. Beden eğitimi ve öğretimine yararlı spor tesislerinin kira, yönetim, işletme ve personel giderleri, 
II - Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her türlü sportif oyunlar ile yarışmalar ve bunların hazırlık çal 

hakem, antranör, masör, doktor, idareciler ile bunların yardımcılarının, sporcuların hizmetli ve işçilerin : 
1. Tedavi ve hastalıklardan korunması ile ilgili ödemeler, 
2. Millî ve temsilî müsabakalara hazırlık ve iştirak için davet edilen sporcu ve idarecilerin işlerinden ay 

rarları karşılamak aroaciyle verilecek tazminatlar, 
o. Beden Terbiyesi Tüzüğü hükümleri gereğince1 verilecek ikramiye, mükâfat ve ödüller, 
4. Uluslararası müsabakalar* dolayısiyle ecnebi memleketlere yapılacak seyahatlerde idareci ve sporcuların 

fetleri ve spor kazaları sigorta ücreti Beden Terbiyesi teşkilâtında 'bulunan personel' ile idareci antranör, m 
olarak görev ve seyahatleri sırasında mâruz kalacakları ölüm, 'maluliyet ve tedavileri için yönetmeliği gereğin 

III - Yetiştirici, eğitici, öğreticilere verilecek yolluk, ücret, bedel ve istihkaklar' ile benzeri ödemeler, 
IV - Genel Müdürlükçe tertibedilccek resmî ve millî müsabakalarda hakemler-, müşahit ve saha komiserle 

minatlar, 
V - Ulusal1 bayram ve törenlerin gerektirdiği her türlü giderler, 

VI - Beden eğitimi ve spor faaliyetleri ile ilgili her türlü mevzuat teknik yayın, tanıtma ve propaganda g 
VII - Yabancı idarecilerin spor otoritelerinin, sporcuların ve spor kafilelerinin anlaşmaları uyarınca, birinc 

VIII - Sportif maksatlarla yurdumuza gelen spor otoritelerinin federasyonların toplantı, demetim ve incelem 
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, tahsis 

Federasyonu atlarının ise devamlı olarak, yem, tedavi, taşıma, bakını, yiyecek ve barındırma, giderleri i 
larım n yol ve oturma, giderleri, 

XI - Türkiye Millî Olimpiyat Komitesine federasyonlarca ödenecek aidat, 
XII - \{.)7\ de İzmir'de düzenlenecek Akdeniz oyunları hazırlık çalışmalarının gerektirdiği giderler, 

I4.57:> ncü maddeden ödenir. 

Beden T. Gır. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1389 



1 
— 37 — 

Yatırımlar 

Bölüm 21.000 - 23.000 : Etüt, proje, yapı, tesis ve büyük onarım giderleri ile makina, teçhizat ve taşıt alımları v 
21.000, 22.000, 23.000 ve 32.000 ııei bölümler maddelerine Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun 

mek kaydolunacak meblâğların 7258 sayılı Kanun gereğince vücuda getirilecek spor, saha ve tesislerine harcamaları ha 
bağlı (E) işaretli cetvelin yatırımlar formülü uygulanır. 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.100 : (Millî Savunma Bakanlığınca Manisa'da yaptırılmış olan Ordu Spor Okulu yapı, tesis ve büyük onarım 
satmalmır. 

34.260 : İller Bölge Müdürlüklerine yapılacak yardımlar : 
Bölgelerin aylık ve ücret harcamaları sosyal yardımlar kesimine dâhil giderleri ile (yönetim giderleri), (hizmet gid 

ve onarımlar (15 600 000) (Onbeş milyon altıyüzbin) lira dâhilinde kalınmak üzere bu tertipten karşılanır. 
Yardımın tevziinde esas olmak üzere bölgeler özel talimatnamesi gereğince bölge hisse ve spor faaliyetlerinden ve 

len her türlü gelirlerinin tamamını aylık olarak Genel Müdürlüğe bildireceklerdir. 

Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 

237 sayılı Kanun gereğince alınacak taşıtlar 
Madde : 23.812 Taşıt alımları 

Aded Cinsi Nerede kullanılacağı 

1 Binek tenezzüh şase 4 X 2 Bakanlık Makamı için 
1 Binek tenezzüh şase 4 X 2 Müsteşarlık Makamı için 

(T) CETVEU: 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 237 saydı Taşıt Kanununun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan taşı 
Aded Cinsi Markası Satmalındığı tarih Bedeli Kullanıldığı yer 

1 Sepetli Motosiklet Java 13 . 5 . 1963 14 000 Genel Müdürlük evra 
1 Motosiklet 250 c.c. (triportör) Arçelik 25 .10 . 1968 13 560 Genel Müdürlük evra 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 
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E — CETVELî 

1969 yılı Bütçesinin (F) cetveline giren 12.230 nen geçici hizmetliler ve 12.250 nci yabancı uzman] arla 
konulan ödenekten, Balkanlar Kurulunun 26 . 3 . 1969 tarih ve 6/11521 sayılı Kararma göre ücret alan 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Görevin adı Adedi 

12.000 12.230 Geçici hizmetliler ücreti Metot Anelisti 
Güreş Mütehassısı 
iSevk ve idare Anelisti 
Güreş Müşahidi 
Film operatörü 
Haber derleme ve propaganda uzmanı 
Foto muhabiri 
Spor teslisleri işletmesi uzmanı 
Ajıtrcnör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 

Toplam 
Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 

(Barem içi) 
Avukat 
Avukat 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
7 
7 
5 
2 
1 
3 
1 

38-
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*51iim Madde Ödeneğin çeşidi 
Aylık 

üdodi Ücreti 

Avukat 

Kadroların % 35 zam 

Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 
Mütercim 

Yıllık 
Tutarı 

Toplam 
L tutarı 

Toplam 

Toplam 
Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 
Antrenör 

Adedi 
Aylık 
Ücreti 

İ 

o 

o 
<-o 

2 
r; 

7.0 

7 
10 
12 
18 
22 
22 
22 

1 100 

1 500 
1 250 
1 100 

950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

Toplam 113 
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Bolüm Madde Ödeneğin çeşidi 
Aylık 

A'd'ckli Ücretli 
Yıllık 
Tutarı 

Kadroların % 35 zam tutarı 

Toplam 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıla- Ecnebi uzman 

rı ücreti Ecnebi uzman 
Ecnebi uzman 

Toplam 

Adiekl 

15 
1 
4 

20 

I ^ A ^ I 

Beden T. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1389 



Toplantı : 9 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 139 

1970 YILI 
Devlet Hava Meydanları 
işletmesi G. Md. Bütçesi 
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 

T. C. 
Başbakanlık 15 . i . 197 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 1031/2832 

MILLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığımca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Hava Meydanları İşletmesi <*enel Müd 
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmaismı rica ederim. 
Süleyman Dem 

Başbakan 
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GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün ilga edilmesi sonucunda, Devlet Hava MJeydaın 
6686 sayılı Kanunla kurulmuş olan' ve teşekküllünden itibaren başdöndürücü bir hızla ilerleyen sivil 
üyesi bulunduğumuz1 İCAO nun kararlarını uygulamak ve randımanlı hizmet görebilmesi dolayısıiyle 
görülür. Gider artışlarına paralel' olarak gelir artışları da denk şekilde artmakta ise de; yabancı uç 
rizmin inkişafı bakımından fazla konma ve konuklama yapmalıannr sağlamak üzere handling, konm 
lerinde döviz hasıllatı gayesiyle mevcut tarifelerde pek azı artışlar yapılmış1 olduğundan giderlere nisibete 

1970 yılı için denk olarak, memleketin günden güne gelişen ekonomik durumu ve İkinci Beş Yıl 
ve ekonomik kalkınma hızına paralel olarak daha çok ve daha verimli hizmet sunmak gayesiyle 1969 y 
fazlası ile (72 101 789) lira olarak teklif edilmiştir. 

(A/2) Bütçe yıl! 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

(A/l) 

42 544 915 
47 015 051 
47 011 723 
49 946 084 
52 824 500 

(A/3) 

770 662 
899 14'9 

1 313 772 
1 097 970 
1 140 589 

Gcmieıl top 

58 29 
57 9 
61 8 
69 54 
72 1 

14 980 000 
10 000 000 
13 500 000 
18 500 000 
18 130 750 

1. — Maddenin gerekçesi : 
İlişik cetvellerden (A/ l ) işaretli cari harcamalar (52 824 500) lira, (A/2) yatırım harcamaları (18 

maye teşkili ve1 transfer harcamaları için (1 140 539) lira ödenek konmuştur. Tertip!erdeki artış 
dır. 

Tertibine 1 lira ödenek konan maddeler, maddelerin .muhaf azasını temin em konmuştur. 

Bölüm (Madde 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
12.110 Aylıklar : 

Yıl içersinde terfi müddetlerini dolduracak olan personelin terfileri nazarı itibara alına 
(37 650) lira fazlasiylo teklif edilmiştir. 

12.210 Hizmetliler ücreti : 
Geçen yıl' tatbikatına göre kadro karşılığı konan ödeneğin ihtiyacı karşıladığı ve 197 
len bâzı personelin yevmiyeli kadrolara aktarılacağı göz önüne alınarak aynen teklif edil 
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12.230 Geçici hizmetliler ücreti : 
Oeçen yıl tatbikatına nazaran 1969 yılında konan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 yıl1! 

12.280 İşçi ücretleri : 
İşçi kadrolarında istihdam edilen emeklilerin 1101 sayılı Kanun gereğince 1970 malî yılı baş 
göz önüne alınarak geçen yıla nazaran. (2 972 000) lira moksaniyle (6 528 000) lira olarak tekl 

12.310 Çocuk zammı : 
4598 sayılı Kamun gereğince verilmekte olan çocuk zamüarında bir artış olmaması nedeniyle 1 
den aynen (12 O0O) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.320 Doğum yardımı : 
1969 yılı tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 yılı için aynen 2 000 lira 

12.330 ölüm yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince bu yardıma müstahak personel için 1969 yılında konan ödenek kâ 
aynen (2 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.340 Tedavi ve cenaze giderleri : 
4598 sayılı Kanuna göre ödenmesi gereken tedavi ücretlerinin (D) cetvelinde çalışan personele de 
Kanununun 37 nci maddesi gereğince kabul edilmiş olduğundan bu masrafları karşılamak üzer 
(199 170) lira fazlası ile (214 170) lira olarak teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak zammı : 
4598 sayılı Kanun1 ve bununla ilgili Kanun gereğince 1 500 rakımından fazlla olan yerlerde görev 
gereken bu istihkak için 1969 yılma konan ödenek kâfi geldiğindeaı aynen teklif edilmiştir. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
5434 sayılı Kanun gereğince maaşlı personel ile (D) cetveline dâhil hizmetliler için idaremiz 
olarak Emekli Sandığına ödeneın keseneklerin nisbeti 1101 sayılı Kanunun ek 4 ncü maddesine 
lunduğundan bu farkı karşılamak üzere 1969 yılı ödeneğine nazaran (1 120 793) lira fazlası ile 
edilmiştir. 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 
Bosyal Sigortalar statüsüne tabi olarak istihdam edilen emeklilerin işlerine 1101 sayılı Kanun 
rileceği göz önüne alınarak 1970 yılı için (237 500) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
1970 yılında tatbik edilecek olan program ve performans bütçe işlerinde çalıştırılacak personel il 
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elektronik, icracı ve yönetici personele yaptıkları fazla mesaiden dolayı ayda (200) lira 
mesai ücretlerini karşılamak üzere (99 999) lira fazlası ile (100 000) lira teklif edilmiştir 

12.420 Huzur ücreti : 
2490 sayılı Kanun gereğince eksiltme ve ihale komisyonlarına üye olarak iştirak edece 
lamak üzere 1969 yılında konan ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın ayını teklif edilmiştir 

12.520 Kasa tazminatı : 
4910 sayılı (Kanunun 15 nei maddesini değiştiren 395 sayılı Kanun hükümleri gereğince ve 
velindeki izahata göre (Muhasebe Müdürü, sorumlu sayman, veznedar ve veznedar yardım 
muhasebe şefine verilecek kasa tazminatı ile işletme personeline hizmet tazminatı karşı 
•(3 026 250) lira 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 Kanun gereğince Genel Müdürlük teşkilâtı dâhilinde yapılacak tâyin ve 
konan ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici gförev yolluğu : 
Genel Müdürlük merkez teşkilâtına bağlı yurdun çeşitli 'bölgelerinde bulunan hava alanl 
rında vazife görmek üzere merkezden gönderilen personelin yolluk masraflarını karşıla 
ihtiyacı karşıladığından 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.832 Konlgre *ve (konferans yolluğu : 
İdarenin dış memleketlerde açılan boynekniilel İOAO kongre ve konferanslarına iştirakini 
personelin yolluklarını karşılamak üzere konan 1969 yılı ödeneği kâfi geldiğinden aynen 

12.834 Kurs yolluğu : 
Merkezde açılması düşünülen bâzı kurslardan sarfınazar edilmesi nedeni ile (50 812) lira 

12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yolluğu : 
Türkiye Hava Ülkesinde uçuşların emniyeti, sürat ve düzenini sağlamak maksadiyle İL 
istasyonlarını havadan kontrol edecek KON, KOL kontrol uçakları personelinin yolluklar 
azalma olacağı göz önüne alınarak (15 000) lira tnoksaniyle (35 000) lira teklif edilmiştir 

1). H. M. tş. O-ıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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12.853 Yurt dıışı geçici görev yolluğu : 
1970 yılı içinde I I nci operasyon uygulamasına geçecek olan ve bu konuda Awop'ta belirtilen 
miş bulunan ve kategori III çalışması yapan hava meydanlarındaki malzeme, araç, teçhizat ve 
gulaman işletme teknik usullerini etüdotmek üzere ikişer kişilik gruplar halinde; ROMA, PARİS, 
SOFYA, FRANKFURT, TAHRAN şehirlerine gönderilecek lisan bilir işletme personelinin gerek 
mak üzere 1969 yılı Bütçesine konmuş olan ödenek kâfi geldiğinden .1970 yılı için aynen teklif ed 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : 
LOAO Beynelmilel Sivil Havacılık teşkilâtına ve CENTO, CAAC teşkilâtlarının 1970 yılı içerisind 
MONTREAL, BRÜKSEL, PARİS'teki CENTO RCD, CENTO SAR, CENTO ulaşırına, etüt ve 
ketlere gönderilecek personelin yolluk ve giderlerini karşılamak üzere 1969 ydında bütçeye k 
diğinden 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : 
AID teknik yardımlarından faydalanmak suretiyle ACC aletleri bakımı, VHF - l'NF, SSB ıbakım 
gerekli teknik eğitim görmek maksadiyle muayyen sürelerle İngiltere, Almanya ve Amerika'da aç 
personelin yolluklarına ödenmek üzere 1969 yılımla konmuş bulunan ödenek kâtı geldiğinden 197 
miştir. 

12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu: 
TC - 3, TC KOL ve TC KON kontrol uçaklarındaki elektronik cihazların kalibrasyonu için BEYR 
luklarını karşılamak üzere gecen yıla nazaran (29 999) lira fazlasiyle (30 000) hıa teklif edilmişt 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 

Genel Müdürlük merkez dairelerinin kırtasiye ihtiyaçlarını temin gayesiyle geçen yıl bütçesine k 
mediğinden 1970 yılı için (3 000;. lira fazlasiyle (G0 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.120 Basılı kağıt ve defter alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı ödeneği olan (55 000) lira 1970 yılı için detektif e 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
öeçen yıl bütçesine konulmuş olan ödenek ihtiyacı tamamen karşılamış olduğu ve yeni yılda tas 
alınarak (120 000) lira noksaııiyle (150 000) lira. olarak teklif edilmiştir. 

13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatına göre konan ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

I). H. M. İş. Cm. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatına göre yakacak alımlarında tasarruf sağlanacağı göz önüne alınara 
teklif edilmiştir. 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi şümulüne giren hizmetlilere verilecek e ibişe, ay 
yenlere verilecek ayakkabı, işgö'mleği gibi eşyamın bedelleri ile dikiş ücretlerine öden 
ihtiyacı karşılamış olması nedeniyle 1970 yılı için aynen teklif edilmiştir. 

13.210 Su giderleri : 
Hava limanları, meydanlar ve seyrüsefer istasyonlarının terkos suyu ve içme suları be 
çesine konulmuş olan ödenek idarenin çeşitli sendikalarla akdetmiş olduğu Toplu İş S 
verilen içme suyu miktarında artış (kaydedildiğinden 1969 yılma nazaran (24 000) lira fa 
•miştir. 

13.220 TemMik giderleri : 
Hava limanı ve meydanlarda yapılması gereken temizlik işlerine ait masrafları karşıl 
muş olan ödenek temizlik rnalzemiesinin fiyatlarında artış olması nedeniyle (25 000) 
teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Merkez ve hava limanı, meydanla] da mevcut aydınlaıtma tesisleri ile yeniden şehir cereya 
giderleri mahallî idarelerin cereyan bedellerine yapmış 'oldukları zam ve malzemenin fiy 
fazlasiyle (800 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : 
Greçen yıl tatbikatı gö/z önüne alınarak 1969 yılı ödeneğinin aynı (30 000) lira olarak tekl 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
1969 yılı Ödeneği ihtiyacı tamamen karşılamış ollmalsı nedenliyle 1970 yılı için aynen (5 00 

13.320 iGiyim - kuşam alım ve giderleri : 
Hizmetlerle ilgili giyim, kuşam alımları ve giderilerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğ 
edilmiştir. 

13.350 ISağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve giderleri : 
Eseriboğa ve Yeşilköy Hava L/imanlıarırida İCAO ani asim al arı gereğince bullUnıduruliması g 
'Nizamnamesine uygun beşer yataklı iki servisin 'hizmete sıokuliması ncldeniyle gecen yıla na 
lira olarak teklif edilmiştir. 

D. H. M. îş. Gırı. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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13.390 Diğer alımlar ve giderleri : 
Hava Limanları ile merkez teşkilâtında ısihhate zararlı işlierlde çalıştırılan işçilere Toplu İş 'Sözleşm 
mesi gerekli süt ve yoğurt bedellerine ödenmek üzere 1969 yılına kaldar konan ödenek kâfi gelm 
lira fazlası ile (20 000) lira olarak teklif eldilmdştir. 

ia410 Posta - Telgraf giderleri : 
Gecen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1969 yılı' ödeneğinin aynı (15 000) lira olarak teklif eidillm 

13.420 Telefon giderleri : 
'Türlklye Hava Ülikeısinlde uçuş emniyet ve süratini temin ve İCAO isteklerini karşılamak amaciyle 
arasındaki ımuhaJberatı sağlıyan ve yeniden tesis edilen devrelerin abonman ücretleri geçen yıla 
ğinden (25 000) lira fazlası ile (450 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

13.430 Taşıma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1970 yılı için 'geçen yılın aynı (50 000) lira olarak tekllif edi 

13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden 1970 yılı için aynı (2 000) lira olarak teklif ddilmiştir. 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınarak 1969 yılı ödeneğinin aynı ('6 000) lira olarak teiklif e 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
AİD iden temin edilen taşıtların işletme ve onarılm giderlerini karşılamak üzfere geçen yıl bütçesin 
lasiyle karşıladığından (100 000) lira noksanı ille teklif 'edilmiştir. 

14.000 'HİZMET GİDERLERİ : 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan ö'denek ihtiyacı karşıladığımdan (10 000) lira fazlası ile (40 000) lir 

13.430 Para taşıma giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı gö'z önüne alınarak 1970 yılı için de iaynen (15 OOO) lira olarak teklif edilmişt 

14.440 Vergi, resim ve harçlar : 
Geçen yıl tatbikatına göre konulan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğundan (15 000) 
olarak teklif edilmiştir. 

14.510 Kurs giderleri : 
1970 yılında muhtelif illerde ve çeşitli dallarda kurslar açılacağından (85 000) lira fazlasiyle tek 
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14.631 Büro giderleri : 
İGAO anlaşmalarına göre bastırılacak form ve plânlar ve hava limanı, merkez ve meyda 
rını karşılamak üzere geçen yıl bütçesine konulara, ödenek kâfi geldiğinden 1970 yılı için 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
Geçen yıl bütçesine konulan ödenek ihtiyacı tamamen karşılamış olduğu ve bâzı tel 
ması nedeniyle (537 583) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri : 
Cl-eçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak 1970 yılı için de aynen (1 000 000) lira olarak t 

14.634 ıKira bedeli : 
Meydanlar ile şehir arasında personel nakli için kiralanacak otobüs ile bina ve garaj 
göz önüne alınarak (100 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

14.635 Giyim - kuşam alım ve giderleri : 
(D) cetvelinde istihdam edilen personele her sene verilmekte olan elbiselerin geçen yıl 
liye'Bakanlığının mütalâası alınmak suretiyle verilmemesi kararlaştırılmış olması dol 
yılı ödeneğine mazaran (6 900) lira ınoksanı ile (208 480) lira olarak teklif edilmiştir. 

14.636 Malzeme alım ve giderleri : 
Geçen yıl tatbikatı nazarı itibara alınmak suretiyle geçen yıl ödeneğinin ihtiyacı karşıla 
teklif edilmiştir. 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
Yeniden alman kar kürüme ve üfleme makinaları ile elektrojen gruplarının hizmete 
rindeki artışı karşılamak üzere (100 000) lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
iGeçen yıl tatbikatına göre konan ödenek ihtiyacı fazlasiyle karşılamış olduğundan 19 
teklif edilmiştir. 

14.639 Diğer alım ve giderleri : 
'Geçen yıl tatbikatı göz önüne, alınmak suretiyle 1969 yılı ödeneğinin aynı (25 000) lira 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
1969 yılı uygulaması nazarı itibara alınarak Esenboğa İHava Limanı Terminal Lokantas 
1969 yılına nazaran (20 000) lira noksanı ile (30 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
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16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.121 Anatamir latelyeleri giderleri : 

Geçen yıl tatbikatı göz önüne alınarak (40 000) lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
16.210 Uçuş kontrol lâfooratuvar giderleri : 

1969 yılında alınan ödeneğin ihtiyacı karşılıyaeağı anlaşılmış olduğundan 1970 yılı için de a 
16.710 Temsil giderleri : 

Türkiye'de ilk defa beynelmilel 110 hava alanı yetkililerinin ve hasndling otoriteleri ile uçak 
(IGA) toplantısına katılacak takriben 500 kişinin ağırlanması maksadiyle geçen seneye nazara 
(150 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

16.810 Bina onarımı : 
Hazırlanan proje ve keşiflere istinaden Genel Müdürlük merkez, hava limanları ve meydanlar 
ve tesislerinin bakım ve onarımlarını temin maksadiyle 1969 yılma nazaran (50 000) lira fazlası i 
edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 
1970 yılı yatırım projesine göre temin edilecek 19 - 22 - 23 ve 34 numaralı projelerde açıklanan 
üzere (2 319 500) lira olarak teklif edilmiştir. 

16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 
Genel müdürlüğe bağlı hava limanları ile meydanlardaki pist, apron, taksiratlarla kanalizasyon 
rım, tadil, ıslaıh,tevsi ve idamelerini sağlamak maksadiyle 1969 yılına nazaran (85 000) lira noksanı 
edilmiştir. 

(A/2) YATRII MHARCAMALARI GEREKÇESİ 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 

21.511 Etüt ve proje giderleri : 
Yatırım prejelerine ait etütlerin yapılması maksadiyle 1969 yılı tatbikatı nazm itibara, alınar 
(25 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

21.512 Teknik personel ücretleri : 
4/10195 sayılı Kararnameye ek 6/9789 sayılı Kararname gereğince yapılmış olan zamları karşılam 
siyle (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

21.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1969 yılında konulan ödenek ihtiyacı karşıladığından 1970 yılında da aynen (100 000) lira o 
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22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 

Hava limanı ve meydanların fizikî yönden geliştirilmesi, terminal binaları ve hava 
me ve idamesi için hazırlanan keşif ve projeler tutarı olarak 1969 yılma nazaran (630 
olarak teklif edilmiştir. 

22.512 Teknik personel ücretleri : 
1969 yılı tatbikatı nazarı itibara alınarak yapılan incelemelere göre teknik personele öd 
(150 000) lira fazlası ile (1 000 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

22.513 Teknik personel geçici görev yollukları : 
1969 yılı tatlbikatına nazaran (100 000) lira nciksam ille (150 000) lira oilarak teklif edilmi 

23.000 MAKİN A, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları: 

1970 yılı yatırım programında yer almış olan 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - VS ve 14 num 
na nazaran ('2 125 750) lira fazlası ile (8 253 750) lira olarak teklif edilmiştir. 

23.512 Taşıt alımları : 
Devilet Malzeme Ofisinden satın alınacak '6 aUed statiom wagon bedeline ödenmek üzere (4 

23.513 Teknik personel ücretleri : 
1969 yılı tatbikatı nazarı itibara alınarak yapılan hesaplara göre 1970 yılında (388 000 
neğe ihtiyaeolacağı tesbit edilmiştir. 
(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
34.250 580 Sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat 

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesinle göre her yıl maktuan ödenmekte olan aidat t u t an 
lif 'edilmiştir. 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birliğine üyelik aidatı : 
Üyesi bulunduğumuz Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birliğine üyelik aidatı olarak lö'de 
lif gidilmiştir. 

35.000 SOSYAL TRANİSFERLER : 
35.210 % 1 ek karşılıkları : 

5434 sayılı Kanun gereğince T.C. Emekli Sandığına ödenecek olan maaş ve ücretler ter 
(197 586) lira teklif edilmiştir. 

D. H. M. iş. Gm. Md. Bütçesi (S. .Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde 

35.220 Emekli'ikramiyesi : 
1969 yılında konulan tahsisat ihtiyacı karşılamış lollduğuhdan 1970 yılında da onıokliye ayrılacak 
adendkle Ikarşılanaibileceği tahmin edildiğinden 9169 yılının aynı olarak (75 000) lıira tdklif edilm 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
'5434 sayılı Kanunun 28 nci unaddesi.-.gereğince T. O. Emekli Saldığının yönetim giderlerini karşı 
(133 000) lira fazlası ile (213 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

35.240 Diğer ödemeler : 
5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. C. Emekli Sanldığınm personelden yaşı 55 ten e 
için Emekli Sandığına yapılması gereken «demeleri karşılamak üzere 1969 yılının aynı olarafe (20 

35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : 
1101 sayılı Kanunla yapılan zammı karşılamak üzere (2 580) lira fazlasiyle 1970 yılı için (10 000' 

35.710 DHMİ Memur ve Müstahdemleri Yardım ve Biriktirme Sandığına : 
1969 yılında alman ödenek ihtiyacı karşılayacağından personel adedinde de bir artış ohn.aim.asi 
(20-6 250) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ -. 

3)3.320 Diğer geosn y ı l a r borçları : 
1969 yılııı'da ödenek kifayetsizi ip, i .sebebiyle ödenoıniyetı istihkakların 1970 yılında, tediyesini tem 
lira fazlası ile (60 0O0) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.400 îlâma bağlı borçlar : 
1970 yılında hükme bağlanım ak suretiyle ödenecek borçlar yekûnu (350 000) lira civarında old 
(50 000) lina noksanı ile (350' 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

36.600 Cî-eriver ilecek paraflar : 
1969 yılı. 'tatbikatına göre konulan ödenek ihtiyacı, fazlası ile karşılanmış olması sebebiyle 1970 y 
teklif edilmiştir. 
İkinci maddenin : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçenin gelir kksmıın teştkü eden üç bölüm hakkında ger 
tir. Her bölüm ve maddenin bütçede1 t. ahimin edilen ve yılı içinde tahsil edilen miktarları ayrı ayr 

D. H, M. ÎJş. Gtn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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İŞLETMU GELİRLERİ : 

62.125 Kira (gelirleri : 
Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara 'karşıİrk tahsis olunan oda, hangar, arazi 
1969 yılına nazaran (300 000) lira fa/Jİasiyle (3 000 000) lira olacağı tahmin edilmiştir 

Bütçe vılı Talimin edilen Tahsil edilen 

1966 2 000 000 2 048 451 
1967 2 500 000 2 390 021 
19>6<8 2 650 000 2 776 983 
1969 2 700 000 1 016 656 (6 aylık) 
1970 3 000 000 — 

62.146 Konma, koıra|klama gelirleri : 
Genel Müdürlüğün varidatının artırılması için, yapılan çalışmaların sonucu «olarak 1969 
'tarifelerinin imeydana getirdiği artışlar •,sebebiyle ve yurduinıuza turist uçaklarının 'her yıl 
sebebiyle 1970 yılında konma ve konaklama, gelirlerinin 1969 yılma nazaran (10 750 000) 
talimin ledilmektedir. 

Bütiçe yılı 

19İ66 
1967 
1968 
1969 
1970 

Talimin edilen 

0 000 000 
6 500 000 
7 200 000 
8 300 000 

19 550 000 

Tahsil edilen 

6 832 831 
8 125 894 
9 497 405 
4; 455 460 (6 aylık) 

—. 

1). II. M. iş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde 

62.211 Handlig gelirleri : 
Yerli ve yabancı havayoluşirketlerinin1 ihtiyarlanın karşılamak üzere verilen malzem 
1969 yıllı içinde yapılmış olan tarife değişikliği sebebiyle meydana gelen artışlann 19 
lira fazlasiyle (2 000 000) lira olacağı tahmin edilmiştir. 

1966 70 000 63 024 
1967 70 000 87 043 
1968 75 000 131 412 
1969 90 000 :U 806 (6 aylık) 
1970 2 (XX) 000 

Lokanta, kantin ve 'benzeri yerleri gelirleri : 
1970 yılı içersimde faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdirde bu maddeye ithali için (1) lira k 
!B. Mesaj gelirleri : 
Yabancı havayolu şirketlerinin PTT dem hat kiralamak suretiyle mesajlarını kendi devrele 
remin devrelerinden pek az mesaj çekmeleri dol ay isiyle B. mesajı gelirlerinde bir azalmia 
TA'nın devrederi arızalı olduğu anlarda şirketler idaremize mlesaj vermektedirler. Geçen 
olması nedenliyle 1970 malî yılı B. mesajı varidatının geçen yıla nazaran (10 000) lira/ fazl 
min edilmiştir. 

1966 100 000 111 131 
1967 120 000 108 902 
1968 135 000 173 673 
1969 140 000 44 976 (6 aylık) 
1970 150 000 

62.214 İşletme çieşitleri gelirleri : 
İşletme çeşitleri ge'lirleirini teşkil eden yolcu hizmet, cereyan, su, otoprak onarım, telefon abo 
geçen yılda (3 100' 000) lira o larak tahmin edilmişse de, yılı içerisindeki tahakkukun fazla 

1). II. M. İş. (U\. Md. Bütçesi (S. Kayısı : 1390) 
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Bölüm Madde 

elektronik sistemler ille Follow Me, parklama ve Start ücretlerinin havayolu şirketl 
1970 malî yıflı işletme çeşitleri gelirleri varidatının gecem yılla nispetle (900 000) lira 
ımin edilmiştir. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

2 000 000 
2 600 000 
3 000 000 
3 100 000 
4 000 000 

2 461 591 
2 695 874 
3 772 785 
1 350 358 ( (6 aylık) 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler : 
Hurda malzeme, ot satışı, yanık yağ satışı, gecikme cezaları, şartname ve harita bedelle 
rin teşkil ettiği çeşitli gelir varidatında geçen yıla nazaran (350 000) lilık bir a 
yılı çeşitli gelir varidatının- (300 000') lira olDacaığı tahmin edilmiştir.. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

400 000 
500 000 
610 000' 
650 000 
300 000 

161 561 
237 534 
262 586 
114 078 1 (6 aylık) 

1970 300 000 
63.400 (Bağışlam : 

[Maddenin muhafazasını teminlen (1) lira konmuştur. 

72.000 ÖZEL GELİRLER : 

72.100 Hazine yardımı : 
Genel Müdürlüğün çeşitli giderlerimi karşılamak ve giderini denkleştirmek maksadiytle 
hava limanları ite meydanliarımızım her türlü ihtiyacını temin etmek ve İCAO ve 

D. H. M. %. Gm. Md. ©ütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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aılet'lerle teçhiz ve donatım giderlerine sarfedilm ektedir. Geçien yıl içersinde alınan Hazin 
lasiyile karşılamış olması göz önüne alınarak 1970 yılı için (10 962 265) lira noknaısiyle (35 60 
miştir. 

Bütçe yılı Yardım' miktarı 

1966 31 325 575 
1967 37 624 198 
1968 39 874 6'93 
1969 46 564 052 

72.400 Geçen yılan devreden nakit : 1970 35 601 787 
1969 yılı tatbikatı göz önünde bulundurularak 1970 yılında (7 500 000) lira nakdin devredeceğ 

1966 16 300 000 
1967 8 200 000 
1968 8 000 000 
1969 7 500 000 
1970 7 500 000 

D. H. M. iş. ön . Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/289 
Karar No. : 51 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

17 . 4 . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulup bilâhara komisyonumuza havale edilen (Devlet Hava M 
kanunu tasarısı) ilgili Ulaştırma Bakanı, genel müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldıkları ibir 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sıra ile (A/ l ) , ( 
terildiği üzere, cari harcamalar için (52 824 500 ) lira, yatırım harcamaları için (18 136 750) lira, sermaye 
de (1 140 539) lira ödenek konulmak suretiyle söz konusu genel mlüdürlüğün Gider Bütçesindeki harcamalar 
lif edilmektedir. 

Sayın üyelerimiz görüşlerini beyan ile önümüz deki yıllarda göstereceği faaliyetler ve beklenen sonuçlar üze 
açıklamışlar, illgili Ulaştırma Bakanı ve diğer so ruımıluların verdikleri geniş bilgilerden sonra mad delerin müz 
cetveller tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa (sunulur. 

Başkan 
Sakarya 
N. Bayar 

fukara 
77. T. Toker 

Başkan V. 
Aydın 

7. C. Ege 

Ankara 
7. Yetiş 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
/ / . 7. Cop Söz 

Kâtip 
'Erzurum 

II. Danışman, 

Bolu 
hakkim mahfuzdur. . Söz 

Afyo 
77. D 

Bu 
; hakkım 

D. H. M. İş. (Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Edirne 
M. Harmancıoğlu 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur. 

L. Yurdoğlu 

Kütahya 
1. E. Erdinç 

Tokat 
t. H. Balcı 

0. 

A 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İzmir 
M. Akan 

Manisa 
Karaosmanoğlu 

Trabzon 
-. Ş. Ağanoğlu 

Söz 

Eskişehir 
M. İ. Angı 

İzmir 
hakkım mahfuzdur. 
C. Karagözoğlu 

Manisa 
II. Okçu 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. TJzuner 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur 

II. Özkan 

İzmir 
Muhalifim 
T. Orhon 

Maraş 
A. îmamoğlu 

Uşak 
M. F. Atayurt 

Zonguldak 
K, Nedimoğlu 

İçel 
C. Okyay 

Kare 
Söz hakkım ma 

K. Okya 

Maraş 
A. Karakü 

Uşak 
0. Deng 

D. H. M. İş. Gn. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 



HİÜKÜMETİN TEKLİFİ! 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1070 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1970 yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (52 824 500) lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (18 136 750) lira, sermaye teşkili ve transfer har
camaları için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 140 539) 
lira ki, toplam olarak (72 101 789) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (72 101 789) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydandan İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1970 bütçe 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. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 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 kararı ile kadro alınabilecek tertipler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün kuruluşu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 

D. H. M. İlş. Gaı. Md. 

BÜTÇE KARMA KOMİ 

Devlet Hava Meydanları işletme 
kanunu 

MADDE 1. — Tasarının 1 nc 

MADDE 2. — Tasarının 2 nc 

MADDE 3. — Tasarının 3 nc 

MADDE 4. —• Tasarının 4 nc 

MADDE 5. — Tasarının 5 nc 
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(Hükümetin teklifi) 

bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvel
de gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — (Grcçen 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 kar
şılıkları 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 (Ya
pı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

D. H. M. iş. On. Md. '] 

(Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 
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(Hükümetin teklifi) 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. 0. Avcı N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
t. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakiboğlu 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 9. — Tasarının 9 n 

MADDE 10. — Tasarının 10 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Adal 
Y. Z 

Bayınd 
T 

Çalışm 
S. 

Orma 
/ / 

D. H. M. İş. Gın. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira l ira 

12,000 

12.1.10 
12.1 ;>o 

12.2.1.0 
12.2:50 
12.250 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

Aylıklar 
819 sayılı Kanını gereğince yapılacak öde
meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcılar ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 
ıSOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Çocuk zamımı 
Dtoğum yardımı 
Ölüm. yardımı 
Tedavi ve cenaze giderleri 
Yakacak zamımı 
'Emekli keseneği karşılıkları 
ıSösyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

D. H. M. İş. 

917 

917 

33 672 779 

311 

310 

1 
29 476 384 

19 532 
444 

032 
350 

1 
1 

9 500 000 
2 547 

12 
2 
2 

15 

1 329 

1 187 

. Cm. Md. 

857 

000 
000 
000 
000 
150 
207 

500 

Bütçesi (S. Sayı; 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

34 890 

954 961 

954 960 

1 
26 504 384 

19 532 
444 

6 528 

032 
350 

1 
1 

000 
3 630 320 

12 
2 
2 

214 

2 450 

000 
000 
000 
170 
150 
000 

950 000 

1390) 
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Bölüm Madde öd enegnı ç 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

12.410 
12.420 

12.520 
12.590 

12.610 

12.710 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 
TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
Uçuş tazminattı 
İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR 
Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1 501 

1 
1 500 

21 121 

21 120 
1 

1 

3 600 

705 004 

101 500 

100 000 
1 500 

3 026 251 

3 026 250 
1 

1 

3 600 

669 161 

/ '- Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 ıSürokli görev yollukları 
12.813 öeçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 

görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.-834 Kum yolluğu 

geçici 

40 000 
340 000 

10 000 
150 000 

40 000 
340 000 

10 000 
99 158 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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İ^ölüm Madde 

-13,000 

12.841 
12.849 

12.853 

12.872 
12.874 

12.881 
12.889 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 

ödeneğin çeşidi 

DİĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli geçici görev yol
luğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 524 160) 

II - Yurt dışı ^yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
Yurt 'dışı kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 
Yurt dışı tedavi yolluğu 
Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 
ıgörev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 145 001) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
'Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yalkacak alımları ve giderleri 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

50 000 

40 000 

70 000 

5 000 

1 

1 

1 793 921 

57 
55 
270 

000 
000 
000 

24 000 
1 000 000 

4 479 922 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 

35 000 

40 000 

70 000 
5 000 

1 

30 000 

4 353 9 

1 626 921 

60 
55 
150 

000 
000 
000 

24 000 
950 000 

D. II. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma 
giderleri 

13.520 ;Hizmöt taşıtları işletme ve onarma 
giderleri 

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 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
(tüzüğün 119 nou maddesinin gerektirdiği 
giderler 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 106 000 

6 000 

1 100 000 

Hükümete < 
Madde 
Ldra 

1 006 000 

6 000 

1 000 000 

30 001 

1 
30 000 

2 

10 315 383 

1 
teııen 

Bölüm top 
Lira 

40 001 

1 
40 000 

2 

9 770 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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1969 ödeneği HüiMimetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER-
LEE Kesim toplatmı 190 000 175 000 

14.430 (Para taşıma giderleri 15 000 15 000 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 175 000 160 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14:510 Kurs giderleri 35 000 120 000 

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ GİDER
LERİ Kesim toplamı 10 060 380 9 435 897 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 (Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 

14.633 Taşıt işletme ve onanma giderleri 
14.634 Kira (bedeli 
14.635 'Giyim - kuşam alım ve giderleri 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve 

onanma giderleri 
14.638 Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri 

işletme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderleri 

(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
9 405 897) 

14.640 Handling, lokanta, kantin ve benzeri 
işletme giderleri 

170 000 
4 900 000 
1 000 000 
1 400 000 
215 380 
40 000 

2 100 000 

160 000 
25 000 

50 000 

170 000 
4 362 417 
1 000 000 
1 300 000 
208 480 
40 000 

2 200 000 

100 000 
25 000 

30 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16,000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

19 
1989 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 478 000 

Lira Lira 

3 809 5 

12.000 

13.000 
14 000 
16.000 

AŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Anatamir atölyeleri giderleri 

LABORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratııvar giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

İBERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ 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 

3 619 500 

500 000 
2 319 500 
800 000 

34 890 1 
4 353 9 
9 770 9 
3 809 5 

52 824 5 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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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 persionel ücretleri 
21.513 Teknik persionel geçici görev yollukları 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI VE TRAFİK TE
SİSLERİ 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 'Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yollukları 

6 230 000 
850 000 
250 000 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

942 000 

42 000 
800 000 
100 000 

7 330 000 

942 000 

7 330 000 

Hüküm etç e ist 
Madde Bölüm 
Lira 

1 125 000 

25 000 
1 000 000 
100 000 

6 750 000 

1 

6 

5 600 000 
1 000 000 
150 000 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 



— 31 — 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

23.-000 

21.000 

22.000 

23.000 

ıHAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 ıMakina, teçhizat alumları ve büyük ona
rımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 
ıMAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ Kesim toplamı 10 228 000 

10 228 000 

6 128 000 
2 900 000 
1 200 000 

942 000 

7 330 000 

10 228 000 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

10 261 750 

10 261 7 

8 253 750 
420 000 

1 588 000 

1 125 0 

6 750 0 

10 261 7 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 18 500 000 18 136 7 

D. H. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

I - Sermaye teşkili 

32.000 KAMULAŞTIEIiyEA VE SATINALMALAR 

32.1.00 Kamulaştırma ve siatunalma bedeli 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

(BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
.göre millî prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

1969 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

75 000 

5 000 

12 700 

34.710 Beynelmilel Sivil Hava Limanları Birli
ğine üyelik aidatı 2 700 

34.720 (Beynelmilel Hava Trafik Kontrolörler 
Birliğine üyelik aidatı 10 000 

75 000 

17 700 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 
Lira 

5 000 

2 701 

2 700 

1 

D. H. M. 1§. Gıı. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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19 
1969 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira l i r a Lira 

II - Transferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 593 670 721 8 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 380 000 505 586 

35,210 ı% 1 Ek karşılıkları 205 000 197 586 
35.220 Emekli ikramiyesi 75 000 75 000 

(ıBu ödeneği ihtiyaç ndsbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.830 Sandık yönetim giderleri 80 000 213 000 
35.240 Diğer ödemeler 20 000 20 000 

EMEKLİ AYLIKLARI VE BENZERİ 
ÖDEMELER 

35.31C Emekli, dul ve yetim aylıkları 7 420 10 000 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 DHMİ Memur ve müstahdemleri yardım 
ve biriktirme sandığına 206 '250 206 250 

1). H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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1969 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölü 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 411 600 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 10 000 60 001 

36.310 'Kaımn İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları — 1 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 10 000 60 000 
36.400 İlâma bağlı borçlar 400 000 350 000 

(ıBu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya —— •—• : 

'Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 deri verilecek paralar 1 600 1 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

75 000 
17 700 

593 670 
411 600 

1 097 970 .1 

I). II. M. İş. On. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390; 



B — CETVELİ 

Bölüm. 'Madde Gelirin çeşidi 

62.000 

63000 

72.000 

62.000 
03.00'' 
72.00f) 

72.100 
72.400 

B/2 — Yergi dı.n (jelirkri 

İŞLETME GELİRLERİ 

62.125 Kira gelirleri 
62.146 Konma konak!ama gelirleri 
62.211 Handling gelirleri 
62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri 
62.213 B. Mesaj gelirleri 
62.214 İşletme çeşitleri gelirleri 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.300 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel aelÂrler 
ÖZEL GL LİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
İŞLETME GELİRLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

G ELİ RTiER TOPLAM1 

1969 yılı 
Madde 

Lira 

2 700 000 
8 800 000 

90 000 
1 

140 000 
3 100 000 

650 000 
1 

46 564 052 
7 500 000 

tahinini 
Bölüm toplamı 

Lira 

14 830 001 

650 001 

54 064 052 

14 830 001 
650 001 

54 064 052 

69 544 054 

1970 yılı tahmini 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

3 000 000 
19 550 000 
2 000 000 

1 
150 000 

4 000 000 

300 000 
1 

35 601 787 
7 500 000 

28 700 

300 

43 101 

28 700 
300 

43 101 

72 101 

!). İL M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 



Vergilerin, resimlenin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun . îî . 1956 6686 

— 36 — 

(0) CETVELİ 

ü Z E T İ 

Devlet Havameydanları İsletmesi Genel Müdürlüğü Teşk 

D — CETVELİ 

x 
1 
o 
1 
2 
o O 

1 
2 
3 
4 
4 
5 
6 
3 
4 
5 
6 
3 
4 

Görevin nevi 

Meydan Müdürü 
» » 

Hava S. Sefer Müdürü 
» :» » 
» » » 

Müdür 
» 
.» 
» 

Müdür (Personel) 
Müdür 

» 
Müdür Muavini 

» » 
;» > 
» » 

Şef 
» 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

15 
8 
1 
7 
7 
1 
'> 
4 
1 
1 

15 

Ü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

eret 

750 
500 
750 
500 
250 
750 
500 
250 
100 
100 
950 
800 
250 
100 
950 
800 
250 
100 

D. 

5 
6 
>> 
4 
6 
7 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
5 
7 
9 
6 
7 
8 

Memuriyetin nev'i 

Şef 
» 

Ayniyat 
» 

Ayniyat 
» 

Memur 
• » 

» 
» 
» 
» 

ıBaşrapoı 
Ayniyat 

» 

Saymanı 
» 

Mutemedi 
» 

» 

tör 
Memuru 

,» 
Depo Memuru 

» 
» 

» 
» 

Aded 

17 
8 
1 
1 
2 
O 

10 
27 
44: 
30 
24 
18 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

950 
800 

1 250 
1 100 

800 
700 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
950 
700 
500 
800 
700 
600 

8 
9 
6 
7 
8 
9 
7 
8 
4 
5 
6 
<> 
8 
6 
7 
8 
9 
5 

Nöb 
» 

Has 
» 
» 
» 

Perm 
» 

Sağl 
» 
» 
> 
» 

Dan 
Dan 

» 
» 

Nıak 

D. H. M. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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D. Memuriyetin nevi Aded Ücret 

4 
5 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 

6 
7 
5 
6 
5 
6 
7 
8 

VOR Başteknisyeni 
» :» 

Makina Teknisyeni 
» » 
» 
» 
.» 
» 
» 

» 
» 
» 
;» 
» 

Başmakinis t 
» 

Başmakinist 
Makinist 

;» 
» 
» 
» 

E lek t ron ik 
» 
» 
» 

Sürveyan 
» 
» 

Ustabaşı 
» 

Usta 
» 
» 
:» 

Makinis t i 
» 
» 
» 

2 
3 
8 

]3 
13 

9 
9 

12 
8 
1 
3 
3 

14 
11 
15 
10 

5 
9 
2 
8 
4 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
4 
o 

6 

1 100 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 

1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
500 
950 
800 
700 
(500 
950 
800 
700 
950 
800 

950 
800 
700 
600 
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D. 

1 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 
5 

4 
5 
5 
5 
4 

5 
6 
5 
5 
5 
5 
(5 

6 

6 
4 
5 
8 
9 
4 

Görevin nevi 

Eloktronik Âmiri 
» » 

Telekominikasyon Âmiri 
S. S. Yardımcı Cihaz Ânı iri 
Uav.a Trafik Kont. Âmiri 
Elektrik Tesis Âmiri 
Yer Hizmetleri Âmiri 
Hava Trafik Şefi 
FiC Memuru 
A/a I-IFJİT Şefi 
AOO Şefi 
İşletme Şefi 
Kule Şefi 
Handling Şefi 
Teknik Kontrolör 
Hava S. S. Trafik Şefi 
Hava S. S. Trafik Şefi 
Hava Trafik Uzmanı 
S. S. Koordinatörü 
S. S. Yardımcı Cihazları Şefi 
Aproıı Şefi 
İşıklandırma Şefi 
Yüksek Gerilim Şefi 
Atölye Şefi 
Elektronik Uzmanı 
İşletme Koordinatörü 
Kalorifer Teknisyeni 

» » 
İtfaiye Müdürü 

Aded 

1 
1 
2 
•> 
o 
t ) 

2 
2 
9 

2 
9 

2 
7 
1 
1 
1 
2 
o 

2 
1 
5 
2 
1 

1 
1 
1 
2 

1 
5 
1 

Ücret 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
1 100 
1 100 

950 
950 

1 J00 
950 
950 
950 

1 100 
950 
800 
950 
950 
950 
950 
800 

800 
800 

1 100 
950 
000 
500 

1 100 

E>. 

-) 
4 
5 
G 
7 
8 
G 
i 

8 
î) 
8 
9 
8 
9 
8 
9 

J0 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 

İtfaiy 
» 
» 
» 
» 
» 

İtfaiy 
İtfaiy 

» 
» 

İtfaiy 
» 

İtfaiy 
» 

İtfaiy 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
:» 
» 
» 

Balıcm 
» 
» 
» 

Bakıc 
» 
» 

1). II. M. İş. Cm. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

İşçi 10 
» 38 
» 24 

(*) MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 
•Sorumlu Sayman 1 
Saymanlık ıŞefi 2 
Veznedar 1 
Veznedar Yardımcısı 1 

600 
500 
450 

1 250 
1 250 
1 100 

800 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Muhasebe Memuru 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
9 » » 

10 » » 
8 Muhasebe Kayıtçısı 
9 Muhasebe Defter Kayıtçısı 

Aded 

1 
1 
2 
3 
5 
5 
1 
2 

Ücret 

1 100 
950 
800 
700 
500 
450 
600 
500 

Bölüm İMadde 

E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 

ücreti 

D. II. M. İş. an. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 

Muhaseb 
Daktilo 

Sorumlu 
Veznedar 

(*) Bu 
dışın 
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(R) CETVEL! 

Hangi hizmetlere harcanacağı : 
Genel bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül bu bütç 

Bölüm Madde 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 

13.390 Diğer alım ve giderleri : 
Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kaloriferci, akümülâtörcü, kaynakçı, 
nisyen ve yardımcılarına verilecek süt, yoğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
Meydanlar arasımda ve meydanlarla yabancı meydanlar arasındaki PTT idaresinden kirala 
kira bedelleri bu tertipten ödenir. 

14.634 Kira giderleri : 
Taşıt tahsis edil'miyen meydanlarla, şehirle meydan arasımda personel nakli için kirala 
Devlet Demiryollarına ödenecek paso bedeli de bu tertipten ödenir. 

14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 
THY. Genel Müdürlüğümden istihdam edilen kontrol uçakları kaptan pilotları içim, anlaş 
yapılacak ödemeler ile iki aded kontrol uçağı ve uçak koltuk sigorta bedelleri de bu tertipt 

14.640 Hadling, lokanta, kantin ve benzeri işletme giderleri : 
İdareye gelir temin edecek lokanta, kantin ve benzeri yerlerim Genel Müdürlükçe çalıştırılmak 
çalıştırılacak personelin yevmiye ve fazla çalışma baklan ile kanunî prim ve tazminattan, İş 
mesi kamunlan gereğince verilecek hak ve sosyal yardımlar, bu işletmelere alınacak bilûmum 
yerlerde yapılması gerekli büfe, büvet, sabit, tesis ve döşeme debirbaş bedelleri bu tertipten 

D. H. M. tç. Gın. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Bölüm Madde 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı : 

ıSabitlendirilmiş, hareketli veya taşınabilir makina, teçhizat, elektronik ıinuhabere cihazlarını 
ısatıınalma ve imâli ile gümrük, nakliye, sigorta bedelleri ile bunliara ilişkin diğer giderler 

23.512 Taşıt alımları : 

237 sayılı Kanuna göre satmalı nacak taşıtlar : 

Aded Cinsi 

6 Station - Wagon tenezzüh şaşo (4X2) 

,;T) CETVELI 

Sıra No : Aded Cinsi 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Markası Alındığı tarih Beherinin fiyatı 

1 
2 

3 

1 
22 

21 

Binek 
Binek 

Binek 

Chevrolet Station Wagon 
Willys Station Wagon 5 aded 
1962 model 
17 aded 1953 model 
Willİys Universal Jeep 
2 aded 1966 model 
16 aded 1960 model 
3 aded 1968 model 

28 . 8 . 

22 .11 . 
DHY. 

27 . 6 . 
23 . 1 . 
3 . 7 . 

1960 

1962 
1956 

1966 
1960 
1968 

50 000 

19 290 

Merkezd 

Esenlboğ 
İzmir 2, 

34 500 Esenboğ 
36 290,71 Elâzığ 2 
34 500 Samsun 

D. H. M. İş. .Gtti. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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Cinsi 

Binek 

Binek 
Binek 
Binek 

Kamyonet 

Kamyonet 

Kamyonet 

Kamyonet 

Kamyonet 
Kamyonet 

Otobüs 

Markası 

Chevrolet Station Wagon 
3 adedi 1958 model 
5 adedi 1960 model 
3 adedi 1963 model 
3 adedi 1961 model 
Ford minibüs 1962 
İnter Panel (Metro) 1959 
Paletli kar aracı 1966 'model 

Willys Pich - Up 
4 adedi 1958 model 
2 adedi 1953 model 
Chevrolet Pick - Up 
5 adedi 1964 model 
1 adedi 1958 model 
İnter Pick - Up 
1 adedi 1959 model 
1 adedi 1962 model 
2 adedi 1962 model 
2 adedi 1961 model 
Dodge Pick - Up 
3 adedi 1953 model 
9 adedi 1966 model 

Wolkswagen Pick - Up 
Ford Pick - Up 1959 

Mercedes - Benz 
4 adedi 1960 model 
2 adedi 1961 model 

Almdığ 

1 
24 
16 
4 

17 
4 

14 

6 

. 2 . 

. 1 1 . 

. 7 . 

. 6 . 
2 

. 4 . 
2 

. 11. 
DHY. 

7 
1 

15 
12 
4 

12 
14 . 

24 
4 

,27 . 
4 

. 8 . 

. 2 . 

. 3 . 

. 4 . 

. 5 . 

. 6 . 

.10 . 

. 2 . 

. 5 . 

. 10 . 

. 1 . 

ı tarih 

1959 
1960 
1963 
1966 
19G6 
1966 
1966 

1959 
1956 

1964 
1958 

1966 
1963 
1966 

1962 
1966 

1960 
1966 

1960 
1961 

D. H. M. îş. On. Md. (Bütçesi 

Beherinin fiyatı İ 

22 194,46 
19 290 Esenboğa 10, Yeş 
65 000 

— Eseriboğa 2, Yeşi 
— Esenboğa 2, (Sur 
—• Esenboğa 2, (Sur 

45 518,04 Esenboğa 1, Yeş 
Sivas 1, Elâzığ 1 

42 141,81 Esenboğa 3, Yeş 
—• Erzurum 1 

40 000 Esenboğa 1, Yeşi 
Erzurum 1 

66 909,41 Surplas 
34 958,23 

— Surplas Esen'boğ 

49 200 (Surplas) 
47 000 Esen!boğa 4, Ada 

zurum 1, Van 1, S 
26 000 Esenboğa 4, Yeşi 

— Esenboğa 3, Yeş 
Trabzon 2 

100 000 Esenboğa 5, Yeş 
93 926,72 

(S. Sayısı : 1390) 
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Cinsi 

Otobüs 
Otobüs 

Otobüs 
Otobüs 
Kamyon 
Kamyon 

Çekici 
Ambulans 
Ambulans 

Ambulans 
Ambulans 
Ambulans 

Markası 

Bussing 
Ford 
3 adedi 1958 model 
1 adedi 1963 model 
Chevrolet 1959 model 
Magirus 1959 model 
İntıer damperli 1960 
Ford 
4 adedi 1959 model 
5 adedi 1963 model 
2 adedi 1967 Moris 
2 adedi 1954 REO 
Fiat (çeker) 1967 . 
Mercedes - Bcnz 1958 
Wolkswagen 1960 

İnter 1962 
Chevrolet 1963 
Dodge 1968 

Almdığ 

DHY. 

19 . 2 . 

10 . 1 . 
5 . 1 . 

1962 -
10 . 2 . 

3 . 7 . 
4 . 4 . 

13 . 8 . 
25 . 2 . 
24 . 2 . 

12 . 4 . 
2 . 1 2 . 

18 . 3 2 . 

ı taril 

. 1956 

1958 
1963 
1959 
.1964 
1962 

• 1966 
1964 
1967 
1966 
1968 
1958 
1960 

1963 
1963 
1968 

106 156 

Esenboğa 

Esenboğa 

— 
125 381,25 
69 917,85 

. 
64 359 

— 
— 

155 000 
28 679,40 
33 000 

69 917,85 
79 500 
45 000 

Yeşilköy 
Esenboğa 
Esenboğa 

(Surplas) 
Yeşilköy 
Esen'boğa 
Esenboğa 
Esenboğa 
Antalya 
Adana 1, 
zon 1, V 
Yeşilköy 
Esenboğa 
Erzurum 

D. H. ıM. İş. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 
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E - CETVELİ 

Geçen yıl (E) cetveli (kadroları Bütçe Kanununun 2 nei maddesi gereğince 1969 (E) cetvelinden alman 
Bakanlar Kurulu kararına bağlı cetvel 

(Barem içi 

Memuriyetin nev'i 

Sağlık Grup Başkanı 
Başhekim 

» 
Doktor 

» 
» 

Toplanı 

Aded 

1 
1 
1 
2 
8 
8 

21 

Ücret 

1 750 
1 750 
1 250 
1 100 

950 
800 

Hizmet süresi 
(Ay) 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

% 35 za/m 

Toplam 

D. H. M. Is. Gn. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1390) 



Barem dışı 

Memuriyetin nev'i 
Hizmet süresi 

Aded Ücret (Ay) 

Plânlama ve ATiaştırma Uzmanı 
Sosyal Münasebetler Uzmanı 
İstatistik Uzmanı 
Avıiikat 

» 
» 

Toplam 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 250 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

950 

11 
11 
11 
11 
11 
11 

% 35 zam 

Toplam 

Genel toplam 

»m<* 
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