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1, — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 

iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, bütçesi, 
kabul edildi. 

Hudut ve Sahiller &enel Müdürlüğü 1(962 yılı 
Bütçe Kanunu görüşülerek tümü ayık oya su
nuldu. 

(Birleşime ara /verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili İzmir 
Mekki Keskin Kadri Özek 

Kâtip 
(Bolu 

Zeki Baltacıoğlu 

îkinci Oturum 

1.961 malî'yıli Bütçe Kanununa bağlı (A/l ) 
ve (ıA/l2) işaretli cetveller ile, : 

1961 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/1) 
işaretli cetvelde ve 

İstanbul Üniversitesi 1961 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılmasına dair kanun tasarıları, ' 

Cum'huriyet Senatosu <ve Millet Meclisi İda
reci üyelerinin, Cumlhuriyet Senatosu ve Millet 
Meclisi Başkanları ve Divan üyelerinin temsil 
ödeneklerine, 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Komisyonu üye
sinden Denetçi olan zata Ödenecek denetçi ücreti
ne eve 

Millet Meclisi İdareci Üyesi Şevki Ö-üler ile 
Cumhuriyet Senatosu İdareci Üyesi Mehmet 
Ünaldı'nın, Baş'bakan ve Bakanların temsil öde
nekleri hakkındaki kanun teklifleri kabul olun
du. * 

6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usu
lü hakkındaki Kanuna geçici bir madde eklen
mesi, 

ıHalit kızı Nermin Akmansü'ye vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkındaki kanun 
tasarıları Millet Meclisince kabul edildi. 

önceki oturumda açık oya sunulan Hudut ve 
Sahiller Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı Bütçe 
kanun tasalısının ka'bul olunduğu bildirildi. 

'Tarım Bakanlığı bütçesi ile, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
ıDevlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1962 yılı Bütçe kanun tasarısı, 7 nci maddesine 
kadar, kabul edildi. 

25 .2 .1962 Pazar .günü saat 10 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanı vekili 

Ö. Zekâi D orman 

Kâtip 
Van 

Muslih Görentaş 

Istanlbul 
Ferruh Bozbeyli 

.-*&mym 

\ 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Kadri Özek (îzmir) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ydklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır. Günde
me geçiyoruz. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütayha Milletvekili Ali Erbek ve se
kiz arkadaşının; 193 sayılı Kanuna bir 125 nci 
ve bir de geçici madde eklenemesine dair kanun 
teklifinin Maliye ve Bütçe komisyonlarından 
kurulacak geçici bir komisyona havalesi hak
kındaki önergesi (2/143) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
10 . 2 . 1%2 tarihinde Başkanlığınıza tevdi 

edilmiş olan 193 nolu Kanuna ek 125 nci mad
de ve geçici 10 ncu madde eklenmesi hususun
da vermiş olduğumuz kanun teklifinin ehem
miyetine binaen tasarının alâkalı bulunduğu 
Maliye ve Bütçe komisyonlarından 5 er kişilik 
bir Geçici Komisyona havalesi ile müstaceliyet
le konuşulmasını arz ve teklif ederiz. 

Kütahya • Manisa* 
AH Erbek Mükerrenı Ertem 

Manisa 
Süleyman Çağlar 

Kayseri 
Bahri Yazır 

Kütahya 
Mehmet Bozbey 

Kayseri 
Nulh Mehmet Sağlam 

Aydın 
Mustafa Şükrü Koç 

Bursa 
E. Rüştü Alkyürek 

Kütahya 
Sezai Sarpaşar 

BAŞKAN — Geçici bir komisyon teşkili hu
susunu oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu Geçici Komisyonun Maliye ve Bütçe ko
misyonlarından beşer kişi alınarak teşkili hu
susunu oyunuza sunacağım. Ka'bul edenler... 
Etmiyenler... Ka'bul edilmiştir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1962 Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları 
tezkereleri (M'. Meclisi 1/10, C. Senatosu 1/18) 
(S. Sayısı : 13,32) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 19G2 yılı bütçesinin müzakeresi
ne devam ediyoruz, 

Şimdi 8 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 

Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1962 yılı bütçesi açık oylarınıza sunulmuştur. 
Kutular dolaştırılacaktır. 
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2. — Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt

çe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu ile 1962 yılı Orman Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/16, C. 
Senatosu 1/19) (S. Sayısı : 14, 33) (1) 

BAŞKAN T— Maddelere geçilmesini yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1%2 
bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 70 164 640 lira ve yatırımlar giderleri 
için de, -bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 37 796 766 lira ödenek serilmiştir. 

BAŞKAN — Maddenin merbutu cetveli oku
tuyorum. 

A / l - CETVELİ 

B. Lira 

201 

202 

203 

206 

27 227 281 
Et-

12 215 420 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 6 182 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak yardımlar 703 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 33 S. Sayılı basmayazı hu tutanağın, 14 | 307 
S. Sayılı C. Senatosu basmayazısı ise 34 ncü Se
nato tutanağının sonundadtr. 
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Lira 

209 

210 

217 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

Ecnöbi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci madesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN —, Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4 500 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler 4 283 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 2 080 
BAŞKAN —Knbul erWer. . . Et-
miyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Emelkli, dul ve yetim maaşları 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 172 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler 'büro giderleri 591 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

;Basıh kâğıt ve defterler .123 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderler' 370 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli l 198 003 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Giyecekler 950 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.:. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yolluklar 2 257 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 



M. Meclisi 
B. 

308 

B : 56 25. 2.1962 
Lira • B. 

O :1 

309 

403 

407 

408 

412 

416 

418 

420 

421 

422 

5 000 

20 000 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 1 401 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhase'bei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
3167 sayılı Kanunun 18 nci mad
desi gereğince yapılacak gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et--
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Hastalıklarla savaş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Okul giderleri 1 183 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Orman Teknik Araştırma Ensti
tü ve İstasyonları deneme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6831 sayılı Orman Kanunu ge
reğince yangınlarla savaş hiz
metlerinde çalışacaklara yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

423 

424 

425 

428 

605 000 

381 500 

19 000 

200 000 

446 

447 

451 

Sınırlama 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabui edilmiştir. 
Amenajman 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler.- Kabul edilmiştir. 

200 000 
Et-

1 280 000 
Et-

5 200 000 
Et-

To£rak mulhafazası, yer kayması 
ve orman içi otlaklarının tanzim, 
tevsi ve ıslâhı işlerinin gerektir
diği her türlü giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Millî parklar ve muhafaza or
manları ile ilgili her türlü gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

430 Orman Kanunu gereğince yapı
lacak köy kalkındırma hizmet
lerinin gerektirdiği her çeşit 

150 001 

giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

148 900 
Et-

50 000 

107 600 

6085 sayılı Kanunun 56 nci mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi gereğince Sivil Savunma 
fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilere verilecek burslar 
ve diğer giderlerle tatbikat yol
lukları 2 438 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

150 000 
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452 Staj giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 14 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

458 Fuar ve sergilere katılma gi
derleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 18 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 15 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Orman Genel Müdürlüğü Me

mur ve Müstahdemleri Yardım
laşma Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda bulunmak üzere) 41 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenİer... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 108 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - istimlâk ve satmalmalar 
711 Arazi ve bina istimlâk ve sa

tmalımı 2 120 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

724 Devlet Orman işletmeleri do-

Lira 

ner sermayesine 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 5 467 132 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Yol yapımı ve bakımı 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye yatı
rımları ve esaslı onarımları 

787 Orman ağaçlandırma ve toprak 
işleriyle ilgili yatırımlar 20 624 373 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

791 Taşıt makina ve teçhizat satın -
alma ve esaslı onarımları 3 624 868 

' BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Yeni makina ve teçhizat satm
alımı ve onarımı 5 435 Ş92 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
yüksek oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterldiği üzere 
107 961 406 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — '(B) cetvelini bölümleriyle bir
likte okuyoruz. 

B — CETVELİ 
B. Lira 

1 Orman işletmelerinden alınacak 
varidat 106 961 406 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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2 Genel Müdürlükçe tahsil edile
cek müteferrik varidat 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(ikinci 'madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle brlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...' 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Orman Gene] Müdürlüğünce 
1962 bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterlimiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1962 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde ya
zılı kadrolardan, bağlı (L). işaretli cetvelde 
gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten : 

25. 2.1962 O : 1 
1937 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nil-. 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edneler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 sayılı 
Orman Kanununun istimlâke ilişkin hüküm
lerini yerine getirmek ve Devlet Orman işlet
melerinin kuruluş ve işletilmesi için 1962 bütçe 
yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine 
konacak ödeneklerle kapatılmak şartiyle en çok 
beş yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz 
mukaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap aç
tı rmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuuza sınıyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Orman Genel Müdürlüğü Or
man okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, 
bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

, Madde 10. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 6831 
sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şartlar ge
reğince ormanların sınırlama işine 1962 bütçe 
yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1.1. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1962 yılında Orman mühendis muavinleri için 
de uygulanır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Madde 12. — Bu kanım 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyo

rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı büt
çe kanunu tasarısının konuşulması bitmiştir, 
açık oyunuza sunacağım. 

Kutular dolaştırılacaktır. 

3. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/5, C. Senatosu 1/9) (S. Sayısı : 2, 23) 

A — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESt 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M, Meclisi 1/8, C. 
Senatosu 1/20) (S. Sayısı : 15, 34) (1) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi bütçeleri üzerinde
ki konuşmalarımıza başlıyoruz. 

Evvelâ parti grupları adına söz almış olan 
arkadaşlarımıza söz vereceğim. 

C. K. M. Partisi adına Sayın îsmail Hakkı 
Akdoğan. 

C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA 
ÎSMAlL HAKKI. AKDOĞAN (Yozgat) — 
Muhterem Başkan, ve kıymetli arkadaşlarım; * 

C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. 

Bu tenkid ve temennilerimizle, Ulaştırma ca
miasına faydalı olabilirsek, ilerde yapacağı hiz
metlerden, Türk milleti istifade edecek, bizler de 
murakabe vazifemizi yerine getirmenin huzuru
na kavuşacağız. . 

(1) 34 S. Sayılı basmayazı bu tutanağın, 15 
S. Sayılı C. Senatosu hasmayazısı Senatonun 34 
ncü Birleşim tutanağının sonundadır. 

25.2.1962 Ö : 1 
Ulaştırma hizmetlerinin, müsait saha ve im

kânlar hazırlaması bakımından, memleketin ikti-
saden kalkınmasında, çok önemli etkileri olduğu 
malûmdur. 

iyi hazırlanmış bir plân dâhilinde, vücuda ge
tirilen, deniz, hava, kara ve demiryolları ulaştır
ma şebekesi üzerinde, emniyetli, süratli ve ucuz 
ulaştırma hizmetleriyle, bu ölçü ve esaslar içeri
sinde organize edilmiş muhabere hizmetlerinin, 
kapalı bölge ve pazarları; istihsal ve istihlâk sa
halarını, birbirine bağlaması bakımından, ikti-
saden gelişmemiş memleketlerde büyük hizmetler 
gördüğü bir hakikattir. 

Memleketimizde, Ulaştırma hizmetleri, halen 
Devlet Demiryolları, Posta Telgraf ve Telefon 
idaresi gibi iktisadi ^Devlet Teşekkülleri, Deniz 
ve Havayolları gibi anonim ortaklıklar, Hava 
Meydanları gibi mülhak bütçeli müesseselerle yü
rütülmektedir. 

Kuruluş kanunları itibariyle, ayrı ayrı hüvi
yetler içerisinde bulunan bu idarelerin, başarılı 

'bir çalışma sistemine girebilmesi ve vazifesini 
bihakkin yapabilmesi için, önce bakanlık teşkilât 
kanununda, gerekli tadilâtın yapılması, bilâhara 
da ulaştırma vazifesi ile yükümlü idarelerin (ba
riz özellikleri hariç) aynı statükoya tâbi tutul
maları lâzımdır. 

Ulaştırma politikası : Kara, su ve hava ulaş
tırmasında, Devletin, ve bu sahada kamu işi gö
ren teşekküllerin aldıkları tedbirlerin heyeti umu-
miy esidir. Büyük ölçüde ve muntazam bir su
rette ulaştırma işine katılan işletmelerin ayn 
ayrı bakanlıklara bağlı olarak çalışmaları, aynı 
bakanlık bünyesi içinde veya müstakil'olarak faa
liyette bulunmaları, resmî veya hususi sektörde 
yer almış olmaları, millî bir koordinasyonun ya
pılmasına mâni olmadığı gibi hizmetlerin ve ih
tiyaçların artması memleketin kalkınmasındaki 
önemi bu koordinasyonu zaruri kılmaktadır. 

Memleketimizde bilhassa son zamanlarda ka
rayolları ile demir, deniz ve havayolları ulaştır
maları arasında; demir, deniz ve havayolları 
aleyhine bozulan denge, bakanlıkça bâzı tedbir
lerin alınmasını ve bu ulaştırma .gruplarında ge
rekli. ıslahatın yapılmasını zaruri kılmaktadır. 

Ulaştırma gruplarının birbirlerini tamamla
yıcı bir halde işletilmesi, münakale politikamızın 
ana hedefini teşkil etmelidir. Karayolları ile de
niz, domir ve havayolları arasında husule gelen 
yıpratıcı rekabetten, hem kamu hizmeti gören 
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müesseseler, hem de millî servet zarar görmekte
dir. 

Ulaştırmacılık, esas itibariyle, insanı, hayva
nı, malı ve sözleri, bir yerden diğer bir yere em
niyetli, konforlu, seri ve ucuz taşımak sanatıdır. 
Bu hizmetlerin ifası sırasında yurdumuzun özel
liklerinin de göz önünde bulundurulması lâzım
dır. Batı memleketlerinde nakliyat, istikrarlı bir 
seviyede, istihsal ve istihlâk merkezleri arasında 
cereyan etmektedir. Halbuki yurdumuzda, bu 
bölgeler henüz iktisadi bir istikrara kavuşmadı
ğından, bölgelerin istihsal ve istihlâki arasında 
bir muvazene kurulamadığından, nakliyat tek is
tikamette cereyan etmekte, dönüşler randımanlı 
bir ulaştırmaya imkân vermemekte, bu suretle de 
maliyet yükselmektedir. 

Ulaştırma politikamızın, kamu hizmeti ;le, 
vatandaşın ödeme kabiliyetini telif edecek su
rette, ulaştırma gruplarını verimli bir gelişmeye 
yönelten bir şekilde ayarlanması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma hizmeti bilgi ve güce dayanan, 

ağır ve külfetli çalışmayı icabettiren bir iştir. 
Bu meslek mensuplarının tecrübe ve olgunlaş
ma devresini geçirmeleri, hizmetin emniyetle 
ifası için bir garanti teşkil eder. Her biri ayrı 
ayrı pir ihtisas şubesi ile ilgili bulunan daire
lerde kuvvetli, lisan bilen ulaştırma hukuku
na, ulaştırma ekonomisine ve tekniğine vâıkıf, 
tecrübeli personel kullanmak lâzımdır. Ne ya-
zılk ki, bugün için ulaştırma hizmeti' ile yüküm
lü müesseseler bu kalitede personel bulmak im
kânından mahrumdurlar. Bakanlığa bağlı mü
esseselerde bir barem muadeleti dahi tesis edi
lememiştir. Bir müessese mensupları Devlet ba
remi içinde aylık ve ücret aldıkları halde diğer 
bir müessese mensuplarına üstün bir ücret ver
mek imkânını sağlamıştır. 

Büyük bir sorumluulk altında, çok: ağır ve 
külfetli 'bir mesai istiyen ulaştırma müessese
leri memur ve' işçilerinin, geçim endişesinden 
uzak, huzur ve emniyet içerisinde vazifelerini 
ifa edecek seviyeye çıkarılmaları lâzımdır. 

Ayrıca şahsi kanaaıtleri yüzünden vazifele
rinden uzaklaştırılmış bulunan memurların ıs
tıraplarının giderilmesi, meslek huzurunun ye
niden tesis edilmesi için bu intikal devresinde 
şu veya bu sebeple vazifesinden uzaklaştırılan 
memurların durumlarının tashihi, aksaklıkla
rın bertaraf edilmesi lâzımdır. 

25.-2.1962 0 : 1 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesseselerde, 

personel miktarının da ihtiyaçtan fazla olduğu 
bir gerçektir. Şu veya bu mülâhazalarla şişiril
miş ve taşırılmış olan kadroların bir revizyon
dan geçirilmesi, hizmetlerle muvazeneli bir du
ruma getirilmesi icabetmektedir. Ancak, kad
roların normal seviyeye indirilmesi işinin, mev
cut memurların işlerine son verilmesi veya te
kaüde sevk edilmeleri gibi usullerle değil bu

günkü münhallere ve ilerde vukubulacalk açıkla
ra yeni personel alınmaması suretiyle tatbik 
edilmesini temenniye şayan görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, • 
Çok geniş memur, hizmetli ve işçi kütlesi

nin çalıştığı Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, 
sosyal hizmetlere geniş ölçüde yer verilmesi 
lâzımdır. Gerçi Bakanlığa bağlı müesseselerde 
ihtiyaca cevap vermiyen bâzı sosyal hizmetle
re yer verilmiştir. Hattâ bâzılarında aynı ga
yeye yöneltilmiş (birden ziyade yardım teşek-
ıkülleri kurulmuştur. Fakat bunların hiçbirisi 
sosyal hizmetleri bihakkın yerine getirecek ma
hiyette değildir. Bunların bir araya getirilerek, 
sosyal hizmetlerin, emniyetle işlemesini temin 
etmek, çok faideli olur kanaatindeyiz. Perso
nelin mesken ve sosyal sigorta işleri de düşü
nülmelidir. Ayrıca ağır iş şartları içinde vazi
fe gören personelin dinlenme ve enerji toplama 
imkânlarına sahibolabilmesi için yatakhane, ye-
makhane, dinlenme yeri ve hizmet lojmanları 
gibi konuların da ciddiyetle ele alınması lâzım
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma, tarifelerin tesbiti en önemli bir 

mevzudur. Tarifelerin tesbitinde, hizmetlerin 
mahiyeti sermayenin değeri göz önünde bulun
durulmalı, modern ve rasyonel görüşe yer ve 
imkân verilmelidir. Tarifelerde, kamu hizmeti
ne matuf indirmeli tarifelerin tatbikinde ifra
ta varılması hattâ indirimli tarifelerin bir kı
sım İktisadi Devlet Teşekküllerine de uygulan
ması ulaştırma müesseselerinin zarar yekûnunu 
yükseltmektedir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin, basiretli 
bir tüccar zihniyetiyle hareket etmesi gerekti
ği halde, taşıma ve konuşma hizmetleriyle yü
kümlü müesseseler birçok etkiler altında ve ka
mu hizmeti endişesiyle maliyetleri altında çok 
düşük tarifeleri tatbik etmek zorunda kalmak
ta ve bu gidiş devamlı alarak artmaktadır. Hiz-
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metlerin aksamadan devamı; işletme gücünün 
arttırılmasını, hizmetlerin sosyal gelişmeler öl
çüsünde ifasını, taşıma, yükleme ve indirme iş
lerinin düzenlenmesini, modern bir cihazlanma 
ve yenilemeye tâlbi tutulmasını, hatların ve iş
letme tesislerinim bakımını velhasıl bir ilerle
me programı temposu altında işletilmesini ica-
beıttirmeiktedir. 

Tarife sistemindeki aksaklıklar ve diğer se
bepler dolayısiyle, Devlet Demiryolları işletme
cinin, 267 milyon liralık 'bir zararla karşıkar-
şıya olduğu, Denizyollarının şelhir batlarında 
9 milyon denizyollarında 5 milyon lira olmak 
üzere ceman 15 milyon lira zarar ettiği anla
şılmaktadır. ıBu zararlar, maliyet altında 'bir 
taşıma tarifesinin tatbikiyle 'husule gelirken, 
diğer bir kısım îktilsadi Devlet Teşelkkülleri ve 
müesseselerine kâr 'olarak intikal etmektedir. 
Nitekim, Karabük Demir ve 'Çelik Fabrikaları 
ile 'Türkiye Kömür İşletmeleri 'hu tenzilâtlı ta
rife tatbikinden 72 milyon lira Şeker Şirketi 
ise takriben 16 milyon lira kazanmaktadır. 'Bu 
sebeple demir ve deniz yollarında maliyet altı 
tarifelerin kaldırılması ve günün icaplarına 
göre ayarlanması lâzımdır. 

Ulaştırma müesseselerinin, 'hizmetleri yeter* 
derecede idame ve mü'hafaza. edebilmesi için1 

yenileme ve gelişme yatırımlarından seneler
den beri yoksun bulunduğu bir gerçektir. 

Fizikî 'bünyelerinde 'büyük yıpranma ve 
aşınma 'husule gelmiştir. Demiryollarına 1953 -
1960 yılları arasında 600 milyon lira, Denizyol
larına da ; Denizlbarikın kuruluşundan Ibu yana 
828 milyon lira civarında bir yatırım yapılmış
tır. Bu yatırımlar fizükî 'bünyelerinin 'hayatiye
tini dahi idame ettirmeye kâfi 'gelmemiştir. Bu 
bakımdan, müesseselerin kalkınmasına matuf 
tedbirlerin, bir an evvel alınmasını ve hu işin 
Devlet plânı olarak ulaştırma müesseselerine ^ 
yükletilmeden yerine getirilmesini 'zaruri gör
mekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar 
Ulaştırma (hizmeti gören müesseselerin müş

terek dert ve dâıvalariyle bunların tedavisi hak
kındaki (görüşlerimizi yukarda arz ve izah et
miş 'bulunuyoruz. Grup sözcülerinin daJhi Iko-
nuşmalarmın samanla talhdit edilmiş 'olması hu 
müesseselerin her biri üzerinde ayrı ayrı dur
mamıza imkân vermemektedir. 

25.-2.1962 O : 1 
Çok ağır şartlar altında ve geçimlerini sağ-

lıyaınıyacak derecede aldıkları ücretlerle, vazi
felerini feragat ve fedakârlıkla yapmaya 'gay
ret eden ulaştırma personelinin durumlarının 
bir an evVcl ıslâhı ve ulaştırma müesseselerinin 
memleket ekonomisinde lâyık olduğu yeri ala
bilmesi için, lüzumlu kanun tasarılarının, 
Yüksek 'Meclise şevkini Sayın Ulaştırma Baka
nı ve Bakanlık erkânından tekrar tefkrar rica 
eder € . K. M. Partisi Meclis Grupu adına Yük
sek Heyetinizi 'hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Ata Bodur, buyurun. 

Y. T. P. MEODÎS 'GRUPU ADINA ATA 
BODUR (Ordu) — Muhterem Baş'kan, saygı 
değer arkadaşlarım ; 

Yeni ITÜrkiye Partisi Meclis Grupu adına 
ulaştırmanın iktisadi ve içtimai bayatımızda, 
oynadığı rtolü ve memleket müdafaasındaki 
hizmetini nazara alarak temennilerimizi arz 
edeceğiz. 

Ulaştırma, kalkınmaya karar vermiş bir 
milletin (halledeceği meselelerin en başında 
gelmektedir. 

Çünkü ulaştırma, insanı, malı ve sözleri bir 
yerden diğer bir yere seri, emin, [konforlu <ve 
ucuz taşıyabilmek sanatıdır'. 

İşte bu sanatı ,en mabirane bir şekilde Ba
kanlık başarabildiği müddetçe muvaffa!k olmuş 
sayılır. -

Bakanlığa, bağlı katma bütçeli Devlet Hava. 
Meydanları Genel Müdürlüğü İktisadi Devlet 
Teşekkülü, Devlet Demiryolları 've PTT 'Genel 
müdürlükleri ve anonim ortaklığı 'halinde ida
re edilen Denizcilik Bankası ve Türk Hatvayol-
lan Genel müdürlükler olarak karşımi'za eık-
ınalkta'dır. 

Çeşitli hüviyet içerisinde çalışan bu umum 
müdürlükler 19153 yılında meriyete giren IBa-
kanlılk Teşkilât Kanununa mütenazır değişik
likler yapılamadığından ulaştırma hizmetinin 
en iyi şekilde 'karşılanmasını mümkün kılan 
ulaştırma politikasını ve bunun icaplarının ta
kip ve murakabesi ve müesseselerin koördine 
bir vaziyette bu hedeflere yöneltmesi mümkün 
olamamıştır. Binaenaleyh arz olunan hususlar 
nazara alınarak yeniden bir teşkilât kanunu
nun 'hazırlanmasına taraftarız. 
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Ulaştırma politikasını tes'bit ve tâyin eder-

'ken memleketimizin ekonomik telkâmül seyriy
le milletlerarası -ulaştırma • politikasını nazara 
alarak tedvin etmemiz lâzımdır. 

Ayrıca âmme menfaatilyle vatandaşın nakli
ye "ücreti ödeme kabiliyetini telif etmek sure
tiyle, nakliyatı verimli ibir ihale getirmek icab-
eder. * 

Ulaştırmacılık, insanın 'bilgi gücüne daya
nan ağır çalışmayı ve feragati istilzam ettiren 
'bir meslektir. 

Bu hizmetlerde tecrübeli, elhliyetli, bilgili 
elemanların istihdamı 'zaruridir. Halbuki maa
lesef insana göre iş metodu takibedilmelktedir. 

Bu metot terk edilerek âdil bir ücret politi
kası içerisinde işe göre insan istihdam yolunu 
ihtiyar etmelk lâzımdır. 

Bu maksatla çalışma gücünü kaybetmiş, (hiz
met süresini doldurmuş istihdamında lüzum ol-
mıyan personel hakkında bir an evvel 'gerekli 
kanuni işlemin âdil ve 'bitaraf ölçüler içerisin
de yapılmasına taraftarız. 

•Saygı değer arkadaşlarım, ; 

Umum müdürlükleri • ayrı ayrı tetkikte fay
da. mülâhaza etmekteyiz. 

Mülhak bütçeli Devlet Hava 'Meydanları : 
Kuruluş tarihimden bugüne kadar Ihava 

meydanları artan ;bir zarar kaydetmektedir. 
Halen yurt içerisinde 30 meydan çalışmaktadır, 
bunlardan ancak 13 meydan EP/27 işletmesine-
müsaidolup o ü ise gece inişlerine müsait de
ğildir. Geriye kalan 17 meydanda ancak DS 3 
uçakları in'iş yapabilmektedir. 

Mezkûr zarar hava meydanlarının (bir kıs
mının ıslaha mulhtaçolması ve turistik (hareket
lerin gelişmemiş bulunmasından ileri gelmekte
dir. Bu maksatla, filonun daraltılması ve perso
nel masraflarının thaıddi asgariye indirilmesinde 
zaruret görmekteyiz. 

iktisadi Devlet Teşekkülü Devlet Demir
yolları : 

Memleketimizin stratejik durumu itibariyle 
ön safı işgal etmesine rağmen demiryollarımız 
çok ağır malî bir çölküntü içerisindedir. Bu be
lin başlıca sebeplerini şöyle sıralıyabiliriz: 

1. 1953 yılında eskimiş tesislerin bir ölü 
sermaye olarak müesseseye intikal ettirilmesi, 

2. imkânsızlıklar içerisinde bulunan bu 
müesseseye tesislerin değiştirilmesi ve moderi-
nizasyon 'külfetinin ta'hmili, 
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3. Geniş ölçüde personel istihdamı, 
4. Plânlı 'bir çalışmadan maihrum bulun

ması, 
5. Maliyetaltı tanımalardan dolayı her yıl 

267 milyon gibi bir gelir kaybına sebebiyet ve
rişi, 

6. • Müterakim borçların -her yıl faizden 'mü
tevellit artan ağır bir külfet ta'hmil etmesi, 

7. Âdil bir ücret sisteminden mahrum oluşu. 
Bunların ıslalhı için aşağıda arz edeceğim 

âcil tedbirlerin almma'sında 'fayda mülâhaza 
ediyoruz. 

Müesseseye ölü sermaye olarak intikal eden 
tesislerin yenilenmesini sağhyacak dış yardım
lar yapılması, 

Vergi mükellefiyetlerinde uzun 'bir zaman 
için muafiyet tanınması, 

Maliyetaltı taşıımal'ardan tamamen sarfına
zar edilmesi, 

Müessese borclarmtlan ibra 'edilmesi, 
TÖDD yenileme tevsiat ve m'oderinizasyon' 

için 'hazırlanan programın Devlet programı ola
rak ele alınması, 

Otobüs ve kamyon nakliyatının Avrupa 
memldketlerinde olduğu gibi bir nizam altına 
alınması, 

Fazla personelin tasfiyesi ile lüzumlu müte
hassıs elemanlara yer verilmesi -gibi. 

iktisadi"Devlet Teşekkülü PTT idaresi : 
PTT idaresi haberleşme 'hizmetinin yerine 

getirilmesinde maliyeti ana bir prensibolarak 
kabul etmektedir, bunda büyük bir isabet 'oldu
ğuna inanıyoruz. Yalnız malhiyeti itibariyle 
her şeyden evvel bir âmme hizmeti «larak da 
'kabul etmek zorundayız. 

Sırf zarar etmemek maksadiyle İnkılâbı mü-
taakıp birçok yerlerde PTT şubeleri kapatıl
mıştır. 'Bunların yerine acentalıklar ihdas et
mek istenmişse de arz olunan sebeplerden do
layı muvaffalk olunamamıştır. 

Acentalara maktuen 'hizmet karşılığı 60 lira 
ve hasılattan ayrılan aidatla taşıma ücreti ola
rak 50 T.L. verilmekte'dir. ' 

Talhmil edilen külfet ve mesuliyetle kabili 
telif olmıyan bu sembolik ücretle Ihizmet görül
memektedir. 

Şubelerin yeniden ihdasına veya tasarruf 
zihniyetiyle acentalara verilecek ücretlerin as
gari bir miöli artırılması zaruretine inanıyoruz. 
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Ulaştırma imkânlarının süratle sağlandığı 

asrımızda hâlâ 'birçok kasabalarımız arasında 
posta nakliyatının hayvanla yapılmakta 'oldu
ğunu esefle müşahede etmekteyiz. Haberleşme
nin en mühim unsurlarından (birisi de süratli 
haberleşmedir. Bunun sosyal ve iktisadi fayda
larını Yüksek Meclisin huzurunda izahattan 
kendimizi vareste görmekteyiz. Ancak Yeni 
Türkiye Partisi Meclis Grupunun, hayvanla 
posta nakliyatının avdet etmiyeceği ibir şekilde 
millî hudutlarımız haricine, bir an önce tard 
edilmesi temennisini arz ederim. 

Telefon tesislerine gelince işletmeye Ibüyük 
kâr sağladığı halde maalesef âcil ve katı ihti
yaca cevap vermemekte 'büyük şehirlerde tele
fon sıkıntısı karşısında karaborsa devam etmek
tedir. Bu tesislerin ikmali için gereken dövizin 
tahsisi z-aruridir. 

Yeni kazaların bağlı oldukları vilâyet mer
kezleriyle telefon ve telgraf irtibatları yoktur. 
işletme binaları ihtiyaca cevap vermemektedir. 
Teknik elemanlar miktar bakımından kifayet
sizdir. 

Devlet Denizyolları : 
Üç tarafı denizle çevrili olan memleketimizde 

deniz nakliyatını cazip bir hale getirmemiz lâ
zımdır. Bu maksatla; 

1. Yeni alınacak olan gemiler muayyen bir 
müddet vergiden muaf tutulmalı (Yeni inşa edi
len binalar gibi) 

2. Armatörlere tanınan krediler sağlam ve 
verimli bir hale konulmalı. 

3. Armatörlere sağladıkları dövizin muay
yen bir kısmını serbestçe kullanmak imkânları 
bahşedilmelidir. 

Yalnız karasularımızda değil açık deniz
lerde de Türk yolcu ve yük gemilerinin sık sık 
görülen ve hizmet için aranan vasıtalar olduğu 
fikrini tahakkuk ettirecek tedbirler alınmalıdır. 

Yolcu taşıyan vapurlarda hayvan taşıma gibi 
iptidai ve gayriinsani nakliyat şeklini sureti ka-
tiyede tarihe terk etmelidir. Denizcilik Bankası
nın istihdam eylediği personel ve zihniyet bakı
mından iktisadi ve ticari işletme hüviyetine eriş
tirmek için muktazi operasyon ve tedbirlere sü
ratle, cesaretle başlanmalıdır. 

* Anonim bir ortaklık olan Devlet Denizyolla
rının ifa eylediği hizmet, galip vasfı itibariyle bir 
âmme hizmetidir. Âmme hizmeti fonksiyonu ano-
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nim ortaklık fikri karşısında ikinci plâna terk 
edilmiyerek hiçolmazsa muvazi yürütülmelidir. 
Bu suretle, ancak âmme hizmetinden istifade 
edenler ticari kâr düşüncesinin külfetinden müs
tağni kalabilirler. Bununla kasdettiğimiz husus, 
hu müessese yönünden bir kendi kendine yetme -
otarşi - fikri içerisinde çalışmadır. 

1962 malî yılı bütçesinin Ulaştırma Bakan
lığına ve aziz milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder hürmetlerimi arz ederim. , 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Halûk Nur Baki. 

ADALET PARTÎSÎ MECLÎS GRUPU ADI
NA HALÛK NUR BAKÎ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, medeniyet dünyasının 
çok büyük bir unsuru olarak gördüğümüz ulaş
tırma hizmetlerinin partim adına eleştirmesini 
yaparken oldukça eski bir tarihe sahip bulunan 
ulaştırma personelini hürmet ve sevgilerimle se
lâmlarım. 

Bakanlık eskiden beri iki güç işin altında bu
lunmaktadır. Bunlardan birincisi, âmme hizmeti, 
ikincisi ise kâr ve yahut hiçolmazsa zarar etme
me keyfiyetidir. Bu iki unsuru birleştirip vazife 
görmenin güçlüğü altında ezilen bakanlık içinde
ki kurumlar, meselâ, PTT, DD Yolları, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri halinde; Deniz Bank Anonim 
ortaklık halindedir.. Bu şekilde çeşitli müessese
lerin bu bakanlık içerisinde türemelerinin sebebi, 
hem âmme hizmeti görmek hem de durmadan za
rar eden bu müesseseleri zarardan kurtarmaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Ulaştırmanın diğer 
memleketlerdeki konstrüktürünü etüt ettiğimiz 
takdirde, memleketimizdeki ulaştırmanın, ciddî 
bir zaaf ve yokluk içinde olduğunu görürüz. 

Bugün birçok memleketlerde mektuplaşma
dan telefonlaşmaya kadar, istatistikler ve sa
yılarda memleketlerin bir diğeri ile kıyas 'un
surlarını ve medeni anlayışlarını etüt etmek 
için başvurulan çalışmalardan bir tanesidir. 

Bakanlığın çeşitli kurumlarını tetkik eder
ken bu kurumların ayrı ayrı bünyelerinin bir
leştirilerek tek bir'bünye halinde Bakanlık için
de sabit bir statüko temin edilmesi birçok yet
kililer tarafından arzu edilmişse de bu bünye-. 
ler o kadar karışıktır ki, bunları bir tek bün
ye halinde dirije etmek imkânsızdır. Ancak 
bunları kendi bünyeleri içinde ıslah etmek. 
Yani, otofinansmanlarmı iç bünyelerinde ta-
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marnlamalarını sağlamak lâzımdır. Bunların 
tek bir konstrüksiyon şekline bağlanabilmesi 
imkânsızdır. Ancak Bakanlık içindeki çalışma 
sistemleri koordine edilebilir. Bilhassa yeni 
karma Hükümet meydana geldiği zaman bu iş
leri ayarlamış, ilk plânda ele alınacakları etüt 
ederek çeşitli tavsiyelerin, çeşitli plânların tat
biki hususunda oldukça uygun olan yolu seç
miştir. Yani otofinansmanlarmı iç bünyelerin
de tesis ederek, yatırımları Devlet gücüyle ve 
borç almak suretiyle sağlıyabilmek ve kabil ol
duğu kadar âmme hizmetini muhafaza edebil
mek gayesi güdülmüştür. 

Birkaç noktaya temas etmek suretiyle, âm
me hizmeti vasfiyle, zarar ziyan taraflarım da
ha iyi anlatabileceğiz. 

Ulaştırma Bakanlığı kurumlarının birincisi; 
iktisadi bir Devlet Teşekkülü olan DD dır. DD 
aslında bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Ama 
çoğunun tanıdığı İktisadi Devlet Teşekküllerin
den değildir. 

Umumiyetle iktisadi Devlet Teşekkülleri 
personelini daha randımanlı ve standart çalış
tırmak için onlara iyi bakmak esasına dayanan 
bir statüye sahiptir. Bakanlık, bünyesindeki 
memurluk vazifelerini hiçbir şekilde değerlen
dirmemiş; iktisadi Devlet Teşekküllerinin, Dev
let Demiryollarının çalışma gücünü standardi-
ze eden görüşlerden istifade etmemiştir. Onun 
için İktisadi Devlet Teşekkülleri, kurulduğu 
günden bugüne kadar zarar etmekte olup ha
len ayakta durması da kusursuz çalışan per
sonelinin omuzlarına mevdu bulunmaktadır. 

Bu teşkilâtın çok büyük dertleri yanında; 
zaman zaman iflâsa doğru giden ziyanlarını da 
ifade etmek lâzımdır. Bu ziyanların asıl sebe
bine, isabetli olarak el konmuş ve yanlışlar isa
betli olarak teslbit edilmiştir. Biz de A. P. Gru-
pu olarak buna ekliyeceğimiz kanaatlerimizi be
lirteceğiz. 

Bir defa âmme hizmeti gören bu müessese
nin kâr yoluna girmesi için, Karayolları ile re
kabet yapabilmesi için kendi bünyesinden ten-
ıkisat yoluna gitmesine, memurlardan tasarruf 
edip öteden beri bu müesseseye hizmet etmiş ele
manlarını eriten bir yola gitmesine katiyen ta
raftar değiliz. Bu teşkilât içinde en mühim me-
selevrandımanlı çalışmayı temin edecek en kıy
metli unsur, maliyet fiyatının altındaki bütün 
tarifelerin kaldırılmasıdır. 
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Arkadaşlar, DD nın maliyet fiyatının altın

da eşya ve insan taşıması bâzı tuhaf noktalar 
etrafında birikir, insan hayret eder. Demin ko
nuşan arkadaşlarımın beyan ettikleri gibi, bü
yük çapta şeker şirketinin, çelik sanayiinin yar
dımcısı olan tenzilâtlı tarifenin tatbik edilme
sinden meydana gelen DD nın zararı ve ziya
nı diğer müesseselerin kârı olarak gösterilmek
tedir. Hakikaten iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin bir kısmının lükse kaçan ihtişamına yar
dım etmek için DD ziyan uçurumuna itilmek
tedir. 

Meselâ; bir zaman bir karar alınmış, Tür
kiye'de satılan alkollü içkilerle mücadele için 
tutmuşlar biranın tenzilâtlı tarife ile naklini 
sağlamışlar. Meselâ, bira bugün bir kuruşa 
nakledilmektedir, yani her şey karara bağlan
mış. 

DD na sen bunu bedava nakledeceksin 
, diye karar verilmiş. O da bunu karar mu
cibince nakletmiş. Bittabi ondan sonra DD Yol
larının zararı, bilançosunda görülen şekline 
yükselmiştir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin zararları 
bu şekilde DD nın omuzuna yükletilmektedir. 
Eğer DD iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
diğer örnekleri gibi personeline de tam ücret 
verseydi bir milyar lira zarar etmesi lâzımdı. 
Personeline astronomik rakamlarla pek kü
çük rakamlar arasında para verir. Bir bakar
sınız km. lerce yere gayet cüzi bir fiyatla 
nakliyat yapar; bir de bakarsınız aynı yere 
değişik bir fiyatla nakliyat yapar, böylece de 
zarar eder. Devlet Demiryollarının yaptığı zi
yanın bir kısmı da diğer taraftan vergiler ha
linde tekrar Hükümet kasasına girmektedir. 
Bu bakımdan iktisadi" Devlet Teşekküllerinin 
tâbi olduğu vergilerin kaldırılmasına Adalet 
Partisi olarak taraftar değiliz. Zira bildiği
niz gibi iktisadi Devlet Teşekküllerinin ser
mayesinin bir 'kısmı Devlete, bir kısmı da 
hususi şahıslara veya şirketlere aittir, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri yatırım faslına ge
lince bu Devlete yüklenir, vergi meselesine 
gelince hissedarlarına fazla kâr vermek Dev
lete vermemek için bir kaypaklık gösterir. Bu
nun üze^nde Hükümetin dikkatle durması lâ
zımdır. ^Yatırımlarını Devlet yapar. Oto fi
nansmanları buna rağmen tam olmıyan birçok 
iktisadi Devlet Teşekkülleri «efendim biz ver-
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ginin yükü altında eziliyoruz» derler-. Bu 
zihniyet çok yanlıştır. Vergi yoliyle ziyan et
mek, bir iktisadi Devlet Sektörü için eok ta
biî bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, DD mda acaba 
istikbalde ne gibi reformlar yapılabilir, bil
hassa karayollarının inkişaf ettiği bir zaman
da DD düştüğü bu muhataralı durumdan 
nas}l kurtarılabilir? Bu konuda Adalet Partisi 
namına yaptığımız etütleri arz etmek isterim. 

Biliyorsunuz, yeryüzünde bugünkü DDY 
nakliyat] elektrifikasyona dayanır. Biz de 
elektriksiz bölgeler nadir kalmıştır. Eğer De-
miryollarımızı bir elektrik şebekesi ile çalış
tırırsak eok kıymetli bir sanayi maddesi olan 
kömürümüz de bu kadar israf olmaz. Demir-
yollarımızın halen kömürle işlemesi lokomatif 
sanayii teşkilâtı bakımından da büyük bir ha
tadır. «DD mızin elektrifikasyondan fayda
lanır haline gelmesi için çok büyük bir- yatı
rım Lâzımdır» denmektedir. Halbuki bunun 
için çok büyük yatırımlara ihtiyaç yoktur. Es
kiden trenler için kullanılan cereyanlar, bü
yük santrallerin istihsal ettiği cereyanlar de
ğil, 16 periyotluk cereyanlar idi. Son zaman
larda Fransa'da 50 periyotluk sanayi cereyanı
nın trenlere tatbik edilmesi, bizim kendi elek
trik istihsalimizle, DD da elektrifikasyonu 
temin edecektir. Bu hususta yaptığımız ufak 
bir hesabı arz edeyim. 

Ankara - Haydarpaşa arası oldukça yüklü 
bir kısmıdır. Devlet Demiryolları burada 
bir elektrifikasyon yaptığı takdirde il 6 milyon 
dolar ithal masrafı, 47 milyon lira iç tesis mas
rafı, 50 milyon lira da vergiler, 'gümrükler v.s. 
gibi yollarla, Devlete intikal edecek paradır. 
Aşağı - yukarı Ankara, - İstanbul arasında de
vamlı bir elektrikli tren tesisinin kurulabilme
si, 50 milyon civarında bir yatırıma ihtiyaç gös
termektedir. Zor olan 16 milyon dolarlık dış 
yardımları ejeşitli müesseselerden, 40 milyonu
nu OECD den 30 sene vâdeyle temin etmek 
mümkündür. Yani elektrifikasyon için biraz 
sonra bahsedeceğim PTT nin hizmetleri için 
medeni memleketler, az gelişmiş memleketlere 
karşı çok samimî, realist yardımlarda bulun
makta ve el uzatmaktadırlar. 

Demek ki İstanbul - Ankara arasındaki hat
ta, 50 milyonluk bir yatırım yapmakla bu böl-
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gede çalışan trenlerin elektrikle çalışması sağ
lanmış olacak, bu şekilde hem tren seferleri da
ha ucuza mal olacak; hem de, kesin hesapla 
yüzde 48 masraf ekonomisi sağlanmış olacak
tır. Ayrıca bugün tamamen hurda haline gel
miş olan kömürlü Vasıtaların da yenisi alınmak 
suretiyle sarf edilecek olan para, bunlara sarf 
edilmeyip elektriklisine sarf edilmiş olacaktır. 

Devlet Demiryollarının elektrifikasyondan 
başka bir metotla otofinansmana gitmesine im
kân yoktur. Çünkü Devlet Demiryollarından 
bir mütehassıs çağırsanız, sizi bu durumdan na
sıl kurtarabiliriz deseniz, «Karayollarını iptal 
edin» diyecektir. Buna da imkân yoktur. O hal
de elektrifikasyona gitmeîk garttır. 

ikinci olarak PTT İdaresinin bünyesini tet
kik edelim. Diğer memleketlerin pek çoğunda 
PTT İdaresi doğrudan doğruya bir anonim şir
ket halinde çalışmaktadır ve yatırımlarını ister 
Devlet kanaliyle yapsın, ister şirket olarak yap
sın fiyat standartları buna göre ayarlanmakta
dır. PTT hizmetlerinin en ucuz olduğu memle
ket Türkiye'dir. Ama PTT hizmetlerinin en ucuz 
olduğu memleket diyince bu, zam yapalım mâ
nasına alınmamalıdır. Çok ucuza yaptığımız bu 
hizmetleri Devlet kendi eliyle finanse etmekte
dir. Ya bırakalım fiyatlarını kendileri ayarla
sınlar veya eğer Devlet bu işi yapmak istiyorsa 
o zaman buraya birtakım yatırımlar yapmamız 
lâzımdır. 

PTT nin telefon dâvası oldukça mühim bir 
dâvadır. Yer yüzündeki bütün medeni memle
ketlerden bu telefon mevzuundıa geri bulun
maktayız. Şimdi birtakım istatistiki rakamlar 
arz edersem hayret edersiniz. Bizde 100 kişiye 
tahminten 0,7 telefon düşmektedir. Eğer bizim 
bu rakamımızı-, medeniyette nispeten geri kal
mış sayılan Yugoslavya, Jspanya gibi memle
ketlerle ımukayese e'dersek Ibu mevzuda ne ka
dar geri olduğumuzu anlamış oluruz. Bizim te
lefon durumumuzun Yugoslavya 'nmkine yükse
lebilmesi için PTT ye iki milyar yatırım yapıl
ması lâzımıdır. Çünkü Yugoslavya'nın telefon 
mevcudu, 'bizimkinin üç, mislidir. Ispanya'nınki 
ise bizimkinin sekiz mislidir. Demek ki biz 
PTT mevzuu bakımımdan geri kalmış bir Av
rupa devletinin dahi telefon ve haberleşme teş
kilâtına sahip değiliz. Bu teşkilâtımızı İspan
ya'nın telefon şebekesi ve haberleşme şebekesi 



M. Meclisi B : 56 
haline getirmemiz için bil* milyar liraya yaıkın 
bir yatırım yapmamız lâzımdır. Bu, bu kadar 
açık bir ihalrikattİT! 

Bu'günkü şartlar altında, yatırım program
ları vasıtasiyle bunu yapamıyaeağımıza göre, 
kısa bir müddet sonra telefon mevzuuimus sıkı
şık bir duruma girecektir. 

Bugün İstanbul'da 80 bine yakın vatandaş 
telefon abonmanı beklemektedir. Biraz sonra 
bahsedeceğim gibi, Bakanlıkça, Umum Müdür
lükçe bir milyar liralık bir yatırım yapılsa bi
le 1972 tarihinde - bekliyen 80 bin vatan'daşa 
'bir kişi da'hi eklenmemek 'kaydiyle - İstanbul'da 
daha sıra bekliyen hayli insan olacaktır. 

Münalkale mevzuunda yapacağımız yatırını 
temennilerimizin astronomik temenniler olarak 
kabul edilmemesi lâzımdır. Zira dünyanın bir
çok yerlerinde Ibilhassa müttefikimiz Amerika'
da, gerek Amerikan Hükümetinin gerek bizzat 
özel şirketlerin hüsnüniyeti sayesinde geniş, 
uzun vadeli ulaştırma yatırımları yapıyorlar. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı Sayın Nur 
Baki. 

. HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — PTT nin 
Türkiye çapında telekomünikasyona kavuşabil
mesi için yapacağı yatırım, ıbilhassa şehirler
arası otomotik konuşmayı temin etmektir. Bu
gün bizde şehirlerarası konuşma ancak acele 
konuşma ile mümkündür. Halbuki bugün acele 
konuşma Avrupa'nın medeni memleketlerinden 
kalkmış durumdadır. Bizim şehirlerarası tele
fon konuşmalarımızı inkişaf ettirmek zarureti, 
küçümsenemiyecek bir hale gelmiştir. Hakika
ten çok ciddî bir çalışma ile, hazırlanmış prog
ramın bizzat diğer memleketlerle karşılıklı an
laşmalar yoliyle meydana getirilmesin? temenni 
etmekteyiz. 

Diğer bir (huşumda, bilhassa telefon mev
zuunda teknik personelin yetişmesi için gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. Bu 'hususta dünyada 
örnek bir çalışma gösteren Helanda'dan gerek-
li yardımların sağlanmasına başlanmıştır. Bu
rası ile iş birliği yaparak teknik elemanların ye
tiştirilmesi gerekir. 

Denizcilik Bankası, üzerinde görüşlerimi bir 
iki cümle ile arz edeyim. 

BAŞKAN — Cümlenizi bitiriniz efendim. 
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Sayın 

Başkan, umumiyetle 20 dakikayı geçince beşer 
onar dakika iltimas geçildi. 
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BAŞKAN — Size de beş dakika geçti. (Gü

lüşmeler) 
HALÛK NUR BÂKİ (Devamla) — Bendeni

zin Denizcilik Bankası üzerinde söyliyıeceğim en 
önemli nokta şudur : Bu Denizbank hem nak
liyat işi görmekte, hem de yatırım yapmakta
dır. Denizbankı yatırımlardan kurtarmak lâ
zımdır. Gimaya kadar yatırım yaparsa işin için
den çıkamaz hale gelir. Denizbank, Şirketi Hay-
ri yenini ruhundan ayrılamama güçlüğü içinde
dir. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Arif Hikmet Onat. 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarım; Ulaştırma Vekâleti hakkmdıı 
bizim de bâzı kısa temennilerimiz olacaktır. 

Bu Vekâlete bağlı, yahut murakabesine tâbi 
5 tane müessese vardır. Bu müesseselerin, ben
den evvel konuşan arkadaşların dile getirdikle
ri gibi, Ikendillerine has bâzı dertleri vardır. 
Maalesef bu dertlerin içinde bir kısmı ımüzmin-
1 eşmiş, âcil. tedavi ve deva (beklemektedir. De
miryolları yalnız bizde değil, dünyanın her ta
rafında, karayollarının rekabeti karşısında,es
ki avantajlı durumlarını kaybetmişlerdir. Ama 
bizde demiryolları ile karayolları arasında ister 
koordinasyon - isterseniz siz anlayışlı bir çalış
ma deyin - tesis edilmediği için birbirlerine kar
şılıklı zarar vermeler daha fazla olmuştur. Ar
kadaşlarım dile getirdiler, Devlet Demiryolları
nın farklı tarifeleri vardır, tenzilâtlı tarifeleri 
vardır, bir de personel dâvası vardır. Artık bu 
'konuyu iyi bir sekilide halletmek zamanı gelmiş
tir. Bu konu halledilmedikçe Devlet Demiryolla
rı kendi kendine yetinemez. Bu hususta size bir 
iki rakam arz etmek isterim. 

Devlet Demiryollarında bugün >2o 800 sabit 
•memur vardır. Yine ayrıca. '-İ 000 sabit hizmetli 
memur vardır. Yekûnu 26 800 eder. 26 800 
memur çalışan bu müessesede bize verilen ra
kamlara. ve yaptığım etütlere göre, en azın
dan hizmeti eksiltmemek ve aksatmamak şar-
tiyle 5 bin memur tasarruf edilebilir. 

ASİM EREN (Niğde) — 70 -bin memur var 
Hikmet Bey. 

ARİF HİKMET ONAT (Devamla) — Mu
vakkat işçilerle »beraber, onları da arz edece
ğim. 
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Şimdi arkadaşlar hemen şunu söyliyeyim 

ki; bu memurlar bu müesseseye dün, evvelki 
gün, 3 - 5 sene evvelinden girmiş değildirler. 
Bundan anlaşılıyor ki, kurulduğu günden beri 
•bu müesseseye Ali, Veli, Hüseyin, neyse her
kes bir imkân nisbetinde adam kayırmış ve 
yerleştirmiştir. Bu bir realitedir. Tasrih edi
yorum, bugünkü hâdise değildir. 

işçi kısmına gelince : 
Devlet Demiryolları bünyesinde 18 000 

daimî işçi, 12 000 muvakkat işçi olmak üzere 
ceman 30 000 işçi mevcuttur. Bir de ayrıca 
fevkalâde hallerde alınmış işçiler vardır ki on
ları da buna dâhil edersek, bizim yaptığımız 
etütlere dayanarak arz ediyorum, 30 000 iş
çiden, hizmetleri aksatmadan 10 000 işçi ta
sarruf edilebilir. 

Bugün 2 500 km. lik ray değişmeye muh
taçtır, makinalar çok eskidirler. Bütün dün
yada, arkadaşımızın da söylediği gibi, elek
trifikasyona gidilmiştir, motorlu trenler kul
lanılmaktadır. Bizde hâlâ geniş ölçüde bir işçi 
ve memur fazlalığı vardır. Bu nasıl izale edilir ? 

Haklı olarak şunu söyliyeyim ki, Ibu işçi 
ve memurları biz yarından itibaren kapıda 
(bırakamayız, böyle bir şey olamaz. Bunu za
manla iyi bir plân dairesinde eritmeye mecbu
ruz. Aksi takdirde bu müesseseden bir gelişme 
beklenemez. 

Denizyollarına gelince : 
Devlet Denizyolları için de bâzı temennile

rimiz olacaktır. Biliyorsunuz bu da bir âmme 
hizmeti görüyor, içerde ve dışarda -hizmet ifa 
ediyor. Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki, 
dışardaki hatların bir kısmı aktiftir, bilhassa 
içerdeki hatlar zarar getiriyor. Bunu da tabiî 
karşılamak lâzımdır. Devlet Denizyollarına 
ait bir gemi seyir yolu üzerindeki bütün li
manlara uğramak vaziyetindedir. Çünkü âmme 
'hizmeti görüyor ve bunun neticesinde bile bile 
zarara katlanıyor. Bu zarar istanbul içinde 
işliyen vapurlarda da vardır. 

Bizim bir Haliç hattı vardır. Bu hat üze
rinde işliyen vapurların da 5 milyon lira civa
rında bir zararı vardır.. Şimdi, Halic'i birçoğu
nuz biliyorsunuz, iki tarafına yol yapılmış ve 
aynı zamanda Haliç kapalı bir deniz vaziye
tindedir. Acaba, bu Haliç hattını dolmuşlara 
terk edemez miyiz? Bu suretle vatandaşlara da 
iş sahası açmış oluruz. Burası Kadıköy iskelesi 
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gibi değildir, lodostan müteessir olacak duru
mu yoktur. Bunu halisane temennilerimiz ola
rak arz ediyoruz. Vekil Bey tetkik buyursun
lar, bu tahakkuk ettiği zaman, 5 - 6 milyon
luk bir zarardan müesseseyi kurtarmış olacak
lardır. 

ikinci temennimiz sigorta işidir. Devlet 
Denizyolları, biliyorsunuz ki büyük bir mües
sesedir ve senede 6 - 7 milyon liralık bir si
gorta primi ödemektedir. Eğer Devlet Deniz
yolları ile armatörler birleşerek bir sigorta 
şirketi meydana getire'bilirlerse 7 - 8 milyon 
liralık, bir prim tasarrufu yapacaklar, yahut 
da bu prim kendi bünyeleri içinde kalacaktır. 
Peşinen şunu söyliyeyim ki, bu müessese de 
sigortalı mütehassıs elemanlar haricinde, dı
şardan memur almamalıdır. Bu gibi, kâtip 
veya muhasebeci gi'bi memurları ya kendi bün
yesinden tedarik etmeli, yahut Devlet Demir
yollarından almalıdır. t 

Denizyollarının sırtında bir de Yalova var
dır. Bunun 'da zararı 1 milyon civarındadır. 
Biliyorsunuz, Yalova şu veya bu sebeple De
nizyollarına verilmiştir. O zaman bunda isabet 
vardı. Çünkü, o zaman hususi eşhasa verile
mezdi. 

istanbul gibi büyük bir şehirde eğlenmek 
ihtiyacını duyan ve zaman zaman içerden ve 
dışardan pek çok turistlerin toplandığı bir şeh
rin hemen yanında bulunan Yalova Kaplıcaları 
iyi ellerde işletildiği takdirde zarar getir
mek şöyle dursun muhakkak kâr getirir. 

Yapılacak iş; bu Yalova Kaplıcalarını de
mirbaş tesislerini amorti edecek ölçü ve nis-
bette bir icarla bir şahsa veya bir şirkete dev
retmektir. Bu suretle hem, Devlet DenizyoUaıı 
Yalova'nın bir milyon liralık zararından kur
tarılacak, hem de burayı alacak olan şahıs 
veya hükmi şahsiyet buradan para kazanacak
tır. 

Yalova'nın, biliyorsunuz, hususiyeti park
larıdır. Maalesef Denizyollarının orada istih
dam ettiği üç tane bahçıvandır. Yalova kap
lıcalarını Denizyollarının sırtından almak su
retiyle Devletin, bu müesseseye bir hizmet ya
pacağına kaani bulunuyoruz. 

Devlet Denizyollarının dertlerinden birisi 
de elinde bulunan yedi tane eski tip ve çok 
masraflı gemilerdir, iki tanesi sarılığa çıkarı-
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hp diğer beş tanesi tasfiye edilebilinir. Bu ge
miler çok yakıt sarfiyatı yapmaktadırlar. 

Müessese aldığı navlunu akaryakıta veya 
katı yakıta vermektedir. Kendilerinin ifade
lerine göre bu yedi gemiyi yenilemek 200 mil
yonluk bir iştir. Muhakkak ki, bu bir iki sene 
içinde tahakkuk edecek gibi değildir. Bu bir 
plâna bağlanır, muayyen devreler halinde te
min edilmeye çalışılır. 

PTT ye gelince : 
Arkadaşımızın söylediklerini tamamlamak 

isterim. PTT nin telgraf, mektup ve telefon kı
sımları vardır. Yalnız telefon kısmı aktif du
rumdadır.. PTT ye yük olmamakta, bilâkis 
gelir getirmektedir. Halen PTT de 160 bin 
abone vardır, daha 200 bin abone sıra bekle
mektedir. PTT nin bize evvelce mütehassıslar 
tarafından çizilen plânı şu idi : 1965 yılma ka
dar her sene üç milyon dolarlık bir yatırım 
yapılırsa halen müracaat halinde bulunan 200 
bin abone 1965 yılında telefona kavuşturula-
bilir. Ve bu suretle de (bidayette de telefon 
tek gelir getiren müessese dedim) PTT için 
bunun geliri ile diğer aksaklıkları tamamlanır 
demişlerdi. Sayın Vekilin bu hususa nazarı 
dikkatini celbederim. 
' Hazır söz sırası PTT den açılmışken ifade 

edeyim : Y. T. P. sözcüsü arkadaşımın temas 
ettiği bir hususun ben aksi kanaatindeyim. 

Dedi ki : «ihtilâli mütaakıp bâzı PTT şube
leri kapatılmıştır.» Arkadaşlar, samimî olarak 
bu müesseseyi yaşatmak istiyorsak, dağa ta
şa rasgele şube açmamalıyız. Ajanslar sistemi
ne giderek te bu işleri yürütebiliriz. Ayda bir 
iki mektup ve iki telgraf için şube açmamalı
yız. Evet, hizmeti vatandaşın ayağına götür
mek lâzımdır ama malî güçlükleri de nazara 
almak lâzımdır. Ajanslar açıldığı takdirde 
acentaların tatmin edilmesi dileğine ben de iş
tirak ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Havayollarına gelin
ce; bu müessese de iki taraflı vazife görüyor, 
iç ve dış seferler yapmaktadır. Memleket dı
şında vazife görmesinin esbabı mucibesi, dö
viz sağlaması bakımındandır deniyor. Galiba 
iki üç senedir bu seferleri yapmaktadır. Bir 
de şerefli Bayrağımızı yabancı memleketler
de dalgalandırmak.. Bunun ne ölçüde döviz 
sağladığını bilmiyorum. Hükümetin bir kararı 
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varmış, buradan dışarı gidecek Türk memur
ları bizim tayyareleri kullanmak mecburiye
tindedir. Dışarı gidecek diğer eşhas kullanır 
veya kullanmaz, bu ayrı bir mevzudur; çün
kü, vatandaş buna mecbur edilemez. Dilediği 
tayyare ile gider, gelir. Gönül ister ki, hepsi 
bizim tayyarelere binsinler. 

Bu dış hatlara tahsis edilen tayyareler 
ne umduğumuz dövizi getirmişler ve ne de pa
siflikten kurtulabilmişlerdir. Bu hal aynı vazi
yette devam edecektir ki, Hükümet için bir 
yük, bir masraftır. 

Şimdi akla şu geliyor : Bu gibi nakliye işle
rini evvelâ içerde düzeltmemiz lâzımdır. Bizim 
tayyare seferleri iç hatlarda da tatmin edici de
ğildir. Daha doğrusu müessese tatmin edici şe
kilde değildir. Ücret tarifeleri yüksek olup bu 
tarifeler bizim kazançlarımızla mütenasip değil
dir. Bunun dışımda size 'bir misal vereyim : İs
tanbul'dan gelen uçak Ankara 'da zannediyo
rum bir aktarma yaparak Samsun üzemi'den 
Trabzon'a gider. Bu hatta çalışan kırk kişilik 
tayyarelerde, beş on, ıbilemediniz yirmi yolcu 
bulunur. Bendeniz, yıllardan beri kırk kişinin 
bindiğini göremedim. Samsun - Trabzon hattı
na dikkat ediniz, en az bu vilâyetler kadar ve
ya onlara yakın adette yolcu temin edebilecek 
iki vilâyet daha vardır : Ordu, Giresun. Tayya
reler buralara da uğrıyabilseler bu kadar boş 
yola çıkmazlar. Ancak buralarda meydan yok
tur. Ankara'dan hareket eden tayyare, bugün 
beş,bilemediniz on yolcu ile kalkacaktır. Eğer 
aradaki vilâyetlerde de meydan olsa idi durum 
her halde farklı olurdu. Bu da meydan yapmak
la olur. Anladım, yel değirmeni meselesi.. Dev
letin malî takati lâzımdır. Ben o düşüncedeyim 
ki, bu dış hatlar yerine biz muayyen bir zaman 
için iç hatlarla meşgul olısak, muayyen hava 
meydanları inşa etsek çok daha faydalı olur. 

Hakikaten bir arkadaşımın ifade ettiği gibi, 
bizim meydanlarımız kullanılabilecek gibi değil
dir. Kaç defa benim başıma geldi : Samsun'a 
gittik, hava sisli, teşkilât yok, tekrar dönüp 
Ankara'ya indik. Yazın iyi havalarda ancak 
kullanılabilen pisteler vardır. Bundan dolayı, 
dışardaki hatlardan tasarruf yaparak, içerde
ki hatları ve meydanları kuvvetlendiremez mi
yiz? Bunu da samimi bir sual olarak Sayın Ve
kile tevcih ediyorum. 
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Son olarak şunu arz etmek istiyorum. Ge

rek Devlet Demiryolları, gerek Devlet Deniz
yolları ve gerekse Havayolları tarifeleri haddi
zatında bugünkü iktisadi şartlardaki kazançlımı
za uygun değildir. Bunun küçük bir misalini 
arz ederek sözlerime son vereceğim : 

Buradan Adana'ya Mototren ücreti 71 lira
dır. Aynı mesafeyi bir saat eksiği ile otobüsler 
35 liraya götürmektedir. Bu 35 liraya karşılık 
vatandaş 71 lira vererek mototrene binmez. Bu 
tarife sisteminin yeni şartlara göre elden geçi
rilmesini biz parti grupu olaraik faydalı mülâ
haza ediyoruz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şahsı adına konuşacak arkadaşlara 
söz veriyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Umum 
Müdürlüğü bütçelerine oy kullanmamış arka
daşlar var mı? Her iki katma bütçeye de oy 
vermemiş arkadaşlar varsa lütfen oylarını kul
lansınlar. 

Sayın Ataöv, buyurun. 
ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem 

Başkan, aziz milletvekilleri. 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi müzakereleri 

sırasında, şahsım adına bu Bakanlığa bağlı 
bâzı müesseselerin birtakım hususlarının ay
dınlatılmasını istiyeceğim. 

Karma Bütçe Komisyonunda görüşmeler 
sırasında, üzerinde durduğum bir mesele üze
rinde cevabın, Bakanlığa bağlı müesseselerin 
genel müdürlüklerince bilâhara adresimize not 
olarak bildirileceği ifade olunduğu halde maal
esef bugüne kadar her hangi bir netice çık
madı. Bu bakımdan ben sıklet merkezi ile 
Denizcilik Bankası üzerinde duracağım. 

Denizcilik Bankası, memlekette ticari bir 
banka hüviyeti içinde âmme hizmeti görmeye 
memur edilmiş bir teşkilâttır. Şehir Hatları 
İşletmesi, âmme hizmeti görür. Burada lü
zumundan çok fazla personel, bankanın üstü
ne en büyük yükü, en büyük zararı tahmil 
eder. Bu bakımdan ticari bir müessese olan 
Denizcilik Bankasının şehir hattı işletmesinden 
kurtarılarak bunun zararlarını da omuzuridân 
silkmesi bir zarurettir. Belediyeye mi devre
decek, ne yapacaksa yapsın ve senelerden beri 
bu zarar müessesesinden banka kendisini kur
tarsın. 

25.2.1962 O : 1 
Bankanın ikinci işletmesi olan Denizyolla

rı bir kabotaj hattında çalışan kolu, bir de 
dış hatlarda çalışan kolu vardır. Kabotaj hat
tında çalışmış bulunan, bizim çocukluğumuz
dan beri ismi duyulan eski Necat ve Tan ge
mileri1 gibi gemiler içinde muhterem vatandaş
larımız hayvanlarla yanyana yolculuk ederler, 
onların kokusunu, onların meşakkatini çe
kerler. Bu bizim Türk vatandaşlarımızın mu-
hatabolduğu ve para vermek suretiyle yolcu
luk yaptığı bu vasıtalar yanında dış hatlarda 
çalışan ve son zamanlarda Almanya'da inşa 
olunan gemiler vardır. Bu gemilerde yabancı 
yolcular hosteslerin narin kollarında, gayet 
rahat bir şekilde yolculuk yaparlar. Bizde, 
Türk vatandaşına, bu topraklar üzerinde böyle 
müesseselerde huzur içinde seyahat etme'yi ar
zu eden vatandaşlarımıza tatbik edilen mua
mele ile, dış hatlara giden gemilerde ecnebi 
yolculara tatbik edilen muamele aynıdır. Usu
len derler ki; memlekete turist getireceğiz. 
Muhterem arkadaşlar; bu memlekette dahilî 
turist meselesini hallettik, bütün imkânları 
sağladık mı da, dış hatlardan gelen çok cüzi 
turistlere hosteslerin kollarını uzatırız? Mem
leketimizde vatandaşlarımızın bu imkânlardan 
istifade etmelerine fırsat verilmelidir. Deniz
cilik Bankasının en çok kâr sağlıyan, diğer 
işletmelerinin açmış olduğu yırtıkları yamayan 
ve iş yapan müessese Şilepçilik îşletmesidir. 
Şilepçilik İşletmesi ehemmiyetle dış hatlara 
nakliye yapan bir müessesedir. Buradaki ge
milerimiz de maalesef memleketimizin ihtiya
cına cevap vermemektedir. Akdeniz kıyısın
daki Mersin, İskenderun ve Antalya gibi ihra
cat limanlarından senede pek çok döviz ecnebi 
gemilerin kesesine girmektedir. Bu bakımdan 
Denizcilik Bankasının Şilepçilik İşletmesine 
önem vererek bilhassa Akdeniz içindeki tica
ret sahalarına değil, Akdeniz tipi gemilerle 
Akdeniz limanlan arasındaki nakliyeye hâkim 
olmasını tavsiye etmek yerinde olur. Memle
ketimizin büyük ihraç malı olan pamuğun, 
madenin ve buna mümasil maddelerin nakli 
için Adriyatik, Kuzey - Akdeniz limanları ara
sında bir posta ihdasının büyük faydalar geti
receği mülâhaza edilmektedir. 

Denizcilik Bankasının sırtındaki en büyük 
kamburlardan birisi de kendi malzeme depo
lan ve fabrika havuzlarıdır. Fabrika havuz-
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lan yaptığı işlerden yüzde üçyüz kâr almak
tadır. Kendi müessesesi gemilerine bu kâr had
dini koymakla bu kamburu sileceğini ve açığı 
kapatacağını zannederek diğer kollara ikinci 
bir kamlbur daha eklediğinin farkında değildir. 
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kali demokratik icabın zaruri foir neticesi ol
mak gerekir. 

İkinci olaraik temas etmek istediğim mevzu 
da; Posta İdaresi hakkındadır. Posta Dairesi 
Reisliği, pul mevzuu ile de meşguldür. Bildiği
niz hatıra ve tedavüle çıkardığı, mürsalâtta 
kullandığı posta pulları senelerden beri kendi
sine pek az masrafla büyük gelirler sağlar. Her 
sene her tedavüle çıkardığı puldan milyonlar 
kazanan bu idarenin çalışma seyrinde bâzı ak
saklıklar mevcudolduğunu müşahede etmiş bu
lunuyoruz. Müsaade buyururlarsa bu gördüğüm 
aksaklıkların birkaçını sıralıyacağım ve Sayın 
Bakandan, bu mevzuda natamam olan malûma
tımın ikmalini rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, pul, İktisadi Dev
let Teşekkülü olan PTT İdaresinin çıkardığı bir 
nevi tahvildir. Fakat bu tahvil zaman zaman 
çok kalıplara girer. Tedavül süresi vardır. Bu 
süre azaltılır, çoğaltılır, müddet sona erince 
elde kalan pulları iptal veya imha ederiz. Ni
çin tedavüle çıkarılan üzerine koyduğumuz 
değeri taşıyan bir pulu bir anda yok ediyoruz? 
Dâhilde ve hariçte milyonlarca meraklısı mil
yonlarca heveslisi bulunan, borsası, alımı satı
mı, ithali, ihracı bulunan ve nukut mahiye
tinde bulunan pulun tedavül süresini kaldır
mıyor. Bâzı pullarda istisnaen süresiz diğer bâ
zılarında süreli oluyor. İdare bazan da enflâs
yona gidiyor. 5 milyona kadar pulların bas
kısı çıkarılıyor. Bu defa... 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı, Sayın 
Arar, 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Bu defa, çı
karılan bu pullar, elde kalıyor, yine PTT gi
şeleri kanalı ile kendi kendisine yedirme lü
zumu hissediliyor. 

Ben bu tedavül süresinin mânasını anla
mıyorum. Kaldırmakta bir mahzur varsa lüt
fen açıklasınlar. 

Pul ihracına da müsaade edilmiyor. Hal
buki küçük de olsa pul bir döviz getiren me
tadır. Ve memleketimizin kültürel, zirai ikti
sadi ve tarihî bütün vekayiini dışarıya tanıtan 
hatıra pullarının ihracında ne gibi mahzur 
mütalâa ediliyor? Memlekette pulu pul ola
rak görmek diğer taraftan ihracına müsaade 
etmemek doğru değildir. Pul ihracını serbest 
bırakmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; biraz evvel C.H.P. sinden bir ar
kadaşımın çok yerinde olarak izah ettiği Dev
let Demiryollarında olduğu gibi, bu müessese de 
bünyesinde bulunan personelin yüzde 20 sini 
tasarruf ederse, hiç'bir surette hizmetleri aksa-
mıyacaktır. Bu müessesede hakikaten 'buna bir 
lüzum hâsıl olduğunu yakînen bilmekteyiz. Bu 
müessesenin, dış hatlara giden ve büyük tehli
kelere göğüs geren kaptanlarına, Okyonuslarda 
çalışan insanlarına, gemi adamlarına tatbik et
tiği muamele ile, gemiyi idaresine tevdi ettiği 
kaptanlara tatbik ettiği muamele arasında fark 
vardır. Onlara temin ©dilen tazminatlar, kap
tanlara temin edilmemektedir. Kaptanın mesu
liyeti, ofadaki hir çımacının mesuliyetinden da
ha ağır olduğu halde maalesef Denizcilik Ban
kası Kanunu bunu tefrik etmiştir. Onun için 
Ulaştırma Bakanlığının Deniz İş Kanununu 
Yüksek Huzura getirerek bugünkü deniz zihni
yetine uygun bir şekilde çıkarılmasında büyük 
fayda mülâhaza eder hepinizi muhabbetle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Arar. 
KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem arka

daşlarım, Münakalât Vekâleti hakkında gerek 
parti grupu adına, gerekse şahısları adına ko
nuşan arkadaşlarım, aşağı - yukarı, bütün mev
zulara temas etmiş bulunuyorlar. Bendeniz ha
tırıma gelen ve temas edilmiyen iki mevzua 
işaretle yetineceğim. Bünyesi tamamen İktisadi 
Devlet Teşekkülü olan Münakalât Vekâletini, 
İktisadi Devlet Teşekkülü halinde mütalâa ede
cek olursak pek azı müstesna diğerlerinin za
rarlarını kapatamadıkları ve Devlete yük ol
dukları, umumi müzakeratm seyrinden anlaşıl
makladır. Amerika'da 700 küsur radyo istas
yonu şirketlerin elindedir. Devlet, resmî bülten
lerini bu şirketlere ücreti mukabilinde neşret-
tiranektedir. 

Umumi bir temenni olarak; zarar gören ve 
kendi yağı ile kavrulamıyan hu gibi İktisadi 
Devlet Teşebbüslerinin hususi teşebbüse inti-
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Bir de, son yıllarda munzam ücretli pullar 

çıkarılmaya başlandı. Misal olarak Manisa 
Mesir Pulunda 90 + 5, 105 4-10 gibi ek ücretleri 
40 4- 5, görüyoruz. Gişeler bu munzam ücret
leri ihtiyari bırakmaktadır. Kabul etmiyen-
lere zorlanmadığı için bu pullar müraselâtta 
kullanılamıyor. İdarede kalıyor. 

Munzam ücretler hayır kurumlarına ayrı
lan hissedir. Tatbikatta Posta İdaresinin işi
ni güçleştiren bu usul yerine daha pratik bir 
şekil bulmak lâzımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Bir dakika. 
Bir de son çıkan NATO pulu, kâğıdı ha

riçten getirildiği için bir hâtıra pulu olarak te
davüle çıkarılmıştır. Resim de müsabaka ile 
temin edilmiştir. 

Hâtıra pullarının resimlerini her halde mü
sabaka ile yaptırmak, kâğıdını dışarıdan ge
tirmek, renklerinin imtizacına itina etmek, 
baskı işlerine önem vermek lâzımdır. Bunun 
için de Posta İdaresinin bir kâğıt stokuna 
saliib olmasını temenniye şayan görüyorum. 

Hürmetlerimi sunarım, efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Yeterlik önergesini okutuyo

rum.. 

Meclis Başkanlığına 
Bugünkü iki vekâlet bütçesi görüşülmesi 

zarureti karşısında, kâfi derecede görüşüldüğü 
nazarı itibara alınarak müzakerenin kifaye
tini arz ve teklif ederiz. 

Ankara Gümüşane 
Ferhat Nuri Yıldırım Sabahattin Savacı 

Amasya 
Nevzat Şener 

BAŞKAN — önergenin aleyhinde konuş
mak istiyen var mı ? 

Buyurun, Kenan Esengin, 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muh

terem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının çok 
mühim meseleleri, burada açıklanması lâzımge-
len promlemleri vardır. Yeterlik önergesinde 
acale etmiyelim. 

Meselâ, şahsan benim 3 isteğim vardır ki 
bunların mutlaka cevaplandırılmasını istiyo
rum. Birisi : (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sa,ym Esengin, esasa geçme
yiniz, sadece kifayet aleyhinde, önerge aleyhin
de konuşunuz lütfen! 
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KENAN ESENGİN (Devamla) — Meselâ, 

Zonguldak'tan motorlu tren niçin kaldırılmış
tır? 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini 
oya sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Sırada bir arkadaşımıza söz veriyorum. Bu
yurunuz Sayın Giritlioğlu. 

FAHİR GİRİTLİOĞLU (Edirne) — Efen
dim, eğer usule uyarsa Esengin'e terk ediyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Peki Bakandan sonra kendileri
ne söz vereceğim. 

Encümenin söz isteği var mı efendim? 
BÜTÇE ENCÜMENİ SÖZCÜSÜ ILYAS 

SEÇKİN (Ankana) — Yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 
Bir dakika sayın Bakan. 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Genel 

Müdürlüğü bütçelerine oy kullanmamış arka
daşlarımız varsa kullansınlar. 

Buyurun sayın Bakan. 
ULAŞTİRMA BAKANI CAHİT AKYAR 

(C. Senatosu Üyesi Denizli) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri, Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesi üzerinde konuşmuş bulunan par
ti sözcüleri ve şahısları adlarına konuşan muh
terem arkadaşlarıma her şeyden evvel şükran
larımı arz ederim. 

Sayın arkadaşlarımın suallerine teker teker 
cevap arz eteneden evvel Ulaştırma hizmetleri
nin umumi durumu hakkında kısaca malûmat 
vermeme ve Bakanlığın bu hizmetlerin sevkü 
idaresinde tanzim edeceği politikanın ana hat
larını ârz etmeme yüksek müsaadelerinizi rica 
edeceğim. 

Ulaştırma Bakanlığının murakabesi altında 
yapılan ulaştırma hizmetleri deniz, kara, hava 
ulaştırma ve hava meydanları hizmetleriyle mu
habere ve mürasele hizmetlerini kapsamaktadır. 
Bu hizmetler zamanın şartları içinde ayrı ayrı 
hukufci bünyeler iktisabetmiş durumdadırlar. 
Ezcümle Devlet Demiryolları ve PTT İktisadi 
Devlet Teşekkülü, Denizcilik Bankası Şilepçilik 
ve Türk Hava Yolları Anonim Ortaklık, Devlet 
Havta Meydanları da mülhak bütçeli idarelerdir. 
Bakanlık Teşkilât Kanunu ise murakabesi aı-
tın'da tuttuğu bu müesseselerin statü değijiklik-
lerinden evvel tesbit edilmiş esaslar içerisinde 
bulunmaktadır. 
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iktisadi Devlet teşebbüslerinin ıslahı ile ilgi

li çalışmalarda bu teşekküllerin ana kanunu 
olan 3460 sayılı Kanunun tadil ve ıslahı elde bu
lunan ve üzerinde Hükümetçe süratle çalışıl
makta olan bir kanundur. Bu çalışmalara mü
tenazır olarak ve ana kanunun ışığı altında ulaş
tırana hizmeti gören Umum Müdürlüklerin teş
kilât kanunlarının da ele alındığını ve Bakan
lığın Teşkilât Kanununun da bütün bu hizmet
lerin murakabesi ve koordinasyonu yönünden 
yeniden ele alınacağını arz etmek isterim. 

Ulaştırma Bakanlığı politikasını, esas itiba
riyle memleketin umumi iktisadi politikasının 
içinde ve bu politikanın yardımcısı olaralk mü
talâa ediyoruz. Bu görüşle ulaştırma hizmetleri
nin, memleketlimizde henüz teşekkül ve inkişaf 
halinde bulunan istihsal ve istihlâk pazarları 
(münasebetini tanzim ettiğini ifade edebiliriz. 

Memleketimiz ekonomik bünyesinin verimli
liği nisbetinde artacak olan hizmet ıkapasitesi-
ne denkli <maddi gücün karşılanabilmesi için bir 
taraftan senesi içinde alınması muktazi Ön ted
birlere başvurmak ve diğer taraftan da ileriye 
yönelmiş plân ve programları hazırlamak istiyo
ruz. 

Bu hazırlığımızda Avrupa Ulaştırma Bakan
ları yıllık konferanslarında alınmış bulunan bir
birini itmam edici kararlara da istinat ediyo
ruz. 

Ulaştırma hizmetlerinin başarılı olabilmesi 
için üç ana unsurun dikkat ve titizlikle elo alın
ması lâzımdır. Bunlar insan bilgisi ve gücü, va
sıta kuvveti ve malî takattir. 

Bilgi itibariyle ulaştırma hizmetlerinin tak
viyesi, hizmette tecrübelenmiş mütehassıs ele
manların yerlerinde kullanılması ve yetişen per
sonelin devamlı eğitimden faydalandırılması ile 
mümkündür. însan gücünün de hizmetlere tek
sif ettirilebilmesi, işçinin bilgisini genişletmek 
ve gücünü devamlı olarak bildiği sahada verim
li kılmakla kabildir. 

Ulaştırma camiasının memur ve işçi kadro
ları hizmet icaplarının üstündedir. Bu durumu 
ıslah etmek, büyük zaruret olmadıkça yeniden 
tâyinlerde kısıntılı davranmak, memura ve iş
çiye yeni iş sahaları yaratmak suretiyle fazla
lığı bir plân dâhilinde ve zaman içinde eritmek 
gayesindeyiz. 

Ulaştırma hizmetleri genel olarak elindeki 
hizmet vasıtaları bakımından da yetersizdir. | 
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Bilhassa Devlet Demiryollarının modern hale 
getirilebilmesi, PTT nin talebedilen ihtiyaçları 
karşüıyabikııesi geniş finansman ihtiyaçlarına 
dayanmaktadır. 

Denizcilik Bankasının ve Şilepçilik hizmet
lerinin de inkişafı, aynı nisbette imkânsızlıklar 
içindedir. 

Ulaştırma hizmetlerinin malî takati hakkın
da umumi bir fikir vermek için müsaadenizle 
bâzı rakamları arz etmek isterim. 

Devlet Demiryolları 1962 yılı işletme bütçe
sini tanzim ederken 140 milyon liralık bir açık 
tahmin etmiştir. Ayrıca 1962 yılında 600 mil
yon liralık finansman ihtiyacı olacağını tahmin 
etmektedir. 

Denizcilik Bankası isletme bütçesi açık ver
memekle beraber aynı yılda 119 milyon liralık 
finansman ihtiyacı vardır. 

PTT bütçesi de masraflarını karşılamakta 
fakat finansman karşılığı olarak 55 milyon li
raya ihtiyaç göstermektedir. 

Hava meydanlarının yatırım yapabilmesi için 
39 milyon liraya ihtiyaç vardır. 

Türk Hava Yollarının 1962 yılında finans
man için 72 milyon İh aya ihtiyacı vardır. 

Ulaşttrma hizmetlerinin malî durumlarını 
izah ederken bu hizmetlere yükletilmekte olan 
bâzı külfetleri de dikkate almak lâzımdır. Bu 
teşekküllerin bâzı diğer İktisadi Devlet Teşeb
büslerinin iptidai maddeleriyle, memleketin eko
nomik hayatını yakından ilgilendiren bâzı mad
delerin taşınmasında maliyet altı tarife tat
biki yüzünden senelik büyük gelir noksanları 
vardır. 

Ulaştırma teşekküllerinin indirimli tarifele
rini mevsimlere, mmtakalara ve rekabet icap
larına göre ayarlıyabilmesi gerekir. Devletin 
himayesiyle yaptırılan indirimli nakliyattan mü
tevellit gelir noksanlarının senesi içinde süb-
vansiytme edilmesi lâzımdır. 

Ulaştırma hizmetlerinin malî imkânlariyle 
çok yakından alâkalı bir de döviz ihtiyaçları 
meselesi vardır. Bilindiği üzere bu hizmetleri 
yeniliyecek modern vasıtaların % 60 ı hariçten 
temin edilmektedir. Memleketin hariçten teda
rik kabiliyeti döviz takatiyle mahduttur. Ulaş
tırma hizmetlerinin geliri ve satınalma gücü, 
plânlarına göre imkân verse dahi, netice, sene
si içinde umumi döviz kuvvetinden bu hizmetle* 
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re isabet edecek miktara da bağlı bulunmakta- I 
dır. Her hizmetin senelik döviz ihtiyacını sarih 
olarak tesbit 'etmek suretiyle "bir plâna bağla
mak ve karşılığının hangi nisbetlerde temin 
edilebileceğini yine senesi içinde tesbit etmek 
icabeder. Bunu da programa bağlamaya çalışa
cağız. Görülüyor ki bu bakımdan da memleke
tin dış piyasadan satmalma gücünün bu hiz
metler hissesine düşebilen kuvveti, mühim bir 
rol oynamaktadır. Bu faktörler ulaştırma hiz
metlerinin gelişme temposunun hızlanaraama-
sında müessir olmaktadır. 

Son senelerde bir taraftan hizmetlerin malî 
takati düşerken diğer taraftan dış piyasadan 
mal temini imkânları da daralmış ve ayrıca 
hizmet hacmi de azalmca, aynı nisbetlerde dü
şen gelir; işletmeleri güçlükle senelik zaruri 
masraflarını karşılar hale getirmiştir. 

Umumi konjonktürün de masrafların de
vamlı, artışına müessir olduğu malûmdur. 

Ücret tarifeleri tatbikatında zamlar şimdi
ye kadar yalnız konjonktürü karşılıyabildiği^ 
ne göre bundan sonra rantabl tarifelere önem 
vermek suretiyle geliri artırmak için tedbir
ler almak lâzımdır. Bu meyanda bilhassa fazla 
iş getirene kolaylıklar sağlanarak ticari zih
niyetin gelişmesine ve hizmetlerin inkişafına 
çalışılacaktır. 

Kapıdan kapıya eşya nakliyatında hususi 
teşebbüsle elele çalışmak kararındayız. Bu 
teşdbbüsü büyük ticari merkezler arasında ge
nişletmek istiyoruz. 

Âmme hizmeti olarak ifa edilmekte olan 
Demiryolları, Denizyolları ve Havayolları ulaş
tırmasına son senelerde menfi tesirler yapan 
Karayolları ulaştırma hizmetlerinin inkişafı 
da önemli bir meseledir. 

Bilindiği gilbi, memleketimizde karayolları-
mız son senelerde büyük ölçüde inkişaf etmiş
tir. Bu yollardan faydalanan kara vasıtaları
nın mevzuatı bakımından bir nizam içine alın
mamış olması; gerek sefer emniyeti, gerekse 
muntazam nakliyat yapabilme kabiliyeti bakım- I 
larmdan bir düzensizlik arz etmektedir. Mun
tazam ve emniyetli sefer yapan âmme hizmeti 
ulaştırma dallariyle bu bakımdan karayolları I 
rekabeti müsavi şartlarda olmadığı gibi ken
di aralarındaki rekabet de yapıcı olmaktan 
uzak bir yıpratıcılık içindedir. Karayolları 
rekabetinden en çok müteessir olan Demiryol- | 
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lan, karayolları vasıtalarına nazaran ağır kül
fetlerle karşı karşıyadır. Bu mukayese ile doğ
rudan doğruya ilgili olarak Demiryolları se
nede 75 milyon lira raddesinde Nakliye Ver
gisi ödediği gibi ayrıca Bina, Arazi, Kurum
lar ve Gümrük Vergisi olarak da 25 milyon 
lira olmak üzere ceman 100 milyon lira öde
mektedir. 

Kara nakil vasıtaları bir amortisman esaslı
na da 'bağlanmamış olduğundan araçlar millî 
servet olarak normal devrelerini yaşıyamadan 
tükenmektedir. Demiryolları yol bakımını kendi 
giderleriyle karşılamakta, kara vasıtaları yol 
bakımından da iştirak ettirilmemektedir. 

Garp memleketlerinin ulaştırma politikala
rında inkişaf eden Karayolları ile diğer müna
kale dalları arasında aynı sıkıntı ve zaruret
ler bir umumi nizam tesisini icabettirmiştir. 

Ulaştırma hizmetlerinin ve bilhassa Demir
yollarının ana sıkıntıları Avrupa memleketle
rinde de ana hatlariyle benzerlikler arz etmek
tedir. Avrupa Ulaştırma Bakanları Konfe
ransında her memleket Demiryollarının eko
nomik durumu ile ilgili olarak; idarelerce 
yüklenilen anormal külfetlerin kaldırılması ve
ya Devletçe deruhde edilmesi, şebekelerin 
teknik bakımdan modernizasyonu, şebekele
rin daha ticari bir sevk ve idareye doğru ge
liştirilmesi, enfrastürüktür masrafları bakı
mından Demiryolu ile rakiplerinin yekdiğeri
ne denkli seviyeye ircaı, nakliyeciler arasın
da işbirliği tesisi kararları ittihaz edilmiştir. 

Görülüyor ki memleketimiz ulaştırma prob
lemleri umumi hatlariyle milletlerarası toplan
tılarda da diğer memleketlerin sıkıntıları bakı
mından ön plânda yer almaktadır. Düşündü
ğümüz ve teminine çalıştığımız imkânlar mil
letlerarası ölçüde de günümüzün problemleri 
olmakta devam etmektedir . 

Ulaştırma hizmetlerinin problemlerini mem
leketin umumi ekonomik hayatı içinde ince
lerken ifade etmek icabeder ki, zaman unsu
ru bu kararların tatbikinde çok büyük rol 
oynamaktadır. 1962 yılı Ulaştırma Bütçesini 
takdim ederken bu yılın bir hazırlanma ve to
parlanma devresi teşkil edeceğini arz etmek 
isterim. Devlet Plânlama Dairesinin çalışma
larından da faydalanarak ulaştırma hizmetleri
nin inkişafını sağlıyacak plân ve programların 
ana hatlarını tesbit etmek suretiyle faaliye-
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timize devam edecek ve bilhassa hizmetlerin 
şimdilik kaybetmiş bulunduğu otofinansman 
imkânlarına nasıl kavuşacağını tesbit ederek 
bu esaslar tatbik alanına konulacaktır. Yatı
rımlara en verimli şekilde devam edilecek ve 
hizmetlerin malî veçhelerine istikamet verile
cektir. İşletmecilik alanında da aynı prensip
lere sadakatle bağlı kalınacaktır. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Umum Müdürlüğü bütçelerine oylarını 
kullanmıyan arkadaşlar var mı?.. Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Son söz milletvekilinin olması sebebiyle sı
radaki bir arkadaşa söz vereceğim. Sayın Gi-
ritlioğlu sıralarını Kenan Esengin arkadaşı
mıza verdiler. Buyurun Kenan Bey. 

KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Muh
terem arkadaşlarım, benim Ulaştırma Bakanlı
ğından üç tane temennim vardı, ancak şim
di arz etmek imkânını bulabildim. Bunlardan 
birisi, haftada bir gün Kara Elmas'a motorlu 
tren seferi vardı. Sayın Bakan işe başladığı 
ilk gün bu motorlu tren seferini kaldırttı. 
Halbuki aynı durumda olan yerlere yani ken
di seçim bölgeleri olan Denizli'ye motorlu tren 
seferlerini yeniden ihya ettiler. Bakın bey
efendi «Bu seferler zarar ediyor» dediler. Ha
kikaten durumu ben de tetkik ettim, motorlu 
tren seferleri zarar ediyor. Fakat başka ted
birlerle bunu önlemek mümkündür. Haftada 
bir güncük Zonguldak gibi bir sanayi bölgesi
ne motorlu tren çalıştırmak için başka ted
birler almak lâzımdır. Meselâ o gün normal 
treni kaldırmamak veya vagon adedini azalt
mak gibi bâzı tedbirler düşünülebilir. 

Bunu bilhassa rica ediyorum. Maalesef bu 
vagonları kaldırmışlardır. Ben Burdur ve De
nizli'ye işliyen motorlu trenlerin kaldırılmasını 
istemiyorum. Oraya bu seferler niçin lüzumlu 
görüldü ise bizimkilerine de dokunmamalarını 
rica ediyorum. Böyle bir zamanda bu büyük 
bir ıstırap ve aeı kaynağı teşkil ediyor. Bu
nun içindir ki, motorlu tren çalışmalarına git
mek lâzımgelir. Haftada bir gün Çankırı - Ka
rabük - Zonguldak istikametine yapılan bu se
ferde, buradaki geniş sahalara yolcu götü
rülmek imkânı sağlanmış oluyor. Bence, bu
nun kaldırılması doğru değildir. 

İkinci bir nokta da : Birçok trenlerimiz 
vardır ki, bunlarla 10 saat, 20 saat seyahat edi-
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lir, yolculuk yapılır. Yataklı vagonları, res
toranı dahi yoktur. Birçok memleketlerde va
gonların her hangi birindeki bir kompantı ma
na büfe konur ve bu büfe hususi şahıslara 
da verilir. Dolayısiyle vatandaşlar yolculuk
ları esnasında bir şeyler bulup yemek imkâ
nını elde ederler ve Devlet Demiryolları da 
para kazanır. Mümkün olduğu takdirde bu 
arz ettiğim ciheti de yapmalarını rica ede
rim. Zonguldak'tan binen bir yolcu 12 - 13 
saat mütemadiyen yolculuk yapıyor, trende 
yiyecek bir şey bulamıyor. Bilhassa vatandaş
lar için bir kolaylık, bir hizmet olan bu büfe 
işinin de yerine getirilmesini rica ederim. Bir
çok memleketlerde olduğu gibi komşumuz olan 
iran'da da arz ettiğim şekilde yapılmaktadır. 

İkinci ricam, bu Bakanlık hakkında yaygın 
olan bir hususa dair olacaktır. Usulsüz tasar
ruflardan ve hissî hareket edildiğinden bahse
dilmektedir. Bakanlığın bu usulsüz tasarruf
lar ve hissî hareketler hakkındaki pek hoş ol-
mıyan bir kanaatin silinmesini rica ederim. 
Bu hususta her hangi bir vakıayı, bütçe mü
zakeresi sırasında getirmeyi doğru bulmadım. 
Hissî hareketlerle ve usulsüz tasarruflara bir 
nihayet verilmesini rica eder, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığının bütçe
sinin tümü üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

101 

Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 4 209 242 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 507 890 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et

i l - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar-

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

217 Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri böro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edender... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

73 500 

371 520 

4 200 

4 355 

45 000 

81 500 

50 000 

95 000 

53 650 

Lira 

306 Giyecekler 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 333 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsi| giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Yüksek İstişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklerin huzur 
hakları ile yollukları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Yüksek Denizcilik Okulu genel 
giderleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Liman idareleri giderleri 43 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

45.1 Yayın giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile başka 
her çeşit giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

47(J Hava trafik kontrol kursu ge
nel giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 3 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Bakanlık Memur ve müstahdem
lerinin öğle yemeklerine yardım 
olmak üzere Yardım Sandı
ğına 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

701 Bina onarımı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Mafeina ve teçhizat onarımı 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satmalmalar 
711 İstimlâk ve satınalma gi

derleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımlar 
792 Makina ve teçhizat satmalımı 

ve esaslı onarımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin bölümleri 
kalpul edilmiştir. 

Devlet Üretime Çiftliği G-enel Müdürlüğü
nün 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına (266) 
üye igtirak eıtmiş, (237) »kabul, (20) ret, (9) 
çekinser oy çıkmıştır. (Böylece taısarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerin
deki konuşmalar bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilımişftİT. 

25.2.1962 O : 1 
Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırım
lar dışında kalan giderleri için bağlı (A/ l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 23 610 939 lira 
ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 39 731 425 lira 
'ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 899 282 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 12 875 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 248 161 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler ile 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 20 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil Ibilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 990 180 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 3 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

408 

Emekli, dul ve yetim maaşları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü 'kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edümiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 435 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırana, eksiltme ve ihale iko-
misyoniarına iştirak edecek üye
lere huzur giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Et-

Et-

Et-

Et-

67 000 

791 000 

60 000 

181 500 

162 240 

500 000 

745 000 

Lira 

Et-

Et-

7 500 

10 000 

412 Sıhhi malzemeler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Taşıma giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve Resimler 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Faiz, acyo ve para taşıma gider
leri 18 000 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Meydan hizmetleri 4 412 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Pasif korunma 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 35 000 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Teknik yardımdan faydalanmak 
suretiyle yabancı memleiketlere 
gönderileceklerin her çeşit gi
derleri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Kongre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin yolluk ve giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

478 Kurs giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 50 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1939 - 1960 yılları borçları 55 082 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme 'bağlı borçlar 170 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler Kabul edilmiştir. 
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Altıncı kısım - Yardımlar 

DHMÎ Memur ve Müstahdemle
rine Yardım ve Biriktirme San
dığına (Memurlar ve ücretlilerin 
öğle yemeği için) 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 
1 - Küçük onarımlar 

701 Bina, pist onarımı 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makdna ve (teçhizat onarımı 542 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
711 İstimlâk ve satmalmalar 200 700 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt - Proje 
741 Etüt - proje giderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul »edilmiştir. 

250 000 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 4 848 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, ta
mirhane, depo v. s. satmalm-

ması, yapım ve onarımı 
771 Tamirhane ve depo yapım ve 

onarımları 483 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye yatı
rımları ve esaslı onarımlar 

785 Pist, hangar, ımeydan yolları, 
spor sahaları, kuyular, ağaçlan
dırma, otopark yerleri, telefon 
ve telgraf tesisatı, elektrik bat
ları, havagazı, harici su, lâğım, 
fosseptik ve kanalizasyon tesisat-

Lİra 

lan yapım, bakım ve idame gi
derleri 2 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat satm-
aümması ve esaslı onarımlar 

791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı 1 118 848 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

796 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 29 358 877 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birjnci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında 
elde edilecek gelir bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 63 342 364 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKA N— Cetveli okutuyorum. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 İşletme gelirleri 8 590 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Hazine yardımı 52 516 063 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Geçen yıldan devreden nakit 2 236 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu.) 

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

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinin her birinin da
yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1962 bütçe yılında da devam olunur. 
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oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Hara Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

Madde 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü kuruluşu hakkındaki 
6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1962 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten; 

35.2.1962 Û : i 
1939 - 1960 Devlet Hava Yolları ve Devlet 

Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1962 yılı bütçesinin ilgi
li hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kısım 
bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Son maddeyi öğleden sonraki 
Birleşime bırakıyorum. Arkadaşlar; Orman Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı bütçesine (260) arka
daş iştirak etmiş; (230) kabul, (24) ret, (6) çe-
kinser oy çıkmıştır. Böylece tasarı Meclisinizce 
de kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, öğleden sonra saat 15 te top
lanmak üzere bu Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,10 



I K I N C I OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Nurettin Ok (Çankuı), Ferruh Bozbeyli (İstanbul) 

BAŞKAN — 56 ncı Birleşimin 2 nci oturu
munu açıyorum. Yoklama yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşmele
re başlıyoruz. 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/8, C. 
Senatosu 1/20) (S. Sayısı : 15, 84) 

BAŞKAN — Tasarının son maddesini oku
tuyorum. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Tümünü açık oyunuza arz ediyorum. 

5. — Yüksek Adalet Divanının Muhakeme 
usulüne dair 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve 
Anayasa ve Adalet komisyonları raporları 
(1/22) 

BAŞKAN — Efendim, Yüksek Soruşturma 
Kurulunun tevkif salâhiyetinin kaldırılması hak
kında Adalet Komisyonunun Ibir teklifi vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulu

nan Yüksek Adalet Divanının Muhakeme 
Usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesi
nin kaldırılması hakkındaki kanun tasarısının 
ehemmiyetine binaen bir an evvel kanuniyet 
kesbetmesi için gütmeme alınarak öncelik re 

ivedilikle görüşülmesini arz ve rica ederim. 
Adalet Komisyonu adına Sözcü 

; Denizli 
Hüdai Oral 

BAŞKAN — Evvelâ gündeme alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul 
edildi. 

Efendim, bu tasarının basılıp dağıtılmasın
dan itibaren henüz 48 saat geçmediğinden, mü
zakere edilebilmesi de ayrı bir karara bağlı
dır. Bu hususu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul olundu. 

Rapordaki bâzı hataların düzeltilmesi hak
kında bir takrir vardır. Bunu da okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek Adalet Divanının Munakeme usu

lüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin 
kaldırılması hakkındaki kanun tasarısı ile il
gili 20 Şubat 1962 tarihli ve Esas No. 1/22 ve 
Karar No. 12 sayılı Anayasa Komisyonu rapo
runda bâzı daktilo ve dizgi hataları olmuştur. 

Bu hataların aşağıdaki şekilde düzeltilmesi 
gerekmektedir : 

1. Raporun 7 nci satırındaki «birleşimle* 
rinde» kelimesi «birleşiminde» olarak düzeltile
cektir. 

2. Raporun birinci paragrafının 1 ve 5 nci 
satııiarındaki «Anayasanın 8 nci maddesi» iba
releri «Anayasanın 8 nci geçici maddesi» ola
rak düzeltilecektir. 

3. Raporun 4 ncü paragrafının 13 ncü sa
tırındaki «yürürlüğe giren» ibaresi «yürürlük
te bulunan» olarak düzeltilecektir . 

Arz olunur. 
Anayasa Komisyonu Sözcüsü 

İstanbul 
Coşkun Kırca 
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BAŞKAN — Kanunun tümü üzerinde söz 

istiyen yok mu efendim? («Adliye Vekili yok» 
sesleri) 

FAHİR GlRİTLlOĞLU (Edirne) — Hükü
met bu hususta mütalâada bulunsun. 

BAŞKAN — Adliye Bakanı olmadığı için 
görüşme talik edilmiştir. 

B — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim, şimdi Çalışma Ba
kanlığı bütçesine geçiyoruz. 

C. K. M. P. Meclis Grupu adına söz istiyen 
Seyfi öztürk. Buyurun efendim. 

SEYFÎ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Sayın Baş-
iban, çok muhterem arkadaşlarım. Çalışma Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesine başlandığı 
şu anda C. K. M. P. Meclis Grupu adına bu 
hütçenin vatanımız ve milletimiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını yürekten dilerim. (Alkışlar) 

Anayasamızın sağladığı hukuki zemin üze
rinde, çalışma hayatının yeni baştan düzenlen
mesi, mevzuatın bu istikamette, ihtiyaçlara ce
vap verecek tarzda tedvini, halli gereken mese
lelerimizin başında gelmektedir. Şüphesiz klâsik 
mânasiyle insan hak ve hürriyetlerini sadece ta
rif ve tesbit etmek kâfi gelmez. Bunların fiilen 
tahakkuku için lüzumlu diğer unsurların da mev-
cudolması lâzımdır. 

Devlet, insan gibi yaşamanın zaruri kıldığı 
maddi şartları hazırlamalı, bu suretle hak ve 
hürriyetin nimetlerinden, müstefit kılacak, 
refahı temin etmelidir. 

Asgari geçim şartlarından, sıhhi bakım
dan, öğrenim imkânlarından, ve hele barı
nacağı meskenden mahrum bir ferdin gerçek 
mânada hür olduğu iddia edilemez. Devlet 
ferdi tehdideden sefalet korkusunu ortadan 
kaldırmalı, ve yaşama hürriyetini bir an ev
vel gerçekleştirmelidir. Her sınıf halk taba
kası için refah sağlamayı vazife sayan Devle
tin, iktisaden zayıf olanları, işleri itibariyle 
^başkalarına tâbi işçileri, özellikle himaye et
mesi icabeder. 

Gerçekten milletçe kalkınmaya muhtacol-
duğumuz bir devrede almterini göznurunu, 
bir kelime ile emeğini, millî istihsâle katanla
rın, insanca bir hayat sürmeleri imkânı sağ
lanmadıkça istenilen randımanın alınması müm
kün olamaz. İstismar edildiğine inanan, ya-
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rından emin o'lmıyan bir insanın işine şevkle 
sarılması beklenemez. Bu itibarla emeğin is
tismarına yol açan faaliyetler) durdurulmalı, 
emek ve sermaye münasebetinde hakkaniyet) 
hâkim kılınmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım. 
Geçim şartları ve onun hemen yanı sıra ça

lışma şartları düzenlenirken, iş verenlerin du
rumuna da ciddî şekilde eğilmek zorundayız. 

Sermayeyi kaçıran, müteşebbisi ürküten, 
yeni iş sahalarının teşekkülünü frenliyen, dav
ranışlardan itina ile uzaklaşmak lâzımdır. (Bu 
suretledir ki, iktisadi hayatın bir birini ta-
mamlıyan iki temel unsuru, işçi ve iş veren, 
emek ve sermayenin yan, yana, dostça ve 
ahenk içerisinde çalışmaları mümkün olacak
tır. Dar mânasiyle 1 milyon geniş mânasiyle 
20 milyon vatandaşı yakından alâkadar eden 
çalışma sahasının, vazife ve mesuliyet yükü
nü, şüphesiz Çalışma Bakanlığı taşıyacaktır. 
Bugün, bütçeden ayrılan 8 milyon liralık dar 
ve mahdut tahsisatla, mevdu hizmetin lâyıkı 
veçhile ifasını mümkün görmediğimiz gibi, 
esasen Bakanlık iç bünyesi itibariyle de, va
zifenin hacmiyle mütenasip bir teşkilâta sa
hip değildir. îlk tedbir olarak yeni Teşkilât 
Kanunu tasansmın Yüksek Meclise hemen sevk 
edilmesinin yerinde olacağına kaaniiz. 

İŞ KANUNU : 
Bir taraftan, işçiyi dar mânada ve eksik 

vasıfla tarif eden, işçiye haraket serbestisi ta-
nımıyan, diğer taraftan meriyete girdiği za
manın ekonomik ve politik karekterini taşıma
sı sebebiyle demokratik düzenle toağdaşamı-
yan, 3008 No lu İş Kanunu çalışma hayatı
mıza ışık tutmaktan uzaktır. Bugün Batılı 
mânasivle, iş akdine davanarak her hangi bir 
iş yerinde çalıştırılan kimsenin işçi sayılması 
ve çalışanların sayısı ne olursa olsun, bütün iş 
yerlerinin kanunun hudut ve şümulüne alınma
sı lâzımgemektedir. 

Diğer taraftan, işçi sağlığı,, iş emniyeti, kü
çüklerin ve kadınların çalıştırılması, haftalık 
çalışma süresi, ücretli ve parçalı izin gibi tat
bikatta hiç yer almamış, eksik veya aksak iş-
liyen mevzuların da ıslâhı gerekmektedir. 

6379 sayılı Deniz îş Kanununun tadiliyle 
tek işçi çalıştırma esasının kabulü de, bu fasla 
dâhil ıslahat cümlesindendir. Bâzı iş kollarında, 
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haftalık mesai süresinin 70 saati bulduğu, kü- I 
çüklerin ve kadınların, çok ağır işlerde, gayri-
insani şartlar altında çalıştırıldıklarını, üzülerek 
görmekteyiz. Bu durum, sadece AnayasaVa de
ğil, katıldığımız Milletlerarası mukavele icapla
rına da uygun düşmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün işçi deyince çok kere sadece sanayi 

kollannda çalışanlar akla gelir. Halbuld bir 
ziraat memleketi olarak nüfusun büyük kısmı
nın çalıştığı zirai sahada, her türlü himayeden 
mahrum tarım işçileri vardır. Hayat şartları son 
derece kötü olan, bu insanlar, çoklukla hakları
nı aramasını da bilmezler. Âtıl vaziyetteki bu iş 
gücünün değerlendirilmesi yanında, bu sahayı 
da düzenliyen kanuni tedbirlerin alınması za
manının çoktan geldiğine kaaniiz. 

önemli saydığımız mevzulardan bir diğeri 
ise sakatların çalıştırılması hususudur. 

Kadere terk edilmiş sayılan sakatların istih
damı, bunların geçim imkânını sağlıyacağı gi
bi, bu sayede istihsal de artmış olacaktır. 

ÜCRET MEVZUU : 
Bugün her sahada işçinin istihsale kattığı 

emeğiyle, istihsalden aldığı pay arasında âdil bir 
nispet yoktur. Diğer bir ifade ile, işçiye verilen 
ücret emeğinin tam karşılığı değildir, iktisadi 
hayatın kötü gidişi, hayat pahalılığı ise, haddi
zatında geçim imkânı çok düşük olan işçi geli
rini, ziyadesiyle tahribetmiştir. Her branşa gö
re ve memleket ölçüsünde hayat şartlarına 
uygun geçime medar olacak tarzda artan ve 
eksilen sistemle bir asgari ücret tesbit olunma
lıdır. 

Bugün tatbikatta, iş veren gizli yollardan 
ve işletme usulleri ile ücretleri düşürmekte, as
gari ücreti âzami ücret olarak muhafaza çaresi 
aramaktadır. Ücretin arz ve talebe göre serbest
çe takarrür etmesi lâzımgelir. Bugün işçiler tek 
başına sermaye karşısına çıkıp ücret şartlarını 
müzakere etmek kudretinden mahrumdur. 

Hele işsizliğin arttığı, kalifiye işçi sınıfının 
teşekkül etmediği memleketimizde işçi, geçim 
sıkıntısı içerisinde, emeğini ucuz satmaya mec
bur kalır. Âdil ücret tesbiti için, iş akdinde 
müzakere kuvvetinin ancak kolektif hareketle 
mümkün olacağı bir bedâhattir. Kanaatimize 
göre : 
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Grev hakkı, hür sendika ve kolektif muka

vele gibi temel haklar kanunlaşarak fiilen tat
bik imkânı bulmadıkça işçinin hayatı, sermaye
nin vesayetinden kurtulamıyacaktır. îşçiye ta
nınacak bu hakların istimalinden ve hareket 
serbestisinden korkup çekinenlerin ve yersiz 
iddialarına kısaca cevap vermek isteriz. 

Türk işçisi millî menfaatleri her hesabın üs
tünde tutacak, vatan sevgisine, aşırı sol cere
yanların karşısına dikilecek imana ve milliyet
çilik şuuruna sahiptir. Bu itibarla Anayasada 
yer alan temel hakların her türlü endişenin öte
sinde istifade ödilir hale getirilmesini arzu et
mekteyiz. 

Burada Sayın Vekilden öğrenmek istediğimiz 
bir husus olacaktır. 

Batı memleketlerinde grev h^kkı kullanılır
ken ya sendikalara veya işsizlik sigortasına is-
tinadedilir. Sendikalarımızın malî takati grev 
esnasında işçiye ücret ödemeye müsaidolma-
dığı gibi, işsizlik sigortası mevzuu henüz tet
kik safhasındadır. O halde grev anında işçi üc
retini nereden alacaktır? Bu mesele halledilme
miş bir mevzu olarak ortadadır. Çareleri bulun
mazsa grev hakkı, istimali imkânsız nazari bir 
hak olarak sadece metinlerde kalmıya mahkûm 
olur. 

Aziz arkadaşlarım; 
işçi ve iş verenin hakları ve menfaatleri icabı 

birbirine yardımcı olarak iyi geçinmeleri zarure
tine rağmen sık, sık ihtilâfa düştükleri bilinen 
bir vakıadır, ihtilâfı halle salahiyetli hakem 
kurulları kifayetsiz çalışmakta, teferruatlı şekil 
ve usuller yüzünden işler sürüncemede kalmak
tadır. Piyasa seyrinden uzak memur zihniyeti
nin hâkim olduğu bu kurullar bâzan resmî sek
tör ihtilâflarında tarafsızlık vasıflarını ihlâl et
mişlerdir. 

Bütün bunlara rağmen son 3 yılda gelen iş 
ihtilâflarından (1 522) si işçi lehine bitmiştir 
ki, nisbet yüzde 78 dir. Demek oluyor ki asgari 
bir Ölçüde işçi hakları çiğnenmiş bulunmaktadır. 
Bir taraftan ihtilâfların doğmamasına gayret 
ederken diğer taraftan çıkan ihtilâfların ucuzluk, 
kolaylık, ve süratle halli için hakem kurullarının 
ıslahı cihetine gidilmesini lüzumlu saymaktayız. 

Bakanlık bünyesinde tetkika muhtaç konular
dan birisi işçi Sigortaları, diğeri ise tş ve işçi 
Bulma Kurumudur. 
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İşçi Sigortaları Kurumunda işler icra organı 

olan İdare Heyeti vasıtasiyle yürütülmektedir. 
Ancak icra organı muamelelerini Vekâletin tas
vibine sunmak mecburiyetinde olduğundan bir 
bakıma Hükümete tâbidir. 

öenel Kurulu ise, tarzı teşekkülü ve salâhi-t 

yetleri itibariyle hiçbir suretle, muhtar bir or
gan hüviyeti taşımamaktadır. Kurul bu yüzden 
kendi politikasına sahibolmamakta bilhassa mad
di sahada Devlet müdahaleciliğine karşı koya
cak masuniyetten de uzak bulunmaktadır. Haki
kati halde ise, sigorta organizasyonlarının muh
tar idarelere sahibolması prensibi, hususiyle sos
yal sigortalarda mutlak zarurettir. Aşağıda arza 
çalışacağımız hususlar bizi bu zarurete bir kat 
daha yaklaştırmaktadır. 

1960 yılı itibariyle Kurumun mütedavil 
kıymetleri 1 083 359 000 liradır. Kurum bu 
fonları, reel kıymetlerini devamlı şekilde mu
hafazaya imkân verecek yatırımlara tevdi 
edeceği yerde, iktisap bedelleri 158 339 000 
lirayı bulan arsa satmalma işine yatırmıştır. 
Bu arsalarda ümidedilen bir kıymet artışı ol
mamış birçoklarının imar durumları dahi 
belli olmadığı görülmüştür. Ayrıca belediye
lerle Kurum arasında satış protokolü imza edi
len avansı ödenen bugüne kadar ferağı alına
rak iktisabı yapılmamış birçok gayrimenkul 
vardır. Gerek bu satmalmalarm ve gerekse 
mevduat tevdi işinin, Kurumun asıl gayesine 
uymadığını söylemek haksız bir görüş sayıl
maz. 

Diğer taraftan Kurumca İller Bankasına 
91 331 700 liralık tevdiat yapılmış ancak bu 
para müdahale yoliyle Hazinenin ve İktisa
di Devlet Teşekküllerinin bir kısım borçla
rını tahkim için kullanıldığından tahsilat 1960 
yılından itibaren 25 yıllık itfa plânına rapte-
dilmiştir. Emlâk Kredi Bankası, Etibank, 
Denizcilik Bankası ve Sümerbankta mevcut 
ceman 137 912 109 liranın akibeti de aynı yol
dadır. Ege Banktaki vadeli mevduata gelin
ce, banka faizi dahi ödeyemiyecek hale düş
tüğünden bu mevduatta itfa plânı içersinde
dir. Hali tasfiyede olan Türkiye Birleşik Ta
sarruf Bankasındaki, 12 milyon liralık Kurum 
parasının tahsili ise halen hukuk müşavirli
ğinde derdesti takiptir. 

Turizm Bankasındaki vadeli mevduatın 
faizi dahi tahsil olunamamıştır. Şu manzara 
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göstermektedir ki, Kurum bu sahadaki imkânı
nı ziyadesiyle rizke sokmuş, Hükümet müda
halesi kuruluş gayesine müteveccih hizmetlerin 
bir bakıma süratle ifasını engellemiştir. 

MESKEN DÂVASI : 
İşçiyi meskene kavuşturmak yolunda iyi 

niyetli gayretler, sarf edilmesine rağmen bek
lenilen netice alınamamıştır. Evlerin yüksek 
maliyeti sebebiyle işçi maddi yük altındadır. 
Bu durumun ıslahı için yapılan çalışmaları 
memnuniyetle takibediyoruz. 

Sigortanın dikkati çeken büyük bina ve 
han yaptırma işinden vazgeçerek, hizmet ga
yesine uygun tarzda işçiyi bir an evvel mes
kene kavuşturma yolunda yatırım yapması ve 
mesken dâvasını halletmesi lâzımdır. İşçiyi 
iş yerine bağlamak, ise, bir bakıma sayısız fay
dalar sağlıyacaktır. 

İŞ YERLERİNİN TEFTİŞİ : 
Türkiye'de halen mevcut 34 000 iş yeri, 

sadece 110 müfettişin murakabesi altındadır. 
Bu suretle her müfettişe 300 iş yeri düşmek
tedir. Çeşitli iş kollarının atmosferine âşinâ 
olmıyaıı veya teknoloji bilgisinden mahrum 
müfettişlerin ise, işleri salâhiyetle murakabe 
edemedikleri anlaşılmaktadır. Müfettişlerin 
yetiştirilmesi yanında, teknik eksperlerinde 
çoğaltılması yerinde bir hareket olacaktır. 
Bu halin doğurduğu manzara ciddîdir ve 
üzüntüyü muciptir. 

1960 yılı 63 014 iş kazası ihbar edilmiş ay
nı sene içerisinde bu kazalardan 460 kişinin öl
düğü tesbit olunmuştur. Aynı sene zarfında bu 
fasıl için ödenen para ise 54 994 754 liradır. 
Bize göre, asıl mesele tazminatla kayıpların 
telafisi yanında, önceden tehlikeyi teftiş yo
liyle müşahede ederek tedbirlerini almak ge
lir. Böylece Kurumun bu fasıldaki zararını, 
asgari hadde indirmek imkânını bulacaktır. 

Analık, maluliyet, ihtiyarlık sigortalariyle 
iş kazaları ve meslek hastalıkları için vâki 
ödemelerin, doyurucu bir seviyeye yükseltil
mesi musif bir hareket olacaktır. Ayrıca, 
hastalık sigortalarının çalışanın ailesine teşmili, 
çalışanlara huzur getirecektir. 

Ehemmiyetli gördüğümüz bir husus, her iş 
yeri için çalışma şartlarının kendi bünyesinde 
servislerle takviye edilerek murakabeye tâbi 
tutulması hususudur. Çalışanlara huzur ve em-
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niyet vermesi bakımından bu cihet zaruri
dir. Bir diğer mesele de işçilerin çalıştıkları 
müesseselerde bir miktar hisseye sahibolma-
ları gelir. Bu usul emeğin verimini artıracağı gi
bi işçiyi müessesesine de ziyadesiyle bağlıyacak
tır. 

Sigorta primlerinin re 'sen takdirindeki isabet
sizliklerin mağduriyete ve haklı şikâyetlere se-
bebolduğu bilinmektedir. Mükelleflerin vergi 
itirazlarında olduğu gibi, kademeli olarak komis
yonlara itiraz etmeleri imkânının verilmesi bu 
sahadaki şikâyeti ortadan kaldıracaktır. 

ÎŞ VE IŞÇl BULMA KURUMU : 
iş ve işçi Bulma Kurumu malî durumunun 

kifayetsizliği, mevzuatın noksanlığı, bunlara ilâ
veten fonksiyonunun tam mânasiyle anlaşılama
ması yüzünden kuruluşundan bu yana 16 senedir 
gerekli şekilde teşkilâtlanamamış ve beklenen in
kişaf seviyesine ulaşamamıştır. 

Kanuna göre geliri, belediye hisselerine bağ
lanan kurumun geçen yıl belediyelerin malî has
talıkları sebebiyle tahakkuk eden 5 milyonluk 
alacak hakkından, sadece .1 700 000 lirası tahsil 
olunabilmiştir. 

Bu yıl Kuruma Bütçe Komisyonunca 1 000 000 
liralık bir yardımda bulunulmaktadır İşsizliğin 
her gün biraz daha arttığı memleketimizde 27 Şu
bat ve 4 ajanlıkla bu işin yürütülebileceğini peıs 
mümkün görmüyoruz. Kurumun gelirini artıra
cak ve teşkilâtını yayacak kanuni ve malî ted
birleri süratle alması âcil bir zarurettir. 

Çalışmak istiyen her vatandaşa bilgi ve kabi
liyetine göre bir iş bulmak kadar, iş yerleri için 
yeni kabiliyetler * yetiştirmek ve işçiyi fikren kal
kındırmak, büyük ehemmiyeti haiz bir mesele
dir. Bizde kol kuvvetiyle, amelelikle başlıyan 
beden faaliyetinin, bilgi ile de teçhiz edilmesi 
icabeder. işçi eğitimine önem verilmesi, Eğitim 
Bakanlığının yardımı ile açılan kurslar artırıl
malıdır. 

Her müessese bünyesinde işçi eğitimine hu
susi önem ve yer vermelidir. 

Memleketimizin büyük nüfusunu teşkil eden ve 
zirai sahada çalışan çiftçilerin durumu gün geç
tikçe ehemmiyetini bir kat daha artırmaktadır. 
Nüfus artışı, kısır topraklar, makinalaşma, insan 
gücünün zirai sahada âtıl kalmasına sebeboluyor. 
Bu gücün diğer sahalara aktarılması ve fay
dalı hale getirilmesi için 'membaında eğitime 
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tâbi tutulmalıdır. Bu suretle mezru arazi üze
rindeki emek tazyiki de hafifletilmiş olacaktır. 

Yabancı memleketlere özellikle Batı - Al
manya'ya giden işçiler 25 000 kişiyi bulmuş
tur. Bunların hariçte murakabesi lâzımdır. Bu 
işçilerin hem memleketimizle irtibatlarını de
vam ettirmek ve hem de döviz sağlamak üzere 
tasarruf edecekleri parayı yurda yollamala
rını sağlamayı, isabetli bir tedbir sayarız. 

Memleketimizde bir ihtiyaç olan işsizlik si
gortasının tatbik edilmesi zaruretine inanıyo
ruz. Bu sigorta tatbikatına imkân verecek 
ve temel organı olan, iş ve işçi Bulma Kuru
munun cihazlanması için yapılacak her feda
kârlık yerinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kadar ki mâruzâtımla işçi ve iş ve

renin ve çalışma hayatımızın çeşitli meselele
rine ait görüşlerimizi ifadeye çalıştım. 

Bir süre önce toplanan Çalışma Meclisinde 
izhar olunan dilek ve temenniler ve geçen 
yılların getirdiği tecrübeler istikametinde ya
pılacak müspet gayretlerin tahakkuku ile, ça
lışma hayatına huzur geleceğine inandığımızı 
belirtirken, hepinizi hürmet ve muhabbetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 
Mithat San Buyurun. 

Y. T. P. MECLİS GRUPU ADINA MİT
HAT SAN (Gaziantep) — Muhterem arkadaş
lar, Yeni Türkiye Partisi adına, Çalışma Ba
kanlığının bütçesi üzerinde fikir, tenkid ve 
temennilerimizi ifade ederken sosyal politika 
hakkındaki görüşlerimizi açıklamak isteriz. 

Partimiz; iş hayatının düzenlenmesinde, iş
çilerin yaşama seviyelerinin yükseltilmesinde, 
iş verenle işçi arasındaki münasebetlerin mem
leket yararına ahenk! estirilmesinde, yurdun 
çalışma gücünün umumi refahı artıracak şek
le getirilmesinde, sosyal güvenliğin sağlanma
sında, hülâsa iyi tanzim edilmiş ve iyi bir tarz
da prensipleri tesbit olunmuş sosyal bir poli
tikanın yürütülmesinde Çalışma Bakanlığını 
birinci derecede vazifeli görmekte ve sorumlu 
addetmektedir. 

Programımızda da vazıh olara ifade etti
ğimiz gibi biz, memlekette istihsalden emeğin 
âdil ve hisse almasını prensibolarak kabul et
miş ve çalışanların, işçilerimizin refahını temin 
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için iktisadi durumumuzun imkân verdiği bü- I 
tün tedbirlerin alınması ve daha iyi çalışma 
şartlarının sağlanması icabettiğine inanmış bu
lunuyoruz. | 

Ancak 1962 yılı Çalışma Bakanlığının büt
çesi tetkik edildiği zaman geçmiş senelerde ol
duğu gibi, bu yılda teşkilâtının kifayetsiz
liği ve mevzuatının eksikliği yüzünden bu Ba
kanlığın kendisine düşen vazifeleri tam mânasiy-
le ifa edeceğine ihtimal vermek güçtür. j 

1. 1962 yılı umumi bütçesini tetkik ettiği
miz zaman yatırı imara büyükçe miktarlara 
varan paraların tahsis olunduğunu buna muka
bil Çalışma Bakanlığının 1946 senesindeki ku
ruluş teşkilâtının ana çerçevesi hemen hemen 
muhafaza etmekte olduğunu görürüz. Mütaakıp 
senelerde yapılan ufak tefek değişiklikler 
gayrikâfi olduğundan Bakanlığın bugünkü 
teşkilât ve kadrosiyle, teftişi, işçilerin hakla
rını koruma sağlıklarını muhafaza, araştırma 
gibi en hayati vazifelerini bile yerine getir
mesine imkân tasavvur edilemez. 

Bu itibarla Çalışma. Bakanlığının görevini 
hakkiyle ifa edebilmesi için bugünün şartlarına 
uygun bir Teşkilât. Kanunu ve kadro getir
mesi lüzumuna inanıyoruz. 

2. Memleketimizde sosyal politikanın te
sisi ve içtimai adaletin tevzii için ana kanun 
mevkiinde bulunan 3008 numaralı İş Kanunu 
çok noksan ve bugünün şartlarına asla cevap 
verecek bir derecede değildir. 

Kısa bir zaman evvel toplanan Çalışma 
Meclisinin bu sahadaki mesaisinden istifade 
edilerek Çalışma Bakanlığının tam ve günün 
şartiarma uygun bir îş Kanununu Meclise ge
tirmesini partimiz beklemektedir. Yurdumuz
da; yalnız sanayi kollarında çalışan işçilerle 
alâkadar olunmakta ziraat sektöründe ve mev
simlik iş yerlerinde çalışan işçilerle ilgilenen 
hiçbir makam bulunmamaktadır. 

Memleketimiz için çok büyük bir ehemmiyeti 
haiz bulunan ve behemehal çözülmesi lâzımge-
len bir problem şeklinde karşımızda duran bu 
meseleye temas etmeden geçemiyeceğiz. 

Malûm olduğu üzere nüfusumuzun % 80 
nine yakm bir miktarınr köylerde oturan ve 
ziraatl e iştigal eden vatandaşlar teşkil etmek
tedir. Yurdumuzun birçok yerlerinde ziraat 
iptidai usullerle yapılmakta ve tek mahsûle 
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bakılmakta üstelik el ve ev sanayii olmadığın
dan köylü vatandaşların birçok zamanları he
der olmaktadır. Bu hususta bir fikir verebil
mek için Amerika ve Avrupa'da ziraat işçisi
nin senede 3 000 saat çalışmasına mukabil bi
zim ziraatle uğraşan vatandaşlarımızın senede 
500 saatten az çalıştıklarını söylemek kâfidir. 

Amerika'da bir ziraat işçisi 14 kişiyi, kom
şumuz İsrail'de ise bir ziraat işçisi 12 kişiyi 
beslemektedir. Bizde bir ziraat işçisi ancak 
1, 25 kişiyi besliyebilmektedir. Bu rakamlar bi
ze ziraat işçilerinin ne kadar düşük bir randı
manla çalıştığını göstermeye kâfidir. 

Bilhassa burada üzerinde ehemmiyetle du
rulacak bir nokta, vardır ki, o da bizde «gizli 
işsizlik» dediğimiz bu işsizliğin daimî olması
dır. Binaenaleyh bunu Avrupa'da veya Ame
rika'da bahsedilen «muvakkat işsizlik ile» ka
rıştırmamak lâzımdır. Bugün köylerde iş gü
cüne sahip 10 milyon vatandaşımızın en in
saflı bir tahminle senede 2 000 iş saatlerinin 
boş geçtiğini düşünürsek ve beher iş saati 
için 50 kuruş kıymet biçersek bugünkü bütçe
mizden-daha fazla bir meblâğın heder olduğu
nu müşahede ederiz. 

Yeni Türkiye Partisi olarak Hükümetin bu 
gizli işsizliğe bir çare bulmak üzere bir taraf
tan geniş yatırıma gitmek suretiyle iş sahala
rı açması, ziraatin modern bir hale siokarak 
tenevvü ettirilmesi ve nihayet el ve ev sana
yiinin köylere sokulması gilbi tedbirlere teves
sül etmesini, diğer taraftan Çalışma Bakanlı
ğının da bu işçileri harice göndermek çarele
rini araması icabettiğine inanıyoruz. İtalya'
nın yalnız İsviçre'de 400 000 den fazla ziraat, 
yol ve inşaat işçisi vardır. 

Halbuki bizim bütün Avrupa'daki işçileri
mizin adedi 7 000 civarında imiş. Almanya, 
Belçika, Holânda ve hattâ İsviçre çok miktar
da işçiye ihtiyaç gösteren memleketlerdir. 
Bilhassa buralara kalifiye olmıyan ziraat, yol 
inşaat işçileri göndermek çarelerini aramak 
lâzımıdır. Çalışma Bakanlığının bu sahadaki 
teşkilâtı çok noksan, kifayetsiz ve Ihattâ 'bil
gisizdir. Şurasını söylemek lâzımdır ki Bakan
lık bunu bir nevi an'garya telâkki etmektedir-. 

3. Üoret : 
Memleketimizde asgari ücret tesbiti hiçbir 

prensibe istinad etmem ekte ve bir kıstasa dayan-
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mamaktadır. Hele çeşitli iş kolları için tesbit 
ve tatbik edilen ücretler bir muvazenesizlik 
şaheseri olarak mütalâa edilebilir. Kömür ocak
larında çalışan işçilere verilen ücreti bir mi
sal diye zikredebiliriz. Resmî sektör Ve iktisa
di Devlet Teşekküllerinde çalışan işçiler için 
verilen ücretler ihtiyaca cevap vermekten uzak 
olduğu gibi işçinin çalışma gücünü teşvik ede
rek randımanını da artıracak mahiyette değil
dir. 

Biz Yeni Türikdye Partisi olarak işçi üc
retlerinin tesbitinde; ileri memleketlerin tat
bik ettikleri mo'dern usullerin kullanılması ve 
işçiyi teşvik ederek randımanını artıracak prim 
sisteminin tatbiki lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Bir "misal olarak Eskişehir'de Devlet De
miryollarında atelye, falbrika veya depoda ça
lışanı 6 - 7 senelik tornacı, tesviyeci veya ma
rangoz gibi vasıflı bir işçinin bir ayda eline 
geçen paranın 167 lira olduğunu söyliyebilirim. 
Bu işçi bu parayı alabilmek için 244 saat ça
lışmak mec'buriyetin'dedir. Memleketimizde; kı
dem ve ehliyete dayanan «(bir ücret zammı» 
müessesesi yoktur. Hususi sektörde çalışan iş
çilerin durumu daha parlak değildir. Dünya
nın ileri memleketlerinde işçi işverenle karşı 
karşıya tek basma bırakılmaz. Oralarda işçile
rin hak ve menfaatlerini sendikalar korurlar. 

Elde mevcut 5018 numaralı Sendikalar Ka
nunu; bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek 
hükümleri ihtiva etmediğinden, âzalarının 
derdine deva olamamaTttadır. Esasen bu sen
dikalar bugüne kadar hakiki sosyal hüviyet
lerini de iktisab edememişler ve siyasi tesirlere 
tâ/b'i tutularak bir türlü istiklâle kavuşamamış
lardır. ÎM'saden zayıf olmaları yüzünden te
ker teker kendi hak ve menfaatlerini korumaya 
güçleri yetmiyen işçilerin, teşkilâtlanmalarını 
temin edecek ve çeşitli iş kollarına ait hüküm
leri ihtiva edecek bugünün şartlarına uygun 
bir Sendikalar Kanununun Çalışma Bakanlığı 
tarafından süratle getirilmesi lüzumuna kaa-
riiiz. 

Memleketimizde son senelerde oldukça sür
atli »bir tempo ile gelişen ve günden güne in
kişaf eden çeşitli sanayi kollarında çalışan 
işçilerimiz; artık kendi meslekî hak ve menfaat
lerini koruyacak duruma gelmişlerdir. 
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Bu itibarla, işçi - işveren münasebetlerinin 

tanzimi ve işçilerin hak ve menfaatlerinin ko
runması için, kanuni müdahalelere lüzum kal-
ma'dan karşılıklı müzakerelerle ihtilâflarını 
kendi aralarında ve iş hayatının hususiyetleri 
göz önünde tutulara'k düzenlenme imkânlarını 
verecek bir kolektif mukavele akdi sisteminin 
memleketimizde tatbikine taraftarız. 

Anayasamızda derpiş olunan böyle bir ko
lektif mukavele akdi kanununun, Çalışma Ba
kanlığı tarafından Meclise getirimesine intizar 
etmekteyiz. 

Çok muhterem arkadaşlar, 
Yeni Türkiye Partisi işçinin grev hakkını 

programına almış bulunmaktadır. Biz parti ola
rak, Türk işçisinin kendisine tanınacak grev 
hakkını asla suiistimal etmiyeceğine, bunu va
tanın menfaatine aykırı olarak kullanmayaca
ğına ve sadece kendi meşru hak ve menfaatle
rini korumak için buna müracaat edeceğine 
inanmış bulunuyoruz. 

Bu itibarla Anayasamızla da Türk işçisine 
tanınan grev hakkının günün şartlarına uygun 
hükümleri ihtiva eden bir kanunla Meclise ge
tirilmesi icaıbettiği kanaatindeyiz. 

Sosyal sigorta : 
Muhtelif tarihlerde yapılan tadillerle Sos

yal Sigorta Kanunu yalnız içinden çıkılmaz bir 
hal almakla kalmamış işlemez bir vaziyete de 
sokulmuştur. Kanunun kalburdan daha seyrek 
aralıklarından istifade edilerek bu mükellefi» 
yetten kaçılmakta ve işçinin de bu vaziyette eli 
'böğründe kalmaktadır. Bir misal, D. D. Sosyal 
Sigorta külfetinden kaçınmak için bir «Mu
vakkat işçi» kategorisi ihdas etmiştir. Bu mu
vakkat işçiler Devlet Demiryollarının hemen 
bütün iş yerlerinde yani depo, atölye ve fabri
kalarında çalıştırılan tornacı, tesviyeci, maran
goz, elektrikçi, kaynakçı ve saire vasıflı işçiler 
sosyal haklardan istifade edemezler. 

Bunları, çocuk zammı, başarı zammı, emek 
zammı, kıdem zammı, seyahat permisi, mahru
kat taşıma permisi, okul banliyö kartı, erzak 
kartı ve teşkilât ikramiyesi verilmez ve sağlık 
tesislerinden istifade edemezler. «Muvakkat 
işçi» kaydiyle kullanılan bu kalifiye işçiler ara
sından 12 seneden beri çalışanlar vardır. Misal i 
Samsun'da Devlet Demiryollarında Tornacı İs
mail Hakkı öz (91.0.20) Devlet Demiryolları 
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işçilerinin muvakkattik vasfını muhafaza etmek 
üzere bunlarla kısa süreli mukavele akdeder ve 
bu suretle içlerinden 12 senelik çalışanları bu
lunan kalifiye işçilerin her sene bir girdi çıktı 
kâğıdiyle muvakkatliği muvafakatiyle temin 
edilir. Bu nokta üzerinde ısrarla durmak lâzım. 
Çünkü, Devlet Demiryollarında bu muvakkat 
işçilerin miktarı 15 000 civarındadır ki, bu da 
çalışan işçilerin % 50 sini teşkil etmektedir. 
Devlet Demiryolları gibi bir müesseseden böyle 
hileli bir yola sapmaya tenezzül etmesi hususi 
sektör iş verenlerine kötü misal teşkil etmekte 
ve oradaki işçilerin vaziyeti ağırlaştırılmakta-
dır. 

İşçi Sigortaları Kurumuna gelince : 
Memleketimizin muhtelif sınai iş sahaların

da çalışan işçilerimizin çeşitli rizikoları karşı
lamak üzere çıkarılan kanunları tatbik ile mü
kellef bulunan bu müessesenin vazifesini hak-
kiyle ifa ettiğini söylemeye maalesef imkân yok
tur. 

Ne teşkilâtı ve ne de elemanları, bugünkü 
modern sanayiin çok çeşitli kollarında çalışan 
işçilerin hak ve vecibelerini karşılıyacak, men
faatlerini sasıyacak, bir kelime ile onların sos
yal güvenliğini temin edecek vüsat ve kalitede 
değildir. 

Işoi Sigortaları Kurumunun taahhüdettiği 
vecibeleri, işçilere karşı istikbalde dahi yerine 
getirebilmesi için bu kurumun kuruluş maksa
dına uygun şekilde vazife görmesi lâzımdır. 

Teferruata kaçmadan Kurumun emlâk işleri, 
inşaat işleri gibi yatırım politikası üzerinde r-id-
dî bir etüt yapmak amortisman hoşaflarını in
ceden inceye tetkik etmek icabettiği lüzumuna 
kaaniiz iş ve işçi Bulma dairelerinin masrafla
rının îşçi Sigortaları Kurumuna tahmil edil
mesini yerinde görmüyoruz. îşçi Sigortaları Ku
rumunun, istikbaldeki taahhüt ve vecibelerini 
ifa etmesi için gerekli teyakkuzun gösterilme
diğine ve tekniğine aykırı fonksiyonlara zorlan* 
dırçına inandığımızdan kurumun istikbalini teh
likede görmekteyiz. Bu itibarla Bakandan ku
rumun aktüer hesaplarının yaptırılmasını rica 
etmekteyiz. 

Devlet Demiryollarının 1936 senesinde 2454 
sayılı Kanuna ek 2904 numaralı Kanunla ku
rulmuş «Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme Umumi idaresi Memurları Sandığı» işçi-
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lerini de içine almıştı bu memurların miktarı 
7 000 - 8 000 civarındadır. Bundan kuruluş mak
sadına uygun bir şekilde tedvir edilmediğinden 
dolayı aktüer hesaplarına göre 1980 yılında 
aciz haline düşecek ve taahhüt vecibelerini ye
rine getirmiyecektir. Takriben 130 milyon lira 
açığı vardır. Yeni Türkiye Partisi olarak, îşçi 
Sigortalarının böyle bir hale düşürülmemesi 
için gerekli bütün tedbirlerin alınması ve ikli
mini ödiyen işçilerimizin istikbalde zarardan 
korunmasını istemekteyiz. 

işçilerin en mühim dertlerinden birisi oldu
ğuna inandığımız işçi mesken problemini çöz
mek üzere Bakanlığın etüt ve çalışma yapması 
icabettiği kaanatinde olduğumuzu arz eder. he
pinizi hürmette selâmlarım. (Alkışlar) 

A. P. MECLİS GRUPU ADINA ÎBRAHlM 
TEKlN (Adana) — Muhterem Reis, muhterem 
milletvekili arkadaşlarım, 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Çalışma 
Vekâleti 1962 bütçesi üzerindeki görüşmelerimi
zi arz ederken yalnız ana meseleler üzerinde du
rarak teferruata inmiyeceğimi peşinen söyle
mek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bir yatırım vekâleti olmıyan, fakat yapılan 

yatırımların rantabl olması ve devamlılığı mev
zuunda en mühim ve müessir faktör olan iş gü
cünün eğitimi, iş veren ile arasındaki münase
betlerin tanzimi, tam çalışmayı temin ve sosyal 
emniyetin tam ve kâmil mânada realize edilme
si ile tavsif edilmiş olan Çalışma Vekâletine 10 
küsur milyarlık 1962 bütçesine yalnız 8 milyon 
gibi cüzi bir miktar ayrılması yatırımlarda ve 
kalkınmada iş gücünün ehemmiyetini kavrıya-
mamış olmamızın riyazi bir delili olmaktan gay
rı, yeni Anayasamızın sosyal Devlet anlayışı ile 
de istihza eder bir mahiyet arz etmektedir. Bil
hassa iş ve işçi Bulma Kurumuna Hükümetin 
bütçe tasarısında 200 bin lira gibi küçük bir 
meblâğın ayrılması cidden üzücüdür. Bu mikta
rı 1,5 milyona çıkarmakla Kurumun lâyık oldu
ğu ehemmiyeti belirten ve değerlendiren Karma 
Bütçe Komisyonuna teşekkürlerimizi arz eder
ken, Muhterem Çalışma Vekiline de bu minya
tür bütçe ile bizce çok ağır addedilen vazifele
rinde muaffak olmalarını, bizlerden gayrı Al
lah'ın da yardımcı olmasını temenni edeceğiz, 
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Muhterem arkadaşlar, 
Bir memlekette kalkınmanın muvaffak ola

bilmesi için yatırımlar kadar iş gücüne de ehem
miyet vermek lâzımdır. Sınai ve iktisadi kalkın
manın içtimai bünyede ne gibi büyük değişiklik
lere sebebolacağmı tabiî ki takdir buyurursu
nuz. Kalkınmaya muvazi olarak içtimai bünye
de husule gelecek bu kabîl değişikliklere mese
lenin ehemmiyeti ile mütenasip bir alâka ile eğil
memek ilerde telâfisi imkânsız bünye sarsıntıla
rına sebebolur. Cemiyet bünyesinde derinliğine 
ve genişliğine olacak bu sarsıntıların önüne ge
çebilmek için de işçi eğitim ve öğretiminin ya-
nısıra işçinin medeni ihtiyaçlarını karşılıyacak 
ve hayat endekslerine istinadeden bir ücret po
litikası takibetmek mecburiyetindeyiz, itiraf et
mek lâzımdır ki, bugün biz ne işçiye eğitim ve 
öğretimine lâzımgelen, ehemmiyeti vermekteyiz 
ve ne de hayat endekslerine müstenit bir ücret 
politikası takibetmekteyiz. 

Kalkınmaya muvazi olarak kalifiye işçi ve 
teknik eleman yetiştirmenin zaruri olduğu ka
naatindeyiz. Her ne kadar memleketimizde ke
miyet bakımından iş gücü ihtiyaçtan fazla ise de 
bâzı sahalarda keyfiyet bakımından bir işçi fık
danı olduğunu itiraf etmeliyiz. Bunun için de 
işçi eğitiminden gayrı teknik eleman yetiştir
mek mevzuunda Çalışma Vekâletinin Maarif Ve
kâleti ile koordine çalışarak bilhassa lise me
zunlarını teknik eleman olarak yetiştirecek tek
nik mektepler açılmasına ehemmiyet verilmesi
ni temenni edeceğiz. İşçi eğitim ve öğretimi ile 
teknik eleman yetiştirilmesine icabeden ehem
miyeti vermediğimiz takdirde kalkınmada çok 
büyük güçlüklerle karşılaşacağımızı söylemek 
isteriz. 

Şimdi sosyal politikamızın birkaç ana dâ
vası üzerindeki görüşlerimizi ve temennilerimi
zi kısaca ve hulasaten belirtmeye çalışacağız. 

1. Yeni iş kanunu tasarısının hazırlandığı
nı ve yakında Meclise getirileceğini memnuni
yetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu tasarının bu
günün demokratik şartlarına uygun, işçinin hak
larını tam mânasiyle teminat altına almış olma
sını ve bilhassa 1 nci maddedeki işçi tarifinin 
değiştirilmesini ve iş Kanununun çalıştırılan işçi 
sayısı tahdidi kaldırılarak bütün iş yerleri ve iş
çilere tatbik edilmesini ve kanun tasarısının tez 
elden Meclise getirilmesini temenni edeceğiz. 
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Bu yeni tasarıya muvazi olarak Deniz iş Kanu
nunda değişiklik yapılması bir zarurettir; Ay
rıca, memleketin iktisadi, içtimai ve zirai şart
larına uygun bir Zirai işçi Kanunu hazırlanma
sı ve her türlü kanuni hak ve teminatlardan 
mahrum bu büyük işçi kütlesinin de iş münase
betlerinin bir nizama bağlanarak haklarının te
minat altına alınmasının artık kaçınılmaz bir lâ-
zime haline gelmiş olduğu kanaatindeyiz. Bil
hassa iş mevsimlerinde bir bölgeden diğer bir 
bölgeye doğru başlıyan işçi akınlarında bu va
tandaşlarımızın seyahatleri için tedbir alınma
sını ve gittikleri şehirlerde sefaletin kucağına 
düşmeden bunları koruyacak barınakların ço
ğaltılması ve iş yerlerindeki ikâmetlerinin de 
kontrol altına alınması şarttır. Bölgelerarası iş
çi ücretlerinde mümkün mertebe bir muvazene 
sağlanmasını ayrıca temenni edeceğiz. 

2. Huzur içinde, hal ve istikbalinden emin 
olarak çalışmanın verimlilik üzerindeki tesirleri
ni burada uzun uzadıya izaha lüzum dahi yok
tur. işçiye huzur ve emniyeti sağlıyacak olan 
işçi sigortaları üzerinde ehemmiyetle durmak 
mecburiyetindeyiz. Sigortaların iş Kanununda 
yapılması zaruri değişikliğe muvazi olarak bü
tün işçilere teşmil edilmesi hem bir kısım işçi
lerimizin sosyal emniyeti temin edecek müsavat
sızlığı ortadan kaldıracak ve hem de ticari ve 
iktisadi sahadaki rekabetlerin gayrimüsavi şart
larını bertaraf etmiş olacaktır. Hastalık sigorta
sının, işçinin eşi, çocukları ve kanunen bakmak
la mükellef bulunduğu kendisi ile aynı çatı al
tında yaşıyan akrabalarına da teşmili zarureti
ne inanmaktayız. Bilhassa memleketimizde bü
yük bir yekûn tutan serbest meslek erbabı ile 
küçük esnafın da yeni hazırlanacak sosyal sigor
talar kanununun içine alınarak bunlara da sigor
tanın tatbik edilmesinin zamanı çoktan gelmiş
tir. Sigorta mevzuunda işçilerle aynı statüye 
tâbi olan müstahdemler için ayrı bir sigorta ku
rulması yolunda şimdiden etütlere başlanması
nı temenniye şayan görmekteyiz, ihtiyarlık ve 
maluliyet sigortasından ödenen aylıkların mu
ayyen zamanlarda geçim endekslerine göre ayar
lanmasını, her türlü çalışma imkânından mah
rum bir kütlenin sefalete düşmemesi için, lü
zumlu addetmekteyiz, işçi Sigortalarının gayeye 
aykırı ve lüks inşaatlarından derhal vazgeçmesi 
lâzımdır. Bunun yerine, işçiye ucuz mesken temi
nine daha fazla ehemmiyet verilmesi ve bu mev-
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zuda imar ve tskân Bakanlığı ile müşterek ça
lışmaya başlanılması daha doğru olur kanaatin
deyiz. Birçok büyük şehirlerimizde ve sanayi 
merkezlerinin kenar mahallerindeki evler bir se
falet yuvası halindedirler. Her türlü medeni 
şartlardan mahrum olmaktan gayrı fert ve aile 
mahremiyetlerini dahi muhafaza edebilmek ev
safını haiz olmıyan bu evlerin kısmi küllisinde 
işçiler ikamet etmektedirler. Böyle bir muhit ve 
vasatta yetişecek nesillerin sıhhatleri kadar mâ
nevi yapıları da bizleri endişeye sevk etmektedir. 
Temenni ve ümidederiz ki, genç vekil arkadaşı
mız bütün imkânlariyle bu mesken işinin halline 
çalışsın ve mesken kredisinde işçiye kolaylıklar 
temin etsin mesken kredisinden bilhassa az ücret 
alan işçinin mahrum edilmemesinin de şart oldu
ğuna inanıyoruz, işçi Sigortalarında sigortalının 
hakları verilirken lüzumsuz formaliteler bertaraf 
edilmelidirler. Hastane işletmeciliği kurumun 
murakabesine tâbi olarak müstakil hale getilme-
lidir. işçi Sigortaları Kurumunun kendi bünye
sinde mütehassıs elemanlara bilhassa yer verme
sini, etüt ve organizasyona lâzımgelen ehemmi
yeti atfetmesini ısrarla arzularken Kurumun 
muhtar hale getirilmesinde de fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

3. tş ve işçi Bulma Kurumunun ağır vazi
fesiyle mütenasip ehemmiyet mutlaka verilmeli
dir. Bugünkü 1,5 milyonluk bütçesi ile bu kuru
mun kendisine tevdi edilmiş vazifeleri lâyıki veç
hile yerine getiremiyeceğini kabullenmek mecbu
riyetindeyiz. Kendi masraflarını dahi karşıla
maktan âciz belediye ve hususi idareler bütçele
rine yüklenen kuruma yardım hisselerinin tam 
olarak ve zamanında ödenmediği hepimizin ma
lûmudur. Kurumun tahsisatı doğrudan c|oğruya 
Devlet bütçesinden karşılanmalı ve bugünkü ra
kamın çok üstünde olmalıdır. Ayrıca Kurumun 
teşkilâtı da genişletilerek takviye edilmelidir. 

Memleketimizde küçümsenemiyecek derecede 
işsizliğin hüküm sürdüğü ve gizli işsizliğinde bü
yük ölçüde bulunduğu bir vakıadır. Ayrıca nü
fus artışı nisbetine muvazi olarak yatırımlar ya
pılmadığından işsizlik tedricen şiddetini artır
mak istidadmdadır. Yatırımlar ile de alâkası ol
makla beraber, memlekette iş arz ve talebinin 
düzenlenerek işsizliği giderme tedbirlerinin alın
ması yanında, bilhassa köylerimizde hüküm süren 
gizli işsizliği giderecek çareleri aramak mecburi
yetindeyiz, 

25.2.1962 0 : 2 
Milletçe, topyekûn ve memleket ölçüsünde kal

kınmanın ancak bu suretle mümkün olacağı ka
naatindeyiz. 

4. Demokrasi rejiminin temel unsurlarından 
biri de grev hakkı ve sendika hürriyetidir, işçi
sine teşkilâtlanma ve grev hakkı tanımıyan bir 
memlekette bugün için tam mânasiyle bir demok
rasiden bahsedilemez. Bizde olduğu gibi, grev 
hakkı tanınmamış sendikalar ise birer fanteziden 
ileri gidemezler, işveren karşısında çok zayıf du
rumda bulunan işçinin, iktisadi ve içtimai men
faatlerini koruyabilmesi, teşkilâtlanması ve bu 
teşkilâtların grev ve kolektif iş akdi yapmak hak
larına sahibolmaları ile mümkündür. Grev hakkı 
ile birlikte işverene de lokavt hakkının tanınması 
kuvvetler muvazenesinin temini ,zımnında kaçı
nılmaz bir zaruret olarak mütalâa edilmek icab-
eder. Esasen bu iki müesseseyi birbirinden ayrı 
olarak mütalâa etmek imkânsızdır. 

Anayasanın sarih hükmüne uyularak ilerde 
Meclise getirileceğini ümidettiğimiz grev kanunu 
tasarısında lokavt hakkının da yer alması şarttır. 
Yalnız grev hakkının kullanılabilmesi ve bu hak
kın istimali ile istenilen müspet neticelerin alına
bilmesi için malî bakımdan çok kuvvetli sendika
lara ihtiyaç vardır. Sırf bu sebeple evvelâ sendi
ka kanununun hazırlanması ve sendikaların malî 
bakımdan kuvvetli hale gelmesinden sonra grev 
hakkının tanınmasına zaruret olduğu kanaatinde
yiz. Grev hakkının tanınmasından evvel sendika
cılık eğitimine de büyük ehemmiyet vermek mec
buriyetindeyiz. Sendikaların faaliyetlerinde bil
hassa siyasi ve ideolojik gayelerden uzak kalma
ları, çalışmalarının yalnız ve yalnız işçilerin ik
tisadi ve içtimai menfaatlerine hasretmeleri kuv
vet ve bekaları için şarttır. 

Mâruzâtımızı burada bitirirken 1962 yılı büt
çesinin milletimize hayırlı olmasını Allahtan di
ler, genç vekil arkadaşımızın ve mesai arkadaşla
rının muvaffak olmasını grupumun ve şahsım 
adına temenni ederim. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Şeref Bakşık. 
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ŞEREF 

BAKŞIK (izmir) — Sayın Başkan ve sayın 
üyeler; 

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı
na Çalışma Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
arz etmeden evvel Yüksek Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. 
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Kısa bir «üre içinde ifade etmek zorunda 

kaldığımız bu mühim problemler üzerindeki 
teferruatlı görüşlerimiz, ilgili kanun tasarı ve 
tekliflerinin Yüksek Heyatiıyzdeki müzakeresi 
sırasında ortaya konulaeaıktır. Şimdi görüşleri -
miızi umumi hâtlariyle sunuyoruz: 
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Üzerinde müzakeresi yapılmakta olan büt

çenin Bakanlığı, gerçekten ağır bir görevin sa
hibidir. Bu görev çok yakın gelecekte büsbü-
tün ağırlaşacak, birçok ahvalde Bakanlık ça
pım da aşarak Hükümetin birinci plânda mese
lesi olmak ehemmiyetini kazanacaktır. 

Tarım sahasındaki gayretler de dâhil, kal
kınmamız yolunda alınacak bütün tedbirler, 
Türkiye'mizi ister istemez sanayileşmeye götü
recektir. Bu o kadar böyledir ki, birçok ikti
satçılar, bir memleketin iktisaden gelişip geliş
mediğini ölçüye vururken, o memleketteki sı
nai hüfusuni umumi nüfusa olan nisıbetinde yük
selme olup olmadığını da araştırmaktadırlar. 

•'Bilhassa-bizim, gibi istihsal âmillerinden en çok 
iş gücüne mâlik memleketler için bu fazla iş 
gücünü en iyi emebilecek olan sektörün sanayi 
olması sebebiyle buralardaki endüstrileşme ve 
şahiıleşme hareketleri büsbütün sürat kesibeder. 
'kaldı ki, sanayiden gayrı bütün sektörlerde kay
dedilebilecek olan gelişmeler de sosyal politika
nın sahasını genişletmeyi zaruri kılan şartlara 
vücut verir. 

Bütün bu gelişmelerin ise, peşlerinden bir
çok ciddî sosyal problemler getirdiğini söyle
meye sanıyoruz ki, lüzum yoktur. Ajy'rıea muh
temel olan bu gelişmelerin hukuki vasatı da, 
yeni Anayasamızın sosyal ve iktisadi haklar 
bölümünde en sağiaım surette kurulmuştur. 
Böyle olunca, Çalışma Bakanlığımızın çok ya
kın bir gelecekte karşılaşacağı meselelerin Hü
kümetlerimizi ciddî şekilde uğraştıracağını tah
min etmek her halde kelhane't sayılmayacaktır. 
Bu sebepledir ki, adı geçen Bakanlığımızın ko
nularına ne kadar ehemmiyetle eğiisek yeri
dir. 

Türkiye'mizin keskin bir smıf mücadelesi 
görme istidadından uzak oluşu şayanı takdir
dir ve bu güç problemleriimize sosyal barış için
de çareler bulabileceğimizin en büyük garan
tisidir. 

Yüzbini aşan işçi kütlesinin katıldığı son îs-
bul-mitinginde, haklarını savununken Türk İş
çisinin gösterdiği bii<yük olgunluk ve vekâr ve 
son Çalışma Meclisinde iş yerenlerimizi işçileri
mizin, en ihtilaflı görünen konulardaki birbir
lerine karşı saygılı ve iyi niyetli münasebetle
ri, yukardaki iyimser tahminlerimizi doğrula
yan sevindirici müşahedelerdir. 

İş Kanununun şümul sahasını genişletmeyi 
hedef .tutan teşebbüsleri memnuniyetle karşılı
yoruz. Belli bir sayıda işçi çalıştırmıyan iş yerle
rini İş Kanunu dışında tutmak «Bir ücret karşılı
ğında başkasının hesabına çalışma» işçilik vasfı 
için yeter sayılmaik lâzımgelirken, «bedenen ve 
fikren çalışmak» gibi gayriiimî ve suni tarif
lerle geniş bir kütleyi sosyal politikanın ni
metlerinden mahrum kılmak, sosyal bakımdan 
olduğu kadar, işletmeleri küçük parçalara, bö
lerek, vıerimi aızaltimak, rekabet eşitsizliği ya
ratmak gibi ekonomik maıhzurlar da doğurmak
ladır. 

Ancak bu genişletmenin, işçi sayısına ve ta
rifine inihisar ettiirilmiyere'k iş nevine göre tes-
b'it edilmiş bulunan istisnaların da gözden ge
çirilmesi gerektiğine kaaniiz. Bilhassa Tarım 
işçilerinin iş hukuku sahasına alınmasında za
ruret vardır. 

Halen memleketimizde küçük ziraatın, aile 
işletmeciliğinin yaygın bulunması, tarım işçi
lerimizin iş hukuku sahasına alınmasında ciddî 
engeller sayılır ise de, bu zorluklara rağmen 
tarım işçiliğinin öze'lliklierine uygun bir formül 
içinde ve büyük ziraat işletmeciliğinin ve pro
fesyonel işçiliğin mevcudolduğu bölgelerden 
başlamaık ve edinilecek tecrübelerin ışığında 
tatbikatı tedricen genişletmek suretiyle ger-
çekleştinmek müm'kün olur. 

Geniş işçi kütlesini bünyesinde barındıran 
ve bilgili sorumluluk duygusu kuvvetli liderin 
idaresindeki sendikaların, çalışma hayatımızın 
düzenlenmesinde başlıca müspet rolü oynaya
caklarına inanıyoruz. Grev ve toplu sözleşme iş 
hayatımıza girince, sendikalarımız tabiî olarak 
bugünkü sosyal yardımlaşma dernekleri vas
fını aşan bir tekâmüle kavuşacaklardır. Sendi
kalardan biri tarafından vukubulacak kolektif 
müzakere talebini kabullenmeyi diğer taraf için 
mecbur kılacak bir toplu sözleşme sistemi el
bette işçilerimizi sendikalarına bağlıyacaktır. 

Biz, işçi - iş veren ihtilâflarının hallinde, 
başlıca söz sahibinin sendikalar olmasını uygun 
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buluruz, iş uyuşmazlıklarında organize taplu-
luklari mihrak yapacak sistemi daha emniyetli 
görüyoruz. Bu sebeple iş yeri mümessillikleri 
müessesesinin kaldırılarak bu fonksiyonların 
sendikalara bırakılmasını veya hiç olmazsa sen
dikalara bağlı müesseseler haline sokulmasını, 
toplu sözleşme ve grev makanizmalarınm işleyi
şinde sendikaları bertaraf edici yahut tesirle
rini azaltıcı usullerden kaçınılmasını yerinde 
buluruz. Zaman zaman, belki de ekonomik ha
yatımızın altını üstüne getirme istidadı göstere
bilecek davranışları mecrasında ve salim istika
mette tutabilmenin bir yolu da, ihtilâfları or
ganize topluluklar içinde halledecek mekaniz
mayı kurmaktır. 

Anayasamızca sağlanmış olan mahkeme is
tiklâli, siyasi maksatlarla sendika kapama ihti
mallerini önlemiş sayılır. Bu durum sendika 
hürriyeti bakımından gönüllere ferahlık verici 
olmakla beraber, tatbikattan edinilen tecrübe
lerin ışığında, idari makamların keyfî müdaha
lelerinden sendikaları masun tutabilmek için 
5018 sayılı Kanunun bu yönden gözden geçiril
mesi gerekir. 

Sendika kurma hakkı, memurlar da dâhil, 
fikren veya bedenin çalışsın bütün çalışanlara 
tanınmalıdır. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavt hakları mem
leketimizde birer Anayasa konusu haline geti
rildiğinden, bu hakların tanınıp tanmmıyacağı 
tartışmaları artık gerilerde kalmış demektir. 
Yasama meclislerimizin bundan sonra yapacak
ları iş kabulü Anayasamızca mecburi kılınmış 
bulunan bu hakları düzenlemekten ibarettir. 

C. H. P. Grup unun Hükümetten talebi, bu 
konularla ilgili tasarıların Anayasamızca tesbit 
edilmiş sürelerden çok evvel B. M. Meclisine 
sevk edilerek bir an evvel kanunlaşmasını müm
kün kılmasıdır. 

Toplu sözleşmenin mahiyeti, kimlerin âkit 
olabileceği, hangi münasebetlerin ne gibi usul
ler içinde düzenleneceği, grev ve lokavtın han
gi iş kollarında yasak edileceği, hangi prose
dürle işliyeceği, grev ve lokavtın meşru tarzda 
tatbikinin ferdî iş akitlerinde nasıl bjr hukuki 
netice doğuracağı meseleleri üzerindeki görüş
lerimiz, tasarılar Yüksek Meclise geldiği ;;a-
man açıklanacaktır. Büyük Meclisimizin, sosyal 
ve ekonomik bünyemize en uygun formüller 
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içinde iyi bir hal tarzı bulmakta güçlük çekmi-
yeceğinden eminiz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Çalışanların kolektif müzakere kudretleri

nin zayıf olduğu bizim gibi memleketlerde as
gari ücret özel bir önem taşır. Mecburi tahkim 
usullerinin yerleştiği memleketlerde dahi diğer 
kurulu usullerden en tesirlisi ve kontrolü en az 
zor olanı asgari ücret müessesesidir, denilebilir. 

Milletlerarası çalışma teşkilâtı «herkes için 
asgari bir maişet ücreti» tanımıştır. 

Anayasamızın 45 nci maddesi «çalışanların 
insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi 
sağlamalarına elverişli bir ücret almaları» için 
Devleti vazifeli saymıştır. 

Şu halde asgari ücret tarifi bakımından ar
tık bir talimatname sınırını aşarak bir Anayasa 
konusu olmuştur. 

Asgari ücret denildiği zaman, işçiye ailesiy
le birlikte normal ihtiyaçlarını karşılamaya ye
ter ücretin hedef tutulduğu, artık üzerinde tar
tışma yapılmaz bir Ihusustur. Milletlerarası 
normların, asgari ücret talimatnamelerimizin 
emri bu iken, kararlaştırılmış asgari ücretler, 
geçim endeksleriyle alay eden kifayetsiz ra
kamlardan ibarettir. Bu sebeple, Hükümet Prog
ramında asgari ücret mekanizmasının ıslah edi
leceğinden bahsedilmiş olmasını memnuniyetle 
karşıladılk. Mekanizmanın ıslahından bahsedi
lirken, asgari ücreti hedefine ve tarifine ve mil
letlerarası kaidesine uygun kıstaslar içinde yü
rürlüğe koymanın, bugünkü kifayetsiz tatbikat 
safhasını genişletmenin, geçim endeksleriyle alay 
eder olmaktan çıkaracak usuller aramanın kas-
dedildiğini kabul ediyoruz. 

işsizlik sigortası konusuna gelmiş bulunu
yoruz : 

işsizlik, ekonomik bakımdan bir millî gelir 
kaynağı olan iş gücünün boş yere harcanması-
dır. Sosyal balkımdan ise ilginin âzamisine lâ
yık ibir 'hastalıktır, işsiz kalmak korkusu, kor-
kuların en dehşet vericisidir. Beveriç çok iyi 
belirtmiştir; işsizliğin toplumdaki en büyü'k 
ta'hribatı, yarattığı sefalet değil, doğurduğu 
korku ve kindir. Bunun içindir ki, işsizliği yen
mek için gösterilebilecek bütün gayretleri az 
bulmak lâzımdır. 

İşsizliğin ilk ve asıl çaresi, iş hayatını aça
cak olan ekonomik tedbirlerdir. Fakat bununla 
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yetinmiyerek, işsiz kaldığında yegâne gelirini I 
kaybeden vatandaşı eşi ve çocukları ile 'birlik
te sefaletin ortasında bırakmamaJk başlıca vazi
femiz olmalıdır. 

îş ve işçi Bulma Kurumuna verileceğini um
duğumuz işsizlik sigortası, Çalışma Meclisinde 
de belirtildiği üzere, tatbiki en güç sigorta ko
ludur. Bilhassa işsiz nüfusun çalışabilir nüfusa 
nisbetinin yüksek olduğu, fert başına millî ge
liri düşük bizim gibi az gelişmiş memleketler 
için bu güçlük kendisini ziyadesiyle gösterir. 
Ama güçlüğü nisbe'tinde * Sürürlük zarureti de | 
meydanda olan bu sigorta kolunun hazırlıkla- I 
rina 'hemen başlanmalıdır. Etüdü iyi yapılacak 
işsizlik sigortasında, tedrici bir te'kâmülle müs
pet mesafe katetmenin mümkün olabileceğini 
sanıyoruz. 

Ancak iş gücü piyasasr iyi organize edil
medikçe yürütülecek noksan bir teşebbüs, issiz
lik sigortasını yetersiz kılar yalhut bir işsizler 
yuvası haline getirir. Bunun içindir ki, iş ve işçi 
bulmada aracılık vazifesini yüklenmekte olan 
kurum, bugünkü görevini yapabilir duruma ge
tirilmelidir. Halen (kendi' memurlarının aylakla
rını dahi ödiyemez 'hale getirilmiş bir kurumun, 
işsizlere yardımcı olması beklenemez. I 

Kurumun malî kaynalklarını sadece vilâyet- I 
ler ve belediyeler hisselerine inhisar ettirerek I 
umumi bütçeden yeter yardım yapılmamış olma- I 
sı, bunun sebebidir. Bütçeleri esasen açık veren 
belediyeler paylarını ödiyememekteler. Mahallî I 
idareler hisselerinin 1960 da % 68 i, 1961 in 
ilk 10 ayında % 67 si tahsil edilememiştir. Bu
na karşılık Kuruma 1961 bütçesinden ayrılan 
yardım 104 bin liradan ibarettir. Bu sebepler- I 
le, bu yıl bütçesinde bahis konusu ödeneğin bir 
buçuk milyon liraya çıkarılmasını C. H. P. Mec
lis Grupu memnuniyetle karşılamıştır. 

Tatminkâr bir ihtiyarlık ve işsizlik sigorta
sından mahrum memleketlerin çalışanları için, 
iş Kanunumuzun kıdem tazminatı diye adlan
dırdığı müessese özel bir değer ıkazanır. 

Mer'i mevzuata göre iş veren, işçinin ahlâ
ka ve hüsnüniyet kaidelerine uymıyan 'hareket
lerinden birine dayanarak akti feshederse, kı
dem tazminatı ödemeye mecbur değildir. Hal
buki bu haller bir aktin feshi için kâfi sayıl
malı, geçmiş hizmetlerin inkâr edilmesi için bir 
sebebolmamalıdır. Hangi sebeple olursa olsun | 
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akdin iş veren tarafından feshedilmesi ile işçi
nin ölümü halinde kıdem hakkı tanınmalıdır. 

Ayrıca işçinin işine son verilmesi durumun
da 'kıdem hakkının adlî mercilerde bir dâva ko
nusu yapılarak ödemenin sürüncemede bıra
kılması ve böylece bugün 'kazandığını bugün 
yiyen işçinin en muhtaç bir zamanda sefalet 
içinde yüzdürülmesine engel olacak tedbirler 
alınmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Sosyal güvenlik hizmetlerinin iyi görülebil

mesi, sigorta fonlarının iyi kullanılabilmesine 
ve primleri yeter seviyede tutulmasına bağlıdır. 

Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetleri için 
ayrılan meblâğların millî gelire olan oranı, 
umumiyetle diğer memleketlere nazaran düşük
tür. işçi ve iş veren primlerinin birbirlerine 
olan oranında da işçi aleyhine başgös'teren bir 
durum vardır. Halbuki birçok memleketlerde 
iş verenin ödediği pirimler işçi tarafından öde
nen primlere nazaran 2 - 3 misli yüksek tutu
lurken, bizde umumiyetle eşitlik esası yürütül
mektedir. Dünyadaki tatbikata göre ise, işçi 
ve iş veren primleri arasındaki oran gittikçe 
işçi lehinde bir fark iktisabetmekte ve âdeta 
sosyal güvenlik giderlerini Devlete ve iş vere
ne yükleme temayülü belirmektedir/Bizde ise 
Devlet prime iştirak etmemektedir. 

Bu düşüncelerle sigorta primlerinin gözden 
geçirilmesini lüzumlu buluruz. 

Para değerindeki dalgalanmalar sebebiyle 
aşikâr hale gelen bir haksızlığa dikkati çek
mek isteriz. Ihtiyarlıyan veya maluliyete düşen 
sigortalıya bağlanan aylık veya ödenek, para 
değerindeki düşme sebebiyle ' hakkın iktisabı 
zamanındaki satmalına kudretini kaybetmekte 
ve bu yüzden bahis konusu sigortalılar çok za
rar görmektedirler. 

Bu haksızlığı düzeltmenin çaresi, maluliyet 
ve ihtiyarlık ödemelerinin paranın satmalma 
gücündeki değişikliklere göre ayarlıyacak ken
diliğinden işler bir sistem kurmaktır. 

işçi sağlığına ehemmiyet verilmeli, muaye
ne ve tedavi imkânları artırılmalıdır. Hastalık 
sigortasında sigortalının eşleri ve çocukları da 
faydalanmalıdırlar, işçi Sigortalan Kurumun
dan maluliyet ve ihtiyarlık aylığı almakta iken 
hastalanan sigortalılar da hastalık sigortasından 
istifade ettirilmelidirler. 
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işçiyi ucuz ve sıhhi meskene kavuşturma yo

lundaki gayretler yetersizdir. Bu da, Bakanlığın 
üzerinde önemle duracağı bir konu olmalıdır. 

iş mahkemeleri, gerekli her yerde kurulmalı 
ve ihtilâfları daha süratle neticelendirebilir hale 
getirilmelidir. Ayrıca Yargıtayda bir iş dairesi 
kurulmalıdır. 

Eski satınalma kudretlerine göre tesibit edil
miş bulunan para cezaları korkutucu ve önleyici 
tesirini kaybetmiştir. Bu sebeple yükseltilmeli
dir. Bilhassa ücretlerin ödenmesindeki gecikme
ler için daha yüksek gecikme zamları konulmalı
dır. 

Sayın arkadaşlarım, 
Gazete ve dergilerdeki fikir işçilerimizin te

minatlı kılınması basın hürriyeti yönünden de 
zaruridir; Dördüncü kuvvetimizin yeni Anaya
sanın garantisi altında edindiği geniş hürriyetler 
iÇİnde murakabe görevini lâyikiyle yapabilmesi
nin bir şartı da, fikir işçisi dediğimiz gazeteciye 
dış tesirlerin ve gazete sahipl erinin esiri kılmıya-
cak maddi ve sosyal haklara eksiksiz kavuşması
dır. 

(Meseleye bu önemli açıdan bakan Meclis Gru-
pumuz, 5953 ve 212 sayılı kanunlarda bu mak
satla değişiklikler yapılması gerektiğine inanmış
tır. 

ıBu tadilleri beklerken, basınımızın diğer şe
refli unsuru olan gazete sahiplerinin ezilmelerini 
tecviz etm'iyeceğimizi de söylemeliyiz. Fikir ^çi
lerine tanınmış veya tanınacak olan haklardan iş 
verenler bakımından haksızlık sayılabilecek olan
ları için, maliyetlerinde azaltıcı tesirler yapabile
cek destekleme ve muafiyet usullerini dahi tav
siye etmekten çekinmeyiz. 

ıSaym arkadaşlarım, 
Bütün bu isteklerin yerine getirilebilmesi Ça

lışma Bakanlığı teşkilâtının genişletilmesine bağ
lıdır. Bu da bir bütçe meselesidir. îktisaden der
lenip toparlanma bütçesi olarak vasıflandırılan^ 
1962 yılı bütçesinden sonraki yıllar için daha 
yüksek rakamlı bir Çalışma Bakanlığı bütçesiyle 
Yüksek Meclisinize gelineceği ümidiyle konuşma
mıza son verirken, Sayın milletvekillerini C. H. 
P. Meclisi Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

IBAŞKAN — Sayın İhsan önal. 
İHSAN ÖNAL (içel) — Muhterem Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, 
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Çalışma Bakanlığının bütçe müzakereleri ve

silesiyle huzurunuza işçilerimizin Sağlık Sigortası 
mevzuunu getirmek istiyorum. Haddizatında çok 
iyi niyetlerle kurulan bu müessese sakim bir zih
niyet dolayısiyle kendinden bekleneni vereme
miştir. Ben burada tenkidlerimi yaparken sigor
tada feragatle çalışan meslektaşlarıma tariz ede
cek değilim, bilâkis onların mesailerinin istismar 
edildiğini ve aynı zamanda işçinin sağlığının ko
runamadığını göstererek oradaki yanlış tutum ve 
zihniyeti tenkid edeceğim. 

Malûmuâliniz işçi Sigortaları kapsamına gi
ren iş yerleri çalıştırdığı memur ve işçilerin maa
şının % 18 nisbetinde bir sigorta primini İşçi 
Sigortalarına, her ay öder. Bunun % 7 si işçiden, 
% 11 kadarı da iş verenden kesilir. Bu % 18 in 
bir kısmı Sağlık Sigortası primidir. Sigorta bu 
para karşılığı işçilerin her türlü tedavilerini yap
makla mükelleftir. 

îlk nazarda ideal bir teşekkül görünen sigor
ta bakınız nasıl çalışır : Sigorta teşkilâtına 30 ki
lometre uzakta bulunan ve 300 işçisi bulunan bir 
iş yerini hemen sigortalar ve her ay 30 - 40 bin 
lira arasında parasını alır. Ama aradan iki sene 
geçtiği halde buraya bir defa olsun bir doktor 
göndermez. Buraya yaptığı sıhhi hizmet iş yeri
nin kendi vasıtasiyle haftada göndereceği 1 - 2 
hastaya ve senede de birkaç kazalıya, (iş yeri 
sigorta.ya büyük bir para ödediği ve sigorta da 
işçilerine bakmaya mecbur olduğu için) bir 
doktor tutar. HaUbuki sigorta olmasaydı iş ye
ri sigortaya ödendiği para ile iş yerine bir do
ğal, iki doktor tutar ve sabahtan akşama ka
dar da iş yerinde işçilerin sağlığını korutur idi. 
İşçi Sigortası hangi gaye ile kuruldu ve faıkat 
tatbikat ne oldu Bizde işçi Sigortası ancak al
masını biliyor falkat vermesini pek az. Bâzı 
merkezlerde tesis ettiği hastanelerde hizmet et
miyor değil ama birçok yerlerde tatbikat işçi
nin sağlığı pahasına para kazanmaktan ileri 
gitmemektedir. 

Bir vilâyet 66 bin işçiyi sigıortalıyor, orada 
işçi için 600 yataklı b'ir hastanede işçiye bak
ması lâzım, halbuki gelişi güzel bir bina icar 
ediyor. İçerisini hastane mevzuatijyle gayrd'ka-
ıbili telif tıklım tıklım 60 yatağı sıkıştırır ve 
işte size hastane der, halbuki 65 bin işçiden al
dığı para ile Avrupa mânasında 600 yataklı bir 
hastane tedvir edilebilir ama bakarsınız şöyle 
kkmuşurlar: «60 yatafk kâfi geliyor, yataklar 

« 
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dolmuyor bile.» Eve't arkadaşlarım, boş yatak- I 
l an bile var, fakat neden bilir misiniz! Çok ka
naatkar olan Türk işçisini bile hastaneleri bir
çok yerde tatman etmekten uzak. Evinde yat- I 
mafyı hastanelerinde yatmaya tercilh etmektedir. 
Gidip hastane kapısında, dispanserlerde mua
yene için 4 saat nöbet beklemektense başka bir I 
doktora ücret ödiyerek muayene olmayı tercih 
edenler çoktur. «işçi, memleketi dahilindeki di
lediği doktor ve hastanede tedavi o'lur.» Bizde 
de böyle oldukça işçi hastalık sigortasında müs
pet bîr netice alınamaz. Bu kaibul edildiği tak
dirde hem serbest tabalbet kur'tarılmış olur aynı 
zamanda işçi de gittiği doktor ve hastanede iyi I 
bir muamele ve ihtimam görerek sağlığına ka
vuşur. Her doktor ve hastane daha fazla hasta I 
kazanabilmek için iyi bakım, fennî tesisler ve I 
aletlerle 'birbiriyle rekabet ederek memleket I 
tabaket seviyesini yükselterek he*m kendileri, I 
hem de memleket ve işçi sağlığı bundan müs-
tefidol a çaktır, istense o zaman sigorta kendisi- I 
ne hastanecilik yapsın faıkat işçiyi serbest bı- I 
raksın. O zaman sigorta hastaneleri de kendİle- I 
rine çeki düzen vermek medburiyetinde kala
caktır. Amerika'da ihtisas yapmış olduğu hal- I 
de yevmiye bâzan bir hasta bulamuyan kıymetli I 
doktor bu sistem kabul edildiği takdirde yev- I 
miye 10 - 15 hasta muayene edecek, hem ken- I 
dişi ve hem de millet bundan istifade edecek- I 
tir. 

Bugünkü memur zihniyeti içerisinde reka- I 
bet ve prim esasından uzak çalıştırılan doktor 
ve personellerle bu dâva yürümez. Ayda iki 
ameliyat yapan operatör de 50 ameliyat yapan I 
operatörle aynı parayı alması insafa sığmam. I 
Destiyi kıran da suyu getiren de bir, hattâ bâ- I 
zan ikincisinin kabahatli telâkki edildiği de I 
vakıdır. I 

Muhterem Bakan ve Bakanlık erkânının bu 
acı hakikatleri göz önüne alarak işçilerin has
talık sigortasına yeni bir şekil vererek onların I 
mukaddes hakkı olan /kendi doktor ve tedavi I 
müessesesini seçme hakkının tanınmasını temin I 
etmelerini istirham eder, hepinizi hürmetle se- I 
lamlarım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok. 
NURTTTÎN OK (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım; Anayasada sosyal devlet telâkkisi 
kabul edilmiş bir memlekette işçi meselelerinin 
ehemmiyeti izahtan varestedir. Yalnız, işçi der- | 
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ken, daha ziyade teşkilâtlanmış, sendikalar 
kurmuş, her zaman ve her vesile ile sözlerini 
duyurmak imkânına haiz büyüik sanayi grup
larında çalışan işçileri kasdetmekteyiz. Halbu
ki bu memlekettle teşkilâtlanmamış, gayrimü-
tecanis bir halde ve sayıları milyonu bulan zi
raat işçileri de vardır. Bunlar toplu bir halde 
seslerini duyurmaktan ve dâvalarını yürütmek
ten âciz durumdadırlar. Bu. konulara grupları 
adına konuşan arkadaşlarımız temas huyundu
lar. Bunların dışında ayrıca inşaat işçileri de 
vardır ki, bunlar sigortaya tâbi tutulmamakta
dır ve işçi de addedilmemektedirler. Ve dola-
yısiyle de sigortanın bahşettiği birçok avantaj
lardan istifade edem emektedirler. Adeta bu ca
mia kendi hallerine terk edilmiş vaıziyett'eıdir. 
Aralarında hangilerinin kalifiye ustadır, han
gileri değildir, .hangileri birinci sınıf işçidir, 
hangileri değildir? Hangisi birinci sınıf işçidir, 
hangisi değildir? Bir sınıflama yapılmadığı için, 
vüsat haddi katiyetle belirtilmemiştir. 

Yine bu mey anda basın işçilerinin durumu
nu nazara almak lâzımdır. Filhakika 212 sayılı 
Kanunun tatbikatiyle basın işçilerine büyük 
avantajlar sağlanmıştır. Ancak, bu kanunun 
öyle hükümleri vardır ki, tatbikatında büyük 
güçlükler çıkmaktadır. Basın hayatından gelen 
ve onun dertlerini çok yakından bilen Sayın 
Çalışma Bakanının, bu kanunun işlemez hüküm
lerini işler hale getirmeye çalışacağına ve bun
da muvaffak olacağına eminiz. 

Sosyal adaletin dillere pelesenk olduğu bir 
devirde memleketimizde işçi dâvaları hakika
ten bir çığ gibi büyümektedir. Bu dâvalar, maa
lesef, yeteri kadar bir süratli tempo ile görüle
memektedir. Adaletin bir esası da süratli olma
sıdır. Bu yönden, iş dâvalarının daha süratli bir 
şekilde görülmesini temin edecek yeni bir tasa
rının Meclise, yakın bir zamanda getirilmesini 
beklediğimizi de arz etmek isterim. 

Memleketimizde kalifiye işçi yetiştirmekte 
çektiğimiz sıkıntının en mühim âmillerinden 
biri de iş yerine gelen işçilerin, esaslı bir temel 
eğitimden mahrum bulunmalarıdır. Bu yönden, 
iş yerlerinde bulunan işçilere o yönde, iş yerin
de bulunan işçiler şayet bir temel eğitime tâbi 
tutulabilirse, bunların müstakbel çalışmalarında 
elde edilecek randıman, o nisbette artacaktır. 
Bu yönde çalışmalar başlamıştır. Yalnız, bu ça
lışmalar işçilere yeteri kadar bir eğitim balışe-
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dememektedir. Zira mesai saatleri dışında işçi
ler alâkasız kalmaktadırlar, iyi bir tetkik ne
ticesinde, işçilerin boş vakitlerinin değerlendi
rilmesi, onların seviyelerinin yükseltilmesi ko
nusunda gayretler gösterilmesi, işçilere büyük 
istifade sağlıyacak ve bundan dolayı da işçile
rin yaptıkları işlerde verimi yükseltebilmeleri 
zannederim mümkün olur. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır, efen
dim. 

NURETTİN OK (Devamla) — Temel eği
tim meselesi halledilirse iş gücünün artacağı 
muhakkak olduğuna göre bu, husus üzerinde 
durulması gereken bir meseledir. 1962 yılı büt
çesinin memlekete hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Efendim; kifayet takrir gel
miştir. Okutuyorum : t 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuş

malarla vuzuha kavuşulmuştur. 
Müzakerenin kifayetine karar verilmesini 

arz ve teklif ederiz. 
Van Çanakkale 

Şükrü Kösereisoğlu Refet Sezgin 
Ordu 

Ata Bodur 

BAŞKAN — Zeynel Gündoğdu; kifayet 
aleyhinde. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Çok 
muhterem arkadaşlarım, milletvekillerine esa
sen beşer dakikalık bir zaman verilmiştir. On 
milletvekili söz almış olsa 50 dakikalık bir za
manı almış olur. Biz buraya yalnız el kaldırıp 
indirmeye gelmedik, fikirlerimizi, kanaatleri
mizi, görüşlerimizi söylemeye geldik. Bu itibarla 
takririn aleyhindeyim. 7 - 8 milletvekiline be
şer dakikalık zaman içinde görüşlerini arz et
mek imkânı verilsin. Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Biz 
buraya robot olarak gelmedik, fikirlerimizi, gö
rüşlerimizi arza geldik. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla-
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rım; Çalışma Bakanlığı bütçesi vesilesiyle muh
terem arkadaşlarımızın gerek grupları adına 
gerek şahısları adına yaptıkları aydınlatıcı ve 
değerli konuşmaları istifade ile dinledim. Bu 
konuşmalarda bütün grupların, Çalışma Bakan
lığını ilgilendiren işler ve önemli konularda gö
rüş birliği içinde bulunduklarını belirtmeleri, 
bize haz ve şevk vermiştir. Bilhassa yeni Ana
yasamızın gereği olan toplu sözleşme ve grev 
hakkının bir an önce kanunlaşması konusunda 
değerli arkadaşlarımızın, bu arada grupları adı
na konuşan bütün arkadaşlarımızın aynı görüşü 
belirtmeleri, bizim için büyük bir bahtiyarlık
tır. Biz de Çalışma Bakanlığı olarak, toplu söz
leşme, Grev ve lokavt kanun tasarısını, bütçe 
görüşmelerini takibedeeek olan tatilden hemen 
sonra yüksek huzurunuza getirebilmek ümidin
deyiz. Grupları adına konuşan değerli sözcü ar
kadaşlarımızın burada gösterdikleri isticali, ge
tireceğimiz kanun tasarısının kısa zamanda gün
deme alınarak yaz tatilinden önce yüksek tas
vibinizle kanunlaşacağının bir müjdesi, bir te
minatı saymaktayız. Aynı şekilde, birçok arka
daşın, diğer kanunların değişikliği lüzumuna 
haklı olarak temas ettiler. Bu arada konuşan bir 
sözcü arkadaşımız, Sendikalar Kanununun de
riştirilerek, günün ihtiyaçlarına uygun hale ge
tirilmesini istediler. Bu arkadaşlarımızın görü-
3 iirıü benimsemekteyiz. Nitekim, Ocak ayında 
toplanan, Üçüncü Çalışma Meclisinde Sendika
lar Kanununun tamamı üzerinde görüşülmüş, 
işçi ve iş veren temsilcileri ile Devlet temsilcile
ri yeni Sendikalar Kanununun prensiplerinde 
bütün noktalarında tamamı ile görüş birliğine 
varmışlardır. 

Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze
re, Çalışma Bakanlığına, ihtiyaç görüldüğü za
manlarda Çalışma Meclisine toplanma yetkisi 
tanınmıştır. Fakat, şimdiye kadar bu yetki, bi
rincisi 1947 de, ikincisi de 1954 de olmak üzere 
ancak iki defa kullanılmıştır. 

Toplu sözleşme ve grev hakkı ile çizilecek 
yeni bir çalışma düzeninin, toplum hayatımızda 
devrini sayılabilecek ölçüde değişik bir çalışma 
düzeninin eşiğinde bulunduğumuzu düşünerek, 
bu düzene geçmeden evvel Çalışma Meclisini bir 
kere daha toplamakta fayda gördük. Ocak ayı
nın 22 si ile 29 u arasında 100 kadar delege ile 
Çalışma Meclisi Ankara'da toplandı, işçi ve iş-
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veren mümessilleri eşit olarak baştan sonuna ka
dar toplantıya katıldılar. 

Arkadaşlarım, toplu sözleşme, grev hakkı ve 
lokavt düzeninde, sosyal adalet anlayışına sa
hip, sosyal sorumluluğunu müdrik bir devletin 
çalışma düzenini sıhhatli bir halde tutmak göre
vi asıl olmakla beraber, müşterek meselelerin 
halli bakımından işçi ve işveren geniş ölçüde 
başbaşa kalırlar. Bu takdirde bu iki zümrenin 
dâvalarının halli daha kolay olacaktır. Bu dü
zenin iyi işlemesi de memleket hayrına olacak
tır. Bu düzenin iyi işlemesi herşeyden evvel işçi
lerin ve iş verenlerin birbirlerini iyi anlamala
rına, biribirl erini, bu anlayışın sonucu olarak 
sevip saymalarına bağlıdır. Türkiye'de böyle bir 
ortamın bulunup bulır.ımıyacağım, böyle bir or
tamın hazırlanıp hazır] anmıyaeağım görmek 
bakımından Üçüncü Çalışma 'Meclisini, âdeta 
çalışma hayatımız için bir imtihan heyecaniyle 
bekliyorduk. 

Şunu iftiharla belirtebilirim ki, bu imtihan
dan alman sonuç, en iyimser ümitlerin bile üs
tünde olmuştur. İşçi ve iş verenlerimiz, toplan
tıda hazır bulunan yabancı müşahitleri bile hay
ran bırakacak ölçüde birbirlerine karşı saygılı ve 
medeni davranmışlar ve en iyimser ümitlerle bek
lenebilecek olandan daha fazla görüş birliğine 
varmışlardır. Elbette bâzı hususlarla, bilhassa 
grev konusunda, bu hakkın şümulü ve sınırlan
dırılması bakımından ayrıldıkları olmuştur. Ama 
'bir iki küçük müessif olay bir tarafa bırakılırsa, 
'bu kadar hayati noktalardaki görüş ayrılıkları 
bile hepimizin göğsünü kabartacak bir olgunluk, 
medeniyet ve anlayış havası içinde belirtilmiştir. 
Çalışma Meclisinde gördüğümüz bu hava, şahsi 
kanatime göre, kolektif sözleşme ve grev hakkı 
ile girilecek yeni düzene Türkiye'nin henüz hazır 
olmadığı yolundaki karamsarların, endişelerinde 
tamamivle haksız olduklarım bir kere daha gös
termiştir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim gibi, işçi
lerle iş yerenlerin, Çalışma Meclisinde yüzde yüz 
görüş birliğine vardıkları konuların başında, ye
ni hazırlanacak sendikalar kanunu ilkeleri gel
mektedir. Biz, yeni sendikalar kanunu tasarısmı, 
toplu sözleşme, grov ve lokavt kanun tasarısı ile 
beraberce yüksek huzurunuza getirebileceğimizi 
ümidetmekteviz.ı Adalet Partisi Sözcüsü arkada
şımız, ilk bakışta doğru görülebilecek bir mütalâ-
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ada bulundu. Hiç şüphesiz işçilerin menfaatlerini 
düşünerek dedi ki, «Bu düzenin iyi işliyebilmesi, 
sendikaların kuvvetlenmesine bağlıdır.» Bu s>öz 
bir bakıma haklıdır. Ancak, toplu sözleşme ve 
grev hakkının tam işler hale gelebilmesini sendi
kaların kuvvetlenmesine bırakırsak, o zaman sen
dikaları hiçbir vakit kuvvetlenememeye mahkûm 
etmiş oluruz. Çünkü, takdir Buyurursunuz ki, 
grev hakkı ve toplu sözleşme hakkı biraz da sen
dikacılığın hikmeti vücududur. Toplu sözleşme 
ve grev hakkı olmadıkça sendikaların bir hadden 
fazla kuvvetlenmelerine imkân yoktur. Grev hak
kı, toplu, sözleşme hakkı tanındığı günden itiba
ren, sendikaların kanuni kanunlarla kendilerine 
sağlanan kolaylıklar pek az bile olsa, kısa zaman
da toplu sözleşme ve grev hakkı sorumluluğunu 
vüklcnebilecek kadar kuvvetlenme yolunu bula
caklarından şüphe etmemek gerektir. Bunun için 
de her iki kanunu nihai şekilleriyle bir anıda 
yüksek huzurunuza getirmeyi düşünüyoruz. 

Sendikalar Kanununda yapılacak değişiklik
ten sonra sendikalar, elbette, bâzı arkadaşların 
haklı olarak belirttikleri endişelerle artık karşı-
laşmıyacak ve bilhassa idarenin müdahelesi gibi 
durumlardan korkmıyacak duruma getirilecek
lerdir. 

Toplu sözleşme, grev hakkı daha ufukta görü
nür görünmez, ödevlerinin sorumluluğunu müd
rik bulunan sendikacı liderlerimiz ve sendikalı 
işçiler, sendikaları kuvvetlendirmek yolunda ha
reket ve teşebbüslere geçmişler, aidat toplama 
usulünü daha sıkı bir nizama bağlamak, ve şimdi
ye kadar haddinden fazla küçük sendikalara bö
lünmüş olmanın mahzurlarını gidermek üzere 
kuvvetlerini toplamak yolunda teşebbüse geçmiş
lerdir. 

Bâzı arkadaşlarımız sendikacılığın gelişebil
mesi, ve toplu sözleşme ve grev hakları ile gire
ceğimiz yeni düzende, sendika ve sendikacıların 
üzerine düşen ödevleri yerine getirebilmeleri için 
sendikacılık eğitimine önem verilmesini belirtti
ler ki, çok haklıdırlar. Esasen, bir süredir mem
leketimizde sendikacılık eğitimi yaygın bir şekil
de yürütülmekteydi. Ancak bu eğitim, geniş öl
çüde Çalışma Bakanlığı kanalı ile, Devletin kon
trolü ve denetlemesi altında yürütülmekteydi. 
Oysa, işçiye toplu sözleşme ve grev hakkının ta
nınması, her şeyden önce, onun erginliğine, so-
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rumluluk duygusuna güvenmek demektir. Karma 
Hükümet iş başına geldikten sonra, Çalışma Ba
kanlığı, sendikacılık eğitiminin yürütülmesinde 
sendikalara tam yetki ve bağımsızlık vermiştir. 
iki aydan beri sendikalar kendi eğitimlerini ken
dileri yürütmektedirler. 

inkılâp Hükümeti sırasında sendikalarımı
za, uzun yıllardan Iberi istedikleri halde kendi
lerine tanmmıyan bir hak tanınmış ve Millet
lerarası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu
na üye olma hakkına kavuşmuşlardır. Bu saye
de başlıyan milletlerarası faaliyet ve münase
betlerinde, Türk işçisi, daima Tür'k Milletinin 
yüzünü ağartmış, Türkiye'nin Türk Milletinin 
menfaatlerini, Türk işçisinin menfaatlerini dai
ma şuurlu bir şekilde korumayı bilmiştir. Sen
dikacılık eğitiminde de sendikalarımız bu mil
letlerarası münasebetlerin kendilerine sağladı
ğı imkânlardan şuurlu bir şekilde faydalan
maktadırlar. 

Sendikacılılk ve eğitim konusunda konuşan 
arkadaşlarımızın çeşitli yönlerdeki değerli mü
talâalarına da kısaca temas etme'k isterim. 

Arkadaşlarimızın belirttikleri gibi, işçinin 
sadece, kendi menfaati bakımından değil, sınai 
gelişmemizi hi/zlandırma'k bakımından da iş 
eğitimine, meslek eğitimine, teknik eğitime bü
yük değer ve hıız vermek gerekir. Bugün mem
leketimizde çalıgma hayatiyle ilgili eğitim, çok 
çeşitli müesseseler tarafından ve ç/eşitl'i yönler
de yürütülmektedir. Biz, bu.durum karşısında, 
kısa zamanda, bu çeşitli yönlerde ve değişik 
müesseseler tarafından yürütülen eğitim faali
yetleri arasında çatışma ve çelişmeler olabile
ceğini dü'şündüfe. Ve bu endişe ile Çalışma Mec
lisine, bu hususta bizle görüşlerini bildirmesini 
söyledik. 

Çalışma Meclisine götürdüğümüz teklife gö
re, kanaatimizce, çalışma hayatiyle ilgili eğitim 
faaliyetinde ödev yüklenmiş resmî ve özel bü
tün müösseslelerin, aralarında birleşerek bir he
yet kurmaları ve bu heyetin,. müesseselerin ba
ğımsızlıklarına helâl getirmeksizin, çalışma ha
yatımızla ilgili eğitim faaliyetine hızlı kalkm
ana gayretlerimize en iyi hizmet edecek şekilde 
'ko'ordine etmesi gereklidir. Bu teklifimiz Ça
lışma Meclisince beriimsıendi. Kısa bir zamanda 
böyle bir heyet kurulmasını temin etmemiz tav
siye edildi. O tavsiyeye uyaraik, Bakanlığımız, 
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böyle bir heyetin kurulması için kısa zamanda 
teşebbüse geçecek ve böylece çalışma hayatımızı 
ilgilendiren bütün eğitim faaliyetinin ahenkleş-
tirilmesine çalışacaktır. 

Bu arada ve en başta çıraklık eğitimi ko
nusunu realist bir şekilde yeniden ele almak ge
rektiği kanaatindeyiz. Gerek çıraklık konusun
da gerek teknik eğitim konusunda ve hepsinin 
temeli olan, temel eğitim konusunda, Millî Eği
tim Bakanlığı ile temas halinde bulunacağımız 
ve bahsettiğimiz heyette esasen Millî Eğitim Ba
kanlığının da temsilcisinin bulunacağı pek ta
biîdir. 

Kanaatimizce toplu sözleşme ve grev hakla-
riyle gireceğimiz düzenin iyi işliyebilmesi için 
işçi ile iş verenin, biirilbirlerinin meselelerini 
daha iyi anlamaları ve müşterek meselelerine 
birbirlerinin açısından bakabilmeleri gerekmek
tedir. Gerek işçi gerek verenlerimıiızin karşılık
lı olarak bu alışkanlığı edinebilmeleri için, biz, 
işletmecilik eğitiminde işçi meselelerine, sen
dikacılık eğitiminde de işletmecilik meseleleri
ne yer verilmesinde büyük fayda görmekteyiz. 
Şahsi olarak bu görüşlerimizi, gerek istanbul iş
letme iktisadi Enstitüsünün başındaki arkadaş
larımıza ve gerekse buradaki sendikacı arka
daşlarımıza açtık, iki taraf da bunu gayet an
layışla karşıladılar, işçilerin işletmecilik konu
sunda daha geniş bilgi sahibi olmaları, bilhassa 
verim artışı bakımından daha geniş bilgi ile 
teçhiz edilmeleri, öyle inanıyorum ki, smayileş-
memizin hızlanmasında son derece önemli bir 
faktördür. Naçizane bir kanaat olaraik şunu be
lirtmek isterim ki, bilhassa iktisadi Devlet Te
şekküllerinde verimi artırabilmenin, maliyetle
ri düşürelbiimıenıin, aynı zamanda sosyal adaleti 
sağlıyabilmenin en emin yolu, Türk işçisini ted
rici olarak işletmelerin idaresine iştirak ettir
mek ve verim artışından faydalandırmaktır. 
Yüksek Heyetinizin bu husustaki görüşlerini 
bilmemekle beraber, Bütçe Encümeninde, Sa
yın Prof. Muhlis Elt'e de dâhil olmak üzere bir
çok arkadaşlarımın, benden önce aynı görüşü 
kendilerinin belirttiklerini görerek son derece 
sevindim. Bu, ileride bu yıola gidebilmemiz ba
kımından bana ümit verdi. 

'Onun için, başta Birleşik Amerika olmak üze
re birçok hür Batı memleketlerinde uygulanan 
bu yola gidilmesi nasibolursa, işçilerin işletmeci-
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lik yönünden bugünden eğitime, tâbi tutulması 
gerektiğine inanıyorum, 

Kendi adına ve grupları adına konuşan arka
daşlarımız bir tenkidlerinde müşterek idiler. Son 
derece haklıydılar. Bu husus Çalışma Bakan
lığı bütçesinin yetersizliğidir. Hattâ Sayın Ada
let Partisi Grupu Sözcüsü arkadaşımız bu yeter
sizlik karşısında bendenize AllaJhın yardımcı ol
masını dilediler. Gerçekten, sadece benim değil, 
Bakanlıktaki bütün fedakâr arkadaşlarımızın, 
üzerimize düşen ağır ödevleri bu bütçe ile yeri
ne getirebilmek için, evvelâ Allahın, sonra da 
sizlerin yardımınıza ihtiyacımız vardır. 

Arkadaşlar, aslında Hükümetimiz işçi mese
lelerine, çalışma meselelerine yeteri kadar önem 
vermediği için Çalışma Bakanlığı bütçesini bu 
yılda bu kadar mahdut durumda huzurunuza ge
tirmiş değildir. Hükümet programına dikkat edi
lecek olursa, bakanlıklarla ilgili bölümlerde Millî 
Eğitimden sonra en geniş yer Çalışma Bakanlı
ğına ayrılmıştır. Fakat itiraf etmek gerekir ki, 
Hükümet programında Çalışma Bakanlığına 
ayırdığımız yer ile bütçede Çalışma Bakanlığına 
ayırdığımız yer ters orantılıdır, 

Bununla beraber takdir buyurursunuz ki, Hü
kümetiniz bir emrivaki ile karşıkarşıya idi. Hü
kümetiniz idareyi devraldığı sırada, Devlet malî 
bakımdan son derece müşkül durumda bulunu
yordu. Kalkınma hızımızı devam ettirebilmek, ar
tırabilmek için, cari masraflarda âzami tasarru
fa bu yıl için riayet etmek bir zaruret halinde bu
lunuyordu. Bu tasarruf sayesindedir ki, bu yıl 
Devlet bütçesinde yatırımlara 3 milyar lira ayrı
labilmiştir. Bu miktar İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin yatırımları ile birlikte, 5 milyara yüksel
mektedir. Çalışma Bakanlığının bütçesinin yeter
sizliği yanında en büyük tesellimiz de budur. 
Çünkü Çalışma Bakanlığının bütçesinin bu kadar 
sınırlı, bu kadar mahdut kalmasında âmil olan 
tasarruf zihniyetinin sağladığı bu geniş yatırım 
imkânları, dolayısiyle de olsa gene işçilerimizi 
yararlandıracaktır. Çünkü, şüphesiz takdir eder
siniz ki, çalışanların, işçilerin haklarının koruna
bilmesi, refahlarının yükselmesi bir ölçü içinde 
Çalışma Bakanlığının daha iyi çalışmasına bağ
lıdır ama, bunun daha da üstünde, yatırım im
kânlarının artmasına, plânlı kalkınmaya, yeni iş 
sahalarının açılıp iş gücünün değerinin yüksel
mesine bağlıdır. Hükümetinizin, yatırım prog-
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ramı, önümüzdeki yıl içinde bu yolda bir gelişme 
görmemizi mümkün kılacak ve bundan da en bftş-
ta işçilerimiz, çalışanlarımız faydalanacaktır, 

Arkadaşlarım, gene bütün sözcü arkadaşları
mız, iş Kanunu tadilinin bir an önce yüksek hu
zurunuza getirilmesinde ısrar ettiler- Bu arada 
Deniz îş Kanununun tâdil edilmesi lüzumunu da 
belirttiler. Bakanlığımız da bu hususta aynı kanı
dadır. Onun içindir ki, Üçüncü Çalışma Meclisin
de bu konular ele alınmıştır. İş Kanununda ya
pılacak değişiklik, bir arkadaşımızın da belirttiği 
gibi, tek işçi çalıştıran iş yerlerindeki işçilere ka
dar bütün işçileri îş Kanununun şümulüne al
mak yolunda olacaktır. Bâzı kimseler bundan en
dişe duyuyor olabilirler. Fakat bir arkadaşımı
zın haklı olarak belirttiği gibi, tek işçiye kadar 
iş Kanununun teşmil edilmesi, iktisadi ve sınai 
kalkınmamızı hızlandıran bir âmil olacaktır. 

C. H. P. Grup Sözcüsü arkadaşımızın da be
lirttiği gibi, tş Kanununun şimdiye kadar, 50 bi
nin üzerinde nüfusu olan yerlerde 4 işçi veya da
ha fazlasını çalıştıran, 10 un altındaki yerlerde, 
10 veya daha fazlasını çalıştıran iş yerlerine uy
gulanması, birçok işletmelerin, sırf iş Kanunu şü
mulüne girmekten, işçi sigortası külfetinden kur
tulmak amaciyle işlerini küçük tutmalarına, veya 
akrabaları arasında bölerek muvazaa yoluna baş
vurmalarına sebebolmuştur. Şimdi bu gibi muva
zaalar, yüksek huzurunuza getirilecek olan tasarı 
kanunlaştığı takdirde lüzumsuz kalmış olacak ve 
bilhassa sanayi kolunda çalışan bütün işçilerimiz 
bu kanun şümulüne girme imkânına kavuşacak
lardır. 

G-cne bütün arkadaşlarımız pek haklı olarak 
tş Kanununun şümulü genişletilirken tarım işçi
lerinin de çalışma mevzuatı kaplamına girmesi 
lüzumuna işaret ettiler. Biz de bu lüzuma inan
maktayız. Gerçekten nüfusunun % 80 i toprakta 
çalışan bir memlekette .sosyal adalet tarım işçisi
ne teşmil edilmezse, siz, geriiye kalan % 20 yi sos
yal adaletin en alasına kavuştursanız bile o mem
lekette sosyal adalet yok demektir. Hattâ sâdece 
bu % 20 için sosyal adaleti ne kadar genişletirse
niz memlekette sosyal adaletsizliği o kadar derin
leştirmiş olursunuz. Zira, geride kalan yüzde 80 
iile bu yüzde 20 arasındaki imtiyaz farklarını o 
nisbette büyültmüş olursunuz. Biz bu kanaatte 
olduğumuz içindir ki, tarım işçisini de îş Kanu
nu ve Sosyal sigorta kapsamı içine alabilmek için 
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Çalışmalara başlamak lâzımgeldiğine inanıyoruz. 
Yalnız bu hususta bâzı pratik güçlüklerle karşı-
karşıya olduğumuzu da hıiç şüphe yok ki, takdir 
edersiniz. 

Her şeyden önce tarım işçisini tarif ve tesbit 
edebilmek çok güçtür. Bâzı hallerde kendisi de 
toprak sahibidir. Yalnız yılın değişik mevsimle
rinde başkası için çalışan tarım işçisi durumuna 
gelmektedir. Ve birçok hallerde de ücret diye para 
almamakta, emeğinin karşılığını ayni olarak al
maktadır. Bu bakımdan sanayi kesimine uygu
lanan ölçülerle, îş Kanununu ve sosyal sigortayı 
tarım işçilerine de uygulamanın güçlüğü hattâ 
pek çok bakımlardan imkânsızlığı ortadadır. 
Onun için bu konu ciddî çalışmalara ihtiyaç gös
termektedir. Bu konu üzerinde Sayın Tarım Ba
kanı ile görüştük. Kendilerini aynı anlayış içinde 
buldum. İki Bakanlık bu konuyu elole inceleme
ye bağlıyacaktır. 

Bu maksatla bize komşu olan, iktisadi ve sos
yal şartları bakımından bize benziyen komşumuz 
Yunanistan'ın, bir yıl kadar önce sosyal sigorta
yı tarım alanına da teşmil ettiğini düşünerek, Yu
nanistan'dan bu konudaki kanunu getirttik. Bir 
başlangıç olarak bu kanun tercüme edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, gene birçok arka
daşlarımız, îş ve işçi Bulma Kurumunun önemi
ni, bu Kuruma yüklenen ödevlerin ağırlığını ve 
son derece mahdut bütçe ve kadro imkânları 
He bu ağır ödevlerin altından kalkmanın imkân
sızlığını belirttiler. Hiç şüphesiz görüşlerinde 
geniş ölçüde haklıdırlar. Devlet bütçesinden iş 
ve işçi Bulma Kurumuna ayrılan 200 bin liralık 
ödeneği Karma Bütçe Komisyonunun 1,5 mil
yon liraya çıkarması karşısında burada belirti
len şükran duygularını biz de iştirak etmekte
yiz. Bunun, artık iş ve işçi Bulma Kurumunu, 
malî imkânları bakımından belediyeler, özel ida
reler gibi pek az güvenilir kaynaklara bağlı kal
maktan kurtarılmak yolunda bir adım olmasını 
biz de temenni etmekteyiz, öyle umuyoruz ki, 
önümüzdeki yıla kadar Devletimizin malî duru
mu daha düzelir ve iş ve işçi Bulma Kurumunun 
daha geniş ölçüde, doğrudan doğruya Devlet 
bütçesinden finanse edilmesi imkânı, bugünküne 
nazaran daha çok artmış olur: 

Muhterem arkadaşlarım, bugün bu teşkilâ
tın hatırımda kaldığına göre 570 kadar memu
ru vardır. Halbuki, bu teşkilâtın ödevini gereği 
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gibi yapabilmesi için en az bu sayıda teşkilât 
initesi bulunması gerekir. Çünkü, iş ve işçi Bul
ma Kurumunun gereği gibi işliyebilmesi için 
ıer şeyden önce, hattâ paradan önce, memleket 
ölçüsünde bir iş istihbarat şebekesi kurmasına 
sağlıdır. Memleketin her köşesinde, hangi mües
sesenin hangi vasıfta işçiye ve hangi vasıftaki 
işçinin hangi işe muhtaçolduğunu iş ve işçi Bul
ma Kurumu günü gününe izliyebilmelidir ki, gö
revini gereği gibi yapabilsin. Fakat maalesef bu 
Kurumun bugünkü sayıdaki şubeleriyle böyle 
bir şebeke kurabilmesi son derece güçtür. Onun 
için ilk hedef olarak hiç değilse her ilçede bir iş 
ve işçi Bulma Kurumu şubesinin tesis edilebil
mesi gereklidir. 

Ayrıca İş ve İşçi Bulma Kurumunun faydalı 
olabilmesi bu Kurumdan faydalananların art
masına bağlıdır. Zaman zaman şikâyetler duyu
yoruz : «İş ve işçi Bulma Kurumuna işçi gön
deriyoruz, kendilerine iş bulamıyorlar.» denili
yor. «İş ve İşçi Bulma Kurumu faydasız» deni
liyor. Eğer bu Kurum faydasız oluyorsa bunun 
en büyük sebebi, bu Kurumdan faydalanmayı 
düşünenlerin son derece az olmasıdır. Kanun 
değil Devlet müesseselerini, özel müesseseleri 
bile işçi bulma mevzuunda bu Kuruma müra
caat etmeye icbar ettiği halde maalesef yeter 
müeyyideden mahrum olduğu için, iktisadi Dev
let Teşekkülleri bile bu Kurumdan faydalan
mamaktadır. Böylelikle hem müesseseler işçi 
ihtiyaçlarını teminde bir çıkmaza düşmekte, hem 
de İş ve İşçi Bulma Kurumu çok kısır bir hale 
gelmektedir. Bu aksaklığı, hayret edilecek bu 
ihmali gidermek üzere bakanlıkları işçi çalıştı
ran bütün bakan arkadaşlarımızla görüş birliği
ne vararak, bir kararname hazırladık. Buna gö
re, iktisadi Devlet Teşekkülleri, sermayesine 
en az yüzde 50 nisbetinde Devlet iştiraki bulu
nan müesseseler, özel idareler ve belediyeler bun
dan böyle işçi ihtiyaçları için ilk olarak iş ve 
İşçi Bulma Kurumuna müracaat edecekler, an
cak iş ve İşçi Bulma Kurumu kendilerini tat
min etmezse o zaman kendi imkânlariyle işçi ara
yıp bulmak yoluna gidebileceklerdir. Birçok 
arkadaşlarımızın belirttiği gibi iş ve işçi Bulma 
Kurumu, bugün Almanya ve yurt dışına işçi gön
derilmesi konusunda da ödev yüklenmiş bulun
maktadır. 

Bir arkadaşımız Almanya ve dış memleket
lerde 25 bin kadar işçimizin bulunduğunu söy-
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lediler. Bâzı gazetelerde çıktığını sandığım bu 
haber, biraz mübalağalıdır. Bizim Bakanlık ola
rak elimizdeki bilgiye göre bugün Almanya'da-
ki Türk işçilerinin sayısı, son rakamlara göre, 9 
bine varmıştır. Almanya'nın dışında bir mik
tarda İsviçre'de vardır. Almanya'da çalışan iş
çilerin 6 000 i yaz ortalarına kadar özel kurum
lar vasıtası ile gönderilmiştir. Yaz ortasından 
itibaren, nota teatisi yolu ile Alman ve Türk 
hükümetleri arasında yapılan bir anlaşma ge
reğince, Almanya'ya işçi gönderilmesine resmi 
bir maihiyet verilmiştir. Bizden işçi istiyen ve
ya işçi alabilecek olan diğer memleketlerle de 
böyle anlaşmalar yapmak kararındayız. Şimdi, 
Almanlar İstanbul'da bir İrtibat (Bürosu açtı
lar. Bu büronun kadrosu önce birkaç, sonra se
kiz kişiden ibaretken, geçen yıl sonunda 18 ki
şi olmuştur. Bildiğiniz gibi Almanya'da mulhte-
lif memleketlerin işçileri çalışmaktadır, övü
nerek söyliyeyim ki, Almanya'dan aldığımız 
malûmata göre, iş disiplini hususunda çok titiz 
olan Almanların en çolk memnun oldukları ya
bancı işçi Türlk işçisidir. Bu da işçiyi nasıl ça
lıştıracağını, personel münasebetlerini, işletme
cilik sanatını bilen işletmecilerin idaresinde 
Türk işçisinin ne kadar verimli olabileceğinin 
canlı bir misalidir. Bu konuya temas etmişken, 
zaman zaman bâzı gazetelerde belirtilen bir 
kaygıyı da cevaplandırmak isterim. Bâzı kim
seler zannetmektedir ki, Almanya'ya bu işçi 
akını, iş gücümüzde eksilişe sebeboluyor. Ger
çekten bir bakıma işçi akınının artması, böyle 
bir endişeyi haklı gibi gösterebilir. Şimdi Al
manya'ya 'haftada ortalama 250 işçi sevk edil
mektedir. Daha fazla gönderilmemesi bir haf
tada ancak 250 işçinin gidiş formalitelerinin ta
mamlanabilmesi yüzündendir. Fakat buna rağ
men burada konuşan bâzı arkadaşlarımızın da 
belirttikleri gibi, Almanya'ya işçi gönderme
miz, işçi 'hayatı ve çalışma 'hayatı bakımından 
mahzurlu değil aksine faydalıdır. Çünkü bir
kaç yıldan beri memleketimizde işsizliğin dert 
haline geldiği malûmunuzdur. Böyle bir devir
de, bu kapının açılması hem işsizlik derdini 
azaltmış, hem de, memlekette kalan işçilerin iş 
sahipleri ile pazarlık imkânlarını artırmıştır. 
Endişelerden bir çoğu, giden işçilerin daha çok 
•kalifiye işçi olması konusunda toplanıyordu. Bu 
endişe yersizdir. Çünkü, Almanya bizden, daha 
çok kalifiye olmıyan işçi istemektedir. Nite-
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kim, bu sebepledir ki, temas ettiğimiz Odalar 
Birliği temsilcileri de bizim gibi, Almanya'ya 
işçi gönderilmesinde sakınca değil bilâkis çok 
fayda olduğunu belirttiler. Giden işçilerin dön
memeleri diye bir mesele yoktur. İş resmî bir 
düzene bağlanmıştır. İşçiler 1 - 2 yıllık mu
kavelelerle gitmektedirler. Bu süre sonunda 
memle'kete dönmeleri her iki Devlet arasında 
bir garantiye bağlanmıştır. 

Bir sözcü arkadaşımız, yanlış anlamadımsa, 
Almanya'daki işçilerin 'Türkiye'ye para 'gön
dermelerinin bir nevi mükellefiyet Ihaline sfo-
'kulmasmı istediler. Kanaatimiz bunun Ihem tat
bik kabiliyeti olmadığı hem de İnsan Haklarına 
aykırı olduğu yolundadır. Fakat tatbikatta ha
liyle birçok işçiler yurtta bıraktıkları aileleri
ne para göndermektedirler. Ancak, şu acı haki
kati da belirtmek zorundayım ki, resmî kur ile 
serbest kur arasındaki fark, maalesef bu Tür-
'kiye'ye gönderilen paralardan memleketimizin, 
Hazinemizin döviz kazancının yeteri kadar bü
yük »olmamasına âmil olmaktadır. 

Arkadaşlarım, Almanya'daki işçilerimizin 
durumlarıyla ilgilenmek dertleriyle ilgilenmek, 
bilhassa Almanya ile böyle bir anlaşmaya giril
dikten s'onra, Devletimiz için bir ödev haline 
gelmiştir. Elçiliklerimizin, konsolosluklarımı
zın ne kadroları, ne de oradaki memurlarımızın 
yetişme tarzları, kendilerinin Almanya'daki iş
çilerimizin dertleriyle gereği gibi ilgilenmele
rine elverişli değildir. Onun için biz Almanya'
da bir çalışma ateşeliğinin kurulmasının zaru
ret haline geldiği kanaatindeyiz. Bu husustalki 
teklifimiz kısa zamanda yüksek huzurunuza 
getirilecek olan Çalışma Bakanlığı yeni teşki
lât kanunu tasarısında bulunacaktır. Fakat, biz 
bu meselenin âcil bir hale geldiğini düşünerek 
da'ha önceden huzurunuza böyle bir teklifle ge
lebileceğimizi umuyoruz. 

(Bâzı arkadaşlarımız, Çalışma (Bakanlığı (kad
rolarının ve bütçesinin yetersizliği yüzünden Ba
kanlığın, pek hayati bir görevini ihmal ettiğini, 
gereği gibi yerine getiremediğini ifade ettiler. 
Bu iş yerlerinin teftişidir. Arkadaşlarımız bu 
husustaki terikidlerinde geniş ölçüde haklıdır -
lar. 

ıGerçekten, gerek arkadaşlarımızın burada be
lirttikleri gıîlbi ve gerekse Bütçe Encümeni ra
portörlerinin belirtmiş oldukları gibi mahdut 
sayıdaki teftiş kadrosuna düşen ödev, işin al-
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tından kalkılamıyaeak kadar çoktur. Onun için 
iş teftişinin yeterli bir hale getirilmesi bakı
mından Bakanlığımız teşkilâtının değiştirilerek 
teftiş kadrosunun genişletilmesine ihtiyaç var
dır. Bizce bu ihtiyaç yeni Teşkilât Kanununu 
'bekliyemiyecek kadar âcil Jıale gelmiştir. Onun 
için Teşkilât Kanunumuzun hazırlanıp yüksek 
huzurunuza gelmesini beklemeden bu hususta 
bir ek ödenlek tasarısı hazırlığı için Maliye Ba
kanlığıyla temasa geçmiş bulunmaktayız. Kısa 
zamanda bu tasarının yüksek huzurunuza geti
rileceğini ümidediyoruiz. Buna göre Çalışma Ba
kanlığı kadrolarına, bilhassa teknik bakımdan 
iyi yetişmiş yeni müfettişler kadrosu ekleniecek-
tir. Bu kadro -takviyesi ile işçi sağlığı bakımın
dan hayati önem taşıyan iş yerlerinin kısa za
manda, yurt ölçüsünde taranarak, eksikliklerin 
belirtilmesi yoluna gidilecek ve ilgililer işçi 
sağlığı ve güvenliği bakımından gerekli ted
birleri almaya icbar edileceklerdir. Böyle bir 
kadro için istiyeceğimiz ek ödenek 500 bin li
ra kadar olacaktır. Fakat buradan Bağlıyacağı
mız tasarruf milyonların çok üstüne varacak
tır. 

Acı hakikat olarak arkadaşımızın belirttiği 
gibi, geniş ölçüde iş yeri teftişinin gereği gibi 
yapılamaması sonucu olarak .birçok yerlerde 
özel veya resmî sektörlerde gerekli emniyet 
tedbirlerinin gereken titizlikle alınmaması yü
zünden o kadar çok iş kazaları olmaktadır ki, 
tşçi Sigortaları bu kazalar için yılda 55 mil-; 
yon liralık tazminat ödemektedir. Biz, 500 bin 
liralık ek ödenekle sağlanacak yeni kadro im
kânları sayesinde 55 milyon liralık tazminatın 
belki yarı yarıya azalacağını ümidetmekteyiz. 
Fakat bu «uretle elde edeceğimiz kazanç paray
la ölculemiyeeek derecede değerlidir. Aslında 
mevzuu/bahjsolan insan sağlığı, insan hayatıdır. 
Bu hususta Bakanlığımız Yüksek Heyetinizin 
yardımlarını da ümidederek elinden gelen gay
retti sarf edecekttir. 

Bu kanunlarla ilgili olarak bir söızcü arka
daşımız, yeni İş Kanunu ve Bakanlığın Teşki
lât kanunu tasarılarının derhal Meclise getiril
mesi arzusunu belirttiler. Bir balkıma haklıdır
lar, ancak teknik bakımdan şu zaruretle karşı 
karşıyayız: önce toplu sözleşme, grev ve lokavt 
hakkının /kanunlaşması ve yeni Sendikalar Ka
nununun kanunlaşması gerekmektedir. Bunla
rın alacağı nihai şekle göre öibür kanunlara 
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son şekilleri verilebilecektir. Gerek İş Kanunu, 
gerek Teşkilât Kanunu konusundaki .hazırlık
larımız hemen hemen bitmiş durumdadır.' An
cak toplu sözleşme grev ve lokavt hakkıyla ve 
sendikalarla ilgili yeni kanunlar son şeklini 
aldıktan sonra yüksek huzurunuza bu kanun
lar da sevk edilebilecektir. 

Bâzı arkadaşlarımız İşçi Sigortalarının ye
tersizliğinden bahsettiler. Sosyal Sigortaların 
daha yaygın hale gelebilmesi için de İşçi Sigor
taları .Kurumu tarafından geniş hazırlık yapıl
mıştır. Bu hazırlıkların sıonucu olan tasarılar 
kısa zamanda Yüksek Huzurunuza getirilecek
tir. 

Sizlere, kısaca burada sosyal sigortaların 
daha yaygın ve daha yeterli hale getirilmesi 
için Kurumun ve Bakanlığın ne gibi hazırlık
lar yaptığını özetlemek isterim. 

Sigortalıların eş ve gocukları ile, maluliyet 
ve ihtiyarlık aylığı bağlanan sigortalıların da 
tedavi yardımından faydalanmaları; iş kaızala-
riyle meslek hastalıklarının tedavi süresi tah
didinin kaldırılması; toplu olarak iş yerlerine 
götürülüp getirilen işçilerin yolda uğrayabile
ceği kazaların da iş kazası sayılalb'ilımesi ve si
gortalıların ölümü halinde yapılan maktu yar
dımın artırılması, kadın sigortalıların yaş had
deyle erken ihtiyarlıyan kadın ve erkek sigor
talıların yaş hadlerinin indirilmesi konusunda
ki işçi Sigortalan Kurumunun kanun hazırlık
ları tamamlanmış durumdadır. Fakat, gene bu
rada belirtilen haklı tenkidlere uygun olarak, 
biz de bu sigorta kanunlarının tevhidi lüzumuna 
inanmış bulunmaktayız. Onun için bunları tev-
hıdetmiş olarak huzurunuza getirilebileceğini 
umuyoruz. 

Bâzı arkadaşlarım maluliyet ve ihtiyarlık 
tazminatının yetersizliğinden ve değişen hayat 
şartlarına göre yeniden ayarlanması lüzumun
dan bahsettiler. Biz de bu ihtiyaçları müdrik 
fbulunuyiorulz. Onun için Kurumun yaptığı ka
nun değişikliği tasarılarında bu hususlar ele 
alınmış ve bu ayarlamaların kısmen otomatik 
hale, daha tatmin edici hale getirilmesi yolun
da hazırlık yapılmıştır. 

Bâzı ark'adaşlarımız sigorta fonlarının iyi 
kullanılmadığı, faydalı 'olmadığı yolunda tenkid-
lerde bulundular. Gerçekten sigorta fonları, iti
raf etmek gerekir ki, geçmişte her ,zaman (ye-
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rinde kullanılmamıs'tır. Bâzı bakımlardan çok I 
verimsiz yatırımlar yapıldığı veya zamanın şart
ları altında, bile bile, göz göre göre, verimsiz 
hattâ zararına yatırımlar yapmaya Kurumun 
mecbur bırakıldığı maalesef doğrudur. I 

Bizim ilerisi için vâdedebileceğimiz, ancak, 
bu acı tecrübelerden ders alarak bu gaibi hata- I 
larm tekrarlanmasını önlemeye çalışma'ktır. 
iki arkadaşımız, işçi Kurumuna muhtariyet ve
rilmesi lüzumunu belirttiler. Fakat, sosyal si- I 
gorta, yüksek malûmlarıdır ki, bir Devlet hız- I 
metidir. Dünyanın her yerinde Devlet muraka
besine tâbidir. Bu murakabe, geçmişteki misal
lerin tekerrürüne yol açacak şekilde bir baskı 
haline gelmemeli ve İşçi Sigortaları Kurumuna 
prim ödiyenlerin hakları korunmalıdır. I 

Bu arada bir arkadaşımız sağlık hizmetleri I 
yönetimlinin yine Kurum murakabesine tâbi ol- I 
makla beraber bağımsız bir hale gelmesinde 
fayda gördüklerini belirttiler. Biz de aynı ka
naatteyiz. İşçi Sigortaları Kurumunun Müdür
ler Kurulu da aynı kanaattedir ve ibu yolda 
hazırlık yapılmaktadır. 

Bu vesile ile bir arkadaşımızın, bir doktor ar
kadaşımızın, hastanelerin sağlık hizmetleri konu
sundaki mütalâalarına kısaca temas etmek iste
rim. Zannederim sigortanın kendi hastaneleri I 
konusundaki tenkidlerinde bu değerli arkadaşımız 
insaf hudutlarını biraz aşmışlardır. Bunu da ken
dilerinin haklı olarak daima daha iyiyi istemele
rine hamlediyorum. Sağlık hizmetleri gerçi benim 
anladığım bir mevzu değildir. Ancak şu kısa za
manda şahsan edindiğim kanaatlere göre söylü
yorum, sigorta kendi hastanelerini inşa ettiği 
hallerde, bu hastaneler memleketimizde emsali 
hastanelerden daha mükemmel olmaktadır. An
cak henüz kemdi binasını yaptıramadığı hallerde, 
bazan, gerçekten çok yetersiz binalara sıkışmış 
durumdadır. Mukaveleli hastanelerin işleme tar
zından Kurum da birçok hallerde şikâyetçidir. 
Fakat kendi hastanelerimizi yeteri kadar çoğalt
mak, bundan faydalanacak sigortalı sayısının ço
ğalmasına bağlıdır, iş Kanunu tek işçiye kadar 
teşmil edilip, sağlık sigortası ailelere kadar teşmil 
edilip, sağlık sigortasından faydalananların sayı
sı arttıkça, haliyle sigorta, daha çok sayıda kendi 
hastanelerini yaptırmak imkânına kavuşmuş ola
caktır. 

Arkadaşlarım, çok vaktinizi aldım. Kısaca 
mesken dâvasına da temas etmek istiyorum. Bâzı | 
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arkadaşlarımızın haklı olarak belirttikleri gibi 
işçi meskenleri inşası, işçi meskenine duyulan ih
tiyaç karşısında son derece yetersizdir. Benim 
şahsi görüşümce, sigorta ve Bakanlık uzmanı ar
kadaşlarımın da görüşlerince, bunun başlıca iki 
sebebi vardır. Birisi, sosyal mesken dâvasının bu
güne kadar devletçe yekpare bir dâva olarak ele 
alınmamış olmasıdır. 

(Muhterem arkadaşlarım, bilhassa ikinci Dün
ya Harbinden sonra hemen bütün Batı ülkeleri 
mesken inşası meselesini bir sosyal dâva olarak 
memleket ölçüsünde ele almışlardır. Memleketin 
mesken ihtiyacı tesbit edilmiş, en çok meskene 
muhtaç bulunan dar gelirliler başa alınmış ve 
bunların muhtacölduğu mütevazi tipte evler de 
ihtiyaç bakımından öne alınmıştır. Ve böyle bir 
âdil, program dâhilinde, halkın mesken dâvası 
bütün olarak halledilmiştir. Fakat biz, bütün 
memlekete yaygın bir sosyal mesken politikasın
dan yoksun bulunuyoruz. Ancak Karma Hükü
met bu konuyu ciddî olarak ele almıştır. Böyle 
bir sosyal mesken politikasını âdil bîr program 
dâhilinde bütün yurt sathına tatbika hazırlan
maktadır. Çalışma Bakanlığı, imar ve iskân Ba
kanlığına bu yöndeki çalışmalarında yürekten 
desteklemekte ve kendilerine yardımcı olmakta
dır. 

IBu yola gidilince meskene ayırdığımız yatırım 
çok daha faydalı ve* ehil bir şekilde kullanılmış, 
hem de muhtaç vatandaşlarımızın öncelikle eve 
kavuşturulmaları sağlanmış olacaktır. Bugüne 
kadar işçi meskenlerinin yeteri kadar karşılana-
mamasmda bir başka âmil de millet olarak gön
lümüzün biraz cömert oluşu, maddi gücümüze 
bakmadan kâşanelerde oturmak arzusunu besle-
yişimizdir. 

Arkadaşlarım; bugün memleketimizde inşa 
edilen işçi meskenlerinin metre karesi ortalama 
100-120 dir. 

Fakat bizden çok daha ileri, çok daha zengin 
Batı ülkelerinden pek çoğunda, yalnız işçi mes
kenlerinin değil, bütün sosyal meskenlerin met
re karesi 50 - 60 civarındadır. Biz her şeyden Ön
ce milletçe israftan vazgeçmek, imkânlarımızı da
ha tasarruflu kullanmayı öğrenmek zorundayız. 
Şimdiye kadar işçi evlerine harcanan para ile 
en azından iki,misli işçiyi meskene kavuşturmak 
mümkündü. Onun için bizim şimdi Bakanlık ola
rak, Sigorta olarak, işçi vatandaşlarımıza telkin 
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Ye tavsiyelerimiz, yapacakları evleri hem memle
ketlin hem de bizza*t kendilerinin imkânlarına da
ha uygun bir şekilde hesaplıyarak yapmaları yo
lundadır. 

Bir arkadaşımız dar gelirli işçilerin de mes
ken yaptırma imkânına kavuşturulmalarından 
bahsettiler. Sigorta bu ihtiyacı müdrik olarak 
mesken kredisinde asgari haddi 30 000 liradan 
20 000 liraya indirmiş bulunmaktadır. Bu kredi
ler, maliyeti yüzde 90 ı tutarında, yüzde dört 
faizle ve yirmi yıl vâde ile verilmektedir. Bunlar 
vatandaşa gayet müsait şartlarla verilmiş kredi
ler sayılabilir. 

Son olarak bir arkadaşımız, asgari ücretlerin 
geçim endeksini takibetmediğini belirttiler. 

Fakat arkadaşlarım 1938 yılında ücret vasa
tisi 108 kuruş iken, 1961 yılında 1 444 kuruşa 
çıkmıştır. Artış yüzde 1 337 dir. Buna mukabil 
geçim endeksi 1938 de 100 itibariyle 1961 yılın
da 1 201 dir. Artış yüzde 120 dir. Yani, asgari 
ücretlerdeki artış, geçim endekslerinin artışın
dan daha ilerdedir. Ama arkadaşlarım derlerse 
ki, bizim geçim endekslerimize güvenmek caiz de
ğildir, hakları olabilir. Fakat geçim veya fiyat 
endekslerinin yetersizliğini düzeltmek de Bakan
lığımızın imkânı haricindedir. 

Şu hususu arkadaşlarıma belirtmek ve temi
nat vermek isterim ki, Bakanlığımız ve bilhassa 
bu hususta muhtar olarak çalışan aserari ücret 
tesbit komisyonları, özel sektör, resmî sektör 
demeden objektif ölçülerle ve âdil bir şekilde 
asgari ücreti tesbit etmeye ve memleket ölçü
sünde bu bakımdan bir ahenk kurmaya çalış
maktadırlar. Şimdiden asgari ücret 46 iş ko
lunda tesbit edilmiş 47 ile teşmil edilmiş du
rumdadır. 

Bir arkadaşımız, asgari ücretlerin yetersizli
ğine örnek olarak kömür işçilerini gösterdiler. 
1 Ocak 1962 gününe kadar bu misallerinde 
haklı olabilirlerdi. Fakat Hükümetimiz iş başı
na geldikten sonra yapılan asgari ücret ayarla
ması ile kömür işçilerinin gerçekten pek düşük 
olan ücretlerini de tatminkâr bir hale getiril
miştir. Yeraltında, Garp Linyitlerinde altı lira, 
Zonguldak'ta altı buçuk lira olan asgari ücret, 
yüzde 25 artırılmıştır. Asgari ücret Garp Lin
yitlerinde 6 liradan 8 liraya, Zonguldak'ta 6,5 
liradan 8,5 liraya yükselmiştir. Diğer ücretler 
de buna' göre ayarlanmıştır, 

Muhterem arkadaşlarım, belki cevap vere
mediğim bâzı hususlar kalmıştır. Fakat çok vak
tinizi aldım. Bu arada bir arkadaşımız, muvak
kat işçiliğin halledilmesinden bahsettiler. Yeni 
iş Kanununda bu husus da göz önünde tutul
muştur. 

Bakanlığımız bütçesine gösterdiğiniz ilgiye 
ve bilhassa toplu sözleşme, grev ve lokavt ka
nununun, yeni sendikalar ve iş kanunlarının 
bir an önce Meclise getirilmesi hususunda be
lirttikleri arzuya teşekkür eder, saygılarımı su
narım. (Alkışlar, bravo sesleri) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaş 
var mı? Beş dakika sonra kutu kaldırılacaktır. 

Söz Afyon Karahisar Milletvekili Şevki Oü-H 

ler'indir. (Yok, sesleri) 
Antalya Milletvekili ihsan Ataöv. (Yok, ses

leri) 
Erzincan Milletvekili Zeynel Gündoğdu, bu

yurun. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Çok 

muhterem arkadaşlarım; sayın Çalışma Baka
nının lütfettikleri izahatları dikkatle dinledim. 
Aradaki bâzı boşlukları bendeniz de nâçiz gö
rüşlerime göre izah etmeye çalışacağım. 

Evvelâ işçinin refahı mı, yoksa iş sahasının 
genişletilmesi mi mühimdir? Ve yine işçinin re
fahı Devletçilikle mi, yoksa hususi teşebbüsle 
mi daha iyi temin edilebilir? Bugün memleketi
mizin büyük dâvası işsizliktir. Yalnız Devlet ya
tırımlarının bu derde çare bulacağına ise kaani 
değilim. Onun için Hükümetin muhtelif vesile
lerle tüccar ve sanayicilere olan vaitlerini ye
rine getirerek, hususi teşebbüsü bir gün evvel 
harekete teşvikini rica etmekteyim. 

Ferdî teşebbüslerin işçiyi daha iyi korudu
ğunu ise dış memleketlerde görmekteyiz. Bugün 
Rusya'ya gidip 5 - 10 bin işçiyi çalıştıran bir 
fabrikaya uğradığımızda, umum müdür, kimya
ger, başmühendis gibi idarecilere ait 7 otomobil 
görürüz. Aynı seyahati Amerika'ya devam etti
rip aynı kapasitede bir fabrikaya uğradığımız
da, 2 - 3 bin otomobil görür, kimindir, diye sor
duğumuzda işçinin olduğu cevabını alırız. Bu 
demektir ki, Devletin patron olduğu yerde fert
ler köle oluyor. Memleketin bugünkü menfaat
leri bakımından hudutlu bir devletçiliğin lehin-
deysem de, işçinin ve memleketin menfaatleri
nin istikbali bakımından aşırı bir devletçiliğin 
sureti katiyede aleyhindeyim. 

606 
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Devlet, tüccarlık yapma yerine, hak ve ada

leti müsavi taksim eder, kontrollü, aynı zaman
da âdil bir vergi sistemi tesis ederse, sosyal 
adaletin temelini atmış olur, millet de inşasını 
tamamlar. 

Halbuki senelerden beri serbest müteşebbisin 
yanında çalışan yüzbinlerce işçi, tezgâhtar ve 
memurlarla Devlet pek cüzi ilgilenmiş, bu züm
reyi patronların insaf ve merhametlerine t^rk 
etmiştir. Her ne kadar ihtiras, yükselmede bü
yük bir âmilse de, cemiyetler arasında en büyük 
uçurumun da bundan ileri geldiğini kabul ede
rek ihtirasları iyi niyetlerle birleştirmek, fert
ler için, gerekirse cemiyetler için faydalı du
ruma sokmak, dinî telkin yoliyle aile ocakları
na, kanun ve tedbirlerle de Devlete düşen bir 
vazifedir. 

Bir 'babanın çocuğunu okutması, ona bol 
miras bırakması kâfi teminat değildir, istikbal
lerinin teminatlarını mazbut bir cemiyet içinde 
yaşamak olduğunu yer yüzünde herksin bil
mesi gerekir. Eğer sosyal adaleti tahakkuk et
tirmek istiyorsak, ki bunda samimiyetimiz tam
dır, iş verenle işçi arasındaki açıklığı derhal 
kapayacak tedbirleri almamız, yukarda da arz 
ettiğim sebepler dolayısiyle servet sahiplerine 
servetlerine servetlerinin ve yarınki çoluk ve 
çocuklarının istikballerinin garantisi olacaktır. 

Bu cümleden olarak işçi ve tezgâhtara prim 
usulünün kanuni teminat altına alınmasını tav • 
siye edeceğim. Vergi kesmeden vergiyle tahsil 
edilecek bu primlerin Devlet eliyle hak sahip
lerine tevzii yerinde olur. 

Patronun nekes olduğu yerde gayet tabiîdir 
ki işçi de tembel ve nemegerekçi olur. Prim usu
lünün ihdasiyle işçi nemegerekçilik ve tenbellik-
ten vazgeçerek kendi menfaati icabı iş vereni 
kazandırmaya çalışacak, az insanla çok randı
man alınacağından maliyetler düşecek, ihraç 
imkânımız artacak, işçi ahlâkı da düzelmiş 
olacaktır. 

Bilvesile şurasını da arz edeyim ki, bugünkü 
îş Kanunu yerine evvelâ işçi lehine bâzı kanun
lar çıkmalı, miting ve grevlere ondan sonra 
müsaade edilmelidir. Her ne kadar 'Türk işçi
sinin yüksek asalet ve karakteri bizim en 'büyük 
teminatımız ise de, bu sistem bizde yeni oldu
ğundan ben zorlamak suretiyle 'bâzı menfaatler 
koparırım zehabının işçide uyanması ve sık sık 
bu yollara tevessül edilmesinden endişe etmek-
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teyim. iş veren ve işçi münasebetlerinin tari
zime çalışıldığı bugünlerde dikkatli olmak ge
rekir. Böyle bir ihtimal işçi ve işveren arasında 
soğukluk yaratır, karşılıklı sevgi ve saygı zail 
olur, takdir buyurursunuz ki, bundan da umu
mi bünyemiz büyük zarar görür. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; oyunu kullanmıyan 
kaldı mı? Oylama sonuçlanmıştır. Kutuyu kal
dırtıyorum. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorlm. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
'benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 4 036 442 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 752 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
206 41T8 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar-
• dımlar 67 410 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 Ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C, Emekli Sandığına 

— 509 — 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

408 

yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri 'büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı 'kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
'Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi ıgiderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Komisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

311 240 

4 200 

43 500 

144 400 

18 000 

126 000 

348 850 

15 000 

769 750 

12 000 

40 000 

6 000 

100 000 
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Lira 

416 Çalışma Enstitüsü 'genel gider
leri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi gereğince iş mahkeme
lerine katılacak iş veren ve işçi 
temsilcilerine verilecek ödenek
ler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

451 Yaym giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 'Staj giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 798 263 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl boçları 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 1957 - 1960 yılları borçları 1 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

601 

630 

Altıncı kısım - Yardımlar 
4837 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesinin (A) fıkrası gereğin
ce îş ve işçi Bllma Kurumuna 
yardım 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası IS'osyal Etütler 
Enstitüsüne yardım 22 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Merkez memur ve müstahdemle
rinin Öğle yemeklerine yardım 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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5. — Yüksek Adalet Divanının Muhakeme usu

lüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kal
dırılması hakkında kanun tasarısı ve Anayasa ve 
Adalet komisyonları raporları (1/22) (1) 

BAŞKAN — Efendim, demin ilgili bakanın 
gelmesine talik ettiğimiz Yüksek Soruşturma 
Kurulunun yetkisine ait tasarının müzakeresine, 
ilgili bakan geldiği için, başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanun tasarısının ivedilikle görü
şülmesi de teklif edilmektedir. Bu hususu oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Yüksek Adalet Divanının mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

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

Madde 2. — Bu kanım yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

Madde 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Yok. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

O) SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi Sanayi Bakanlığı 1962 
yılı bütçesinin müzakeresine geçiyoruz, efendim. 
Bu hususta verilmiş bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Yatırımların ağırlık merkezini teşkil ettiği 

ve Türk ekonomisindeki mühim mevkii nazara 

(1) 45tS> Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadtrt 

25.2.1962 O :2 
alınarak Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
parti Meclis grupları sözcülerine ayrılan zama
nın 35 dakika olarak kabulünü arz ve teklif ede
riz. 

Edirne Ankara j 
Talât Asal Muhlis Ete 

İsparta 
Sadettin Bilgiç 

BAŞKAN —- Efendim, grup sözcülerinin 20 
dakikalık söz hakkının 35 er dakikaya çıkarıl
ması hakkındaki bu önergeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Red
dedilmiştir. 

Efendim, söz Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi adına Sayın Muhlis Ete'nindir 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA MUH
LİS ETE (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına Sanayi Ba
kanlığı bütçesini tahlil ve tenkidetmeye ve bu 
arada bâzı tavsiye ve temennilerde bulunmaya 
çalışacağız. 

Bütçe hakkında Bakanlığın fonksiyonları, 
bütçeye konan tahsisatla bu fonksiyonlarının 
yerine getirilip getirilmiyeceği, Hükümet prog
ramındaki vaitler, Hükümetin istinadettiği parti 
veya partiler programlarında bu mevzua taallûk 
eden politikanın ele alınması usuldendir. 

Ancak, siyasi partilerin sözcülerine ayrılan 
20 dakikada bu murakabe vazifesinin tam mâ-
nasiyle yerine getirilemiyeeeğini takdir buyu
rursunuz. Onun için söylemek istediklerimizi 
«telgraf uslübu» ile anlatmakla iktifa edeceğim. 

Arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı Teşkilât Ka
nununa göre bu vekâlet : 

Memleketin sanayii, maden ve enerji işle
rini umumi menfaat ve ihtiyaçlarına uygun şe
kilde tanzim ve idare *tmek, ve bu işlerin ifa
sında ilgili müesseseler arasında iş birliğini sağ
lamak, 

Kendine bağlı Devlet teşekküllerinin faali
yetlerini tanzim, teftiş ve murakabe etmek, 

Hususi teşebbüsün sanayi, maden ve enerji 
sahasındaki faaliyetlerini teşvik etmek, 

Hulasaten : Sanayi, maden ve enerji işlerine 
müteveccih resmî ve hususi yatırımlarını ihti
yaç ve imkânlara göre ayarlanması için gerekli 
prioriteleri sağlamak ve koordine etmek, 

Sanayii mülkiyet Ve standardizasyon işleri 
ile meşgul olmaktır, 

— m 
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1962 senesinin (A/l) igaretli cari giderler I 

cetvelinde esas bakanlık için 10 milyon 399 bin I 
645 Türk lirası, (A/2) yatırım cetvelinde ise I 
167 milyon 556 bin bir Türk lirası tahsis edile- I 
bilmiştir. I 

Maatteessüf ne cari giderlere tahsis olunabi- I 
len bu meblâğ, ne de yatırım adı ile vekâlete 
bağlı türlü teşekkül, müessese ve şirketlere ay
rılan paralarla ihtiyacın gereği gibi karşılanma- I 
sına imkân yoktur. Bunu bilhassa vekâlete bağlı I 
teşekküllerin bu müessese ve şirketlerin ser- I 
maye ihtiyaçları ile bu bütçe ile alabildikleri 
meblâğları karşılaştırmak suretiyle ifade etmek I 
daha yerinde olur : I 

Sabit teşek
küllerin Müte- Bakanlık I 
sermaye davil Büt- bütçe- I 
ihtiyacı sermaye çeden sinde I 

milyon olarak ayrılan görülen 

Sümerbank 766 211 186 58 
Etibank 700 — 210 58 
Karabük 746 192 232 
Makina ve Kimya 355 248 79 
Kâğıt Selüloz 95 30 50 
T. Kömür 
İşletmesi 1,850 1,210 116 

Şu rakamlar da gösteriyor ki, teşekküllerin 
hakiki ihtiyacı ile bütçe ile ayrılan kısımlar 
arasında büyük farklar var. Bunu bir kusur 
olarak değil, durumu tebarüz ettirmek için söy
lemeye mecbur kaldım. 

Karma Hükümetin programında sanayi po
litikasına ait işaretlere gelince : 

Karma Hükümetin çok sıkışık zamanda sa
nayie mütaallik işaretleri pek umumi hükümle
re inhisar ettirildiği, esaslı prensipleri ifade et
mediği için bunun üzerinde durmıyacağım. 

Buna mukabil karma Hükümetin bir kana
dını teşkil eden C. H. Partisinin muaddel prog
ramında münhasıran Devletin uğraşacağı işlet
meler şöylece tadadedilmektedir : 

Ana harb sanayii, ağır sanayi, büyük elek
trik santralleri, stratejik madenler (inhisar ha
linde işletilen madenler ve maden kömürü sana
yii) petrol işletmesi. 

• İkinci kanadı teşkil eden A. P. nin seçim be
yannamesi ise bu mevzuda sadece Hükümet 
tüccarlığına ve sanayiciliğine muarız bulunmak
tadır, 

25.2.1962 O : 2 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ne fikirde? İstik

rar içinde kalkınma suretinde vasıflandırılan 
iktisadi ve sanayi politikasının plânları ile meş
gul olan bu teşkilât, sanayi ve maden mevzuları 
için şunları tavsiye etmektedir. 

«Madenciye sermaye temin edebilmek için 
bir maden geliştirme bankası kurulmalıdır.» 

«Türkiye'de mevcut tesislerden ve personel
den istifade ederek her türlü takım ve tezgâh
lar, her türlü ağır çelik konstrüksiyon, vagon, 
lokomotif, zirai alet ve makina imali için Tür
kiye Makina ve Çelik İnşaat Endüstrisinin ku
rulması üzerinde düşünülebilir. Türkiye'de mev
cut tersanelerden istifade edilerek deniz taşıt
ları imal ve onarımı kurumu üzerinde durulma
lıdır.» 

Ve buna benzer birtakım tavsiyelerde bulu
nuyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu peşinen arz 
etmek isterim ki, Sanayi Bakanlığı ile Plânla
ma teşkilâtının üzerinde durdukları bu mevzular 
memlekete çok faydalıdır. Fakat 1962 yılı içinde 
tahakkuk ettirilebilecek, hattâ başlanabilecek 
mevzular değildir. Yukarda mevcut teşekkül ve 
şirketlerin yalnız birkaçına bile son derecede 
muhtaçoldukları sabit ve mütedavil sermayeyi 
sağlıyamazken, yeni yeıû teşekküllerden bahset
mek bir hayal olur. 

Devlet Sanayii ve Sanayi Vekâletine bağlı iş
letmeler : 

Bu işletmeleri kısaca hulâsa etmek icabederse, 
önce şunu belirteyim ki, bütün Devlet sanayii, 
Sanayi Bakanlığına bağlı değildir. Sanayi Ba
kanlığına bağlı olan İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin sayısı 66 dır. Bu 66 teşekkülün içinde pür 
teşekkül olarak Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Kömürleri İşletmesi, Karabük Demir"- Çelik İş
letmesi, Kâğıt ve Selüloz, Makina ve Kimya En
düstrisi Kurumu vardır. Bu 30 iktisadi teşekkül 
ve müesseseler haricinde daha 30 küsur şirket bu
lunmaktadır. 

Biraz sonra geleceğim rasyonalizasyon hare
ketinde anlatmaya çalışacağım ki, bu kadar şir
keti dağınık şekilde kendi haline bırakmak doğru 
değildir. Sanayi Vekâleti tasarruf yapmak isti
yorsa, bunları bir araya getirmek suretiyle daha 
rasyonel daha tasarruflu çalışabilir, ve kâr teinin 
edebilir. 
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•Şüphesizdir ki, bu 66 teşebbüsün muhtelif 

hastalıkları vardır. Başınızı fazla ağrıtmıyay:m, 
bu hastalıkları madde halinde sıralıyorum : 

1. Gayriiktisadi yerlerde kurulmak, 
2. Mubayaa ve satış muamelelerine ve fi

yatlarına Hükümt tarafından müdahal olun
mak. 

3. Geniş ve pahalı sosyal tesisler viicude 
getirmek, 

4. Fazla memur ve işçi kullanmak, 
5. Sevk ve idare âmirlerinin sık sık de

ğişmesi, 
6. Natamam sabit ve işletme sermayesi ile 

teçhiz edilmeleri, 
Gerek Yüksek Murakabe Heyeti, gerekse 154 

sayılı Kanunla kurulan Vekâletlerarası Müs
teşarlar Komisyonu, (Islahat Komisyonu) bu 
meseleleri nihai olarak tesbit etmiş ve bu hu
susta Hükümete nihai tavsiyeleri ihtiva eden 
bir rapor sunmuştur. Bütün arzum bu tavsiye
leri ihtiva eden raporları tafbika koymak ve 
bundan elde edilecek tasarrüflan başka sahada 
kullanmak. 

Hususi sanayi : 
Söz sırası gelmişken, hususi teşebbüsten de 

bahsetmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım, bilhassa Sanayi 

Bakanlığı ismini taşımayp başladıktan sonra bu 
Bakanlık hususi sanayi ile uğraşmayı birinci 
plânda ele almak istemiştir. Fakat tatbikatta 
bu böyle olmamış, Bakanlık faaliyetinin sifklet 
merkezi yine Devlet sanayiine kaydırılmıştır. 
Sanayi Bakanlığı mahdut merkez ve taşra teş
kilâtı ile hususi sanayiin bellibaşlı ihtiyaçlarına 
cevap vermemiş, memleketteki hususi sanayiin 
sayısını ve vasıflarını bile tam mânasiyle tes
bit edememiştir. 

'Sanayi kredisi mevzuu bir türlü halledile
memiş, vergi mevzuatına sanayii koruyucu hü
kümler koydurtulamamış, sosyal dâvalarda ve 
işçilerle olan ihtilâflarda iş verenlerin huku
ku yeter derecede korunamamıştır. Bilâkis dö
vizlerin tahsisi ve kotaların tevziinde Devlet 
sanayii tercih edilmiştir. 

Enfilâsyonu takibeden deflasyon devresinde 
ve son siyasi hâdiseler muvacehesinde hususi 
sanayiimizin durumu daha da fenalaşmış, piya
sanın uzun süren durgunluğu işsizlik doğur
muş Jcsftdi musluğunun kısmen açılmasından 
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sonra da sanayi yine kendine gelememiştir. 
Sanayiciler sattığı mamuller karşılığı müşte
rilerinden ticari senetler almışlar ve nakit ih
tiyaçlarını karşılamak için bu bonoları banka- • 
lara iskonto ettirmişlerdir. Fakat, piyasadaki 
durgunluk dolayısiyle tüccar bonolarını ödiye-
memiş, bu borçlar da sanayicilere yüklenmiş
tir. Piyasadaki durgunluk devam ettikçe sana
yiciler bankalara olan borçlarını ödiyemez bir 
hale gelmişlerdir. Sanayicilere göre Hükümet 
sanayicilerin bankalara olan donmuş borçlarını 
da karşılamak için lüzumlu para Merkez Ban
kasından düşük faizle bankalara verilmeli, 
Bankalar da % 5 i geçmiyecek faizle bir defaya 
mahsus olmak üzere sanayicilerin bu donmuş 
borçları 10 sene vâdeye bağlanmalıdır. 

Nitekim resmî sektörün Devlete olan borç
ları da vâdeye bağlanmış, vergi borçları ser
mayelerine mahsubedilmiştir. 

Küçük Sanayi : 
Arkadaşlar, şimdi de küçük sanayiden bah

sedeceğim. 
Şehir ye kazalarda küçük sanayi, imalâtçı 

esnaf veya sanatkâr namı ile büyük şehirleri
mizde atelyelerde, dükkânlarda, İstanbul'da han 
odalarında dağınık olarak çalışan bu zümre bir 
vakitler Türkiye ekonomisinin bel kemiğini 
teşkil ederdi. Halen de 1950 sayımına göre, 350 
bin küsur sınai işletmeden 225 bini küçük iş
letme olarak alhzi mevki etmektedir. 

Saanyide çalışan insanların % 67 si küçük 
sanayide çalışır. Bu zümre lâyıkı veçhile iltifat 
ve yardım görmemektedir. 

Bu zümre Halk Bankasının ve sandıklarının 
kredilerinden kâfi derecede istifade edememiş
tir. Başka memleketlerde olduğu gibi, âmme si
parişlerinde de tercih görmemiştir, büyük sana
yinin rekabeti ile de karşı karşıyadır. Usta, 
kalfa, çırak durumları tanzim edilmemiştir. 
İthalâtın tekrar başlaması ile beraber zarar gör
düğü muhakkaktır, kooperatifler halinde bir
leşmiş değildir, meslekî birleşmeler kanunla ifa
desini bulmamıştır. 

Bu itibarla «Küçük Sanatlar Kanununun» 
bir an evvel çıkması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar, bütün bu eksiklik
ler şimdi Bakanlığın başında bulunan arkada
şımıza ait değildir. Aşağıda tesbit edeceğim 
prensipleri anlatabilmek için bu tenkidleri yap
mak mecburiyetinde kaldım. Diyeceksiniz ki, 
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peki >o (halde sanayi politikası ne olmalıdır! I 
Bu husustaki naçiz düşüncemizi 10 prensib'ola-
rak tesbit etmiş bulunuyoruz, onları arz edi
yorum : I 

1. Evvelemirde memlekette istimal ve is- I 
ti'hlâk ettiğimiz mamullerinin ne kadarını dâ- I 
Ihilde imal edeceğimizin, ne gibilerinin hariç
ten ithal edeceğimizin, hamgilerini münhasıran 
hariçten ithal edeceğimizin bilinmesi gerek
mektedir. 

2. Yarınki sanayi politikamızı tâyin eder
ken, Avrupa Ortak Pazarına iltihakımızı naza
rı itibara alarak gerek Devlet Sanayiine, ge
rekse hususi sanayie ona göre yön vermek lâ- I 
zımdır. (Nitekim, Yunanistan, bu şekilde ha
zırlığını yapmıştır) 

3. Devlet sanayiinin hangi mevzulara şâmil I 
olacağı, hangilerinin muhafaza edileceği, han
gilerinin ne gibi şartlar altında devredileceğini 
tesbit etmek lâizıımdır. 

4. Sanayi sahasında çalışmak istiyen ya
bancı sermayenin teroihan nerelerde kurulma- I 
sini ve ne gi|bd mevzularda faal olmasını iste
mekteyiz? 

5. Mevcut Devlet tesislerinin tevsileri ya
nında bunların bilhassa etraflarında kurulacak 
küçük sanayii beslemeleri mevzuu ele alınmalı
dır. (Nazilli'de dokumacılar, Karabük etrafın
daki imalâtçılar ve saire gibi) I 

6. Ziraat Politikası ile Sanayi politikası 
arasında sıkı bir iş birliği tesis etmiek suretijyle 
millî sanayiin ham maddesinin en elverişli şart
lar altında istihsal edilmesini sağlamaya doğru 
gitmeliyiz. (Merinos, pamuk, pancar, orman ve 
saire maddelerin yetiştirilmesi meseleleri ele I 
alınmalıdır.) 

7. Bütün Devlet elinde bulunan Devlet iş
letmelerinim (Yalnı/z Sanayi Bakanlığına bağlı 
olanlar değil), sayısını mümkün olduğu kadar 
azaltmak ve bunlardan tasarruf edeceğimiz ih
tisas ve paraları mahiyetleri bakımından Dev
let elinde kalması icabeden işletmelere teksif 
edilmesi daha iyi olur. I 

8. Hususi sanayi müesseselerini kati ola
rak tesbit etmek, kapasiteleri ebadı, fiilî imalât
ları ve sair hususları hakkında kati bilgilere 
sahip olmak lâzımdır. Ne kadarı büyük, ne ka
darı küçük işletmedir? Ne kadarı beynelmilel 
nekaibete dayanabilir? | 
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9. Hususi sanayiin kredi ihtiyacına cevap 

verebilmek için bir Devlet finansman /bankası 
olan Sümerbanlkla hususi finansman bankası 
olan Sanay1! Kalkınma Bankasının bir tetkik 
yapması lâzımdır. 

10. Odalar Birliğinin sanayi servislerine 
sanayi ve mevzuat, sanayi vergisi gibi, sanayi 
ve işçi meselelerinin ne şekilde halledilebilece
ğine dair esaslı raporların ele alınmasında fay
da vardır. 

Mulhterem arkadaşlar, Sanayi Vekâleti bu
günkü imkânları ile bunları yerine getirebilir 
mi? Punun iç'in de bâzı fikirler vermeye çalı
şayım. Bugünkü hali ile Sanayi Bakanlığı bun
ları yalnız başına tesbit edemez. İstatistik mev
zuunda İstatistik Umuım Müdürlüğü, işletmeci
lik mevzuunda Yüksek Murakabe Heyeti, hu
susi sanayi mevzuunda Sanayi Odaları ile, Oda
lar Birliğinin yardımı şarttır. Ancak bu suret
le tahakkuk ettirilmesi kalbildir. 

Birkaç kelime de maden politikası üzerinde 
arz edeyim : 

Bakanlığın madencilik işleri maatteessüf 
pek iyi yürümemektedir. Bu dairenin başına ge
tirilmesi gereken mütehassısları bulmaya ve 
muhafazaya kadrolar kifayet etmediği için, iş
lerin mühim bir kısmı teşekküllerden alman 
muvakkaten alman elemanlarla /yürütülmekte
dir. Mevcut personel daireye gelen evrak al
tında adeta ezilmektedir. Çalışıma yerleri nafcâ-
fi ve dardır. Mahallî teşkilât zayıf, memleketin 
muhtelif yererinde işletilen madenlerin mura
kabesi yapılamamaktadır. Böylece ileriki ne
sillere ait servetler de kötü şekilde istismar 
edilmektedir. 

Bunun için Maden Kanununun bâzı madde
lerini değiştirmek lâzımdır. Madenciliğimizin 
politikasının istinadeylemesi gereken esaslarını 
ise şu şekilde hulâsa eddbiliriz : 

1. Maden rezerveleri hakkında bilgilerimizi 
artırmak hususunda M. T. A. dan daha faızla 
teknik yardım alınmalıdır. 

2. Devlet madenciliği ile hususi madencilik 
arasında esaslı bir sınır tesbit edilmelidir. 

3. Maden kaynaklarının ilelebet dayanan 
servetler olmadığını kabul ederek bunların kötü 
bir istismarı neticesinde kısa bir müddet zar
fında tükenmesine karşı tedbir almak lâzımdır. 

4. Madencilerimize gerekli krediyi verecek 
şekilde Etibankı vazifelendirmek lâzımdır. 
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Bu hususta zaman zaman yeni bir bankanın I 

kurulacağından bahsediliyor. Bendeniz yeni bir 
teşekkül kurmaktansa Etibanka bu sermayenin I 
verilmesinin daha doğru olacağına inananlarda
nım. I 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamı bitirir
ken başta söylediğim gibi, bütün işleri bu ba
kanlığa tahsis edilebilen 10 milyon küsur bin 
lira ile esaslı bir şekilde meşgul olmak, sanayi I 
politikasını tedvir etmek imkânı yoktur. Kaldı I 
ki, Sanayi Bakanlığı bina bakımından çok sıkın
tılı durumdadır. Sanıyorum, 5 muhtelif yerde 
daireleri bulunmaktadır. Yani rasyonel bir ça
lışma yerinden mahrumdur. Ayrı ayrı yerler
deki daireler arasındaki çalışmanın güçlüğü 
malûmdur. Onun için önce Sanayi Bakanlığının 
kendisini rasyonel bir hale getirmesi lâzımdır. 
Ancak, ondan sonra teşebbüsleri ile uğraşma
lıdır.. 

Aşağı - yukarı bu kısa zamanda, Sanayi Ba
kanlığına aidolan hususların büyük kısmını 
söylemiş bulunuyorum. Son söz olarak, en ziya
de iktisadi Devlet Teşekkülleri ile uğraşan ve
kâlet, Sanayi Vekâletidir. İktisadi Devlet Teşek
külleri iki seneden beri teşriî murakabeden 
uzak kalmıştır. Binaenaleyh, 1959 - 1960 sene
lerine ait Yüksek Murakabe Heyeti tarafından 
raporları hazırlanmıştır. Bunların Yüksek Mec
lise intikali için müracaatta bulunulmuştur. Bir 
taraftan Meclis Riyaset Divanının, diğer taraf
tan da Bakan Çelikbaş'm harekete geçerek iki 
seneden beri murakabeye tâbi olmıyan bu teşeb
büslerin murakabesine geçilmelidir. 

Efendim, bir hususu unutmuşum, onu da arz 
edeceğim : Bakanlığın bünyesinde iki teşkilât 
vardır; bunlardan birisi Maden Tetkik ve Ara
ma, ikincisi de Elektrik Etüt İşleri İdaresidir. 
Hafızam beni yanıltmıyorsa, Maden Tetkik v? 
Arama Enstitüsü 17 seneden beri murakabe ve 
ibra edilmemiştir. Elektrik Etüt idaresi de 15 
küsur seneden beri ibra edilmemiştir. 

Bakanlık, bu iki teşekkülün ibrası için Meclis | 
nezdinde teşebbüse geçmelidir. 

1962 yılı bütçesinin Sanayi Bakanlığına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları işlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçe tasarısına verilen 
oyların neticesini arz ediyorum. Oya katılanlar 
(262), kabul (235), ret (22), çekinser (5) tir. 
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Tasarının 235 oyla kabul edildiği bilginize sunul
muştur. 

Yeni Türkiye Partisi adma sayın Talât Asal, 
buyurun. 

, Y. T. P. ADINA TALÂT ASAL (Edirne) — 
Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupunun Sanayi 
Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşlerini arz ede
ceğim. 

Her memleket için, hele ekonomisi gelişmemiş 
memleketler için sanayiin önemi, üzerinde tar
tışılması imkânı olmıyan konudur. Bu itibarla 
böylesine önem ve vüsati olan bir Bakanlık büt
çesi hakkında konuşulurken noksan ve kusurları 
tesbit kadar, bu mevzudaki kritiğin noksan ve 
kusurlarım bulmak kolaydır. Söz bu noktada 
iken bir hususu tesbitte fayda vardır. 

Batılı anlamda demokratik düzeni tesis ve 
idamenin ilk şartı iktidar ve muhalefet partileri 
arasındaki münasebetleri tanzimdir. Bütçe mü
zakereleri siyasi partilerin bencil politikalarına 
vasıta yapılmamalıdır. Milletin ve memleketin 
istikbalini emniyet altına alacak fikirler kürsü
ye getirilebilmeli ve Hükümetler bunlardan fay
dalanmasını bilebilmelidirler. Infazsız tenkidle-
rin, yıkıcı muhalefetlerin fayda sağlamadığı bir 
vakıadır. Yakın tarihimiz bunun acı misalleri ile 
doludur. 

Hükümet, hızla kalkınmayı programı ile ka
bul etmiş olmasına rağmen Sanayi Bakanlığı büt
çesi, Bakanın ifadesi ile, bir hamle bütçesi de
ğildir. Hükümetin prensibi ile Bakanın Bütçe 
Komisyonundaki beyanı ve bütçenin mahiyeti do-
layısiyle tatbikat arasındaki tezada işaret etmek 
isteriz. Bakan istikrar ve istikrar içinde hızla 
kalkınmayı politikasının esası olarak kabul etti
ğini ifade etmiştir. Bakan komisyondaki be
yanatında Meclis Grupumuzun görüşüne uygun 
olarak «bütçe yine açık vermektedir» demiş ve 
zabıtların 91 nci sayfasında «istikrar bütçenin 
denkliği ile kabildir» buyurmuştur. Bakanın 
bu beyanları ve beyanların ifade ettiği prensib-
ler arasındaki tezatlar istikrar ve istikrar içinde 
hızla kalkınma politikasını tahakkuka imkân ve-
remiyeceği Bakanın kendi beyanı ile aşikâr bu
lunduğuna göre sayın Çelikbaş'm mevkiini han
gi sebeple muhafaza etmekte bulunduğunu dü
şünmemek elbette muhalefet partilerine ait değil, 
iktidar partilerine ait vazifedir. 

Dairelerini muhtelif semtlerdeki binalara 
serpiştirmiş bulunan Ibakanlığın evvelâ kendi 
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ikametgâhını planlamasını ve bu suretle za
man ve para kaybını önlemesini dileyeceğiz. 
Bakanlığın memleket sanayii üzerinde fonksi
yonu ile oranlı bir teşkilâta sabib olmasını 
ve alâka ölçüleri içinde Maliye, Gümrük, Ba
yındırlık ve Ulaştırma Bakanlıkları ile tam 
bir iş birliği anlayışı içinde bulunmasını te
menni ederiz. 

Partimiz Meclis Grupu 196'2 bütçesinin 
Merkez Bankası kaynaklarına müracaat edil
meden tatbik edilebileceğini mümkün gör
memektedir. Hükümet aksi görüşte ısrar et
mektedir. Eğer bütçe aynen tatbik imkânı 
bulacaksa yatırım harcamaları dolayısiyle 
yatırım mallarına olan talep artacaktır. Bu 
malların arzı da artırılmazsa fiyatları yük
selecek ve bu fiyat yükselişi diğer madde
lerde inikas edecektir. Bu itibarla Hükü
met, görüşüne katiyetle inanıyorsa istihsali 
atırmaya matuf tedbirler almak zorunda-
dadır. Aksi görüşün tatbikat bulması halin
de gerek âmme sektörü, gerekse hususi sek
tör malî krize girecektir. Bu sebeplerle Hü
kümetin bu noktalarda dikkatini çekmek, 
grupumuz için vazifedir. 

Gerek resmî sektöre ve gerekse hususi sek
töre ait icraatın birbirini tamamlar maıhi-
yette olması sermayenin nemalandırılması, fi
yat politikası ve ihtiyaçların karşılanması yön
lerinden büyük önem taşır. Bilhassa bu nok
ta hususi teşebbüsü koruma bakımından ca
libi dikkattir. Bilhassa bu prensibi şu iki mi
salle ışıklandırmak istiyoruz ki, Adana'dak' 
muazzam tekstil üniteleri dururken Sümer-
bankm yeni tesisler kurması, Istanbul'dr 
hususi sektöre ait seramik fabrikası varken 
aynı teşekkülün aynı mahalle yani fabrika 
kurması, savunduğumuz esasla kabili telif 
görülemez. 

Bu prensiplerden inhirafın yanında husu
si teşebbüse ait fabrikalar tamamlanmazken, 
resmî sektörün tam randımanla çalışmıyan 
fabrikalarına Devlet yardımının tahsis edil
mesi, çimento sanayiinde maliyetleri düşük 
olan hususi teşebbüs fabrikalarından kârın 
fazlasını alıp resmî sektör fabrikalarının za
rarlarını kapatmak ve bu suretle hususi te
şebbüsü nevema bir vergi tatbikatı ile karşı 
karşıya bırakmayı ve hususi şahıslara aidolup I 
leurulmasma karar verilen fa'brikalar için te- | 
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raküm ettirilen sermayelerin toprağa dökül
müş olması rağmma, inşaatın yanda bırakıl
mış ve böylece şa!hıs sermayelerinin âdeta he
der edilmesini hiç değilse uzun yıllar nema-
lanamamalarmı, parti programımızın 9 ncu 
maddesine aykırı ve Ihükümeti de bu konular
da müspet bir kararın salhibi görememekten 
dolayı şayanı tenkid «buluyoruz. 

Biz inanıyoruz ki, iktisadi kalkınmada fer
dî gayret ve teşebbüslere Devlet, yardımları 
ve desteklemeleri ile daha verimli ve tatmin
kâr çalışma imkânları temin eder. Ferdî te
şebbüslerin başarı ile çalışabilecekleri safha
larda Devlet ona rakibolmak şöyle dursun, 
para, maliye ve yatırım politikaları ile ona 
yardımcı olmak mecburiyetindedir. 

Tatbikatın, ön programımızın 9 ncu mad
desine ne derece aykırı bulunduğunun bir başka 
misalini hemen vereceğim. Ateş Tuğlası Sa
nayii Müessesesi 4 milyon küsur tuğla yapmış 
1960 yılında 477 873,51 lira zarar etmiştir. 
Seramik Sanayii (Müessesesinin aynı yılki za
rarı ise 158 bin liradır. 

3460 ve 23 sayılı kanunlar sebebiyle Sana
yi 'Bakanlığını ilgilendiren tktisadi Devlet Te
şekküllerinin her biri üzerinde uzun uzun 
durmanın zaman israfına sebebolacağı ve ar
kadaşlarımızın bu konuda gerekli tetkikleri 
yapacaklarına olan inancımız sebebiyle bu te
şekküllerin önemli meseleleri mevzuunda bir 
meltem rüzgârı dokunup geçeceğiz. Şüphesiz 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin finansman 
meseleleri en önemli konuyu teşkil etmektedir. 
Bugünkü rayiç değeri ile 60 milyarlık bir 
Devlet sermayesi % 5 bir kârlılık ile çalıştı
rılması ve vasati % 6 amortisman ayırmalariy-
le yılda asgari, 5,5 milyar liralık bir yatırım 
fonu yaratabilmeleri mümkün iken bu teşek
küllerden büyük bir kısmının zarar etmekte 
bulundukları bir gerçektir. Zarar etmeleri do
layısiyle zararla çalışan kurumlar eksik kal
mış yatırımlarını tamamlıyamamakta ve za
ruri yenilemeleri yapamamakta oldukları için 
bilançolarının zarar 'haneleri her geçen yıl 
biraz dalha fazlalaşmaktadır. Kârlı durumlar 
ise fonlarını kendi bünyelerinde kullandıkla
rından ve malûm sebepler dolayısiyle yine 
zaman içinde süratle kârlı olmak durumundan 
uzaklaşmaktadırlar. Bu sebeple bu müesseselerin 
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ve onların iştiraklerini hem kendi, hem de mem
leket ekonomisi bakımından müspet istikamette
ki radikal ıslahat tedbirleri hususunda Sanayi 
Bakanının politikasını bilememekteyiz. 

Bu teşekküllerin muamelâtını tesbit edecek 
umumi heyetlerden halen mahrum bulunmakta
yız. 23 sayılı Kanunla teşriî organa bağlanmış 
olan Yüksek Murakabe Heyetinin fonksiyonunu 
kemaliyle ifa edecek vaziyette tutmak çok ehem
miyetli bir mevzudur. Partimiz Meclis Grupu 
ona inanmaktadır. Murakabe vazifesiyle görev
lendirilen kimselere en iyi imkânların temin 
edilmesi zaruridir. Bu itibarla Yüksek Mura
kabe Heyeti âza ve uzmanlarının yaşama şartla
rını dünkü halden daha geriye götürecek tasar
rufların yapılmış bulunduğunu öğrenmiş bulun
mak grupumuzun üzüntüsünü mucibolmuştur. 

Bahis konusu Murakabe Heyetinin raporları
nı tetkik etmek ve bu raporların tatbik derece
sini kontrol altında bulundurmak için teşriî or
ganda İktisadi Devlet Teşebbüsleri Encümeni
nin ihdasına şiddetle taraftarız. 154 sayılı Ka
nun icabı bu teşebbüslerin Emekli Sandığına, 
Merkez Bankasına ve diğer müesseselere olan 
geçmiş yıllar borçları konsolide edilmiş ve böy
lece teşebbüsler faiz hamulesinden kurtarılmış 
oldukları halde malî bünyelerin zafiyeti aynı 
neviden borçlanmaları tekevvün ettirmeye baş
lamıştır. Bu itibarla 154 sayılı Kanunun ısda-
rındaki maksada matuf davranışları beklemek
teyiz. 

Âmme sektörü yatırım ihtiyaçlarını karşıla
mak amaciyle Devlet Yatırım Bankasının kurul
masını arzulamaktayız. Tasarruf bonoları hâ
sılatının bu bankaya sermaye olarak tahsisinde 
Kanunun maksadına uygun büyük faydalar mü
lâhaza etmekteyiz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yon mevzuu üzerinde ısrarla durmak icabeder. 
Söz bu noktada iken idare meclislerini bahis 
konusu edeceğiz. Filhakika 23 sayılı Kanunla 
İdare Meclislerinin yerine Müdürler Kurulu ika
me edilmiş ve fakat pratikte bu teşkil mümkün 
olmadığından geçici müdürler kurulları vazife 
görmeye çalışmışlardır. Umum Müdürle onun 
emrindeki iki müdürden terekkübeden bu ku
rulların idare meclislerinin fonksiyonlarını as
la iktisabedememiş bulundukları bir gerçektir. 
Bu nasıl bir teşekküldür ki, hem icra, hem ka
rar, hem de murakabenin sahibidir. Bu itibar-
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la İdare Meclislerinin politik mülâhazaların dı
şında ve bu mülâhazalardan mâsun tutulmak 
kaydiyle 3460 sayılı Kanun ruhuna uygun ola
rak teşkilinde büyük faydalar olacağına kaaniiz. 

İktisadi Devlet teşekküllerinin kendi iç yö
netmelikleri hükümlerine aykırı olarak tâyin ve 
tasarruflarda bulunduklarını Yüksek Murakabe 
Heyetinin raporlarından öğrenmekteyiz. Baka
nın bu nevi tasarrufları iptal hususundaki poli
tikalarını dikkatle takibedeceğiz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde yevmiyeli 
teknik personel Kararnamesinin tatbik şeklini 
tenkide şayan bulmaktayız. Bu Kararname hü
kümlerine aykırı tasarrufları da müşahede et
mekteyiz. Kararname ile tâyini icabeden meselâ 
Umum Müdür Muavini montaj kadrosundan 
yevmiye almakta bulunduğu ve bu nevi tasar
rufların yapıldığının hakikat olmamasını temen
ni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu noktadan itibaren Sanayi Bakanlığını il

gilendiren teşekküller üzerinde, bu teşekkülle
rin porteleri ile kıyaslanamıyacak derecede kı
sa mâruzâtta bulunacağım. 

Devletin sermaye muvacehesindeki samimi
yeti prensibinin misali olarak üzerinde durdu
ğum Kastamonu ve Ankara Şeker Fabrikaları
nın 1962 yılında ikmalleri ancak 1964 yılında 
çalışmalarını temin edebilecektir. 

Artan nüfus ve artan istihlâk karşısında stok
ların azalması nazara alınırsa 1964 yılında çalış
maya başlıyabiiecek bir fabrika için saym Veki
lin ileri sürdüğü mahzurların da varit olmadı
ğı görülecektir. 

Dünyanın en az şeker istihlâk eden milletle
rin başında geliyoruz. 1959 yılında nüfus başı
na şeker istihlâki 10.5 Kg. dır. Bu miktar dün
ya vasatisinden 5,2 kilo azdır. Bu itibarla şe
ker istihlâkinin fazlalaştırıcı tedbirler hususun
da partimiz Meclis Grupu tenevvür etmek mec
buriyetini duymaktadır. 

Kamu iktisadi teşebbüslerine ait özel rapor
larından şeker grupuna ait bulunan raporun 
6 No. lu tavsiyesini aynen okuyacağım: 

«Halen kilo başına T. L. 0.85 olan İstihlâk 
Vergisi hiç olmazsa % 50 indirilmelidir. Bugün
kü şartlar altında bu indiriş çalışmakta olan bü
tün. Şeker Fabrikalarını kârlı bir hale getire
cektir.» 
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Vergideki bir miktar indirim, istihlâki artı

racağına ve bu surete göre İstihlâk Vergisinin 
gelir tahmininde bir azalma olacağı düşünülme
mek icabeder. Bu yolla vatandaşa daha ucuz 
ve daha fazla şeker istihlâk etmesinin sağlana
bileceği mütalâa olunur. 

Şeker ihracı mevzuunda Sayın Bakanın poli
tikasını öğrenmek imkânı hâsıl olmadığından 
noktai nazarımızı arza imkân bulamamaktayız. 

Randıman artması ve idari güçlüklerin gide
rilmesi bakımından bütün şeker fabrikalarının 
bir şirket halinde birleştirilmesinde fayda gör
mekteyiz. 

Malın değerlendirilmesi, ihracı imkânlarının 
aranmasını tavsiyeye şayan bulmaktayız. Pan
car müstahsilinin borçlarının derhal tasfiyesi 
için Sayın Bakanın yeterli tedbirleri almasını 
dikkatle takibedeceğiz. Bu konuda Bakanın katî 
beyanını beklemekteyiz. Borçların tasfiye edil
memesi sanayiin gerilemesini intaçedecektir. 

Çimento sanayiinde büyük bir gelişme sağ
ladığımız aşikârdır. 1959 yılma kadar çimen
to ithal eden memleket olduğumuz halde 1960 
yılında 69 309 ton çimento ihraçetmiş bulunu
yoruz. önümüzdeki ferah devrede bu sanayi ko
lunda daha büyük inkişaflar beklemek hakkı
mızdır. 

Hükümetçe konsolidasyona tâbi tutulması 
154 No. lu Kanunla kabul edilen Amortisman 
ve Kredi Sandığına olan borçların tutarı 
44 047 201 lira ana para ve 19 612 772 lirası 
faiz olmak üzere ceman 63 659 973 liradır. Buna 
rağmen Çimento Sanayiinin likidite durumu 
muallâktadır. Türkiye Çimento Sanayii amelî 
durumunu tekrar gözden geçirerek yeniden itti
hazı düşünülen resmî sektör yatırım fonundan 
orta veya uzun vadeli asgari yüz milyon liralık 
bir ikraz temin etmesi mütehassıs raporları ile 
tavsiyeye şayan görüldüğüne nazaran Bakanın 
bu konudaki düşünceleri Çimento Sanayiinin 
akibeti bakımından önemlidir. Çimento için ilâ
ve bir pazar ve döviz tasarrufu bakımından çi
mento mamulleri fabrikalarının tesisini uygun 
mütalâa etmekteyiz. Azot Sanayii konusuna 
olağanüstü bir değer verilmesini katî lüzum sa
yıyoruz. Zirai istihsaldeki artışı temin için müm
kün olan en kolay usuller ve en ucuz fiyat ve en 
müsait şartlarla köylümüze verilmesi Hüküme
tin kararlı programı haline getirilmelidir. Mec-
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lis Gruptunuz Muhterem Bakanın bu mevzuda-
ki politikasını dikkatle izliyecektir. 

M. K. E. K. nun beklenilen neticeyi elde et
mesini teminen bu kurumun işletme sermayesini 
kifayetli hale getirmek mecburiyetini kabulde 
zaruret vardır. Bu fikri realize edebilmek için 
Kurumun alacaklarını bir an evvel tahsile gay
ret etmesinde de zaruret görmekteyiz. 

Zaman ve hareket etütleri esaslı bir şekilde 
yapılarak masrafların düşürülmesi ve imalâtın 
artırılması sağlanmalıdır. Diğer İktisadi Devlet 
Teşekküllerine ait tezgâh ve dökümhaneler var
dır. Bunlar işsiz vaziyettedir. Bu tezgâh ve dö
kümhanelerin M. K. E. K. na iş yapan müesseseler 
haline getirilmesi icabettiği kanaatindeyiz. 

Sümerbank başlıbaşma üzerinde saatlerce 
konuşulacak bir kurumdur. 

Sümerbank; sadece bir tekstil grupu haline 
getirilmelidir. Küçük tesisler mütemadiyen za
rar etmekte Kuruma ve dolayısiyle memleket 
ekonomisine zarar iras etmektedirler. Bu nevi 
küçük tesis ve teşebbüsler müsait fiyat ve şart
larla hususi teşebbüslere devredilmelidirler. Hü
kümetin bu konudaki politikasını sarahatle öğ
renmek ihtiyacındayız. 

Sümerbank için katî, belirli, müstekar, plân
lanmış bir politikaya ihtiyaç vardır. Sayın Ba
kandan rica ediyoruz. Bu mevzuu fevkalâde bir 
ehemmiyetle ele alsın. 

Maliyetlerin indirilmesinde faal ve devamlı 
bir program beklemekteyiz. Mensucat fabrikala
rının önümüzdeki beş sene zarfında hususi teşeb
büse devri hususunda yapılan tavsiyeler için 
olan düşüncelerini Bakandan öğrenmek hakkı
mızdır. Bu mevzudaki bilgilerini Bakan lütfet
mek ihtiyacını duyarlarsa zaman ve şartlar üze
rindeki mülâhazalarını beyan buyuracakları ta
biîdir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır. 
TALÂT ASAL (Devamla) — Bir dakikanız 

kalmıştır, dendikten sonra, bir dakika içinde 
söylenecek söz, beş dakika için de kaybedilecek 
zaman yok demektir. 

Bu noktada şunu işaret etmek istiyorum. Bu 
nevi tahditlerle bir memleketin bir nevi sınai en
vanteri demek olan meseleleri şu şekilde acele 
bir okuyuş, sanki telgraf havaleleriyle izah ediş 
şekliyle dertleri deşmeye imkân yoktur. Bundan 
sonraki tatbikatımızda her bakanlığın vüsati nis-
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betinde ele almak ve zamanı ona göre tâyin ve j 
tahdidetmek mecburiyetindeyiz. Bu yıllık büt
çe tatbikatımız bu zarureti ortaya koymuş bu- I 
lunmaktadır. Y. T. P Meclis Grupu Sözcüsü ola- I 
rak bendenizin yapacağım iş, bu okuduğum met
ni teksir ettirip Muhterem Bakana ve muhterem I 
milletvekili arkadaşlarıma göndermekten iba
rettir. 

Sözlerimi bitiriyor ve diyorum ki; bu mem- I 
lekette düzenin, bu memlekette hürriyetin tam 
mânasiyle tesis ve idame ettirilmesi için... 

ASIM EREN (Niğde) — Kötü lâf etmeme
li. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Kötü lâf etme
diğimin okuduğum metinden belli olduğu bir 
hakikattir. 

Bu memlekette hürriyetin tam mânasiyle te
sis ve idame ettirilmesi için ekonomik gelişme
nin temin edilmesi lâzımdır. «Ekonomik geliş
menin temin edilmesi lâzımdır» dediğimiz za
man, her şeyden evvel bunu siyasi partilerin iyi 
münasebetler tesis etmesinde gördüğümüze, bu 
nevi davranış ve ataklıkların partilerin birbir
leri arasındaki münasebetleri ihlâl edeceğine ve 
memlekete hiçbir fayda temin etmiyeceğine ka-
aniiz. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin memlekete hayır
lı, uğurlu olmasını, refah ve saadet getirmesini 
temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adına Sayın Os
man Şahin. 
. A. P. MECLİS GRUPU ADINA OSMAN 
ŞAHlNOĞLU (Samsun) — Muhterem Başkan 
ve muhterem mesai arkadaşlarım, I 

'20 m& asır büyük işler, büyük yenilikler 
ve görülmemiş bir kalkınma asrıdır. Hattâ 
'büyük hayaller, (büyük fikirler ve geniş ufuk
lar asrıdır. Memleketimizin kalkınma problem
lerine bu görüşle, yirminci asrın ikinci yansına 
uygun 'bir görüşle bakmak mecburiyetindeyiz. 
Bu görüşle (baktığımız zaman, memleketin ik-
tisaden IkalkınmaSı ve milletimizin medeni mil
letler ölçüsünde yaşama seviyesine yükseltil
mesi için 'mutlaka ve hızla sanayileşmek du
rumunda olduğumuzu görürüz. Millî gelirimi
zi yüzde 7 giîbi (bir tempo ile artırmak için sa
nayiimizi büyük bir 'hızla geliştirmemizin 
şart olduğunu, hazırlanmış raporlardan öğreni 
yoruz. I 
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Ayrıca nüfusumuzun artan kısmınım işsiz 

kalmasını karşılamak ve 'zirai sahada çalışan-
lların verimini artırmak için de sanayiin kal
kınmasına büyük önem vermek mecburiyetinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün artık anla
şılmıştır ki, sinesinde Ibüyük eserler 'barındır
maya, fabrikalar, (barajlar ve dev işletmeler 
bulundurmayan coğrafya parçalarına saMb-
olmak fazla Ibir şey ifade etmemektedir. Bu 
haMkati gayet iyi anlıyan Garp milletleri va
tanlarını karış karı§ yapmakta ve kurdukları 
'büyük sanayi tesisleriyle coğrafi sınırlara ken
di damgalarını vurmaktadırlar. Bu milletler 
yaptıkları her tesisi, kurdukları her fabrikayı 
sadece bir topraik parçasından übaret olan coğ
rafi sınırlan vatanlaştırma yolunda atılmış 
hirer adım olarak kaibul ediliyor ve bu eser
lerin coğrafyayı vatan yapan (birer mühür, 
birer imza olduğuna inanıyorlar. Bu itibarla 
da birbirleriyle âdeta yarış halin dedirler. Ya
rınki modern Türkiye'nin bir vatan olarak in
şasında, Türk Milletinin Küçük Asya denen 
hu ülkeye sahıfbolma hakkının hiçhir münaka
şaya meydan vermeden ebediyete kadar devam 
etmesinde, mlilletimi'zin mesut, güler yüzlü ve 
yarınından emin insanlar olarak yaşamasında 
sanayie verilecek ehemmiyetin yeri hiçbir şe
kilde inkâr edilemiez. 

Memleketimizin' sanayi kalkınmasında mu
vaffak 'olabilmesi için ağırlık merkezinin hu
susi teşebbüste olması kanaatindeyiz. Hususi 
teşebbüse 'bütün imkânları sağlamıyan ve ser
vet düşmanlığı şeklinde görülen aşırı devletçi
lik adı altındaki fikirleri' kesin ve şiddetle 
reddetıniyen (bir iktisadi görüşün Türkiye'
mizi çağdaş medeniyet seviyesine hızla erişti-
rebileceğine (inanıyoruz, iktisat ilminin, tari
hin ve (bizzat yaşadığımız hâdiseHerin ışığı al
tında inanıyoruz ki, hususi teşebbüse dayanmı-
yan bir kalkınma hatalıdır, masraflıdır ve de
mokratik değildir. Bu görüşe karşı olan gö
rüşler servetlerde tereddüt yarattığı, iktisadi 
sistemin muharrik olan kazanma şevk ve he
yecanını ortadan kaldırdığı, kâr ufkunu da
ralttığı ve iş yapma arzusu ile hizmet aşkını 
körlettiği için, hızlı hir kalkınma temposunu 
meydana getiremezler. 

Sanayi Bakanlığının sanayi kalkınması hak
kındaki görüşünün ve feu kalkınmada dayana-
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cağı esasların neler olacağının açık, kesin ola
rak 'bilinmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 
Hu'sususi teşebbüsün Türkiye kalkınmasında 
birinci derecede rol alması için vergi anlayışı
nın ve Devlet gelirlerinin artırılması hakkın
daki görüşlerin de değiştirilmesinde zaruret ol
duğu kanaatindeyiz. Vergilerin artırılmasının 
gelir kaynaklarını süratle kurutacağına ve hu
susi teşebbüsü ortadan kaldıracağına kaaniiz. 
Bu bakımdan bilhassa yatırımların vergiden 
muaf tutulmasına taraftarız. 

Gerek hususi teşebbüsün millî sanayiimizin 
inkişafına iştirakinde, gerekse Devlet sanayii
nin tam kapasitede, yüksek verimde ve iktisadi 
realitelere uygun bir şekilde çalışmasında, Sa
nayi Vekâletinin etüt, plânlama, yol göster
me, tanzim, teşvik ve koordinasyon bakımın
dan hayati fonksiyonları haiz bir vekâİet oldu
ğuna inanıyoruz. Tenkidlerimiz ve temennile
rimiz dalha iyiye, daha mükemmele ve daha 
güzele müteveccihtir. Belki fabrikalarımız iddia 
edildiği gibi verimsiz çalışmıyor, fakat biz 
daha verimle çalışabileceğine inanıyoruz. Belki 
istihsal edilen malların kaliteleri söylendiği 
gibi düşük değildir, fakat biz kalitenin bugün
künden daha yüksek olabileceğine inanıyoruz. 
Belki stoklar zannedildiği kadar depoları dol
durmuyor, fakat biz stokların hiçbir şekilde 
kalmıyacağma ve istihsal mallarının rahat ra
hat müşteri bulabileceğine inanıyoruz. Belki 
Vekâletin özel teşebbüse karşı vazifelerini yap
madığı, onu koruyucu, ona yol gösterici rolü
nü başarmadığı hakkındaki fikirlerde müba
lâğa var, fakat biz Vekâletin yerli sanayiin ge
lişmesinde, çalışmasında ve memleket kalkın
masına iştirakinde fevkalâde faydalı roller ala
bileceğine kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sanayi Bakanlığı bütçesinin kısım kısım 

tenkid ve tahliline girmeden son seneler içe
risinde çimento, şeker, elektrik enerjisi de
mir - çelik ve özel teşebbüsün çok çeşitlü ve ha
kikaten iftihar edilebilecek olan sanayi kol
larımda kaydettiğimiz inkişafların aynı hattâ 
daha fazla bir tempo ile devamını gönülden ar
zu etmekteyiz. Bu işlerde bizzat çalışarak, teş
vik ve yardımlarda bulunarak, para yatırmış 
ve emeği geçmiş insanlara da minnet ve şükran
larımızı bildirmeyi bir vazife saymaktayız. 

Şimdi kısım kısım bütçe hakkındaki görüşle
rimizi sıralamaya çalışalım : 

MADEN İŞLERİ : 
Türkiye'nin yatırım kaynaklarının en mühim

lerinden birisi yer altı servetleri olmak iktiza 
eder. Bu bakımdan Türkiye'de muhtelif kıy
metli madenlerin hakiki rezerveleri bilinmedikçe 
bunlari işletmek ve bu suretle elde edilen mah
suller bir tarafta Millî gelirin artmasını, temin 
etmek, diğer taraftan yeni teşebbüslere yatırım 
imkânları çıkarmak mümkün değildir. Bunları 
yapabilmek için mevcut maden rezervelerimizin 
ne mertebede olduğu en kısa zamanda bilinmeli
dir. Halbuki maden kaynaklarının hemen hemen 
tek araştırıcısı olan M. T. A. Enstitüsünün 1960 -
1Ö61 ve 1962 bütçeleri takriben aynı kalmakta
dır. Madenlerimizin geliştirilmesi bakımından 
bu vaziyet bir durgunluk hattâ bir gerileme arz 
etmektedir. Bilhassa olanlı ve programlı devre 
diye adlandırılan bir devrede yatırım kaynakla
rının doğru istikametlere tevcihi, gelişme potan
siyeli olan sahalarda çok iyi ve sıhhatli etütlerin 
bulunmasına bağlı, memleketimizin kalkınmasın
da büyük bir yeri olması lâzımgelen maden saha
sında araştırma için konulan bu paranın kifayet
siz olduğuna kaaniiz. Bu arada vazifelerini ya
pamaz halde bulunan Vekâletin Maden Daire
sinin de çalışır hale getirilmesini temenni etmek
teyiz. Türkiye'de madenciliğin geliştirilmesinde 
ve maden istihsalinin artırılmasında hususi teşeb
büsün büyük rol oynıyacağına inanıyoruz. Ve
kâletin bu mevzuda ruhsat işlerini çabuklaştıra-
rak ve kredi meselesini en iyi şekilde hallederek 
yol gösterici ve yardımcı rolünü ifa etmesini te
menni etmekteyiz. 

ENERJİ İŞLERİ : 
Enerji işlerinde 1935 senesinden beri bir etin. 

müessesesi olarak çalışmış olan ve bugün meyda
na gelen enerji tesislerinin hemen hepsinin etüt 
ve projelerini hazırlıyan Elektrik İşleri Etüt 
İdaresinin imkânlarını da artırmak lâzımdır. Bu 
dairenin bütçesi de 1960, 1961, 1962 yıllarında 
hemen hemen hiç değişmemiştir. Müstakbel ya
tırımların sağlam esaslara istinadetmesi bakımın
dan bu dairenin daha büyük bir hızla çalışması 
bunun için de lüzumlu imkânların sağlanması 
şarttır. Enerji işlerinin tek elde toplanması hu
susunda yapılan hazırlıklarda çok dikkatli dav-
ranılması lâzımgelir. Enerji mevzuunda yerli 
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ve yabancı teşekküllerin tavsiyelerine uyularak I 
Kuzey - Batı ve Çukurova gibi istihlâk bölgele- I 
rinde meydana gelen ve gelecek olan sıkıntıların I 
giderilmesi için tedbirler alınmalıdır. Enerji 
sıkıntısından meydana gelecek aksaklıkların sa
nayi hayatımızda doğuracağı tahribat çok büyük 
olacaktır. Alınacak tedbirler arasında Keban 
projesinin tahakkuk ettirilmesi meselesi, büyük 
Türk milletine ve Muhterem Meclisimize maloi-
muş olduğundan üzerinde fazla durmıyacağız. 
Ancak Vekâletten bir istirhamda bulunacağız, o 
da şu : Türkiye'de 40 bin köyden ancak 150 ka- I 
darında elektrik vardır. Bu milyonlarca insanın 
kısa zamanda karanlığın zulmünden kurtarılması 
şarttır. Bunun için Vekâlet köy içme suyu temi
nini de düşünerek bâzı proto tiplerin inkişafı için 
faaliyete geçmelidir. Bu etütler bütçede fazla 
bir yekûn da tutmıyacaktır. 

İKTISADI DEVLET TEŞEKKÜLLERI : 

Muhterem arkadaşlar; 
iktisadi Devlet Teşekkülleri hakkında çok 

şeyler söylenmiştir. Ve söylenebilir. Biz burada 
bâzı önemli noktalar üzerinde duracağız ve bu 
noktaların mümkün mertebe diğer arkadaşları
mızın üzerinde durmadığı noktalar olmasına da 
dikkat edeceğiz. Evvelâ şunu arz etmek isterim 
ki, artık bu memlekette Devlet teşebbüsü ile hu
susi teşebbüsün iştigal sahaları mümkün mer
tebe kesin ve net olarak ayrılmalıdır. Hele hu
susi teşebbüsün alâka gösterdiği ve son derece 
iyi bir şekilde muvaffak olduğu sahalara Dev
let katiyen el atmamalıdır. Meselâ birisi istan
bul'da, diğeride Çanakkale'de olmak üzere iki 
tane seramik Fabrikası vardır. Bunlar iki sene 
evvel işletmeye açılmışlardı. Bu iki Fabrika 
Avrupa malı ile aynı kalitede istihsal yapmak
tadır. Bu mevzuda hususi teşebbüs yatırım yap
mak içinde haddinden fazla heveslidir. Hal böy
le iken parasızlıktan şikâyet eden Sümerbank bu 
mevzuda milyonlar değerinde iki tesis yaptırma
ya kalkıyor, işittiğimize göre ikisinin toplamı 
134 milyon olan bu tesislerin mukavelesi de yapıl- ] 
mıştır. Inşaallah bunun aslı yoktur. Ve Muhte
rem Vekilin bunu açıklamasını istirham ederiz. 

ikinci olarak bâzı mevzular vardır ki, iktisa
di Devlet teşekkülleri bu mevzularda artık husu
si teşebbüsle rekabet etme şansını kaybetmiştir. 
Bu gibi mevzularda elindeki tesislerin hususi te
şebbüslere bırakılması yollarını aramalı ve ken- I 
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dileri faaliyetlerini hususi teşebbüsün yapamıya-
cağı veya rağbet etmediği sahalara kaydırmalıdır. 

Üçüncü olarak, bâzı tesislerin zarar etmesi 
ve kapasitesinin çok altında çalışması gibi hâ
diselerle karşı karşıya olduğumuz halde aynı 
tesislerin tevsii cihetine gidilmektedir. Filyos 
Ateş Tuğlası Fabrikası bunlardan biridir. Bu 
fabrika senede 3 ilâ 4 milyon lira kazanç geti
rir ve 30 ton kapasite ile çalışabilirken bugün 
20 ton kapasite ile çalışmakta ve ayrıca 45 mil
yon liralık tevsii cihetine gidilmektedir. Bunlar
dan başka iktisadi Devlet Teşekküllerinin re-
organizasyonunâ en kısa zamanda başlanmasını 
temenni etmekteyiz. 

HUSUSİ TEŞEBBÜS : 

Türkiye'nin süratle kalkınmasını ancak hu
susi sermayenin memleket kalkınmasına bütün 
imkânları ile iştiraki sayesinde mümkün olaca
ğına inanıyoruz. Bunu mümkün kılacak her ne 
kadar bir Hükümet politikası ise de bu, bu po
litikada Sanayi Vekâletine büyük vazifeler düş
tüğüne kaaniiz. Bu mevzudaki temennilerimizi 
hulasaten şöyle arz edebiliriz. v 

1. Sanayi Kalkınma Bankasının 'faaliyetleri 
Türkiye sanayiinin teşviki bakımından tatmin 
edici bir şekilde düzenlenmelidir. 

2. Müşterek Pazara girilmesi halinde yerli 
sanayinin durumunun ne olacağı iyice araştı
rılmalı ve bu sanayiin yaşıyabilmesi için gerek
li tedbirler alınmalı ve etüdler yapılmalıdır. 
Yarın Müşterek Pazara girdiğimizde bâzı emri
vakilerle karşılaşma imkânları şimdiden önlen
melidir. 

3. Yabancı sermayenin memleketimize gir
mesi ve yabancı sermaye ile birlikte gelecek bü
yük menfaatlerden memleket halkının istifade 
edebilmesi için Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nununda müşahade edilen bâzı eksiklerin gide
rilmesi ve ecnebi sermayeden meydana gelen 
psikolojik ürkekliğin artadan kaldırılma
sı şarttır. işittiğimize göre bu mevzuda ya
bancı mütehassıslara bir etüd de hazırlatılmış
tır. Bu etüdün kısa zamanda kanun haline gel
mesini temenni etmekteyiz. 

4. Sanayi teşebbüslerine girişecek müessese
lere yardım bakımından Vekâletçe prototiplerin 
inkişafına ve fonlar tesisine girişmek için lü
zumlu hazırlıklar yapılmalıdır. Bu maksatla 
Amerikan Karşılık Fonundan ve iktisadi Dev-
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let Teşekkülleri ile Devlet bütçesinde görülen 
fonlardan istifade edilerek, memleketimizde imâl 
edilebilen teçhizata tekabül eden kısımları 
alıp bir sanayi teşvik fonu teşkil edilmelidir. 

5. Yerli sanayiin korunması ve inkişafı için 
rekabet esaslarını da göz önünden uzak tutma
dan ithalât yönünden de birçok tedbirlerin alın
masına ihtiyaç vardır. Bunlar yerli olarak is
tihsal edilen ve kalite kontrolü salahiyetli mües
seseler tarafından yapılan sanayi mahsullerinin 
ithalâtını düzenlemek, gümrüklerde birçok garp 
memleketlerinde olduğu gibi ehliyetli ve sanayi 
polisi adı altında kontrol ekiplerini içine alan 
bir teşkilât kurulmak montaj fabrikalarına ay
rılan dövizlerin bu müesseselerin Hükümete ver
dikleri taahhütlere uygun olarak kullanılıp kul
lanılmadığını kontrol etmek şeklinde birçok hu
suslardır. 

6. Yerli sanayiin korunması, inkişafı ve dış 
memleketlerde rekabet edebilme imkânlarının 
sağlanması için birçok malların ithalâtında bu
gün sanayide çok ilerde olan Garp memleketle
rinde kullanılan «bülten» metodu ile ithalâtın 
bizde de tatbikinde zaruret vardır. Bu yola gi
dildiği takdirde yerli sanayii bugünkü durgun
luktan kurtularak inkişafının temin edilmesi ve 
çok miktarda döviz sağlanması mümkündür. Bu 
hususun da kısa zamanda tahakkuk ettirilmesi
ni temenni ederiz. 

7. 1928 senesinde yürürlüğe giren ve sonun
cu maddesi dolayısiyle 1943 yılında otomatik-
man meriyetten kalkan kanun gibi, hususi te
şebbüsün çok lehine olan yeni bir kanunun en 
kısa zamanda Büyük Meclisimize getirilmesi de 
temennilerimiz arasındadır. 

ÇİMENTO SANAYİİ : 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen sene içerisinde çimento sıkıntısı çekil

miştir. önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıya maruz 
kalmamak için Bartın ve Söke Çimento Fabri
kalarını 1962 senesi ortalarında muhakkak su
rette işletmeye açmak lâzımdır. Fiyat, kâr ve 
fon meseleleri gözden geçirilmelidir. Ayrıca ye
ni fabrikaların kurulmasına gidilmeli veya.mev
cutların tevsii yapılmalıdır. Bu arada şunu söy
lemek isteriz ki, Türkiye'nin Doğu vilâyetlerinde 
çimento 400 - 500 kilometre mesafelerden taşın-
maktadır. Bu yüzden nakliye bedeli çok defa 
istihsal bedelinden daha fazla olmaktadır. Bu 
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ise Doğu vilâyetlerinde çimento kullanarak imar 
yapılmasına imkân bırakmamaktadır. Böyle bir 
vaziyeti düşünecek olan Vekâletin kurulacak 
fabrikalardan hiç olmazsa Şark vilâyetlerinden 
birinde kurulmasını temenni ederiz. Çimento 
mevzuunda bir araştırma lâboratuvarı kurulma
sı temennisinde bulunurken Konya ve Niğde 
fabrikalarının bitirilmesi işinin de Vekâletten 
himmet bekleriz. 

Konuşmamızın nihayetinde şeker sanayiinin 
sadece tek taraflı bir sanayi olmadığının düşü
nülmesini ve zirai kalkınmanın bir parçası oldu
ğunun unutulmamasını temenni ederken, De
mir - Çelik, Kâğıt, Petrol ve Kimya sanayii mev
zuundaki çalışmaların da memleketimiz ve mil
letimiz için iyi neticeler vermesini dileyerek 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Meclis Grupu adına 
Sayın Sırrı Hocaoğlu. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA SIRRI 
HOCAOĞLU (Hatay) — Sayın milletvekilleri, 
C. H. P. Grupu adına Sanayi Bakanlığı bütçe
sinin tümü üzerinde yapacağım konuşmama baş
lamadan bir noktayı belirtmek isterim. Hükü
met geçici İnkılâp Hükümetinden icra vazifesi
ni 20 Kasım 1961 de devralmış, 1 Ekimde ise 
bütçeyi Anayasa hükmüne uyarak Türkiye Bü
yük Millet Meclisine tevdi etmiştir. Bu sebeple 
gerek bütçenin hazırlanmasında gerekse Bakan
lığa bağlı daire ve teşekküllerin işleyişlerinde 
göstermeye çalışacağımız aksaklıklarda Bakan
lığa ve Hükümete mesuliyet payı ayırmak in
safsızlık olur. Tenkitlerimiz bütçenin uygulan
ması sırasında göz önünde bulundurulur ve rea
liteye uygunluk derecelerine göre realize edile-
bilirlerse bundan ancak bahtiyarlık duyarız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
insanlığın ve dünyanın kaderini tâyin ede

cek bir ölçünün de ilerlemesinde seyreden tek
nik inkişaftan memleketimizin de nasibini al
ması tarihî bir zarurettir. Bu düşünce iledir ki 
hürriyet içinde plânlı bir kalkınmayı hedef tu
tan bugünkü Hükümette Sanayi Bakanlığı müs
tesna bir ehemmiyet kazanmıştır. Meseleyi bu öl
çüden ve bu açıdan ele aldığımız takdirde Dev
let sektörüne ait sanayii rasyonel bir çalışma 
nizamına sokmak, özel sektöre ait kurulmuş ve 
kurulacak sanayii millî menfaatlere uygun bir 
istikamete sevk ederek rantabl çalışmalarını ko-
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laylaştırmak ve her mânada yardımcıları olmak 
ödevini üzerine almış olan bir icra organının bu 
anlayış içinde bütçesini tanzim etmesi gerekirken 
maalesef geçen yılların verimsiz çalışmalarından 
kendini kurtaramadığı açık bir hakikattir. Ile-
riki yıllarda daha yapıcı ve daha dinamik bir 
bütçe tasarısının hasretini çektiğimizi bu kür
süden ifade etmek isteriz. 

Bütçenin tümü üzerindeki bu kısa müşahade 
ve temennilerimizden sonra Bakanlığın bünyesi 
içindeki daire ve bağlı teşekkülleri ayrı ayrı 
gözden geçirelim. 

Sanayi Bakanlığı bugün esefle söyliyelim ki, 
rasyonel çalışmanın birinci adımı olan bir bina
dan mahrumdur. Bakanlık sekiz muhtelif bina
da perişan bir haldedir. Daireler bu perakende 
iş yerlerinde dahi rahat ve huzurdan uzak, per
sonel nefes alamıyaeak kadar sıkışık odalarda 
iş görmek zorunda bırakılmış dosyalarını ve ev
raklarını tasnif etmek şöyle dursun muhafaza 
edecek dolaplardan dahi mahrumdurlar. Bu şart
lar içinde vazifelilerin randımanlı çalışabilecek
lerini kabul etmek kolay değildir. Buna rağmen 
memur arkadaşların büyük bir gayret içinde va
zife görmeye çalıştıklarını da burada zikretme
den geçemiyeceğim. 

Her biri başlıbaşına bir bakanlığın mevzuu 
olabilecek dört daire Sanayi Bakanlığının bün
yesi içinde toplanmış bulunuyor. Sanayi Dairesi, 
Maden Dairesi, Enerji Dairesi ve Küçük Sanat
lar Dairesi bu dairelerde ilk göze çarpan husu
siyet kadro ve personel kifayetsizliğidir. Bir mi
sal verelim. 6973 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvele göre Sanayi Dairesine (15 uzman (5) 
başmühendis (33) mühendis ve kimyager (14) 
raportör (9), sanayi müfettişi, (3) ressam ve (4) 
mütercimden müteşekkil (83) kişilik bir teknik 
kadro tanıdığı halde bugünkü fiilî duruma gö
re dairede bir makina bir ziraat bir orman ve 
bir de Sümerbank kadrosundan maaşını alan 
kimya yüksek mühendisi olmak üzere 14 teknik 
eleman çalışmaktadır. Barem Kanununun sta
tik yapısı bugünkü hayat şartlarına uymadığın
dan dairelere kıymetli teknik eleman tedariki 
hemen hemen imkânsız hale gelmiştir. Bu ise dai
relerde rasyonel bir çalışma yerine birokratik 
bir çalışma düzenini hâkim kılmıştır. Bir misal 
verelim. Sanayi inkişaf etütlerini yapmak sana
yi dairelinin başlıca vazifesi iken buna el sürül
memiş Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Teşek-
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küllerinden bu konuda istifade birinci plâna ge
çirilmiştir. Açık bir ifade ile bu demektir ki, 
memleket sanayiine istikamet verecek Sanayi 
Bakanlığı «mrinde olan Devlet İktisadi Te
şekküllerinin kendi dar ölçülerinde yaptıkları 
etütlerin bugüne kadar peşi sıra sürüklen
miştir. Bu yüzdendir ki, 'bakanlıklar 'ona bağ
lı sınai müessese ve işletmeler arasında koor
dinasyon' asla sağlanmadığı gibi Devlet sek-
töriyle özel sektör arasında da iktisadi buh
ranları önliyecek bir ahenk tesis edilmemiş
tir. Bugün sanayiimizin içinde bulunduğu 
buhranın sebeplerini burada aramak hatalı 
olmaz kanaatindeyiz. Dünya sanayiinin hızlı 
ve srMıatli bir inkişaf gösterdiği bir devirde 
bizde sanayiin ağır müşküllerle karşılaşması 
kuruluş|arında ve işleyişlerinde bünyelerine 
iktisadi mülâhazaların dışında birtakım süb
jektif mütalâaların hâkim 'olmasıdır. !Bu ko
nuyu biraz sonra iktisadi Devlet Teşekkül
lerinden bahsederken da'ha etraflıca izaha 
çalışacağız. Ancak resmî ve hususi sektörde 
mevcut sınai müesseselerin tam kapasite ile 
çalışabilecek bir seviyede tutulması mamul 
maliyetlerinin düşürülmesi kalitenin ıslahı yo-
liyle emtiamızın dış piyasalarda, dahi sürüm 
sağlıyacak duruma ulaştırılması Sanayi Ba
kanlığının başlıca vazifelerinden 'olduğuna gö
re plânlı bir iktisat düzenine girerken bu
nun icaplarına da uygun olarak tahakkuk 
ettirelerök reorganizasyon «onunda Bakan
lığın teknik eleman bakımından ihtiyaçları
nın da karşılanmasını temenniye şayan bulu
yoruz. \ 

Memleket; ekon'omisinde ve müdafaasında 
dhemmiyetli »bir unsur olan maden esefle söy
liyelim ki, kaptı kaçtı bir organizasyon ve po
litikasının kurbanı olmuş ve olmakta, 'devanı 
etmektedir. Devlet teşkilâtı içinde idari yön
den maden ve madencilik mevzularında alâ
kalı daire Sanayi Bakanlığının Maden Daire-
sidir. Bu daireye verilmiş vazifeler 6973 sa
yılı Kanunun (F) bendinde gösterilmiştir. Dai
renin tatbik ile mükellef bulunduğu 'hüküm
lerin başlıcaları ise 6309 sayılı Maden Kanunu 
ile 927 vo 4268 sayılı sıcak ve soğuk maden sula-
rina ait kanunlarda gösterilmiştir. Bu kanunlar
la Devlet sektörüne ve hususi sektöre ait çe
şitli işlleri yürütmekle vazifelendirilen daire
nin kurul'uşundan ibıugüno kadar (8) sene ^e<--. 
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miş olmasına rağmen hâlâ kanunen 6 ayda 
yerine getirilmesi gereken teknik ve idari ba
kımdan ihtiyaca kâfi kadronun Bakanlık 
Teşkilât Kanununa eklenmesi yapılamamıştır. 
Kanun meriyete girmiş teşkilât kısmı boş
lukta bırakılmıştır. Sadece dış ticaret muva
zenemizde yılda 15 milyon dolara yakın bir 
döviz kaynağı olan madenciliğimizin bir an 
evvel inkişaf yollarını açmak için bir Maden 
Bankasının kurulmasına taraftarız. Bu arada 
madenlerimizi yarı mamul hale getirecek ih
raç imkânlarını da sağlıyacak enerji kaynak
larımızı takviye, etmek zaruretiyle de karşı 
karşıyayız. Burada Maden Tetkik ve Araş
tırma Enstitüsünü modern mânada cihazlandı-
rıp teknik ve idari eleman bakımından da tak
viye etmek zaruretine işaret etmeden geçemi-
yeceğiz. 

Sanayi Bakanlığının ehemmiyetli vazife ko
nularından bir tanesi de 'küçük sanatların 
inkişafı ve mamullerinin değerlendirilmesidir. 

Memleketin bugün içinde 'bulunduğu eko
nomi düzeni âtıl iş gücünün değerlendirilmesi 
konusunda küçük sanatların memleket sat
hında yaygın hale getirilmesi zaruretini daha 
çok hissettirmektedir. Mevcut köylerimizin 
henüz % 80 ni pazar ekonomisine intibak ede
memiştir. Köylü gerek tou sebeple ve gerek
se iklim şartlarının müsaade etmediği za
manlarda vaktini köy kahvelerinde dedikodu 
yapmakla geçirmektedir. Günde on milyon
larca saat iş gücünün bu suretle heba 'oldu
ğu bir memlekette küçük sanatları teşvik' 
ederken ücra köylere kadar bu el emeğini de
ğerlendirecek teknik eleman ve imkânları gö-
türebilirsek büyük ölçüde genel işsizliği gi
dermiş oluruz. Bu bakımdan Sanayi Bakan
lığına bağlı Küçük Sanatlar Dairesinin ehem
miyeti büyüktür. Esefle söyliyeyim ki, küçük 
sanatları bu ışık altında mütalâa edecek yer
de kuruluşundan bugüne kadar <bu daire bir 
fantazi olmaktan öteye gidememiştir. Ancak 
îkinci Cihan Harbi yıllarında ve henüz mem
lekette dokuma sanayiinin inkişaf etmediği 
bir devirde büyük kazançlar sağlıyan doku- . 
macılık kolunda dokuma tezgâhlan büyük 
rağbet görmüş, memlekette dokuma sanayiinin • 
inkişafiyle de bu tezgâhlar âdeta silinmiştir. 
Makina sanayiinin yanında aynı evsafta emtia 
istihsal edecek el sanayiinin yaşaması imkân-
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sızdır. El sanayiinin hususiyeti makinanm gir
mediği veya makina mamullerine nazaran hu
susiyet arz eden sanat kollarında insan gücü
nün değerlendirilmesidir. Devlet kesesinden 
ucuz iptidai madde temin ederek el tezgâhla
rında bez dokuma yolunu küçük sanatların 
teşviki mânasına almak elbette yanlıştır, ih
tiyaç zamanlarında bu vasıtadan da istifade 
etmek fayda sağlar ama devamlılık sağlıyamaz. 
Buna mukalbil halıcılık bir el sanatıdır. Ve 
memleketimizin hem ananesine ve hem de ikti
sadi yapısına uygun bir küçük sanat koludur. 
Bu yolda sarf edilecek gayretlerin sonuna ka
dar semerelerini artan bir hızla vermekte devam 
eder. Bunun yanında da hasır örgüler, triko
taj, toprak mamulleri gibi küçük sanatlar da 
teşvike değer küçük sanat kollarıdır. Küçük 
sanatlarda insan eserine yalnız kendi emeğini 
değil kendisinden de bir şeyler katar, mamulün 
'büyük değeri de buradadır. 

Memleket ekonomik bünyesinin hâlâ yân 
yarıya feodal bir karakter arz etmesini göz 
önünde bulundurarak küçük sanatlar yoliyle 
gizli işsizliği kısmen de olsa önlemenin müm
kün olacağına inanıyoruz. Bu bakımdan Hü
kümet olarak, Devlet olarak bu konuya ehem
miyet vermemiz ve yakın ilgi göstermemiz 
hızlı kalkınma amacımız yönünden de zaruri
dir. Bu sanat kolunda bilhassa kooperatifçi
liği teşvik ederek inkişaf ettirebilirsek orman 
bölgelerinde oturan köylüyü yeni bir gelir 
kaynağına kavuşturmak yoliyle ormanlarımızı 
da korumuş oluruz. Bunlan enerji kaynakları 
'bakımından 'bir tasnife tâbi tutmak doğru ise 
18 ve 19 ncu yüz yıllar medeniyetine buhar 
medeniyeti adını vermek icabeder. Çağımız me
deniyetini de elektrik medeniyeti olarak adlan
dırmak doğru olur. Bütün dünyada yakıttan, 
sudan bugün az da olsa atom kuvvetinden elde 
edilen elektrik enerjisinin artış temposu her 
geçen gün biraz daha hızlanmaktadır. Bizde 
ise diğer iş kollarımızda olduğu gibi gelecek
teki ihtiyaçlarımızdan değil bugünkü ihtiyaç-
lanmızı karşılıyacak elektrik enerjisine sahip 
değiliz. Üstelik elektrik istihsal ve tevzi işleri 
de muhtelif Bakanlık ve daireler arasında da
ğınık bir durumdadır. Evvelâ bu dağınıklığı 
gidermek, sonra istihsale hız vermek mecburi
yetindeyiz. Son günlerde basında da bir tar
tışma konusu olan Keban barajının yalnız ik-

6 2 4 -



M. Meclisi B : 5( 
tisaden geri kalmış Doğu bölgelerimiz için de
ğil Batı bölgelerimizin de muhtemelen 1963 
biraz daha iyimser olmak şartiyle mutlaka 1964 
te doğacak ihtiyaçlarını da karşılamak bakı
mından yapılması zaruridir. Yüksek plânlama 
dairesinin de noktai nazarı budur. Ancak bu 
noktada şunu da hemen işaret edelim ki Dev
let Su İşleri mütehassısları ile Elektrik Etüt 
Dairesi arasında bu konuda bir ihtilâf mevcud-
olduğu iddia edilmektedir. Bu iddiaya göre 
su işleri yine Fırat üzerinde Halfeti barajının 
daha önce, Keban barajının ise daha sonra in
şasının doğru olacağını, Elektrik Etüt Dairesi 
ise Keban'ı öne almak kanaatindedir. Bu iki 
dairenin mütehassıslariyle yapılacak bir açık 
oturumda bu meselenin bir karara bağlanması 
işe başlamada zaruridir. Yanlış hesap Bağdat'
tan döner tekerlemesinin burada yeri yoktur. 
Türkiye'de hâlâ (20) milyon nüfusun karanlık
ta olduğunu söylemek elektrik işlerinde alâka-
Mardan istediğimiz titizliğe ve ilgiye hak ka
zanmış oluruz, 

Sanayi Bakanlığına bağlı ve memleketin 
ekonomik bünyesinde son derece ehemmiyetli 
manzume olarak yer almış bulunan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bugünkü durumuna ge
lince bu müesseselerin günlük politikadan uzak 
tamamen iktisadi ölçü ve mülâhazalarla yürü
tülmesi bir zarurettir. Esefle söyliyelim ki bu
güne kadar bu müesseselerin işleyişinde daima 
sübjektif ölçüler hâkim unsur olarak yer al
mış ve bugün gördüğümüz perişanlık ve ve
rimsizlik bundan tevellüdetmiştir. Aslında 
memleketin ekonomik ve sosyal bünyesinden 
doğan bu teşekküllerin zaman zaman ağır 
tenkidlere mâruz kalması bu müesseselerin işle
yişinde muayyen prensiplere riayet edilmemesin
den ileri gelmektedir. Böyle bir durum ise mü
esseselerin lüzumsuzluğunu değil ancak faaliyet
lerinin rasyonel bir düzene sokulmasını icabet-
tirir. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bünyele
rinde taşıdıkları müşterek rahatsızlıkları şöy
lece sıralamak mümkündür. 

1. Sermaye eksikliği, 
2. İdari bünye ve hukuki sistem karışıklık

ları, 
3. Organizasyon bozuklukları ve koordinas

yon eksikliği, 
4. Hatalı fiyat politikası, 
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5. Ekonomik olmıyan sosyal mülâhazalar 

kabarık ve verimsiz istihdam, 
6. Siyasi mülâhazalar. 
Şimdi bunları iktisadi Devlet Teşekkülleri

nin bünyelerinden misaller vererek izaha çalışa
lım: 

1. Sermaye eksikliği. Sanayi Bakanlığına 
bağlı hemen bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin strüktürel bir hastalıktır. Bunun gerek-
işletmeye ve gerekse memlekete zararı büyük
tür. Bugünkü cari fiyatlarla elli milyonun üs
tünde bir yatırımla meydana gelen bu müessese
lerin sabit ve döner sermayelerindeki noksan 
her sene bilançolarının zararla kapanmasına se-
bebolan faktörlerin başında gelmektedir. Bir 
misal verelim. Henüz işletmeye dahi açılmamış 
tekniğin en son icaplarına göre kurulan Kütah
ya Azot Sanayii ancak Devlet sübvansiyonu ile 
ayakta durabilecek durumdadır. Diğer sebep
lerin yanında sermaye eksikliği bunda başlıca 
âmildir. Bu tesisin yatırılmış sermayesi 120 mil
yon, maliyeti ise yuvarlak rakam olarak 500 
milyondur. Müessesenin döner sermayeye olan 
ihtiyacını da bu hesaba dâhil edersek Yüksek 
Murakabe Komisyonunun tavsiyelerine uyarak 
miktarı 750 milyona çıkarmak gerekir. 600 mil
yonun senelik faizini istihsal maliyetleri üzeri
ne ilâve ettiğimiz takdirde kabarık bir rakam 
elde edeceğimiz bedihidir. 

Bu sebeple ithal fiyatı munzam kârla birlik
te 40 kuruşun altında olan amonyum sülfatın ki
losunu müessese bu fiyata sattığı takdirde her 
sene milyonlarca lira zarar edecektir. Bunu ise 
sübvansiyonla kapatmaktan bugün için başka 
çare yoktur. İthalâtı men edip daha yüksek 
fiyatla bu gübreyi sattığımız takdirde zirai 
ürünlerin maliyet fiyatlarını yükseltmiş oluruz 
ki, bununsa iç ve dış piyasadaki akisleri millî 
ekonomimizi derinden zedeler. Sermaye eksikli
ğinin ne derece zararlı olduğu işletmeyi nasıl 
mefluç hale getirdiği bu misalle münakaşa mev
zuu olmaktan çıkmıştır. 

2. İdari bünye ve hukuki sistem karışıklık
ları meselâ Sivas Çimento sanayiinin sermaye
sinin % yüzü Devlete aidolduğu halde Türkiye Çi
mento Sanayiine dâhil değildir. Keza Ankara.Çi
mento Sanayii sermayesi Sümerbanlk, Emlak Kre-
Bankası, Ankara Belediyesi ve îş Bankasının iş
tirakiyle meydana gelmiş bir Anonim Ortaklık-
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tir. Bunlardan Ankara Belediyesi hariç diğer- | 
leri aynı zamanda Türkiye Çimento Sanayiinin 
ortaklarıdır. Bu itibarla Ankara Çimento Sa- I 
nayiinin de Türkiye Çimento Sanayii Anonim I 
Şirketine ithal edilmesi zaruri iken yapılmıya-
rak idari ve hukuki sistem karışıklıklarına mey- I 
dan verilmiştir. 

3. Organizasyon ve koordinasyon eksiklik
leri İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında hiç
bir koordinasyon yoktur. Meselâ Makina ve 
Kimya sanayiinde ehemmiyetli ölçüde ve hemen 
her çeşit yedek parça imali mümkün iken bu ya
pılmıyor ve hariçten ithal yolu tercih ediliyor 
oysa ki, bu teşekkküller arasında bir koordinas- I 
yon mevcudolsa müesseselerin yedek parça ihti
yacı kolaylıkla temin edilecek ve Devlet de he
sapsız döviz tasarrufunda bulunacaktır. Ateş 
tuğlası imalinde de böyledir. Ateş tuğlası sana
yimiz sadece silka tuğlası yapmaktadır. Bu tuğ
la ile bir çelik ocağından âzami 300 döküm alı
nabilir. Halbuki bunun "yerine krom mağnezit 
tuğlası yapılsa 2 000 döküm almak mümkün 
olduğu gibi ham maddesi de üçüncü derecede 
krom cevheri ile Eskişehir'de bulunan bol 
miktarda mağnezittir. Bunlardan istifade et
mediğimiz gibi bu tuğlalar için mecburen 
Avusturya'ya ağırlığına yakın döviz de öde
mekteyiz. 

4. Hatalı fiyat politikası, 
Geçmişte takfbedilen enflâsyonist politika 

toptan eşya fiyatlarını 1938 den bu tarafa 12 
misli yükselttiği halde İktisadi Devlet Te
şekküllerinde bu asla naızarı dikkate alınma
dan maliyetlerin altında bir fiyat politikası: 
takibedilmiştir. Ve buradan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin 5,4 milyar teraküm eden bor
cu 154 sayılı Kanunla konsolide edilerek Dev
lete her sene 200 milyon lira ödemek külfeti 
yükletilmiştir. Bu politika devam ettiği müd
detçe de yeni borçların tahsilini önlemek müm
kün olamıyacaktır. 

5. Ekonomik olmıyan mülâhazalar kaba-
nk ve verimsiz istihdam. 

Bu mevzuda Türkiye Kömür İşletmeleriyle 
şeker sanayiini misal olarak verebiliriz. 

Türkiye Kömür İşletmeleri işçi, uzman 
teknik personel ve şaire ceman 44 311 personel 
kullanmaktadır. Bunlardan kömür istihsa
linde kullanılan işçi adedi 41 146 dır. l«tih- j 
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sal 'hacmi senede yuvarlak rakam 9 milyon 
civarındadır. Buna mukabil Amerika Vost 
Virginia'da 4 118 kişilik bir iş gücü üe yıl
da 12 milyon ton kömür elde edilmektedir. 
Yalnız bizde şayanı dikkat olan taraf bu 
41 146 işçiden kömür ocaklarında bilfiil is
tihsalde bulunan işçi adedi 4 300 dür. Baki
ye işçilerin nerelerde istihdam edildiklerini 
bilmiyoruz. 

Şeker sanayiine gelince 1956 dan bu tarafa 
fabrika adedi artmadığı ihalde sabit perso
neli adedi yuvarlak rakam 4 000 dan 8 000 e 
yükselmiştir. Bunların dışında kalan bütün 
Devlet teşekküllerinden personel fazlalığı ba
riz olarak »göze çarpmaktadır. Çok kere siya
si mülâhazalarla personel kadrolarının bu 
şekilde şişirilmeleri İktisadi Devlet Teşekkül
lerinin âcil tedbir istiyen ehemmiyetli bir me
selesi haline gelmiştir. 

6. Siyasi mülâhazalar, 
Bu konuda çok Söylenecek söz vardır. An

cak biz siyasi mülâhazalar altında yapılan 
teknik müdahalelerle yetineceğiz. Yukarda kı
yaca! İktisadi Devlet Teşekküllerinin sermaye 
eksikliğinden bahsetmiş ve bu hastalığın za
rarlarını göstermeye çalışmıştık. 

İşte sermaye eksikliğinden kıvranan bu İk
tisadi Devlet Teşekkülleri siyasi mülâhaza
larla zorlanarak kendi "mevzularının dışında 
birtakım şirketlere ve teşekküllere sermaye iş
tirakine mecbur edilmişlerdir. Meselâ Sümer-
bank 53, Etibank 26, Makina Kimya 10, Tür
lüye Demir Çelik İşletmeleri Kurumu 3, Kö
mür İşletmeleri 2, Selüloz Kâğıt İşletmeleri 
Kurumu 2, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
20, Türkiye Çimento Sanayii 12, Azot Sanayii 
2, Türkiye Yapağı, Tiftik 2, teşekkül ve şir
kete sermaye iştiraki yapmıştır. Bu sermaye 
iştiraklerinin İktisadi Devlet Teşekküllerine 
ve binnetice Türk milletine yüklediği külfet
ler milyarları bulmaktadır. 

Çok muhterem arkadaşlarım, sözümü bu
rada bitirirken başlarken de arz ettiğim gi
bi bu tenkid ve temennilerimizden bugün iş 
başında bulunan Hükümete pay ayırmaya im
kân yoktur. Gelecek yılların bu kürsüden 
bunların muhasebesini yine yapacağız. Bu 
sebeple Sanayi Bakanlığı bütçesine C. H. P. 
Grupu olarak müspet oy kullanacağız. Teşek-
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kür eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al- I 
kışlar.) I 

BAŞKAN — Efendim, Petrol Dairesi Baş
kanlığı bütçesi hakkında C. K. M. Partisi adı- I 
na Sayın Nurettin Ardıçoğlu. Yok mu efen- I 
dim? Ydk... 

Şahısları adına 'görüşeceklere 'geçiyoruz. I 
Kars Milletvekili Sayın Hasan Erdoğan. I 
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem 

arkadaşlarım, bâzı (hatipler Yüksek Muraka- I 
be Heyetinin vazifelerine temas ettiler. İkti- I 
sadi Devlet Teşekküllerinin kontrolünü yapan I 
çok mühim bir müessese. Fakat şahsi kanaatim I 
Murakabe Heyetinin daıhi murakabeye ihtiyacı I 
olduğudur. Zira politikası şu veya bu sebeple I 
memleket sathından uzaklaştırılmış bâzı şahısla- I 
nn teşriki mesai ettiği kimseler muhtelif ka- I 
naldan Murakabe Heyetine nüfuz etmekte; ken- I 
dilerine rakip gördükleri bâzı şahısları murakabe I 
ettikleri için; bunları müşkül duruma düşürme- I 
ye uğraşmaktadırlar. Bâzı raporlarda hissi, şah- I 
si sebepler barizdir; tetkikatla anlaşılabilmek- I 
tedir. Bu bakımdan çok ciddî bir müessese olma- I 
sı icabeden Yüksek Murakabenin tâyin usulleri- I 
nin de daha ciddî şekilde yapılması gerektiği ka- I 
naatindeyim. Murakabe Heyetinin vermiş olduğu I 
raporları bâzı müesseseler kabul etmek mecburi- I 
yetini hissederler ve hattâ o müesseselere zarar I 
verdikleri de vâkıdır. I 

İkinci temas edeceğim husus; Sanayi Vekâle- I 
tinin Çalışma Vekâletiyle koordine olarak birçok I 
fabrikalardaki sağlık hizmetlerini beraber yürüt- I 
melerinin teminidir. Bugün işçiler Çalışma I 
Vekâleti, memurlar ise iktisadi Devlet Teşekkül- I 
leri tarafından tedavi edilmektedirler. Sanayi I 
Vekâleti kendi işçilerinin sağlık kontrolünü elin- I 
den çıkarmış durumdadır. Bu yüzden fabrika- I 
lar kendi murakabesi altında olmıyan bu durum 
karşısında bilhassa bâzı mevsimlerde çok müşkül 
şartlara mâruz kalmaktadırlar. Bu mevzuu bil
hassa Çalışma Vekâleti bütçesinde görüşmek is- I 
terdim, olmadı, işçi Sigortaları ile koordine şe
kilde çalkan fabrikalarda işler daha iyi yürü
mekte fakat ayrı olan yerlerde işçilerin sağlık 
kontrolleri tamamen fabrikaların elinden çıktığı 
için, bilhjassa, karakterli iyi işçiler zarar görmek
te, temaruz eden dalgacı işçiler, muhtelif iş za
manlarımda, fabrikadan ayrılarak, tezgâh ve iş 
yerlerini; boş bırakmaktadırlar. Bu yüzden de 
memleket sanayii dolayısiyle zarar görmektedir. | 
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Şahsi müşahadem olarak ismini zikretmeksi-

zdn bir fabrikanın durumuna temas edeceğim; bâ
zı ahvalde bir günde 45 dokuma tezgâhın boş kal-
lığı görülmektedir. Bâzı işçiler fabrikadan izin 
almadıkları zaman, murakabe altında olmıyan, 
Sanayi Vekâletinin elindeki hastanelerden muh
telif kanallar ile, bir kısmı da temaruz etmek 
suretiyle, rapor alarak iş yerlerini bıraktıkları 
görülmektedir. Birçok fabrikalarda bu husus ga
yet ciddî olarak ele alınmalıdır. Basit görünen 
bu saatler, toplandığı zaman büyük bir iş gücü
nün heder edildiği müşahade edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Muhterem Senatonun 
bir üyesi, Senato bütçesi görüşülürken, kendisi-
ıin fabrika müdürü bulunduğu zaman, yapılan yol
suzlukları tahkik eden vekâlet müfettişlerini kü
çük düşürücü şekilde, konuştuğunu üzüntü ile 
müşahade ettim. Hakkında tahkikat yapılmış, 
mahkemede dosyaları olan ve Senatoya kadar 
hasbelkader yükselmiş bir şahsın, kendisini mu
rakabe eden müfettişleri ayaklarına kadar gide
rek tehdidetmesini bendeniz yakıştıramadım. 
Mahkemeden beraet ederse ondan sonra, belki ko
nuşmaya hakkı olur. Aksi halde, bu mevkilere ge
çen bâzı zevatın bu gibi hususlara dikkat etmesi
nin lüzumunu Millet Meclisinde söylemeyi bir va
zife bildim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Say m Sadrettin Tosbi. 

SADRETTlN TOSBl (Kütahya) — Muhte
rem arkadaşlar; Sanayi Vekâleti bütçesi mevzu-
ubahsolduğu zaman ehemmiyetli gördüğüm bir 
iki noktaya temas ederek vaktinizi alacağım : 

Müşterek istihsal mevzuu olan emek ve ser
maye nisbeti muayyen memleketlerin şartlarına 
göre gözden geçirildiği vakit şayet sermaye eme
ğe nazaran daha pahalı ise yani faiz hadleri üc
ret hadlerine nazaran daha yüksek ise bu tak
dirde sermayenin yerine emeği ikame etmek mo
dern iktisatta bir kaide halini almıştır. Bizim 
memleketimizde de buhranı hissedilen başlıca ik
tisadi unsur sermaye olduğuna ve sermayesiz
likten şikâyet ettiğimize göre memleketimizde 
mevcudolan emekten âzami şekilde istifade etme
liyiz. Sermaye azlığı emek unsurundan telâfi 
edilmek suretiyle, istihsali artırmaya hadim bir 
yolu takibetmek mecburiyetindeyiz. Bundan kas
tettiğim şudur : 

Mevcut fabrikalar, bilhassa hususi sektör mev-
zuubahsolduğu vakit, randımanlarının altında 
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çalışmakta ve bu da büyük bir sermaye israfına 
meydan vermektedir. O halde, elde kullanılma
mış emek unsuru mevcudolduğuna göre, serma
ye ile emeği uzlaştırmamız lâzımdır ki, bundan 
elde edilebilecek âzami hasıla tahakkuk etmiş ola
bilsin. 

, Hulasaten, mevcut fabrikalarımızı, tam randı
manla çalışabilecek bir hale getirmemiz, sanayi 
politikamızda önde tutacağımız bir hedef olmalı
dır. 

ikincisi; her ne kadar, bir kısım fabrikaları
mızın imalât maliyetlerinin yüksek olması lıase-
biyle, vücuda getirdikleri mamulâtm, Avrupa'
dan ithal edilen aynı cins matalara nazaran, ma
liyetinin yüksek olduğu ileri sürülmekte ise de, 
hâdisenin aslı ileri sürüldüğü gibi değildir. Çün
kü, menşe memleketlerden ihraç mataı olarak bi
ze intikal eden matalardan pek çoğu bu memle
ketlerde sübvansiyone edilmektedir. 

Demin bir gübre misali ele alındı ve Alman
ya'dan Türkiye'ye ithal edilen sun'i gübrenin 
maliyetinin memleketimizde imal edilen sun'i 
gübrenin maliyetine nazaran çok daha az olduğu
na işaret edildi. Almanya'da gübre, Türkiye'
ye yapılan ihracat fiyatının çok üstünde bir fi
yatla satılmaktadır. Binaenaleyh her Hükümet 
kendi ihracat politikasını tanzim sadedinde ve 
ihracat yaptığı memleketlerde o endüstrinin ku
rulmasına mâni olmak için ucuz fiyatla ihracat 
yapmaktadır. Böyle bir politikanın bizim mem
leketimizde de tatbiki mevzuubahsolduğu zaman, 
pamuk ihraceden bir memleket olarak, emeğin 
de inzimamiyle kendi pamuğumuzu tekstil ma
mulleri haline getirerek bunları ihracetmemek 
için hiçbir sebep yoktur. Bu itibarla Sümer-
bankm ihraeedeceği tekstil mamulleri için bidayet
te bâzı fabrikaları, numune fabrikalar haline if
rağ etmeli buralarda kalifiye işçiler kullanarak 
Avrupa piyasalarının tuttuğu malları itina ile 
dokumalıdır. Bu suretle iyi ve üstün kaliteli 
malların ihracı için lüzumlu sübvansiyonu, Ma
liye ve Ticaret Vekaletleriyle bir anlaşmaya var
mak suretiyle tesbit etmelidir. Bütün dünyada 
tatbik edilmekte olduğu şekilde bizim memle
ketimizde de bu usul tatbik edilmeli ve tekstil 
sanayimden işe başlanılmalıdır. Çünkü bu sana
yi kolunun rüştünü idrak ettiğine kaaniim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. 

25.2.1962 0 : 2 
BAŞKAN — Sayın Faruk Gevelif... Yoklar. 
Sayın Memduh Erdemirl. Yoklar. 
Sayın Ali Cüceoğlu buradalar mı?... Yok. 
Sayın İrfan Baran... Yoklar mı efendim? 

(Yok sesleri) 

Sayın Halûk Nur Baki, buyurunuz efendim. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığına ait 
gerekçeler tetkik edilirse pek çok arkadaşları-

; mızm (gerek parti sözcülerinin gerekse kendi 
adlarına konuşan arkadaşların) temas ettikle
ri hususlar, bütçe gerekçesinde temas edilmiş, be
lirtilmiş ve teşhis edilerek tedavilerinin düşünül
mekte olduğu gösterilmiş olan hususlardır. 

Sanayi Bakanlığının Türkiye çapında umu
mi politikasında, nazarı itibara alması gereken 
bir mühim nokta vardır. Türkiye kalkınması
nın, mütemadiyen, mutlaka zirai yatırımlarla 
olacağı, zirai yatırımların bir numaralı mevzua
tı teşkil edeceği kanısına karşı, Sanayi Bakan
lığı, bütün dünya milletlerinde (ister ziraat 

; memleketi olsun ister orta sanayi veya ağır sa
nayi memleketi olsun) sanayi yatırımlarının, sa
nayi tesislerinin her nevi ahvalde memleket için 
bir zaruret olduğunu umumi bir politika olarak 
daima empoze etmesi gerekmektedir. Çünkü ar
tık bugünkü dünya devletlerinde ziraat memle
keti diye ayrılmış memleketler yoktur. Sanayi, 

, bir memleket için kaçınılmaz bir zarurettir. Sa
nayi Vekâleti, politikası icabı olarak, küçük sa
nayii teşvik, kalkındırma ve himaye görevi ya
nında çok büyük birer teşkilât halinde olan ve 
birbirinden tamamen ayrı ve dekoordine bir 

' şekilde çalışan iktisadi Devlet Teşekkülleri is
tihsallerini ve onların yatırım, ithal ve ihraçla
rını dirije edecek bir müessesedir. Halbuki ik
tisadi Devlet Teşekküllerinin gerek yatırımları, 
ithal ve ihraçları, gerekse kendi bünyelerini teş
kil eden şirketlerin ve ayrıca bu iktisadi Dev
let Teşekküllerinin ayrı ayrı şirketlere ortak 
oluşu, bakımlarının ve birbirine benzemiyen, 
büyük bir açıklık ve bozukluk arz eden bünye
lerinin düzeltilmesi zarureti vardır. Meselâ, 
Kömür işletmelerimiz, çok büyük bir personel 
fazlalığına rağmen, dünyanın hiçbir yerinde 
eşine rastlanamıyacak derecede bir tezat içinde 
olup, 35 - 40 işçi ile 9 milyon ton kömür istih
sal edebilir. Dünyanın birçok yerlerinde aynı 
miktar kömür, bunun onda biri kadar işçi ile 
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temin edilebilmektedir. Böyle iktisadi Devlet 
Teşekkülleri yanında, diğer tarafta daha küçük 
imkânları olan ve murakabeden de oldukça uzak 
kalan birtakım İktisadi Devlet Teşekkülleri de 
vardır. Meselâ; Sümerbankın, Etibankın Türki
ye çapındaki faaliyetleri hem Sanayi Bakanlığı
nın kontrolü altındadır, hem de bir bakıma müs
takil, rasyonel ve sorumluluğu kendisine yükle
tilerek çalışmaya bırakmak gerekmektedir. Bu 
iki tezat karşısında, bu iki İktisadi Devlet Te
şekkülü bünyesi içinde standart olmıyan birta
kım hâdiseler teşekkül etmektedir. Diğer ba
kanlıklarda gördüğümüz İktisadi Devlet Teşek
külleriyle, Btibank ve Sümerbankın hattâ Şeker 
Şirketinin bünyesi tamamenayrı ayrıdır. 

Acı bir hakikattir ki, birbirleriyle vazife ba
kımından çok yakın olan bu İktisadi Devlet Te
şekkülleri, birbirleriyle en ufak koordinasyon 
imkânlarını bulamamaktadırlar Bu bakımdan 
Sanayi Vekâletinin, evvelemirde İktisadi Dev
let Teşekküllerine (bir nevi şahıslar ve Devletin 
ortak malı olan) bu müesseselere çok ciddî bir 
şekilde el koyması gerekir. Maden alanındaki 
çalışmalarını yürütürken yarı iktisadi, yarı Dev
let ve yarı da özel yatırımlarla teşekkül etmiş 
olan Etibankın; işletmekte olduğu madenleri de, 
yeni yapacağı yatırımlar yasıtasiyle döviz tasar
rufu sağlıyacak bir işletme haline*getirmesi 
icabetmektedir. 

Etibank, bakır işletmeciliğini o şekilde mu
rakabe etmelidir ki, bakırı çıkartarak harice 
gönderip tekrar memlekete ithal etmek değil, bu 
bakırı Türkiye'de elektrik bakırı haline getire
cek birtakım fabrikaları kurmak suretiyle döviz 
tasarrufunu sağlamalıdır. Elektrik Sanayiinin, 
kendi bakırını kendisi yapabilecek fabrikalar 
kurması mümkündür. Bunu Sanayi Vekâletinin 
•bir an evvel ele alması lâzımdır. Bunu umumi 
politikalarına karışan ve polemik bir mevzu di
ye adlandırılmaya başlanan Keban Barajı içîn 
söylemiş bulunuyoruz. 

Keban Barajının tesisi ile, 2, 3 sene içinde pa
rasını da çıkarabilecektir. Bu baraj için de ma
tematik bâzı hususlara temas etmek isterdik. 
Ne yazık ki, vakit doldu. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Abdurrahman Altuğ, 
yoklar mı efendim? Sayın Fethi Ülkü. («O da 
yok» sesleri) 

Buyurun Sayın Nadir Yavuzkan. 

25.2.1962 Û :2 
NADİR YAVUZKAN (Burdur) — Muhte

rem arkadaşlarım, Muhterem Başkan, Muhte
rem Bakanlık Erkânı; 

Sanayi Bakanlığı, memleketimizin millî kal
kınmasında, sanayi yönünden, ağır bir mesu
liyeti omuzlarında taşımaktadır. Bu mesuli
yeti taşımaya çalışan Bakanlık erkânı ve Sa
yın Bakanı hürmetle selâmlarım.. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye sanayii bugünkü görünüşü ile esaslı 

bir organizasyona kavuşmuştur denilemez. 
Mamullerimizde kalite düşük, buna muka

bil maliyetler yüksektir. 
özel sanayide olduğu kadar , resmî sek

törde de her zaman görülebilen hu hal devamlı 
şikâyet mevzuu olarak herkesin üzerinde itti
fak etmesine rağmen, * maalesef sadre şifa ve
rici bir netice alınamamaktadır. 

özel sektörün çoklukla noksan bilgi fakat 
çok kâr prensibi, resmî sektörün ise klâsik 
memur zihniyeti içinde çalışması, çok şişiril
miş kadroları ve sanayi kuruluşlarında ranta-
'biliteden çok, siyasi mülâhazaların birinci 
plânda tutulmuş olması, vatandaşlarımızın iyi 
ve ucuz sanayi mamulleri kullanmalarına im
kân vermemektedir. Bakanlığın hem özel, 
hem resmî sektörün bu hastalıklarını giderici 
tetkik ve çalışmalara önem vermesini bekli
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; hepinizi^ bildiği
niz gibi, Türkiye'mizin ihracatında sanayiimi
zin yeri ancak yüzde 13 mertebesindedir. Bu 
miktarın rakamla değeri 40 milyon dolar ci
varındadır. 

Üzüntü ile, elemle ifade ediyorum : On kü
sur senelik ve üç milyonluk küçücük israil Dev
letlinin sanayi mamulleri ihracatı 1961 yılında 
181 milyon dolar, umumi ihracatı 243 milyon 
dolardır. 1965 yılında 700 milyon dolar ihra
cat yapacakları belirtilmektedir. Bu, bizim 
teknik inkişafta nerelerde kaldığımızın aşikâr 
ölçüsü, ibret verecek bir mukayesesi olmalıdır. 

Türk sanayiini ilmî ve iktisadi ölçüler için
de geliştirmek yönünde, Sanayi Bakanlığının 
üzerine aldığı mesuliyetin icabı olarak, çok 
dikkatli ve gayretli olması elzemdir. 

Sanayi Bakanlığı bu yönden devamlı araş
tırma ve tavsiyelerde bulunacak bir müesseseyi 
sanayicilere yardımcı olmak üzere kurmalıdır. 
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Türkiye'mizin müşterek pazara girmesi için 

arzulu çalışmada bulunduğumuz bugünlerde, 
Türk sanayiinin müşterek pazar devletleri sa
nayi seviyesini maliyet ve kalite olarak süratle 
bulması sanayiimizin istikbali yönünden ehem
miyetlidir. 

Türkiye'mizde sağlam esaslara dayanan bir 
sanayi sayımı yapılarak, halen ne olduğu bi-
linmiyen, sağda solda bölülk pürçük çalışan, 
yeterli veya yetersiz sanayi müesseseleri ara
sında koordinasyon sağlanmalı, millî serveti-
m'izin verimli çalışması temin edilmelidir. 

İhracettiğimiz sanayi iptidai maddelerimizi, 
hiç olmazsa yarımamul olarak ihracedecek ku
ruluşların ne olması lâzımgeldiği noktasında, 
Sanayi Bakanlığı olarak, gecikmeden tetkikle
re girişilmesi lâzımdır. Sayın Bakanlığın bu 
meseleyi süratle ele alması, ihracat gelirimizin 
dış tediye açığı vermiyecek seviyeye ulaştırıl
ması ve ilk işçilik bedellerinin memlekette kal
ması bakımından ehemmiyetlidir. 

Türk standartları üzerindeki çalışmalar, sür
atle bitirilip, sanayi mamullerinin müessir 
kontrol imkânına kavuşturulması bir an evvel 
tahakkuk ettirilmelidir. 

Çok mühim telâkki ettiğimiz Küçük Sanat
lar Dairesinin çalışmalarının memleketimizin 
gizli işsizliğine çare olarak ve ihracata müte
veccih küçük sanatların; bilhassa halıcığm 
inkişafındaki faydası aşikârdır. 

Orman içinde yaşıyan orman kaçakçılığın
dan başka geçim kaynağı olmıyan vatandaşla
rımıza doğru kaydırılacak, çalışmalar memle
ketimizin orman korunması derdine de çare 
olacaktır. 

Fakat, Küçük Sanatlar Dairesinin bu sene-
ki 500 000 liralık tahsisatının yeterli bir mik
tar olduğu söylenemez. 

Bir diğer garip husus, küçük sanat koope
ratiflerinin kredi bulma yönünden Küçük San
atlar Dairesine bağlı oluşuna mukabil, koo
peratiflere yerilen kredinin nasıl kullanıldı
ğını, istihsale mâltuf sarfiyat ve imalât kontro
lünü mütehassıs müessese olarak murakabe et
mek hakkına Küçük Sanatlar Dairesinin sahilb-
olamayışıdır. 

6973 sayılı Sanayi Bakanlığı Kuruluş Ka
nunu çerçevesi içinde Bakanlık bu görevine de 
sahip çıkmalıdır. 

26 . 2 .1962 Ö ; 2 
Son olarak ifade edelim ki, şeker fabrika

larına, pancar bedellerinin yansını, pancar 
tesliminde peşin, diğer yarımının da üç ay 
içerisinde ödeyebilmesi imkânını veren Bakan
lığı ve Hükümeti tebrik ederim. 

Ayrıca, pancar bedellerinin, sabaların uzak
lığına göre, tesbitinde baş fiyattan sadece ha
kiki yol masrafının düşülmesinin dikkate alın
masını pancar sahalarının tevziinden her eki
cinin istifadesinin mümkün kılınmasını ehem
miyetle rica ederim. 

Bu mühim görevlerinin ifasında Bakanlığa 
Allah'ın yardımcı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kemal Bağcıoğlu. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, müstakar bir va
satın meydana gelmesi, emniyetsizlik ve huzur
suzluk havasının süratle izalesi ve böylece her 
sahada normal fonksiyonlara imkân vermekle 
yurtta istikrarı hâkim kılmak herhalde, bugün
kü Hükümetimizin birinci plânda ele alması lâ-
zımgelen bir husustur. 

Bütçeleri ceman 8 milyar Türk lirasının üs
tünde olan ve bu meblâğ ile Devlet bütçesine 
pekçok yaklaşmış bulunan İktisadi Devlet Teşek
küllerinin kanunen bağlı olduğu Sanayi Bakan
lığının bugünkü tutumu, hiç de böyle değildir. 
Ve yurt ekonomisi için tahripkâr olmaktadır. 

Bugün, para piyasamız durgun, igtihsal gü
cümüz zayıflamış, mevcut yurt sanayiinin mü
him bir kısmı kendisini tazyik eden büyük stok
ların bunaltıcı tesiri altında, düşük kapasite ve 
yüksek maliyet ile çalışmaktadır. Memur ve işçi 
randımanı düşük olduğu gibi, sermaye kifayet 
sizliği had safhada bulunmakta ve Devlet sana
yiini idare edenler, aşağıdan yukarıya kadar, 
tahkik komisyonlarının teftiş ve tahkikleri al
tında bulunmaktadırlar. 

Sanayi Bakanlığı, iktisadi Devlet Teşekkül
lerine gönderdiği 26 . 1 . 1962 tarih; 2 numaralı 
tamimle bu teşekküllerin Ve iştiraklerinin nasıl 
teftiş ve murakabe edileceklerini bildirmiştir. 
Bu tamim gayrikanunidir. iktisadi Devlet Te
şekküllerinde Bakanlık Teftiş Heyeti müfettiş
lerinin tahkikat yapmaları mümkün değildir, 
çünkü, Sanayi Bakanlığının kuruluş ve vazife
leri hakkındaki 6973 sayılı Kanunun 1 nci mad
desinin (b) fıkrası bu kanun gereğince, kendi
sine bağlı Devlet işletme ve tesisleriyle, Iktisa-
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di Devlet Teşekküllerinin faaliyetlerini tanzim, | 
teftiş ve murakabe etmek hükmünü vaz'etmiş ol
duğuna göre, mezkûr bakanlık tarafından, hu
susi hukuk hükümlerine göre kurulmuş bulunan 
anonim şirketlerde teftiş, tetkik ve tahkikat ya
pılamaz. Zira, anonim şirketler, Türk Ticaret 
Kanununa göre kurulmuş bulunmaktadır. 

Ekonomimizi inkişaf ettirmek için, esas olan 
prensip, iş yapmak, büyük inisiyatif kullanmak 
ve Devlete büyük kârlar sağlamaktır. Yoksa, 
teftiş, kontrol, tahkik suretiyle iş yapanları ve 
iş yapma hevesinde olanları tahrip değildir. Ba
kanlığın bu tamimi ve bu tamimle iş başlar gö
rünmesi ve bugüne kadarki icraatı, memleketin 
içinde bulunduğu şartlar muvacehesinde, yani 
herkes teftiş, tahkik, sorgu ve sualden bıkmış 
bir durumda iken ve normal inisiyatifleri kul
lanmak, İktisadi Devlet Teşekküllerinde mühim 
bir mesele teşkil ederken, bu realiteleri adeta 
inyore eder görülen bu tamim ve tamimin istih-
daf ettiği mâna, en hafif tâbiri ile, hazindir. 

Saniyen, Bakanlığın 1962 yılı kadro ve umu
mi masraflar bütçesi hakkında İktisadi Devlet 
Teşekküllerine gönderdiği mektup da; temsil 
edilen zihniyet bakımından gayet enteresandır. I 
Bu mektubun ikinci maddesinde, «1962 yılı kad
romuzun 1 . 1 . 1962 tarihi itibariyle tatbiki neti
cesinde münhal kalacak bütün kadrolar ödenek
leri ile birlikte Bakanlığımızca bloke tutulmuş
tur.» denilmekte ve aynca 1 . 1 . 1961 tarihi iti- f 
bariyle münhal kalacak bütün kadroların bir 
listesinin 15 gün zarfında Bakanlığa gönderil
mesi istenmektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri; ticari müesse
seler olmakla yaşıyan bünyelerdir. Bunlarda bu 
neviden tahdidat hem kanuni değildir, hem de 
iş icabı sürat istiyen hallerde yavaşlatıcıdır. Ve 
zaten kabiliyeti tatbikıyesi de yoktur. Kaldı ki, 
Sanayi Bakanlığının bugünkü tutumu, 154 sayı
lı Kanunun 17 nci maddesi gereğince, yüzbin-
lerce T. L. ve bir de o kadar da emek sarfiyle 
ecnebi otoritelere hazırlatılmış olan İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu ile alâ
kalı rapora da aykırı düşmektedir. Çünkü, bu 
raporda vekâlet müdahaleleri ile umum müdür
lerin salâhiyetlerin ellerinden alınmış olduğu 
bildirilmekte ve vekâlet müdahalelerinin asga
riye indirilmesi veya tamamen kaldırılması ge
rektiği ifade olunmaktadır. | 

26.2.1962 0 : 2 
Bir Bakan, bir idareci için en büyük teh

like teferruatla meşgul olmak, teferruata 
dalmak olduğuna ve bu kadar teferruatla uğ
raşma yanında, Sanayi Bakanlığının birçok 
mühim meselelerle uşraşması gerektiğine göre, 
memleketimiz için büyük ehemmiyeti haiz 
olan ihracı artırma usûl ve esasları hakkın
da, alâkalı İktisadi Devlet Teşekküllerince 
yazılan teklifler üzerinde eğilmeli ve bunlar 
bir karara bağlanmalıdır. 

Bakanın esas vazifesi umum müdürlerin 
tasarruflarına müdalhale ile ufak dereceli me
mur tâyini ile meşgul olmak değil, döviz açı
ğını (bir nebze olsun azaltacak, ihracat imkân
larımızı fazlalaştırmak için yapılmış olan 
teklifleri müspet bir mecraya sokmaktır. 

Büyük bir mirasyedi edası ile yetişmiş •ele
man harcamaktan çekinmek lâzımdır. Mem
leketin Ibugünkü içinde bulunduğu durumda 
İktisadi Devlet 'Teşekküllerindeki memur vo 
iligili personelin huzur ve sükûn içinde olması 
ve yarınından emin rahat çalışması tahkik 
ve teftiş (bunaltısından kurtulup işi ile meşgul 
olması, o müessesenin verimini artırır, ran-
taibl çalışmasını temin eder. Bu hususa mi
sal olmak üzere, Sümerbarik Müessesesini 'zik
redebiliriz. Memleketimizde yetişmiş insan 
servetinin pek zayıf olduğunu iyi bilen ve 
bunları harcama yoluna gitmenin büyük bir 
'hata olacağını müdrik olan Sümerbank Umum 
Müdürünün dirayeti ve iradeli tutumu Sü-
merbankı pek büyük sarsıntılardan vikaye 
edebilmiş ve ehemmiyetli ilerlemeler kaydet
mesine imkân vermiştir. Mesuliyetleri deği
şik mantaliteleri farklı elamanlar, büyük bir 
emniyet ve huzur içinde ve yanyana işe ve 
istihsale sevk edilmişler, ve çalışma güçleri
ni Sümerbankm terakki ve tealisi için kıy-
metlend'irmişlerdir. Bu durum, piyasanın bü
tün durgunluğuna rağmen 1960 yılı Hazira
nında 12 milyon T.L. olarak prevü edilen yıl 
sonu kârının/ alman tedbirlerle, 39,7 milyon 
T.L. olarak realize edilmesini sağlamış vo 
aynı seviye sırf meızkûr Umum Müdürün ba
siretli tutumu sayesinde Sümerlbank Camia
sında mevcut 'huzur sayesinde 1961 de de mu
hafaza olunabilmiştir. Demek ki, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin rantabl çalışabilme
leri, Sanayi Bakanlığının teferruata müda-
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halesi ve mütemadi teftiş ve tahkik mekaniz- | 
masını işletmekle değil, umum müdürlerin sa- I 
lâhiyetlerine dokunmadan, o müessesedeki per- I 
sonelin huzur ve sükûna kavuşturulması için I 
teftiş ve tahkika son vermekle mümkün ol- I 
maktadır. I 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. I 
KEMAL BAĞCIOĞLU (Devamla) — Muh

terem arkadaşlarım; geri kalan şu kısa müd- I 
det içinde bir nebze Keban Barajından bah
setmek isterim. Memleketimizin iktisadiyatın- I 
da mühim bir mevki işgal edecek olan bu I 
çok hayırlı tesisin tahakkuk ettirilmesi için 
Sanayi Bakanlığımızın bu hususa ehemmiyet 
vermesini hassaten rica edeceğim. Keban Ba
rajı Projesi için bütçede ayrılmış bulunan 5 
milyon T. L. Şimali Mezomotamya demek olan 
Urfa Ovasının sulanması için proje tanzimi 
maksadiyle Keban Barajı mevzuuna eklenmeli 
ve eğer ayrılmış bulunan bu tahsisat yetmez
se, bu çok mühim mevzuun tahakkuk ettirile- I 
bilmesi için ayrıca tahsisat bulmaya çalışıl
malıdır. 

Sözlerimi, Sanayi Bakanlığı Bütçesinin 
memlekete ve milletimize hayırlı olduğunu 
dilemekle bitirir, 'hepinizi hürmet ve muhab
betle selâmlarım. 

BAŞKAN — önergeler vardır, okutuyo
rum. 

Yüksek Başkanlığa I 
Görüşülmekte olan Petrol Dairesi Başkan

lığı 1962 yılı Bütçe Kanununun birinci, altın
cı maddelerinde yer almış olan «Reisliği, mas
raf, varidat, tahsisat, fasıl ve muvakkat» tâ
birlerinin bütçe terimlerine uygun olarak sı-
rasiyle «Başkanlığı, gider, gelir, ödenek, bö
lüm ve geçici» 'terimleriyle değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Nevşehir Milletvekili I 
Ali Baran Numanoğlu 

Millet Meclisi Başkanlığına I 
Bütçe Komisyonunda, Keban Barajı etüt 

ve projesinin hazırlanması için 5 milyon lira I 
bir ödenek konmuştu. I 

Bu ödeneğin Elektrik işleri Etüt İdaresine I 
verilebilmesi için lütfen aşağıdaki kaydın ko- I 
nulmasmı rica ederim. I 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi fasıl 741, | 
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(Keban Barajı Etüt ve Projesinin hazır

lanması için Elektrik işleri Etüt idaresine 
yardım.) 

Gaziantep 
Mithat San 

BAŞKAN — Bilginize sunulmuştur. 
Üç tane kifayet önergesi vardır, onları okutu

yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde vâki olan 

müzakerelerin mahiyetleri aynı olduğu ve duru
mun da anlaşılmış bulunması hasebiyle müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Mardin 
Ali Baran Numanoğlu Talât Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan 

görüşmeler Büyük Meclisi yeter derecede aydın 
latmıstır. Müzakerenin, kifayetinin oya konmasını 
teklif ve arz ederiz. 

İsparta Afyon 
A. ihsan Balım Halûk Nur Baki 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. 
1. Müzakerelerin kifayetini, 
2. Bakanın cevap vermesinin yarına bırakıl

masını, arz ve teklif ederiz. 
izmir içel 

Mustafa Uyar Yahya Dermancı 
Edirne Konya 

Fahir Giritlioğlu , Samet Kuzucu 

ASIM EREN (Niğde) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Asım Bey. Hangi 
usul hakkında konuşacaksınız ? 

ASIM EREN (Niğde) — Nizamnameye 
ademi riayetten efendim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, uzun zaman
dır devam eden ve Yüksek Meclisinizin Dahilî 
Nizamnamesinde sarahaten belirtilen hükme 
aykırı olan bir gidişi tashih etmek için mâru
zâtta bulunacağım. 103 ncü maddenin ikinci 
fıkrasında şöyle der: (Mevzuu müzakere edi
len hususun üzerinde, lehinde ve aleyhinde iki
şer milletvekili söz alıp konuşmadıkça kifayeti 
müzakere takriri verilemez.) Bizde Sayın Baş
kan her ne kadar en az altı hatibe, dördü parti 
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gruplarının sözcüleri olmak üzere söz vermekte 
ve ondan sonra gelen kifayetleri oya koymaikta 
İse de söz isteyenlerin müzakere konusunun 
üzerinde mi, lehinde mi, aleyhinde mi olduğu 
Başkanlıkça tesbit edilmediği için meselâ 8 kişi 
aleyhinde konuşur, fakat iki tane üzerinde iki 
tane lehinde konuşan olmadığına göre o fıkra
nın müfadı yerine gelmez. Ve bu sebeple niha
yet dört kişinin daha konuşması Dahilî Nizam
name gereğince icabeder. îş böyle olunca bu
güne kadar olan teamülü terk etmek, Sayın 
Başkanlığın söz istiyenleri; lehinde, aleyhinde 
veya üzerinde olduğunu isminin hizasına kayıt 
ve şerh ile tesbit etmesi iktiza eder. Bu şekilde 
evvelâ bir üzerinde, ondan sonra birer tane 
lehinde ve aleyhinde konuşmak istiyenlere mü
navebeyle söz vermek suretiyle en az altı kişiye 
söz verdikten sonra gelen kifayet takririni 
okutması caizdir. 

Dahilî Nizamnamede encümenlerdeki mü
zakerelerde siyasi parti gruplarının sözcülerine 
tercihan söz verileceğine dair olan 85 nci madde
den başka, siyasi parti sözcülerinin şu kadar 
'Konuşması iktiza eder, şu şu istisnaların yapıl
ması lâzımdır diye başka bir kayıt yoktur. Sa
dece 22 nci maddenin ikinci fıkrasında «siyasi 
partiler Meclis içinde Meclisin mebuslarının 
iştirak ettiği faaliyetlere kendi partileri de teş
kil ettikleri gruplar 'halinde iştirak edebilirler» 
der. Bu, tefsire muhtaç oir mesele! Grup söz
cüsü münferit (bir milletvekili mi telâkki edi
lecek, yoksa ona Dahilî Nizamnamede olmıyan 
bir istisnai hak verilerek grup sözcülerinden 
gayrı altı kişi mi mevzuubahsedilecek? Bende
nizin kanaatimce tüzük, Dahilî Nizamname ga
yet sarihtir. 103 ncü maddede parti kelimesini 
katiyen telâffuz etmeksizin milletvekilini işa
ret etmiştir. Şu halde ister parti olsun, ister 
milletvekili olsun, altı kişi konuştuktan sonra 
yapılaibilir, beanşart k i ; herbirinin üzerinde, 
lehinde, aleyhinde hangi zümreden olduğu tes
bit edilmiş olsun. Ve her zümreden en az iki 
kişinin konuştuğu sabit olsun. Aksi takdirde 
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Dahilî Nizamnameye aykırı hareket «diliyor 
demektir. Şu anda kifayet takririnin buna in
tibak etmediğini iddia edebilirim. Ve diyebili
rim ki hu vaziyet (karşısında şimdiye kadar ko
nuşanlar az çok aleyhinde oldukları için daha 
dört hatibin (hakkı vardır. Şu halde isterseniz 
Dahilî Nizamnameyi şu andan itibaren tatbik 
edelim, söz alanlardan iki lehte, iki üzerinde 
konuşmak istiyenlere söz verdirelim. Bunu yap
madığımız takdirde 'kendi yaptığımız nizam
nameye kendimiz riayet etmiyen bir müessese 
durumunda oluruz ki bu da buz üstüne yazı 
yazmaktan başka bir şey olmaz millete rehber 
olmak için ilkin kendimiz doğru yürümeliyiz. 
Kendisi düzenli olmıyan, başkasına düzen der
si veremez. Onun için Nizamname hükümlerini 
tatbik edelim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞÇAN — Efendim tesadüfen 103 ncü 
maddenin ikinci fıkrası parmağımın altında du
ruyor. Bunu müdrikiz. Kaldı ki lehte, aleyhte 
ve hakkında kimlerin konuşacağını müstemir-
ren tesıbit etmeye imkân yoktur. Her gelen ar
kadaş lehinde, aleyhinde ve hakkında konuşa
bilir. Binaenaleyh burada biz sarahate varamı
yoruz. Şu iki arkadaş lehte, şu iki arkadaş 
aleyhte veya üzerinde konuştu diyemiyoruz. 
Kal diki dokuz arkadaşımız konuşmuştur. (Oya 
oya sesleri) 

Şimdi değişik teklifler olduğu için teklifleri 
oyunuza arz ediyorum, ilk defa aleyhte bir tek
lif vardır. Bizim programımıza aykırı bir du
rum olduğu için evvelâ bunu okutuyorum. 

(Mustafa Uyar, Yahya Dermancı, Fahir Gi-
ritlioğlu ve Abdüssamet Kuzucu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Bakanın yarın konuşmasını 
kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

26 Şubat 1962 Pazartesi günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,10 
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Devlet Hava Meydanlan îşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına ve

rilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Melih Kemal Küçüfcte-
pepınar 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Denia 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevilt 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Ha/tip-
oğlu 
İbrahim îmârzalıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
262 
235 

22 
5 

187 
1 

i ' : ' # ' . / : i / / 

[Kabul edenler] 
Nazmi Keriımoğlu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Oihat Bilgehan 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlıı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki BaBacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Mustafa Tayyar 
Ahımeıt Türkel 

Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik PMnçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Girdtlioğlu 
Nazmd özoğul 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 

Şeralettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğiu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali îhsan Balımı 
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Lokmam Başaran 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Suphi Bayikam 
Mahmut Rıza Bertan 
Ferruh Bozbeyli 
Tahsin Demiray 
Ali Coşkun Kı^ca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Ali özdifcmenli 

KAYSERİ 
Aflbdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazar 

ADIYAMAN 
Ali Turanlı 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
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KIRKLARELİ 

Abdurrahman Altuğ 
KIRŞEHİR 

Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Büıgisu 
Hâldan Kısayöl 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hâtâpoğln 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
ananoğlu 

26.2.1962 O :2 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlıı 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanıoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asıan Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ÖRDÜ 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

BOLU 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezıgin 

[Reddedenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
EDİRNE 

Talât Asal 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğhı 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali ŞaMr Ağanoğlu 
Elkrem Dikmen 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakı'lıç 

VAN 
îhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Raimiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

GAZİANTEP 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Köymen 
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HATAY 

Abdullah Çilli 
Sekip ttıal 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrıın 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Mustafa Kemal Erko-
van 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (1.) 
Emin Paksüt (B.) 
llyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

Osman Zeki Oktay 

MALATYA 

H. Avni Akşit 

MARDİN 

Esat Kemal Aybar 

Seyfi Güneştan 

ORDU 

Ata Bodur 

SÎÎRT 

Hayrettin özga-n 

[Çekinserler] 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

HATAY 
Bahri Bahadır 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KONYA 
irfan Baran 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya kaülmıyanlar] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut (I.) 

BİLECİK 
Sadi Bin ay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Ilalit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan (B.) 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Sn tır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perin çek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 

TEKİRDAĞ 

Fethi Mahramlı 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neemeddin Küçüker 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
inayet Mursaloğlu 

ÎÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Cihad Baban 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
(Baş. V.) 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
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ismail Hakkı Tekinıel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolae, 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Nihat Kürşat 
Neeip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osıma 
Lebit Yurdoğlu • 

KARS 
Kemal Kaya 
Sırrı öktem -' 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay (î.) 
ihsan Şeref Dura 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

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

KIRKLARELİ 
Fikret Füiz ' 
Hasan Tahsin Uzun 

M. Meclisi B : 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 
KOCAELİ 

Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Faldh özfakih 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Cevdet Oskay 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

56 25.2.1962 O : 2 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
NİĞDE 

Haydar Özalp 
ORDU 

Raf et Aksoy (Baş. V.) 
(î.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topal oğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Si rm en (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Nurettin Ceritoğlu 
Bahri Cömert 
Kâmran Evljyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebatı Hastaoğlu 

Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Reşit önder 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

VAN • 
Munlis Görentaş 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
ismet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur. 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 



M. Meclisi B 156 25.2.1962 0 : 2 
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına kullanılan oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 260 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : 24 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 189 
Açık üyelikler : l 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
llyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 

İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerim oğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ahmet Türkel 

Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ. 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 

Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirajı 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

• İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 
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İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Fuat Arna 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Necip Mirkelâmoğlu 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

M. Meclisi B : 56 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürcan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hafcipoğlu 
Fevzi L.ûtfi Karaos-
manoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

25.2.1962 0 : 2 
MARDİN 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur ] 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adü Altay 
Rahmi Çeltekli 
îbraihim Göker 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgii/ 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

EDİRNE 
Talât Asal 

GAZİANTEP 
Mithat San 

HATAY 
Sekip înal 

KARS 
Kemal Kaya 
Rısa Yalçın 

KASTAMONU 

thsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MALATYA 
H. Avni Akşiıt 
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M. Meclisi B : 56 25.2.1962 O : â 
MARDİN 

Seyfi Günoştan 
MUŞ 

Sami öztür'k 
ORDU 

Ata Bodur 

SİVAS 

Reşat Turhan 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

Zeyyat Kocamemi 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıe, 

VAN 

İhsan Beıdirhanoğlu 

YOZGAT 

İsmet Kapısız 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

İSTANBUL 
Fahrettin Kerim Gökay 

[Çekinserler] 
KARS 

Sırrı öktem 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Eri§ 

[Oya kattlmıyanlar] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahiınoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Özbny 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (1. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata ı 
Saffet Eminağaoğlu I 

AYDIN 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Gihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
f ,"lu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Suddık Aydar 
Ualit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan (B.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu (B.) 

Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arsian 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçöioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi Ozoğul 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Pennçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin İneioglu 

GİRESUN 
Nizamı ettin Erkmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
İnayet Mursaloğlu , 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Cihad 13a ban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeylî 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper (B.) 
ismail HaTtkı Tekinıel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem. 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
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Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 

KARS 
Lâtif AkÜ2Üm 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Melhmelt Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofu oğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin (Ba§. V.) 
Fakih özfakih 

M. Meclisi B : 56 
Fakdh özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay. 
Ali Erbek 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Nusret Köklü 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
ilhan Tekinnlp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

25.2.1962 O :2 
NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy (Baş. V.) 
Şâdi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
(B.) 
Hâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp. 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Günay 

Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahraımlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 

[Açık üyelikler] 
MUŞ : 1 



M. Meclisi B : 56 25.2,1962 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 

oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 266 

Kabul edenler : 237 
Reddedenler : 20 
Çekinserler : 9 

Oya katılmıyanlar : 183 
Açık üyelikler 1 

[Kabul edenler] 

0 : 2 
kanunu tasarısına verilen 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cevit Oral 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN -
Mahmut Deniz 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAE 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Asım Yıknaz 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Oeman Bölükbagı 
Fuat Börekçi 
Bülen Ecevit 
ismail Gence 
İbrahim Sıtkı Haltip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Etem Ağva 
İhsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nazmı Kerimoğlu 
Raf et Eker 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî Islimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Balttacıoğlu 
Kemal Demir 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
ibrahim öktem 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çöbanoğlu 
ismail Ertan* 
ibrahim I^ocatürk 
Remzi Şeriel 
Atıf Şohoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Nacd Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cematcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman, Orhan Bilen. 
Muzaffer Canbolat 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 
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ÎSİPARTA 
Ali İhsan Balım 
Lokman Başaran ' 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Fualt Arna 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Eatip T ahir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMÇl 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelamoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpa1 a 

M. Meclisi B : 66 
Vedat Âli Özkan. 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Biligisu 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Ahmet Gürkan 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih örfakih 
Faruk Sükan 
^Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya ' 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hâtlipoğlrı 
Fevzi Lûtfi Karaosman-
oğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 

25.2.1962 O :2 
Hilmi Okçu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Oğuzdemir Tüzürı 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçm 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân -
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahân 

Haşim Tari 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltefcli 
îbrajhim Göker 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Şabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

YOZGAT 
İsmet Kapısı 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

[Beddedenler] 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 

EDİRNE 
Talât Asal 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

HATAY 
Sekip İnal 

KARS 
Kemal Kaya 
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M. Meclisi B : 56 25.2.1962 O : 2 
KASTAMONU 

thsan geref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

MALATYA 
H. Avni Akşitt 

ANKARE 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ÇANKIRI 
Nurettin. Ok 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaîoğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Muhlis Ete 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

, SİVAS 

Reşat Turhan 

TOKAT 
H. Ali Dizmân 
Zeyyat Kocamemi -

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökay 
KARS 

Sırrı öktem 

Rıza Yalçın 
KIRKLARELİ 

Mehmet Alâeddin Erig 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumçuoğlu 

[Oya katılmtyanlar] 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddîk Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan (B.) 
Refet Sezorin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskahoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 

DENIZLI 
Sinan Bosna 

Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 

'Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinç cioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Güft^oğdu 
Sadık Periııçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler. 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Ali ihsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Nizamettin Er'kmen 
ibrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köy m en 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 

TUNCELİ 

Vahap Kışoğlu 

VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

YOZGAT db ^0mm\n • * *• 

ismail Hakkı Akdoğan 

Nureddin özdemir 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğhı 
Abdullah Çilli 
Ahmet SırVı Hooaoğlu 
inayet Mursaloğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhittin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sanear (B.) 
Selim Sarper (B.) 
ismail Hakkı TeMnel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMIR 
Şeref Bakşık 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan (B.) 
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Saiım Kaygan ' 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Ayni Doğan (B.) 
Fethi Doğanca? 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyâoğlu (B.) 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Keki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özlen 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

M. Meclisi B : 06 15.2.1962 0 : 2 
Ali Erbek 

MALATYA 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muamımer Erten 
Nusret Köklü 
YaJkııp Yıakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
Adıian Karaküçük 

MARDİN 
Mehnnet AK Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sadt Mutlu 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 

[Açik âj 

ifcm 

Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
RefetAksoy (Baş,V.) 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Hâmiıt Kiper 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Rahmi Günay 
Sebata Hastaoğl/u 
Ahmet Kangal 

/elikler] 
1 

Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
SabahatJtân Baytoura 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

f T T l T l A 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Odai öncel 

VAN 
Muslih Görentaş 
Şüıkrü Kösere&oğlu 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 

* 



Dönem : 1 O / 
Toplantı: ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 4 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhu
riyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(Millet Meclisi 1/8, Cumhuriyet Senatosu 1/20) 
Not - Cumhuriyet Senatosn S. Sayısı : 15 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10.2, 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı 361 - 1/20 

Karma Bütçe Komisyona Başkanlığına. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 Şubat 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başlfcana * 

T.B. M. M. 13.2.1962 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No: 1/8 - 103 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 Şubat 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
«onulur, 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 



Dönem : 1 
Toplantı: 1 MÎLLET MECLİSİ S. Sayısı 33 
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ÇVlillet 

Meclisi 1/16, Cumhuriyet Senatosu 1/19) 

Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 14 
Cumhuriyet Senatosu 

Genel Sekreterliği l m . 2 . 1962 
Kanunlar Müdürlüğü 

Sayı: 360 -1/19 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kuruluunun 9 Şubat 1962 tarihli 35 nei Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. • Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
ftsas No : 1/16 102 

Karar No. 28 

1.3 . 2 . 1962 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 Şubat 1962 talihli 35 nei Birleşiminde değiştirilerek ka

bul olunan Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı komisyonumuzca tetkik ve 
müzakere edildi. 

200 liralık müstahdem, ücretlerinin 250 şer liraya çıkarılması dolayısiyle 306/20 nei bölümünden 
20 880 lira düşülerek 202/21 n.ci bölümüne aktarma yapılması alınan prensip kararına uygun oldu
ğu mütalâası ile aynen kabul edilmiştir. • 

422 nei bölümün (R) formülünde yapılan değişiklik de uygun görülerek Genel Kurulun tasvibine 
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

ö. F. Sanar 

Adana 
/ / . Aksa/f 

Hatay 
tf. İnal 

Muğla 
T. Şahin 

Başkan V. 
Elâzığ 

//. Müftügü 

Amasya 
M. Zer en 

İstanbul 
R.Ülker 

Siirt 
A. Ya§a 

Sözcü 
Ankara 

t. Seçkin 

Ankara 
M. Ete 

Kırşehir 
A, Bilgin 

Sivas 
M. Vural 

Kâtip 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Balıkesir 
h\ İslimyeli 

Konya 
/. Baran 

Trabzon 
A. #. Ağanoğlu 

T. Üye 
S. Giirsoylralc 

Balıkesir 
K. Öztaş 

Konya 
R. Özal 

Yozgat 
C. Sungur 

T. Üye 
// . Tunçkanat 

Diyarbakır 
R. İskenderoğlu 

Konya 
(•. Yılma& 



Orman Genel Müdürlüğü 

36 202 Ücretler 
2] Merkez Hizmetlileri ücreti 

36 Bölüm toplamı 
37 ' tkinci kısım toplamı 
40 306 Giyecekler 
40 20 Vilâyetler 
40 Bölüm toplamı 
42 Üçüncü kısım toplamı 
47 tkinci kısım toplamı 

• 47 Üçüncü kısım toplamı 
58 C. Senatosunda eklenen ve 

Karma Bütçe Komisyonunda 
kabul olunan R formülünün 
422 nci bölümüne ek fıkra 

Yangınlarda bilfiil çalışan yangın ekipleri müstahdemlerine ve şoförlere hazır kuvvet teşldli 
için tulum, ayakkabı ve miğfer gibi giyecek eşyalarının icabettirdiği giderler de bu tertipten 
ödenir. 

316 800 
12 215 420 
51 522 081 

900 000 
950 000 

6 193 003 
51 522 081 
6 193 003 

337 680 
12 236 300 
51 542 961 

879 120 
929 120 

6 172 123 
51 542 961 
6 172 123 

337 680 
12 236 300 
51 542 961 

879 120 
929 120 

6 172 123 
51 542 961 
6 172 123 



Dönem : 1 A A 
Toplantı: 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 0 / 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet 

Meclisi 1/10, Cumhuriyet Senatosu 1/18) 

Kot - Cumhuriyet Senatosu S. Sayıaı: İS 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . a . 1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayt: 359 - 1/18 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senaltosu Genel Kurulumun) 9 Şubat 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
tiuad Hayri Ürgüplü 

(hMnhuriyet Senatosu Raşfeanı 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 13 . 2 .1962 

Esas No: 1/10 - 101 
Yüksek Başkanlığa 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 Şubat 1962 tarihli âb nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 



Döntm : 1 
Topkntıi M l L L E T M E C L l S Î S. Sayısı : 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme usulüne ait 3 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması hakkında Kanun 

tasarısı ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
raporları (1/22) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 12 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 • 1647/3666 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet' Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 8 . 12 . 1961 tarihinde kararlaştırılan «Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
•3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması hakkında kanun tasarısı» gerekçesiyle birlikte 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönû 

GEREKÇE 

Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesi «Yüksek 
Soruşturma Kurulu» tarafından haklarında lüzumu muhakeme kararı verilen sanıkların tevkif
lerini mecburi kılmıştır. Kanunun bu hükmüo derece şiddetlidir ki, suça temas eden fiil para 
cezasını müstelzim olsa dahi sanığın tevkifi mecburidir. 

Kefaletle tahliye de mümkün değildir. 

Madde; tevkifi, kanuni şartların tahakkuku halinde, hâkimin takdirine bırakılan «Türkiye 
Cumhuriyeti Anayasası» nm 30 ncu maddesine de muhaliftir. 

Yürürlükten kaldırılması teklif edilen husus, haklarında lüzumu muhakeme kararı verilen 
sanıkların mahkemeye mevkufen sevk edilmeleri keyfiyeti bulunduğuna göre «Yüksek So
ruşturma Kurulu», lüzum gördüğü hallerde, 3 sayılı Kanunun 1 ve 7 nci maddeleri gereğince 
sanıkların tevkiflerine karar vermek yetkisini muhafaza etmektedir. 

Bu itibarla, yapılmış olan tahkikat neticesinde haklarında lüzumu muhakeme kararı verilecek 
olan sanıkların derhal tevkifine gidilmesinin doğuracağı telâfisi imkânsız olan mağduriyetlere 
sebebiyet vermemek için, kanunun 8 nci maddesinin yürürlükten kaldırılması uygun görülmüş
tür. 
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_ 2 -
Anayasa Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 30 . 3.1962 

Esas No: 1/22 
Karar No: 12 

Yüksek Başkanlığa 

Anayasa Komisyonu, T. B. M. Meclisine arzı Balkanlar Kurulunca 8 Aralık 1961 tarihinde ka
rarlaştırılıp Başbakanlığın Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi ifadeli, 23 Aralık 1961 tarihli ve 
71 -1647/3666 sayılı yazısiyle sunulmuş bulunan «Yüksek Adalet Divanının mulhakeme usulüne ait 
3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması hakkında kanım tasarısı» m 8 Ocak 1962,14 Şubat 
1962, 19 Şubat 1962 ve 20 Şubat 1962 günkü birleşimlerinde, - 8 Ocak 1962, 19 Şubat 1962 ve 
20 Şubat 1962 günkü birleşimlerinde Hükümet adına Adalet1 Bakanının ve 14 Şubat 1962 gün
kü birleşimlerinde Hükümet adına Adalet Bakanlığı temsilcilerinin huzuriyle - görüşerek aşağı
daki hususları kararlaştırmıştır : 

1. Anayasanın 8 nci maddesi gereğince, Yüksek Adalet Divanı ve on'dan ayrılamıyacak olan 
Yüksek Soruşturma Kurulu, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde gös
terilen şahısları yargılamak ve gereken tahkikatı yapmak konusunda, mezkûr 1 sayılı Kanuna ek 
22 Aralık 1960 tarihli ve 169 sayılı Kanunun getirdiği tadiller mahfuz kalmak kaydiyle, Anayasa 
Mahkemesi görevine başlayıncaya kadar görevlidirler. Anayasanın 8 nci maddesine bundan başka 
hiçbir mâna verilemiyeceği, Temsilciler Meclisi tutanaklarının incelenmesinden de açıkça anlaşıl
maktadır. (T. C. Temsilciler Meclisi Tutanak Dergisi, B: 53 ve B: 60, S: 644 ve 656). 

Anayasanın hiçbir maddesinde Yüksek Soruşturma Kurulunun ve Yüksek Adalet Divanının 
hukuki mesnedini teşkil eden 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun bütün hükümlerinin 
mülga bulunduğuna dair en ufak bir işaret yoktur. 

Anayasanın 157 nci maddesi, Anayasa hükümlerinin kademe, kaideme yürürlüğe girmesini der
piş etmiştir. Bu hükümlerden T. B. M. M. nin kuruluşu, seçimi ve toplanmasiyle ilgili olanları 
Anayasanın Resmî Gazetede yayınlannıasiyl© 20 Temmuz 1961 tarihinde yürürlüğe girmiştir; 
Anayasanın diğer hükümleri ise, T. B. M. M: nin seçilmesinden yani 15 Ekim 1961 tarihinden iti
baren Anayasadaki geçici maddelerde gösterilen esaslara göre yürürlüğe girmektedir. Anayasanın 
8 nci geçici maddesi hükmü muvacehesinde, Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı
na mütaallik kanuni hükümler, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazetede ilân 
edilmesiyle birlikte yürürlükten kalkacaktır. 

2. Bu durumda, Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazetede ilân edilmesine 
kadar, 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı Kanunun 6 nci maddesinin 22 Aralık 1960 tarihli ve 
169 sayılı Kanunla değiştirilmiş şeklinde zikredilen 27 Mayıs 1960 günü düşürülmüş iktidar erkâ
nı, ezcümle, düşürülmüş Bakanlar hakkında Yüksek Adalet Divanı jfft Yüksek Soruşturma Kuru
lunun görevleri devam etmektedir. 

Anayasa Mahkemesinin görevine başladığdfcı Resmî Gazetede ilân edilmesine kadar, yukarda 
zikredilenlerin dışında kalanlar - ezcümle, bakanlar - için - ise, T. B. M. M. birleşik toplantısında 
Yüce Divana sevk kararı verildiği takdirde -, 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun bâzı hükümlerinin kaldırılması ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesi hakkındaki 12 Haziran 
1960 tarihli ve 1 sayılı Geçici Kanuna ek Kurucu Meclis teşkili hakkında 13 Aralık 1960 tarihli 
ve 157 sayılı Kanunun 38 nci maddesi gereğince, 20 Nisan 1340 (1924) tarihli ve 491 sayılı Teş
kilâtı Esasiye Kanununun 61 ilâ 66 nci maddeleri uyarınca kurulacak Yüce Divan görevlidir. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 45 ) 



3. Diğer taraftan, Anayasanın 157 nci maddesi ile 8 nei geçici maddesi muvacehesinde Yük
sek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanına ait mevzuatta Anayasanın mücerret 30 ve 32 
nci maddelerine aykırı görülen hükümlerin bulunması keyfiyeti, ^.nayasa Mahkemesinin görevine 
başladığının Resmî Gazete ile ilânına değin, Anayasaya aykırılık olarak telâkki edilemez. 

4. Yüksek Adalet Divanının ve Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki varlıkları konusuyla 
hiçbir ilgisi olmamakla beraber, Anayasanın 30 ncu maddesinin, tahkikata mütaallik belli bir kara
rın alınmasının mecburi olarak tevkifi gerektirmesi sistemini tamamen ilga etmiş bulunması netice
sinde, mer'i kanuni hükümlerde yer alan bu sistemin her halükârda ortadan kalkmış olduğuna 
ifaret etmek lâzımdır. 

Gerçekten, Anayasanın 8, 132 ve 151 nci maddeleri 'muvacehesinde, Anayasanın düzenlenmesi
ni ibir kanuna (bırakmaksızın bizzat düzenlediği hususlarla ilgili hükümleri, 'her hangi bir kanun 
hükmü gibi, bahis konusu Anayasa hükümlerinin yürürlüğe ıgirmesinden önce mevcut aynı konu
daki kanun (hükümlerini yürürlükten kaldırır. Gerçi, yargı organları, - Anayasa Mahkemesi gö
revine başladıktan sonra - mer'i ibir kanunun Anayasaya aykırılığı Anayasanın 151 nci maddesi 
gereğince itiraz yoliyle ileri sürülünce, fbu itirazı ıbir meselei müsteihire sayarak dosyayı Anayasa 
Mahkemesine ıgöndermek zorunda iseler de, bu kural, Anayasanın yürürlüğe girmesinden sonra 
yürürlüğe giren İkamın hükümleri içindir. (Temsilciler Meclisi 'Tutanak Dergisi B. : 34 e ek Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası tasarısı ve Anayasa Komisyonu raporu. Temsilciler Meclisi Tutanak 
Dergisi B. : 41 ve 58) 

Bununla beraber, hukuk kuralları hiyerarşisi nazariyesinin, eski Anayasa düzenimiz devrin
den (beri mahkemelerce umumiyetle aksi istikamette uygulanmış olması itibariyle, iltibaslara ma
hal vermemek makısadiyle, Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait 16 Haziran 1960 ta
rihli ve 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin ilgası çok faydalı olacaktır. Zira, mahkemelerin kendi 
ilmî içtihatlarına dayanarak yapacakları yorumlara yasama ve 'yürütme organlarının ve ezcümle, 
Adalet Bakanının en ufak bir müdahale yetkisi mevcut bulunmadığına göre, mecburi tevkif sis
teminin tatbikatını önlemek bu suretle kesin olarak mümkün olabilecektir. 

Ancak, yukardaki mülâhazalar, hiçbir suretle, Yüksek Soruşturma Kurulunun ihtiyari tevkif 
yetkisinin genel hükümler dairesinde mevcut bulunmadığı mânasına alınamaz. 

5. ö te yandan, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki mesnedini 
teşkil eden mezkûr 1 sayılı Kanunu aynı ikanunun son maddesiyle yürütmeye memur edilmiş olan 
Millî Birlik Komitesinin hukuki varlığının sona ermiş bulunması dolayısiyle, bu kanunu yürüte
cek merci ortada bulunmadığından, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hu
kuki varlıklarının sona ermiş bulunduğu iddiası da doğru değildir. 

Filhakika, eğer bu iddia kabul edilecek olsaydı, Saltanat devrinden beri yürürlükte bulunan 
kanun mahiyetindeki birçok hükümlerin ortadan kalkması icabederdi. Bu 'arada, meselâ Türki
ye Büyük Millet Meclisi memurları teşkilâtı haıkkmdaki 5931, 6120, 6194, '6215, 6341 ve 6885 sayılı 
kanunlarla muaddel 5509 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine dair 5 Ocak 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde, bu ka
nunu (Millî Birlik Komitesi Başikanının yürüteceği yazılıdır. Bu kanun yasama organiyle ilgili ol
duğundan, halen fbiazat Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yürütülmektedir. 

Yukarda zikri geçen 3 sayılı Kanunun 26 nci maddesinde de, bu kanunu Balkanlar Kurulunun 
yürüttüğü belirtilmekle ve esasen, Anayasanın 6 nci maddesi gereğince kanunları yürütme görevi 
Cumhurbaşkanına ve Bakanlar Kuruluna ait bulunduğuna göre, bugünkü Anayasa düzenimiz 
içinde, Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu ile ilgili bilcümle hükümleri, Millî 
Birlik Komitesinin hukuki varlığı nihayet bulduktan soma, Bakanlar Kurulu yürütmektedir. 

M.. Meclisi ( S. Sayısı : 45 ) 
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6. Istitraden belirtelim ki, Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kuruluna mütaal-

lik mevzuatta Millî Birlik Komitesine yapılan atıflardan bahisle; Millî Birlik Komitesinin hu
kuki varlığı 25 Ekim 1961 günü T. B. M. M. nin toplanmasiyle sona erdiğine göre, Yüksek Ada
let Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun görevlerinin sona erdiği iddiasına ulaşmak da yan
lıştır. Zira, Millî Birlik Komitesinin hukuki varlığının sona ermiş bulunması, Yüksek Adalet Di
vanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki varlıklarının da ısona ermesi sonucunu değil; fa
kat, 'sadece, mezkûr yargı organlarına ait mevzuatta Millî Birlik Komitesine verilmiş olan yetki
lerin, pek tabiî olarak, sona ermiş bulunması sonucunu doğurur. 

7. Nihayet, T.B.M.M. Birleşik toplantısının 20 Aralık 1961 günkü 6 ncı Birleşiminde, Yüksek 
Soruşturma Kurulunun verdiği vazifesizlik kararma binaen T.B.M.M. ne havale edilen bâzı eski 
Bakanlara ait tahkikat dosyaları için ihzari soruşturma komisyonlarının İçtüzük gereğince seçil
miş bulunmasından, Yüksek Soruşturma Kurulunun kendi hukuki varlığının sona ermiş olduğu
nu bizzat kendisinin kabul ettiği neticesini çıkarmak da yanlıştır. Zira, Yüksek Soruşturma Ku
rulu, bu vazifesizlik kararını, hukuki varlığının sona ermiş bulunmasına değil; fakat, sadece, yu
karda zikri geçen 22 Aralık 1961 tarihli ve 169 sayılı Kanuna istinadettirmiştir. Bu iddianın ta
mamen aksine, Yüksek Soruşturma Kurulundan bu konuda gelen yazının T. B. M. Meclisince 
muameleye konup, İhzari Soruşturma Komisyonlarının seçilmiş olması dahi, Yüksek Soruşturma 
Kurulunun hukuki varlığının kabul edilmekte olduğunu gösterir. 

8. Nitekim, 12 Şubat 1962 tarihli ve 11033 sayılı Eesmî Gazetede yayınlanmış olan 5 Şubat 
1962 tarihli ve 9 sayılı Kanunla Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divaniyle ilgili 
masraflar için ek ödenek verilmiş bulunması da, bn görüşü teyidetmektedir. 

9. 16 Haziran 1960 tarihli ve 3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinde yer alan mecburi tevkif 
sisteminin uygulanmasını önlemek ve Yüksek Soruşturma Kurulunun faaliyetleri bakımından 
Anayasanın 30 ncu maddesinin tatbikini sağlamak maksadiyle sevk edilmiş bulunan Hükümet ta
sarısı, bu mülâhazalarla ve tasarı gerekçesine iştirakle, aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince, Adalet Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Anayasa Komisyonu 
Başkanı 
Ankara 

Muhalefet şerhim 
ilişiktir 

B. Apaydın 

Adana 
Muhalefet şerhim 

ilişiktir 
A. Bozdoğanoğlu 

Kars 
K. Güven 

Başkanvekili 
İstanbul 

Çekinserlik şerhin 
ilişiktir 

S. Evren 

Ankara 
V. Börekçi 

Kastamonu 
A. özdikmenli 

Manisa 
F. L. Karaosmanoğlu C. 

(İmzada hazır 
bulunamadı) 

1 

Sözcü 
İstanbul 
C. Kırca 

Balıkesir 
Kabul reyi sebebi 

ilişiktir 
A. A. Bolak 

Konya 
F. özfakih 

Sivas 
Ody akmaz A 

Kâtip 
Maraş 

Muhalefet şerhim 
ilişiktir 

K. Bağcıoğlu 

Elâzığ 
N. Ardıçoğlu 

Manisa 
Ş. R. Hatipoğlu 

(İmzada hazır 
bulunamadı) 

ürf» 
. Akan 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 45 t 
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Kabul reyi sebebi 

İhtilâl hukukundan normal ve gai hukuka avdette Kanun Koyucunun, iskolâstik bir. hukuk an
layışı ve tatbikatçısı zihniyetinden uzak ve yapıcı bir hukuki haletle davranmasında isabet gördü
ğüm ve hürriyetlerimizi sıyanet eden Anayasa ve dibacesine ve zaviyei niyetten inandığım için 
Hükümet tasarısına lehte rey veriyorum. 20 . 2 . 1962 

Balıkesir Milletvekili 
Ahmet Aydın Bolak 

Çlekinssrlik şehri 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu 1 numaralı Kanun ile kurulmuş ve vazi-
felendirilmiştir. Bu kanun mülga olduğundan bu kanuna göre teşekkül eden müesseseler de Millî 
Birlik Komitesi ile birlikte sona ermiştir. 

Bahis mevzuu kanun; Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hâkim ve sav
cılarının Millî Birlik Komitesince tâyinini âmirdir. Verilecek bâzı kararların tasdiki Komiteye bıra
kıldığı gibi Soruşturma Kurulunun meni muhakeme kararlarına itiraz hakkı da Komiteye verilmiş
tir. Adalet Divanı, Millî Birlik Komitesince tâyin edilecek mahalde vazife görür. 

Bu hususlara ait hükümlerin tatbiki imkânsız olduğuna göre; Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek 
soruşturma Kurulu vazifeye devam edemezler. 

Ayrıca; 3 numaralı Kanun bu iki organın sadece (özel çalışma) usulünü tâyin maksadiyle 1 
numaralı Kanuna göre çıkarılmıştır. Vazifesi kalmıyan bir mahkemenin özel çalışma usulünden 
bahsedilmiyeceği aşikârdır. Kadük bir kanun tatbik edilemez. 

Anayasanın muvakkat 8 nci maddesine dayanılarak bu organlara artık vazife gördürülemez. Zi
ra ; 8 nci madde, Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurulların kaıruluş kanunları yürürlü
ğe konularak görevlerine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin tatbikini mutazammın-
dır. Buna nazaran; kuruluş kanunları kabul edilene kadar bâzı organ, kımıl ve müesseseler halen 
yürürlükte olan kanunlarına istinaden vazife ifasına Devlet hayatındaki devamlılık prensibi bakımından 
faaliyette bulunacaklar, demektir. Danıştay, Askerî Yargıtay, Uyuşmazlık Mahkemesi, Yüksek Hâ
kimler Kurulu gibi müesseseler bunlar arasındadır. Bu müesseselerin halen kanunları vardır ve 
o kanunlardaki hükümlere göre devamları hukukidir. Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruştur
ma Kurulunun T. B. M. Meclisinin açılışından sonra faaliyetini hukukileştirecek ve Anayasanın 
8 nci maddesinde sarahatle zikredilen (hükümler) halen yürürlükte olan bir kanunda mevcudolma-
dığmdan bu kurullar Anayasa müessesesi olarak muvakkaten devam vasfını taşıyamazlar. (Hüküm) 
ancak kanunlarda bulunur. T. B. M. Meclisi açılana kadar bu kurulların mevcudiyeti kanuni idi. 
Fakat T. B. M. Meclisinin açılmasından sonra artık bu iki organın hukuki mesnedi kalmamış bu
lunmaktadır. 

Anayasanın geçici 8 nci maddesinde yeni ve eski müesseseler bakımından gerek tarzı teşekkül ve 
gerek vazife ve salâhiyet itibariyle bu hukuki muadelet prensibi gözetilmiştir. Gerek Yüksek Ada
let Divanı gerek Yüksek Soruşturma Kurulu yeni Anayasada muadeleti olmayan nev'i şahsına mün
hasır birer ihtilâl organıdırlar. Hükmen ve hukukan (caduc) birer teşekküldürler. Vazife ve sa
lâhiyetlerinin hududu bir intikal mekanizması olarak ellerindeki tahkik mevzuları üzerinde, nor
mal kaza ve mercilerine aidolan dosyaları buralara tevdi ve Anayasa Mahkemesine mevdu husus
larda da bu müessese kuruluncaya kadar tatil kararı vermek gibi mahdut bir salâhiyete inhisar et
miştir, Esasta bu muhalefet kaydı ile, ancak, Meclisimizin tatbikattaki güçlükleri gidermek ve hak 
ve hürriyetleri teinin etmek mevzuundaki kutsi vazifesi itibariyle de çekinser kalmış bulunuyo
rum. 

Anayasa Komisyonu Başkanvekili 
İstanbul Milletvekili 

Saadet Evren 

M. Mtelisi ( S. â&yifti : 49 ) 
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Muhalefet Şerhi 

Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu 1 numarallı Kanun ile kurulmuş ve va-
zifelendirilmiştir. Bu kanun mülga olduğundan bu kanuna göre teşekkül eden müesseseler d* 
Millî Birlik Komitesi ile birlikte sona ermiştir. 

Bahis mevzuu kanun; Yüksek Adalet Divanı ile Yüksek Soruşturma Kurulunun hâkim ve sav-
cılarımn Millî Birlik Komitesince tâyinini âmirdir. Verilecek bâzı kararların tasdiki Komiteye 
bırakıldığı gibi Soruşturma Kurulunun meni muhakeme kararlarına itiraz hakkı da Komiteye 
verilmiştir. Adalet Divanı, Millî Birlik Komitesince tâyin edilecek mahalde vazife görür. 

Bu hususlara ait hükümlerin tatbiki imkânsız olduğuna göre; Yüksek Adalet Divanı ve Yük
sek Soruşturma Kurulu vazifeye devam edemezler. 

Ayrıca; 3 numaralı Kanun bu iki organın sadece (özel çalışma) usulünü tâyin maksadiyle 1 
numaralı Kanuna göre çıkarılmıştır. Vazifesi kalmıyan bir mahkemenin özel çalışma usulünden 
bahsedilemiyeceği aşikârdır. Kadük bir kanun tatbik edilemez. 

Anayasanın muvakkat 8 nci maddesine dayanılarak bu organlara artık vazife gördürülemez. 
Zira; 8 nci madde, Anayasaya göre kurulacak organ, kurum ve kurulların kuruluş kanunları 
.yürürlüğe konularak görevlerine başlayıncaya kadar, bu konulardaki hükümlerin tatbikini mu-
tazammmdır. Buna nazaran; kuruluş kanunları kabul edilene kadar bâzı organ, kurul ve mües
seseler halen yürürlükte olan kanunlanna istinaden vazife ifasına Devlet hayatındaki devamlılık 
prensibi bakımından faaliyette bulunacaklar, demektir. Danıştay, Askerî Yargitay/ Uyuşmazlık 
Mahkemesi, Yüksek Hâkimler Kurulu gibi müesseseler bunlar arasındadır. Bu müesseselerin ha
len kanunları vardır ve o kanunlardaki hükümlere göre devamları hukukidir. Yüksek Adalet Di
vanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunun T. B. M. Meclisinin açılışından sonra faaliyetini hukuki-
leştirecek ve Anayasanın 8 nci maddesinde sarahatle zikredilen (hükümler) halen yürürlükte 
olan bir kanunda mevcudolmadığmdan bu kurullar Anayasa müessesesi olarak muvakkaten de
vam vasfını taşıyamazlar. (Hüküm) ancak kanunlarda bulunur. T. B. M. Meclisi açılana kadar 
bu kurulların mevcudiyeti kanuni idi. Fakat T. B, M. Meolisinin açılmasından sonra artık bu iki 
organın hukuki mesnedi kalmamış bulunmaktadır. 

Anayasanın geçici 8 nci maddesinde yeni ve eski organlar bakımından gerek tarzı teşekkül 
ve gerek vazife ve salâhiyet itübariyle bir hukuki muadelet prensilbi gözetilmiştir. Gerek Yüksek 
Adalet Divanı ve gerekse Yüksek Soruşturma Kurulu yeni Anayasamızda muadeleti olmıyan nevi 
şahsına münhasır birer organdırlar. Hükmen ve hııkukan kadük birer teşekküldürler. Vazife ve 
salâhiyetlerinin hududu bir intikal mekanizması olarak ellerindeki tahkik mevzularını aidolduk-
ları mahkemelere göndermekten ibarettir. 

Anayasa Komisyonu Başkanı Kâtip 
Ankara Maraş 

Burhan Apaydın Kanal Bağcı oğlu 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet M velisi 
Adalet Komisyonu 23 , 2 . 1962 

fiJms^No. 1/22 
Karar No. ti 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

'Yüksek Adalet Divanının Muhakeme Usulüne ait. :î .sayılı Kanunim 8 nci maddesinin kaldırıl
masına dair Hükümet tarafından hazırlanan 8 . 12 . 1961 tarihli kanun tasarısı komisyonumu
za havale edilmekle, • Adalet Bakanı hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu : 

Adana 
A li Bozdoğanoğlu 
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1. 1924 tarih ve 491 sayılı Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı hükümlerinin kaldırılması 

ve bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair 1 sayılı Kanunun 6 neı maddesi gereğince; sakıt 
Reisicumhur ile Başvekil ve vekilleri ve eski iktidar mensuplarının ve bunların suçlarına iş
tirak edenleri yargılamak üzere Yüksek Adalet Divanı ile sanıkların sorumluluklarını araş
tırmak ve haklarında son tahkikat açarak Yüksek Adalet Divanına verilmeleri gerekip ge
rekmediğine karar vermek üzere Yüksek Soruşturma Kurulu adı altında iki organ teşkil 
olunmuştur. Mezkûr maddenin son1 fıkrasına göre; yargılamaları 1924 tarihli Teşkilâtı Esa
siye Kanununa göre Divanı Âliye ait bulunan şahıslar hakkında soruşturma ve yargılama 
yetkisine dahi sahibolan ve hukuki varlıkları itibariyle yekdiğerini tamamlıyan bu iki or
gandan Yüksek Soruşturma Kurulunun çalışma ve faaliyet sahası 22 . 12 . 1960 tarih ve 169 sa
yılı Kanun, ile talhdidedilerek görev ve yetkileri sadece iskât edilen balkanların ve mebusların 
vazifelerinden doğan suçlara ve bu suçlara iştirak edenlere inhisar ettirilmiştir 

3 sayılı Kanunun 7 nci maddesi; Yüksek Soruşturma Kurulu ile Soruşturma kurullarının 
sanıklar hakkında C. M. U. K. nun 104, As. M. U K. nun 105 nci maddelerindeki sebeplerle 
tevkif karan verebileceklerini, 8 nci maddesi ise, soruşturma sonuna kadar kefaletle veya 
kefaletsiz tahliye kararı verilemiyeceğini, sanıkların Yüksek Adalet Divanına mevkufen sevk 4» 
edileceklerini âmir bulunmaktadır. 

Fevkalâde ahval ve şartlar altında konulmuş olan tevkif mecburiyetini, müsnet suç mev
zuu ne olursa olsun haklarında lüzumu muhakeme kararı verilmiş sanıklara tatbiki, ilerde 
telâfisi gayrimümkün mağduriyetlere yol açması bakımından ağır bir mahiyet tanıdığı izahtan 
varestedir. 

2. Sanıkların tevkifini mecburi kılan 8 nci madde Anayasamın 30 ucu maddesine muhaliftir. 
Tevkif müessesesi ihtiyati bir tedbirdir. Usûl kanunlarının tâyin ve tesbit eylediği şartların 
tahakkuku halinde hâkimin takdiri ile tatbik olunan bu müeyyidenin «mecburiyet» taşımasını 
30 ncu madde ile telife imikân yoktur. Mevzuatımızda 8 nci madde gilbi tevkif mecburiyetini ih
tiva eden (1609, 1918 sayılı kanunlar v. s.) hükümlerin Anayasanın 30 ncu maddesi muvacehesin
de mülga olduğuna tatbik kabiliyeti (bulunmadığına ve mahkemelerde defi yoluyla nazara alına
bileceğine, yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifinde dahi bulunulmasına lüzum olmadı
ğına mütedair, mütalâaya gelince; 

Anayasanın geçici 9 mcu maddesine göre; Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî 
Gazetede yayınlanmasından önce mahkemelerde kanunların Anayasaya aykırılığı, iddiası ileri (sü
rülemez. Mahkemelerce de kanunların Anayasaya aykırılığına dayanılarak karar verilemez. Şu 
hale nazaran bir kimse 8 nci maddenin Anayasaya aykırılığı iddiasını mahkemede ileri süre-
miyecek, mahkeme de nazarı itibara alamıyacaktır. Bu mahzurları bertaraf etmek maksadiyle adı 
geçen tasarının getirilmesindeki zaruret aşikârdır. 

3. Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı Anayasa Mahkemesi kuruluş, ve 
yargılama usulleri hakkındaki Kanun yürürlüğe konularak, Anayasa Mahkemesi görevine başla
yıncaya kadar faaliyetine devam edecektir. Anayasanın geçici 8 nci maddesi sarihtir. Bu hususta 
en küçük tereddüde mahal yoktur. Kanun vâzıı «organ» tabiriyle Yüksek Soruşturma kurulla-
riyle Yüksek Adalet Divanını da kasdetmiştir. Bir ihtilâl rejiminden anayasa müesseselerine ge
çitte hoşluk bırakılmaması için âzami hassasiyet gösterilmiş ve organların çalışma şekil r e şart
ları ve zamanı tedbit (olunmuştur. Bu cümleden olmak üzere Divanı Âlinin salâhiyetlerini haiz 
bulunan Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulu görev ve yetkilerini Anayasa Mah
kemesi Kurulunca ona devredeceklerdir. Teferruata taallûk eden hususlar ayrıca içtüzüklerle hal
ledilecektir. 

Temsilciler Meclisinde, 'geçici 8 nci maddenin müzakeresinde; maddenin mâna ve mahiyeti ve 
şümulü üzerinde durulmuştur. Anayasa Komisyonu Başkanının maddeye ayrıca «Yüksek Soruş
turma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı Anayasa Mahkemesi kuruluncaya kadar görevlerine devam 
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ederler» ibaresinin konulması teklifine karşı «teklif sadece 27 Mayıstan sonra yasama v© yürütme 
yetkisini kullanan M. B. K. si tasarrufları için mütalâa edilecek iki konuya taallûk ediyor. As
lında müzakere edilmekte olan geçici madde bundan çok daha geniş ve şümullüdür. Türkiye'de 
hiçbir müesseseyi boşlukta bırakmamaktadır. Maksat ifade edilmiştir.» mealinde beyanda bulun
ması ve teklif sahibinin de beyanı kâfi görmesi her iki organın hukuki varlıklarının, görev ve 
yetkilerinin devam etmekte olduğuna dair hukuki ıgörüşü katiyetle teyidetmektedir. Ayrıca 
Millî Birlik Komitesinin 18.10.1961 tarih ve 10935 sayılı Kararında aynen; «Divanın hukuki 
sıfatı yeni Anayasanın geçici 8 nci maddesi gereğince devam etmekte olduğundan ancak görevi
ne dâhil dâvaların tetkik ve rüyeti için Ankara'da Meclis binasındaki mahsus mahalde çalış
malarına devam etmesi uygun görülmüştür.» denilmek suretiyle maddenin mahiyeti ve şümulü 
bir kere daha tesbit olunmuştur. 

4. Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki varlıklarına vâki itiraza 
gelince; 

12.6.1960 tarih ve 1 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre; Millî Birlik Komitesi, genel se
çimlerde kurulacak Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevine başlamâsiyle hukuki varlığını kay
beder. Ve kendiliğinden dağılmış olur. Buna mütenazır olarak Anayasanın geçici 4 ncü madde
si de Büyük Millet Meclisinin toplanmasiyle sadece Kurucu Meclis, Temsilciler Meclisi ve Millî 
Birlik Komitesinin hukuki varlıklarının sona ereceği kaydını taşımaktadır. Buna mukabil Anaya
samızda ve sair mevzuatta Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunun hukuki var
lıklarının sona ermesine dair tek bir hüküm yoktur. Muterizlerin; Millî Birlik Komitesiyle bir
likte Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Kurulunun mevcudiyeti nihayet bulmuştur. 
Zira her iki organın hâkim ve savcılarını komite tâyin eder. Meni muhakeme kararlarına itiraz 
Komiteye verilmiştir, şeklindeki mütalâaları yerinde değildir. Üyelerin Komitece tâyini organın 
vazifesine devamına mani olamıyacağı gibi esasen 3 numaralı Kanunun 13 ncü maddesine göre 
de, muhakemenin men'i kararlarının bir daha gözden geçirilmesi talebi itiraz mahiyetinde olma
dığından soruşturma kurullarının verecekleri kararlar üzerinden hukuki netice tevlidetmekten de 
uzaktır. ' 

Kaldı ki, Anayasamızın 157 nci maddesi Anayasa hükümlerinin kademe kademe yürürlüğe gi
receğini göstermektedir. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşu, seçimi ve toplan
ması ile ilgili hükümler yaymlanmasiyle diğer hükümler ise geçici maddelerde gösterilen esaslara 
göre yürürlüğe girecektir. Geçici 8 nci madde, Yüksek Adalet Divanı ve Yüksek Soruşturma Ku
rulunun hukuki varlıklarının Anayasa Mahkemesinin görevine başladığının Resmî Gazetede ilânı 
ile .son bulacağını âmir bulunmaktadır. 

Bu sebeplerle kanun yazımın maksadına ve Anayasaya uygun olan Hükümet kanun tasarısı ge
rekçesiyle aynen kabul edilmiştir. 

Umumi Heyetin tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
istanbul 

/. H. Tekine! 

îçd 
M, Ankan 

Sözcü 
Denizli 
H. Oral 

îzmir 
M. Uyar 

Mardin 
T. Oğut 

Aydın 
Muhalefet şerhim eklidir 

0. Apaydın 

Kars 
L. Akütüm 

Uşak 
A. R. Akbıyıkoğlu 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
N. Diler 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
E. K. Aybar 
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Muhalefet şerhi 

I - Tadilâtı istenen 3 sayılı Kanun, 1 No. lu 1924 tarihli Teşkilâtı Esasiye Kanununun tadiline 
mütedair Kanunla teşkil olunan ve vazifeleri gösterilen Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek 
Adalet Divanının «özel çalışma usulünü». gösteren bir Kanundur. 334 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının meriyete girmesi ile 1 No. lu Kanun ortadan kalkmıştır. Kuruluş Kanurfu mülga ol
duğuna göre, Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanının vazaifi sona ermiş bulun
maktadır. Bu sebeple, vazaifi ve hukuki mevcudiyetleri kalmıyan bu teşekküllerin, özel çalışma 
usulünü gösteren 3 sayılı Kanunun dahi hayatiyeti ve tatbik kabiliyetleri kalmamıştır. 

II - Yüksek Soruşturma Kurulu ve Yüksek Adalet Divanı, Anayasanın geçici 8 nci maddesinde 
bahsedilen eski organ, kurum ve kurullardan madut değildir. Zira, bu iki teşekkül fevkalâde ka
za mercilerindendir. Anayasamızda, 32 nci madde muvacehesinde, bu teşekküllerin yerini tutacak, 
organ ve kurumlar mevcudolamaz. 

III - Anayasanın 30 ncu maddesi esasen mecburi tevkif sistemini tanzimi bir hükümle ilga et 
mistir, Bu sebeple de tadil teklifinin reddi icabeder, 

Aydın ı 
Orhan Apaydın 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne ait 
3 sayılı Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Yüksek Adalet Divanının mu
hakeme usulüne ait 3 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü Bakan
lar Kurulu yürütür. 

8 .12.1961 

Başbakan 
î. înönü 

Devlet Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. ÖUm 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakam 

A. Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Sv 

Adlalet Bakanı 
S. Kututluoğlu 
İçişleri Bakanı 
A. Topaloğlu 
Maliye Bakanı 

Ş. înan 
Bayındırlık Bakanı 

E. Paksüt 
Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

8. S&ren 
Tarım Bakanı 

C. Oral 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Basm-Yayın ve Turizm 

Bakanı 
K. EvUyaoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakanı 
8. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H. încesuhı 

Ticaret Öakanı 
î. Gürsdn 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

Ş. Buladoğlu 
Ulaştırma Bakanı 

C. Akyar 
Sanayi Bakanı 

F, Çelikbaş 

İmar ve Ifckân Bakanı 
M. Güven 
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