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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığı ile 
Devlet Meteoroloji îş'eri Genci Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Devlet Üretma Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

ile, 
Orman Genel Müdürlüğü bütçelerinin görüş

meleri bitirildi. 
11 Mayıs 1965 Salı günü saat 10,00 da top

lanılmak üzere, Birleşime saat 19,50 de son ve* 
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekili Cumhurb ıskanı ~ca S. U. 

Muhittin Kılıç Âdil Ünlü 
Kâtip 
Bolu 

Sırrı Uzunhasanoğhı. 

» > • • < • » — - * • • • 

KÂTİPLER 

B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati : 10.00 

BAŞKAN — İhsan Hamit Tigrel 
Sakıp önal (Adana), Kudret Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

YOKLAMA 

BAŞKAN — Komisyondaki arkadaşlarımın 
da hesaba katarak müzakereye devam edebiliriz. 

3. —BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1/836) 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/837) 

BAŞKAN — Bütçe üzerinde görüşmelere 
başlamadan önce, dün görüşülmesi tamamlanan 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ile 
Orman Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçeleri 
açık oylarınıza arz edilecektir. 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/825, 
C. Senatosu 1/540) (S. Sayısı : 587) (1) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

O — Ulaştırma Bakanlığ Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi Ulaştırma Bakanlığı Büt-

(1) 587 S. Sayılı basmayazı 5.5. 1965 ta
rihli 76 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. 

çesinin müzakeresine başlıyoruz. Söz istiyenler, 
şimdiye kadar grupları adına yalnız Adalet Par
tisi adına Sayın Ethem Erdinç söz istemiştir. 
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FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — C. H. P. 

Grupu adına, ben konuşacağım. 
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Fehmi 

Alpaslan, buyurunuz. 
Bunun haricinde söz alanlar; Sayın Hilmi 

Onat, Sayın tnceoğlu, Sayın Cenap Ege... 

C..H. P. GRUPU ADINA FEHMÎ AL
PASLAN (Artvin) — Yüce Senatonun Muhte
rem Başkan ve değerli üyeleri, 

Büyük milletimizin günlük hayatlarının her 
dalında etkisi olduktan başka, halde ve istik
balde millet ve Devletin iktisadi ve askerî gücü 
ile yakından ilgili sayısız büyük hizmetleri 
bünyesinde toplamış bulunan dev teşekküllerin 
idaresini, doğrudan veya dolaylı olarak uhde
sinde bulunduran Ulaştırma Bakanlığının 1965 
yılı bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Par
tisi Senato Grupunun görüşlerini arz ediyorum. 

Yüksek Ulaştırma Bakanlığının bundan 
evvelki bütçe görüşmesinde de, objektif esas
larla millî görüşün gereklerini arz ve izaha 
çalışarak bâzı temennilerde bulunmuştuk. Dün
den bugüne bir de3işiklilc olmamıştır. Husu
siyle içinde bulunduğumuz siyasi ortamda böyle 
bir bün^evi derişikliği beklemek de insaflı 
olmaz. Filvaki, 1961 yılından bu yana, Ulaş
tırma Bakanlığı hiçbir zaman bir C. H. P. li
nin elinde bulunmamıştır ama, sorumluluğuna 
katıldığımız hükümetlerin tüm icraatı üzerin
de iktidarda iken başka, muhalefette iken bir 
başka görüş taşımamız veya o yolda bir ifa
deye gitmemiz bahis mevzuu edilemez. Bu, bi
zim yapabileceğimiz bir hareket tarzı değildir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Kuruluşları gerçekten millî fedakârlıklarla 

tamamlanmış, işlemeleri için milletçe mümkün 
olan her fedakârlık yapılmış olduğu halde, 
işletmeciliklerinde bir türlü özlenen sonuca 
varılamıyan bu Bakanlık bünyesindeki teşek
küllerin, her sahada topluca ileriliğe gidilmekte 
olduğu yeni Anayasa düzeniyle de tenkidlcri 
bertarafı zaruri bir gerçek halinde durmakta
dır. 

Ancak, şu kadarım rahatlıkla arz edebiliriz 
ki, yaşadığımız açık rejimde ortaya dökülen şi
kâyetler, bütün tedavi çareleri uygulanmaya 
başlasa bile, kısa zamanda halli mümkün oîmı-
yacak derecede derin kök salmış geçen uzun 
yılların ıstırap verici tutumunun eseridir. 
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Her alanda cemiyetimize miras kalan mesele

lerden bir başlıcası olan Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesindeki aksaklıkların, yeni hamleci ruhla 
beklenen istikamette aziz milletimizin hayrına 
gelişeceği ümidini muhafaza ediyoruz. 

İnönü Hükümetinin son zamanlarında cesa
retle alman bâzı karar ve teşebbüslerin, esa
sen mevcut ümitlerimizi takviye etmiş oldu
ğunu ve yeni Hükümetin de hassaten yeni hü
kümetteki sorumlu Bakanın da bu ümidi kıra
cak her hangi bir tutuma girmiş olmamasın
dan duyduğumuz memnunluğu belirterek, gö
rüşlerimizin en iyi yürekle dile getirildiğine 
inanlımasmı bilhassa rica ederiz. 

Sayın Başkan ve değerli setiatörler; 
Hazerde ve seferde yurt ulaştırma politi

kasının, yürütme görevini yükümlenmiş olan 
Ulaştırma Bakanlığı merkezi teşilât olarak, de
netlenmesi kendisine verilmiş olan deniz, kara 
ve hava ulaştırmış üe haberleşme teşekkül
lerinin, T. B. M. Meclisi nezdinde ve Hükümet 
bünvesinde en üst derece ve kademede mümessil
liğini ifa eder. 

Bakanlık, bu görevin ivi surette yerine geti-
rildimesi için, denetimi kendisine mevdu daire
lere mütenazır olarak, tarife ve ticaret, deniz 
ve liman işleri, sivil havacılık, kara nakliyat 
daireleri ile diğer bakanlıklarda mevcut müs
teşarlık, müşavirlik ve teftiş heyeti gibi daire
lerle donatılmıştır. 

Ulaştırma Bakanlığının, kuruluşundan bu 
yana değişen memleket ve dünya şartları sebe
biyle, merkezi teşkilât olarak ihtiyaçlara ce
vap vermekten uzak kaldığı ve yürütülmesi ile 
görevli isler bakımından gerek teşkilât ve 
gerek kadro itibariyle yeni bir revizyondan 
""^irilmesi zamanının geldiŞi kanısındayız. 
Filhakika, Ulaştırma Bakanlığının kuruluşu 
hakkındaki 4770 sayılı Kanun, ulaştırma hizmet
lerini gören genel müdürlüklerin mülhak büt
çeli birer âmme müessesesi olarak idare edildiği 
devreye raslamakta olup, o zamandan sonra 
bu Bakanlığın denetimine bağlı olan genel 
müdürlüklerin, İktisadi Devlet Teşekkülü veya 
anonim ortaklık halinde hukukî hüviyet değiş
tirmiş olmaları, ulaştırma sisteminde mevdana 
gelen teknik ve ekonomik değişiklikler ve büyük 
inkişaflar, bu bünyevi tahavvülü zaruri kılmak
tadır. 

- 5 3 1 — 
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Bu itibarla, bir tarafta Merkezi Hükümet 

teşkilâtı, mehtap projesi faaliyeti, diğer taraf
tan İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Dü
zenleme Komisyonunu!* ulaştırma ve haberleş
me müesseselerinin hukukî bünyelerini tanzim 
ve tesbîti ve en nihayet yeni personel rejimi 
kanunlaştıktan aonra, vakit kaybetmeden Ba
kanlık Teşkilât Kanununun ele alınması mut
lak bir zarureti ifade etmektedir. 

Burada şu ciheti de açıklamak isteriz ki, per
sonel mevzuatının ümitlere perde geren do
ğuşu gecikecek ise, hakların teminata alın
masından daha çok, hizmetin yürümesi mak
sadında, Bakanlık bünyesinde beliren ihtiyaç
lara göre değişikliklere gitmek lâzım ve zaruri 
olup, bu mevzudaki ilgisizliğin milletin sıkın
tılarını artırmakla sonuçlanacağım takdir et
mek lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

Şimdi de özet olarak, Bakanlık bünyesinde
ki, teşekküllerin faaliyeti üzerinde durmamıza 
müsaadelerini rica edeceğiz. 

Devlet Demiryolları : 
Devlet Demiryolları Umum Mübİrülüğü, Cum

huriyet tarihimizde, 506 ve 1042 sayılı kanun
lar ile kurulmuş mülhak bütçeli bir âmme 
müessesesi olarak uzun müddet faaliyette bu
lunduktan sonra idare ve işlemlerine, ticari ve 
iktisadi ieardara göre elastikiyet verilmek düşün
cesi ile 1953 yılında İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline getirilmiştir. 

Ancak, bu bünye değişikliği yapılırken, Ge
nel Müdürlüğün malî durumu nazara alınma
mış ve mütedavil sermayesi olmadan bir sürü 
borç altında bırakılmıştır. Bu suretle yeni 
hukukî bünyeye intikal ettiği andan itibaren 
devredilen sabit ve müteharrik alât ve edeva
tın (binalar, yollar, lokomotifler ve vagonlar) 
ıslahı ve yenilenmesi çok büyük güçlükler gös
termeye başlamış, buna inzımamen iktisadi ve 
ticari değişiklikler, kamyon ve otobüs rekabeti 
ve sair maddi ve zamanın ieabı olarak mânevi 
sebepler altında Genel Müdürlük, bir türlü kârlı 
ve verimli duruma geçememiştir. 

Devlet Demiryollarının bu durumu nazara 
alınarak Beş Yıllık Plânlı devrede ilk iş olarak 
uzun senelerden beri yenilenmiyen tesis ve va
sıtaların yenilenmesi ele alınmış ve buharlı işlet
meden dizel, elektrik ve telekominikasyon sis
temine geçilmesi kararlaştırılmış ve ilk plân 
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senesi olan 1963 te 173 milyon, 1964 yılında 
da 185 milyon liralık yatırım yapılmıştır. Bu 
yatırımların her yıl daha da artan hızla de
vamı kaçınılmaz bir zaruret olup, zaruretlerin 
de üstüne çıkılması temennimizdir. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünün 
içinde bulunduğu müşkül durumu düzeltmek 
üzere, aşağıda arz edeceğimiz tedbirlerin alın
masında fayda mülâhaza etmekteyiz. 

1. Genel Müdürlük merkez teşşkilâtı ile iş
letme, fabrika, limanlar ve sair bilûmum işyer
lerinde randımanı artıracak âzami nisbette 
tasarruf, disiplin ve metotlu çalışmanın sağ
lanması. 

Bakanlığın ilk iş olarak ele alması ve ger
çekleştirmesi gereken husus bu olup, bu cihet te
min edilmedikçe geri kalan hiçbir tedbir kâfi 
derecede fayda sağlıyamıyaeaktır. 

Ancak, arz ettiğimiz tasarruf, disiplin ve ras
yonel çalışmanın lâf ile ve despot bir idare 
tarzı ile temin edilemiyeceği artık anlaşılmıştır. 
O halde, hemen personel haklarının ele alın
ması İktisadi Devlet Teşeküllerinin yeniden 
düzenlenmesi hakkındaki Kanunun ruh ve mak
sadına uygun esaslarla perosnelin kayıtlı isti
fadelere kavuşturulması gerekmektedir. 

Devlet Demiryollarının personelini, üretici 
ve tüketici vasıflarında mütalâa ederek; sıkıntı
nın tamamını çeken aktif personelin hakları 
konusunda daha ziyade hassas davranmak işin 
ve sosyal adaletin icabıdır. 

Genel Müdürlük, hazırladığı yönetmelikle 
personeline bâzı haklar tanımıştır. Fakat, tat-
bikatmdaki aksaklıkların ıstırap verici şikâ
yetlerinden kurtulmak için tedbir almak lâzım-
gelmektedir. 

Misal olarak arz edelim : Aktif personele 
hizmet evi verilir, diye yönetmeliğe hüküm kon
muştur. Fakat, tatbikatta aktif personele hiz
met evi karşılığı 50 lira gibi bir para veril
mekle yetinilir ve hizmet evleri daha çok masa 
başı personelinin istifadesine arz edilir. 

Aktif h'zmefcte çalışan personelden trsn 
personeli diye adlandırılanlar, kilomctro taz
minatı alıyorlar gerekçesi ile, ev hakkından 
mahrum edilmişlerdir. H'Vbuki banlara veri
len kilometre tazminatı eski çağların şartlarına 
göre düzenlenmiş olup değer taşımamaktadır. 

.— 532 
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Onun için ; 
a) Tren personelinin Mlome're saatleri

nin 2 liraya, yedek göravUleıinkin'n da yarı
sına çıkarılması, 

b) Hizmetevi hakkı olanlardan ev verile-
miyenlere bu günkü kira bedel'erine göre pa
ra verilmesi, 

c) Manevra, harebet ve muhabere tazmi
natlarının günün ihtiyacına göre ayarlanması, 

d) Gişe ve kasa tazminatlarının, Davletin 
diğer iş yerlerindeki seviyeye yüVselti'mesi, 

e) Gıdasızlığın gstirmekte olduğu felâket
ler nazarı itibara alınarak, aktif p3rsonel,e, aynî 
yardım yapılması, hususlarının öncelikle ele 
alınmasını, yukarıda arz ve izahına ç lıştı
ğımız prensiplerin yürütülmesinin vazgeçilmez 
şartları olarak tavsiseye şayan bulmaktayız. 

2. — Kamyon ve otobüs rekabeti nazara alı-
narak ve günün rekabeti nazara alınarak ve 
günün realitleri kabul edilerek, yolcu ve eşva 
nakliyat tarifelerinde vatandaşın ödeme gücü 
ve piyasa vaziyetine uygun indirim yapılması 
ve abonman s:stem!|erinin tatbik edilmesi, 

3. — Motorlu tren seferlerinin artırılarak 
yolcu nakliyatında posta trenlerinin peyderpey 
terki, 

4. — Denizci1 ik Bankası ile irtibat krrularak, 
Bandırma - îzm'r motörMi trenlerini a her gün 
yapılması, 

5. — Ankara - Haydarpaşa motorlu sefer
lerinin günde ik"ye çıkarılması ve seyir zama
nının 1 - 2 saat kısaltılması, 

6. — Motorlu tren1 e yataklıların yemek fiyat
larının ve mevsimlik olarak nakliya fiyatlarının 
düşürülmesi, 

7. — Kadroya hiç bir suretle yeni memur 
ve :'şçi a^nmaması ve ehliyetsizlerin de tasfiy si. 
(Bu tasfiye tabiatiyle objektif esaslara gö"e 

yapılmalı ve tasf yeyi yapacak olan tarfiy3 edil
mesi icabeden kişi olmalı) 

8. — Diz3İ makinalarm bir an önce servise 
konulması (Bu suretle dedikolusu bitmez tüken
mez dizel alım iş'nin gerçek vaziyeti de ortaya 
Çikm:ş o!ur.) 

9..— Doğu ve Güney ekspreslerinin ıslâhı, 
süratlerinin artırılması, makina ve vagonları
nın düzeltilmesi ve bâzı mahcubiyet verici hal
den çıkarılması, 
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10. -r— Maliyet altı 4;aşımaların azaltılması, 
11. — A, B tipi vagonların temiz tutulması, 

yolculara iyi muamele edilmesi, değişen şartlara 
uyulması ve e:ki zihniyet'n terkedi mesi, 

12. — Yataklı vagonların ıslâhı, gişeler me
sai saatlerinin tanzimi. 

Bunlar, Devlet "DemiryoVarı için hatırımıza 
gslen sade isteklerdir ve hiç şüphesiz bu istek
ler hizmetinde bulunduğumuz Aziz Millet'mi-
zin hattâ feryat halini alan şikâyetlerinden de 
mülhem olunmak suretiyle ele alınmış bulun-
makadır. 

Denizcilik Bankası : 
5842 sayılı Kanunca 1952 yılında anonim or

taklık olarak kurulan bu müessese, 440 sayılı 
Kanunla İktisadi Devlet Teşekkü ü hüviyetini 
iktisabetmiştir. 

Den'zcilik Bankası, bünyesinde yekdiğeri i ^ 
irtibatı sadeee deniz olan ve aslında fiilî, huku
ki, iktisadi, ticari ve teknik ciddî ve esaslı hiç
bir münasebet olmıyan bir sürü hizmet toplulu
ğunu toplamış bulunmaktadır. 

Cumhuriyet devrinde Seyrüsefarin, Deniz Yol
ları, Denizbank Devlet Deniz Yolları ve Li
manları ve en nihayet Denizcilik Bankası aila-
rı ayrıda, muhtelif ist'ha'eler göeeren bu müesse
senin bünyesini bir merkezi teşkilât üle şehir 
hatları, Deniz Hatları, İstanbul Liman, îzmir Li
man, Trabzon, Van ve Giresun işletmeleri, fab
rika ve havuzlar, gemi kurtarma, Yalova kaplı
caları, Kıyı Emniyeti ve Bankacılık gibi türlü 
idareler teşkil etmefcted'r. 

Cumhuriyet devrinde birbirinden müteaddit 
defa ayrılan ve sonra tekrar bir araya ge'iril-
m'ş olan bu biribirlerinden farklı teşekkül'erin 
bir arada bulunması, kanaatimizce bu hizmet
lerin ekonomi ve ticaret yönünden olduğu kadar 
sevk ve idare bakımından da zararlı neticeler 
doğurmakta ve frânçolprm da hakikat dışı kal
malarına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla, şe
hir hatları ile deniz hatlarının birleşt'rilerek 
tok bir işetme ha'ine getiril^ned, fabrika ve ha
vuzların t-unamen ayrılması ve Liman İşletmesi
nin mahiyeti itibariyle demiryolları elindeki İd
manlarla birleşerek müstakil bir teşekkül hali-
no getirilmesi gemi kurtarma ve kıyı emniyeti
nin kezalrk tefriki, faydalı ve zaruri görülmek 
tedir. Tabiî bunlar, teşkilâtlanmanın yeni ağır
lıklar getirmesine meydan vermeden mevcut esa-
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8. Dış sefer reklâm ve propagandasının iyi 

yapılması ve programların vaktinde ilânı ile boş 
kamara bırakılmaması, 

9. Kartal - Yalova, Çanakkale - Seddülba-
lıir, Küçü'ksu - Bebek arabalı seferlerinin inkita-
sız 24 saat tatbiki ve bunun reklâmı, 

10. Personele, tasarruf ve malzemeye itina 
hususunda devamlı kurslar gösterilmesi ve idare
nin içinde bulunduğu malî güçlükten kurtulması 
için uyarıcı seminerler yapılması, 
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sen taşmış kadroya düzen vermek suretiyle ya
pılmalıdır. 

Denizcilik Bankasının kurulduğu 1952 yı
lından itibaren hemen bütün istikametlerde yol
cu, eşya ve liman hizmetleri başta olmak üzere, 
% 100 ilâ % 600 arasında zam yapılmış olması
na rağmen blânçonun hemen daima zarar ile ka
patılmış bulunması şayanı dikkattir. Her ne ka
dar malzeme fiyatları ile vergi ve resimlerde, 
işçi ücretleri ile işçi çalışma saat ve vardiyala
rında husule gelen değişiklik idarenin bir kı
sım masraflarını artırmış ise de, kadroların lü
zumundan çok fazla ve çok yüksek ücretli per
sonel ile şişirilmiş olması, sevk ve idaredeki 
kifayetsizlik, gemi tamirat işlerindeki muazzam 
israf ve ihmal, sefer programlarındaki bozukluk
lar, kuruluştaki aksaklıklar, dış hatlarda çalışan 
gemiler tamiratı için yabancı memleketler tersa
nelerine ödenen yüksek ücretler, eski ve masraflı 
gemilerin sefere konulması, seyrüsefer tarifele
rindeki bozukluklar ve ihtiyaca cevap vermemesi 
gibi sebepler bunda başlıca âmil olmaktadır. 

Bankanın düzeltilmesi için düşünülen tedbir
ler cümlesinden olarak : 

1. Vakit geçirilmeden işletmelerin yukarda 
belirttiğimiz şekilde yekdiğerinden tefriki, 

2. 440 sayılı Kanun hükümlerine göre, me
tot ve disiplin başta olmak üzere bu müessese
nin israf gayyasından, umursamazlıktan ve bil
gi ve ehliyet yoksunu insanlar yuvası olmaktan 
kurtarılması, 

3. Alman, İngiliz ve İtalyan mütehassısları
nın yaptıkları incelemeler sonunda verdikleri ra
porlara göre çalışmanın sağlanması, 

4. Gemilerin büyük ve küçük tamirlerinin 
muntazaman ve zamanında yapılması ve hele 
içeride yapılabilecek olanın dışarda katiyen yap-
tırılmaması ve seferlerin muntazam surette tat
biki, 

5. Gemilerdeki malzeme ve iaşe maddeleri 
iısrafatmın ortadan kaldırılarak gemi personeli
nin sebebiyet verdiği zararların kendilerine öde-
tilmesi, 

6. tç ve dış acentalarm durumlarının, ob
jektif esaslarla ve idare lehine olarak gözden ge
çirilmesi, 

7. Genel Müdürlüğün sahibolduğu diğer bir 
mütevazi binaya nakledilerek, bugünkü ihtişamlı 
yerin han olarak kiraya verilmesi, 

11. Eski gemilerin elden çıkarılması ve ba
kımı bir külfet haline gelen lüzumsuz menkul 
ve gayrimenkûllerin paraya tahvili, 

12. Boğaz, Adalar, Kadıköy, İzmir Pasa
port, Alsancak, Karşıyaka gibi iskelelerde lü
zumlu değişiklikler yapılarak, buradaki binala
rın kıymetli binalar halinde turistik tesisler ola
rak kullanılması veya kiraya verilmesi, 

13. Mubayaa işlerinin tanzim ve ıslahı ve 
Perşembe Pazarına ortak elemanlardan malzeme 
servislerinin kurtarılması. 

14. Hiç fayda sağlamıyan Kadıköy - Hay
darpaşa ve Köprü iskelelerindeki turnike siste
minin kaldırılması. 

15. istanbul - Erdek arasında yeni bir hat 
açılarak günün muayyen saatlerinde olmak üzere 
seferler tertibi ve Marmara içinde geniş turis
tik servislere geçilmesi, 

16. Karadenizdeki açık iskelelere vapurların 
gündüzleri uğramasını sağlıyacak bir tarifenin 
temini. 

Bütün bu arz ettiklerimizin yapılmasında ta-
biatiyle personelin hak ve vazifeleri üzerinde de 
titizlikle durulmalıdır ve çalışanla çalışmıyan 
birbirinden ayrılmalıdır. 

Deniz Nakliyat Şirketi : 
Bu Şirket hakkında Cumhuriyet Senatosu

nun araştırması henüz tamamlanmadığı için, mâ
ruzâtta bulunmaktan kaçınacağız. 

Pek çok ıslah tedbirlerine muhtacolmakla 
beraber bir millî müesseseyi çıkarcı görüşler 
içinde tutmak hevesinin tesirinde bulundurma
mak için tenkidlerimizi de temennilerimizi de 
ileriye bırakmayı lüzumlu görmekteyiz. Esasen 
Denizcilik Bankası hakkında ileri sürdüğümüz 
bâzı temennilerin bu Şirket tarafından da na
zarı itibara alınacağını ümideylemekteyiz. 

Araştırmanın biran evvel nihayetlenmesini 
bekliyoruz. 
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Yalnız bu vesile ile geçen sefer de sorduğu- ı 

muz ve fakat cevapsız kalan bir hususu burada 
Sayın Bakandan ısrarla sormaktayız. 

Dış hatlar için özel permiler verilmiş olduğu 
yolunda haberler dolaşmaktadır. Bu doğru mu
dur, verilmişise son yıllarda kimin tarafından 
ve kime verilmiştir. 

PTT Genel Müdürlüğü: 
Memleketimizde 125 senelik tarihi olan bu 

idarenin Cumhuriyet devrinde bir müddet umu
mi muvazene içinde, bir müddet mülhak bütçeli 
olarak faaliyette bulunduğu ve en son olarak 
1953 yılından itibaren 6145 sayılı Kanunla İk
tisadi Devlet Teşekkülü haline geldiğini görüyo
ruz. Memleket içinde 3 200 den fazla işyeri bu
lunan ve 20 bin civarında memur ve müstahdem
den terekkübeden bu Umum Müdürlüğün 1964 
yılında 300 milyon civarında mektup, kart ve 
gazete dağıttığı ve yurt içi ve dışı 9 milyon ci
varında telgraf muhaberesi yaptığı ve şehir içi 
290 ve şehirlerarası 16 milyon civarında telefon 
mükâlemesini temin ettiği görülmektedir. 

PTT İdaresi, 5 Yıllık Plâna göre, telefon te
sislerinin genişletilmesini düşünmüş ve 300 bin 
hatlık tevsiatı öngörmüş olup İstanbul, Ankara, 
İzmir, Bursa, Diyarba'kır ve Malatya gibi bir 
kısım şehirler için 58 bin hatlık kısım ihale ve 
l>üyük kısmı intacolunmuştur. Bu, bir başarı
dır. 

Ancak bugünkü hale göre İstanbul, 100 bin; 
Ankara 15 bin taleple karşı karşıyadır. Şebeke 
tevsii işi teknik heyetlerde nihai karara ulaşmış 
plân tatbikatına geçilmek üzere bulunulmuştur. 

Bu konuda yetkililerin nihai karara bağla
makta mütereddit oldukları anlaşılıyor . 

Plân tatbikatını gerektiren bu halin alışılmış 
firmalardan yapılan perakende mubayaaların se
bebiyet vererek idarenin zararının mucibolduğu 
söyleniyor. 

Bu cihetin önemle dikkate alınması zaruri
dir. 

PTT nin 1965 yılında 40 milyon civarında 
kâr sağlıyacağı hesabedilmektedir. 

PTT Genel Müdürlüğü işlerinde vatandaş I 
için şikâyet konusu olan bellibaşlı hıısusat şehir I 
içi telefon muhaberelerindeki tıkanıklık, bilhassa I 
fena hava şartları altında sık sık vukua gelen I 
arızalar ve bunların tamirindeki gecikmeler, te- I 
lefon bakım ve tamir masraflarının çokluğu, I 
sıra beklenilmesi ve sıranın keyfî surette bozul- | 
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duğunun söylenmesi (Ankaramız için böyle bir 
iddianın varidolmadığına kesin olarak inanıyo
ruz) şehirlerarası telefon muhaberelerinde gö
rüştürmelerin keyfi olarak geciktirilmesi ve bu 
yüzden daima tercihli konuşmak zorunluğunun 
hasıl olması, telefon mükaleme memurlarının 
skeçlere movzu olan gayrinazik davranışları, tel
graf ve mektupların ele geç geçmesi gibi husus
lardan ibaret olup, bundan sonra olmaması ve
ya azaltılması temennimizdir. Böyle olursa, per
sonelin daha sayılır ve daha sevilir bir duruma 
geleceklerinin ve kendilerine daha büyük imkân
ların verilebileceğinin nazardan uzak tutulma
ması icabeder. 

Türk Havayolları : 
Sivil hava nakliyatı, memleketimizde yeni ol

makla beraber, önce Devlet işletmeciliği olarak 
başlamış ve bilâhara 1956 yılında hususi hukuk 
hükümlerine tabi anonim ortaklık olarak devam 
etmekte bulunmuştur. 

Kuruluşundan beri her yıl zararla blânçosu-
nu kapatmakta olan bu ortaklığın elinde mevcut 
uçakların memleket şartlarına uygun ve hizmeti 
matluba muvafık şekilde yürütebilmekte olduk
larını müşahede ediyorsak, bunu uçucu persone
lin ve idarecilerin vazifelerindeki liyakatlerine 
borçlu olduğumuzu ifade etmek icabeder. Yoksa, 
bugünkü haliyle Türk Havayolları, dünya şart
larının çoktan bir kenara iteceği bir durumda
dır. Bu itibarla, dünyanın hemen her memle
ketinin sahibolduğu uçakların temini, uçucuların 
tatmini ve eğitilmesi, ayrıca işletmecilikte tasar
rufa da riayet edilmesi suretiyle bu bünyenin 
do ıslahına zaruret vardır. 

Devlet Hava Meydanları : 
Dovlet Hava Meydanları İşletmesinin duru

mu da diğerleri gibidir. Haysiyet ve titizlikle 
çalışan bir müessese olmakla beraber, her mües
sesemiz gibi esaslı bir zihniyet değişikliği içinde 
raporlara bağlanmış bulunan tavsiyeler gereğin
ce bu işletmenin de ele alınması lâzım ve fayda
lıdır. 

Sayın senatörler; 
Yüksök huzurunuzda, içinde bulunulan vazi

yeti sadeleştirerek ve tedbirleri de basite irca 
ederek arz etmeye çalıştık. Bundan, Bakanlık 
olarak ne derece istifade edilirse biz de o derece 
seviniriz. 
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iyi niyetin hâkim olduğu yerde, nravaffak 

©lmaıaak içki sebep bulunmadığına inanarak, 
Ulaştırma Bakanlığının da kısa zamanda şikâyet 
konularından çoğunun bir tarafa atılacağı yo
lundaki limit ve temennimizi ifade ediyor ve büt
çenin hayırlı olmasını diliyoruz. Derin saygıla
rımızla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Ethem Er
dinç. 

A. P. GRUPU ADINA ETHEM ERDİNÇ 
(Kütahya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; Ulaştırma Bakanlığı ve 
müesseselerinde türlü mahrumiyet ve şartlar 
içinde çalışarak kendilerine verilen işleri başar
maya gayret eden değerli meslektaşlarım. 
A. P. Grüpu adına hürmetlerimi arz ederim. 

Muhterem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesi ve bu Bakanlığa bağlı iımum müdürlük
lerin dtırumları üzerinde Adalet Partisi Grupu 
adına görüş ve temennilerimid Yüce Senatoya 
kısaca arz edeceğim. 

Kabul edilmiyen bütçedeki temenni ve soru
larımız cevapsız kaldığı için burada tekrarlamak 
zorunda kalmış bulunuyoruz, özür dilerim. 

Muhterem arkadaşlar; biz Adalet Partisi 
olarak muhalefette iken ne gibi tenkid ve te
mennilerde bulunmuş isek, Devlet işlerinin da
ha iyi yürümesi için iktidarda daha titiz davranış 
ve esaslı tenkidlerden geri kalmayız ulaştırma 
işleri yurdumuzda Devlet teşekkülleri ve özel 
kurumlar tarafından yapılmaktadır. Ve taşıma 
işleri çok karışık ve sahipsiz durumdadır. 

Ulaştırma Bakanlığı; taşıma sistemlerini ko-
ordine eden, millî ekonomiye uygun bir şekilde 
yürüten ulaştırma politikası takip ve tatbik ede
memektedir. Ve Bakanlık bu koordinasyonu 
yapacak şekilde teşkilâtlanmamıştır. Bakanlı
ğın taşıma işlerini tanzim edememesinden uzak 
taşımalar ekonomik kurallara "ve millî ekonomi
ye uygun yapılmamaktadır. 

Uzak taşımaların demiryolları ve deniz yolu 
île yapılması, karayolları ile de; demiryolu ve 
demiryolu taşımalarını besleyici ve tamamlayıcı, 
kısa mesafeli nakliyeler yapılması icabederken j 
geçmiş Hükümetlerin, yanlış hareket ve politi- \ 
kası yüzünden uzun mesafe taşımalarının demir 
yolları ve deniz yollarından ziyade karayolları j 
üzerinden ve kar* tagıma vasıtaları ile yapıldığı j 
görülmektedir. 
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Bu taşıma sisteminin geçmiş Hükümetler ta

rafından desteklenmiş olması demiryolları ve 
demiryollarının büyük zarara uğramaları sebep
lerinden birisi olmuştur. 

Geçmiş Hükümetler ulaştırma sistemlerinde
ki son gelişmeye göre demir, deniz ve havayol
larını takviye edeceği yerde bâzı ithalâtçı fir
maları himaye ederek memleketin dövizini plân
sız olarak, otomobil, kamyon ve otobüs ithaline 
tahsis etmiştir. Bu ithalât üzerinde bilhassa 
durmak lâzımdır. 

1960 yılında mecmu eşya nakliyatının % 43 ü 
karayolu ile yapılırken 1963 yılında bu nisbet 
% 60 a yükselmiştir. 1960 yılında demiryolları 
mecmu nakliyatın % 55 ini yaparken 1963 te bu 
nakliyat % 38 e düşmüştür. Yolcu nakliyatın
da da durum aynıdır. Bu plânsız ve hesapsız 
otomobil, otobüs, kamyon ithalinden olmuştur. 
Memleket dövizini hesapsız harcıyan, millî mü
esseseleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesse
seler ziyan etmektedirler bunun birçok sebeple
ri vardır. 

1. Arz ettiğim gibi bunlardan birincisi kara 
nakliyat işinin düzenlenmemiş olması. 

2. İkincisi bakanların teşkilâta nüfuz etme
den değiştirilmesi ki talihsiz olan bu bakanlık
ta Sayın Mithat San 1960 yılından beri 8 nei 
Bakandır. Seçim sırası değişecek, seçimden 
sonra değişecek etti, onbeş yılda on bakan. 

3. Üçüncüsü Bakanlığa bağlı müesseselerin 
muhtelif idare kademelerinde ihtisasa raiyet 
edilmeden sık sık değişiklik yapılmasıdır. Mese
lâ TCDD de 8 nei umum müdür muavini tâyini 
yapılmıştır. Arada bir sene, altı ay vekâlet 
edenler hariç. 

4. 4 ncüsü bakanların ve müessese müdür
lerinin ve idarecilerinin sık sık değişmesinden 
her değişiklikte himaye suretiyle yüzlerce, bin
lerce kişi müesseselere alınmakta ve kadroları 
TCDD ye lüzumsuz kabartılmaktadır. Son üç 
senede 6 888 işçi alınmıştır. 

Partizan idare tarafından seçim kazanan 
Halk Partilerinden ilk tahsili olmıyan kimseler 
dahi yüksek yevmiyelerle işe atanmıştır. 

Devlet Demiryolları ve demiryollarm banka
sı olan Raybankın batması da geçmiş Hükümet
lerin banka işine müdahale ederek iş başına çı
karcıları getirmelerinden olmuştur. Emirle, 
ödeme imkânı olmıyan kimselere bankadan mil-
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yonlarca lira verdirdiği ve çekilen paralara ban- I 
ka ilgililerince karışıldığı söylenti halindedir. 
Dağ başlarında binbir mahrumiyet içinde çalı
şan çoluk çocuğunun nafakasından keserek his
sedar olan çocuğunun kişiye rağmen bankanın tas
fiyesine başlanalı bir sene olmuştur. Himaye 
gören, milyonları yiyen ve yediren kimseler ser
best gezmektedir. Geçmiş Hükümet bu işten so
rumludur. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
5. Bakanlığa bağlı müesseseler İktisadi I 

Devlet Teşekkülü olurken sabit kıymetler I 
1953 bilanço ve satmalma değerine göre tanzim 
edilmiştir. Para değerinde yapılan değişklik do-
layısiylc mevcut kıymetler değerlendirmeye tabi I 
tutulmamıştır. Yıpranmış olarak teslim edilen I 
tesislerin amortismanları ödenmemiştir. I 

Maliye Bakanlığının tesbit etmiş olduğu nis- I 
betler dâhilinde tefrik edilen amortismanlar hiç- I 
bir suretle ikame değerlerini karşılamamakta- I 
dır. Ulaştırma müesseselerinin hayatiyetlerini I 
muhafaza edebilmeleri için yenilemelerinin ve I 
kalkınma plânlarmdaki yatırımların müessese- I 
lere bir yük tahmil etmeden yapılması gerek- I 
inektedir. I 

Bugün Bakanlık müesseseleri zaruri masraf- I 
larını karşılamaz, memur maaşlarını veremez I 
hale gelmişler, mütaahhitlere aylarca ödeme ya- I 
pamamak durumuna düşmüşlerdir. 1 

6. Bakanlığa bağlı müesseselerin kredileri- I 
ne ağır yük tahmil eden mükellefiyetlerden kur- I 
tulması lâzımdır. I 

Bu mükellefiyetler: Nakliye, kurumlar gi- I 
der, gümrük, bina ve arazi vergileridir. Bu ver- ] 
gilerden muaf tutulan Devlet teşekkülleri hattâ j 
anonim ortaklıklar vardır. 1 

7. Bakanlığa bağlı müesseselere maliyet al- I 
ti taşımalar yaptırılmaktadır. Bu maliyet altı I 
taşımaların Devlet tarafından sübvansiyone edil- I 
mesi lâzımdır. I 

8. Devlet taşıtlarında sürat ve konfor temin I 
edilmemiştir. Demiryollarını ele alırsak ticari I 
sürat motorlu trenlerde 60 kilometre saat, yolcu I 
trenlerinde 33 kilometre saat yük trenlerinde I 
18 kilometre saattir. I 

Yabancı demiryollarında yolcu trenlerinin ] 
ticari sürati 100 kilometrenin üstünde, yük 
trenlerinin sürati de 60 Km. nin üstündedir. De
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miryolları fizikî sürat konfor ve emniyeti mef
humlarına göre tertiplemek lâzımdır. 

9. Devlet müessese ve teşekküllerinin büyük 
ve mühim nakil işleri hususi müesseselere veril
mektedir. Ulaştırma Bakanlığı teşekkülleri 
aleyhine olan bu işin önlenmesi lâzımdır. 

10. Geçmiş iktidar tarafından tesis ve vası
taların bakımı ve yenilenmesi için istenilen dö
vizler tahsis edilmemiştir. 

Meselâ bu yüzden binlerce beton travers kul
lanılamamıştır. İstenilen dövizlerin zamanında 
tahsisi lâzımdır. 

11. Müesseselerde personel çokluğu yanın
da, geçim sıkıntısının, yarınından emin olmayı
şın huzursuzluğun işe tesir ettiği inkâr edilemez. 
Siyasi maksatlarla partizinca yapılmış nakil ve 
tâyinlerin tashihi suretiyle personel üzerindeki 
siyasi baskının kaldırılması ve ihtisasa kıymet 
verilmesi ulaştırma müesseselerine huzur getire
cektir. 

12. Ulaştırma müesseselerinin iktisadi bir 
teşebbüs olmaları vasfı yanında âmme hizmeti 
ifa etmeleri zarara âmil sebeplerden biridir. 

Muhterem arkadaşlarım; ulaştırma müesse
selerinin zarar etmelerinin nedenlerini anlatma
ya çalıştım. Bu nedenlerin müesseseler lehine 
halledilmesi teşekkülleri zarardan kurtaracak
tır. Bu mevzubahsettiğim hususlardan elde 
edilecek sonuç, ulaştırma teşekküllerinin zarar 
etmelerindeki sorumluluğun geçmiş Hükümete 
düşmekte olduğudur. 

Muhterem arkadaşlarım; Bakanlığa bağlı 
müesseselerde plâna göre yapılması gereken ya
tırımlar da tahakuk ettirilmemiştir. Vaktin 
kifayetsizliğinden her teşekkülü ayrı ayrı anla-
tanryacağım. Misâl olara PTT yi ele alalım. 

PTT de 1963 ten önceki son beş yılda tahak
kuk ettirilen yatırım ortalaması % 50 dir. 

Plânlı devrede : 

Program Tahakkuk eden 

1963 237,3 milyon 129,4 milyon 
1964 196,2 milyon 99,1 milyon 

liradır ve ancak % 50 gerçekleştirilebildiği gö
rülmektedir. 

1965 yılı için 139,8 milyon lira derpiş edil
miştir. Telefonun ehemmiyetini takdir edersi
niz halen telefon beküyenlerin adedi işliyen te-
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lefon adedi kadardır, yani 200 bin civarındadır. 
Şimdiye kadar; 1962 den evvel yapılan muba
yaalar tahakkuk etmiştir. Plâna geçmiş 202 bin 
küsur hattan henüz bir şey yapılmış değildir. 
Bugün bir firma ile anlaşma yapılmış olsa, sant-
ralların imâl edilip yurda şevki için firmalar 
1,5 - 2 senelik bir müddeti şart koşmaktadır. 
Şimdiye kadarla tatbikat böyledir. Montajı 
için en az 6 - 9 aylık bir müddet lâzım olduğuna 
göre 1965 içinde yapılacak olan bir mukavelenin 
dahi semeresi 1967 sonunda alınabilecektir. Bu 
da Beş Yıllık Plânın hiçbir şekilde tahak
kuk etmediğini ve etmiyeccğini göstermekte
dir. 20 . 11 . 1963 te teklifleri alınmış olan te
lefon ihalesinin 1965 e kadar tahakkuk ettiril
memiş olması Ulaştırma Bakanlığı ve PTT İda
resinin ne kadar atalet ve bedahet içinde oldu
ğunun bariz misalidir. Kabul edilmiyen bütçe 
konuşmasında eski Bakan Sayın Mahmut Vu
ral ; durumun izah ettiğim şekilde olduğunu be
yan etmiştir. 

Eski Hükümete teşekkür etmek lâzımdırki 
PTT nin idaresini meslekten yetişmiş bilgin kim
selerin eline vermiştir. Yani idarenin işleri ba
şaracağından emin bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım; Denizcilik Bankası 
ve bankaya ait müesseselerin zarar içinde bulun
dukları yüksek malûmlarıdır. 

Deniz Nakliyat T. A. Ş. de birçok işlerin ta
hakkuk mevzuu olduğu ve bu mevzuların Sayın 
Rifat Özdeş tarafından ıttılaınıza arz edilmiş bu
lunulması dolayısiyle burada tekrar arzından 
tevakki edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım şimdi birkaç temen
nide bulunmak ve Sayın Bakandan birkaç sual 
sormak isteriz. 

1. Bakanlık bütçesindeki 164 000 lira kira 
bedelini çok görmekteyiz. Vekâlet kiradan kur
tulmak için ne gibi bir tedbir düşünmektedir? 
Devlet Hava Meydanları İşletmesinin kabul edil
miyen bütçeye koyduğu 355 000 lira kira bede
linin yeni bütçeden çıkartılmış olmasını memnu
niyetle karşılarız. 

2. Bakanlığın muhtelif yıllarda muhtelif 
teşekküllerin re organizasyonu için dış memle
ketlerden mütehassıslar getirtmiş, kendilerinden 
raporlar almıştır. Ne hazindirki raporlar an
cak dosyada yer işgal edebilmiştir. Sayın Baka
nın bu raporlar üzerine eğilerek memleket reali-
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telerine uygun bir şekilde tatbiki cihetine git
mesi şayanı arzudur. 

3. 440 sayılı Kanuna göre İktisadi Devlet 
Teşekkülleri idare kurullarına mütehasıs kim
selerin tâyini icabederkcn partizan bir zihniyet
le kanunda zikredilen niteliği haiz olmıyan kim
seler tâyin edilmek suretiyle kanuna aykırı ha
reket edilmiştir. Kanuna ayları yapılan işlem
lerin Hükümet tarafından düzeltilmesi lâzım
dır. 

4. Binbir mahrumiyet ve geçim sıkıntısı 
içinde tabiatla mücadele ederek hizmet gören 
ulaştırma personeline teşkilât kanunlariyle ve
rilmesi derpiş edilen ve C. H. P. iktidarı tara
fından verilmiyen ikramiyelerinin yeni Hükü
met tarafından verilmiş olmasını takdirle karşı
larız. Bu müesseselerde çalışanlara dinlenme 
ve enerji toplama imkânı veren hizmet evleri ve 
dinlenme yerlerinin çok görülmemesi gerekir. 
Dinlenme yerleri statülerinin eski haline ifrağı 
şayanı temennidir. 

5. Müessese borçları konsolide edilecek mi
dir? Bakanlığın bu hususta bir çalışması var 
mıdır ?.• 

6. Plânda kurulması derpiş edilen karayolu 
taşıma idaresi kurulmuş mudur?. 

7. Posta işletmesinin Avrupa'da olduğu gi-
gi ufak çapta banka işleri görmesi derpiş edil
mişti ne yapılmıştır ? 

8. Devlet Demiryollarmca mabayaa edilen 
33 general elektrik lokomotiflerinde şofaj ter
tibatı bulunmamasının,* ayrıca bir şofaj vagonu 
taşınmasının iktisadi olup olmadığı etüdedilmiş-
midir? 

9. İşçi Emekli Sandığına tabi iken veya si
gortalı iken Emekli Sandığına bağlı bir vazife
ye geçenlerin hizmetlerinin tevhidi ile yalnız 
Emekli Sandığından emekli olmaları ve perso
nelin mağduriyetlerine meydan verilmemesi hu
susunda Vekâlet ne düşünmektedir? Teklif 
edilmiş olan kanun tasarısını benimsemiş midir? 

10. Denizcilik Bankası Anonim Ortaklığına 
bağlı hazır teşekküllerin özel teşekküle devri 
mütalâa edilmelidir. 

Meselâ Van Gölü İşletmesinin TCDD ye dev
ri gibi. 

11. İthalâtımız yabancı bandralı gemilere 
yaptırılmakta Ipar gemileri Haliçte bağlı dur-
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maktadır. Bakanın daha fazla zarara girmeme- I 
si için bu müessesenin tezden halli gerekir. 

12. Plâna göre limanlar tek elde toplana
caktır, plân tatbikatından bu yana ne işlem ya
pılmıştır. 

Serbest bölge ve liman tesisine matuf çalış
ma yapılmış mıdır? 

13. Türk Havayollarında ütilizasyon % 40 
civarındadır. Bu yüzden müessese devamlı ola
rak zarar etmektedir. Bakanlıkça santral ol-
mıyan hatların kaldırılması hususunda yeni ted
birler alınmaktadır. 

14. Yabancı uçakların hem Yeşilköye, hem 
Esenboğa hava alanlarına iki kere inme Türkiye 
için faydalı mıdır, zararlı mıdır ? Bu husus etüt 
edilmiş bir neticeye bağlanmış mıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; Ulaştırma Bakanlı
ğı ve bünyesindeki teşekküller hakkında Adalet 
Partisi Senato Grupunun görüş ve temennilerini 
Yüce Senatoya arza çalıştım, Sözlerime son ve
rirken Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
adına 1965 yılı Bütçesinin milletimize ve Ba- I 
kanlık teşkilâtına hayırlı olmasını temenni eder, 
pek sevdiğim meslekimin müntesibi bütün Ba- I 
kanlık ve müesseseleri erkân, personel ve işçile- I 
rine Sayın Bakana başarılar diler, hepinizi hür
metle selâmlarım, Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz 
istiyen ? Yok. Şahısları adına söz sırası Sa
yın Hilmi Onat'mdır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçelerine oy vermiyen var 
mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

HlLMl ONAT (tzmir) — Sayın Başkan, 
aziz senatörler, Türk vatandaşını içten ve dış
tan saran nakliyat ve muhabere ağları üze
rinde vazifelerini bütün tabiat güçlüklerine 
rağmen şerefle yapan kahraman ulaştırma-
cıların kangren olmuş dertlerini deşmek 
için huzurunuza gelmiş bulunuyorum. Grup
ların sözcüleri tenkid ve işletmecilik konuları
nı anlattılar. Ben de bâzı yaraların kendi bün
yesi içinde deva bulmasının mümkün olduğu
na, kuvvetli bir inanç vardır. Bu sebeple dert
leri vazıh olarak .belirtmek istiyorum. (40) bi
ni mütecaviz ulaştırmacı ve ailelerinin acıklı 

• dertlerine çare bulabildiğimiz zaman Hükü
met olarak daha kuvvetli olabileceğiz. I 
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Muhterem senatörler:. 
Yıpranma hakkı: Ulaştırma Bakanlığı için

de (a) hareket personeli, (b) katar personeli, 
(c) yol personeli, (d) muhaberat inşa persone
li diye vasıflandırılan hizmetler insan gücü 
•dışımda çalışma yıpranmak, dikkat sarf etmek 
ve neticede enken saf dışı olmak durumunda
dırlar. Gece gündüz ayakta bekliyen harekât 
personeli, seyir halinde devamlı iş gören şe
fi, bagaj ve bilet kondüktörleri, gardüfren
ler, trenlerin emniyet ve selâmetle seyrini sağ-
lıyan yol personeli ile dağ ve geçit yerlerin
de yol yürüyerek demiryollarını kontrol eden 
çilekeş yol kontrol bekçileri yıpranmaz dâ 
ne olurlar? Hele muhabere hat inşa persone
li posta dağıtıcısı ve ulaştırıcıları 5434 sayı
lı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığının 
32 ve 34 ncü maddelerine bu personelin de 
ithalinin uygun olacağı kanaatindeyim. Ve 
cümleside kongrelerinde bu yaraya işaret et
mektedirler. Keza emekli sandıkları ile malu
liyet, ihtiyarlık ve ölüm Sigortaları kanunla
rına tabi hizmetlerin birleştirilmesi hakkın
daki 228 sayılı Kanunun tatbikattaki kifayet
sizliği görülmüştür. 1 . 1 . 1950 den önceki hiz
metlilerin durumu en kısa bir zamanda düzel
tilerek PTT ve TCDDY, işçileri Emekli San
dığına tabi olarak geçirmekte oldukları emek
lilik süreleri yeniden iştirak ettikleri Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına tabi ola
rak geçecek hizmetleriyle 'birleştirilmesini 
mümkün kılacak bir hükme 5434 sayılı Ka
nunda yer verilmesini .beklemektedirler. 3173 
sayılı Barem Kanununa bağlı (3) No. lu cet
vele dâhil demiryolcular daktilo, mekenoğraf, 
bekçiler ve itfaiye personeli, telefonlar 31.5.1944 
te çıkarılan 4G20 sayılı Kanunla bu gariban 
zümre çocuk zammı, doğum ve ölüm zammın
dan faydalanır iken 1949 sonunda (D) cetveli
ne ithal edilerek bütün haklarını kaybetmiş
lerdi. 

Bugünkü sosyal nizam içinde sigortalı iş
çilerin dahi faydalandıkları bu hakların bu 
cefakârlara da teşmili bakanlık hizmetlerini 
canlandıracak ve şevk ile hizmeti getirecek
ti:*. 

Hizmetlerini er olarak yapan personele ait 
kanunun Senatodaki hizmet anlayışı tutumu 
camiada takdirle karşılanmıştır. Millet Mec-
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lisinde de bu anlayışı» doğacağına iaaaıraakta-

Resimde bir lokomotif, ikincisinde \m I0-
komatif faal vaziyette dumanı göklere kadar 
yükselmiş, üçüncüsünde de yandan önden fa
lan velhâsıl göklere kadar yücelen duma
nı ite bugün dünya devletlerinin terlettikleri 
buharla trenin yeniden Türkiye'de inşası hak
kında bir 'dosya hazırlanmış. Bu acıklı du
rumdan çok 'müteessir oldum. Ondan sonra 
bütçe müzakerelerinde de bu noktaya temas et
tim. Muhterem .arkadaşlarım artık bu elek
trik asrında atom çağında 'bu »gibi projelerden 
sakın.İmasını Sayın Ulaştırma Bakanından 
istirham etmekteyim. 

Bugün atom cağını idrak eden milletlerin 
ulaşımındaki .başdöndürücü tekâmülüne ayak 
uydurmamız gerektiğine inanmaktayız. Hâlâ 
bucaklara ve köylere muhabere imkânı sağlama
makta ve hâlâ buharlı trenden kurtulma ça
releri aranmamaktadır. Hiç olmazsa önemli tra
fik yollarının elektirikli trenlere, motorlu 
trenlere kavuşturulması, plânda düşünülmeli
dir. 

PTT ve TCDD personelinin en belli - baş
lı dâvalarından birisi de mesken durumudur. 
Mesken kanununun biran önce çıkarılarak bu 
çalışkan ve fedakâr vazifelilere ferahlık ge
tirecek günleri hasretle beklemektedirler. Zi
ra, bir kısmı lüks denecek lojmanlarda ikâ
met etmekte, diğer bir kısmı ise oturacak kö
şeden 'mahram bulunmaktadırlar. 

5421 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 
nci maddesinin 4 ncü bendinde (mesken ve 
yakıt) bedelleri gelir vergisinden muaf tu
tulduğu halde sonradan çıkarılan 193 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesi 4 ncü bendinde sa
dece yakıt bedelleri gelir vergisinden istisna 
edilmiştir. Halbuki 3 yıldan beri PTT ve 
DD personelinin lojman hakkı olduğu hal
de mevcut bulunanın azlığı sebebiyle kendi
lerine verilen 35 - 40 - 50 liralık lojman tahsisa
tından vergi kesilmektedir. Bu hususta Mali
ye Bakanlığı ile koordineli bir temas sonunda 
düzelebîleeektir. 

M2 sayılı Kanunla Devlet memurlar.na 
tanınan üç üst dereceye terfi hakikinin 4620 
sayılı Kanunun tadili suretiyle .ulaştırma Ve-
kâ'et'i, PTT dâhil, personeline de tarunıpıası 
adaletin tecellisi yönümden tatmin edici .ola-
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eaktır. 1965 yılı bütçesinin ulaştırmacıların 
ve milletin hayrına hassasiyetle kullanılaca
ğına ve huzur getireceğine inanarak muhte
rem ulaştırmacılar, 1965 yılı bütçesinin size 
ve Türk Milletine hayırlı olmasını diler, he
pinizi ve değerli Heyetinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın ln.eepğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arka
daşlarım, Sayın Bakan, ve Bakanlık erkânı, 
şahsım adına bâzı sualler sormak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

1. 15 Ağustos 1964 tarihli Adalet Gazetesin
de; bir Teftiş Heyeti Başkanı çeşitli yolsuzluklar 
yapmış .diye manşet açılarak neşredilen bir ya
zıda, Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Re
isi Reşat Bayramiçli'nin çeşitli yolsuzluklar 
yaptığını ve bu arada şehirden dışarı çıkma
dığı halde aylarca harcırah tahakkuk ettirip 
bedellerini aldığını, maiyetindeki bâzı . müfet
tişler üzerine bankalardan kredi temin ede
rek ekserisini ödemediğinin tesbit edildiğini 
ve Adalet Gazetesinin ifşaatı üzerine kurulan 
5 kişilik bir tahkik komisyonu Teftiş Heyeti 
Reisi Bayramiçli'nin ayrıca istirahatli olduğu 
aylar içinde turistik seyahatlere çıkarak -bedava 
permi kullandığını, Denizyolları vapurlariyle 
vaptığı bu seyahatlerinde yemek paralarını da
hi ödemediği ortaya çıkarılmıştır, denilmektey
di. 

Ayrıca 215 Mart .1905 tarihli Adalet Gazete
sinde ve 10 Nisan 1965 tarihli yine Adalet Ga
zetesinde bu iş hakkında uzun uzun neşriyat de
vam etmiş tahkikat yapılırken sabık Bakan 
Sayın Ferit Alpiskcnder tarafından üstüste 
iki def*a «necburi izin verildiğini Bakan değiş
tirildikten sonra tekrar vazifesi başına dönerek 
kendi »hakkında tahkikat yapan heyeti tesir
leri altına aldığını ve onun için Jbir seneden be
ri tahkikat jıetieesi açıklanmadığı yazılmaktadır. 

Bu hulusta bakanlığın bir tekzip veya açık
lamasına raslamadım. Bakanlığın Teftiş Heyeti 
Reisliği gibi en mühim mevkii işgal eden bir 
zatın böyle uzun müddet ^ibe altında bulundu
rulması hiç doğru olmadığı izahtan varestedir. 
Gazete haberlerinin doğru olup olmadığının ve 
bâr seneden beri bu tahkikatın ne sebeple şürün-
cfiifteâe kalmış oldu;ğ»n»n Sayın Bakan tarafın
dan açıklajMoasısı. 
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2. Bilûmum telefon şebekelerinin âzami sü

ratle PTT İdaresine devrini âmir bulunan 1929 
tarih 1379 sayılı Kanunun şimdiye kadar ne 
sebeple tatbik edilmediğine dair vermiş oldu
ğum bir sözlü soruya Saym Bakan verdiği ce
vapta; Trakya bölgesinde üç vilâyette etüt edil
diğini malî külfeti bakımından bu işin yapıla
madığını söylemişlerdi. 

1379 sayılı Kanun bu işin âzami süratle yapıl
masını emretmektedir, 36 seneden beri her sene 
bir iki vîîâyet şebekesi ikmal edilse şimdiye 
kadar bu iş tamamlanmış olurdu. Bu Bakanlık
ta göze çarpan atalet ve yolsuzluk şaibelerine ar
tık bir son verilmelidir. 

Üç vilâyette yapıldığı bildirilen etüt acaba 
hangi tarihte yapılmıştır, bundan başka şimdiye 
kadar Hükümetçe bütçeye bir miktar olsun tah
sisat konularak kabulü için Meclise bir teklif
te bulunulmuş mudur? Yoksa başka hiçbir te
şebbüse geçilmemiş midir, bir kanunun 36 sene 
hiç nazara almmamış olmasını Sayın Bakan na
sıl karşılarlar? 

3. Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğün
de normalin üstünde 36 bin memur ve müstah
dem fazla bulunduğundan zamanla bu fazla
lığın kendi bünyesinde eritmesi için dışardan 
yeni memur tâyin edilmemesi prensibi Devlet 
Plânlama Dairesi ve Vekâletçe öngörülmüş ol
duğu halde ve hattâ Bakan'ık Zatişleri Dairesi 
önüne asılan bir levhada yeni memur alınmayaca
ğından müracaat edilmemesi rica olunur diye 
yazılı bir levha asılmış olduğu halde, yine açı
lan yerlere mütemadiyen dışardan memur tâyin 
edildiği söylenmektedir. 

Bu hususların ne dereceye kadar doğru ol
duğunun ve üç seneden beri ne kadar yeni me
mur alındığının Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını rica eder, bütçenin memleket ve millet 
için hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

ym Başkan, C. Senatosunun saym üyeleri, mü
zakeresine başlamış olduğumuz Ulaştırma Ba
kanlığının ve bu Bakanlığa bağlı olan genel 
müdürlüklerin dert ve dâvaları o kadar mühim
dir kî, on dakikalık bir müddet içerisinde bu 
dert ve dâvaları dile getirmeye imkân olamaz. 
Onun için bendeniz bâzı hususlara değinip geç
mekten başka «bir şey yapamıyacağım. 
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Bir defa şunu kabul etmek lâzımdır ki, Ulaş

tırma Bakanlığı dev bir Bakanlıktır. Milyarlarla 
iş gören çeşitli umum müdürlerin toplandığı bir 
bakanlıktır. Ulaştırma sektörünün memleketimi
zin askerî ve sivil alanda ne derecede önem taşı
dığı üzerinde uzun uzadıya konuşmaya lüzum 
yoktur. Ulaştırma ve haberleşme politikası 
memleketin bugünü ve yarını için lüzumlu olan 
ve hiçbir zaman vazgeçilemiyecek büyük ihti
yaçtır. Ulaştırma politikası karada, denizde ve 
havada gerçekten günün ve modern icapların ge
rektirdiği şekilde plânlanıp programlanabilirse 
yalnız ulaştırma konusunda, memleket içinden 
değil memleket dışından da memleketimize ge
lecekler yolu ile iktisadi politikamızda döviz 
sağlamak bakımından da faydalar elde edile
bilir. Birçok memleketler bilhassa turizm 
mevzuunda ulaştırma politikasına en modern 
anlayışlar içerisinde istikamet vermişler ve 
ulaştırma politikası mükemmel memleketlerin 
turizm dâvaları da hal yoluna girmiştir. 

* 
Bu bakımdan ulaştırmada esas olan emniyet, 

sürat ve konforun bütün ulaştırma vasıtaların
da nazarı itibara alınması gerekir. Ben bu 
bakanlığın bâzı meselelerinin üzerine eğilmek 
imkânını bulmuş olmaktan dolayı kendimi bah
tiyar sayan bir arkadaşınız olarak ifade edi
yorum; PTT, TCDD., Denizyolları, Denizcilik 
Bankası ve Deniz Nakliyatı, Türk Havayolları 
gibi ayrı avrı fakat geniş fonksiyon taşıyan bu 
Umum müdürlüklerin dâvaları büyük hizmet 
aşkı taşıyan idarecilerin elinde her gün biraz da
ha modern işletmeler haline girmektedir. İş
letmeleri yeniliklere götürmek istiyen bu idar-
cilerle çok istirham ediyorum, Sayın Bakan ya
kından ilgilensinler ve her umum müdürle ayrı 
ayrı temasta bulunsunlar, göreceklerdir ki, bu
gün âmme hizmeti içinde bulunan bu hizmetler, 
insan psikolojisinin meydana getirdiği tenkide, 
başaramadığımız zaman yapacağımız tenkide 
meydan vermiyecek, bilâkis teşekkülleri hak eden 
çalışmalarda buHman bu müesseseleri görecek
lerdir. Müesseseler sadece bünyelerinden mü
tevellit bâzı aksaklıkları dürbinin büyütücü 
tarafından görerek, bu müesseselere gereken 
vardımları yapmak Hükümetlerin ve Parlâmen
tonun vazifesidir. Dürbünün küçültücü tara
fından bakarak tenkid edersek bu müesseselere 
icabeden yardımı gösteremeyiz. Ve tenkidleri-
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miz de hiçbir zaman objektif olmaz arkadaşlar. 
Ben bu müesseseler içinde çalışan öyle idealist 
insanlara rastladım ki, dert ve dâvalarından bah
sedilirken gözleri yaşarıyordu. Bu işlerde ça
lışanların hepsi sımsıcak memleket aşkı taşı
yan idarecilerdir. Onun için iş başına getir
diğimiz insanlara güvenmek ve onlara itimat 
etmek ve onların da en az bizim kadar bu 
memleketin evlâdı olduğunu düşünmek sure
tiyle geniş bir tatbik imkânı sağlamak ve tanı
mak mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının 
vazifesi ağır, büyük ve o derecede şereflidir. Onun 
için eski konuşmalarımda da ifade etmeye ça
lıştığım. şekilde bu Bakanlığın merkez teşki
lâtına bağlı olan umum müdürlüklerin dert 
ve dâvalarını ele alacak şekilde olması imkân
ları kazandırmalıdır. Böylelikle birçok mese
lelerin halledilmesine imkân vardır. Bu umum 
müdürlüklerin içerisinde dâvalarını anlatama-
maktan mütevellit, yapmak istediklerini maal
esef ifade edememek güçlüğünden dolayı ıstı
rap çeken inşa la r vardır. Bu insanların ıstı
raplarını dindirmekle memleket vazifesini yap
mış olacağız ve memlekete bu yolda yapılmak 
istenen hizmetlere daha çabukluk kazandırılmış, 
daha iyi istikamet vermiş olacağız. Ben bunlara 
inanıyorum. Bâzı meselelerle bu ulaştırma ca-
miaıının, haberleşme camiasının dertlerine 
dokunmak isterim. 440 savılı Kanun muvacehe
sinde İktisadi Devlet Teşekkülü olan umum 
müdürlerin yeni reorganîzasvona kavuşacağım 
ümideTıvorum. Yeniden düzenleme komisyonu 
tarafından ele a^nan ve üzerinde durulan me
seleleri arzu edilen şekilde büvük MeclisVre 
sovk edilirse o zaman bu konudaki fikirlerimizi 
ifade ederiz. 

Yalnız, Muhterem Bakandan şu noktavı is
tirham ederim ki, meselâ Sümerbank, Etibank, 
Denizcilik Bankasının bankacılık hizmetlerini 
tek bir elde toplamak gibi, yeniden düzenleme 
komisvonunun üzerinde çalıştığı mevzular var. 
Ben bu umum müdürlüklerle, ulaştırmaya ait 
umum müdürlülerle temas ettiğim zaman, üze
rinde komisyon olarak durduğumuz meseleler
den bir tanesi de deniz kredisi mevzuu oldu ve 
Denizcilik Bankasının bugün başında bulunan 
çok kıymetli Umum Müdürü bu meselede ha
kikaten iyiniyet sahibi olarak bâzı tedbirler I 
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almak ve Türkiye'de kredi mevzuunda çok ök-
rr'iz kalmış üvey evlât muamelesi görmüş olan 
deniz ticaretimize kredi temin etmek için çır
pınmakta olduğunu yakından müşahede ettim. 
Benimle beraber çalışan arkadaşlarım da hak 
verdiler. Maalesef şimdi görüyoruz ki, Denizci
lik Bankasının, bankacılık hizmetleriyle alâ
kası yoktur, bunu ayırmak lâzımdır, sadece de
niz ulaştırma mevzuu gibi dar düşüncelerle De
nizcilik Bankasının elinden bankacılık kısmı 
avrılmak isteniyor. Böylelikle şimdiye kadar 
Umum Müdür ve yakın mesai arkadaşlarının 
gayretiyle meydana getirilen 30 milyon liralık 
fon ki, bunu daha artırmak imkânları vardır 
ve Bakanlığa teklifte bu1 unulmuştur. Böylelik
le bu para Kalkınma Bankasına mal edilmek 
istenmektedir. Bu mevzuda uzun konuşmak za
man darlığı dolayısiyle imkânsızdır. 

Geliyorum, Devlet Den'z Nakliyatın derdine 
arkadaşlar. Çeşitli tenkidlerimizle değindiği
miz gibi idareden doğan hatalar üzerine daima 
dürbünün büyülten tarafı ile ama idareye 
yapılmak istenen hizmetler babında dürbünün 
küçülten tarafı ile bakarız. Devlet Denizcilik 
Nakliyatı aynı zamanda Denizcilik Bankasının 
da büyük ortağı olan bir işletmedir. Bu işlet
menin de bahtsızlığı 70 sayılı tebliğ î e baş
lar. 1961 yılında Türkiye . Cumhuriyeti Hükü
meti ,.bevn^lmilel anlayış içerisinde d^niz nak-
Mvatı ile ilgili 70 savıh bi^ tebliğ oıkîi-rmstır. 
Bu te t iğ i e o güne kadar Türkive'nin hPhassa 
dış sularında yapılacak oTan deniz n^küvatı-
mn patentini t^sıvan Wı Devlet Deniz Nıklivat 
Anon'm Ortaklımı dünva üzerinde bulunan 
bütün s^ket ve deniz nak^vatı vartan çeşitli 
firmVarla rekabet haline p-î m^k m^bn^ivetin
de kaim-stır. Bu 70 sayılı tebliğin niçin çıkarıl
dığı hakkında bir şey söyliyecek delilim. 
Memleketin yüksek menfaatleri bunu ieabettir-
miş olabilir. Ancak o güne kadar daima kâr 
kaydeden bu müessesenin o tarihten itibaren 
zarara girmesini, âdeta idarenin başında bulu
nan insanların tedbirsizliği imiş gibi sadece 
anlamak insafsızlık olur. Bu 70 sayılı tebli
ğin çıkarılması ile beraber, Türk Ticaret Filo
sunun, meselâ komşumuz Yunan Ticaret Filosu 
ile mukayesesi menfi taraftan bizim aleyhi
mize olarak mukayese kabul etmiyecek şekil
dedir. 
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Ulaştırma mevzuunda Devlet Demiryolla

rından bahsedeceğim. Devlet Demiryolları bir 
müddet Genel Müdürlükle idare edildikten son
ra, dünva demiryolculuğunun aldığı istikâ
mete göre ayarlanması icabettiğinden, iktisadi 
Devlet Teşekkülü haline gelmiştir. Bu müddet 
zarfında inkişaf eden karayolu ile rekabet ya
pamamış ve üç senede bir mil varı mütecaviz 
zarar etmiştir. Devlet Demiryollarında yük ve 
yolcu taşıma kapasitesi son üç sene zarfında 
da aynı kaldığı halde, karayolunda %20 - 25 
bir artış müşahede edilmektedir. Kanaatime 
göre Devlet Demiryollarının diğer ulaştırma 
vasıtalariyle rekabet edemediğinin sebebi ti
cari bir zihniyetle hareket etmemiş olmasıdır. 
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Bir defa gemiler yaş bakımından eskimiş

tir. Ve mahdut küçük bir filodur. Amerika 
gibi, ingiltere gibi dünyada denizcilikte ileri 
gitmiş memleketleriyle deniz nakliyatında bu 
küçük ve eski filodan bir rekabet beklersek el
bette ki, bu işletme zarar edecektir, idarelerin 
hatalarını, personelin her hangi bir ihmalini 
gözönüne alırken, Devlet ve Hükümet olarak 
bu işletmelerin ihtiyaçlarını da bilmek ve ye
rine sretirmek vazifemiz olsa gerektir. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitmiştir. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki 

efendim, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Somunoğlu... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Ne olurdu konuşmamın sonuna gelmiş bağlıya
caktım. bir iki dakika daha müsaade etseydiniz. 

BAŞKAN — Zamanınız geldiğini, hattâ bir 
iki dakika Teetiğini size izah ettim. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Daima böyle yaparsınız, daha evvel müddeti
niz dolmuştur, konuşmanızı bağlayın diyebilir
diniz, ben de ona göre hareket ederdim... 

(BAŞKAN — Vaktinizin dolduğunu, hattâ iki 
dakika geçtiğini söyledim, aynı zamanda kar
şınızda saat var bakavdınız... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Sizin bu şekilde hareketinizi doğru bulmuyo
rum. pekâlâ konuşmamı tamamlıvabilirdim. 

BAŞKAN — Benim vazifem sizin söz müd
detinizin bittiğini ifade etmektir. Sizden baş
ka da itiraz eden o^mnvor. 

EDÎP SOMUNOĞLU (Erzurum) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler, değerli Bakan 
ve bakanlık erkânı. Toplum hayatının zaruri 
hizmetlerinden biri olan ulaştırma, bünyesinde
ki hizmetin sürati, kolaylımı ve ucuzluğu ta
hakkuk ettiği nisbette medeniyet seviyesiyle 
ölçülebilmektedir. Ulaştırma Bakanlığı umu
mun hizmetini ve hemen her gün muhtacoldu-
ğumuz hizmetleri gören müesseselerden meyda
na gelmiştir. Bu çaba içinde tatmin edici bir 
yola girmesi zamanı gelmiş ve germiştir. 

Bu maksatladır ki, iktisadi Devlet Teşekkül
leri olarak müesseseler yeniden düzenlenmiş 
fakat dünva şartları değiştikçe yeni iç turizm 
hareketi fazlalaştıkça ulaştırma işleri ihtiyaca 
cevap verecek derecede ilerleme yapamadığı 
veya halka intikal etmediği görülmüştür. 

Devlet Demiryolları nakliyatı serbest reka
bete dayanabilecek dereceye gelmelidir. Tüc
car ve hattâ resmî müesseseler bile Devlet 
Demiryollarının nakliyatını süratle ve mallarına 
zarar gelmiyecek şekilde ve daha ucuz bir halde 
yapamadığı içindir ki, karayolu vasıtalarını ter
cih etmektedirler. 

Devlet Demiryolları ve bütün ulaştırma iş
lerinde vazifeler gören personeline lâzımgelen 
maddi ve mânevi kıymet ve ehemmiyeti vermeli 
ve avrıca de eğitime tabi tutmalıdır. Hattâ 
kendilerinin âmme hizmeti gördüklerini ay
rıcı ticari vasıfları bulunduğu her an kendile
rine tekrarlıvarak hafızalarına naksedilmelidir. 
B'îtün ulaştırma vasıtalariyle nakledilen esvavı 
bekletmemeli hattâ bir teşkilât kurup nakledi
lecek eşyayı kendisi götürüp sağlam bir halde 
teslim edebilmelidir. Diğer taraftan isletme 
masraflarım kısma yoluna gitmelidir. 1964 iş
letme masraflarının bir milyarın üzerinde ol
duğu ve bunun % 60 sının personel masrafına 
verildiği göz önüne alınırsa daha uzun seneler 
•zarardan kendisini kurtaramaz. Bu zararın te
lâfisi için, karayolu rekabetini önlemek mak-
sadiyle karayolları vasıtalarından vergi almak 
hattâ eski bir zihniyetle demiryolu olan yere 
karayolu yapmamak çıkar bir yol değildir. 

Demiryollarının cari masraflarının yüksek
liği ve ekonomik bir çalışma yapamadığından 
gelir azlığı devam edecektir. Doğu ve Gü
ney - Doğu istikâmetine giden yolcu trenleriyle 
Batıya giden trenler arasındaki farkın kal
dırılması mevzuunda Sayın Ulaştırma Bakanı
nın yakından ilgilenmesini bilhassa rica ediyo-
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TOZ. Doğuya ve Grüncy - Doğuya giden trenler-
deki vagonların eski ve yıpranmış olduğundan 
arıza yapmakta ve temiz tutulmamaktadır. Bu 
cihete giden ekspereslerde yataklı vagon şirke
tinin hareket tarzı yolcuyu küçümsemekte ve 
restoran yerine birer dar büfe koymakta ve 
bazan muayyen zamanlarda şahidi olduğum 
gibi bu büfeyi dahi esirgemekte yolcuyu su
suz ve yemeksiz bırakmaktadır. Birkaç ay ev
vel bu husustaki müracaatime verilen cevap 
tatmin edici değildir. Yataklı Vagon Şirke
tinin ne kadar daha memleketimizde kalaca
ğını Sayın Bakanın açıklamasını rica edeceğim. 
Yataklı Vagon Şirketinin yaptığı bu işi bizim 
yapmamızı gönül arzu etmektedir. İ ran la ve 
Uzak - Doğu ile olan ticari ve kültürel müna
sebetlerin ilerlemesi dolayısiyle birçok turist
lerin buradan gelip yolculuk yaptıklarını gö
rüyor ve durumu onlar gördükçe üzüntü ve 
mahcubiyet duyuyoruz. Birkaç sene evvel, her 
ne sebeple ise, değiştirilen tarifelerle Ankara'ya 
ekspres gece yarısına doğru gelmekte ve her za
man rötar yaptığı için yolcularını karşılamaya 
gelenler ve İstanbul'a gidecek yolcular istas
yonda beklemekten sıhhatleri bozulmaktadır. Bu 
yolcular demiryollarındaki hayati emniyetleri
ni hiçe sayarak karayolunu istemiyerek tercih 
etmektedirler. Ayrıca Sonbaharda Doğudan 
hayvan nakliyatı başladığı zaman bir vagon buh
ranı başlamakta ve millî servet heder olmak
tadır. Daha önceden 1963 senesinde Sayın 
Ulaştırma Bakanı ve Sayın Genel Müdür ve 
feragatkâr yardımcılarından gerekli tedbirin 
alınacağı va'dini almıştım, bu va'din yerine 
gelmesini. Ümidetmekteyim. 

Posta ve telgraf hizmetleri memnuniyet ve
ricidir. Artık posta idaresinin paket taşıması 
Batı memleketinde olduğu gibi özel sektöre 
devredilmeli ve bu yönden de gelen zarardan 
kurtarılmalıdır. 

Memleketimizde cidden daha ziyade ihtiyaç 
duyulan hizmetlerden birisi de telefondur. Te
lefondan kâr edildiği halde ihtiyacın karşı
lanmaması sebepleri anlaşılmamıştır. İstanbul'
da 90 bin ve bütün Türkiye'de bütçe raporuna 
göre 175 bin kişi telefon beklemektedir. 

İktisadi Devlet Teşekkülü olan ve rasyonel 
çalışma sahasına giren Posta, Telgraf, Telefon 
İdaresi 1964 te 32 milyon kâr ettiği halde ve 
abonelerini çoğalttıkça kârın da o nisbette arta-
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cağına ve Ankara santralinde 4 500 - 5 000 boş 
abone yeri bulunduğuna göre, ne gibi âmillerle 
karşılanamadığının Sayın Bakandan açıklanma
sını rica edeceğim. Çürikü bu hususta vatandaşa 
verilen cevapta, «Birisi telefonu bırakırsa sıra
mıza göre size de verilecektir.» demek tatmin 
edici değildir. Elbette ki, yapılan gayretler var
dır. Bu gayretlerin halka basın yoliyle ve mem
leketin her tarafına niçin böyle olduğunu be
lirtilmesini, sık sık beyanatta bulunulması ica-
'betmektedir. 

Meselâ Ankara'da 7 - 8 seneden beri telefon 
almak için müracaat edildiği halde bâzı semt
lerde hiç telefon verilememekte ve çaresine de 
tevessül edilmemektedir. Deniz ve hava nakliyatı 
hakkında muhtrem arkadaşlarımız yeteri kadar 
temennilerde bulundular ve vaktinizi israf etme
mek için konuşmama son veriyor Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin millete ve memlekete hayırlı 
olmasını ve gelecek seneler bütçesinde yer almış 
olduğunu görmekle bahtiyar olacağımı arz eder 
mensuplarına muvaffakiyetler ve sıhhatler dile
rim. Hürmetlerimle. 

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

Başkan, sayın- senatörler, Sayın Bakan ve Sa
yın Ulaştırma Bakanlığı erfeâni; 

Ulaştırma Bakanlığının en mühim sorumlu
luklarından ve rüknülcrinden biri olan (sivil 
havacılık konusu) hakkında bir kaç önemli nok
tayı dikkatinize arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Sayın senatörler; 
Havacılık son yıllar zarfındaki muazzam in

kişaf ve terakkisi hepimizin malûmu bulunmak
tadır. Bu ilerleme yalnız askerî sahada değil, 
bütün havacılık konularını kapsıyan sahalarda 
da olmuştur. 

Havacılık işlerinin ve bilhassa hava nakliyatı
nın artık milletlerin yalnız askerî değil bilhassa 
ekonomik ve sosyal hayat gelişmelerine de mü
him surette müessir olan bir unsur haline gelmiş 
bulunduğunda sanırım ki, hepimiz hemfikir bu
lunmaktayız. Hal böyle iken bizim havacılığımı
zın (asıl prensip ve doktrin) bakımından bile 
anlaşılmaz ve hattâ her türlü inkişafı engeller 
dağınık bir durum içinde olduğunu büyük hü
zünle görmekteyiz. 
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Türk Hava Kuvvetleri Millî Müdafaa Vekâ

letine bağlıdır gerek silâh ve vasıta olarak, ge
rekse her türlü tamir, bakım, yeni yapım, ilâhiri 
gibi teknik kudret olarak da en büyük bir hava
cılık parçasıdır. 

Diğer taraftan, sivil havacılığın en mühim 
parçaları olan sivil hava nakliyatı (Yani Türk 
Havayolları) büyük kısmı Devlet sermayesi ola
rak müstakil bir ortaklık halinde bulunuyor. Ve 
kontrolün da Ulaştırma Bakanlığına ait bulunu
yor. (Havacılık Dairesi), (Hava Meydanları 
Umum Müdürlüğü) Ulaştırma Bakanlığına ve 
havacılığın en mühim bir rüknü olan (Meteoro
loji) Teşkilâtı ise Tarım Bakanlığına bağlıdır. 

Türk havacılığım gençlik arasında yaymak 
ve bu faaliyeti tanzim etmek için, yani müstakil 
Tüı'k havacılarını yetiştirmek ve .daha doğru bir 
deyimle Türk havacılığının istikbalini garanti 
etmek için kurulmuş olan Türk Hava Kurumu 
ve Türkkuşu gibi mühim teşekkül ve tesislerde 
müstakil olarak çalışmaktadır. 

İşte âdeta her parçacını bir tarafa bırakmış. 
bu dağınıklık içinde Türk havacılığı kendisinden 
beklenen inkişaf ve ilerlemeyi bir türlü göstere
memektedir. Türkiye'de 1911 yılında ilk havacı
lık harekeli başladığı ve ilk askerî hava teşkilâtı 
kurulduğu sırada Avrupadaki 5 büyük Devlet 
arasında bulunuyorduk (yani Fransa, Avustur
ya, Almanya, Rusya ve Türkiye) İkinci Cihan 
Harbine takaddüm eden yıllarda ise, zamanına 
göre en iyileri sırasına giren tiplerde yüzlerce 
tayyare yapmış olan iki askerî fabrika (Kayseri 
Türk Hava Kurumu ve Beşlktaş'da Nuri Demir-
vc Eskişehir'de) iki de sivil fabrika (Etimesgut 
ağ Tayyare Fabrikaları) faaliyet halinde bulun
makta idi. Başlangıcında pekâlâ düzenli ve ve
rimli bir kudreti halinde ve inkişaf yoluna gir
miş bulunan havacılığımızın birden bire durak
laması ve yapıcılık kifayetinden büyük mikyas
ta kaybederek âdeta pek tabi bir duruma düş 
mesi Türk Hükümetleri ve Türk Milleti nam vo 
hesabına pek hazin bir vakıa teşkil etmektedir. 

Bugün bir çokları meyamnda (İsveç, Yugos
lavya, Mısır ve İsrail) gibi devletlerde dahi 
(Havacılık sanayii, füze, atom çalışmaları) gibi 
zamanımızın en hayati sahalarında dikkate de
ğer hamleler yapan büyük varlıklar gösterirler
ken, bizim hem askerî havacılıkta hem do sivil 
havacılıkta ve iç hatları hava nakliyatında ta
mamen pasif bir durumda ve ancak dışardan 
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gelecek yardmlara bağlı bir duruma düşmemiz 
ne kadar hazin ve esef vericidir. 

Sayın senatörler; 
Kısacası, havacılık sahasında kolaylıkla de

ğerlendiril mesi mümkün, oldukça büyük bir tek
nik potansiyelimiz vardır. Devlet ve milletin 
yüksek menfaatleri ve istikbali adına bundan 
istifade etmemiz de şarttır. Fakat önce Hükü
metçe ve milletçe bu ihtiyacı bu mecburiyeti 
hissedip bir karar vermemiz gerektir. 

Türkiye'yi idare eden şimdiki mesul nesiller 
yani bizler, arkadan gelecek ve Türkiye'nin mu
kadderatım eline alacak olan genç Türk nesille
rine her sahada okluğu gibi İm yeni (füze ve 
feza) sahasın:!a da kifayetli bir yarışma yolu
nu açmak mecburiyetindeyiz. 

Aksi takdirde, bizler nasıl bizden evvelkileri 
birçok teknik inkişaf sahalarında kısa görüşlü
lük hattâ takdlr.sizlik ile itham etmiş isek, bizi 
de öyle itham edeceklerini hatırlamalıyız. 

Bunun için Hükümet ve Milletçe bir pren
sip kararı alarak ve yeni bir doktrin tesbit ede
rek havacılık sahasında bir yıldırım kalkın
ması ve hamlesi düzenlemek ve buna karar ver
mek lâzımdır. 

İlk iş olarak da bugün dağınık ve kısır par
çalar halinde kalmış olan havacılık teşekkül ve 
tesislerini bir kül olarak yeni ve müstakil bir 
Bakanlık emrinde toplamak ve orada kararlaş
tırılacak bir plân program dâhilinde müstakbel 
(füze ve feza) yarışması da dâhil her türlü (ha
vacılık) faaliyetini bir elden, muntazam, yetki
li, yeterli bir tarzda yeniden tertip ve tanzim 
etmek gerekmektedir. 

Sözlerime son verirken evvelce de, Sayın Sc-
nato'da arz etmiş olduğum gibi .birkaç müstacel 
ihtiyaç üzerinde bilhassa durarak Sayın Ulaş-
tıı ma Bakanına arz etmek isterkn. 

1. —• Havacılıkta çok mühim 'bir emniyet 
tedbiri olan (Yeşilköy, Samsun, Trabzon) De
niz kurtarma ekiplerinin ve malzemesinin biran 
önce tamamlanması, 

2. — Türk Hava Yollarının tayyareleri artık 
eskimiş bulunmaktadır. Biran önce yeni jetlerle 
teçhizine teşebbüs ve kr •> '-amanda tahakkuk et
tirilmelidir. 

3. — Uzun zam-md amber i münhal bulunan 
Türk Hava Yollarına, bu meslekten anlıyan tec
rübeli, bilgili dinamik ve becerikli bir Umum 
Müdür tâyin edilmesi; 
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4. — Sivil havacılarımızın ve bilhassa pilot

larımızın maaş ve ödeneklerinin emsali havacı
lar ve personeli ödeneği seviyesine çıkarılması, 
Sayın Bakanlık tarafından bu hususların biran 
evvel dikkat nazara alınarak hal yoluna gidilece
ğini ümit ve temenni eder, 1965 Bakanlık bütçe
sinin kendileri ve memleket için hayırlı ve ba
şarılı olmadım diler, cümlenizi sayın ile selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - - Sayın Yalçuk. 
SAFA YALÇUK (Corum) - - Muhterem Re 

is Beyefendi, Senatonun muhterem Azaları; 
Ulştırma Bakanlığının kıymetli elemanları; özür 
dilerim bugün biraz rahatsızım. Sözlerime, Kar
ma Komisyon raporunun Ulaştırma Bakanlığı 
ile ilgili bölümünü ve bunda yer alan tedbirler 
kısmının isaıbet ve vukufla hazırlanmış olduğunu 
belirtmek; bunda emeği geçmiş sayın arkadaş
larıma huzurunuzda teşekkürlerimi arz etmekle 
başlamak isterim. 

Ulaştırma Bakanlığına ait bütçenin, Yüksek 
Heyetinizce tetkik ve müzakeresi sırasında, ko
nuya sıkı bağlı diğer bir mevzu üzerine de, ay
nı ihtimamla eğilmek, yurt çapındaki (esir ve 
neticeleri bakımından çok yerinde olacaktır. 

Bir bütçe müzakeresinin (tok sıkışık ve za
manla kısıtlanmış faaliyetleri içerisinde, sadece 
anahatlariyle ve kısaca değinmek mümkün ola
bilen bu önemli konu (Türkiye Ulaştırma poli
tikayı) dır. 

Gerek Karma Komisyon raporunda, gerek 
evvelce hazırlanmış iki bütçe raporunda, vo ni
hayet Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konuya 
tahsis edilmiş yayınında açıkça ifade edilmiş ol
duğu gibi, Türkiye'nin bir ulaştırma politikası 
yoktur. Uzun yılların müşterek hatası, noksanı 
olarak süregelen ve tik Beş Yıllık Plânın üçün
cü yılında bulunmamıza rağmen, bu yokluğu 
giderici ciddî bir faaliyetin de mevcudolmadığı-
nı, görmekteyiz. 

Malûmunuz bulunduğu gibi, Ulaştırma Ba
kanlığı, yetkisine verilmiş âmme hizmetlerini, 
kendisine bağlı işletmeler eliyle yürütür. Bizati
hi 'bir faaliyeti olmıyan bu bakanlık, böylece, bir 
nâzım, bir koordinatör, bir yüksek sevk ve ida
recidir. Ulaştırma politikamızın olmayışı, tesir
lerini bu suretle ulaştırma işleri üzerinde göster
mekte; 'bunların faaliyetlerini, gaye ve netice 
olması gereken, millî ekonomiye hizmet merke-
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zinde, yararlı olmak hedefinde toplamalarını 
sağlıya m amaktadır. 

Bilhassa, iktisadeıı yeteri kadar gelişememiş 
ülkelerin durumu ile ilgilenen beynelmilel lite
ratür, gelişmiş ülkelerde dahi ekonominin belke
miği sayılan ulaştırmayı, giriştikleri kalkınma 
çabalarında, ekonomik gelişme hamlelerinde ken
dilerini başarıya götürecek temel unsur olarak 
en ön plânda tutmakta; geri kalmış olmalarının 
anasebeplei'inden birini de, bu alandaki eksiklik
lere, yetersizliklere, aksaklıklara, bağlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Plânlı kalkınma çabası içinde bulunan, ayrı

ca Avrupa iktisadi camiasına, da katılmış ve bu
nun icap ve mükellefiyetlerini peşinen takabbül 
etmiş bulunan Türkiye'de, birbirlerine bağlı vo 
senkronize olarak tam bir koordinasyon, bir iş
birliği içinde çalışmaları gereken ulaştırma işlet
melerinin idari bünye ve organizasyonları da, 
bunların faaliyetlerinin aynı hedef ve gayede. 
yani millî ekonomiye âzami yararlık noktasında 
toplanıp birleşmesini sağlıyacak nitelikte değil
dir. Demiryolları vo PTT birer kamu ekonomik 
teşekkülü, Hava, Yolları ve denizyolları birer 
millî anonim şirket. Hava Meydanları İşletmesi 
bir mülhak bütçeli idaredir. Karayolları ise, her 
türlü organizasyondan mahrum, başıboş bir hal
dedir. 

Böylece, kendilerini tek bir gayeye götüre
cek, bu yola yöneltecek bir sevk ve idareden ve 
aynı zamanda bir mevzuat ve organizasyondan 
mahrum bulunduklarını gördüğümüz bu işlet
meler, bu yokluğu giderici tedbirleri de, kendi 
aralarında birleşip, kendi inisiyatifleriyle de ala
mamaktadırlar. 

Aslında birer hizmet işletmecisi olan bu mü
esseselerimizin, çeşitli âmil ve tesirler altında, 
birer imalâtın olma yoluna da, sevk edilmiş bu
lunduklarını, müşahedelerimize eklemek isterim. 
Bu akış da, masum ve isabetli gibi görünmesine 
rağmen, İm kurumların can, mal ve haberi sürat
le, emniyetle ve sıhhatle yerine ulaştırmak olan 
asli görevlerinden ayrılmalarına yol açmakta, 
veya bunları istenildiği gibi, beklenildiği gibi 
yapmalarını engellemektedir. 

Yatırım ve finansman faaliyetlerinde de, ay
nı faktörlerin tesirleriyle, aynı aksaklıklar gö
rülmektedir. Devletin, gereği gibi malî yardım 
ve yatırını yapamamasından bu işletmeler, kre-
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di ve nakit ihtiyaçlarını karşılamak için, kendi 
bünyeleri dâhilinde malî müesseseler kurmakta, 
fakat bunları yaşatamamaktadırlar. Raybank 
buna en canlı ve en son örnektir. Evvelce bir 
finansman müessesesi olarak kurulmuş olan bu 
banka, bu açıdan göriünıeyip, alelade bir banka 
sayıldığı için şimdiki durumuna düşmüştür. Bu
nu, en kısa zamanda asli haline ifrağ etmek lâ
zımdır. Yoksa, bir Ulaştırma Bankası, kurmak 

.veya benzeri bir harekete geçmek; bilhassa bu is 
için kurulmuş olan müesseseleri yıkıp yeniyi ya
ratmak, fiilî olarak asıl espriyi ani ıvama inaktır. 
Binaenaleyh, kurulmak istenilen de, aynı şekil
de mütalâa edildiği takdirde, yıkılanlardan baş
ka. bir netice vernıiyecektir. 

Ulaştırma işletmelerinin, Beş Yıllık Plân 
karşısındaki tutumları da gariptir. Bu işletme
ler, kendilerini kalkınma plân ve faaliyetlerimrz-
de anagörevi almış birer unsur değil; kalkınma 
yardımlarından faydalanması gereken birer üni
te saymaktadırlar. Memleketin kalkınma çabası
na geçmesinden evvel, kendini bu çaba için ha
zır bulundurmayı vaktiyle ilk düşünmüş ve bu-^ 
mı 1958 - 1967 devresi için plâna bağlamış bu
lunan tek işletmenin de demiryolları olduğunu 
bu arada belirtmek isterim. 

Umumi, malî ve bünyevi durumlarını tahlile 
çalıştığım ulaştırma işletmelerinin yurt içi ve 
yurt dışı faaliyetlerine gelince, sınırları içinde 
aynı zamanda dört mevsim yaşanan, dört mev
sim mahsulü derlenen yurdumuz, yaygın bir ül
kedir; bir Fransa, bir Almanya veya bir İsviç
re gibi konsantre değildir. Ulaştırma işletmeleri 
bu yurt özelliklerini ve bilhassa Türkiye'mizin 
coğrafik özelliğine de aynı kıymeti vererek hiz
metlerini bu icaplara göre tanzim eylemekten 
uzak bir anlayış içindedirler. Tek bir vesika ve 
bağlantılı bir örer ve ücret t arif esiyle, hepsi 
Devletin elinde bulunan bu işletmelerden fay
dalanıp, Edirne'den Kars'a gitmeye; Niğde ve
ya Kayseri'den Trabzon, Rize ve Hopa'ya mal 
göndermeye fiilen ve maddeten imkân yoktur. 
Vatandaş her işletmenin sınırından ayrı ayrı bi
letler almak, ayrı ayrı bir belgeler doldurmak, 
aktarmalarda didinip çırpınmak; ayrıca da bu 
yüzden birtakım fuzuli masraflara katlanmak 
zorundadır. PTT posta kolisi adı altında pera
kende eşya nakliyeciliği yapar; Demir, Deniz ve 
Havayollarını iz bir araya gelip kombine bir 
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örer, kombine bir ücrete, birbirlerini tamamlayı
cı müşterek bir hizmet arz edemezler. 

Gemilerimiz Akdeniz'de hiçbir rantabilite 
aranmaksızın dolaşıp dururlar; iç. tesislerindeki 
noksanlıklar yüzünden, taze et ve balıklarımız, 
meyva ve sebzelerimizi yabancı bayraklı gemiler
le taşımak zorunda kalırız. 

Deniz işletmelerinde iki ayrı kol, yolculuk ve 
şilekpçilik olarak faaliyet göstermelerine rağ
men birbirleriyle rahatsız edici bir rekabet ha
lindedirler. Mevcut tonaj, memleketin ihtiyacına 
cevap veremediği halde, haczedilmiş şilepler ve 
Devletin el'an düzelememiş ağır işliyeıı tutumu 
neticesi hariçte kadere terk edilmiştir. 

PTT tesislerimiz, yurt ihtiyaçlarına cevap 
vermekten uzak bir durumda iken bunu karşılı-
yamazken bilançosu zararla kapanmaktadır. 

Karayollarında, ne bir ücret ve ne de bir iş
letme düzeni vardır. Hepsi ithal olan vasıtaları 
millî servete, millî ekonomiye yararlı kılma ko
nusunda bugün dahi herhangi bir faaliyet, bir 
hareket gösterememektedir. 

Yurdumuzun, yukarıda işaret olunan coğra
fik durumu itibariyle yolcu ve nakil ücretine 
mütöhammil, emtia için en uygun taşıma vasıta
sı havayollarıdır. Bu işletme gerek ücret, gerek 
hizmet bakımlarından dâhili ihtiyaçları dahi 
karşılıyamaz iken, dış seferlerini, her bakımdan 
üstün jetlerin rekabetine karşı, demode ve sürat-
siz uçaklarla ve boş seferlerle yaşatmaya uğraş
maktadır. Bu çabanın nasıl iktisadi bir görüşe 
bir rantabilite hesabına dayandığı meçhuldür. 
Kısa kısa müşahede ve tahlillerle belirtmeye ça
lıştığım bu eksiklerin plânsız ve koordinasyon-
s uz gidişlerin temel sebebini ulaştırma politika
sı yokluğunda, yüksek sevk ve idare yetersizli
ğinde aramak kanaatimizce doğru ve yerinde 
olur. Beş Yıllık Plân zaviyesinden durum aynı
dır. Devlet plânlama teşkilâtının, umumi yatı
rımlar meyanmda, ulaştırma işletmelerinde, 
madde olarak, yer ve pay ayırması memnuniyet 
vericidir.. Ancak, yatırımların yerine sarf edil
mesinin ayrı ayrı birer işletme plânına bağla
narak yürütülmesinin, bu gidişlerden alınacak 
neticelerin Ulaştırma Bakanlığı tarafından mu
rakabe ve temin edilmesi icabeder. 

Diğer taraftan, Müşterek Pazar ortaklığımı
zın bilhassa ulaştırma işletmelerine çetin işler 
tahmil edeceği malûm olmasına rağmen henüz 
ele alınmamış olduğu görülmektedir. îktisaden 
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gelişmemiş memleketlerde ulaştırma manzumesi 
kalkınmanın ve turizmin dayandığı noktaların 
en önde gelenidir. Bu işletmelerin ana kanunu 
mahiyetinde olan 440 numaralı Kanun, şimdiye 
kadar arz ettiğim hususlarda rahatlık vereme
diği gibi, kıvrak hareket etmek imkânlarını da 
hudutlamıştır. Ulaştırma işletmeleri, Hüküme
tin politikasına uymak ve kâr etmek gibi iki zıt 
hâdise ile karşı karşıya bırakılmıştır. Yolcu ve 
eşya nakliyatının bir kısmı ücretsiz veya mali
yet altı taşımalara sokulmuştur. Muhaberede bâ
zı mevzular tercih edilmiş veya ücretsiz tatbi
kata getirilmiştir. Bunların neticesidir ki, he
nüz ortaya çıkamamış, karayolları nakliye ve 
ulaştırma kanunları karşısında, küçüklü büyük
lü bütün işletmeler arannda üzücü rekabetler 
doğmuştur. Elbette ki, millî 'servet zarar göre
cektir. 

BAŞKAN — Sayın Yalçuk, iki dakika için
de lütfen sözünüzü bağlamanızı rica edeceğim. 

SAPA YALÇUK (Devamla) — Beyefendi 
ikazınıza teşekkür ederim, yalnız beş dakika da
ha lûtfedebilirseniz sözümü bitiririm. Lütfet
mezseniz kürsüyü terk edeyim efendim. 

BAŞKAN — Genel Kurulun aldığı kararı 
tatbik etmeye mecburum. Özür dilerim. Bitirme
ye 'çalışın efendim. 

SAFA YALÇUK (Devamla) — Peki efen
dim. Ulaştırma işletmelerinin özelliklerine göre, 
gider bütçeleri % 59 iiâ % 85 ini şahit masraf
lar teşkil eder. Nakil ücreti tarifelerinde bu hu
sus cok defa dikkate alınmaz. Sabit masrafların 
dışında kalan miktarlar, ulaştırma işletmeleri
nin tarife politikalarının esası olmalıdır. 

Ulaştırma işletmelerinde fazla personel bu
lunduğu iddiasını da zaman zaman tekrarlanır, 
İlk bakışta, bu iddianın tesiri altında kalmak 
mümkündür. Fakat tetkik edildiği zaman hâdi
senin başka türlü olduğu gözükmektedir. 

Hap orda da belirtilmiş olduğu gibi, ulaştır
ma işletmeleri zamanla ve güç yetişen «mtahas-
sıs personel eliyle işletilir. Bunları yetiştirecek 
özel kaynaklara, özel eğitim müesseselerine ihti
yaç vardır. Fakat icapsız tesirlerle ve tasarruf 
fikirleriyle hu eğitimi veren müesseselerin ka
patıldıklarını görmekteyiz. 

Bu işletmelerde tasarruf, memur çıkarmak, 
hizmete yeni memur almamak gibi hareketlerle 
temin olunamaz. Bu işletmelerde tasarruf, tat-
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bık olunan sistemlerde rasyonelleştirme ve me-
kanizasyonla olur. Meselâ, demiryollarındaki 
yol bakımı insan gücünden alınır, mekanizas-
yona verilir. Buhar sistemi yerine dizel veya 
elektrik sistemlerine terk eder. Denizyollarında 
havayollarında da buna benzer tedhirler almak: 
PTT de mekanizasyona geçmek mümkündür 

Bu tedbirlerin tahakkuku şüphesiz paraya, 
yatırıma bağlıdır. İlk bakışta masraf gibi görü
nen bu yatırını, aslında bir tasarruftur. Fazla 
olduğu iddia olunan personelden başka türlü 
tasarruf sağlanamaz; yapılırsa, bu işletmelerin 
aleyhine olur. Bunun çok örnekleri görülmüş
tür. Ulaştırma işletmelerinin yüksek sevk ve 
idare kademelerinde bulunanların meslek dere
celerinden yetişip buralara getirilmelerinden 
faydalı neticeler alınmıştır. Dünyada da bu böy
le olmaktadır. Herkesin kendi ihtisası içinde kal
ması bir başarı şartıdır. 

Bu ihtisas personelini, birtakım tali sebep
lerle hırpalamaktan da kaçınmak lâzımdır. Dün
yanın hiçbir yerinde sevk ve idare adamları sık 
sık değiştirilmezler; kanuni suçları da olmadık
ça da hic birisi, emekliliklerine kadar, iş başın
dan alınmazlar. Can ve mal emniyeti, haberleş
me sıhhati ancak bu sayede sağlanır. Bu işlet
meler başarıya ulaşmak için, bilgi kadar fiilî 
tecrübeye de muhtaçtırlar. 

(îerek tesis noksanlığından, gerek eleman 
kifayetsizliğinden istenileni vererniyen bu işlet
melerin. yukarıdan beri arz ve teşrihe çalıştığım 
aksaklıklarını gidermek için, hepsine şâmil ve 
yetişmiş elemanlardan kurulacak daimi denene
cek kadar sık çalışan bir şûranın süratle faali
yete geçirilmesi zaruridir. Bu şûra, 'bütün ulaş
tırma işletmelerini kendi hususi ve umumî ka
nunları karşısında yeniden gözden geçirecek ve 
geri kalmış bir memleketin iktisadi kalkınması, 
turizmin hayatî tesiri ve Müşterek Pazar nıcc-
'buriyeti karşısında işletmelere ve Bakanlığa yol
lar gösterecektir. Filhakika 101 numaralı Ka
nunla kurulmuş ve yılda bir kerre toplanan bir 
ulaştırma şûrası nazari olarak vardır, Fakat ça
lışması ve terekkübü istenilene cevap verebile
cek durumda değildir. 

Muhterem Reis Beyefendi, muhterem arka
daşlarım, sabırla beni dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Bir kifayet takriri vardır, 8 ar

kadaş da konuşmuş bulunmaktadır. Kifayet tak
ririni okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma bütçesi hakkında 6 kişi konuş

muş ve konu aydınlanmıştır. 
Görüşmelerin yeterliğini arz ederiz. 

Samsun Balıkesir 
Refet Rendcci Hasan Âli Türker 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Kaç 
kişi kalmış efendim? 

BAŞKAN — Geriye iki, üç kişi daha var. 
Altı kişi değil, sekiz kişi konuşmuştur. Efendim. 
ben şimdi takriri oyunuza sunacağım kabul eder
seniz ne iilâ, kabul etmezseniz, konuşulur. 

Kifayet takriri aleyhinde konuşacak var mı? 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Var, 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. Her zaman kifayet 

takriri veren arkadaşımız iki gündür kifayetin 
aleyhinde konuşuyor, hayırdır inşallah. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlarım, ben kifayet önergesini dai
ma saat 18 den sonra veririm. 18 den evvel kifa
yet önergesi verdiğim varit değildir. Bunun için 
muhterem Başkana hatırlatmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım konuşmamış üç ar
kadaşımız kalmış bulunmaktadır. Bâzı mevzula
ra değinilmedi. Eğer müsaade ederseniz 10 ar 
dakika bunlar da konuşsunlar. Program zaten 
normal yürümektedir. Bunun için aceleye lü
zum yoktur. Lütfederseniz hiç olmazsa bu arka
daşlar da 10 ar dakika konuşsunlar belki, onla
rın da bildikleri vardır. Bu imkânı sağlarsanız 
memnun olacağım. Teşekkür ederim. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Takdir Yüksek Heyetinizindir. 
Yalnız yanlış bir izahta bulundu arkadaşımız. 
Bunu tavzihe mecburum. Program sabahleyin 
Çalışma Bakanlığı bütçesinin bitirilmesini âmir 
bulunmaktadır. Pek de normal yürüyor sayıl
maz. Efendim, kifayet takririni oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI MİTHAT SAN (Ga

ziantep Milletvekili) — Sayın Başkan muhte
rem senatörler, gerek kendi adıma, gerekse teni-
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sil etmekle şeref duyduğum ulaştırma camiası 
adına sizleri hürmetle selâmlarım. 

Sayın senatörlerin, gerek grupları, gerek şa
hısları adına yaptıkları yapıcı tenkid ve temen
nilerini arkadaşlarımla birlikte dikkatle dinle
miş bulunuyoruz. Bu tenkid ve temennilerini 
çalışmalarımızda bizlere ışık tutacağını belirtme
yi zevkli bir vazife saymaktayım. Muhterem 
senatörlerin suallerine cevap vermeden evvel 
Ulaştırma Bakanlığında göreve başladığım gün
den bu yana, gerek Bakanlık camiası ve gerekse 
ona bağlı teşekküller hakkında edinebildiğim 
müşahede ve intihalarıma burada kısaca temas 
etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel şunu açıkça ve samimiyetle 
belirtmeliyim ki, Bakanlık; kemiyet ve keyfiyet 
bakımından bugünkü yetersiz haliyle kendisine 
verilen görevleri ifa edemediği gibi, varlıkları 
yekûnu milyarları aşan teşekkülleri gereği veç
hile kontrol ve murakabe edememektedir. Bu 
itibarla, Bakanlık bünyesinin süratle modern 
ulaştırmacılığın gerektirdiği bütün imkânlarla 
teçhiz edilmesi zaruretine ben de şahsan inanı
yorum. 

Ancak, İktisadi Devlet Tevekkülleri ve işti-
raklari hakkındaki 440 sayılı Kanunun şümulü 
içerisine giren teşekküllerin kuruluş kanunları 
kabul edildikten sonradır ki, üzerinde gerekli 
çalışmaları yaptığımız Bakanlık Teşkilât kanu
nu tasarısını Yüksek Meclise sevk edebileceğiz. 

Bakanlık problemlerinden üzerinde durulma--
sı gereken diğer önemli bir konu da hakikaten 
birçok arkadaşlarımın da beyan buyurdukları gi
bi millî bir ulaştırma politikasının bulunmama
sıdır. Bugünkü gayriiktisacli işletmeciliğin gi
derilmesi için mutlak surette bir millî ulaştır
ma politikamızın tâyin ve tesbiti gerekmekte
dir. Çeşitli kollardaki ulaştırma faaliyetlerinin 
bir nizam içinde ahenkli, yıkıcı rekabetten uzak, 
birbirlerini tamamlayıcı ve destekleyici, besleyi
ci şekilde çalışmalarını sağlamak boş kapasite
leri değerlendirmek, bu müesseselerde görevli 
personelin terfih ve randıman imkânlarının ço
ğaltılması gibi gerek teknik ve gerekse ekono
mik ve hattâ sosyal alanlarda alınması gereken 
tedbirlerin süratle ele alınarak ulaştırma teşeb
büslerimizi ve hizmeti millî ekonomi açısından 
emniyetli, süratli ve ucuz bir hüviyete kavuş
turacak çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. 
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Bu husustaki etütlerin kısa bir zamanda olumlu. 
bir neticeye bağlanacağını huzurunuzda ifade 
etmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Bugün demiryolları meselesi bir ulaştırma 

politikası meselesidir. Kalkınma Plânında ön
görülen ulaştırma politikasını gerçekleşme ala
nına çıkarmak için demiryollarmm durumunda 
da bir düzelme olmamıştır. Bu durumda demir
yollarında bir reorganizasyon çalışmasına giri
şilmiş bulunmaktadır. Eeorganizasyon hepimi
zin de takdir edeceği gibi, kısa süreli bir etüde 
istin adettirilemez, uzun süreli bir çalışma neti
cesinde ileride ifa edilecek fonksiyonlara göre 
ele alınması icabeden bir mevzudur. Bunun 
için Türk Demiryollarının uzun süreli bir hedef 
tesbitine imkân verecek bir araştırmaya bugün
den girmiş bulunuyoruz. Bu araştırma ileride 
demiryollarının taşıması gerekli yük ve yolcu 
miktarı ile taşıma bölgeleri hakkında bilgi ve
recek ve fonksiyonların yeniden düzenlenmesi 
- yani tam mânasiyle -bir reorganizasyon - buna 
göre ele alınacaktır. H)(>0 bilançosunu Devlet 
Demiryolları 390 milyon lira zararla kapamıştır. 
Devlet Demiryolları çalışmaları - ancak bu da 
katı gösterir ki - çok zahmetli, uzun, dakik bir 
çalışmadan sonra ele alınarak halledilebilecek 
bir mevzuudur. 

Denizyollarınıızda bugün uygulanmakta olan 
yük ve yolcu müşterek nakliyat sistemi artık 
demode olmuştur ve çoktan tarihe karışmış bir 
sistemdir. Bunun yerine, yabancı devletlerde, 
muasır memleketlerde olduğu gibi, ve onların 
bilhassa son senelerde tatbika başlıyarak mu
vaffakiyetlere erdikleri üzere, ayrılması icabet-
mektedir. Yani biz seri, sürati 18 milden aşağı 
olmıyan, yalnız yolcu taşıyan, turistik yolcu ta
şıyan gemilerle ufak şilep ve kosterlerle mesele
yi halletmek mecburiye1! ve mevkiinde bulunu
yoruz. Bu hususta, Devlet Denizyollarının yap
mış olduğu etüt ve çalışmalarda bir sonuca va
rılmıştır. Ayrıca, plânda da öngörüldüğü veç
he üzerine Camialtı tersanesinin yeni gemi inşa
atı tersanesi olarak reorganize edilmesi kararlaş
tırılmış bulunmaktadır. Ancak burada hemen 
ifade edeyimki, deniz inşaatı uzun vadeli ve 
ucuz kredi ile tahakkuk ettirilebilecek bir mev
zu olur. Deniz Kuvvetlerimiz tarafından Yük
sek Denizcilik Okuluna verilen Ayancık ara-
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ma - tarama gemisi bir buçuk milyon lira sar-
t'iyle (Hamit Naci) ismi ile bir eğitim gemesi 
haline getirilmiştir. 

En geç bir ay içinde hizmete girecek olan 
bu eğitim gemisi okulun öğretim gücünü önemli 
nisbette artırmış olacaktır. 

İlmî seviyesi bakımından dünyadaki benzer
leri durumuna getirilmek üzere hazırlanan 'De
nizcilik Akademisi kanun tasarısı Büyük Mec
lise sunulmuş bulunmaktadır. 

D. B. Deniz Nakliyatı Genel Müdürlüğü 
1964 yılında cem'an .1 milyon 730 bin ton yük 
taşımış ve karşılığında 131 milyon liralık bir 
navlun bedeli tahsil etmiştir. Bu meblâğın 
% 30 nun döviz olarak tahsil edildiğimde ayrıca 
belirtmek isterim. 

1964 yılında dış ticaret mallarımızın c/c 28 ni 
Türk Bayrağı altındaki gemilerimiz taşımıştır. 
Filonun inkişafı ve plân hedefine ulaşılması ba
kımından, yani dış ticaret mallarımızın kendi 
Bayrağımızı hâmil gemilerle taşınması prensi
binin tahakkuku için, ikinci Beş Yıllık Plânda 
nazarı dikkate alınmak üzere Amerika hattında 
çalıştırılacak 5 aded 1.5 bin tonluk gemi sipa
rişi derpiş edilmektedir. Buna ilâveten bir aded 
asit sülfrik tankeri memleketimizde inşa edil
mek üzere plânlanmıştır. 

PTT İdaresi hizmetlerinin başında telefon 
hizmetleri gelmektedir. 1965 yılı içinde netice
lenmiş mukavelelerle otomatik telefon tesisatı 
bulunan mahallerin birçoğuna 50 bin kadar da
ha telefon verilmesi sağlanmış olacaktır. Bu 
miktarın büyük kısmı en çok telefon bekliyen-
lerin bulunduğu İstanbul - Ankara ve İzmir şe
hirlerimize düşmektedir. 

Ayrıca PTT fabrikasında, imâl edilmekte 
olan Manuel santrallerle de gerek mevcut ma-
hallerdtki ihtiyaçları temin gerekse hiç. telefon 
hizmeti bulunmıyan kazalarımıza bu santraller 
verilmektedir. 

Şurasını memnuniyetle ifade edeyim ki, 
47 bin aded Manuel santralin dışarıdan ithali 
derpiş edilirken ve plânlama da, gerek Plânla
ma. ve gerekse Sanayi Vekâleti bunun % 31 inin 
Türkiye'de yapılması, kalanının dışrıdan geti
rilmesi kararlaştırılmış iken, İstanbul'da bu
lunan PTT fabrikamızda bunun yüzde yüzü di
yebileceğim şekilde hepsi memleket içinde imâl 
edilmektedir. Bunu huzurunuzda ifade etmekten 
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büyük bir zevk duymaktayım. .Bir tek manye
tosu dışarıdan getirilmektedir. Bu da gerçi 
memleket içinde imâl edilebilir. Fakat aded ba
kımından büyük bir şık ifade etmediği için onu 
ithal ederek bu yüzde yarımı İntan bu partiyi 
dışardan ithal etmekte de bir mahzur mütalâa 
etmiyoruz. Telefon hizmetinin esaslı bir şekil
de hallini mümkün kılmak üzere Türkiye'de bu 
telekominikasyon sanayiinin kurulması, yani 
otomatik telefon santralı ve teçhizatını imâl ede
cek bir fabrikanın kurulması üzerinde bir an
laşmaya varmak üzereyiz. Çalışmalar son saf
hasına gelmiştir. 

Telefon hizmetleri yanında, diğer PTT hiz
metlerinin halka daha kolay ve süratle sağlan
masını temine matuf çalışmalar yapmak zorun
da bulunan PTT İdaresi bu maksatla kalifiye 
eleman yetiştirmek üzere önümüzdeki yılda bir 
eğitim merkezi açacaktır. 

3964 yılında rantabl çalışma istikametinde 
çok ciddî gayretler sarf etmiş bulunan Türk 
Havayollarımız bir evvelki yıla nazaran zararım 
9 milyon lira azaltmış bulunmaktadır. 

Ortak Pazar memleketlerine çalışmak üzere 
giden Türk işçileriyle, tatillerini yurdumuzda 
geçirmek istiyen yabancı turistlerin memleketi
mize getirip götürmek üzere Havayollarınnzm 
dış seferlerini modern uçaklarla takviye etmek 
lüzumunu duymaktayız. Bu maksatla da çalış
malar yapılmış, orta menzilli ve ortalama olarak 
100 kişilik 2 - 3 jet uçağının filoya katılması lü
zumu tebarüz etmiştir. Bu husustaki çalışma
larımıza Devlet Plânlama Teşkilâtına intnkal 
ettirilmiş bulunmaktadır. Şayet, rantabl oklu
ğu neticesine varılır ve İm husustaki finans
man temin edilirse, hava filomuz 2 ilâ 3 orta 
menzilli, dış memleketlere sefer yapacak uçak
larla teçhiz edilmiş olacaktır. 

Bir nebze de, Devlete ait, sivil hava meydan 
ve limanlarının işletilmesi ve hava trafik kont
rol ve muhabere hizmetlerinin ifası ile görevli 
bulunan bu müessesemize değinmek istiyorum. 

Bu işletmemizin 1965 yılı bütçesi Karma 
Bütçe Komisyonunun çok yerinde bir kararı ile 
2,5 milyon liralık bir ilâve yapılmak suretiyle 
artırılmıştır. Fakat, geçen yıl bütçesine naza
ran da fi 431 916 lira daha azdır. 1965 yılında, 
seyrüsefer emniyetinin artırılması için, yatırım 
programında yer alan çeşitli elektronik cihazlar 
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ile, .Meydan İşletmesi araçları sağlanacaktır. 
İzmir - Çiğli Askerî Hava Meydanından sivil 
uçakların da bilhassa memleketimize turist taşı
yan yabancı uçakların faydalanmaları için lü
zumlu tesisler henüz inşa safhasındadır. Buna 
rağmen meydana geçici bir tedbir almak sure
tiyle turist uçaklarının inmesi temin edilmiştir. 

Sayın senatörler, şimdi muhterem arkadaşla
rın sorularına geçiyorum. Sayın Fehmi Alpas
lan'ın demiryolları konusundaki istekleri dört 
grupta mütalâa edilebilir. 

1. Aktif personele yeni haklar sağlanması. 
Gerçekten, demiryollarının çok feragat sahi

bi, fedakâr tren personeline ve diğer aktif per
soneline yeni imkânlar sağlamak da bizim en 
büyük arzumuzdur. Ancak, demiryollarının ma
lî imkânlarının buna elvermediği ve yeni per
sonel rejiminin de beklenmesi, şimdiden yeni 
personel rejimini baltalıyabilecek yahut bağlı-
yabilecek kararların alınmaması düşüncesinde
yiz. Alınabilecek kısmi ıslah ve tedbirler üze
rinde de esasen bünyemizde bir çalışma vardır. 

2. Yolcu ve eşya tarifesinde indirme yapıl
ması. 

Ulaştırma politikası plânında öngörülen şe
kilde henüz gerçekleşmediği için ulaştırma sis
temleri arasında bir kırıcı ve millî ekonominin 
zararına ağır bir rekabet hüküm sürmektedir. 
Tarife indirme ve yükseltmeleri bu esasa göre 
ele alınmaktadır. Yani, demiryolları tarifesin
de bir indirme, bir taşıma tarifesi olması ve ta
rifenin indirilmesi halinde artacak taşıma ile bu 
zararların azaltılması imkânının tesbit edilmesi 
takdirinde ancak bir tenzilâta gidilebilir. Böy
le1 durumlar ise genel olarak bizim memleketi
mizde bulunmamaktadır. 

3. Yolcu trenlerinin motorlu ve eksprese 
çevrilmesi, süratinin artılması, hizmetin ıslahları
na gelince : 

Bu konu özellikle büyük ölçüde bir yatırıma 
bağlıdır. Alt yapının ve demiryolu vasıtaları
nın yenilenmesine bağlıdır. Ancak uzunca bir 
süre içinde çözüm yolu bulunabilir. Mevcut im
kânlarla hizmetin ıslahı için Devlet Demiryolla
rı İşletmesi ('alışma yapmaktadır, öteren beri 
Devlet Demiryollarında fazla personel olduğu 
söylenir. Ancak, bu modern işletmelerde uygu
landığı üzere bir işin değerlendirilmesi sonucuna 
değil, fakat müsahedeve istinadetmektedir. Bu-
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nunla beraber, alelıtlak Devlet Demiryollarının 
her yerinde ve her kısmında fazla personel ol
madığını ifade etmek güçtür. Fakat, DD İs
letmesinin reorganizasyon çalışmalarına girişil
miş bulunmaktadır. Görevleri ve bu görevlere 
uygun personel sayısı ve kalitesi, bu çalışmalar 
içerisinde tesbit edilecek uzun süre içerisinde 
problemin çözüm yolu bulunabilecektir. Böyle bir 
meselenin kısa bir sürede halledilemiycccğini 
muhterem arkadaşlarımın da takdir edeceğine 
emin bulunuyorum. 

Yine, Sayın Fehmi Alpaslan'ın Denizcilik 
Bankası hakkındaki tenkid ve sorularına geçi
yorum. 

1952 yılından beri geçen son on sene zarfında 
banka, beş yıl zararlı, on yıl kârlı bir bilanço 
arz etmiştir. On üç yıllık bilançolar neticesi 
58 milyon lira kârlıdır. Yani zarar miktarın] 
bir haneye yazdığımızı zaman Denizcilik Ban
kası 58 milyon lira kâr sağlamıştır. 1064 yılın
da bankanın her ne kadar 8 milyon lira zarar 
etmiş olduğu görülmekte ise de yatırımların] 
yapması için parası bulunmadığından dolayı 
borç alarak yatırımlar yapmış ve buna da 42 mil
yon lira faiz ödemiştir. Demek ki, eğer Denizci
lik Bankasının kendi yatırımlarını yapması 
için mevcut sermayesi olsaydı hakikatte Devlet 
Denizyollarının bilançosunda 34 milyon liralık 
bir kâr gözükecek idi. 

Şehir hatlarında tatbik edilen turnike siste
mi hem hasılatı artırmış ve hem de yolcu kont
rolü, personel tasarrufu bakımından en çok yol
cu taşıyan Köprü ve Kadıköy hattında bize 
fayda sağlamıştır. 

İstanbul - Erdek turistik seferleri üzerinde 
durulması, yine Sayın Fehmi Alpaslan'ın soru
suna cevabım : 

Bu yıl Erdok'e yeni bir kamp açılacaktır. 
kendilerine arz ederim. 

Şehir hatları ve iskelelerinin verimsiz olan
larının kaldırılması hususu, verimsiz iskeleler 
tetkik edilerek hakikaten birbiri arkasından hiz
metten kaldırılmaktadır. 

İç ve dış acentalarımız üzerinde durulması 
hususu: 

Kifayetsiz acentalarımız değiştirilmek sure
tiyle daha faal müesseseler ile çalışmak en bü
yük hedefimizdir. Yalnız, şurasını ifade ve arz 
etmek isterim ki, bu üzerinde çok dikkatle ve 
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titizlikle durulması lâzım gel en bir mesele ve 
mevzudur. Her dışarıdan gelen feryada esaslı 
bir tetkikat yapılmadan cevap verilmesi ve ha
rekete geçilmesi de fayda yerine zarar verir. 

Bilûmum masraflarda tasarruf tedbirlerine 
hakikaten gidilmektedir. Bilhassa personel ta
sarrufu son iki y.lda yapılmıştır. Ve bu da 
1 000 kişinin üzerindedir. 1 022 yahut 1 032 kişi 
tensikat ile azaltılmıştır. 

Eski gemilerin kadro dışı e'dilmesi mesele
si: 

Şohir hatlarından 12 ve denizyollarından da 
4 gemi peyderpey hizmet dışına çıkarılacak
tı:'. 

Keza Sayın Fehmi Alparslan'ın PTT hak
kındaki suallerine arzı eevabediyorum : Arka
daşımızın PTT hakkında gösterdiği teveccüh 
ve sarf ettiği güzel sözler için kendisine te-
rekkür ederiz. Kısa zamanda edindiğim ka
naate göre PTT hizmetleri için alınmakta olan 
tedbirler muhterem arkadaşımın da beyan 
buyurduğu gibi halka hizmet edecek duru
ma her gün bir adım daha yaklaşmaktadır. 
Telefon alma sırasının ve şehirlerarası tale
binin karşılanamadığını ve sıra atlatma oldu
ğunun söylenildiğinin işittiğini ve fakat .biz
zat bun!ar için yaptığı tetkiklerde Ankara'
da sıra atlatılmasının vâki olmadığını müşa
hede etmekte olduğunu beyan buyurdular. Kendi
lerine şurada ifade edeyim ki, yurdun diğer şe
hirlerinde de böyle bir halin vukırbulmadığma 
emin olabilirler. Beş yi İ lk yatırım programı
nın gerçekleşmediği bir hakikattir. 1963 - 1964 
yılları içinde plâna göre, 453 milyon lira ol-
nmsı lâzım gelen yatırımın ancak % 53 ü ta
hakkuk ettirilebilmiş'tirki bu da 239 milyon 
liradır. Önce yapılmış olan mukavelelerin ne
ticesi alınmıştır. Buna göre, İstanbul'da 18 bin, 
Ankara'da 7 bin ve İzmir'de 5 bin ve di
ğer 13 şehrimizde ele 20 bin hat hizmete açıl-
lac aktır. 

202 bin hatlık mukavele işine gelince, 
luyın senatörler, şu hususu dolayısiyle arz 
ed;vyi.m, bu 202 bin hatlık bir telefon tesisi 
ihalesi değildir. Burada üzerinde durulması 
lâzım gel en en mühim mesele memleketimizde 
bir telekomünikasyon sanayiinin (kurulması
dır. Bugün zaman zaman gercik şirketlerden 
devraldığımız gerekse bilâhara verdiğimiz 
siparişle memleketimizde birkaç sistem tele-
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fon tesisi ve santrali kurulmuştur. Eğer biz 
hakikaten 'bizim için lâzım olan bu telefonla
rı önümüzdeki senelerde de ihale edersek 
esasen dört parçalı bir yamalı bohçaya biz 
de beşinci parçayı eklemiş oluruz ki, bu da 
memleketin asla menfaatine değildir. Bugün 
hakikaten bu memlekette bir telekomünikas
yon sanayii, yani otomatik telefon santrali, 
tesisatı ve ona lüzumlu bilcümle şeyleri ya
pacak bir fabrika kurulması lâzımdır, bu
nun için de etütler son safhaya gelmiştir ümi-
dederizki kısa bir zaman içinde memleket 
menfaatine en uygun bir müessese ile anlaş
ma yapılır, bu da tahakkuk yoluna girer. 

Sayın Alpaslan'ın Türk Havayollarının mo
dern uçaiklarla teçhiz edilmesi hususundaki 
temennilerine arzı malûmat ediyorum. T. H. 
Y. mn faaliyeti, hakikaten hatlardaki sefer
leri idame ettirecek vaziyette uçaklara sa
hip bulunmaktayız. Ancak, dış hatlarda ha
len kullanılmakta olan uçaklarımız bugünün 
icabefctirdiği orta menzil uçaikları olmadığı 
için vasati 100 kişi taşıyacak, seri ve orta 
menzilli yani, Avrupanm her hangi bir şehri
ne veya noktasına süratle gidebilecek iki ilâ 
üç jet uçağına ihtiyacımız vardır. Bunun 
için yaptığımız etütleri ve çalışmaları plân
lamaya intikal ettirmiş 'bulunuyoruz. Ancak 
plânlama bunu rantabl bulursa biz de finans
manım bulursak o zaman bu jet uçaklarını 
sipariş etmek arzusundayız. 

Sayın Fehmi Alpaslan'ın dış hatlarda son 
yıllarda özel permi verilmiş midir? Sorusu. Son 
yıllarda özel peımi verilmemiştir. 1960 sene
sinden sonra DB Nakliyat îdare Meclisi özel 
permi verilmesini menetmiştir. Bu memnui-
yete rağmen 1962 senesinde bir zata iki çocu
ğu ile birlikte permi verilmiştir. Bu da, hepi
nizin bildiği gibi, bir Senato araştırması ha
linde tecelli etmiştir. Bunun dışında hiçbir 
özel peımi verilmemiştir. 

Sayın Ethem Erdinç'in suallerine geçiyo
rum :. 

Kara nakliyatını tanzim edici mahiyette 
hazırlanmış olan karayolları ulaştırma ve tra
fik kanunu tasarısı son şeklini almıştır. 
ve mütalâaları alınmak üzere bütün bakanlık
lara sevk edilmek üzeredir. Ancak bu insan 
kanunlaştıktan sonradır ki, Kara Taşıma İda
resi kurulabilir. 
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Devlet Demiryollarının borçlarının konsoli

de edilip edilmediği hakkındaki vâki suallerine 
arzı cevabedeyim. 1961 senesinde 154 sayılı Ka
nunla Amortisman ve Kredi Sandığı ile diğer 
teşekküllere olan 80 milyon lira 1963 senesinde 
ise 117 milyon lira tutarındaki vergi borcu 
konsolide edilmiştir. Hali hazırda D Demiryol
larının sermaye durumu 440 sayılı Kanun hü
kümlerine göre ele alınmış bulunmaktadır. Ça
lışmalarda varılacak neticelere göre lüzumlu 
tedbirler alınacaktır. 

îşçi sigortalarına ve Emekli Sandığına dâ
hil personelin haklarının tevhidi için ne düşü
nülmektedir? İşçi Sigortaları ve Emekli San
dığı mensuplarının haklarının tevhidi için 228 
sayılı Kanunun altıncı maddesinin tadili için 
kanun tasarısı hazırlanmıştır. Bakanlıkların 
mütalâasına da arz edilmiştir. 

DD nın vergi yükünden kurtarılması me
selesi, bu fikir karayolları rekabeti bakımından 
uygun olabilir. Fakat, bir gaye asla olamaz. 
Ulaştırma ekonomisinin amacı millî ekonomiye 
asgari maliyetle girmesidir. Bu ise Devlet De
miryollarının vergilerinin kaldırılmasını değil, 
diğer ulaştırma sistemlerine D Demiryollarına 
yüklenmiş bulunan vergi yükü ve diğer yük
lerin yükletilmesini gerektirmektedir. Hazırlan
makta olan yeni mevzuat ulaştırma politikamızı 
yeni ve modern esaslara bağlıyacaktır. 

Personel dinlenme kamplarının ucuzlatıl
ması. 

, Bu konu DD bütçesinden tahsisat ayrılmak 
suretiyle mümkündür. D Demiryollarının malî 
durumu ise buna asla müsait değildir. Esasen 
kamplardan 60 bini geçen D Demiryolu perso
nelinin pek azı istifade edebilmektedir. Kamp
larda asgari maliyetle gün esası kabul edilmiş
tir. Bu plâna ve yıllık programa da uygundur. 

Şofaj vagonları konusu : 
Muhterem arkadaşlar, bütün dünyada şo-

faj muhtelif sistemlerle yapılır. Bir kısmı loko
motif üzerindeki kazanlarla yapılır, diğer bir 
kısmı da trenin arkasına bağlanan bir vagon 
içerisine monte edilen kazan - jeneratör ile bu 
iş yapılır. Yapılan tetkikat neticesinde şofajm 
lokomotif ile değil bir vagon üzerinde bulunma
sının daha ekonomik olacağını tesbit etmiş ve 
siparişleri de ona göre vermiş bulunmaktayız. 
Aşağı - yukarı 15 tona yakın bir sikletin bu su-
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retJe teshinin icabetmediği senenin yedi ayında 
lokomotif üzerinde taşınmasından kurtarılmış 
olacaktır. 

202 bin hatlık mukavele üzerinde biraz ev
vel Sayın Fehmi Alpaslan'a arzı cevabettiğim-
den dolayı Sayın Ethem Erdinç'in de bu sua
lini cevaplandırılmış addediyorum. Türkiye'de 
bu sene tasarruf hizmetleri kurulması için ka
nım tasarısı hazırlanmış ve Meclise sunulmak 
üzere Başbakanlığa gönderilmiştir. Başbakanlık 
kanun tasarısının bir defa da Devlet Plânlama. 
Dairesinin tetkikine lüzum gördüğünden kanun 
tasarısı halen Devlet Personel Dairesinde tet
kik edilmektedir. 

Yan İşletmesi, tren yolunun Van'a gelmiş 
olması dolayısiyle DD Genel Müdürlüğüne dev
redilecektir. 

Yabancı uçakların, hem İstanbul, hem Anka
ra'ya inmelerine müsaade edilmesinin bizim için 
zararlı olup olmadığı hususundaki sualine ge
lince : Yabancı havayollarına ait uçaklar An
kara - İstanbul arasında trafik hakkı esasen 
verilmemektedir. Binaenaleyh, yabancı hava
yolları bu iki nokta üzerinde dış hat yolcula
rını aktarmasız olarak taşıyabilir. Tatbikat di
ğer memleketlerde de böyledir, ikili hava an
laşmaları da esasen daha ziyade mütekabiliyet 
esasına göre işliyebilir. 

Türk Havayollarında koltuk ütilizasyonu : 
Şurasını memnuniyetle ifade edeyim ki, son 

yıllarda koltuk ütilizasyonunda devamlı bir ar
tış husule gelmektedir. 1964 yılında % 56 ya 
kadar yükselmiştir. Rantabl olmıyan bâzı hat
larda, direkt masraflar altında olan bütün hat
lardaki sefer kapatılmıştır. Bununla beraber bu 
hatlar devamlı olarak tekrar tetkik edilmekte, 
ekonomik bir hale gelirgelmez tekrar sefere 
açılmaktadır. 

Hizmet evleri ve bilhassa PTT nin hizmet 
evi ve dinlenme yerleri konusu ; PTT hizmetle
rinin yürütüldüğü binalarda lojman tesisi işleri 
ile Erdek'teki dinlenme kampı PTT idaresinin 
mevcut mevzuatına göve yürütülmektedir. 

Sayın Mustafa Yılmaz arkadaşımızın sorula
rına cevap arz ediyorum. Bakanlığımız Teftiş 
Kurulu Başkanı Reşat. Bayramiç'e hakkında vâ
ki neşriyat, üzerine kurulan Tahkik heyeti rapo
runu hazırlamış bulunmaktadır. Rapor son saf
hasına gelmiştir. Raporun icabına göre işlem 
yapılacaktır. 
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Sayın Mustafa îneeoğlu'uun 1)1) nda fazla 

memur olduğunu ve dışardan tâyin, yapılmaması 
hususunu buyurmuşlardı. Gerçekten D!) da bu 
prensibe uygun olarak hareket etmektedir. Şura
da son üç yıl zarfında .personel hareketlerinde 
ara ettiğim zaman hakikaten yüksek Senatoda 
DD nın bu prensibe riayet ettiği neticesine va
racaktır. DD nda 1062 senesinde, 25 526 perso
nel varken bu 1963 t e bu 25 182, 1964 senesin
de 25 220 dir. Demek ki, üç sene zarfında bir 
personel hareketi olmamış fakat üç yüze yakın 
bir azalma vâki olmuştur. 

Efendim Sayın Mustafa Yılmaz arkadaşımı
zın 1379 sayılı Kanunun şimdiye kadar neden 
•tatbik edilmediği hususundaki suallerine gelince; 
gerçi kanun bütün lokal telefon santralleri ku
rulmuş bulunan mahallerde, jandarma ve orman 
idaresinin daha evvel kurmuş bulunduğu santral
lerin kaldırılmasını ve PTT ye intikal ettirilme
sine âmirdir. Geçen seferki cevabımda da ken
dilerine arz ettiğim şekilde bu bir yatırım me
selesidir v« doğrudan doğruya bağlanacak mües
seselerin bütçelerine koyacakları parayla kabili 
tahakkuktur. Kendilerine geçen sefer de arz et
tim, biz üç şehirde bunun portresinin ne kadaı 
tutacağı üzerinde bir araştırma yaptık. Üç. şe
hirde bunun dört bucuk milyon lira üzerinde 
bir maliyete vardığını tesbit ettik. Bu bütün Tür
kiye'ye teşmil edildiği zaman yüz milyon liranın 
üzerinde bir yatırım olacaktı-. Kendilerine ifade 
ettiğim zaman .Jandarma Genel Komutanlığı bu 
tasavvurundan vazgeçti. Tekrar edeyim ki, bu 
bizim elimizde değildir. Bunun tahakkuku için 
o müesseselerin kendi bütçelerine para koymaları 
lâzımdır. Biz de, hakikaten bir telefon işletmecisi 
olarak mütaaddit müesseselerin ayrı ayrı yatı
rımlara gitmesinin memleket ekonomisi için fay
dalı olmadığına kaaniiz. 

Sayın Mdip Somunoğlu arkadaşımızın, 
ulaştırma politikasına dair mütalâalarına daha 
evvel arzı eevabetmişt'im. 

Personelin eğitimi suretiyle hizmetin istih
dafı ve verimliliğin artınlması konusunda ben 
de kendileriyle aynı fikirdeyim. Gerçekten mo
dern organizasyon prensipleri de bunu gerektir
mektedir. Üzerinde çalışılmaktadır. Doğu ve Gü
ney ekspreslerine hattâ mevcut en uygun vagon
lar ayrıl maktadır. Ancak Ankara - İstanbul mc-
safesiyle, Erzurum mesafesi arasında hizmetin 
görülmesi bakımından ortaya çıkacak bâzı zor-
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rının dış hatlarına modern jet uçaklarının alın
ması hususunda biraz evvel diğer arkadaşla
rıma arz ettiğim bu hususu kendileri de bu
rada dinlediler, onun için sizleri daha fazla 
işgal etmemek üzere o vadide konuşmıyacağım. 
Türk Havayolları pilotlarının ve diğer teknik 
personelinin ücret ve maaşlarının diğer yaban
cı' •havayolları şirketlerindeki seviyeye çıkarıl
masını biz de çok arzu ediyoruz. Fakat onun 
için bizim elimizde malî imkân yoktur. Son
ra memleketimizdeki cari ücret konjonktürü 
buna mani olmaktadır. Bununla birlikte, Türk 
Havayolları bir anonim ortaklık olarak bu ko
nuda âzami gayret sarf etmektedir. 

C. Senatosu B : i 
hıkların da bulunduğunu muhterem senatörü
müzün kabul etmesi lâzımdır. Yataklı vagonların 
Devlet Demiryolları tarafından devralınması 
şimdilik düşünülmemektedir. Zira bu bir ulaştır
ma işi değil, hareket halinde bir otel ve lokanta 
işletme işidir. Bütün dünyanın her yerinde de 
hiçbir memleketin demiryolları bu hizmeti üze
rine almaz. Beynelmilel teşekkül olan Yataklı Va
gonlar Şirketi bu işi yapar. 

Sayın Edip Somunoğlu arkadaşımızın hakkı
mızda gösterdiği bilhassa PTT ye gösterdikleri 
teveccühten dolayı kendilerine teşekkür ederim, 
gerek kendim gerekse arkadaşlarım adına. Sor
dukları suallere cevaplarımı arz edeceğim. Posta 
paketlerinin nakliyatı PTT nin tekeline giren 
hizmetlerden değildir. Bu itibarla posta paket
lerinin nakliyatını bütün . nakliyat şirket
leri tam bir serbesti içinde yapmaktadırlar. 

Telefon işlerinde herkesin malûmu olan sı
kıntılara muhterem arkadaşım temas ettiler. Di
ğer arkadaşlarıma verdiğim, cevap kendileri için 
de caridir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bir noktaya 
temas etmeden geçemiyeceğim. Hakikaten bâzı 
vilâyetlerde şehirlerin inkişafını evvelden kes
tirmek imkânı olmadığından veya şehirlerin in
kişafının istikametini evvelden kestirmek imkânı 
olmadığından bizim yaptğımız şebekelerin bâzı 
yerlerde ihtiyacın çok altında bulunduğu ve bi
zim de bu yüzden çok müşkülât çektiğimiz bir 
vakıadır. Siz de takdir edersiniz ki, meselâ 10 
sene evvel Çankaya Bölgesinin bu kadar inkişaf 
edeceğini kestirmek hiç kimse için mümkün de
ğildi. Nitekim bugün biz Çankaya bölgesinde şe
beke bakımından çok sıkıntı çekiyoruz. Bunu 
bertaraf etmek için çalışmalar yapıyoruz. En kı
sa bir zamanda bunu bertaraf etmek arzusunda
yız. 

Sayın Tekin Arıbıırun'un suallerine arzı ce
vap ediyorum : Topyekûn memleket havacılığı
nın en kısa zamanda ieabeden bir seviyeye ge
tirilmesi hususunda, ifade buyurdukları hu
suslara biz de aynen iştirak ediyoruz. Ancak, 
bunu temin için lüzumlu organizasyon çalış
maları da yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
kısa bir zamanda intacedilerek, verimli bir 
teşkilâta kavuşturulması ve memleketin hayati 
ihtiyacını süratle karşılıyacak bir politikayı 
te^bit ve tatbik etmek de Ulaştırma Bakanlığının 
en başta, gelen bir hedefidir. Türk Havayolla-

Muhterem arkadaşlar, Sayın Safa Yalçuk'un 
sorduğu suallere arzı cevabetmek üzere arka
daşlarımdan notları alacağım için bir dakika 
müsaadenizi rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerce bu mü
essesenin başında bulunmuş bir insan sıfatiyle 
dertlerimizi hakikaten -Safa Yalçük dostumuz 
çek iyi, dile getirdi. Kendilerine huzurunuz
da alenen teşekkür ederim. inşallah imkân 
bulduğumuz nisbette işaret buyurdukları husus
ları düzeltmek için elimizden gelen bütün gay
retleri sarf ederiz. Kendilerinin Akdeniz'de 
sefer yapan gemilerimizin yolcu ve yük, yani 
nıix gemi olarak taşıdıkları hususundaki ifa
delerine gelince, biraz evvel arz ettiğim gibi, 
başka bir arkadaşın suali münasebetiyle arz et
tiğim gibi, hakikaten muasır medeni memleket
lerde senelerce evvel terk edilmiş bir usuldür 
ve biz de tatbik etmekle olduğumuz bu usulün 
iyi netice vermediğini görmüş bulunuyoruz. 
Fakat hemen arz edeyim yine bizim verdiğimiz 
kararı tatbik için yani süratli turist gemi
leriyle, markasteler ve şilepler satmalmak işi 
bir yatırım işidir. Ancak Beş Yıllık Plân dâ
hilinde bunu temin ettiğimiz takdirde süratle 
bu yola gidilecektir. Aksi takdirde Devlet De
nizyollarının bugünkü modern anlayışla vazife 
görmesi, istenilen derecede vazife görmesine im
kân yoktur. 

Sayın senatörler hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

BAŞKAN — Müsaade ediniz Sayın Bakan, 
sorular vardır. Sayın Artukmaç buyurun. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Herkesçe 
bilinen bir gerçektir ki, bu Devlet Demiryol-
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lan Doğu Etap resiyle Güney Ekspresi arasında 
bariz bir fark vardır. Gerek vagon itibariyle, 
gerek kompartıman itibariyle, gerek konfor iti
bariyle ve gerekse yataklı vagonları ve yemek 
salonları itibariyle, Doğu Ekspresi, Güney Eks
presinden çok geride bulunmaktadır ve bunu 
herkes müşahede etmiştir. Bu fark, Doğu Eks
presine bir üvey evlât muamelesi yapıldığı ve 
Doğu Ekspresiyle seyahat eden vatandaşlar ara
sında tefrik yapıldığı intibaını , vermektedir. Bu 
farkı ortadan kaldırmak i e in Sayın Bakanımız 
her hangi bir tedbir düşünmekte inidirler? îkinei 
sualim* yine herkesçe bilinen, bir gerçektir ki, 
Posta, Telgraf ve Telefon idaresinin şehirlerarası 
santrallerinde çalışan memurların daha iyi bir 
eğitime ve hattâ öğretime tabi tutulmaları lâ-
zımgeldiği noktasında Sayın Bakan ne gibi bir 
tedbir düşünmektedirler? 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

MİTHAT SAN (Devamla) -Muhterem ar
kadaş1 ar, sayın arkadaşını af buyursunlar ama 
bövle Doğu ile -Güney arasında trenlerimize bir 
fark gözetmekte olduğumuz... Olmaz, bu olmaz, 
obnaz bu iş. Yalnız affmızı rica ederek sunu 
ifade edeyim lokanta vagon veya vagon resto
ran 'bizim malııırz değildir. Bunu Yataklı Va
gonlar Şirketi işletir. Bu bir ticari müessesedir. 
Daha evvel zatıâliniz de biliyorsunuz ki, hakika
ten Şark Ekspresine böyle bir vagon restoran 
bağlanmıştı. Fakat seneler senesi zarar ettiği 
için bunun yerine bir büfe vagonu bağladılar. 
Bunu arz ederim. 

Şehirlerarasında çalışan personele gclin-o. 
hakikaten şehirlerarası telefonlarında çalışan 
personelin işi çok güçtür, muhterem arkadaşla
rım. Şunu ifade edeyim ki, kendilerinden rica 
edevim bir gün gidelim, fazla değil yarım -saat 

- orada kalsınlar. O zaman göreceklerdir ki haki
katen fevkahîde güç iştir ve sistematik olarak si
nir bozucu bir iştir. Şurasını da itiraf etmeli
yim ki, oradaki, cansiperane çalışan kızlarımıza 
da müşterilerimiz icabeden nazikâne muamele
yi yapmamaktadır ve onların da sinirleri bu 
yüzden bir kat daha bozulmaktadır. Bizim için 
büyük bir problemdir. Onları mümkün okluğu 
kadar eğiteceğiz, fakat insan sabrının da bir sı
nırı vardır. Onu da nazarı dikkate almanızı lüt
fen rica edeceğim. 
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BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZlYA AYRIM (Kars) — Pazar 

günleri i'çe merkezlerindeki postaneler kapalı
dır. B'l.ha'-a Doğu ilçelerinde âni hâdiseleri vi
lâyete haber vermek imkânsızdır. Buna bir çare 
d üşünül müş mü dür 

ikincisi, Doğuya sefer yapan trenlerle nu
mara1! yerler hazan birkaç kişiye satılmaktadır. 
Bu acaba önlenemez mi? 

MİTHAT SAN (Devamla) — Efendim, şim
di telefon santralleri kapalıdır, buyurdular. 

Y. ZİYA AYRİM (Kars) — Postaneler ol
duğu gibi kapalı. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Mesai saatleri 
dâhilinde... 

Y. ZİYA AYRİM (Kars) — Pazar günleri 
tamamiylo kapalı. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Fazla. 
mesai verilmiyor diye kapatmışlar, efendim. 

BAŞKAN •— Pazar gün'eri kapalı olduğun
dun şikâyet ediliyor efendim. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Pazar günleri 
kapalı. Bu hususu tetkik ottirelim. 

BAŞKAN —- ikincisi, Sayın Ayrım. 
Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Trenlerde numa

ralı yer-'cr birkaç kişiye satılıyor. 
MİTHAT SAN (Devamla) — Trenlerde nu

maralı yerler. Bir hata olmuştur. Onun üzerinde 
de arkadaşlarımızın nazarı dikkatini eelbederiz 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ulusman. 
ALT RİZA ULUSMAN (Kırşehir) — Bilû

mum te'efon şebekelerinin PTT idaresine devri 
hakkındaki l.f)2D tarihinde neşredilen 1379 sayılı 
Kanunun meriyete girişinden bugüne kadar 3-6 
sene geçmiştir. Bu kanunun son maddelerinde, 
bu kanunu icraya, memur edilen baka.n1iklara.ra-
sma Ulaştırma, Bakanlığı da dâhildir. Demin 
Sıvın Bakan buyurdular ki; «Bâzı idareler, alâ
kalı daireler kendi bütçe-ine gerekli ödenekleri 
kovmadıkları icln, telefonları umumi şebekeye 
'bağlanamamıştır^ .s-eklinde cevap vcrdiVr. Acaba 
Ulaştırma, Bakanlığı, bu 36 sene içinde alâkalı 
bakanlıklara ve ezcümle mesela içişleri Bakan
lığına da bir yazı yazarak kendilerine düşen 
vazifevi yaprmşhır mıdır? Yapmışlarsa içişleri 
Bekarlığından nasıl cevap al ınlardır? Hepsine 
kanun bu vazifeyi yüklemiş olduklarına göre 
onlar kendilerine düşen vazifeyi ihmal etmiş 

http://baka.n1iklara.ra-
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olabilirler. Ulaştırma Bakanlığı onları ikaz et- I 
mek süratiyle kendisine düşen vazifeyi yapmış 
mıdır, onları uyarmış mıdır? 

MİTHAT SAN (Devamla) — .Muhterem ar
kadaşlar, birkaç gün evvel bir münasebetle yi
ne burada arz etmiştim. PTT 1953 senesine ge
linceye kadar g'ayet ağır bir inkişaf seyri gös
termiştir. Ondan sonra nisbeten daha süratli 
bir inkişaf göstermesine rağmen bugün 
1 169 - 1 203 den fazla işyerinden bizim 60 yer
de santralimiz vardır. Yani bu kadar PTT iş 
merkezinden yarış ndan a-; yerde santralimiz 
vardır. Siz de t: kdir buyurursunuz ki, ne 
jandarmanın, ne de efendime söyliyeyim, orma
nın hizmetlerini üzerimize almak mevzuubahsola-
maz. Kaldı ki, biz bir etüt yaptırmışız ve haki
kati yazmışız. Bunun tarih ve numarasını hilâ
li ara arz ederim, aklımda değil. Bunda demişiz 
ki, bütün Türkiye'de emniyet kuvvet1 erinin bi
zini santrallarımıza bağlanması 100 milyon lira
ya yakın bir naraırn sarfına bağlıdır. Ben zatı-
âlinize bu .yazının tarih ve numarasını ayrıca arz 
edeceğim. I 

ALÎ RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Mede
ni hayatta, telefonun ulaştırma iein ne kadar lü
zumlu olduğu malûmdur. Birer mahallî hizmet 
olan köylerin de, bağlı bulundukları mahallî 
Hükümete ve karakocanı irtibatını sağlıyan tc- I 
lefonlarm lüzumu aşikârdır. Fakat, Köy Kanu
nunda. bövle bir mecburiyet yoktur. İhtiyar he
yetine bövle bir iş verilmemiştir, tesis ve idame 
masrafı olarak : I 

Malûm ohluğu üzere Anayasamıza göre de I 
bu iş iein bir para sahnması ve alınma-a ancak I 
âmme hizmeti oharak kanunla tanınmış olması 
keyfivetine bağlıdır. Kanunla olmadığına gö- I 
re böyle bir hizmet iein köy idarehud şimdiye I 
kadar idare i maslahat zihniyetiyle köylüden 
para almakta ve telefon tesisatı yaptırmakta
dır. Kanaatimizce kanuna. famam."u avkırı olan bu I 
cihetin ıslahı, dolayısiyh- vekâletlerini de ilgir 
lendirmoz mi? Mademki kanuna aykırı bir cihet. 
var, bununla da îe'şleri Bakanlığı kadar Ulaş
tırma Bakanlığı da alâkalı değil midir? Bu mev
zua bir kanun hüviyeti vermek ve kanuni bir I 
yo1 a sevk etmek iein Bakanlığınızca teşebbüse ge
çilmiş midir? I 

MÎTHAT .SAN (Devam1 a) — Kusura bak-
mavın, anlıyamadım. Bir daha izah eder misiniz 
lütfen? I 
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ALÎ RIZA ULUSMAN (Kırşehir) — Köy te

lefonlarının tesisi tamamen kanun dışında cere
yan etmektedir. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Jandarma ka-
rakohı varsa, jandarma karakoluna bağlıdır. 

ALÎ E İZ A ULUSMAN (Kırşehir) — Bu te
lefon1 ar köy bütçesinden alınmış ve tesis edil
miştir. Jandarmanın malı değildir. Jandarma
nın kendi malı olan telefonları var. Onlara 
tema:-; etmek İstemiyorum. Köy idaresine ait te
lefonlar köy idaresinden alınmakta ve bedeli 
köy bütçesinden ödenmektedir. Bu Anayasaya 
ve Köy Kanununa avkırı dır. Buna rağmen 
u--'un -'.(melerden beri, 31 senedir, halen böyle de
va vı etmektedir. Hükümete düşen vazife. k"vü 
bu lüzumlu vasıtaya 'kavuşturmak iein Köy 
Kanununa, bir madde kovmak veyahut kanu
na İrr anhaşma hükmü koymak suretiyle hu
kukî bir neticeye bağlanacak yolu varken ida-
rei maslahat yolu tutulmuştur? Şimdi îçişle-
leri Bakanlığı ile Ulaştırma Brfcanlığı arasın
da bu mevzuda, bir temas, anlaşma zemini 
hâs:! olmuş mudur? (Tmamışsa gavrikanuni 
vaziyet daha ne zamana kadar1 devam edecek
tir? Ulaştırma Bakanlığına tereddübeden va
zife nedir? 

MİTHAT S/\N (Devamla) — Muhterem ar
kadaşım iki noktava temas- ettiler. Birisi dedi
ler ki, 'telefon medeni bir vasıtadır. Doğru. 
Fakat, 'ieme suyu bir hayati ihtiyaçtır. Bugün 
biz real'st olmak mecburiyetindeyiz. Köyleri
mize daha içme suyu temin etmemişken, 'tele
fonun teminini düşünmek realist bir' politi
ka olamaz, müsaadenizle. Diğer hususu da ben
deniz tetikik edeyim. Eğer üzerJmize düşen 
b :r vazife varsa hemen yaparız. 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, buyuru
nuz. 

ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
--- Bendenizin mâruzâtım PTT hin 125 nci 
kuruluş yıl dönümü dolayısiyle memurlarına 
verilecek ikramiye dohay::siyle komisyonda 
bundan evvelki Hükümet zamanında .bir sual 
teve'h etmiş, fakat Vekilin bulunmaması do
layısiyle cevap alamamıştım. Telefon a'bon-
manlarından bundan 3 - 4 sene evvel, kanu
na. avkırı olarak 'alman hakim ücretleri hak
kında, Türkiye'de yüz bin kişi Devleti dâva 
etti. ve dâva, yeliyle para1 arını aldılar. O za
manki idarenin 'birinci dâvada kaziyei muh-



G. Senatosu B : 82 
keme halini almış olan bu hâdise karşısında I 
yüz bin vatandaşı mahkemeye icbar etme
mesi lâzımgelirdi. Ama, bu meyaında Dördün
cü Koalisyon Hükümetinin mesul Bakanı si
si fatiyle dâva etmemiş vatandaşların, o zama
na ait emsallei'i ıgibi, hakkı olan meblâğlara 
masraflarına mahsubetmesi düşünülmüş unu
dur? Yoksa dâva açmamış diye bunun sürün-
ıcemede bırakılmasına müsamaha gösterecek
ler mi? Bunu öğrenmek istiyorum. 

MİTHAT SAN (Devamla) — Efendim, ben 
şahsan iyi müdafaa edilemediği için PTT nin 
o dâvaları kaybettiği kanaatindeyim.. Ve PTT-
nin bunda haklı olduğu için şahsan 15 sene
dir kullandığım telefonun karşılığını almak 
üzere hiç müracaatta .bulunmadım. Nitekim, 
bu çıktıktan sonra bugün PTT nin (konuşma
lara zam yapması da, 'bunu göstermektedir. 
Maahaza bunu tetkik edelim, zatiâliinize ara 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın İslâm. 
ZEKİ İSLÂM (Gaziantep) — Daha ev

velki bakanlardan da rica etmiştim ve daha 
evvelki bütçelerde de izah etmiştim. Gazian
tep'ten gelen ekspres saat 11.30 da geldiği 
halde, aynı saatte hududumuzu geçen Bağdat 
ekspresi en az 10 saat gecikme ile gelmekte
dir. Aoafea bunun çaresi bulunamaz mı? Bu
nun sebebi gümrük muayeneleri ve saire ol
duğu ımalûm. Fakat hiç. olmazsa bizim top-
raiklarmıızdan kalkan ekspresin saatini da
ha ileriye almak suretiyle yolcuları orada bek
lemekten kurtaramaz mıyız ve bu suretle 
Devlet Demiryollarına yolcuların itimadını ar
tıramaz mıyız? I 

MİTHAT SAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarını, Sayın İslâm arkadaşımızın buyur- I 
duğıı husus, affmız! rica ederek ifade edeyim, 
hem feci, hem de ayıp bir husustur. Hakikaten 
10 - .1.5 gün evvel Pazar günü oradan geçerken 
biz kendilerinden çok sonra Antep'ten hareket I 
ettiğimiz, tanıdığım bir doktor ve hanımı ora- I 
ya gelmiş, Fevzipaşa'da Kale üzerinden gelen I 
diğer yolcuları bekliyordu. Şimdi muhterem 
arkadaşlarım, hayret edeceğiniz bir şeyi arz I 
edeyim. Orada bir zat sinema açmış. Efendime 
söyliyeyim, Toros Ekspresi oraya geldiğinde I 
yolcularım alıp sinemaya götürüyor; hattâ iki 
seans de seyrettiriyor. Buna bizzat şahit oldum. I 
Bunu. derhal intikal ettirdim. Gümrük ve, I 
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Tekel Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına. Daha evvel de 
Devlet Demiryollarının bu hususta yapmış ol
duğu mütaaddit teşebbüslere maalesef olumlu 
bir netice alınamamıştır. Bunun üzerinde esaslı 
bir şekilde duruyoruz ve ümidediyorum ki, bu 
mesele halledilebilir. Dünyanın hiçbir yerinde 
görülmiyen bir haldir. Hakikaten Türkiye'de 
bunun böyle devam etmesi müddetince turistin 
gelmesini beklemek abes olur. 

I > AŞK AN — Buyurun Sayın Küçük. 
SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Benim so

rum daha ziyade temenni mahiyetinde olacak
tır. Sayın Bakanın izahları esnasında. Devlet 
Havayolları zararının geçen seneye göre 9 mil
yon lira azaldığı ve az zarar ettiğini ifade bu
yurdu. Bu halde bulunan bu müessesenin yal
nız bu müessese hakkında yanlış bilgiye sahi].) 
değilsem, bir seneye yakın bir zamandan beri 
daha rantabl çalışacak bir şekildedir. Fakat iş
letmenin başındaki umum müdürün işletme bil
gilerine ve işletme mesuliyetine sahip bir umum 
müdür olması pek tabiî zaruridir. Sayın Bakan 
acaba kısa bir müddet içinde buraya zikretti
ğim bilgiyi haiz bir umum müdür tâyin etmeyi 
düşünüyor mu? 

MİTHAT SAN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, dünyada pek az hava yolu vardır ki, 
hasılatiyle yani biletten aldığı para ile kendi 
ihtiyacını karşılasın. Zannediyorum o da dün
ya yüzünde bir tektir. Geçen sene hepimizin de 
okuduğumuza göre Brezilya Havayolları da 80 
milyon dolar zarar etmiştir. Ama. ben bununla, 
illâ bizim Devlet Havayollarının da zararına 
bir mazeret sebebi bulmak için bunu ifade et
miyorum. Bunlar birer gerçektir. 

Diğer hususa gelince; samimiyetle ifade ede
yim ki; hayır düşünmüyorum şimdilik. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turhangil. 
FİKRET TURHANGİL (Aydın) — Efen

dim, Ankara - Denizli motorlu treninin Nazil
li'ye kadar uzatılması Bakanlıkça düşünülmek
te midir? Ktüdü yapılmış mıdır? 

MİTHAT SAN (Devamla) — Efendim, bu 
hususu hakikaten bize arkadaşlar intikal ettir
diler. Ftüt yapılıyor. Eğer lütfeder bir telefon 
ederseniz ne safhada olduğu hakkında geniş 
malûmat arz ederiz, efendini. 
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FİKRET TURHAXGİE (Aydın) — Tefek

kür ederim. 
ULAŞTIRMA I i AKANI MİTHAT SAX 

(Devamla) — Rica ederim, efendini. 
BAŞKAN —- Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Başka söz istiyen kalmamıştır. (Alkışlar) Efen
dim, konuşmalar bitmiş, yalnız İçtüzüğümüz 
gereğine»1 Bakandan sonra sırada, bulunan bir 
arkadaşımızın konuşma imkânı vardır. Uç ar
kadaşımız konuşmamışlardır. Kâmil Coşkunoğlu 
burada yoklar. Buyurun Öztürkçine. Rica ede
ceğim, programı aksatmamak için fazla konuş
mazlar inşallah. 

RİFAT ÖZTÜRKOİNE (İslanbul) — Muh
terem arkadaşlar, Sayın Bakan ve Bakanlık er
kânı; bâzı arkadaşlarım benim burada değin
mek istediğim konuların bir kısmını sorularla 
Sayın Bakana intikal ettirdiler. Bendeniz de 
bunlardan bâzılarını teyiden tekrar etmek zo
rundayım. İlçelerde PTT dairelerinde Pazar 
günleri nöbet usulünün kaldırılmasının sebebi 
fazla mesaiden olduğu ileri sürüldü. Bunlara 
fazla mesai ücreti veriliyordu. PTT İdaresi bu 
memurlara fazla mesai ücreti verilmemesi için 
bu usulü kaldırmıştır. Bu vatandaşlar arasında 
haberleşme hak ve hürriyetini engelliyen bir 
kapardır. Sayın Bakanımızdan bunun bir an 
önce kaldırılmasını temenni ederiz. 

İkinci hususat ise, İstanbul - Ankara - Zon
guldak tren hattındaki sinyalizasyon durumu 
ne safhadadır? Bu yere milyonlarca lira yatı
rıldı. Milyonlarca liralık yedek parça ambarlar
da çürümektedir. Bu işin bir an evvel ele alın
ması ve sinyalizasyon durumunun işletilmesinin 
trafik yönünden zaruri olduğu kanısındayım. 

Üçüncü hususat da teftiş usulüdür. Hiçbir 
müessesede olmıyan usulü maalesef Devlet De
miryollarında devam etmektedir. Muhterem ar
kadaşlarım, oradaki usul şu : Farz edelim ki, 
bir müfettiş ayın onunda teftişe başladığı zaman 
da ayın birinden ayın onuna kadar olan muamele 
üzerinde teftiş yapar. O işyeri üç ay teftiş gör-
memişse, onun önündeki olan kısımlar teftiş 
görmez. Bu usul devanı elliği müddetçe bâzı 
iradesi zayıf olan memurları da suiistimale sevk 
etmektedir. Temennimiz odur ki; bu usul de 
değiştirilmelidir. 

Dördüncü husus; Devlet Denizyolları, Dev
let Havayolları. Devlet Demiryollarında hiç ol
mazsa seyahat ücretlerinde % 25 bir tenzilât 
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yapılmalıdır. Bu yapılmadığı takdirde bu mü
esseseler pek kısa zamanda iflâs bayrağını çek
mek durumunda kalacaklardır. Ben şu hususu 
da hatırlatırım Sayın Bakana; bir vergi, diğer 
bir vergiyi öldürür. Söyliyenlere göre bu söz 
gayet yerindedir. (Jünkü, D Demiryolları ve 
DH ve D Demiryollarında yapılan zamlar müş
teri adedini azaltmıştır. Hiç olmazsa bu zam 
yerleri kaldırılmalıdır. Yüzde 25 bir tenzilâtla 
müşterinin akın etmesi sağlanacaktır. Bu su
retle zarar telâfi edilmiş olacaktır. Trenler, 
vapurlar, tayyareler bomboş gitmiyecektir. 

Diğer bir hususat, hiç olmazsa geceleri saat 
24.00 te Ankara - İstanbul, Ankara - İzmir, 
İzmir - İstanbul bölgelerine yüzde 50 tenzilâtla 
tayyare tahsis edilmelidir. İstiyen vatandaşlar 
bu yüzde 50 usulü ile gidip gelmelidirler. Ve 
büyük şehirler aracında hiç. olmazsa gece yarısı 
âcil hareketler hususunda trafik sağlanmış ol
malıdır. Karayollarında, kapıdan kapıya nakli
yat işi devam ettiği müddetçe Devlet Demir
yollarının zararı tabiîdir. Fakat bu tabiî olan 
zararı en asgari hadde indirilmesini Sayın Ba
kandan beklemek de en tabiî hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşımızın anlattığı telefon 
ücretleri hususunda da dâva açanlar hakikaten 
aldı. Dâva açmıyanların bu hakkı Bakanlıkta 
kaldı. Bütün vatandaşlar o zaman dâva açmış 
olsalardı, bu paralar pekâlâ tıkır, tıkır Danış
tay karariyle ödenecekti, dolayısiyle mahkeme 
kararı ile. Bunların bu hakkı alınmadığına gö
re acaba bu arta kalan paralar İstanbul'un en 
mühim bir derdi olan telefon tesislerine harca-
ııaraaz mıydı'? O zamanki ilgili bakanlara söy
lemişsek de; böyle bir usulün olmadığını nak-
letmişlerdir. 

Sayın Paşamız, meteoroloji istasyonlarından 
bahsetmişti. Bendeniz şahsi kanaatim olarak 
Devlet Denizyollarında da bir meteoroloji istas
yonu kurulması zaruri olduğu kanısındayım. 
Eğer D Denizyollarında bir meteoroloji istas
yonu kurulmuş olsaydı vaktiyle İzmit Körfe
zinde vukua gelen deniz faciası hiçbir zaman 
olmıyacaktı. 

Arz etmek istediğim diğer bir husus da sos
yal sigortalara aittir. 

Muhterem arkadaşlar, sosyal sigortalarda 
yapılan yıpranma primi bütün işyerlerine ay
nen tanınmıştır. Ağır ve yıpratıcı işyerleri ile 
hafif işyerlerinde çalışan işçilerin primleri ay-
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(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

.12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 7 463 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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nıdır. Bu durum işçilerin aleyhinedir. Sosyal 
adalet prensiplerine de aykırıdır. Hayati kim
yada çalışan bir işçinin durumu ile ateş karşı
sında çalışan bir işçinin durumu hiçbir zaman 
aynı değildir. Bunun da değiştirilmesinin za
ruri olduğu kanısındayız. 

Diğer bir hususat da, Sirkeci Gümrüğüne 
aittir. Burasının Devlet Demiryolları ile ilgili 
tarafı şudur. Burası gayet dar bir salondur. 
Turistler gelmekte altı kırık sandalyelerde otu
rup eşyalarını sağda solda bırakmakta ve pe
rişan olmaktadırlar. Halbuki öbür tarafta bom
boş aylardan, senelerden beri bomboş duran 
yolcu salonları vardır. Bunları hiç olmazsa yol
cu salonlarına almak suretiyle, ilk tesirdir mem
leketimizde. Turistler daha güzel, daha iyi, da
ha itinalı yerlerde eşyalarının bakılması mem
leket menfaati iktizasındandır. Bir taraftan tu
rist gelsin, diye uğraşıyoruz, öbür taraftan da 
turisti ilk fırsatta kaçırmak için ne yapmak 
lazımsa yapıyoruz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuş bulunuyor. 
Lütfen bağlayınız. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (Devamla) — Bağlı
yacağıma göre, Devlet Demiryollarında sigor
ta usulünde, kendi sandıklarına ait bir, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ait bir ve 
bir de Sosyal Sigortalara aidolmak üzere üç 
nevi sigorta vardır. Bunlar tatbikat yönünden, 
bir diğerini nakzeden hususlar olmakla bera
ber ilerde bu Devlet Demiryollarına büyük bir 
rahne açacaktır. Temennimiz odur ki, bu üç 
müesseseyi Sosyal Sigortalar Kanunu altında 
birleştirmek ve işçiye gereken hakkını tam 
mânasiyle vermektir. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Konuşmalar bitmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 

geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 . 5 . 1965 O : 1 
B. Lira 

13.000 Yönetim giderleri 668 350 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 040 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 101 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 
BAŞKAN — Burada bölüm ra
kamı çıkmamıştır, 1 214 816 
liradır. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 874 816 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 231 540 

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

35.000 Sosyal transferler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 
Senatoda kabul edilmiş bulunmaktadır. Şimdi, 
Devlet Hava Meydanları liletmesine geçiyo
ruz. 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlünü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Büçe Komisyonu raporu (1/838) 
(S. Sayısı : 600) (1) 

(1) 600 8. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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BAŞKAN — Gerekçenin okunmasına lü

zum görenler... Görmeyenler... Görülmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul 
mivenler... Kabul edilmiştir. 

edenler... Et-

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı cari harca
malar için (A/l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 37 537 751 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösttcrildiği üzere 
22 335 030 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 785 750 lira ki, toplanı olarak 
G0 658 501 lira ödenek verilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. 

12.000 Personel giderleri 
Lira 

26 288 746 

BAŞKAN — Efendim, bu hulusta bu bölü
me ait olmak üzere bir önerge vardır. Okutu
yorum. 

Senato Başkanlığına 
275 sayılı Kanun gereğince muhtelif sendi

kalarla yapılmakta bulunan Toplu îş Söyleş
mesi görüşmeleri sırasında D. Cetveli kadro
sunla çalışan ve ücretli sigortalı işçilerin Toplu 
îş Sözleşmesi hükümlerinden istifade edebilme
leri için, yevmiyeli olarak çalıştırılmaları ica-
bettiğinden D. H. M. I. Genel Müdürlüğünün 
1965 yılı Bütçe Kanununa bağlı sigortaya tâbi 
D işaretli cetvelden ilişik listede bulunan kad
roların çıkarılmasını ve bunun tutarı olan 
527 310 lirinin 12 210 uneu mad 'e len tenzili 
ile 12 230 inci (İşçi ücretleri) maddesine ilâve
sini arz ve teklif ederim. 

İzmir Çorum 
M. Hilmi Onat Safa Yalçuk 

BAŞKAN '— Cetvelin bir bölümünden diğ;T 
bir bölümüne bir nakilden ibarettir. 

527 310 liranın indirilerek 12 280 nei bölüme 
aynı miktar yani 527 310 lira aktarılması tek
lif edilmektedir. 

Hükümet katılıyor 
yon katılıyor mu? 

mu? Katılıyor Komis-

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU SÖZ-
CÜSÜ NURİ BAYAR (Sakarya) — Zarureti 
no binen katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katı
lıyorlar. Teklifi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bu 
variyette 12 000 bölümü 26 288 746 yi oyunu
za sunuyorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. Lira 

13.000 Yönetim giderler 3 763 232 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 6 307 833 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 181 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 4 905 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat, taşıt alım
ları ve onarımları 16 180 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) seırmaye tesiri'i ve transfer harcamaları 

I. — Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I . — Transferler 
35.000 Sosyal transferler 402 750 

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

36.000 Borç ödemeleri 233 003 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 
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MADDE 2. — Dev1 et Hava Meydanları iş

letmesi Genci Müiü lüğlinim geVr'eri, bağlı 
(B) işaretli ccvelde gösterildiği üzere 60 658 501 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — B Cetvelini okuyoruz. 

B — CETVELİ 
B. Lira 

62.000 İşletme gelirleri 9 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler 800 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

64.000 özel gelirler 50 6D8 499 
BAŞ <AN — Kabul edenler... 
Etmiycnlcr... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cstveliyle birlikle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Elmiycn-
ler... Kabul eTmişt r. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Gsnel Müdür'uğur es 1965 Bü'çe y^ın-
da elde edilecek gelir çeşit'erinden h:r b ' r i rn 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösteri'nrştir. Bu cetvelde yrzilı. gdirin tarh 
ve tahsiline 1965 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile «birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdür"üğünün 30 . 6 . 1939 tarih i 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine gi
ren hizmetlilerine ait kad:o\ar bağlı (D) işaret
li cetvelde gösteri'mistir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğ'n-
ce geçici mahiye'teki hizmetler için Bıkanlar 
Kurulu kararı i'e kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) İşaretli cetvelde gösterilmiş'ir. Bu 
kadro1 ar, ertesi yıl Bü'çe kanunu tasımı ile 
Türkiye Büyük Millet Mee'isine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmanrsı şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
ycnler... Kabul cdi'mlştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkında
ki 28 . 2 . 1955 tarihli ve 6686 sayıcı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
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bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvereriyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar bo"ç'an) madde
sindeki öücneğ'n yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı Bütçesindeki te.tibinde karşılığı 
bulunan borç1 ar ilgi i oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddeye. 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aido^p da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
decine göre zamanaşımına uğrama niş ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı Büîçcsnin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücreler kesinleri hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetve'lerine dâhil ödeneklerden (ge
çen yıllar borçları) maddes'ne, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiycnler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (yapı, tesis ve büyük onarım g-
dcrleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cevelin (kamulaştırma ve satma'malar) bö
lümüne aktarma yapmaya Malye Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza Sunuyorum. Kabul edenler kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işıretlj 
cetvelde gösteri" mistir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
ycnler... Kabul edilm'ştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1985 tari
hinde yürür'üğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edi'mistir 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza arz 
edilecektir. 

Efendim, UTaştırma Bakanlığı ile Devlet De
niz ve Devlet Hava, yolları Genel Müdürlü' 
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ğü bütçeleri bu suretl.e Senatoda 1 itama ermiş 
bulunmaktadır. Sayın 
arkadaşlarına başarılar 

Bakana ve kıymetli 
temenni ederim. Hayli 
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gec'ktiğ!miz için şrat 15,00 te toplanmak üze
re oturuma ara veriyorum. 

Kapanma saati : 13,40 

IKINCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15.00 

BAŞKAN — Ba}kanvekili İhsan Hamit Tigrel 
KATİPLER : Sakıp önal (Adana), Kurdet Bayhan (Niğde) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Çalışma Bakanlığının bütçesinin müzakere

sinden evvel iki mülhak bütçenin oylama neti
cesini arz ediyorum: 

Devlet Ürctmo Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğünün 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına 114 
üye iştirak etmiş, 111 kabul, 1 röt, 2 çekimser, 
oyu vardır. Biitço Kanunu 111 oyla kabul edil
mişti? 

Orman Genel Müdürlüğü 1965 malî yılı büt-
kesinin oylamasına M 3 üye iştirak ctm'ş, 109 
kabul, 1 ret, 2 çekimser, oyu vardır. Bütçe Ka
nunu 109 oyla kabul edilmiş1 ir. Arz ederim. 

Bundan eyvelki oturumda açık oya konul
ması kararlaştırılan, Devlet Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü 1965 bü'çe kanun tasarısını 
açık oylarınıza arz ediyorum. 

ö — Çalışma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresin** geçiyoruz. 

İlk söz C.H.P. Senato Grupu adına Sayın 
Artukmaç. 

Diğer söz alanların isimlerini okuyorum. 
A. P. Senato Grupu adına Sayın Faruk Kı-

naytürk. 
Kendi şahıslan adına söz alanlar; 

Ali Naci Arı, M. Yılmaz înceoğlu, İskender 
Cenap Ege, îsnmil Yeşilyurt, Sakıp önal. 

NİYAZİ AÖÎRNASLI (Ankara) — Ben de 
«ö: istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. Buyurun Sayın 
Artukmaç, 

C.H.P. SENATO CİffiJBV ADINA SADİK 
ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan Cum
huriyet Senatosunun sayın üyeleri, sayın Hükü
met erkânı 

Çalışma Bakanlığının 1965 yılı Bütçesi mü
nasebetiyle, Cumhuriyet Halk Partisi Senato 
Grupunun görüş, tenkid ve temennilerini belirt
meye çalışacağımı arz eder, hepinizi grupum 
adına sevgi ve saygılarla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Anavasamızm 42 - 48 nci maddelerinde, ça

lışma hakkının anaprensipleri tesbit edilmiş ve 
30 . 1 . 1946 tarihli ve 4841 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesivle de Çalışma Bakanlığının görevleri 
belirtilmiştir. Bu hükümlere göre, Çalışma Ba
kanlığının görevlerini iki kategoride mütalâa et
mek mümkündür. Bunlardan birisi ekonomik 
havatı düzenlemek; diğeri ise, sosyal güvenliği 
sağlamaktır. 

Gerçekten, Çalışma Bakanlığımız; sosval gü
venlik yoluyla millî gelirin vatandaşlar arasında 
âdil bir şekilde tevziine hizmet etmekle görev
lidir. Bu görevi ile, Bakanlığın, memleketin 
ekonomik hayatnı düzenlediğine ve binnetice 
memleketin iktisadi kalkınmasına yardımcı ol
duğuna şüphe yoktur. Anayasamızın, «sosval 
Devletin ödevlerindendir» şeklindeki hükmü, 
sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kurdurmak 
güvenliği sağlamak için sosyal sigortalar ve 
bu amacı temine matuftur. 
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Muhterem, arkadaşlar; 
Bilindiği üzere, sosval güveni ipin dört n i 

şimi mevcuttur. Banlardan biri çalışma hakkı, 
diğeri asgari ücretin ealışan vatandaşlara ga
ranti edilmesi, üçüncüsü çalışan zümre iş gü
cü devamlılığının p-aranti altına alınması, dur
d u r u ş u ise mecburî sosyal sigortalardır. 

Çalışma hakkı. Devletin; vatandaşlara, ka
biliyet, ve ihtisaslarına göre iş bulmak mükel
lefiyetini tnza^v-nm eder. Devlet, vatandaşla
ra tr>ıW't r>++î'"i çalışma hakkını temin ede
medi"! takdirde; işsizlik sigortası yoluyla; 
vatandasın geçimini temin etmek mükellefiye
ti altına girer. 

Cnl^an vatandaşlara asgarî bir ücretin ve
rilmesi ' ^ «alttır. Bu ücretin, çalışanların aile
si efrn'b ;le birlikte, medeni insan gibi yaşama
yı sfi"1^racak bir miktarda olması lâzımdır. 

Calibin zümre işgücünün muhafazası ise. 
işçinin hastalıklara ve kazalara sebebohaeak 
çalışma şartlarının ıslahını ve hastalandıktan 
veya kazaya uğradıktan sonra iş kapasitesi
ni azaltan bu felâketlerin en kısa zamanda 
giderilmesini gerektirir. 

Ve nihayet, çalışma gücünü kaybetmiş va
tandaşların yardımına, mecburi sosyal sigor
talar yoluyla koşmak mümkündür. Bu görev
ler, ihtiyarlık, kaza. mab'livet, hastalık, analık, 
işsizlik sigortalan yoluyla yanılmaktadır. 

Sosyal konuların büyük bir önem kazandı
ğı bu devirde, bütün bu ilkelerin," başka bir 
deyimle Devletin sosyal adalet ve sosyal gü
venlik tedbirlerinin, aşırı solcu cereyanlara 
karşı tesirli bir mücadele ve müdafaa vasıta
sı olduğunu ve cemiyetteki sulh ve •mK-mm an
cak İm yoldan temin edilebileceğini de bilhas
sa ifade ve beyan etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yukarıda arz ettiğimiz ve kalkınma plânı

mızın da ön gördüğü ilkeleri göz önünde tuta
rak, Çalışma Bakanlığının ne gibi işleri başar
dığını ve neleri başarmak zorunda olduğunu 
belirtmek isteriz. 

Çalışma Bakanlığımız; Toplu Sözleşme, 
Grev ve Lokavt, Sendikalar ve Sosyal Sigorta
lar kanunlarını çıkarmıştır. Demokratik esas
lara dayanan ve gerek işçinin ve gerekse iş
verenin hak ve menfaatlerini koruyan ve tek
lif eden bu kanunların Türkiyemizin sosyal ve 
ekonomik hayatına derin tesirler icra etmekte 
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olduğuna ve edeceğine ve karma ekonomi sis
temi ile sosyal adalet içinde hızlı kalkınmanın; 
bu yollarla gerçekleşeceeğine şüphe yoktur,,. 

Sayın Senatörler, 
Halen yürürlükte bulunan îş Kanunu ve' 

ekleri, sosyal adalet ve sosyal güvenlik mef
humlarının ihtiva ettiği hükümleri kapsamak
ta ve binnetice günün ihtiyaçlarını karşılıya-
mamaktadır. Yeni bir iş kanunu tasarısının 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş oldu
ğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz., 
Tasanda; îş Kanununun, tek işeili işyerle
rine kadar teşmil edilmesi, eski hükümlerle,, 
sakatların çalıştırılmalarına imkân sağlan
ması ; işçi ücretlerinin haczedilen miktarının ye
ni bir esasa bağlanması; bâzı mütaahhitlcrce* 
çeşitli sebeplerle ödenmiyen işçi ücretlerinin 
tediyesinin yeni bir teminata bağlanması, ma
hallî asgari ücret komisyonları yerine mer
kezi asgari ücret komisyonu kurulması gibi 
hususların göz önünde tutulmuş olmasını ümit 
ve temenni ederiz. 

Birçok yeni hükümlerle Deniz iş kanunu 
tasarısının hazırlanarak Yüce Meclise arz edil
miş buulnduğunu memnuniyetle karşılamakta
yız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe raporunda da belirtildiği üzere, yur

dumuzda halen ücretli iş bulma büroları mev
cut değildir. Şu kadar ki, memleketimizde ve 
bilhassa Adana Bölgesinde bir gelenek var
dır. Bu geleneğe göre, bilhassa pamuk ziraatin-
de çalışan işeiler (Elci) tâbir edilen aracı
lar vasıtasiyle temin olunmakta ye herkes di
lediği gibi aracılık yapmaktadır. Bazan, çok 
işçi bulmak veya getrimek suretiyle, bir işçi 
spekülâsyonu yapılmakta ve netice olarak işçi 
ücretlerinin düşürülmesine sebebolunmaktadır. 

Bütün bu mahzurlar giderilmek ve yeni 
hükümler tesis olunmak suretiyle «Tarım 
alanında iş ve işçi bulma araçları hakkmda 
kanun tasarısı» nm da Türkiye Büvük Millet 
Meclisine sevk edilmiş olduğunu öğrenmenin 
bahtiyarlığı içerisindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Halen yürürlükte bulunan «Sınai müesse

selerde ve maden ocaklarında kurslar açıl
masına dair kanun», yüzden fazla işçisi olan 
işyerlerinde çırak, kalfa, ve ıısta kursları 
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açılmasını mecburi kılmakta ve fakat bu kurs- I 
larm idare ve teşkilâtı bakımından her hangi 
bir hükmü ihtiva etmemektedir. Diğer taraf
tan, müessir ve müeyyideli bir Devlet müda
halesine cevaz verilmediğinden, işyerleri; bu 
konuya gereken önemi vermemektedirler. Bu 
sebeplerle adı geçen kanun ihtiyacı karşıla
mamaktadır.- Bütün bu mahzurları göz önün
de tutan Bakanlık «işyerlerinde meslek eğiti
mi kanım tasarısı» nı hazırlamıştır. 

Bundan başka, «işgücünün sanayi içinde 
eğitimi ve mesleğe yöneltme hakkında kanun 
tasarısı» da hazırlanmıştır. Her iki tasarının 
Başbakanlığa sunulduğu memnuniyetle öğre
nilmiştir. 

Pek muhterem arkadaşlar; 
Yukarıdan beri bahsettiğimiz çeşitli tasarıları 

lıazırlıyarak bir kısmını kanunlaştırmış, bir 
kısmını T. B. M. Meclisine ve bir kısmını da 
Başbakanlığa sunmuş olan eski Hükümetin 
mesaisini şükranla karşıladığımızı belirtmekle 
kıvanç duymaktayız. Eldeki tasarıların takip 
ve süratle intacı hususunu ise, yeni Hükümet
ten beklemekte bulunduğumuzu arz ve ifadeyi 
bir vazife saymaktayız. 

Muhterem arkadaşlar : 
Anayasaya göre çıkarılan yeni kanunlar 

sebebiyle, Çalışma Bakanlığının görevleri ala
bildiğine genişlemiş ve fakat teşkilât, 194G ta
rihli Kanundaki şekliyle, olduğu gibi, yani 
dar bir çerçeve içinde kalmıştır. Eğer bu du
rum devam ederse, yeni kanunlarla Bakan
lığa verilen görevlerin istenilen ölçüde ifası 
mümkün olamaz. Bu sebeple, hazrılanmakta 
olduğunu öğrendiğimiz teşkilât kanunu tasa
sının en kısa bir zamanda B. M. Meclisine ge
tirilmesini temenni ederiz. 

Bu tasarı kanunlaştığı takdirde, Bakanlı
ğın bütçesinde ve personel kadrosunda gerekli 
genişleme olacak ve binnetice Bakanlık, çeşitli 
kanunlarla kendisine verilen vazifeleri hak-
kiyle yapabilecek bir hale gelecektir. 

Sayın senatörler : 
Sosyal güvenlik alanında Çalışma Bakan

lığına düşen görevin öneminden daha önce 
bahsetmiştim. (Terçoktcn Boş Yıllık Kalkınma 
Plânımızda, iktisadi kalkınmaya paralel ola
rak sosyal adaletin gerçekleştirilmesi hedef 
alınmıştır; Bu hedefin gerçekleştirilmesinde et
kili olacak unsurlardan birisi de ihtiyarlık, | 
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sağlık ve işsizlik sigortaları gibi sosyal si
gorta çalışmalardır. Plânda da bahsedildiği 
veçhile; sosyal sigorta çalışmaları inasnlarııı 
öteden beri «geleceğe güvenlikle bakabilme» 
konusunda duydukları ihtiyacı karşılamak 
için meydana getirilmiştir. 

Biz bu konuda, sadece işsizlik sigortası
na değinmek isteriz. Filhakika sürekli işçiler 
için işsizlik sigortası kolunun kurulması, sos
yal güvenliğin sağlanması bakımından lâ
zım ve zarurudir. Fakat, bugüne kadar ku
rulamamıştır. 

işsiz nüfusun, çalışan nüfusa nisbetinin 
yüksek ve fert başına düşen millî gelirin dü
şük bulunduğu memleketimizde, işsizlik sigor
tasının, uygulanmasının en güe sigorta kolu 
olduğunu da itiraf mecburiyetindeyiz. Bununla 
beraber, Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda ve 
yeni Hükümetin Praogramında yer almış bu
lunan işsizlik sigortası hakkında, Çalışma Ba
kanlığınca ne gibi bir çalışma yapıldığını öğ
renmek isteriz. 

Bu arada, Beş Yıllık Plânda yer almış bu
lunan, sigorta fonlarına da değinmek isteriz. 
Bu fonların; iktisadi kalkınma hedefelrine, si
gortacılığın mahiyetine uygun bir şekilde ve 
bu fonlarla karşılanacak yüklemleri sürekli 
ve emin olarak yerine getirecek tarzda işletil
mesi hususunda önemle durulması lüzumuna 
inanmaktayız. Saym Bakandan, bu konudaki 
düşüncelerini öğrenmek isteriz. 

Bütçe raporunda da belirtildiği üzere; ser
best meslek sahipleri ve esnaf için hastalık, 
ihtiyarlık ve ölüm sigortası kurulması lüzu
muna inanmaktayız. Bu konuda bir mesainin 
mevcudolup olmadığının bildirilmesini Saym 
Bakandan rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girmiş 

buulnan Sosyal Sigortalar Kanunu ile, Sos
yal Sigortalar Kurumunun görevleri ziyade
siyle artmıştır. Bu sebeple yeni bir teşkilât 
kanununa lüzum vardır. Bakanlıkça hazırlan
makta olduğunu öğrendiğimiz bu tasarının en 
kısa zamanda T. B. M. Meclisine sunulmasını 
temenni ederiz. 

Tarım işçileri, iş Kanunu kapsamına gir
memektedir. Bunların çalışma imkânlarını, 
bir sosyal düzene bağlamak ieabetmektedir. 
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Bugüne kadar, bu konuda, çeşitli tedbirler j 
alnımıştır. Nitekim, Üçüncü Koalisyon Hü- | 
kümeti devrinde tarım işkolunda asgari üc-
retler tesbit edilmiştir. îş Kanunu kapsamına i 
girmedikleri halde, tarım işçilerine 275 sayılı j 
Kanunla, toplu işsözleşmesi hakkı tanınmıştır. 
Ve nihayet, tarım işçilerinin istismarına se- \ 
bebolan aracılık müessesesi; T. B. M. Meclisine j 
sunulan bir kanunla, ki daha önce bahsetmiş- j 
tim, düzenlenmiştir. 

Bütün bunlara rağmen, ayrı bir Tarım îş j 
Kanununa ihtiyaç vardır. Nitekim, yeni Hü
kümet Programında da.. «Tarım işçilerimizin 
haklarını korumak ve bu alandaki aksaklık
ları gidermek için hazırlanmakta olan kanun 
tasarısının en kısa zamanda sonuçladırılmasına 
çalışacağız.» denilmektedir. Henüz hazırlanma- ! 
dığı anlaşılan bu tasarının Yüce Meclise kısa 
zamanda gelmesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 
Dördüncü Karma Hükümet Programında

ki : «gizli ve mevsimlik bölümleri de dâhil 
olmak üzere işsizliğe son verilmesi ve iş 
arıyanlara imkân aranması için yeni iş sa
haları açılması yolunda hiçbir gayret esirgen-
miyecektir.» şeklindeki taahhüdü şükranla kar
şılamaktayız. Ancak, bu taahhüdün ne şekilde 
ve hangi şartlar altında tahakkuk ettirileceğini 
Hükümeten öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Emlâk ve Kredi Bankası aracılığı ile koo

peratifler tarafından yapılmış olan işçi konut
ları, çeşitli sebeplerle, hem pahalıya malolmuş 
ve hem de suiistimallere meydan vermiştir. 
Bu sebeple, işçi konutları yapımına yeni bir is
tikâmet verilmesinde zaruret vardır. Hüküme
timiz, bu konuda ne gibi bir tedbir düşün
mektedir? 

Muhterem arkadaşlar, 
Bütçe raporunda da belirtildiği veçhile, dış 

memleketlerdeki işçilerimizle ilgili olarak ele 
alınması gereken tedbirler arasında; gönderme, 
dış ülkelerde yerleşme ve organizasyon, yur
da dönen işçilerden en iyi şekilde yarar
lanma, işçi tasarruflarının en geniş çapta yur
da getirilmesi konuları üzerinde daha fazla 
durulmak suretiyle bu meselelerin halli için 
gayretler artırılmalıdır. Diğer taraftan işçi
lerimizin menfi propogandalardan korunma
ları, ehliyetli din adamları gönderilmek su- | 
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retiyle onların dinî hizmetlerinin görülmesi hu
susunda da tedbirler alınmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Yeraltı işçilerinin ve bu meyanda Zon

guldak kömür ocaklarında çalışanların durum
larını, objektif olarak inceliyerek, yeni bir 
düzene koymak zamanı gelmiştir. Bunlar, 
kötü çalışma şartları içerisindedirler ve emekle
rinin tam karşılğmı alamamaktadırlar . 

Kömür ocaklarında çalışanların, kömür 
tozlarının ciğerlerini harabetmesi sebebiyle, 
kısa zamanda hastalanmakta ve arzu edilmiyen 
vahim neticelere mâruz kalmakta oldukları 
herkesçe bilinmektedir. 

Kuru işletmecilik yerine sulu işletmeciliğin 
uygulanması; çalışma şartlarının ıslahı, iş ka
zalarının önlenmesi için gerekli tertibatın za
manında alınması, ücretlerin yeniden gözden 
geçirilerek, âdil esaslara bağlanması için ge
reken tedbirlerin alınmasında zaruret vardır. 
Hükümetimizin de bu zarureti takdir edeceğini 
ve gerekli tedbirleri alacağını ümit ve temenni 
ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
îstanbul iş ve îşçi Bulma Kurumu memur

larının, dış memleketlerdeki şebekeler ile iş
birliği yapmak ve her işçiden 1 500 lira al
mak suretiyle; işçileri öncelikle Avrupa'ya 
gönderdiklerinin öğrenilmesi üzerine, bun
dan 5 - G ay önce, müfettişler tarafından ge
rekli tahkikat yapılmış ve suiistimalin vari-
dolduğu meydana çıkarılmıştı. 

Bu suçun başsorumluları hakkında bugüne 
kadar her hangi bir muamele yapılmamıştır. 
Bu konuda bizi aydınlatmasını ve gerekli işle
mi yapmasını Sayın Bakandan hassaten rica 
ediyoruz. 

Haber aldığımıza göre, Avusturalya'dan ge
len bir heyet Çalışma Bakanlığı yetkilileriyle 
temas ederek; bizden, işçi ve bilhassa göçmen 
talebinde bulunmuştur. Bu hususta ve bilhassa 
göçmen gönderme hususunda Hükümetimizin 
görüşü nedir? Aydınlatılmamızı rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlar mâruzâtımı burada bi
tirmiş oluyorum. Çalışma Bakanlığı 1965 yılı 
Bütçesinin memleketimize hayırlı ve uğurlu ol
masını candan temenni eder, hepinize, gru-
pum ve şahsım adına saygılar sunarım. (Akış
lar.) 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kmaytürk 

A. P. örupu adnıa. 
A. P. GRUPU ADINA Ö. FARUK KINAY 

TÜRK (istanbul) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler, Muhterem Bakan ve kıymetli 
erkânı, Adalet Partisi Grupu adına hepinizi hür
metle selâmlarım. Çalışma Bakanlığının 1965 yılı 
bütçesini anahatları ile Adalet Partisi adına te
barüz ettireceğiz. 

1945 yılında 4801 sayılı Kanunla kurulan 
Çalışma Bakanlığı mezkûr kanunun 1 nci mad
desiyle sosyal politika sahasında geniş görevler 
almış bulunmaktadır. 

İşgücü ile işveren arasında çalışma hayatının 
düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyelerinin 
yükseltilmesi, çalşanlarla çalıştıranlar arasında
ki münasebetlerin memleket hayrına ahenkleşti
rilmesi, memleketteki çalışma gücünün umumi 
refahı artıracak şekilde verimli kılınması, tam 
çalıştırma ve sosyal güvenliğin sağlanması bu 
Bakanlığın vazifeleridir. 

Milletine vo memleketin toprağına bağlı asil 
işçilerimizin memleketimizin kalkınmasında en 
büyük bir temel teminat addetmekteyiz. 

Bunun yanında, memleket ekonomisinin iş
gücü kadar kıymet ifade eden diğer kolu, işve
renlerimizin de en az işçilerimiz kadar toplum 
kalkınmasında gösterdikleri anlayış ve vatanper
ver duygularını takdirle karşılarız. Bu iki kuv
vetin memleket ekonomisinde ve sosyal gelişme
mizde gösterecekleri karşılıklı anlayış ve bera
berliği temin etmekte nâzım vazifesini gören 
Devlet ve Hükümetin sosyal yardımlaşma ve 
dayanışma gibi her yapıcı hareketinin Adalet 
Partisi yanındadır ve daima yanında olacaktır. 
Esasen, sosyal adalet prensibi Adalet Partsinin 
programında en geniş ifadesini bulmuştur. 

Sosyal güvenliği sağlamak mevzuunda Yük
sek Meclisin ittifak halinde kabul buyurduğu 
ve her hangi bir sınıf ve zümrenin malı olmı-
yan bugünkü Grev, Lokavt ve Toplu Sözleşme 
kanunlarının tatbikatında işveren ile sendikala
rımızın gösterdikleri anlaşmayı yarınımız için 
bir teminat kabul etmekteyiz. 

Toplu sözleşme ve grevin hukukî ve sosyal 
hedefi, işçilerimizin iktisadi ve sosyal durumla
rını medeni ve insanca yaşama düzenine sokmak
tır. İşçilerimizin asgari bir yaşama seviyesine 
erişmelerini içten arzulamaktayız. Bu gayenin 
tahakkukunun esasını da kesin olarak asgari üc-
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ret tarifesinin biran evvel tesbit edilmesinde bul
maktayız. 

Hemen şunu da işaret etmek isteriz ki, işçi
nin kıdemi, İstihsaldeki gösterdiği başarı, kabi
liyet vo çalışma saatinin fazlalığı ilâhiri gibi fak
törlerle asgari ücretin üstüne çıkarak, emeğinin 
değerlendirilmesinin ve hak ettiği ücret farkını 
da almasını tabiî görmekteyiz. 

Millî ekonomimizi kuvvetlendirmemizin yanı-
başmda, refah seviyesini daha da yükseğe çıkar
mak Defletin, özel teşebbüsün ve buna muvazi 
işçilerimizin gösterecekleri müşterek gayrete 
bağlıdır. 

Ayrıca istihsal gücünü ve gayrisâfi millî ge
lir hâsılasını artan nüfus ve kalkınma hızı ile 
seviyeli olarak çoğaltmak mecburiyetinde olan 
memleketimizde çalışma hayatını düzenliyen 
Devletin, işveren olarak bulunuşunun yalnızca 
birtakım kanuni vecibelere riayet eden vazifele
ri olduğu ve bu vazifenin yalnızca Çalışma Ba
kanlığı tarafından ifasının mümkün olamıyaca-
ğmı da kabul etmekteyiz. 

Diğer bakanlıkların da bu mevzuda koordine 
olmalarının lüzumuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bizim en büyük endişemiz, - evvelce be işaret 

ettiğimiz gibi - haklarını, ücretlerine bir miktar 
zam suretiyle alan işçilerimizin bu artıştan bek
ledikleri faydayı elde edememeleri korkusudur. 
Eğer, yapılan zamlar, sonunda özel sektör ve bil
hassa Devlet sektöründe istihsali artırmıyorsa, 
bu artışlar sermaye zararına işliyorsa, bu demek 
olur ki, o zaman işiye yapılan zam bir refah un
suru olmaktan uzak kalacaktır. 

Bilhassa İktisadi Devlet Teşekküllerinde ya
pılan zamlar, yatırımların azalması suretiyle kar
şılanıyorsa, işçi refahı sözde kalır ve politik bir 
yatırımdan başka bir mâna ifade etmez. Hemen 
şunu memnuniyetle belirtmek isteriz ki, işçi te
şekküllerimizin yöneticileri de bu mevzuu üzerin
de bilgi sahibidirler. Onlar da sermayenin aley
hinde işliyecek her hangi bir teşebbüsü, işçinin 
yarını için teminat saymamakta ve bunun yanı 
başında prodüktivite üzerinde hassasiyetle dur
maktadırlar. 

Bilhassa, özel teşebbüse uzun vadeli krediler 
temin etmek Hükümetin başlıca vazifesi olmalı
dır. Bu suretle, kuvvetlenen sermaye işçilerimi
zin refahı yolunda olanlara en emin ücret zam
larını temin etmiş olacaktır. 
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Bugüne kadar Çalışma Bakanlığının bu mev

zuu da ciddî bir tetkikini görmemeikteyiz. Bu 
konu üzerine yeni vekilimizin daha enerjik ça
lışmalarını beklemekteyiz. 

Sosyal Sigortalar, İş Kanunu, Toplu Sözleş
meler, işçi refahı için birer vasıta olmakla bera
ber, Hükümetçe umumi huzur temin edilmedik
çe, istihsalde ve satışta düşmeler mevcut bulun
dukça, son yıllardaki protestolar bonolar çoğal
dıkça, birçok kolektif, komandit ve anonim şir
ketler tasfiye zaruretinde kaldıkça işçi refahın
dan bahsetmek çok zordur. 

Her hususta işçi haklarını korumaya memur 
Çalışma Bakanlığı, Gazlıçeşme'deki deri fabri
kalarında zuhur eden ve katiyetle bir anlaşama-
mazlık neticesi husule geldiğine inandığımız 
olaylara, büyük bir alâka göstererek: mahalline 
giden kıymetli bakan arkadaşımızın iyi sonuçlar 
almasını temenni ederiz. 

Ayrıca Saym Bakanın, Çan ilçesinde kurulu 
1/3 hissesi Etibank Genel Müdürlüğüne ait Ça
nakkale Seramik Faıbrrkasmdaki işçilerin durum
larım biran evvel düzelteceğine emin bulunmak
tayız. 

Resmî vo hususi müesseselerdeki işverenlerin 
işe/ilerimize lâyık oldukları alâkayı göstermeleri 
ve işçilerimizin de işverenlere yarınından emin, 
güven ve sevgi ile yaklaşıp bağlanmaları, bugü
nün şartları içinde kaçınılmaz bir olay olarak 
ortada durmaktadır. 

tyi niyet esaslarına ve işçinin yaşama hak
larına saygı gösteren işverenlerin Türk işçisinin, _ 
benliğinde saklı asil kanının verdiği kuvvetle 
canını verircesine çalışıp, bulunduğu müessese
nin heran ilerlemesini ve kendisinin her hakkı
nı tanıyan işverenine bağlılığını göstereceğinden 
şüphemiz yoktur. Bunu, Türk işçilerine olan gü
vencimize dayanarak Yüksek Meclisimizin hu
zurunda gururla işaret etmeyi bir vazife sayıyo
ruz. 

Aynı hislerle bağlı olan işverenlerimizin de, 
yukarda işaret ettiğimiz gibi, vatan ve millet sev
gilerinden hiç şüphe etmiyerek, memleketin kal
kınmasında en büyük güvencimiz olan işçilerimi
ze sevgi içinde çalışma aşkını aşılayacaklarına 
eminiz, istihsal gücümüzün ve millî gelirimizin 
artmasının bu anaprensibe bağlı olduğuna kati-
yetlo inanıyoruz. 

Muhterem senatörler, geçen bütçe tenkidleri-
mizde de temas ettiğimiz gibi malî kaynakları 
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hakikaten zayıf olan îş ve îşçi Bulma Kurumu
nun, iş gücü piyasasını tanzim de yeteri kadar 
faideli olmadığını tekrar belirtmek isteriz. Bu 
movzudaki çalışmaların biran evvel tamamlana
rak gereken kanunların Yüksek Meclislere geti
rilmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Aynı teşkilâtın en mühim görevlerinden biri 
olan, işçi eğitimi dâvasının da hal yoluna girme
sini görmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım. 
işçilerimizin hasretle bekledikleri mesken dâ

vasının da nasıl halledileceğini ve Bakanın bu 
husustaki fikirlerini öğrenmek istiyoruz. Sosyal 
mesken dâvasında, Türk örf ve âdetlerini de dik
kate almak suretiyle hazırlanacak projelerde, 
meskenlerin ihtiyacı karşılayacak vasıfta olma
ları için Bakanlığın kıymetli mimarlarına büyük 
vazifeler düşmektedir. 

Aynı zamanda, son senelerde ortaya atılan 
ve işçilerimizi mesken dâvasındv ümitsizliğe gö
türen kredilerin düzenlenmesini ve boşa harca
malar suretiyle pahalıya mal olan meskenlerin 
daha ucuza maledilmesino gayret gösterilmesini 
beklemekteyiz. 

Bu mevzu ile ilgili olarak vakit geçirmeden 
üzerine ciddiyetle eğilmemiz gereken Türk köy
lüsünün artan nüfusuna muvazi olarak, büyük 
şehirlere göçünün yarattığı iskân sıkıntılarının 
halledilmesi de müşkül bir problem olarak üze
rinde durmaya değer bir konudur. Bu kabil yer
lerde yaşıyan insanların çalışma hayatına inti
kal ettirilmesinin ne suretle mümkün olacağını. 
işyerlerinin hangi mmtakalarda ve hangi husu
siyetlerle kurulması gerektiğini ve tarım sektö
ründen gelen bu kişilerin, sanayi sahasına ve 
yeni çalışma sahalarına intikali için ne gibi eko-

.nomik, sosyal ve eğitim tedbirlerinin alınması 
gerektiği hakkında henüz belirmiş fikirlerimiz 
yoktur. 

Sendikacılığımız : 
Sendikacılığımızın gelişmesi ve millî kıymet

lere en iyi şekilde hizmet etme yolundaki gay
retlerini takdirle karşılıyoruz, işçilerimizin en 
büyük yönetici organı olan Türk - iş Tüzüğünde 
komünizmin, faşizmin ve her türlü dikta akım
ları ile mücadele etmenin yeralması, Türk işçi
sinin millî hasletlerinin ve şuurlu görüşlerinin 
bir işaretidir. 

Bugünkü sendikalarımızın, bu gibi menfi ce
reyanların her zaman karşısında duracak bün-
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yede olduklarını memnuniyetle müşahede ediyo
ruz. Kıbrıs hâdiselerinin memleket için tehlike 
arz ettiği anlarda grevleri durdurmalarında gös
terdikleri vatanperverane gayretleri sendikacılı
ğımızın yarınına kuvvet kazandırmıştır. 

Sosyal güvenlik; Devlet hizmetinde çalışan 
fikir işçisi memurlarımızın sosyal güvenliğini 
temin eden ve yakın zamanda çıkmış bulunan 
Devlet Personel Sendikalar Kanunu tam isteni
len şekilde yeterli olmasa dahi ilk atılan bir adım 
olarak kabul ediyor ve memurlarımızın sosyal gü
venliğini kısmen de olsa temin edeceğine inanı
yoruz. 

Tarım işçilerimizin sosyal güvenliklerinin te
mini yolunda üzülerök ifade etmek isteriz ki, ça
lışmalara henüz tam mânası ile değinilmemiştir. 
Bu konu ve işsizlik sigortası birer ıstırap mev
zuu olarak ortada durmaktadır. Beş milyona ya
kın tarım işçilerinin de diğer işçiler gibi sosyal 
güvenliği sağlıyacak olan ve bakanlı'k tarafın
dan hazırlanmakta olan Tarım îş Kanununu sa
bırsızlıkla beklemekteyiz. I 

Mezkûr tasarıda işaret edilen altı aylık ça
lışmadan sonra ücretli yıllık izin, hafta ve Bay
ram tatillerinden istifade, daimî ve muvakkat 
olarak iki şekilde çalışan işçilerin haklarının 
esas prensiplerinin vaz'edilmesini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Yatırımlar : 
Plânda Türkiye'de sağlık hizmetlerinin tek 

elden idaresi ve bu hizmetlerin Sağlık Bakanlı
ğında toplanması hükmü mevcuttur. Ancak, 
işçilerimizin kendilerinden kesilen primlerle ve 
yine kendileri için pek çok hususiyetler arz eden 
kendi sağlık müesseselerinde tedavi edilmele
rini istemekte olduklarını görmekteyiz. Tür-
kiş'in görüşü de aynen böyledir. Türkiş'in bu 
görinünde elbette sübjektif olmaktan öteye, bir
çok objektif görüşler vardır. Bilhassa sağlık 
tesislerinin tek elde toplanmasının işçilerin sos
yal güvenliğini tehlikeye düşüreceği ifade edil
mektedir. Ayrıca, Sosyal Sigortalar Kanunu, 
sağlık mükellefiyetlerinin tek işçiye kadar, hat
tâ işçilerin eşlerine ve çocuklarına da teşmilini 
âmir hüküm olarak kabul ettiğine göre mevcut 
sağlık tesislerinin de bu ciheti karşılamaya ki
fayeti olmadığına nazaran Sağlık Bakanlığına 
devri büyük bir problem olarak ortaya çık
maktadır. Bu hususta, Hükümet kesin bir | 
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karara varmak için bilgili ve yetkili işçi tem
silcileri, Hükümet mensupları ve işveren tem
silcilerinden teşekkül edecek bir kurulda işi 
tezekkür etmeli ve karara bağlanmalıdır. Karar 
plânın görüşüne aykırı çıkarsa icabeden tadi
lâtı yapmalıdır. Ve neticede milyonlarca lira
lık yatırım ve işletmelerin daha rasyonel bir 
hale getirilmesine gayret edilmelidir, işçinin ve 
hverenin primleriyle toplanan milyonlarca lira
nın kıymetlendirilmesinin daha iyi bir organi
zasyonla mümkün olacağına inanıyor ve yatırım
ların daha ziyade rasyonel olmasını temenni 
ediyoruz. 

Sağlık dâvası için yapılan yatırım ve yapıla
rın çok normal, sağlam, personeli yeterli, mües
sir, tedavi yolları ile çabuk şifaya götüren ve 
böylece işgücünün hemen iadesini temin edebi
len metotlara iltifat edilmesi şeklinde organize 
edilmesini beklemekteyiz. Çabuk ve müessir 
tedavi metotlarının işgücünü kazandırmak su
retiyle ekonomimize hizmet göreceği gibi, işçile
rimizden alınan primlerin de israfı önlenecek
tir. 

Bugün tşci Sigortaları hastanalerinde fazla 
görülen yatak ücretleri her türlü muayyene, te
davi ve lâbaratuvarlar masraflarını içine alma
sı ile izah edilmesi mümkün ise de, yukarıda 
işaret ettiğimiz gibi daha rasyonel ve organizas
yonu! çalışmaların temini halinde cari giderle
rin daha da azalacağına inanıyor ve isleri bu
gün teşkilâtın basında bulunan değerli Vekil ve 
kıymetli arkadaşlarımızdan bekliyoruz. 

Esasen, bu seneden itibaren, Sosyal Sigorta
nın tatbik edildiği bölgelerdeki sağlık tesislerin
de cari giderlerin daha da azalacağını kuvvetle 
ümidetmekteyiz. 

Netice olarak şunu ifade etmek isteriz ki, 
gerek yatırım ve gerekse cari masraflarda bir 
koordinasyona gidilmesi artık Hükümet için ka
çınılmaz vazifedir. 

Dış memleketlerdeki işçilerimiz. 
Memleketimizde yeteri kadar iş sahamızın 

olmayışı karşısında tek çaremiz, dışarıya işçi 
ihracı olması şeklinde tecelli etmiş bulunmak
tadır. Yaşama gücünün tevlidettiği bu hare
ket, gittikçe süratlenmekte ve artmakta ve ha
len dışarıda 120 000 işçimiz mevcut bulunmak
tadır. 
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İşçilerimiz dışarıya bir özlem ve garplileşmek 

için gitmemektedirler. Ekonomik ve sosyal ha
yatlarım biraz daha yükseltmek ve medeni bir 
insan seviyesine erişmek için yola çıkmaktadır
lar. Dışarıda iş bulmalarından dolayı memnu
nuz. Ancak, kendi vatandaşlarında millî kal
kınmamıza iş güçleriyle hizmet edememelerinin 
hüzününü duymaktayız. Yabancı memleketler
deki işçilerimizi sahipsiz ve kendi kaderlerine 
terk etmememiz lâzımdır. Gittikleri memleketle
rin dillerini bilmekdiklerindcn, o memleketle
rin kanun, nizam, örf ve âdetlerini öğrenmekte 
güçlük çekmekte ve bilhassa iş mevzuatı ve üc
ret anlaşmaları karşısında mağdur olmaktadır
lar. İşçilerimizin bu gibi sosyal problemlerini 
hal için, çalışma ataşeliklerinin esaslı bir şekil
de organize edilmesini beklemekteyiz. 1963 te 
1; 1964 te 3 tane olan bu ataşelikleri kâfi gör
memekteyiz. Aynı zamanda bu ataşeliklerin 
Dışişleri Bakanlığı kadrosunda değil Çalışma 
Bakanlığı kadrosunda olmasını ve Bakanlık Teş
kilât Kanununun biran evvel Yüce Meclislere 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Her ne kadar sosyal delegeler ihdas edilmiş 
ise de, bunların işçi haklarını gereği kadar ko
ruduğu kanatinde değiliz. Bu delegelerin hem 
Türkçe ve hem de mahallî dili bilen sosyal de
legeler olmasına dikkat edilmesini dilemekte
yiz. 

Ayrıca, işçilerimizin hatalı ve noksan olarak 
uygulanan hakları, mahallî mevzuatın içerisin
de savunulmak üzere yabancı hukuk danışman
larını görevlendirmenin icabetmekte olduğunu 
kabul ediyoruz. 

İşçilerin yabancı okullarda okuyan çocukla
rına, haftanın muayyen günlerinde Türkçe öğ
retecek bilgili öğretmenler gönderilmesini de 
şart kabul ediyoruz. Dinî bakımdan uyarmak 
için bulundukları şehirlere Diyanet İşleri kadro
sundan tahsisatını alacak yeteri kadar aydın 
din adamlarının gönderilmesini beklemekteyiz. 

Dışarıda ölen işçilerimizi gömmek için bir 
teşkilât kurulmasını arzulamaktayız. İşçilere 
sendikacılığı öğretmek için seminerler, konfe
ranslar tertiplenmelidir. 

En mühim bir nokta da dışarıdaki işçileri
miz günün muhtelif saatlerinde Demir Perde 
Radyo istasyonları ve buralarda teşekkül etmiş 
kızıl propaganda merkezleri tarafından devam-
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lı surette zehirlenme tehlikesi ile karşı karşıya-
dırlar. Ayrıca son zamanlarda da Katolik pro
pagandası ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu bakımdan, işçilerimizi yâdellerde yalnız 
bırakmayıp, kuvvetli bir disiplin ve fikrî daya
nışma içerisinde bulundurmaya ve takibetmeye 
mecburuz. Bu mevzuuda, Hükümetin hiçbir 
ciddî tedbirini görmemekteyiz. Devlet Radyo
sunun bu alanda teknik hizmet imkânları yok 
mudur? Şimdi de müsaadenizle dışardaki işçi
lerden almış olduğum bir mektuptan sizlere bir 
pasaj okuyacağım. Bu mektupta hüzünle şöyle 
bir ifade yer almaktadır. «Burada en iyi rad
yoyu almaktayız. Fakat, ne yazık ki memleke
timizin hasretle beklediğimiz sesini ve havasını 
bir türlü duyamıyoruz. Sayın senatörümüz, 
acaba bunun için bir şey yapmak mümkün değil 
midir? Bunu sizlerden bekliyoruz. Radyo is
tasyonlarının düzeltilmesi veya neye malolması 
icabediyorsa, memleketin millî duygularını, mil
lî havasını ve millî sesini bize duyurmanızı dört 
gözle bekliyoruz. Hürmetlerimizle». 

Radyonun bu alandaki teknik hizmetleri yok 
mudur? Yoksa bir tedbir de alınması mümkün 
değil midir? Bu meselelerde hareketsiz kalmak 
millî bünyemize zarar getirmez mi ? 

Bir gün vatanlarına dönecek olan işçilerimi
zin gidişleri kadar dönüşlerinde de millî haslet 
ve karakterlerinin değişmemesine dikkat etmesi 
Hükümetin birinci vazifelerinden olmalıdır. 

Bakanlık Avrupa'daki işçilerimize Çekoslo
vakya ve Macaristan'dan gönderilen «Yurdun 
Sesi» gibi sol neşriyatı takibediyorlar mı? Eğer 
ediyorlarsa, buna karşılık alman fikrî tedbirler 
nelerdir? İftiharla söyliycbiliriz ki, Alman 
Sendikaları Federasyonunun, Türk işçilerine 
yaptığı neşriyatı takdirle karşılıyoruz . Bu 
neşriyatta demokrasi, sosyal haklar ve sulhun 
emniyeti savunulmaktadır. 

Ayrıca, Türk İşin Almanya'da işçilerimiz için 
bir büro açmasını da memnuniyetle karşılamak
tayız. 

Avrupa'ya giden işçilerimiz yalnız para ka
zanmak düşüncesiyle gönderilmemelidir. Mem
leketimizin endüstri alanında kalkınmasını sağ-
lıyacak şekilde, mütehassıs kalifiye elemanların 
döndükleri zaman aynı iş sahalarını bulabile
cekleri ihtisas şubelerinde çalıştırılmış bulunma
larına da dikkat olunmalıdır. 
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Huzurunuzdan ayrılmadan evvel halli zor 

bir problem gibi ortada duran ve işçilerimizin 
pek çoğunun moralini ve hattâ ümidini kıran 
bir mevzua temas ederek sözlerime son verece
ğim. 

Bugün Avrupa'ya gitmek için müracaat et
miş, sıra bekliyen beş bin küsur işçimiz vardır. 
Ve mütemadiyen de her gün yüzlerce kişi işini 
bırakıp köylerinden gelmekte ve gücü yettiği 
kadar masraf ederek müracaat etmekte, netice
sini senelrce beklemektedir. Böylece de, bugün 
veya yarın gideceğim, diye avare olmakta, doğ
ru dürüst bir iş tutmamaktadır. Bu hal mem
leketin işgücüne, iktisadi hayata tesir etmekte 
olduğu gibi, diğer taraftan da ferdin hukukunu 
ihlâl etmektedir. Bunun nedenlerini arı yarak, 
eğer göndermede müşkülât varsa, haftada bir 
tren yerine iki veya daha fazla, eğer mümkün 
değilse hususi vesait ve otobüslerden istifade 
edilerek derhal gönderilmeleri mümkün değil 
midir? Ve bu imkânları aramak lâzım geldiğine 
de inanmaktayız. 

Sözlerime son verirken 1965 senesi Çalışma 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve milleti
mize uğurlu olmasını A. P. Senato Grupu adına 
temenni eder ve Bakan ve arkadaşlarına Ulu 
Tanrıdan başarılar dilerim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Grupları adına başka söz is-
tiyen yok. 

Kendi adlarına söz istiyenlere sıra geldi. 
Sayın Naci Arı?. (Yok sesleri) 

Sayın Yılmaz Inceoğlu?. (Yok sesleri) 
Sayın Cenap Ege?. (Yok sesleri) 
Sayın İsmail Yeşilyurt. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 
değerli Bakanımız ve Bakanlık erkânı; Ça
lışma Bakanlığı 1965 yılı bütçesi kanun ta
sarısı üzerinde şahsi görüş, tenkid ve temen
nilerimi arz etmek üzere huzurunuzda söz al
tmış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Tenkide pek gitmeyin, hak
kınız yoktur. Çünkü, imza kovmuşsunuz ra
pora, muhalefet yok. Rapor sizin işte efen
dim, raporunuz burada. Bütçe raporu, imza
nız da vardır. 
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ISMAÎL YEŞİLYURT (Devamla) — Sa

yın Başkanım, bir mevzua işaret etti. Ben, 
Karma Bütçe Komisyonunda, bu Bakanlığın 
raportörü olarak raporu hazırladım. Bu se
beple tahmin ederim muhterem Başkan ikaz
da bulundular. Benim zaten buradaki (ko
nuşmam tenkid mahiyetinde olarak değil, 
bâzı temennilere §amil bulunacaktır. Başka
nın ikazlarına teşekkür ederek sözlerime baş
lıyorum. 

Muhtersm arkadaşlarım; Anayasamızın ik
tisadi haklar bölümünde bu kanunun 40 - 48 
nci maddelerinde yer almış bulunan - vatan
daşın sosyal haklarını teminat altına alın
ması ıkonusunda Çalışma Bakanlığı olarak 
1945 yılında 4841 sayılı Kanunla kurulmuş ve 
netice itibariyle bu kanunun .birinci madde
sinde tasrih edildiği veçhile, bakanlık çalış
ma hayatının düzenlenmesi, çalışanların ya
şama seviyelerinin yükseltilmesi, çalıştıran
larla çalışanlar arasındaki münasebetlerin 
memlekete faydalı olacak şekilde denkleşti
rilmesi ve ahenkleştirilmesi, memleketimiz ça-
l:şma gücünün umumi refah ve saadeti artırı
cı şcıkilde verimli hale getirilmesini neticeten 
çalıştırma ve sosyal güvenliğin mutlak sağ
lanmasını öngörmüş bulunmaktadır. Anaya
sada da yerini almış bulunan Çalışma Bakan
lığı, sosyal hakları teminat altına alan 'bir 
Bakanlık olaıak vazife görmektedir. Fakat, 
bakanlığın 1945 yılında kurulduğu ve o gün
kü teşkilâtının neden ibaret olduğu düşünü
lürse, bugün bakanlığın 'bünyesinde yeni çı
kan ve tedvin edilen kanunlarda yer almış 
bulunan Grev ve Lokavt, Sendikalar Kanunu 
ve toplu sözleşme karşısında bugünkü teşki
lâtı ile vazife görmesinin mümkün olmadığı 
kanaatinde bulunmaktayız. Bu Bakanlıktan is
tediğimiz şeylerin yapılması için teşkilât 
kanununun biran evvel çıkarılmasının zaru
retine inanıyoruz. Bakanlık ancak kadro bakı
mından takviye edildikten sonra ve dış ülkeler
de çalışmak üzere gönderilmiş olan işçilerimizin 
işverenle olan münasebetlerini düzenlemek bakı
mından çalışma ataşelikleri ve müşavirliklerinin 
bugünkü adedinin 5 - 10 misline çıkarılmasın
da bir zaruret olduğuna yine kaani bulun
maktayız. Bu hususu bilhassa diğer Harici
ye Vekâleti bütçesinde değil de, gönül ister 
ki,- Çalışma Bakanlığı bütçesinden temin 
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edilsin ve tahsisatlar bu bütçeden konulsun 
ve Bakan da bu bütçeler üzerinde dilediği 
gjbi tasarruf edebilsin. 

Ücret politikasına gelince arkadaşlarım, 
ücret politikası da yurdumuzda ücretler işçi 
ve işverenler arasında serbestçe tesbit edil
mekle beraber, toplu sözleşme rejimine gir
dikten sonra ücretler, umumiyetle ve pren-
sibo'arak işçi teşekkülleri ve işveren teşekkül
le: i arasında karşılıklı müzakereler sonunda 
tesbit edilmektedir. Hükümetlerin işçi ve işve
ren münasebetlerini tanzim etmedeki rolleri 
ücret ve çakşma şartlarındaki müdahaleleri
ni azaltma temayülünü gösterir ise de bu 
durum Devletin sosyal poVitika ıgelişmelerin-
d^n elini çekeceği mânas:nda 'anlaşılmamalı
dır 

Plânlı bir iktisadi kalkınma çabası için
de bulunan Türkiye'mizin toplu müzakere
lerin ve •sözleşmelerin seyrini yakından izle
mek durumunda bulunduğunu iki bakımdan 
zaruret olduğuna inanıyoruz. Bunlardan birin
cisi, iktisadi gelişme ve sosyal gelişme ara
sında bir muvazene saklamak ^or^ktiğine 
inanıyoruz. Yani sosyal adaletin iktisadi ge-
lişmeve uygun olması ve ona engel teşkil et
memesi gerekir. 

İkinci sebebi ise, f'yatlardaki istikrarı ida
me ettirmek zaruretidir ki, bu husus Beş Yıl
lık Plânda da öngörülen hedeflerden biri-
diı\ 
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beni mazur görün, boş duran işgücünü, ça
lışma gücünü, insan gücünü değerlendirmek 
mecburiyetindeyiz. Bu sebepledir ki, Avru
pa'ya ve dış memleketlere işçi göndermek 
mecburiyetinde bulunmaktayız. Bugün içinde 
bulunduğumuz durum ve bu memleketin alınya-
zısı tâbirini kullanmak mecburiyetinde kalmam 
sebebiyle gitmiş bulunan işçilerimizin, yalnız 
oraya gitmiş olmaları bir şey ifade etmemekte, 
oraya gittikleri zamanda bu işçileri takibede-
rek, bunların da haklarının ketmedilmemesi 
için Bakanlık olarak üzerine düşen vazifeleri 
ifa etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu se
beple, şimdiye kadar Almanya'ya gönderilmiş 
bulunan ve bize verilen rakamlara göre yan
lış değilse, -yüzbine yakın işçi bulunmaktadır, 
bunun da 82 722 si erkek 6 447 si ise kadın
dır. Oraya giden işçilerimizin dertleri ile ya-
Idnen alâkadar olan müesseseler bulunması se
bebiyle, yine alman bâzı tedbirler bulunma
ması sebebiyle, işçilerin kaderlerine terk edil
miş olduğu kanısındayız. Bu sebeple muhterem 
arkadaşlarım; ben bundan evvel de bir gazete 
tarafından büyük puntolarla yazılmış bir mev
zua temas etmekte zaruret hissediyorum, Türk 
Devletinin haysiyetini ihlâl eder mahiyette, 
bâzı arzu edilmedik hâdiseler olmaktadır. 
Bu meyanda, bâzı gazetelerde yazılmış bulunan 
haberlere göre, Almanya Polisi tarafından, bâzı 
Türk kadın işçilerimizin yurt dışı edilerek 
Türkiye'ye gönderildikleri haberleri sızmakta
dır. 

Ben şimdi Muhterem Bakandan soruyorum, 
hakikaten Almanya'da bulunan kadın işçileri
miz tarafından Alman Devletinin istemediği 
şekildeki hareketleri sebebiyle yurt dışı edi
lerek Türkiye'ye gönderilmiş olan kadın işçi
ler var mıdır? Eğer böyle kadın işçiler varsa 
bundan sonra bu misillû hâdiselerin olmaması 
için muhterem Bakanlık erkânı muktazi ted
birleri almakta mıdır? Kaldı ki, bundan sonra 
kadın işçiler göndermeye devam ettiğimize 
göre arkadaşlarım, bundan sonra Bakanlıkça 
gönderilen kadın işçilerin, bizim haysiyetimizle 
alâkalı bulunan ve sureti katiyede özlemedi-
ğimiz ve istemediğimiz şekildeki bu hareket
leriyle, yurt dışı edilen kadınların bundan 
sonra gönderilmemesi için bir tahkikata tabi 
tutmak istemekte midirler? Bu mevzuda ne 
gibi tedbirler almaktadırlar? 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da insangücü 
mevzuuna, çalışmalara, bu sebeple Avrupa'ya 
işçi gönderme mevzuuna değinmek istiyorum. 
Gönül ister ki, memleketimizde iş sahası bulun
sun, vatandaşlarımızın işgücü çalışma gücü 
ve şayi memleketimizde değerlendirilsin. 
Böylece işçilerimizi yabancı memleketlerde ça
lışma, mesut etmek ve onlara kazanç temin 
etmek telkinlerinden kurtulabilelim. Bu, bü
tün yüce senatörlerin ve memleketin yedi ya
şından 70 yaşma kadar herkesin özlediği ve 
beklediği bir mevzudur. Bununla beraber bu 
işçilerimiz yine gönlün istediği bir şey var
dır, alınterlerini, ecdatlarımızın kanı ile su
lanmış bulunan bu topraklara döksünler. Fa
kat, bugün içinde bulunduğumuz iktisadi du
rum sebebiyle ve gerekse arkadaşlar, «bu 
memleketin kâdersizliği» diye tâbir edeceğim 
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BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt vaktiniz 

doldu. 
ÎSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Bitiri

yorum Muhterem Başkanım. 
Muhterem arkadaşlarım, ben bir hususu da 

muhterem Bakanlıktan sorduktan sonra söz
lerime son vereceğim. Yine bize gelen haber
lere göre, eğer doğru ise ve yanılmıyorsam, Al
manya'nın beş yıl sonra gönderdiğimiz işçileri 
geri gönderme ihtimali vardır. Almanya'ya 
gönderdiğimiz işçilerin yekûnu 100 000 den 
fazla' olduğuna göre beş yıl sonra Almanya'
dan yurdumuza dönecek bu işçiler için Hü
kümetçe şimdiden bunlara göre iş sahaları ha
zırlanmış mıdır, hazırlanmamış mıdır? Ve bu 
mevzuda Hükümet Bakanlık olarak ne düşün
mektedir? Bu sebeple hepinizi hürmetle se
lâmlar, bütçenin milletimize ve Bakanlığa ha
yırlı olmasını gönülden isterim. Hepinizi tek
rar tazimle ve hürmetle selâmlarım muhterem 
arkadaşlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Agırnaslı. 
NlYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muh

terem arkadaşlarım; gelecekteki yapıcı Türki
ye'nin büyük istihsal faaliyetleri için Avru
pa'ya gönderilen işçilerimizin hakikaten bir 
kurs görür gibi, birçok şeyler öğrenip yetişerek 
dönmelerini tabiî ki, temenni ederiz. Böyle de 
oluyor kısmen, ama Avrupa'da, Almanya'da 
Belçika'da falan Türk işçileriyle yer yer temas 
ettim, bâzı dertleri var. Arkadaşlarımın de
ğindikleri bu dertlerden bir kısmına ben de 
misaller vererek temas etmek istiyorum. 

Birinci meseleleri, bizim Avrupa'daki Türk 
işçisinin, gittikleri memleketlerin dilini bil
miyor, Almanva'da Almanca, Belçika'da Fran
sızca bilmedikleri için anlaşmaları güç olu
yor. Tercüman buhryorlar. Tercümanı çok defa 
işyeri satmalmış oluyor. İşyeri lehine çalışı
yor. Tercüman işçinin hakkını tam olarak ko
rumuyor. Ona söyleneceği söylemiyor, söylen-
miyeceği söylüyor, birtakım şeyler yapıyor. 
Bunun çaresi orarak, çevrelerdeki Türk tale
belerine 'buradaki Türk işçilerinin tercümanlı
ğını siz alın, filân diye tekliflerde bulunduk. 
Fakat bu d»:ı her vakit mümkün olmuyor. Me
selâ Münih'te var, üniversite. Oradaki üniver
sitede okuyan gençler hakikaten işçiler ken
dilerine başvururlarsa onlara rehberlik edi
yorlar. Gidip tercümanlık filân ediyorlar. Fa
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kat bu süratle lisan öğrenme işi tanzim edi
lirse kendi dertlerini kendileri halletme yo-
'una girerler. Ve bunda da bizim iş yerinde 
kendi kendine teşkilâtlanmalariyle yetinme
yip, iş müfettişleri vasıtasiyle, elçilikler ika-
naliyle bu mahallî dili öğrenmek hususun
da yardımcı olmamız faydalı olur. Bizim iş
çilerimize maalesef Avrupadaki iş çevrele
rinde İspanyol, İtalyan, Yunan işçilerinden da
ha düşük ücret ve iş şartı teklif ediliyor. Ve 
bu yolla istismar ediliyorlar. Türk işçileri 
Avrupa'ya gitmeden evvel en düşük çalışma 
şartları İtalyan işçilerine ve Yunan işçileri
ne tanınmakta imiş. Türk işçisi gittikten son
ra onlar bir basamak daha terfi edip kendi 
yerlerini Türk işçilerine bırakmışlar. İyi- ça
lıştıkları halde iyi verimli oldukları halde, 
arz ettiğim gibi belki dil bilmemenin ve bel
ki dinin de farkı görülüyor. Üç ay sonra 
6 ay sonra ücretlerini artırmak şartı mukave
lede meveudolduğu halde, bir sene hirbuçuk 
sene çalıştığı halde hâlâ eski düşük ücreti 
alan işçilerin şikâyetlerini tes'bit ettim. 

Hakikaten, Türk Radyosunun takati dü
şük olduğu için sesi erişemiyor ve bundan da 
şikâyetçiler. Memleketin havalarını, memle
ketteki havadisleri, haberleri dinlemek isti
yorlar. Fakat takat yetişmiyor. Buna mıı-
kaibil açın radyoyu Mısır Radyosu bütün Or
ta Şarka Nas:r'm sesini dinletiyor, bunu 
Türkiye'de de d'nliyebilirsiniz. Bizde de yük
sek takatli bir radyo istasyonu yapılmalı ve 
buna çalışmalıyız. Çocuk zamları müsavi şe
kilde verilmiyor, ödenmiyor şikâyetindeler. 

-Yani bir ıkısmı için çocuk zammı verilmiyor
muş. Bâzı yerleri de birtakım bahanelerle ço
cuk zamlarını ödemiyorlarnrş. Bu arada tu-
ris'fc pasaportuyle gitmiş olup <da, orada iş 
bulup yerleşmiş olanların durumları İş ve 
İşçi Bulma Kurumu kanaliyle glden'ere na
zaran çok daha kötü oluyor. İşyerlerini terk 
etsin dive de bilhassa Belçika'da işyerlerin
de pasaportlarını alıp kasalara kilitliyorlar-
nıış. Ve bu çok asrına gidiyor Türk hede
rinin. Ne demek? Biz mahkûm muyuz ki bi
zim pasaportlarımızı akyorlar, diye söylemek-
toler. Ve elcilik ile de temas ettik, onların da 
gayretine rağmen pasaportları ve nüfus tezkere
leri verdirilememişti o zamana kadar. Temenni 
ederim ki, şimdiye kadar bu verilmiş olsun. Çün-
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kü bıı suçtur aynı zamanda. Pasaportunu alıko 
yamazlar. Türk işçisi cebinde pasaportunu taşır 
ve iş şartlarına uymazsa, vaktinden evvel işini 
terk ederse kanunlarında ne diyorsa o cezayı da 
verir tazminatı da öder, ama her halde pasapor
tu tutulmaz. 

Ayrıca, bilhassa maden işlerinde çalışan işçi
lerimiz, gider gitmez maden işçisi diye madene 
(sokuldukları için iş kazalarına uğruyorlar. Tür
kiye'de bu şey maalesef vardır. Maden işçisi, 
evvelâ bir yetiştirme devresinden geçirilerek ma
dene sokulması lâzımgelirken, maalesef Türkiye'
de birçok maden kazaları, iş kazaları bu yüzden 
olur. Grizonun ne olduğunu bilmez, kibrit çak
ma ve sigara içmenin neye malolaeağını bilmez, 
yahut feneri şöyle bilmem ne yapar, veyahut 
kazmayı maden damarına nasıl vuracağı hakkın
da bir bilgisi yoktur. Sık sık iş kazaları olur. 
Burada şüphesiz ki, işyerlerinin madenlerin, iş-
şartlarınm büyük rolü vardır. Maden direkleri 
muntazam olmuyor, çürük oluyor kayıyor v. s. 
Bu hususta da iş kazalarında yalnız iki ayda bir 
madende 3 işçimizin öldüğünü bana söylediler. 
Yazık bunlara, memleketin çocukları fidan gibi 
buralara gidip iş kazalarına uğruyorlar. Elbette 
iş kazaları madenlerde olur, ama bunun nisbe-
tini asgariye indirmek için çaba sarf edilir, yani 
öğrenmiş olarak madene sokulmaları sağlanır. 

Son zamanlarda burada yine, İş ve îşçi Bul
ma Kurumuna müracaat etmiş bir seneden beri 
sıra beklediklerini söyliyenler oluyor. Milletve
kili ve senatör arkadaşlarımızın hemen hepsine 
aynı dertlerle gitmek için falan gelenlere, biz 
«Bir iltimaslı durum yoktur sıraya tabi olacak
sınız başka çare yoktur» deriz. Gidenler de bu 
iş kollarında talebolduğu için gidenlerdir. Yok
sa, maden işçisi veya inşaat işçisi olarak yazıldın-
s?. senden sonra yazılıp da senden evvel git^i diye 
bir tek insan aynı iş kolunda söyliyebilirsen he
men bunları vekâletten tahkik edelim diye, mü
dafaasını yapıyoruz. Ama hâlâ da eskiden kal
ma bir alışkanlık olup, fakat oluyor para ilen 
falan oluyor gibi lâflar söyliyenler var. Müspet 
ıbir şey bilmedikçe hiç şüphesiz ki, Muhterem Se
natoyu zor durumda ve vâki imiş gibi beyanda 
bulunmayız. Bu yok. Ama dikkate alırlarsa, ge
ne daha dikkatli davranırlarsa, faydalı olur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir yeni devir açıl
mıştır. îşçinin Anayasaya uygun şekilde hakla
rını tanıyan ve tanıma istikametine yönelen Top 
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lu Sözleşme, Grev Kanunu ve saire, çıkmıştır. 
Ve bu işçi teşekkülleri yavaş yavaş haklarını 
aramak ve vazifelerini daha iyi idrak etme şuuru 
içerisinde sendikaları içerisinde yetişme yoluna 
girmişlerdir. Bu uğurda hakikaten çok gayret 
sarf etmiş olan Sayın Bülent Ecevit'i burada 
muhabbetle anmayı bir vicdani borç bilirim. Ze
kâsına ve isdidatlarına da emin bulunduğum kıy
metli halefinin o yolu daha da tekemmül ettire
rek ileriye doğru işçilerin haklarını, işveren ve 
işçi münasebetlerini iyi tanzim etme yolunda nok
sanları tamamlavıcı faalivetlerini Parlâmento hu
zuruna getireceğini ümidederim. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı bağlayınız 
lütfen. 

NtYAZt AÖIRNASLI (Devamca) — Peki 
efendim. Muhterem arkadaşlarım, ben şöyle bir 
ssyle bağlıyacağım sözlerimi, işçiye verilmiş 
olan ücretin, çok defa verim azsa bunun düşü
rülmesi gibi bir endişe oluyor. Verimde mut
lak surette işçi hayatındaki farklar, işçinin ya-
şayışmdaki farklılaşma muhakkak verime te
sir ediyor, müessir oluyor, sirayet ediyor. Bunu 
kabul etmemek mümkün değildir. Bu arada 11 
liraya yerin 700 metre derişiğinde maden ku
yusunda maden işçiliği yapmanın katiyen isa
betli olmadıkını da belirtmek istiyoruz. Bizim 
bilhassa maden işçisinin şartlan gerçekten cok 
a^T-d^r. Bunun a^nrari ücretinin çırak olarak 
girdiği devrede 20 liradan filân başlatılın he-
rrrn miden isçisi o'nn^a 25 liraya çıkartılması 
cok yerinde olur, faydalı olur ve bu muhakkak 
ki verime tesir vapar. Savın Bakandan bu isti-
kımettc, maden isverlerinin bilhassa ıslahı, tan
zimi ve ücretlerin'n bu yönden düzen^nmesi için 
gaye t sarf etmelerini temenni ediyorum. 

Bir de yapı işçileriyle, tarım işe i1 erinin du
rumu, başka iş kollarına nazaran hakikaten çok 
bakımsız ve murakabesiz kontrolsuzdur. Yapı 
isçisi gelir, mevsim işçisi olduğu için, üstelik îşçi 
Sigortaları Kurumunun aidatı da kesilir, ve 
fakat muayyen süre olmadığı için hiçbir hakkı 
da olmaksızın işyerlerinde sürüklenir durur. Ta
rım işçisinin durumu büsbütün faciadır, yü
rekler acısıdır. Bunları işçi Sigortaları Kuru
munun çok güvendiğim, sevdiğim Umum Müdü
rünün kontrol altına alacağını ve sigorta şart
larını teşmil edeceğini yakın bir ıgelecekte ümid
ederim. 
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Türk işçisi, Avrupa'dan dönenlerle birlikte, 

yarının Türkiyelini, yine. işçi sayılan mühendis 
ve mimarı ile birlikte elele inşa ve imar edecek 
ve yapacaktır. Buna güvenle kendilerinden hiç
bir şefkatin, hiçbir ücret zammının, veya hiçbir 
himaye tedbirinin esirgenmemesini bilhassa alâ
kalılardan rica ederek sözlerimi bağlıyorum. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ, buyurunuz efen
dim. 

CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Vazgeçtim efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan? 
Yok. Sayın öztürkçine buyurunuz. Efendim, 
Hava Meydanları İşletmesi Bütçe Kanununa oy 
vermiyen sayın üye var-mı? Olmadığına göre oy
lama muamelesi bitmiştir. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, İş Kanununun 
biran evvel çıkarılmasının zaruri olduğu kanı
sındayız. Zira bâzı yerlerde yapılan grev ve gre
ve karşı lokavtta bâzı işçilerimiz işyerlerinden 
bu meri İs Kanununa dayanılarak çıkartılmak
tadırlar. Bâzı arkadaşlarımız Türk işçilerinin dış 
memleketteki olan münasebetlerini anlattılar. Be
nim secim bölgem, dış memleket1 ere en çok işçi 
ihraceden bir yerdir. Onlarla Almanva dönü
şünde yaptığımız temaslarda, tekrar Türkiye'ye 
dönme imkânlarının zor olduğunu beyan etmek
tedirler. Eğer bu beyanlarında bu isçilerimiz sa
mimî ise, bence bu, memleket için büyük bir fe
lâket olacaktır. Gönül ister ki, bunlar dış mem
lekete giderken bir mukavele yaparak, üç se
ne sonra bes sene ronra dönülecek, d ive ellerin
den bir vesika alınmalıdır. Böyle başıboş gön
derilmedi ileride birtakım zorluklar ve güçlükler 
doğuracaktır. 

Yine en mühim mevzulardan bir tanesi de bel
ki Sayın Bakanımızın ve Bakanlık camiasının 
haberi yoktur. İş ve İşçi Bulma Kurumu malû-
muâliniz belediye eğlence ve resim1 erin den bir 
miktar hisse almaktadr. Dahiliye Vekâleti ta
rafından hazırlanan bir kanun tasarısı ile bu 
hissenin kalkacağını beyan etmişlerdir. O za
man, bu İş ve tşçi Bulma kurumlarının durumu 
ne olacaktır? Yeni bir hâdise yaratılacaktır. Sa
yın Bakanımızdan bunun üzerinde hassasiyetle 
eğilmesini, bu hissenin aynen iadesinin zaruri 
olduğuna inanmaktayız. Zira belediyeler de, iş-
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çileri de bir nevi belediye yükünden kurtaran bu 
İş ve İsçi Bulma kurumlarıdır. 

Diğer mühim bir hâdise de bendenize göre, 
Sosyal Sigortalara müracaat müddeti altı ay için
de olması icabeder. Bu müddet gelip dolduğun
da icabında bu duruma göre, bu müdetin de âcil 
olarak kanunla uzatılmasının zaruri olduğu ka
nısındayız. Zira bu müdet bittikten sonra, bâzı 
müesseseler kanunen kendilerine göre emekliliğe 
tabi olan kısımlar, meselâ İstanbul Barosu ken
dilerine göre kanuni bir emeklilik hakkı tanı
mıştır. Belki bunlar da günün birinde Sosyal 
Sigorta1 ara müracaat edeceklerdir. Bu altı aylık 
zaman devam ettiği müddetçe, bu gibi müesse
selerin müracaat hakkı da doğacaktır. Demek 
ki bu altı aylık müddetin uzatılmasının zaruri 
olduğu kanısındayız.. 

Diğer bir hâdise; Yüksek Mahkemenin karar
larını burada müzakere ve münakaşa etmek 
Amvasava avkırıdır. Bu itibarla ben, Sayın 
Vekilimize, yüksek bir mahkemenin kısa bir za
manda avnı gazeteye verilen ilânlardan birisi
nin kabulü, diğerinin kabul edilmemesi gibi bir 
hususat vardır. Bu durum keMn bir karar oldu
ğuna göre bu sendikaların diîrer üst makamlara 
müracaat etme imkânı olmadığına göre burada
ki mevzuat hak ve adalete uvgun olarak tp.tbiki 
kanaatindevim, I .Atfen bu kararları da tetkik 
edecek okurlarsa bu mevzuatın da ele alınması 
zaruretine inanırlar. 

• Di<rer mühim bir hususat, işçi mâlûlivet, ih-
tivarlık ve ö^m sirnrtası nizamnamesinin de
ğişeceğini bilivoruz. Bu işin gayet kompetanı 
olan Umum Müdürümüzden ve muhterem sınıf 
arkadaşımdan ricam sudur ki, bunun 53 ve 54 
neü kısımlarında, maluliyetin her iki bacağın 
diz ve topuk eklemleri arasından kayboluyor. 
Bir hasta reobürger hastalığına müptelâdır. Bu
nun bir ayağı kesildiği zaman da sigorta rapor 
veriyor, tek ayaklı olduğu için bu adama mâlû
livet raporu veril mi vor. Ama bu bir devamlı has
talık olduğu ic'n bir iki senede diğer ayağa 
otomatikman intikal etmek ve sigortaya mü
racaat ettiği zaman da sigorta müesse
sesi 300 - 500 lira para ver, gel seni 
muayene edelim, ondan sonra senin durumunu 
tetkik edelim gibi çocukcasma bir teklifte bu-
Hmmaktadır. Eğer, bu bir mevzuat işi ise hata
lıdır, düzeltilmesi lâzımdır. Çünkü malûmu-
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âliniz damar, eklem hastalıkları devridir, za
manla kendini gösteren bir durumdur. Bu iti
barla hazırlanacak olan, bilhassa damar hasta
lıklarının da, yönetmelikte nazarı itibara alın
masının zaruri lOİduğu kanısındayız. 

Diğer bir husus, bununla gerekirse sayın 
müdürümüze reoburgar hastalığına müptelâ 
olan bir vatandaşımızın Sigortaya ve Bakanlığa 
müracaatlarının tarih ve numaralarını takdim 
ederiz ve haksızlığın ne kadar sarih olduğu 
meydana çıkacaktır. 

. Diğer bir hususat; eski kanuna göre, malû
mu âliniz ağır ve normal işlerde çalışan, ağır ve 
yıpratıcı işlerde çalışan işçilerimizin durum
ları, ihtiyarlık primleri bu çalışmada işyerleri
ne göre nazarı itibara alınmıştır. Halbuki sos
yal sigorta yürürlüğe girdikten sonra ağır ve 
yıpratıcı işlerde çalışan işçilerin ihtiyarlık 
primleri ne ise ortalığı silip süpüren, penisilin 
imalâtı fabrikasında çalışan fabrikadaki işçi
lerimizin yıpranma primlerinin de aynı olduğu 
görülmektedir. Bu sosyal adalete aykırı bir iş
tir. Bir adamı mütemadiyen ateşin karşısında 
çalıştır, bir adamı mütemadiye asitli işler kar
şısında çalıştır onun ihtiyarlık primini hayati 
kimyada çalışan bir işçinin ihtiyarlık primi ile 
müsavi tut bu da yine insanlık hak ve hukuk
larına aykırıdır. Her ne kadar bunlar nizamna
mede nazarı itibara alınacaksa da, bu işlerin 
bir an evvel ele alınmasının zaruri olduğu ka
naatindeyiz. îşçi Sigortaları ile yahut da Sos
yal Sigortalarla, bir taraftan Hükümetimiz sos
yalizasyonu ilân etmektedir. Yine bir taraftan 
Hükümetimiz Fultaym ilân emektedir, kanun 
gelecektir. Bir taraftan da sosyal sigortalar 
mevcuttur.., Aynı iş yerinde farz edelim ki, 
Muş'ta bakmakla mükellef olduğu kişiler için 
bir İşçi Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince 
prim ödemek durumundadır, aynı işçinin diğer 
kardeşi ise sosyalizasyona tabi olduğu içindir 
ki, o tedavi olacaktır. Acaba bakmakla mükel
lef olduğu kişilerin anneleri sosyalizasyona mı 
tabi olacak, .yoksa sosyal sigortaya mı tabi ola
caktır? Görüyorsunuz ki, burada tatbikat yö
nünden bir çelişme mevcuttur.. Acaba bu çeli«-
meye Sayın Bakanlığımız ne gibi tedbir almak
tadır? 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bir dakika 
vaktiniz kalmıştır. Ona göre lütfen ayarlayı
nız, 
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RİFAT ÖZTÜRKÇlNE (Devamla) — Ben 

diğer arkadaşlarıma söz vakti kalması için söz
lerime burada nihayet verir, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, muhterem senatörler, kıymetli 
Bakan ve onun kıymetli erkânı. 

Hükümetin iş başına geçmesinden kısa bir 
müddet sonra, Zonguldak Havzasındaki 30 bin 
münavebeli işçinin yıllardan beri verilmemiş 
olan Hafta Tatili Kararnamesinin yeni Hükü
metçe kabulü işçiler arasında büyük bir sevinç 
yaratmıştır. Keza işletmenin tatbikatından do
layı İş Kanunu hükümlerine aykırı olarak de
vam edegelmekte olan fazla mesai yaptırılmak 
ve fazla mesainin, değerlendirilmemesi ve prim 
verilmek suretiyle devamı işçiler arasında hoş
nutsuzluğun devamına müncer oluyordu. Bu 
defa, yine Çalışma Bakanlığının ve Enerji Ba
kanlığının ilgililer üzerinde yapmış olduğu kati 
talimat gereğince, mesele hal yoluna girmiş ve 
fazla mesai sisteminden normal mesai sistemine 
dönülmüştür. Gerek hafta tatilinin kabulü, ge
rek mesai sisteminin normal mesaiye dönmesi 
hususunda Hükümetimizin almış olduğu yerin
de kararları tebrik eder, Zonguldak Bölgesi
nin bir mümessili olarak Sayın Vekile ve Vekâ
let erkânına şükranlarımı arz ederim. Bende
niz. yalnız.teknik olarak bir mesele üzerinde 
duracağım. Bir temennim vardır. Sosyal sigor
taların yapmış olduğu birçok tesislerde, hasta
nelerde bir hususun dikkate alınmasını istir
ham edeceğim. 

Bugünkü modern tekniğe göre hastanelerin 
yapımı yalnız bir mimar meselesi değil, bir he
kim ve mimar işbirliği meselesidir. İnşaatta 
mutlak surette konsüîtan hekimlerin bulun
ması lâzımdır. Bu hususta bize verilen malû
mat yanlış değilse Bursa'da 250 yataklı Hidro
terapi ve Fizik Tedavisi Hastanesi yapılmakta
dır. Bu hastanede mimar ve fizik hekimliği iş
birliği konsüîtan hekimlik mcvcudolmadığm-
dan, santral oksijen sistemi ve hidroerapi ve 
fizik tedavide önde bulunan (soz) banyo istemi 
yoktur. Bunu biz daha ziyade, hastanalcrin 
yalnız bir mimari görüşten yapılmasına bağla
maktayız. Keza klorlama tesislerinin bina dı
şında olması lâzımdır. Bu hususu arz etmekte-
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ki maksadımız şudur : Bilhassa grizo gibi, va- ı 
hîm hâdiselerin olmaması için klorlama tesisleri
nin bugün modern hastanelerde daima bina dı
şında yapıldığı söylenmektedir. Bu itibarla 
belki bu hastanede artık bu çeşit tâdillere imkân 
yoktur. Ancak gayet tabiidir ki, sosyal sigorta
lar hizmetlerini her gün daha genişletmekte ve 
bu sahada birçok tesisler kurmaktadır. Fizyo
terapi ve hidroterapi mevzularında. Bu arz et
tiğim hususların dikkate alınmasını ilerde yeni 
masraflara ve külfetlere scbebolmıyacağı kanı
sındayız. Keza bilhassa bu fizik tedavi hirote-
rapi müesseselerinin hemen yanı başında rehabi
litasyon merkezlerinin de bulunması lâzımdır. 
Bu da bugüne kadar, bilmiyorum eğer aksi 
varsa ifade edilebilir, işçi Sigortalarının, sosyal 
sigortlarm bugün fizik tedavi müesseselerinin 
veya diğer müesseselerin yanında rehabilitasyon 
merkezleri yoktur. Acaba bu mevzuda yeni bir 
çalışma mevcut mudur? Bunu öğrenmek isti
yorum. Mâruzâtımı bütçenin uzamaması için 
kısa bitirmiş oluyorum. Bakanlık bütçesinin 
hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Buyu
run Sayın Bakan. 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım, 1965 yılı Çalışma Bakainlığı büt
çesi dolayısiyle, değerli mütalâa ve tenkidleriyle 
bizleri irşat eden muhterem arkadaşlarıma te
şekkürle söze başlıyorum. Bu vesile ile, yeni 
girdiğimiz çalışma düzeninde birçok ithilâflar 
yaratması düşünülen bir durumu, güzel bir uy
gulama ile ve ahenkli bir şekilde, yurt içinde 
yaydığı ve benimsediği için fedakâr Türk işçi 
teşekküllerine, anlayışlı Türk işverenlerine Yü
ce Senatoda izhar edilen takdirkâr hislerine 
sözlerden dolayı Bakanlığımın sıkı ilişki halinde 
bulunduğu bu iki teşekkül adına ve Bakanlığı
mız adına şükranlarımı sunmak isterim. 

Pek muhterem arkadaşlarım, hakikaten Ça
lışma Bakanlığına kanunla verilen görevler, bu j 
devirde bir Hükümeti işgal edecek hacimde ve S 
önemde büyük bir değer taşıyor. Bugünkü 
Devlet anlayışında, Bakanlığımın görevleri da- I 
hilinde olan konular bir Hükümetin ve bir top- j 
lumun başarıya ulaşabilmesi için kilit noktaları i 
teşkil eden meseleler halini almıştır. Samimî s 
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olarak huzurunuzda şunu söylemek isterim ki, 
bu Bakanlığın bütçesini müdafaa etmekle değil, 
tenkid etmekle görevli bir uzuv olsaydım, bugün 
bizi tenkid eden arkadaşlarım kadar munsif ola
mazdım. Bunun çeşitli nedenleri var. Huzuru
nuza bunları getirmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığım yirmi 
sene evvel kurulmuş. Yirmi sene evvelki Türk 
çalışma hayatına beraberce göz atabiliriz. Yir
mi sene evvelki sanayimizin gelişmesini yirmi 
sene evvelki işçi sayımızı, yirmi sene evvel ki 
memleketin iktisadi, sosyal durumunu hepimiz 
biliyoruz. Grev yok toplu iş sözleşme düzeni 
yok, lokavt hakkı yok, sendikalar yok. O de
virde, yirmi sene evvel, bütün vilâyet teşkilâtiy-
le, müstahdemi, Bakanı ve memuriyle 564 kişi
den ibaret bir teşkilât kanuniyle kurulmuş bir 
Bakanlık. Aradan yirmi sene geçmiş, çalışma 
hayatında büyük gelişmeler var, işçi hakların
da geniş istihaleler var. Çalışma Bakanlığı bu
gün yine 564 ınevcudiyle, o devirdeki donmuş 
teşkilâtiyle ayakta durmaya çalışan bir müesse
se olarak karşımıza çıkıyor. 

Kanunla teşkilâtı donmamış olan İşçi Sigor
talarına bir bakarsak, İşçi Sigortaları bundan 
14 sene evvel hastalık konusunda 5 milyon 
900 bin lira sarf ederken 1963 senesi so
nunda bu 236 milyon liraya baliğ olmuştur. Bu 
rakamları, size, iştigal sahamıza giren mevzu-
daki kısa devredeki gelişmenin bir ölücüsü ola
rak takdim ediyorum. 

Çalışma Bakanlığı her şeyden evvel kendi 
teşkilâtını, görevleriyle ahenkli bir şekle getir
mek zorundadır. Bu husustaki kanunumuz ha
zırlandı. Bakanlar Kurulunda müzakere edildi. 
Fakat tatil zamanına kadar geçecek müddet ve 
önümüzdeki çalışma devresi zannediyorum ki, 
bu mesaimiz yine de Meclisin öbür devresine 
intikaline sebebiyet verecektir. 

Çalışma Bakanlığının bizzat kendi bünyesin
deki teşkilâtını düzeltmek hususunda, ne derece 
âcil ve önemli bir ihtiyaç karşısında bulundu
ğuna şöylece işaret ettikten sonra, muhterem ar
kadaşlarımın tevcih ettikleri suallere, değerli 
tonkidlerine imkânlarım nisbetinde arzı cevap 
etmek isterim. Yalnız arkadaşlarımın teker te- -
ker sorduğu sualleri teker teker cevaplandır-
maktansa, çünkü bu konular birçok arkadaşımız 
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tarafından müşterek olarak sorulmuştur. Mev
zuları ele alacağım ve o mevzulara cevap ver
dikten sonra ayrıca şahsi suallere de arzı ec-
vabedeceğim. 

İlk problem olarak, yurt dışındaki işçilerimi
zin durumu bahis konusu oluyor, (.'alışma Ba
kanlığı Teşkilat Kanununda, yurt dışında her 
hangi bir teşkilâta mâlik bir müessese olarak 
gözükmüyor. Bu itibarla, yurt dışındaki işçile
rimizle ilgili her hangi bir kuruluşa bünyesinde 
sahip değil. Bu ihtiyaç dikkate alınarak, biz
den evvelki Hükümet zamanında Çalışma Ba
kanlığı, Dışişleri Bakanlığına müracaat ederek 
kendi kadrosundan bâzı kadroların çalışma ata
şesi olarak görevletndirilmek üzere ricade bu
lunmuş ve temin ettiği üç kadroya Çalışma Ve
kâleti bünyesinden üç arkadaşımızı «Çalışma 
Ataşesi» unvaniyle dışarı göderme imkânını sağ
lamıştır. 

Yalnız dikkati calibolan cihet, dıştaki işçi
lerimizin adedinin 150 bini bulmuş olmasına ve 
İm ihtiyacın çok âcil bir hale gelmesine rağmen 
reddedilen bütçesinde Hükümetin yurt dışındaki 
işçilerle ilgili her hangi bir tahsisatı talebetme-
miş olmasıdır. Bütçe bu şekilde bulundu. Bi
zim bütçemizde de o bütçeyi bağlamak imkâ
nında karşılaştığımız maddi müşkilât, Hükümet 
teklifinde böyle bir imkânın yer almasına fır
sat vermedi. Allaha şükür ki. Bütçe Komis
yonunda kıymetli arkadaşlarımız bu konuyu ri
calarımızla değerlendirmişlerdir. Ve bugün el
de bâzı imkânlar mevcuttur. Halk Partisinin 
sayın sözcüsü arkadaşım. Adalet Partisinden 
değerli Kmaytürk, Sayın ..tsma.il Yeşilyurt ve 
Sayın Ağırnaslı, Sayın Öztürkçine, bu konuda 
konuşan bütün değerli arkadaşlarım dışarıdaki 
işçilerimizin problemlerine temas ettiler. Haki
katen değerli arkadaşlarım, yabancı memleket
lerde çalışan Türk işçilerinin üzerine dikkatle 
eğilinmesi lâzımgelen sosyal dertleri vardır. 
Bu işçilerimiz lisan bilmeden gidiyorlar. Alman 
İs ve İşçi Bulma Kurumu Teşkilâtının başı.Herr-
sabel kırk senelik tecrübeli bir memur, bu işi 
idare eden kompetan bir şahsiyet. Bendenize 
aynen şunları ifade ettiler «Türk işçisinin disip
lin severliği, anlayışı, berecekliliği, zekâsı 
ile artık Almanya'da tamamen kendisini kabul 
ettirdi. Bu konuda hiçbir itirazımız yok. Yal
nız, Türk işçisinin mahalli şartlara intibakında 1 

birtakım güçlükler mevcut. Bu güçlükleri be
raberce gidermemiz lâzım» temennisini izhar 
ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, plânlama der ki, 
yıllık nüfus artışımıza göre iş isteme talebi 
300 bin olacaktır. Bizim yeni iş hasası bulma 
imkâıınımız 100 binde kalacaktır. Demek ki, 
aşağı - yukarı tedricen azalma şartiyle 7 yıl 
müddetle Türk işgücü, taleple arz arasında bir 
nisbetsizlik muhafaza ediyor. Nüfusumuzdan 
300 bin kişi iş arayıcı mevkikinde, bizim yeni 
iş sahası imkânımız 100 bin kişilik. Bu bizim 
dışarıya yarım milyondan fazla işgücü gönder
mek zorunlnğunda bulunduğumuzu göstermek
tedir. Fakat hem. memleketin sosyal yapısı iti
bariyle, hem işgücü ihracı yoluyla bir iktisadi 
muvazene sağlannıamsının sağlam temele da
yanan bir müessese olarak kabulüne imkân bu
lunamaması itibariyle, bunların dönüşleri mese
lesi de büyük ehemmiyet arz ediyor. Amerika'
da, sanayi sahasında otomasyona geçilmesi, 
kısa devrede 4,5 milyon işsiz yaratmıştır. Al
manya, içinde; bulunduğumuz yıldan itibaren 
karşılaştığı işçi bulma müşkülâtı karşısında oto
masyon kararı almış ve bunu uygulamaya baş
lamış bir memlekettir. Yüksek malûmunuzdur 
ki, sanayie otomasyonun tatbiki elektronik ve 
manyetik cihazların insan gücüne ikâmesi, kısa 
zamanda ihtiyacolan insan gücünü asgari had
de indirecektir. Su halde, aşağı - yukarı ye
di - sekiz sene sonra kütle halinde toplu olarak 
veyahutta yine senelere sari bir program tahtın
da Almanya ve dış memleketlerden dışarıya gi
den işçilerimizi yüzer bin - iki yüzer bin ola
rak tekrar kabul etme durumuna geçmemiz ica-
bedeeektir. İşçilerimizin ekserisi köylerden gi
diyorlar. Köyden giden işçilerin köyde bırak
tığı hayat şartları ile mütalâa buyurunuz Ayşe-
si, Fatması yine evinde kalmıştır, ev yine eski 
hüviyeti içindedir ama. kendisi gitmiştir, Al
manya'da 7 sene ayrı bir düzende, ayrı bir gele
nekte ve ayrı bir standart hayatta yasanı ıştır. 
Döndüğü zaman, aynı köyde, aynı aile içinde 
kendisini barında mıaıım birtakım sosyal prob
lemler meydana çıkaracağı muhakkaktır. Çalış
ma Bakanlığında sorumluluk demlide ettiğimiz 
ilk günden beri dönüşü bir problem olarak ele 
aldık. Bu hareket nasıl izlenir, çaresi nasıl 
aranıi'.' Bunlar bir avrı ilim dalıdır. Bunun 
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için ilgili çevrelere müracaat ettik. Ortak Pa
zar Teşkilâtı önümüzdeki yıldan itibaren bu 
hususta kuracağımız bir büronun uzmanlarını ı 
göndermeyi takabbül etti. Biz kendi bünyemizde 

« de bugünden itibaren çalışmalara girmiş bulu
nuyoruz. İşçilerin döuüşü meselesi bugün yok
tur. Münferit hâdiselerdir. Fakat toptan dö
nüş meselesi problenıatiktir. Sureti kafiyede, 
şimdiden izlenerek, şimdiden tedbir alınarak 
üzerine eğilinmediği takdirde, dönüş başladığı 
zaman, sosyal bünyemizde büyük sarsıntılar 
yaratmak istidadını haiz bir nitelik taşır. İşçi
lerimizin oradaki intibaksızlığı sadece lisan bil
memekten doğmuyor. İtalyan işçisi de, Alman 
dilini bilmeden gider oraya. Fakat yaşayış, ge
lenek farkları büyüktür. Buna din farkını da 
katmamız icabedcr. O vakit bu fark yüzünden 
işçilerimizde üç hâdise baş gösteriyor. Cç.ü'de 
korktuğumuz tehlikelerdir. Birincisi, içkiye ve
riyorlar kendilerini. İkincisi bir gününü gün 
etme hevesine kapılıyorlar. Üçüncüsü; hiçbir 
şey yapmıyorlar, kendi içlerine kapılıyorlar. Ru
hî deprasyonlaı\ memleket hasreti kendini şid- I 
cletle hissettiriyor. Bunların devaları, işçileri
mizin boş vakitlerinde kendilerinde arkalarında 
bir yurtları olduğunu, kendilerini de düşünen
lerin bulunduğunu, kendilerinin de bir yerin 
bir parçası olduklarını devamlı olarak moral eği
timi suretiyle aralarında yaşatmaktır. Bunun 
için, bugüne kadar Devlet bütçesinde bir kuruş 
tahsisat yoktu. Lütuf buyurdunuz, Karma Ko
misyonda iki misli tezyidetmek suretiyle 400 bin 
lira tahsisat koydunuz. Bu iki misli tezyid bu
yurmanız 1 milyon 200 bin liralık bir imkân I 
verir. Bu para ile ne yapılacak? Bir kere isçi
lerimizin intibaksızlıkları gıda meselesinden do
ğuyor. Zeytin, peynir istiyorlar. Alıştıkları 
memleket yiyeceklerini istiyorlar. Yunanlılar 
işçileri için kooperatifler açmışlardır. Hem ora
ya ihraç yapıyorlar, hem de kendi işçilerini 
kendi gıdalariyle ve alıştıkları şeylerle besliyor
lar. Bizim işçilerimiz bugün Yunan kantinle
rinden alış veriş yapıyorlar. Bulgarin beyaz 
peynirini yiyorlar. Bu vaziyeti süratle önlemek 
Türk işçilerinin kendi alışık oldukları gıdaları 
Türk pazarlarından, Türk elleri vasıtasiyle olup 
kendi kantinlerinden temin edip yemelerini sağ
lamak lâzımdır, i 
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Vefadeeten işçilerimizle ilgli bir teşekkül yok

tur, Maalesef orada Müslüman mezıaırlığı da yok
tur. Bir müşkilât da şuradan geliyor Türk işçi
leri Almanya'nın 2 - 3 eyaletinde ve muayyen 
merkezlerinde toplan'sa idi belki kontrolleri ve 
dertlerine çare bulmak kolay olacaktı şunu söy-
liyeyim ki Türk işçileri bugün Almanya'nın her 
tarafından en küçük (Zorf) laıra kadar 2 şer, 3 er 
sayıdan itibaren yaygın hale gelmiştir. Almanya'
da Türk işçisi çalıştırmıyan bölge, vilâyet, kaza, 
köy kalmamış gibidir. Bu Türk işçilerinin duyu
lan ihtiyaç, kulaktan kulağa giden onların iş 
kabiliyetleri bakımından, en küçük müesseselere 
kadar sirayet ettiği için gayet yaygın hale gel
miş bütün Almanya'ya dağılmış bulunuyor. Yap
tığımız temaslar neticesinde hıristiyan mezarlık
ları yanında Türk işçileri de müslümanla.rm gö
mülmesine has yerler ayırmışlardır. Ama bun
ların birer parmaklıkla çevrilmesi, bir Müslü-
manın mezarlığı haline getirilmesi birtakım mas
raflar ister. Din adamlarına ihtiyaç had şeklini 
«almıştır. Diyanet işleriyle temasımız var. On
lar Almanya'ya gönderebileceğimiz din adamla
rını üzerinde titiz bir itina ile seçmeye çalışıyor
lar. Din adamlarının seçimi iki yönden mühim. 
Birisi, oradaki işçilerimize o camia içindeki ha
yat şartlarımai uygun telkinlerde bulunacak sevi
yeyi bizatihi kendi nefislerinde taşımaları. İkin
cisi Türk din adamlarını dışarıda temsil etmeleri 
bakımından kendilerinin de ayrıca dinî seviye
miz, dinî itibarımızla uygun bir nitelikte bu
lunmaları. Mevzuun nezaketini zannederim ki 
takdir buyuracaksınız. 600 kadar işçimiz ailele
riyle birlikte muhtelif yerlerde ikâmet etmekte
dirler. Bunların çocukları Alman mekteplerinde 
okuyorlar. Belçika, Hollanda mekteplerinde oku
yorlar. Yaptığımız temaslarda, Türk işçilerinin 
çocuklıaırının okuduğu okullar tarafımızdan öğ
retmen verildiği takdirde haftanın muayyen 
günlerinde Türkçe, öğretime tabi tutulabileceği 
neticesine varılmıştır. Bu itibarla, Türk öğret
menleri de gönderme ihtiyacındayız. Amma 
problem o kadar yenidir ki, meselâ Maarif Vekâ
leti bütçesinde Hariciye Vekâleti memurları gi
bi kadrosunu dışarıdaki paıra ile alacak bir öğ
retmen kullanma hususu, istihdam hususu mev
cut değildir. Bütün bu işler bu yıl için, geçici 
olarak Türk işçilerinin diğer ihtiyaçları için. tah
sis edilmiş ücretlerden sarf edilecektir. 

İşçilerimizin mühim bir ihtiyacı da memle-
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ket ile olan rabıtaları, kendilerine telkin ettiği 
özel hisleri ve Türk eserlerini orada bulabilmek
tir. Türk filimi eri istiyorlar Folklor ekiplerimi
zin sık sık gelip temsiller vermelerini istiyorlar. 
Muayyen zamanlarda tiyatro topluluklarının 
oralara gelip turne yapmalarını istiyorlar. Dinî 
muhasebe, ve mev'ızalarda bulunması için vaiz 
istiyorlar. Ayrıca tarafımızdan düşünülen ted
birler de vardır. Meselâ; Türk işçilerinin burada 
hangi bölgelerden gittikleri, ailelerinin nerelerde 
ikamet ettikleri malûmunuzdur. Bir ekip yapı
lır, bir teyp verilir eline. Oradaki Türk işçile
rinin anaları, babaları ve çocukları Kıbrıs saa
tinde olduğu gibi mesajlarını bu teype verirler, 
bu bandlar Almanya'ya gönderilir. Almanya'da 
bir bütün Almanya'ya hitabeden radyo bir de 
ICöln radyosu her gün 6.45 arası 45 dakika iş
çilerimize hitaben Türkçe yayın yapmaktadırlar. 
Bu yayın Bütün Orta - Avrupa'daki işçilerimiz 
tarafından dinlenmektedir. Bu yayınları bu
gün oradaki radyo teşkilâtının mahdut imkânla-
riyle düzenleniyor. Halbuki, Çalışma Bakanlığı 
bu yayınları işçiyi alâkadar edecek şekilde düzen
lemeye ve bu saatleri işçi lehine değerlendirme
ye kararlı bulunuyor. Ve son konan ödenekten 
temin kılman imkânlarla bu husus da sağlanmış 
olacaktır. 

Bir arkadaşım haklı olarak işçilerin oradaki 
tasarrufları üzerinde de tedbirler alınabileceği 
noktasında beyanda bulundular, isçileri ko^k-
tif tasarrufa alıştırmak, üzerinde titizlikle dur
duğumuz bir konudur. Eğer Almanya'da çalışan 
işçiler, Almanya'da açacakları bir hesaba, işçi ba
şına ayda 25 mark vermeyi taahhüdetıtil^eri tak
dirde iki sene sonra bu paranın baliği 300 mil
yon Türk lirasıdır, işçi olarak giden 150 bin ki
şinin işveren olarak dönmesini mümkün kılacak 
bir yekûn. 

Ayrıca, orman bölgelerinden, az gelişmiş 
bölgelerden kooperatif kurarak, oralarda kazan
dıkları paranın bir miktarını terk ettikleri böl
genin ekonomik kalkınmasına hasredeceklerini 
taaıhlhüdedenlere ve böyle bir kooperatif ku
ranlara da öncelik tanınması kabul edilmiş bu
lunuyor. Bu yola işçileri kendi bölgelerine .has 
'bir mecburi tasarruf zihniyeti gösterecektir. 

Halihazırda sıkıntı çektiğimiz noktalardan bi
risi işçi tasarruflarının memlekete transferinin, 
hâlâ »âlim bir mecraya girememesidir. Geçen se-
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no kabul buyurduğunuz bir kanunla işçıtere para 
transferinde bâzı avantajlar tanınmıştı. Fakat 
bu kanun, bu işi Emlâk Bankasının aracılığiyle 
yapmayı şart koşmuştur. Emlâk Bankası 200 000 
operasyona tek başına yetişemiyeceği için 11 di- -
ğcr millî bankayı muhabir olarak kullanmıştır. 
Bu meyanda postane de işçilere para transferi 
için bir makam olarak tanınmıştır, işçilerin şikâ
yetleri, Almanya'dan gönderdikleri paraların çok 
geç. olarak ailelerine tesliminden ileri geliyor. 
Ayrıca da, maalesef işçi konularında birtakım 
simsarlar türedi. Bir arkadaşımız temas etti. 
Zannederim Sayın Ağırnaslı. Turist pasaportu 
ile oraya gidenlerin durumu çok daha kötüdür, 
dediler, flaklıdırlar. Turist pasaportu ile giden
ler, anlaşma ile sağlanan sosyal haklardan fay-
dalanamadıkları için Almanya'da ucuz işçi, bir
takım haklardan rızasiyle mukavele ile feragat 
etmiş işçi durumuna düşüyorlar. Yine bir kısım 
Türkler gitmekte 285 kuruş mukabili bir mark 
göndereceksiniz, paranız geç. gidecek ne lüzum 
var, biz size 290 transfer ücreti verelim diye 
hususi transfer teşkilâtı kurmak gayreti ile 
işçi döviz rant relerinin azalması imkânı için 
gayret sarf etmektedirler. 

Buna rağmen, ben size bu kanun çıktıktan 
sonra, ne miktar rantrelerimiz var okumak is
tiyorum. 

1964 Ağustos ayında 644 bin dolar geldi. Ey-
lüPde 765 bin dolar. Ekim'de 895 bin do^ır, Ka-
sım'da bir inme vardır. 597 bin dolar. Aralık'ta 
3 milyon 970 bin dolar.. 

Bunlar havale olarak gelenlerdir. Devam 
edelim. Ocak 2 810 000 dolar, Şubat 1 919 000 
dolar, Mart 2 453 000 do'âr. Nisan ayının 24 ne 
kadar 3 305 000 dolar, işçilerin ayrıca efektif 
olarak bunların dışında yanında getirdikleri 
dövizler de vardır. Onu da arz edeyim. Aralık 
ayında isçi beraberinde men^ekete giren döviz 
1 712 000 dolar, Ocak ayında 1 274 000 dolar, 
Şubat aymda 1 200 000 dolar. Mart ayında 1 
milyon 558 bin do'âr, Nisanm 24 ne kadar iki 
milyon dolar. Tahminî he?aba göre, bugünkü 
durumda işçilerin yılda getirecekleri para 50 
milyon dolardır. Bu, bizim tahmin ettiğimiz 
işçi tasarrufunun yarısıdır. Bu konuda esaslı 
tedbirler alarak, bütün dövizlerin normal yol
lardan Türkiyo'ye transferini sağlıyaeak ted
birleri icabında Alman Hükümetinin ilgili ma-. 
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kamlariyle de işbirliği yaparak sağlamanın 
içindeyiz. Yurt dışındaki işçilerimiz hakkın
daki maruzatım bu kadar. Bunun haricinde mâ
ruzâtımı bitirdikten sonra, arkadaşlarımızın 
temas ettikleri diğer hususi konulara ayrıca ar
zı cevabedeceğim. 

Burada Sayın Ağımaslı arkadaşımızın temas 
ettiği, Belçika'daki işçilerimizin pasaport işi 
vardı. Filhakika, Belçika'da bir işveren Türk 
işçilerinin pasaportlarını kasaya koyup kilitle
mek ve ondan sonra işverme yoluna gittiği için, 
Türk Hükümeti bunun menedilmesini ve aksi 
halde Türkiye'den Belçika'ya maden işçisi gönde-
rilmiyeceği kararını almış ve ilgili devlete de 
tebliğ edilmiştir. Ancaka Belçika maden sana
yiinde, maden istihsaline giren kriz dolayısiy 
le, Belçika o tarihten sonra yabancı memleket
lerden işçi getirtmeme kararını aldığı için bu 
müeyyide henüz işler halde değildir. 

Bir arkadaşımız işçilerin yerleşme ihtimalle
rinden bahis buyurdular. Türkiye'de seyahat 
serbestisi vardır, işçi olsun olmasın istiyenîer 
dışarıya gider; yerleşir, yerleşmez, mekân tutar 
veya tutmaz. Yerleşmelerinde fayda var mıdır, 
yok mudur, bütün bu problemler münakaşa 
edilobilir. Bence Yunanistan'ın bütün avantajı 
birtakım (pianie) Yunan tebaasının bütün dün
yada yer1 eşerek bölge tutmalarından, âdeta orada 
mihraklaşıp kendi bölgeleriyle o bölge arasın
da irtibat kurmalarından meydana gelir. 

Bu demek değildir ki, Türk vatandaşlarını 
harice hicret etmeye teşvik edelim. Yalnız, Tür-
kive'deki seyahat serbestisini, dışarı çıkan 
Türkleri bir sene sonra dönme taahhüdü ver, beş 
sene sonra dönme taahhüdü ver, diye tevsit 
etmeye imkân yoktur. Buna lüzum da yok
tur. Seyahat pasaportları iki yıl âzami müd
detle verilmiştir. Devlet bir vatandaşı bu şekil
de yerleşme temayülünden menetmek istediği 
takdirde, pasaportunu yenilememek ve onu tabii
yetten is'kat etmek tehlikesi ile karşı karsıya bı
rakmak suretiyle yurda avdetini sağlıyabilir. 
Avustralva'dan hakikaten bu işlerle ilgili Vekâ
letin Müsteşarı gelerek işçi talebetti. Kendisi
ne; Avustralya'nın muhaceret siyaseti güden 
bir d evlat olduğunu, bu talebin altında oraya 
giden1 erin orada kalması da mevzuubahsolup 
olmadığını sorduk. Hayır, dedi. Ben sizden 
şimdi işçi talebediyorum. Ama orada ikamet 
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etmek ve kalmak istiyenîer olursa o ayrı bir 
meseledir, o hususta da ayrıca anlaşabiliriz, de
diler. Biz de kendilerine hangi şartlar altın
da diğer devletlerle işçi ve işgücü transferi 
yaptığımıza ait mukavelelerin örneklerini ver
dik, tetki!k etti. Hususi istihbaratımıza göre Ha
ziran ayında, bu sefer ilgili Vekil gelerek bu 
meseleyi tetkik edecek. 

Türk işçisinin dış itibarı münferit alejyh-
teki hâdiselere rağmen süratle yayılmıştır. Ho-
lânda'da Amsterdam Belediyesi, son günlerde 
yılda beşyüz Türk işçisine, inşaat işçisine ihti
yaç olduğunu, ilk kafileyi Eylül ayında istedi
ğini ve bunun için de Türk işçilerinin ikametine 
has bir Türk sitesi inşaatına başlanacağını, 
Türk işçilerinin âdet ve ananelerini 'bilmedik
leri için, ibadet tarzlarını bilmedikleri için 'bu 
ayın 18 nde orada kurulacak olan Türk sitesi
nin plânları üzerinde görüşmek üzere bir he
yet göndereceklerini beyan ettiler. 15 senelik 
bir plânla, yılda 500 Türk işçisi istemektedir
ler. 

Dünyanın hiçbir memleketi ile işçi anlaşması 
yapmıyan İskandinav memleketleri bize niçin 
Türk işçisi gönderilmiyor sorularına karşı, «an
laşma yaparsak göndeririz» cevabı verilince 
«biz buraya gelen işçilerle işverenleri kendi 
münasebetlerinde serbest bırakmıştık, madem 
anlaşma istiyorsunuz o halde bunu tetkik ede
lim, sizinle anlaşma da yaparız» dediler. 

Hemen şuracıkta, bu konudan geçerek îş 
ve tşçi Bulma Kurumu hakkındaki şikâvet-
lere ve bu konu hakkındaki görüşümüze inti
kal etmek istiyorum. 

Hiçbir zaman iddia edemem ki, sorumluluk 
altında bulunan iş ve îşçi Bulma Kurumunda 
yolsuz bir iş bugün görmüyorum. Bunu ha
kikaten iddia etmek güçtür. Yalnız şu nokta 
var. Bugün kurulmuş bir sistem vardır. 
îşçi nasıl müracaat edecek, hangi yolla gide
cek, nasıl bir sırayı takibedeeek. Bunlar ma
lûmdur. Ben günde yüzlerce şikâyet mek
tubu alıyorum. «1,5 senedir bekliyorum, sıram 
gelmiyor» diyor. Kendilerine cevap verirken 
«usulümüz budur, bu usulün neresinde size 
karşı mağduriyetinizi mucip bir muamele ya
pıldı bildiriniz, o ciheti tetkik edelim», diyorum. 
O cevapsız kalıyor. 
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Zannederim ki, bütün şikâyetler taleple arz ! 

arasındaki nisbetsizlikten doğuyor. Şunu arz . 
edeyim ki, bugün İşçi Bulma Kurumuna git
mek için müracaat edecek bir vatandaşa be
nim yaptığım hesaplara göre Almanya'daki 
talep bu tempoda kalırsa ancak 6 sene sonra 
sıra gelecektir. Fakat bugünkü sistemle me
selâ Holânda talebini, îsveç talebini de kar-
şılamıya imkân yoktur. Bunların özel şartları 
vardır. Okuma - yazma vadisinde, çalışmak is
tedikleri saha hakkında ve nihayet muaşeret 
düzeninde birtakım şartlar ileri sürmüşlerdir. 
O itibarla, İşçi Bulma Kurumunda bugün cari 
sistemin, evvelâ nasıl olsa elde üç, dört sene
lik ihtiyaç var, burada durdurup, eldekileri 
sıra ile sevk edip ondan sonra gönderme yo
luna. mı gitmek lâzımdır, yoksa, yeni usuller 
ini vaz'etmek .lâzımdır? Bu halli icabeden bir 
problem olarak karşımıza çıkıyor. Elimizde 
altı senelik vâki bir talebolduğu halde, dur
durma fikrini müdafaa edenlerimiz vardır. An
cak, bu altı sene içinde gitmesine imkân ol
madığı halde, bugün meselâ -10 000 kadın işçi 
talebi karşılanmaz. Kadın işçi talepleri bu
günkü müraeat edeni yarın göndermeye muk
tedir olacak bir seyyaliyet arz ederken, me
selâ falan iş kolunda senelerdir sıra bekli-
yen işçimiz hakkında da bidayetten beri o iş 
kolu için talebgelmediğinden öylece beklemek
tedir. Meselenin, çok yönlü bir mesele olması 
bakımından tekrardan ele alınması, bekleme, 
kaydolma sıralarının yeniden bir düzene sokul
ması, sıra bekliyenlerin gidecekleri memle
ketin lisanını öğrenmeleri o memleketler hak
kında filimlerle ve prespektüsler yoliyle eği
tilmeleri ve intizar zamanlarını boş geçirmeme
leri için gitmeden evvel birtakım hazırlıklara. 
tabi tutulmak bakımından ıslah edilecek yön
ler vardır. Mesele bu yönleriyle de ele alın
mış, Almanya'dan is'af edemediğimiz iş talep
lerine göre mevcut işçimiz o kolda yetiştiril
mek için bir' mesleki eğitimin bidayette mem
leket içinde yapılması lüzumu tahassul et
miş. OİCD Teşkilâtı bunu vecibe olarak üze
rine almış ve yakında bize dışarı gidecek iş
çilerin, gitmeden evvelki, eğitimleri için bir 
buçuk milyon dolarlık bir yardımla dışarı gi
decek işçilerin gitmeden evvel eğitilmeleri üze
rinde yeni bir düzen kurulmasını imkânını sağ
lamışlardır. 
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Diğer bir önemli mevzu olarak, işçilerimi

zin mesken politikası üzerinde duruluyor. 
İşçi mesken politikası muhtelif istihaleler ge
çirmiş, muhtelif metotlar denenmiş, ve henüz 
ne şekilde yürütüleceğinde katî bir karar alın
mamış bir mevzu olarak karşımızdadır. Uzun 
tafsilâtı ile yüksek huzurunuzu işgal etmek 
istemem. Yalnız, bâzı toplu rakamlar verece
ğim. Bu rakamlar birtakım fikirlere varma
mıza imkân bırakacaktır. İşçi Sigortaları mes
ken inşaatına 1953 yılında başladı, 1964 yılı 
sonu itibariyle durumu arz ediyorum : Bu ko
nuda şimdiye kadar 584 milyon lira sarf ettik. 
Sigortadan da kredi şartı şudur : Biz inşaatın 
yüzde 90 mı karşılıyacağız, yüzde 10 unu da 
işçilerimiz verecekler, 20 sene taksitle ödene
cek. 1953 senesinde başlamışız, bir seneyi inşa 
olarak kabul edelim, taksidin .1954 ten itiba
ren ödenmeye başlandığını farz edelim. 1964 
ten bu yaan kadar sarf ettiğimiz para 584 
milyon, işçilerden alabildiğimiz taksit ancak 
21 milyon liradır. 

Ne yapmışız şimdiye kadar? Emlâk Ban
kası araçlığı ile 15 104 ev yapmıya teşebbüs 
etmişiz. 14 972 sini bitirmişiz, fakat bu bi
tirdiğimiz evlerin ancak 8 744 ile ferdî mü
nasebete girişmişi/., 6 238 i hali ihtilâfta. İşçi 
bilfiil içinde oturmakta, fakat mütaahhide bir 
kısım parasını ödememiz ve işçi henüz eve ait 
taksitlerini edaya başlamamış, ferdî münasebe
te girmemiş. Hu sistem terk edildikten sonra, 
re'sen banka tarafından 5 005 mesken inşasına 
girişmişiz 1 90S i bitirilmiştir. 3 597 si ha hm 
inşadadır. Ayrıca da 2 152 evi re'sen işçiler 
için yaptırmışız. Yaptırdıktan sonra işçilerimi
ze temlik etmişiz. Hu da gösteriyor ki sistem
ler çok muhtelif kooperatifler kurulmuştur. 
o kooperatiflere yardım yapmışız. Emlâk Ban
kasına kredi açmışız, kooperatiflerle münase
bete geçirmişiz. Kendimiz re'sen kooperatiHer
ler münasebete geçmişizdir. Yahut: kendimiz 
re'sen bina yapıp işçilerimize beğeniyorsanız 
gelin oturun, size'verelim, demişizdir. Bu tecrü
be edilen sistemlerin hepsinin faydaları, mah
zurları görülmüş ve tatbikatta hatalar olmuş
tur. Bugünkü durum nedir? Bugün işçileri
miz fazla sıkıştırmıyorlar, mesken inşaatı hu
susunda. fjünkü geçen yıl Plânlamanın tesiri 
ile bir karar alınmış, işçi meskenleri 63 metre
karenin üstünde olamaz. Türk sosyal yapısı 
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bu kararla imtizaçetmiyor. Hepimizin evinde. 
bırakın işçilerimizin de her aile toplumunda 
kayınvalidemiz vardır, en yakın bir akraba
mız vardır, çocuklarımız vardır veya iki büyü
ğümüz vardır. 63 metrekare Türk ananesi, bu
ram buruna, iç içe yaşamaya müsait değildir. 
Bu ne kadar ekonomik olursa olsun, sosyal ya
pı bakımından bir düzeltmeye tabi tutulması 
lâzımgeldiğini insan vicdaniyle, akliyle kabul 
ediyor. Biz bu hazırlığın içerisine girmiş bu
lunuyoruz. İşçilerin talepleri şu: Herkes ken
di kudretine göre ev yaptırır. Zaten taksitini 
Ödiyemiyeceği bir evi işçinin yaptırmaması lâ
zımdır. Hoş bu verdiğimiz rakamlar bunun ak
sini gösteriyor. Bunların sürüncemede kalma
sı, işçinin heves ettiği evin sonunda kendi gü
cünün üstüne çıkması dolayısiyle, bir türlü 
ferdî münasebete girilemediği ve ihtilâfların ha
kiki menşeinin de bandan doğduğu hissini ve
riyor. Ama hakikat şudur ki: İşçi diyor ki; is
çinin talebi de böyle astronomik değil. Şunun 
tavanını 100 metrekare yapınız, kesesine güve
nen 100 metrekareliği, istemiyen 63 metrekare
liği alsın. Ama plâfon olark yüze kadar çıkı
nız. Bu hakikaten üzerinde durulacak ve tas
hihi muhtaç bir durumu olarak karşımızdadır. 
Bu hususta henüz vazıh bir fikre varamadık. 
Bakanlıkta konuşmaktayız. Ama bana öyle 
geliyor ki, bu kooperatiflere ver, yüzde 10 unu 
evvel al, sonra da arsasını bul, belediyeden al 
kredi yap, filân. Böyle bir yola gideceğimize, 
iki kişilik, 3 kişilik, 5 kişilik ailelerin ihtiyaçla
rına hitabeden kaloriferli blok binalar yapa
lım, altında düğününü yapacak mazbut bir 
toplanma salonu bulunsun. Dönelim işçiye di
yelim k i ; kardeş, 3 000 lira peşin ayda 200 lira 
taksit, razı isen al anahtarını, gel içine gir. 
Bu yola gitmenin hesaplarımız bize bu imkânı 
ve mevcut hukukî mevzuatımızdaki tadiller bu 
fırsatı verdiği takdirde en uygun yol olduğu 
önkanaatini taşıyoruz. Ayrıca da konut inşa 
sisteminde, Batı'da ilerliyen bâzı yeniliklerin 
bu konuda tecrübesi suretiyle meskenleri ucu
za mal etmenin hazırlıklarına da girmiş bulu
nuyoruz. 

İşçi sağlığı konusunda takibettiğimiz poli
tika da esaslı bir şekilde revizyona muhtaç bir 
durum arz etmektedir. Yine size toplu rakam
lar vererek neticeyi izaha çalışacağım: 
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1951 yılından 'bu yana yani 1963 yılının so

nuna kadar işçi sağlığı için topladığımız prim
ler sigorta olarak 1 029 000 000 liradır. Sarf 
ettiğimiz para 1 145 000 000 liradır. Kurum 
topladığından çok sağlık konusunda sarf edi
yor. İşçi sağlığında devletlerin yöneldiği ge
nel yol, umumiyetle Avrupa'da sigortalar bu işi 
kendileri görmezler. Sigorta, işçisine sorar, Bi
rinci sınıf mı tedavi edilmek, ikinci sınıf mı, 
üçüncü sınıf mı tedavi edilmek istiyorsun? Hep
sinin ayrı primleri vardır. Birinci sınıf tedavi 
edilmek istiyenler şu şöhret sahibi doktorlar
dan ve bu hastanelerden faydalanırlar. İkinci
ler diğer doktorların listesinden, üçüncüler ise 
bu listelerden arzu ettikleri doktorlara arzu et
tikleri eczanelere giderler. Yalnız Lâtin Ameri
ka'dır ki işçileri kendi müesseselerinde tedavi 
etmek zorundadır. Bu neden Türkiye'de tatbik 
edilemiyor? Eğer Türkiye, sağlık bakımından 
nüfusu ile orantılı olarak sağlık teşekküllerine 
kavuşsa idi yani meselâ İstanbul'da. İstanbul'un 
nüfusuna göre ihtiyaç olan diyelim ki 40 000 
yatak tamamen mevcudolsa idi işçisi, köylüsü 
ve kentlisi için, o zaman İşçi Sigortalarının 
böyle bir problemi ele alması mümkün olacak
tı. Fakat diğer vilâyetlerimizde, büyük şehir
lerimizde de mevcut sağlık tesisleri, mahallî ih
tiyacın çok dununda olduğu için, 'buna bir de 
İşçi Sigortalarının toplu olarak ve kanun gere
ğince tedavi ile mükellef olduğu zümreleri sevk 
edip hattâ mukavele yapmaya gitsek her hangi 
bir Devlet hastanesi ile, siz mevcut yatakları
nızın 50 tanesini işçilerimize ayırın, 'biz de size 
ücretlerini garanti edelim, desek, böyle bir an
laşmaya da mesa yoktur. Özel teşebbüs de he
nüz böyle 'bir ihtiyacı sağlıyacak şekilde sağlık 
tesisleri meydana getirmemiştir. Ama, burada 
iş, yine «yumurta mı tavuktan çıkıyor, tavuk 
mu yumurtadan çıkıyor»' meselesi halini alı
yor. Eğer, bizim güttüğümüz siyaset, özel te
şebbüsü içine alan /bir siyaset olsaydı, ben emi
nim ki, şimdiye kadar özel teşebbüs işçi sağlı
ğına hitabedecek müesseseleri vücuda getirme. 
imkânını sağlardı. Bugün kendi teşekkülleri-
mizdeki maliyetin yüksek oluşu yadırganmama
lıdır. Çünkü biz, teşekküllerimizi müstakbel 
ihtiyaçlarımızı dikkate alarak yaptık. Bugüne 
kadar, İşçi Sigortalarının Ankara Hastanesi 
% 38 randımanla çalışıyordu. Ama bugün iş
çilerin eşlerini ve çocuklarını da tedaviye mec-
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bur ve onunla mükellef bir müessese haline ge
lince yüzde yüzünün dahi ihtiyacının karşılaya
maması mümkündür. O itibarla bu inkişaf ha
linde bir şubemizdir. Biz bugün, Belçika'da, 
Fransa'da hattâ İsveç'te de olduğu gibi bir kı
sım işçilerimize kendimiz bakmak müsait bul
duğumuz yerlerde anlaşmalı Devlet müessese
lerine veya özel sektöre anlaşmalı olarak bak
tırmak gibi karma bir yol takibediyoruz. İşçi 
sağlığı politikasının üzerinde durulacak en 
önemli tarafı Sayın Öztürkçinc'nin ve diğer ar
kadaşlarımızın temas ettiği Sosyalizasyon Ka
nunu ile bizim kanunumuz arasındaki mükelle
fiyetlerin tevhidi meselesidir. Burada Sağlık 
Bakanlığından büyük anlayış gördük. Karşılık
lı hali müzakeredeyiz. Kısa zamanda bu çelişir 
gibi görünen durumu esaslı sabit bir usule bağ
layacağız. 

Şimdi, bu verdiğim umumi izahatımdan son
ra, hatip arkadaşlarımın tevcih ettiği sualler 
içerisinde, umumi izahatımın dışında kalmış 
noktalar varsa onları bulup huzurunuza getir
meye çalışacağım. 

C. PI. P. sinin Sayın Sözcüsü haklı olarak ta
rım işçilerinin durumuna değindi. Tarım işçi
lerinin durumu, bugün mevzuatımızda bir boş
luk halindedir. Bunun giderilmesinin de haki
katen bâzı müşkülleri var Türkiye'de tarım iş
çileri gelenekler üzerine kurulmuş bir sistem 
içimde çalışıyorlar. Bir kısmı aynen ücret alır
lar, mesaileri mukabili mahsule muayyen bir nis-
bet'te iştirak ederler. Bir kısmı, kendileri ile top
rak sahibi arasındaki iş anlaşmaları ile çalışır
lar, yıllık üzerine. Bir kısmı da Sayın Ağırnaslı 
arkadaşımızın temas ettiği aracılar ile gider ge
lirler. Memlekette yeni bir nizam kurarken, 
asırlardır teessüs eden itiyatları hiçe sayarak 
işin, doğrusu budur, bu düzeni kuralım, işlete
lim demek ekseriya arzu edilen neticeye vardır
maz. Kullanılacak sistemin kemikleşmiş, gelenek 
halini almış, hattâ karşılıklı rızaya dayanmış bu 
düzeni, varacağımız hedefe göre istikrarlı bir 
nizam içine sokmanın, icabettirdiği özellik ve 
seyyaliyeti taşıması lâzımdır. Bunun içindir ki, 
Avrupa'da bu mevzuda ihtısasiyle tanınmış bir 
Fransız âlimi celbedilmiştir. Bu bölgelerde tarım 
mevsiminde aylarca kendisi bilfiil mevcut du
rum gösterilmek suretiyle Tarım Bakanlığı ile 
iş birliği yaparak müşahedesi sağlanmış, ön ra- j 

poru da alınmıştır. Bu zat, hakikaten çok komp
like bir mahiyet arz eden Türk tarım işçiliği 
meselesini, kendi branşı bakımından son derece 
enteresan bir spesifik mevzu olarak ele almış ve 
mufassal raporunu iki ay içinde göndereceğini 
söyliyerek gitmiştir. Bu rapor gelmek üzeredir. 
Bu rapora istinaden yapılmış hazırlıklarımız 
vardır. Şimdiden aldığımız prensip kararları şu 
merkezdedir: Memleketimizdeki tarım işçileri ka
nununda sureti kat iyede bölgeler üzerinde bir 
nizam kurmakta müttefikiz. Bölgeleri hususiyet
leri içinde mütalâa ederek ona göre nizamı ku
racağız. İlk olarak ücretle çalışan tarım işçileri
ni ele alacağız. Tarım sahasında çalıştıracağımız 
elemanları, bu sahada ihtisas yapmış kendi bün
yesindeki kişiler arasından seçeceğiz. Bu 12 ta
ne verilmiş anaprensip kararıdır. Bunun haricin
de de alacağımız tedbirleri yapmakta olduğumuz 
tetkikat gösterecektir. Buna ait ön hazırlık ola
rak da şunu düşündük. Bugün Tarım Bakanlı
ğında ve diğer bakanlıklar bünyesinde tarımla 
ilgili fidanlıklar, Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
diğer demonstratif teşekküller var. Bunlar da ça
lışan işçileri halen toplu iş sözleşmesi düzenine 
almış bulunuyoruz. Bu adeta, yarın yapacağı
mız Tarım Kanununun bir tatbikatı mahiyetin
de Devlet iş vereni emrinde çalışan tarım işçi
lerinin toplu iş sözleşmesi düzeni tecrübe mahi
yetinde kurulmuştur. 

Sayın Kınaytüık, Bakanlığımızın çok önem
li bir noktasına temas etti. Buyurdular ki, top
lu sözleşme düzeni ve grev hakkı bir sosyal düze
ne hizmet etmenin vasıtasıdır. Hukukî hedefi, 
gayesi bu olmak gerekir, çok doğru. Grev ve lo
kavt bizim anladığımız mânada nasıl bir memur, 
haksızlığa uğradığı zaman Devlet Şûrasına mü
racaat edip hakkının istihsal yolunu arıyorsa, 
bir toplu iş sözleşmesi düzeninde müşkülâta uğ-
rıyanm da grevi bu düzenin bir yürütme vası
tası, bir icra organı olarak kullanması kadar 
tabiî bir hak olamaz. Ama gerek grev, gerekse 
lokavt bu yararlı düzeninden çıkıp yani bu ba
rış sağlayıcı niteliğini kaybedip, bir silâh hali
ne, bir tehdit vasıtası haline geldiği zaman her 
iki taraf, için de zararlı ve nizamı bozucu bir hü
viyet taşıyabilirler. Bu nasıl önlenecek? Çok gü
zel temas ediyor. Diyor ki, bunu barış düzenine 
koymak için en mühim mesele, memlekette yaşı-
yan Türk işçisine Türk olmanın, Türk işçisi ol
manın haysiyetine yaraşır bir ücreti, asgari bir 
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ücreti bir kere sen Çalışma Bakanlığı olarak sağ- t 
la bakalım. Türk işçisi bir kere, asgari ücret ola
rak hakkını alsın. Sonra onun üzerinde prodük
tivite cari olsun. Bugün için bu nizam iyi çalış- I 
mıyor. Çünkü, asgari ücretler, bugünkü îş Ka
nununa göre mahallî komisyonlarda tesbit edilir. I 
Bu komisyonların üyeleri ise, mahallî belediye I 
teşkilâtı, Çalışma Bölge Müdürü ve Ticaret ve 
Sanayi Odaları mümessilleridir. Balıkesir'de ay
nı iş kolunda takdir edilen asgari ücretle, yanı 
başında Çanakkale vilâyetinde, Bursa'da takdir I 
edilen asgari ücret arasında esaslı farklar zuhur I 
edobilir. Halbuki bugün Amerika'da 60 milyon 
işçi 14 sendikaya bölünmüştür. Amerika'da bir I 
maden işçileri toplu sözleşmesi imzalandığı za
manki bu toplu iş sözleşmesi, maden işverenleri 
Federasyonu Başkanı ile Maden İşçileri Federas- I 
yonu Başkanı tarafından imzalanır. Bütün Ame
rika'da çalışan maden işçilerinin, Boston'dan 
Kaliforniya ya kadar artık alacakları ücret me- * 
selesi halledilmiştir. Bizde her iş yerinin, aynı | 
mahiyette çalışan insanlar için, ayrı şartlar al
tında toplu iş sözleşmesi yapması imkânları, ben 
onun aynı işi gördüğüm halde, bu benden üç lira, 
yedi lira fazla alıyor, iddiaları bu düzeni rahat 
işletmiyen bir hüviyettedir. O itibarla bugün 
Mecliste, Karma Komisyonda tetkikatı bir hayli 
ilerlemiş olan iş Kanununda bu düzeni bir mer
kezi komite almıştır. 

Saym Sadık Artukmaç'm sualine cevap veri
yorum. îş Kanunu acaba bu mahzurları bünye
sine almış mıdır! Buyurdular. Almıştır. Asgari 
ücret merkezi komite tarafından Türkiye'nin bü
tün ihtiyaçları ve bölgeleri göz önüne alınarak 
hesa'bedilecektir. 

Saym Ağırnaslı arkadaşımın iltihak ettiği. 
yer altı işçilerinin asgari ücretlerini bu açı
dan ele almalıdır, temennisi de Çalışma Bakan
lığının bugün ancak itiraz halinde tetkik etti
ği asgari ücretleri bizzat kendisi tâyin edebilir 
hüviyete geldiği zaman yeni iş Kanunumuzun 
hükümlerinde bu açıdan ele almakta yüzde yüz I 
kendileriyle beraberim. Bir münasebetle şunu 
arz edeyim, müessif bir kaza dolayısiyle gitti
ğim Çeltik kazasında bir kuyuya, bir maden 
ocağına indim ve çıktım. O kadar iptidai idi ki, 
şartları o kadar müşkülât arz ediyordu ki, o 
maden ocağında 8 saat çalışmak için değil, inip 
çıkmak için takdir edilen ücrete, o maden oca- | 
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gına inip çıkmaya razı olacak kimse bulmak 
zordur. 

Gene Sayın Kmaytürk çok önemli bir nok
taya temas etti. Ücret politikasının enflâsyon
la ilgisi ; Bir ücret politikası maliyete zam yo
luna gidilecekse, işçi eline geçtiğini zannettiği 
parayı, bu maliyet zammının fiyat politikasına 
yapacağı tesir yüzünden kısa zamanda fazlası 
ile kaybedecek ve zamdan evvelki halini arar 
hale gelecektir. O itibarla asgari ücret tesbiti 
ve hesapları hususunda gerek prodüktivite mer
kezi, gerek Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü ta
rafından, sık sık tertibettiğimiz seminerlerle 
gerek işverenleri ve işçileri bu mevzu üzerinde 
önemle eğitmek yoluna gitmiş bulunuyoruz. 

Yine arkadaşlarımın müştereken üzerinde 
durduğu temenni; özel teşebbüse yeni yatırım
lar için kredi temin etmek meselesidir. 

Sayın arkadaşlarım, bugün işçi Sigortaları 
hakikaten genç bir teşekkül olduğu için ve he
nüz emekli çağma girenlerin sayısı çok az bu
lunduğu için yılda 600 ile 800 milyon lira ara
sında serbest prim artışı, serbest prim gelirini 
sağlıyan bir teşekküldür. Düşünülebilir ki, bu 
yıl da sekiz yüz milyon liralık miktar özel te
şebbüse kredi olarak verilsin. Yeni sanayi saha
ları kurulsun, açılsın veya mevcut sanayiin sı
kıntıları giderilsin. Bu, bir Çalışma Bakanlığı 
politikası değildir. Biz Çalışma Bakanlığı ola
rak, bunu ancak temenni edebiliriz. Biz bu pa
rayı Devlet tahvili almak suretiyle Devletin 
emrine terk etmekteyiz. Devletin bizim bu fazla 
gelir miktarımızı, bize taahhüdettiği faiz mik
tarı ile alır, hangi sahalara tahsis eder? Bile
meyiz. Mevcut iktisadi Devlet Teşekkülleri re-
organizasyonu için bu kaynaktan faydalanabi
lir, yeni iş sahaları açılması için bu kaynaktan 
faydalanabilir. Bu, zannediyorum ki. umumi
yetle Devletin takibedeceği bir siyaset olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Gene Saym Kmaytürk arkadaşım, tahsisan, 
deri iş grevi ve Çan Seramik Fabrikası grevin
den bahis buyurdular. Deri iş grevinde istan
bul'a gidip her iki tarafı dinlemek suretiyle 
aracı olmaya çalıştım. Bir gün saat 10.00 da 
oturduk, bilâfâsıla yemek tatili de vermeden 
saat 7;5 a kadar, akşam müzakere halinde kal
dık. Ve çok yakm geldik, birbirimize, öyle ki, 
işçi başına 156 liralık fark kaldı, taleple ücret 
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arasında üç sonede üç senelik işçi ücretinde 
işçi ile işveren arasındaki fark işçi hasına va
sati olarak .156 liraya inhisar etti. Ama, bir an
laşma maalesef olmadı. İşçi de işverenin lokavt 
kararını yerinde kullanmadığından doğan bir 
inkisarın psikolojik tesiri, bu anlaşmayı gecik
tirmenin başlıca âmili gibi gözüktü bize. Fakat 
bu müzakerelerde aradaki farkın izale edilmesi 
bakımından elde ettiğimiz kıymeti, zannediyo
rum ki, hu ihtilâfa pek yakın bir zamanda ken
di aralarında son verecektir. 

(Jan Seramik fabrikasında istidat gösteren 
grev, maalesef bir adlî zühulden ileri geliyor. 
Adlî makamlarımız mevcut toplu sözleşmeye 
ehil bir sendika varken, bir başka sendikaya da 
(.•alışma Bakanlığının mütalâası hilâfına, mev
cut iş hukukumuz ve nizamımızın müsaadesi 
rağmma, «Bu sendikada toplu iş sözleşmesi yap
maya, ehildir» yolunda karar vermiştir. Karar 
kesindir. Fakat nefeten - lil kanun bu kararı 
Yargıtay nezdinde bozdurup hiç olmazsa emsal 
1 eskil etmemesinin gayreti içine girmiş I.)ulu
nuyoruz. Sayın İsmail Yeşilyurt arkadaşım, 
Alman Polisi tarafından hudut harici edilmiş 
işçiler var mıdır, buyurdular. İşçilerin, işçilik 
sırasındaki suçlarından dolayı hudut harici 
edilmesi Almanya için varit değildir. Eğer işçi 
ile. iş aktini fabrika bozarsa ve işçi nitelğini 
kaybederse, işçi sıfatiyle haiz olduğu ikamet 
hakkını kaybeder. Bir turist Almanya'da bir ay 
oturabilir. Yahut işçi veya talebe olduğunu 
tevsik etmek zorundadır. İşçi olur, Alman Poli
sinden müsaade alır, işçilik mukavelesi müdde
ti nce oturur. Fakat işçi akdi feshedilirse, ika
met hakkını da kaybeder. Bunlar münferit hâ
diselerdir. Her hangi bir müessese ile işçi akdi
nin feshi dolayısiyle ikamet hakkını kaybetmiş 
Türle işçisi varsa, kadın' veya erkek Kurumu
muza intikal etmesine imkân yoktur. Bunlar 
münferit hâdiseler olarak A'ukııa gelmiş ol ahi' 
lir. Biz Alman kadın işçilerinden, Alman resmî 
makamlarından takdirden, başka bir şey dinle
medik. Bize son derece ciddî, sebatkâr, aile his
leri kuvvetli bir işçi zümresi olduklarını sara
haten ifade ettiler. 

Türk Radyosunun Almanya'daki Türk işçi
lerine hitabedebilccek takat ve vüsatte olması
nı ben de arzu ederdim Yüce Senato gibi be
nim de dileğimdir. Bu mevzuda Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı-bütçesi üzerinde bu hususta 

izhar-"edilecek dileklere ben de katılırım. Fakat 
esasen Almanya'daki Türle işçileri için ayrılmış 
radyo saatleri .mevcuttur; . Biz, bantlar vasıta-
siyle, . meeslâ bendeniz her hafta onlara kendi 
sesimden mesaj hazırlayıp vermekle, ve Yüce 
Mecliste'cereyan eden müzakereleri ve kendi 
etraflarında, alınan kararları onlara hikâye et-
lııekteyim. Son mesajını onlara bir hayli tesir 
etmiş görünür ki, ondan sonra birçok mektup
lar alıyorum. Onda şundan bahsettim. Sadece 
para. kazanmak için, iş öğrenmek için değil, 
siz oraya Türkiye'yi temsil etmek için de git
tiniz. Bulunduğunuz, yaşadığınız yerlerde 
Türk'ü sizin yarattığınız intibalarla tanıyacak
lar bunda dikkatli olduğunuzu duyuyorum, çok 
teşekkür ediyorum. Ben de sizin dertlerinizle 
ilgileniyorum. Size hikâye ettiğim gibi öğret
men ve din adamları meselesini sosyal problem
lerinizi'çok yakın zamanda halletmenin gayreti 
içindeyiz, diye duyurmaktayım. Fin, Çalışma 
•Bakanıum-her hafta kendileriyle muayyen me
selelerde konuşması dahi işçi moralinde bir te
sir yapmıştır. Memleketle aralarında bir köprü 
kurulmuştur. O köprüyü gittikçe tarsin ederek 
idame etmek ve- fiiliyat ile teyidetmek, yüce 
himmetleriniz sayesinde yakında müyesser ola
caktır. 

Sayın Ağıriıaslı arkadaşını, işçi ücretlerinin, 
Türk işçisine düşük ödendiğinden bahis buyur
dular. Alman sendikaları da bizimkiler gibi has
sastır. Hangi milletten olursa olsun işçilerin 
tesbit edilmiş, asgari ücret dışında, mukavele 
yapmasına esasen hukukan imkân, yoktur. Ama 
asgari ücretlerin fevkinde ihtisas veya kıdem
leri dolayısiyle alman ücretler bizim işçilerimiz 
için elbet zamanla nasibolacaktır. 

(/ocuk zammı kanuni bir haktır. Çocukları
nın mevcudolduğunu belgelerle ispat edenlere 
otomatikman ödenir, Ama, belge gösteremiyor-
sa, orada bir yanlışlık varsa o ayrı. 

İşçilerin yeraltına girmeden evvel üç hafta
lık bir eğitime tabi tutulmaları Belçika Maden 
Kanunu icaplarıııdandır. Üç hafta eğitime tabi 
tutulmıyan işçi ocağa sokulmaz. Maalesef, bu 
hüküm bizim kanunda yok. Toplu sözleşmeleri 
ile Zonguldak'ta bulunan işçilerimiz bu hakkı 
aldılar ve bııgfın işçiler Zonguldak'ta bir aylık 
bir eğitimden sonra ocağa sokulmaktadırlar. 
Fakat-diğer "ocaklar için henüz böyle bir* imkân 
sağlıyamadık. . : . " ' . 
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Sayın Öztiirkçine arkadaşım bir mâ İnliye t 

meselesinden özel şekilde bahsetti. Onunla mün
ferit bir hâdise olarak meşgul olacağım. Zanne
diyorum ki, toplu ve münferidolarak tevcih 
edilen suallerin hepsine arzı eevabetmiş bulunu
yorum.. Eğer arkadaşlarımın suallerinden cevap
sız kalmış oİanİ'ar varsa lütfen hatırlatmalarını 
rica ederim. 

RİFAT Ö2TÜRKÇİNU (İstanbul) - İsçi 
Bulma Kurumuna ait bir sorum vardı. 

ÇALIŞMA BAKANI İHSAN SABRİ OA(V 
LAYANGİL (Devamla) — İşçi Bulma Kuru
munun Özel idare ve belediyelerden olan -gelir
lerinin kanun neticesi ellerinden alındığı tak
dirde müşkül vaziyete düşeceklerinden endişe 
izhar buyurdular, özel idareler, İşçi Bulma Ku
rumuna bütçelerinin % 0,5 i nisbetinde katılır
lar. 1950 den .1964 de kadar bunun seyri şudur; 
1950 de 367 bin lira olarak gözüken bu katılma 
payı çıka çıkaı 1964 de 879 bin liraya çıkmıştır. 
Belediye payları; 1946 da 300 bin liralık bir ka
tılma ile başlamış, 1964 de 2 700 000 liraya çık
mıştır fakat bu hesabedilir 2 700 000 liralık 
Belediye aidatından bilfiil kuruma ödenen mik
tar bunun % 25 idir. Belediyeler kendi hizmet
lerinin üzerine yüklediği ağırlık karşısında, bu 
ka'bîl kanuni paylara gereği gibi eğitemiyorlar. 
Ben temenni ederim ki, kurum gelirleri 
böyle verenin iradesine kalmış veya bütçelerin 
seyyaliyetine kalmış bir halden kurtulsun. Dev
letçe istikrarlı bir şekilde sağlanacak hale gel
sin. Ama, o an gelinceye kadar, esasen mahdut 
geliri olan bu kurumun, bu haklarını kanunla 
kaybetmesinin müdafaasını kendilerinin istika
metinde yapmayı da makamımızın tabiî bir mü
kellefiyeti addederiz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi sorular var
dır. Sayın Ağıraslı buyurun. 

NİYAZI AĞIRNASLI (Ankara) — Alman
ya'da çalışan işçi arkadaşların gönderecekleri 
markın değeri üç lira üzerinden hesahedilir, bu 
aracılardan alınıp Devletin gösterdiği 'bankalar 
kanaliyle olursa yurda giren döviz çoğalır ve 
kolaylaşır şeklinde işçilerimizin talepleri var
dır. Bu hususta ne düşünülüyor? 

DBiır de süratlendirme meselesi var. Yani aile
lerine gönderdikleri paranın onlara süratle ulaş
ması. Bu hususta Sayın iBakan ne düşünürler? 

Bir de yeraltı işçilerine, maden işlerinde ça-

11 . 5 . 1965 O : 2 
lışan, çok muhterem Bakan sadece madene inip 
çıkarmak için alınan ücretin bunun çok üstünde 
olması lâzımgeleceğine işaıret etmekle bana ha
kikaten inşiralh verdiler. Demek ki, eğilimlere 
göre bunu hakikaten kabul buyuruyorlar. As
gari ücretin artırılması hususunda İş Kanunun
dan daha evvel de Hükümetin buna iştiraki hu
susunda bir düşünceleri var mıdır? İkincisi su
alim budur. Üçüncü sualim, Zonguldak'ta mü-
esif olaylara sebebiyet veren idarecilerden bir 
kısmı hakkında işlem yapıldığı malûmdur. Ama 
hepsi hakkında bir işlemin yapılıp yapılmıyaca-
ğmı da öğrenmek istiyorum. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (De
vamla) — İşçilerin ücretlerinin Türkiye'ye sü
ratle transferi için bütün tedbirleri alındı. Bu 
tedbirler mahallindeki şikâyetlerin azalması ve 
santrallerin çoğalması suretiyle de fiilen kendi
sini gösterdi (2,85) liraya üç liraya çıkarmak 
meselesi Bakanlığımın yetkisi dışında birtakım 
para operasyonları istiyen ve Türk. Parasının 
kıymetini koruma Kanunu ve mevzuatiyle ilgi
li bir husustur. Zaten bu artırma mesken kre
disi faizi şeklinde düşünülmüş bir artırmadır. 
'Banka operasyonunun bunun fevkinde bir faize 
tahammülü olup olmadığı tetkik edilebilir. Fa
kat üç lira doları oniki liranın üstünde bir 
kurdan hesabetmek demektir ki, zannediyorum 
bu fazla bir miktar olacaktır. Halen 285 kuruş 
üzerinden bu hesap yapılmaktadır. 

Yeraltı işçilerine tâyin edilecek asgari üc
ret meselesindeki kanaatime muvazi olarak, iş
çi ücret politikası hususundaki görüşlerimi de 
arz ettim. Eğer 20 liraya çıkarmak, kömür ma
liyetine enlâsyonist bir tesir icra edebilecek bir 
miktar zammetmeden kabil ise olur. Bunun fi
yat temevvücü hususundaki hesaplarını da 
yapmamız iktiza eder. Bu muhtelif veçheleri 
okun bir meseledir. Zannederim ki, madenin 
istihsal şartlarının teknik olarak ayarlanması.. 
Ben şu kanaattenim, ki Sayın Ağırnaslı, bizim 
Zonguldak'ta yapacağımız en mühim mesele, 
oradaki haıyat şartlarını, işçilerimize barınak 
temin etmek, işçinin istirahat zamanlarını in
sanca yaşıyacak şekilde ıslah etmek ve onlara 
maddi kısmı az, mânevi kısmı yüksek 'bir alâ
kayı göstermekle daha iyi neticeye bağlıyabili-
riz. Zaten sol cereyanlarla mücadelenin de 
en müessir yolu, birtakım kaos muhitinin ca
zip vaîtler halinde hiçbir zaman tahakkuk et-
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tiremiyeceği şeyleri fi'ilî neticeler halinde işçi
lerimizin eline verebilmek olacaktır. 

Zonguldak idarecileri hakkında bir kısmı 
için buyurduğunuz şekilde tedbir alındı, içişle
ri Bakanlığı aldığı tahkikat raporlarının icap
larını tatbik etme sırasındadır. Bitmedi, bit
tikten sonra arzı cevap edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu. 
KÂMÎL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Efendim, Avrupa'da çalışan mimar, mühendis, 
doktor gibi Türk münevverlerinin Türkiye'ye 
transfer ettikleri paralar işçi kuruna tabi tu
tulmamaktadır. Halbuki bu büyük bir yekûn 
tutacaktır. Türkiye'de fikir işçileri îşçi Sigorta
larının sağladığı sosyal güvenlik haklarından 
faydalanmaktadır. Böyle olunca 499 No. lı 
îşçi Bulma Kurumu Kanunu tatbikatında bir 
zaıf bulunmaktadır. Meselenin şekli itibariyle 
bir taraftan Maliye Bakanlığını da ilgilendir
diğine iştirak ediyorum. Sayın Bakan bu mese
lenin üzer'ine eğilmişlerse bama cevap vermeleri
ni rica ediyorum. Yok eğer tetkik etmemişler ise 
tetkik edeceklerine eminim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Kendileriyle aynı kanaatteyim. Bir işçi pa
rasını nasıl transfer ediyorsa, fikir işçisi de
mek olan bir doktorun da parasını aynı yoldan 
transfer etmesi insana tabiî bir hak gibi gö
rünüyor. Ancak, bu zümre içinde yüksek ka
zanç sağlıyanlar var. Ve bunlar yüksek kazanç
larını vesile ittihaz ederek bu tarik ile başka 
kanalların döviz transferi yapabilecekleri iddi
ası mevcut. Ama ben de bu iddiaya karşı, me
selâ kendi işçilerin döviz transferlerini basa
mak yaparak bu gibi zevatın kendi kazançları
nı da aktarabilmelerinin daima muhtemel olaca
ğını ileri sürebilirim. 

Böyle muvazaalı yollara gitmektense bir iki 
küçük misalden tedehhüş edip işin, doktorla
rın oradaki kazançları büyük yekûna bağlıdır. 
Onları gizli ve karanlık yollara sevk ettirme
den, bu piıra Türkiye'ye gelecektir. Ne saklı
yoruz? Ne yapsak gelecektir. Onun için bunu 
samimî olarak yolunu aramanın ben de cehdi 
içindeyim. Kendilerinden bir mehil istiyorum. 
Maliye Bakanlığı ile bu mevzuda şifahi temas. 
halindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, buyurunuz. 
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MUSTAFA GÜLCÜGİL (İsparta) — Ben

deniz de Saym Karavelioğulu'nun temas ettiği 
noktalara temas edecektim. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Türk işçi teşekkülleri son senelerde çıkardığı
mız kanunlarla Orta - Doğunun en kuvvetli, 
malî yönden en zengin teşekkülleri durumuna 
gelmiş bulunmaktadır. Bu teşekküllerin ba
şında bulunan sorumluların, liderlerin yetişti
rilmelerinde Amerikalıların bizim liderleri 
eğitmesinin bizim için büyük bir fayda temin 
ettiğini müşahede etmiş bulunuyoruz. Bunun 
gibi İsrail ve bağımsızlığına yeni kavuşan 
Afrika devletlerindeki işçi teşekküllerinin ye
tiştirilmesinde büyük gayretler sarf etmekte
dirler. Acaba Türk Hükümeti bir işçi bulma 
kurumu olarak Afrika'nın bilhassa yeni ba
ğımsızlığına kavuşmuş ülkelerine Müslüman 
devletlerinin işçi kurumunun başında bulu
nanları ve Türk işçilerini eğitmek ve yetiştirmek 
gibi faydalı bir münasebeti ele almak ve bu su
retle Türkiye'nin bu devletlerle kültürel, ik
tisadi ve ticari münasebetler kurmak suretiyle 
bu münasebetlerin gelişmesinde bir fayda mü
lâhaza ederler mi? 

İHSAN SABRt ÇAĞLAYANGİL (Devamla) 
— Dünya işçileri iki büyük sendikaya bağlı
dır. Bir tanesi, merkezi Brüksel'de olan Hür 
Dünya İşçileri Sendikası, dikeri Demirperde 
gerisindeki ülkelerin yürüttüğü Enternasyo
nal Teşekkülleri. Biz Hür İşçilerin Sendikasına 
baŞlı teşekküllerle iyi münasebetler kurmuşuz. 
Onların davetlerini kabul ediyoruz. Ama di
ğer sendikalara baŞlı olan meselâ Hindistan'
dan resmen davet aldık. Bâzı devletler karşı
lıklı işçi temasları arzusundadırlar. Ben işçi 
teşekküllerimizin her cepheyi ayrı ayrı gör
melerini, her cepheyi kendi şartları içinde 
mütalâa etmelerini ancak faydalı bulurum. 
Bizim işçi teşekküllerimizin milliyet hissin
den ve komünizme karşı mücehhez bulunma
larından o kadar itimadım vardır ki, rahatça 
her tarafı gezip görmelerini isterim. Ancak 
işin Devlet politikasiyle ilgili tarafları var
dır. Milletlerarası münasebetlerle ilgili yönleri 
vardır. Afrika devletlerinin Türk işçisi talebin
de, sizi ancak ikinci smıf Devlet muamelesi-
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ne tabi tutarız, yolundaki beyanlarının bizim I 
üzerimizde uyandırdığı reaksiyonlar vardır. I 
Bütün bunları itibara alarak bu münasebetleri I 
bu çerçeve içinde nizama sokuyoruz. I 

SUPHl GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Za
ten bir Devlet politikası olarak ele alınması I 
faydalı olur. 

ÎHSAN SABRÎ ÇAĞLAYANGÎL (Bursa) 
— Biraz mehil isterim bu hususta Sayın Gür- I 
soytrak. I 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (izmir) — Sa

yın Bakandan iki sulaim olacak, işçi karı - ko
canın muhtelif zamanlarda muhtelif memleket
lere gönderilmesinden dolayı çok üzüntülü I 
hâdiselerin vukubn.lduğu Bakanlıkça malûm- I 
dur. iş talebinde bulunan karı - koca işçile
rin aynı zamanda ve aynı memleketlere şevki 
huussımda Bakanlık ne gibi tedbir düşünüyor? 

ikinci sualim de, Türkün şeref ve haysiye- I 
tiyle kabili telif olmıyacak harekette bulu- I 
nan bir kısım işçilerin geri çağrılması veva 
bunların önlenmesi hususunda ne gibi tedbir
ler düşünüyorlar? I 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (De
vamla) — işçilerin karı - koca olarak beraber I 
gönderilmeleri bir münasebetle arz ettiğim I 
gibi Bakanlığımızca önplânda tutulan bir ga
yedir. Bu maksatla yaktığımız teşebbüsler ne
ticesinde Almanya onbin yabancı işçiye barı- I 
nacak mesken yapmayı programına almış bil
miyor. Bugünkü mevzuatımız şöyledir : Bir 
eş karı veya koca Almanya'ya gittiği zaman 
hammsa beyine, beyse hanımına aynı mües
sese içinde iş bulduğu zaman, ismen o fab- I 
rika davet ediyor ve biz eşi için hiçbir for
maliteye tabi tutmadan sıra bekletmeden der 
hal eşinin yanma gönderivoruuz. Bu ancak, 
evvel giden esin geride kalana orada iş bul-
masivle kabildir ve ismen davet ettirmesiyle 
kabildir. Zaten Almanya'da işçiler muayyen 
iş kollarında vâki taleplere göre organize edil- I 
dikleri için, bunun haricinde bir muamele yap
maya henüz imkân yoktur. 

Ben işçilerimizin millî haysiyet ve itiba
rımızı kesredici bir durum yarattıklarını tah
min etmiyorum. Her memleket tebaasının dış 
memleketlerde münferit hâdiselere alet ve va
sıta olanları vardır, ama istisna kaideyi boz
maz takviye eder. işçilerimizin dış memleket- | 
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lerde bıraktığı itibarın millî haysiyet ve şe
refimizin içinde ve üstünde olduğunu Yüce 
Senatonuzu resmen teyidedecek ve temin ede
cek vaziyetteyim. 

ÖMER LÛTFl BOZCALI (izmir) — Efen
dim Köln'de şahidi olduğum birkaç hâdise 
var. Bunları çıkaran işçilerin geri alınmaları 
hususunda işçilerin bize müracaatleri vâki 
olmuştur. Birkaç da olsa işçilerin huzurlarını 
kaçırmaktadır. Konsoluklara müracaat ettik. 
Mevzuatımız müsait değildir, bu işin Hükü
metle halli gerekir, dediler. Onun için arz et
tim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) 
— Kendileri teşrif ederlerse bu mevzuda hu
susi olarak ne yapacağımızı beraberce görüşü
rüz. 

BAŞKAN — Sayın Birand. 
İZZET BÎRAND (izmir) — Sayın Başkan, 

birinci sualimi Sayın Karavelioğlu sordular 
ve bu suretle soruma cevap da almış bulun
maktayım. Birçok memleketlerde ve bizde de 
işçi olarak kabul edilen, böylece kanunun şü
mulünde mütalâa edilen bu zevatın haklarının 
müdafa edileceğini Sayın Bakandan öğren
miş bulunuyoruz. Zonguldak Kömür işlet
melerinde çalışmakta olan işçilerin yalnız üc
ret konusu bahis mevzuu olmuustur. Kömür 
ocaklarında çalışanlarda, hiçbir işareti olmı-
yan mermerleşme hâdisesi vardır. Bu da an
cak sürekli çalışmakla önlenebilir. Buna im
kân olmadığından münavebe ile çalıştırılırlar. 
Gazetelerde de okuduğuma göre, burada yer 
altında çalışan işçilerin süreli çalıştırılması 
gibi bir husus da gözüme çarptı. Bu dünya 
standarlarma uymaz bir şekilde çalıştırmadır, 
diye bir şey de işitmekteyiz. Acaba bendeniz 
yanlış mı bilmekteyim? Bu hususun Sayın Ba
kan tarafından tekzip veya teyidini rica ede
rim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGÎL (Devamla) 
— Sayın Birand'm temas buyurdukları konu 
hakkında maalesef bir bilgiye sahip değilim. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
Ereğli Kömür isletmelerinin bu konuda bir tedbiri 
ve kararı olup olmadığını, bahis buyurdukları 
sıhhi meselenin halli için ne düşündüklerini 
sorup, öğrenip kendilerine arz edeceğim. 
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... BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu. 

HÜSEYİN KAPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bakan, mesken talimatnamesine göre ya
pılan işçi meskenlerinin metrekare küçüklü
ğünden işçilerimizin şikâyetçi olduklarını ve 
mehnıaimkân bunun önüne geçmek için ha
zırlık yapılmakta olduğunu beyan ettiler. 
Memnun oldum. Sayın Bakanın ağzından şunu 
işitmedim. Acaba bu mesken talimatnamesinin 
tcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbika baş
landığı 1 seneyi mütecaviz bir zamandan beri İm 
meskenlerin irtifaınm 2,40 olmasının işçiler ta
rafından benimsenip benimsemnediğini, 2,40 
metre irtifaında yapma zarureti hâsıl olan mes
kenlerin yaptırıl maması yolunda kendilerine 
vâki işçi teşekküllerinin bir müracaatı var mı? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, Can - Seramik fabrikasında idareci
lerle işçileri arasında had safhaya gelen ihtilaf 
üzerinde vekâlet olarak duruyorlar mı? Vekâle
te aksetmiş midir? 

Üçüncüsü, döviz 28f> kuruş olması meselesi, 
matueseî hakiki vaziyete tetabuk etmemesinden 
dolayı paralarını umumiyetle Türkiye'ye trans
fer etmedikleri malûmlarıdır. Binaenaleyh ka
nun vazıı işin içine girse dahi Hükümet olarak 
bunun önüne geçerek umulan dövizin Türkiye'
ye aktarılması için bir çare 'düşünülmekte midir 
ve şikâyet mevzuu olan hariçten gönderilen pa
raların uzun süre gecikmesini önlemek ve bil
hassa Sayın Bakanın bunun için şikâyet ettikle
ri Emlâk Bankasının bunun daha çabuk mem
lekete gelmesini sağlaması için ne. gibi tedbirler 
almakta olduğunu öğrenmek isterim. 

İHSAN SABRI ÇAGLAYANdİL (Devam
la) — Buyurdular ki, 240 metre irtifayı ve bu 
metrekareyi işçiler benimsiyorlar mı? Bizim sos
yal meskenler için ayırdığımız kredi hiçbir za
man bu seneki talebi karşılamaz iken, bu usul 
tatbik edildikten sonra, hiçbir vakit' ayırdığı
mız krediyi sarf edemedik. Talebin azalması, bu 
tedbirlerin işçiler tarafından bcnimsenmediği-
ııin bir ifadesi olarak tefsir edilebilir. Mesele bir 
icra plânı ve o plâna, dayanan bir mesken poli
tikasıdır. Şunu da arz edeyim ki, bütün devlet
ler bu kararı almışlardır. Batı'da dahi bugün iş
çi' meskenleri bir metrekare tahdidine tabidir ve 
itiraz edilen miktarın pek üstünde de değildir. 
Meselâ Almanva 75 metrekare olarak tahdidet-
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mistir. Teknik mevzudur. İcabında arkadaşla
rımdan izahat alır, Öğrenirim. 

Bazan,. bâzıları bizimkinden aşağı, bâzıları 
bizimkine yakındır. Bu tahdidin lehinde ve aley
hinde konuşulabilecek çok söz vardır. Yalnız 
(bidayette de arz ettiğim gibi) Türk sosyal ya
pısının icaplarına göre, bu kararın bir revizyo
na talbi tutulmasını düşünüyoruz, şahsan bunun 
gayreti içindeyim. 

İkinci sualiniz, döviz transfer meselesi idi. 
Seramik fa'brikasmdaki ihtilâfı hakkında arzı 
izahat etmiştim. Kâfi derecede izah edememiş 
olacağım. Efendim burada zuhur eden ihtilâf 
bir adli zühul neticesinde olmuştur. Toplu iş söz
leşmesine ehil olduğu Çalışma Bölge Müdürlüğü 
tarafından işverene tebliğ edilen sendika, işve
ren ile ihtilâfa düşmüş ve grev kararma kadar 
muhtelif safhalarda yürümüştür. İşveren bu 
müzakere sırasında işçilerini notere götürmüş
tür. «Biz o sendikadan vazgeçtik, istifa ettik, 
başka bir sendika kurduk» diye yeni bir sendi
ka vücuda getirmişlerdir. Çalışma Bölge Mü
dürlüğünün «Bu sendika toplu iş sözleşmesine 
ehil değildir verdiği karara rağmen. Mahallî 
mahkeme hayır noter, istifaları ile ekseriyet bu 
tarafta, teveccüh etmiştir, bu sendika toplu iş 
sözleşmesi yapabilir, diye karar vermiştir. Bu 
karara göre işveren bu sendika ile anlaşmış top
lu iş sözleşmesi imzalanmıştır. İşçiler bu sendi
kanın ehil olduğunu işveren «hu sendika ve grev 
yaparsa gay'rikanuni olduğunu ve tazminat 
istiyeeeğini, protesto çekerek tebliğ etmişlerdir. 

Hâdise -bir adlî mekanizmanın kararları et
rafında cereyan etmektedir ve müdahalemizin 
dışına çıkmıştır. Arz ettim, mahaza, hâkimin zü
hule müstenidolduğu kanaatinde bulunduğu
muz kararının emsal teşkil etmemesi için Yargı
tay dan bu hususta bir karar istihsal etmenin 
hazırlıkları içindeyiz. 

İşçi dövizi transferi buyurduğunuz kadar 
karanlık bir halde değildir. Transferler iyidir. 
Son Nisan ayında ?> milyon 440 bin dolardır, ha
vale transferi. Ayrıca efektif transfer de var
dır.-Ama bu son bir ayda hızlandı. Ondan evvel 
büyük bir sükût arz etmek istidadını gösteriyor
du. Çabuklaştırma için tedbirler aldık. İcaibeden 
müdahaleleri yaptık. Tahinin ediyorum ki, iki 
üç ay içinde, işçiler artık simsarlara müracaat 
etmenin hem kendileri, hem de memleket iktisa-
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diyatma zararlı olacağını'••.. hissedecek ve .tama-
miyle beııimsiyeceklerdir. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demir, 
MEHMET ALİ PEM.tR (Tunceli) — Muh

terem Başkan, muhterem Bakan, Keban Bara
jı gölü içinde 170 köy su altında kalmaktadır. 
Bu köylere, oradaki köylere ödenecek istimlâk 
bedelleri uzun vadeli olacaktır. Acaba, Bakan
lık olarak bu mmtakadaki Avrupa'ya isçi olarak 
gitmek istiyenler için bir öncelik düşünülmekte 
midir? Düşünülmüşse şimdiye kadar tatbikat ne 
durumdadır? Tatbik edilmiş midir? Birinci so
ranı bu. 

İkinci sorum; bugüne kadar dış memleketle
re işçi olarak gidenlerin vilâyetlere göre bir ma
bet i çıkarılmış mıdır:] Meselâ İstanbul, Ankara, 
Hakkâri, Tunceli gibi vilâyetlerden giden işçi 
nisbetleri... 

Üçüncü sorum;, az gelişmiş bölge sakinlerinin 
de dış memleketlere gitmesi için ve gönderilecek 
işçiler arasında bu bölgelerdeki .'vatandaşlar da 
varsa bunlara bir öncelik tanınması düşünül
mekte midir? Düşünülmüşse bngünc.k adar tat
bikattaki durum nedir? 
Son sorum; İş ve İşçi Bulma kurumla/mda 
vazifelerini kötüye kullandıklarından dolayı bu
güne kadar vazifelerine son verilenlerin sayısı 
nedir? Eğer şimdi mümkün olmaz da yazılı.ce-
vap verirseniz, tatmin olurum, hürmetlerimle.' 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Tabiî âfetlerden yangın, sel felâketi, zel
zele gibi mutazarrır olan bölgelerde işsiz kalmış 
vatandaşlara dış bölgelere işçi şevkinde öncelik 
tanınması usuldendir, tanınmaktadır, tatbik edil
mektedir. 

Keban Barajında toprağı istimlâk edilecekleri 
için işsiz kalacaklara, bir muayyen nisbet tahtın
da, öncelik tanınması mümkündür. Arkadaşımız 
teşrif etsin, ne zaman istimlâk başlıyor, ne za
man fiiliyata inkılâbediyor bu meseleleri görüşü
rüz. O vilâyet mevzuatın tanıdığı sınırlar ve oran
lar içinde öncelik tanımak mümkündür. 

Az gelişmiş..bölgelerde işçi şevki oranının da 
yüksek sayıda ayrılması, plân icabı ve tatbik edi
len usul icabıdır. Gerek Almanya, gerek biz, kar
şılıklı olarak, giden işçilerin; hangi bölgelerden 
gittiklerini ve nispetlerini harita üzerinde, tutu
yoruz. Alman İşçi Bulma Kurumu da işçilerin 
doğum yerlerine ^öve Türkiye'nin nerelerinden 
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bana fazla işçi geliyor ve hangi bölge işçilerinden 
işverenlerim memnundur, diye hususi broşürler 
neşretmiştir. Her iki taraftan da bu husustaki 
miktarlarını ve mabetlerini kendilerine verebili
rim. Yanımda değil, mazur görmelerini rica ede
rim. Başka .soru var mı ?• . 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, bir dakika; sorumun cevabı verilmedi. İş 
ve İşçi Bulma Kurumunda vazifelerini kötüye 
kullandıklarından dolayı kaç memur bugüne ka
dar vazifesinden alınmıştır? Bu hususu açıklama
dılar. 

ÇALİŞMA BAKANİ İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Miktarını bilmiyo
rum. Ben geldiğim zaman «ondokuz» memur ye
rinden alındı dediler. Benden evvel üç hâdise ol
muştur; bunların miktarını da yazı ile bildiri
rim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Alman

ya'da bulunan işçiler, izinli gelmek istedikleri 
zaman 1 000 mark depozit olarak Alman işveren 
bürolarına bırakmaktadırlar. Bu Alman makam-
lariyle karşılıklı bir anlaşmaya göre midir? Yok
sa yalnız Alman makamlarının aldıkları bir ka
rarla mıdır? Açıklanmasını istirham ediyorum. 

ÇALİŞMA BAKANİ İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANG İL (Devamla) — Anlaşmada böyle bir 
kayıt olup olmadığını maalesef bilmiyorum. Ba
his buyurdukları hâdiseden de şu anda haber
dar oldum. Tahkik edip kendilerine arzı cevap 
edeceğim. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Bu hu
sustan bahseden.elimde bir işçi mektubu vardır, 
kendilerine takdim edebilirim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Devam
la) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Rendeci. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Soracak

larımı Mehmet Ali Bey sordu ve cevaplandırıldı. 
BAŞKAN — Sayın Gerger. 
VASFİ GERGER (Urfa) — Bendeniz; Sos

yal Sigortalar Kanunu çıraklık mevzuundaki 
tatbikat bakımından birçok şikâyetleri mueibol-
nı aktadır. Sayın Bakanın bu müessese hakkın
da, kanunun boşluğunu doldurmak için her'ham 
gi bir görüşü var mıdır? Ne düşünüyorlar? Ne 
tatbik edilecektir. .,..;• 
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ye böyle devam edecek mi? Söylendiğine göre 
bugün Amerika'da bir işçi fazlalığı başlamış. 
Yarın işçilerimizin yerini makina alacak. Eğer 
bu cihete gidilirse bunların bir de dönüşü var
dır. Bunların dönüşü için acaba bir şey düşünü
lüyor mu? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — Sayın arkadaşımın temas buyurduğu 
mevzu sorulmuş ve tarafımdan cevap arz edil
mişti. Kendilerine tekraren arzı malûmat ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan her suale verilmiş 
cevabı tekrar ederseniz netice alamayız müzakere 
bitmez. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim, 
ben o halde cevabı sonra hususi olarak alabilirim. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — Efendim bendeniz hususi olarak arkadaşı
ma bu hususta malûmat verebilirim. 
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İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam

la) — Usta ve çıraklar hakkındaki kanun hazır
landı. Usta ve çırak eğitimi Maarif Vekâleti 
bünyesinde icra edilmektedir. Bugünkü durum
da, bilhassa Eskişehir ve Ankara gibi Sosyal Si
gortalar Kanunu, bir kişiye kadar indirdiğimiz 
bölgelerde, çırak meselesi ehemmiyetli bir du
rum arz etmektedir. Bir genci bir berber yanı
na çırak almıştır. Onu yetiştirecektir, işçi Sigor
taları, bir kişiye kadar indiği için pirime dâhil
sin, diyor ve ne o çırak kalabiliyor, ne berber o 
durumu idame ettirebiliyor. 

Bugünkü durumda bir tek yol vardır arka
daşlarım. Borçlar Kanununa göre velisinin rıza
sı ve hâkimin karariyle, çırak mukavelesiyle 
bağlı olanları pirimden istisna ederiz. -Bunun 
haricinde bir istisna yapmamıza mevcut mevzu
at müsait değildir. Aksi halde yirmibeş yaşında
ki adamlardan üç kişiyi bir berber bunlar be
nim çıraklarımdır, kendilerine meslek öğretiyo
rum diye bir iddiada bulunabilir. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Efen

dim, benim sualim çok kısa olacak. Dış memle
ketlerdeki işçilerimiz yapılacak büyük seçimde 
kendileri de rey vermek isterler, müracaat eder
ler. Bugünkü millî bakiye sistemi içinde bir tek 
rey dahi nazara alınacağına göre acaba bu hu
susta Bakanlık olarak bir düşünceniz var mıdır, 
bu işçilerimizin rey vermesi mümkün müdür? 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Bursa) 
— Bugün 141 bindeyiz. İş süratle büyüyor, öbür 
seçimde 500 bin işçimiz dışarıdadır. Mesele cid
diyetle üzerine eğilinecek bir mahiyettedir. Bu 
mevzuda tetkiklere başladık. Mektupla oy venme 
usulü biliyorsunuz Amerika'da cari, ne şekilde 
ve ne nisbette tatbik ediyorlar tetkik ettiriyoruz. 
Bir tasarı ile huzurunuza geleceğiz. Ama hepi
miz biliyoruz Meclisin bütçe dışında eğer Tem
muz ayının sonuna kadar çalışsa 11 toplantısı 
kalmıştır. Böyle bir tadili yetiştirmesine maddi 
bir imkân yoktur. İnşallah kısmi Senato seçimi
ne kadar bu kanunu yetiştirmek müyesser olur, 
işaret ettiğiniz noktanın hazırlığı içine girmiş 
bulunuyoruz. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Efendim 
şimdi ifade buyurduğunuza göre 141 000 işçimiz 
halen dışarıdadır. Bunun birkaç sene sonra 
500 000 e çıkacağı buyuruldu. Acaba bu ilâniha-

B AŞK AN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim sualler bitmiştir. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGlL (Devam
la) — Yüce Senatoya Çalışma Bakanlığı bütçe
sinin müzakeresi sırasında izhar buyurdukları 
irşatkâr fikirlerden dolayı arzı şükran ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar son söz 
Senato üyesinin olması itibariyle konuşmak isti-
yen üç arkadaşım vardır. Sırasiyle iskender Ce
nap Ege, Celâl Ertıığ ve Ömer Lûtfi Bozcalı... 

ilk söz Sayın Ege'nin... 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Vaz

geçtim efendim. 
BAŞKAN — Zaten siz vazgeçince Celâl Er

tıığ'a sıra geliyor. 
Buyurun Celâl Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

Sayın senatörler, Sayın Bakan ve Çalışma Ba
kanlığının değerli erkânı. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, 
burada, Çalışma Bakanlığı bünyesinde çalışan 
değerli elemanları değerli uzmanları takdir ve 
şükranla anmak vazifesiyle söze başlıyorum. 

Filhakika bu bakanlık bundan önceki baka
nın da değerli mesaisi ile yasama organından 
birçok faydalı kanunlar çıkarmış ve Türk İşçisi
ne emniyet içinde çalışma imkânını bahsetmiştir. 

Şimdi memnunlukla görüyoruz ki, yeni Ba-< 

kan arkadaşımız, Sayın Çağlayangil vazifeyi 
devraldığı noktadan... 
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BAŞKAN — Müsaade eder misiniz, Sayın 

Ertuğ? Muhterem arkadaşlar, Bakanı alâkadar 
eden mevzu üzerinde konuşuyor, müsaade eder
seniz dinlesinler efendim. 

Buyurun Sayın Ertuğ. 
CELAL ERTUÖ (Devamla) — Sayın Ba

kan arkadaşımız bugüne kadar maddi ölçüler 
içerisinde muvaffak olmuş ve Bakanlık çalışma
larını daha ileri istikametlerde ve süratle başa
rıya götürdüğü için kendisini tebrik ederim. Bil
hassa burada yapılan konuşmalara ve sorulara 
verdikleri cevaplar esnasında, kendisini mensu-
bolduğu bir partinin bir üyesi olarak değil de, 
bu Parlâmentonun çok mühim bir konuda ve 
çok mühim bir dalda murakabe organı imiş gibi 
dikkatle dinledim. Ve inşirah duydum. Dünya
da ve Türkiye'de işçi meselelerini demin de arz 
ettiğim gibi medeni ölçüler seviyesine götürme
nin cehti, anlayışı içerisinde bulunduğu için ha
kikaten rahatladım. 

Muhterem arkadaşlarım; burada balıis konu
su edilen meselelere ve bütçe kanununun tümü
nü ihtiva eden bâzı konulara ve burada konuşu
lan mevzuların bâzı noktalarına temas etmek 
arzusundayım. 

Evvelâ Sayın Bakanın beyan ettikleri ve bir 
teşbih ile kendi zekâlarına mahsus güzel bir ben
zetişle izah ettiler, dediler ki, sağlık hizmetleri 
konusunda biz eğer bugüne kadar, yumurta mı 
tavuktan, çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar gi
bi bir teşbih ile söylediler. Bugüne kadar bir po
litikayı gütmose idik acaba sağlık hikmetleri da
ha bir yolda inkişaf eder miydi, etmez miydi! 

Bendeniz bu noktaya dokunacağım. 
Sağlık hizmetleri bakımından Türk işçisinin 

sağlığının hizmetinde bulunma bakımından Ça
lışma Bakanlığı ve ona bağlı organizasyonu aca
ba doğru bir yolda mıdır ve politikasının mih
veri memleket ihtiyaçlarına cevap verecek .yahut 
modern terakki inkişaflarına muvazi olarak mı 
inkişaf etmektedir? 

Türk işçisi evvelâ çalışma güvenliği istivor. 
Kendisinin ve ailesi efradının hastalık halle

rinde bakımını istiyor ve sağlık hizmeti istiyor. 
Bunlar kifayetli midir, kifayetli olarak yapıla
bilmekte midir ve gerektiği süratte bu imkân 
lar sağlanabilmekte midir? Bu meselenin cevabı
nı verebilmek için, evvelâ Sayın Bakanın da ba
na kuvvet veren beyanından hareket ederek, arz 
edeceğim. Dünyada bu hizmetler nasıl yapıl-
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maktadır? Sosyalist devletleri misal alarak, sos
yalist hükümetlerin idare ettiği devletleri misa! 
alarak arz edeceğim. Yakinen tetkik ettim geçen 
sene mahallinde, Norveç'te ve isveç'te bütün is
kandinav memleketlerinde sağlık hizmetleri nasıl 
yapılıyor? Bütün iskandinav memleketlerinde 
sağlık hizmetleri işçi sigortaları yahut daha doğ
rusu sosyal sigortalar katiyen üzerine almış de
ğildir. Bakan da böyle beyan ettiler. Norveç'te 
hiç bir yatağın işçiler için ayrılıp ayrılmadığım 
bilhassa sorup öğrendim. Sosyal sigorta genel 
merkezinde bir tek yatağımız yoktur ve bir has
tanın tedavisi ve diğer hizmetlerinde fiilen dok
torumuz ve eczanelerimizle katılmayız dediler. 
Sadece biz sigorta olarak hastanın istediği yer
de istediği şekilde istediği müessesede baktırma
sının tedavi ücretini öderiz dediler. Şimdi efen
dim bu husus hakikaten üzerinde durulması ge
reken bir meseledir. Çünkü sigorta konsepsiyo-
nunun merkezi sikletini teşkil etmektedir. Baka
nı da, bana fikir bakımından yakın gördüğüm 
için bir defa daha tebrik ediyorum. 

Şimdi acaba bizim memleketimizde sağlık te
şekkülleri yok. işçileri gönderip baktıracak yer
lerimiz yok. Binaenaleyh bunun için biz işçileri
mizi dışarda baktıramıyoruz. Onun için bizim 
sağlık tesisleri kurmamız zarurettir. 

Bu doğru. Fakat üzerinde münakaşa da edi
lebilir. Yalnız işçinin ve işverenin ödediği prim
lerle işçinin sağlığını korurken biz, onun mahal
line masruf bir ödeme olmasının da zaruretine 
ittıba etmek zorundayız. Bugün bir hastane ya
tağı kaça malolur? Meselâ Ankara'da yapılan 
işçi Sigortaları Hastanesinin bir yatağı kaça 
malolmuştur? Bunları tetkik edersek, sonra işlet
me masraflarını tetkik edersek göreceğiz ki; bü
yük rakamlar karşımıza çıkacaktır. Kati olarak 
söyliyemiveceğim ama zannediyorum ki; işçi si
gortalarının yaptığı her yatağın maliyeti 100 bin 
lira civarındadır. Bu itibarla eğer biz bu rejimi 
devam ettirirsek yani, her yerde bir hastane, her 
yerde bir tedavi müessesesi açma rejimini devam 
ettirirsek, dışardaki özel müesseselerin inkişafını 
önleriz, sureti katiyede önleriz. Ve birgün bu 
yükün altından da kalkamayız. O halde birinci 
plânda işçiye istediği yerde, istediği şekilde, is
tediği bakımda serbest olarak hekimlik ingilte
re'de de böyledir. Demin arz ettim Norveç'te de 
böyledir. Bütün dokümanları elimdedir, eğer is
terlerse kendilerine takdim edebilirim. Hiçbir 
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demokratik memlekette, Demirperde gerisi hariç; 
eğer devletleştirilme hariç o zaman ona bir di
yeceğimiz yok taibiî bu hizmetler bu şekilde gö
rülememektedir. Bunun misali benim seçim böl
gemde, bir bakır madeni vardır. Bunun 2 500 
işçisi vardır. Dört de ailelerini hesalbederseniz 
10 000 kişilik bir bölgedir. Burada bugün bir 
tek doktor yoktur. Oünkü Sanayi Bakanlığına 
ait bir müessesedir. Sanayi Bakanlığının orada 
bir reviri vardır. Sosyal Sigortalar Kanunu çı
karken sosyal sigortalar deyimini imkânsız kılan 
bir şey vardır. Yani orada reviri olanlar onlara 
terk edilmiş vaziyettedir. Burada ayrıca yevmi
ye ödemeye kanuni imkân olmadığı için doktor 
•bulunamamaktadır. 10 bin kişilik işçi kütleleri 
ve aileleri doktorsuzdur. Bir kaza olduğu zaman 
hasta Diyarbakır'a yahut da Elâzığ'a gönderil
mektedir. Düşününüz ki, iş kazalarında cerrahi 
vakalar da olabilir, bunların tedavisi katiyen 
mümkün değildir. Ama, demin söylediğim rejim 
mümkün olursa, o zaman orada kendilerini gidip 
baktırma imkânlarına sahibolurlarsa, orada bir 
hekimin barınması vasatı teşekkül edecektir. Bu 
suretle yurt dışına çıkan, yurt dışına gitmeye 
meclbur olan Türk hekimleri bu sigorta memle
kette teessüsü ve yayılması dolayısiyle memleket
lerine döneceklerdir. Böylece bu konuda hekim
lerimizin iş gücünden istifade etme imkânını 
bulacağız. 

Şimdi bir noktaya temas edeceğim : 
Sağlık hizmetlerinin yürütülemiyeceğine dair 

Sosyal Sigortalar Kanununun Eylülden itibaren 
(hükümran olmaya başladığı anda, bir j:ek işçi ça
lıştıran 3rerler dahi, sigorta yaptırmaya, sigor
talanmaya mecbur olacaktır. Türkiye'de derler 
ki, 750 bin işçi vardır. Türkiye'de 750 bin tez
gâh işçisi vardır belki. Ama, Türkiye'de çalışan 
ve işçi sayacağımız, başka memleketlerde işçi 
durumunda olan insanlar, bakkal çırağı berber 
çırağı, yahut berberlerin yanında çalışan adam, 
bakkalın yanında çalışan adam da işçidir ve hiç
bir sigortanın himayasi altında değildir. Bizde 
ise Eylülde giriyor, zannederim ki, bugün 750 
bin işçi var. Bu işçilerimiz aileleriyle birlikte 
dört defa ile çarparsanız üç milyon edecek. Tek 
adam da çalıştıran sigortalandığı zaman bu mik
tar 7 - 8 milyona çıkacaktır. Bugün, tşçli Sigor
talarının elindeki sağlık teşekkülleri bu hizmeti 
karşılamak imkânına sahip değildir. Nitekim ka
nuna komisyonda bir madde koymuştuk. Senede 
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7 binden fazla hastaya bakamıyacafktır. 10 000 
ile 7 000 arasındaki farkı da doktorlara prim 
olarak ödenecektir diye. O halde, sağlık hizmet
leri rejiminin, politikasının bir istikametini fi
nansman imkânları ile beraber tâyin ve tesîbit 
etmek zaruretinde Sayın Bakana da tabiî bakan
lık mensuplarının aynı konsept içinde oluşlarını 
bu misal içinde memnuniyetle kaydediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, maden işçileri ko
şusunda, Sayın Bakan dediler ki, - bir arkadaşı
mızın sorusuna cevaben zannediyorum - işçilere 
verilecek, bilhassa yvr altında, madenlerde ça
lışacak işçilere verilecek ücret politikasının ye
niden revizyona tabi tutulmasında, bu fiyat po
litikasına aksedecektir. Onun için. bu düşünü
lebilir. Bütün işçilerin nıeyanmda, maden iş
çileri için de düşünülebilir. 

Bendeniz Türkiye'de insan emeğinin çok ucu
za satıldığı kanaatindeyim, Oiftçininki de böy
ledir, meyvaeınınki de böyledir. Bütün müs
tahsilin emeği çok ucuza satılmaktadır. Bir 
portakalı, gidin bugün Bulgaristan'da veya Al
manya'da demir perde gerisi devletlerinde 
dahi 2,5 liraya alıyorsunuz, bizde iki kilosunu 
2,5 liraya alıyorsunuz. Binaenaleyh, dünyanın 
hiçbir yerinde bizim gibi ucuz ekmek satan yer 
yoktur. Yine dünyanın hiçbir yerinde bizim gi
bi ucuz et satan yer yoktur. Demek ki müstah
silin emeğini en ucuza, satıyoruz. Onun için 
burada Bakanın tereddüdüne katılamıyacağım, 
eğer yanlış anlamadımsa, maden işçilerinin eğer 
fiyat ücret politikasını bir gözden geçirip onları 
tatmin edici bir ücrete kavuştur ursak prodükt i 
viteye müessir bir tedbir almış oluruz. Bir mi
sâl arz ediyorum. Fransa'da bir ayakkabı fabri
kasında prodüktüvite arıyorlar. Bakıyorlar ki, 
faraza senede 50 bin çift yapıyor. Aynı kapa
sitedeki bir fabrikayı gidiyor, Amerika'da tet
kik ediyorlar 350 000 çift büyük bir farktır, 
ayakkabı yapılıyor. Acaba nedendir, diye tet
kik ediyorlar. Orada ki iş şartlarını tetkik edi
yorlar, meselâ işçiye çalışırken müzik dinletili
yor, aydınlık şartları, ışık, suni lâmba geceleri 
olunca, o şartları v. s. türlü şartları tetkik edi
yorlar, Amerika'daki şartları getirip Fransa'da 
tatbik ediyorlar. Fransa'da da prodüktivite 
aynı seviyeye çıkıyor. Ve işçinin emeği daha 
yüksek bir seviyede değerlendirilmiş oluyor. 
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O halde yine benim seçim bölgemde Şark 

Kromları İşletmeleri vardır. Burası Türkiye'
nin bir numaralı istihsal merkezidir. Türkiye'
ye senede 25 milyon dolar döviz kazandıran bu 
işletme bugün 5 milyon dolara düşmüştür ve 
maliyetini ordaki envestismanlar maliyetini aşa
cak ve yavaş yavaş zarara doğru gitmeye baş
lamışlardır. Yine başka; bir misal zannediyo
rum ki. Çalışma Bakanı veyahutta başka bir 
bakan arkadaşımız tarafından verildi. Zongul
dak İşletmeleri ücretlerin artırılması ile işçinin 
biraz daha refaha kavuşturulmasından dolayı 
prodüktivite artırılmış ve zarardan 25 milyon 
kara çıkılmıştır. O halde, ücret politikasının, 
işçilerimizin ücret politikasını bilhassa maden 
işçilerimizden başlamak üzere ücret politikası
nın yeniden gözden geçirilmesi faydalı olacak
tır. 

Arkadaşlarımızın çoğu temas ettiler Avru-
pa'daki işçilerimizin durumuna. Avrupa'daki iş
çilerimizin durumu, öğünecek tarafları da var 
dır. Bâzı teknik vakalara ait kınanacak tarafları 
da vardır. Ancak Avrupa'da bugün şu noktayı 
arz edeyim, - Bakanlığı zannediyorum alâkadar 
eder - İnsan gücünün yer değiştirmesi fikrî üze
rinde bâzı düşünceler hâsıl olmaktadır. Nitekim, 
bundan bir müddet evvel, OEOD Genel Sek
reterinin de iştirak ettiği bir toplantıda, bir 
Belçika milletvekili bir sual sordu. «Avrupa'
nın zirai istihsal sektörlerinden sanayi sektörle
rine bu insan güeü akmaktadır dedi;» bu yarın 
Avrupa'nın aç kalması gibi bir ihtimali doğura
bilir mi1? Onun verdiği cevap, oradaki zirai is
tihsal şartlarr değişmeden, bu akını durdurma 
imkânı yok. Ye Sayın Bakan da söylediler de
min, Belçika'dan başlamak üzere1, zannediyorum 
Avrupa'da yavaş yavaş işçilerin göç etmelerine 
karşı tedbirler alınacaktır. Böyle bir şeyi Al
manya'da da duydum, bilmiyorum ne dereceye 
kadar doğrudur. Şu sene, şu kadar milyon do
lar gelecektir, şu sene şu kadar işçi gidecektir» 
diye istikbale doğru bir hesap yaparken bu ih
timali ; de tahkik ve tamik etmelerini hatırlat
mayı faydalı görüyorum. 

BAŞKAN" — Sayın Ertuğ konuşmam/, son 
derece enteresan. Konuşma süreniz 10 dakika 
iken 20 dekikayı buldu, son konuşmadır diye. 
Lütfen bitiriniz. 
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GELÂL ERTUĞ (Devamla) — Özür dilerim, 

bitiriyorum Sayın Başkanım. Bir noktaya işaret 
edeceğim, işçilerimiz arasında bir temennidir 
şahsi olarak, işçilerimizi arasında politikanın ve 
siyasi partilerin, firmasının siyasi parti damgası
nın vurulmaması için elimizden gelen bütün gay
reti sarf etmenin temennisi içindeyim. Bu ha
kikaten Türkiye'de iş ve işçi hayatına büyük 
bir sekte vuracaktır. Şu noktaya hepimiz el 
birliği ile, gönül birliği ile karar verelim ve ka
naat getirelim ki, hangi Hükümet, hangi parti. 
iktidara gelirse gelsin, Türk işçisine hizmet ya
rışı devanı edecektir. Bundan başka hiçbir işçi 
kütlesi hiçbir partinin malı olmamalıdır ve ol-
îıuyacaktır. Buna gönülden katılalım. Temenni
miz budur. Tebrik ederim, bütçesinin başarılı 
ve uğurlu olmasını dilerim. (Alkışlar") ' 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. BöMmlere geçil
mesini oyunuza sunuyorum. Kabul 'edenler. Et-
miyenler. Kabul ediltmiştİT. 

(A/ l ) Cari hareamatar 
B. 

11.000 
Lira 
12 000 ödenekler 

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

12.000 Personel giderleri 8 073 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1:5.000 Yönetim giderleri 1,007 270 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Ka/bu'l edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri | 46 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... ' 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri | 233 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... ! 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
16.000 OeşitM giderler 6 000 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, Tesis ve Büyük onarım 

giderleri 2 000 000 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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(A/3) Sermaye tenkili ve transfer harcamaları 

I I - Eransferleı 
B. Lira 

34.000 Malî transferler 1 187 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

-35.000 Sosyal transferler 6 015 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

2 450 

Bu suretle Çalışma Bakanlığının büt
çesi bitmiş bulunmaktadır ve Senato 
tarafından da kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşlarımın bu bütçenin memlekete hayırlı 
olması temennisine iştirak eder Sayın Bakan
la değerli arkadaşlarına başarrar dilerim. 
(Alkışlar.) 

Efendim, Devlet Hava Meydanları, İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı bütçe kanun tasa
rısına 104 üye iştirak etmiş, 100 kabul, 1 ret, 
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3 çekinser oy verilmiştir. Bütçe Kanunu 100 oyla 
kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, sıra Sanayi Bakan
lığı bütçesinin müzakeresine gelmiştir. Ve bu
nunla birlikte, Enerji Bakanlığı bütçesi üze
rinde de arkadaşlar konuşmak istemektedirler. 
Vakıa henüz yazılmamıştır, ama öyle zannedi
yorum ki, C. H. P. si Grupu adına Sayın Fik
ret Gündoğan söz istemiştir ve iki Bakanlık 
olduğu için bir misli fazla konuşma talebi ile 
Adalet Partisi adına, Sanayi Bakanlığı üzerin
de, Sayın Şevket Akyürek. Enerji Bakanlığı 
üzerinde de Sayın Akif Tekin söz istemişler
dir. Bundan maada zennediyorum ki, Millî 
Birlik Grupu adına da Sayın Suphi Gürsoy-
trak söz istemişlerdir. Yalnız, müddetimiz 18 
dakika sonra doluyor. Bir arkadaşımızın dahi 
konuşmasına kifayet etmiyeeektir. Bu ba
kımdan yarma bırakmayı uygun görüyoruz. 
Bu hususu tasviplerinize arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat 10.00 da toplanmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 

5. — SORULAR VE CEVAPLAR 
B — YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp 
Üner'in, Harb Okuluna alınan talebelerin boy ve 
kilolarına dair yazılı soru önergesi ve Millî Sa
vunma Bakanı Hasan Dinçer''in yazılı cevabı 
(7/188) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Memleketimizin sağlık durumunu ilgilendi

ren ilmî bir çalışmaya esas teşkil etmek üzere 
aşağıdaki sorumun Millî Savunma Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Prof. Dr. Ragıp Üner 
Senato Üyesi 

1. Harb Okuluna talebe alınırken boy ve 
kilo ölçülmesi hangi tarihte başlamıştır. Bu 
hususta mevcut en eski kayıt hangi tarihe 
raslar. 

2. Boy ve kilo ölçüsü elde mevcudolan en 
eski tarihte okula kabul edilen talebelerin ade
di ve bunların boyları ile kiloları nedir? (Me
selâ 1910 senesinde Harb Okuluna 500 kişi 
alınmıştır, isimleri ve teker teker boy ölçüsü ve 
kilosu şudur) 

3. 1964 yılında okula alman talebelerimi
zin boy ve kilosu nedir?. 

— 596 — 



10 . 5 .1965 
T. C. 

Millî Savunma Bakanlığı 
Müsteşarlığı 

Ankara 
Kanun : 2155 - 65 
Konu : Soru önergesi 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Üyesi Ragıp Üner'in 

Harb Okuluna alman talebelerin boy ve kilola
rına dair yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Hasan Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 

1. Kara Harb Okuluna talebe alınırken boy 
ve kilo ölçülerinin esas alınması hususunda bu
lunabilen en eski kayıt; 6 Haziran 1927 gün ve 
5330 sayılı Kararnamedir. Buna zeyl olarak da 
14453 numaralı ve 23 . 5 .1933 tarihli «Bedeni 
Kabiliyet Talimatnamesi» kullanılmıştır. 

2. Eski yıllarda alman öğrencilerin boy ve 
kilo durumlarına ait bir kayıt Kara Harb Oku
lunda bulunmaktadır. 

3. Halen Harb Okuluna girecek öğrenciler 
hakkında 1927 tarihli ve 9509 karar sayılı 
«Ordu Beden Kabiliyeti Talimatnamesi» uygu
lanmaktadır. 1964 - 1965 ders yılı için sivil 
kaynaklardan alman 503 öğrencinin kilo ve 
boy durumu aşağıda olduğu gibidir : 

Ö ğ r e n c i ö ğ r e n c i 
Boyu Adedi Kilosu Adedi 

C. Senatosu B : 82 11 . 5 .1965 O : 2 
ö ğ r e n c i 

Boyu Adedi 

1.57 
1.58 
1.60 
1.61 
1.62 

1 
1 
7 
5 

12 

50 
51 
52 
53 
54 

4 
3 
5 
1 

10 

Ö ğ r e n c i 
Kilosu Adedi 

1.63 
1.64 
1.65 
1.66 
1.67 
1.68 
1.69 
1.70 
1.71 
1.72 
1.73 
1.74 
1.75 
1.76 
1.77 
1.78 
1.79 
1.80 
1.81 
1.82 
1.83 
1.84 * 
1.85 
1.86 

Toplam 

15 
20 
23 
14 
26 
31 
31 
48 
29 
33 
30 
21 
32 
25 
19 
16 
25 
17 
8 
5 
4 
2 
2 
1 

503 

Arz ederim. 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
83 
84 
85 
86 
88 
89 
90 

Toplam 

19 
13 
9 
10 
17 
31 
32 
43 
29 
24 
45 
39 
10 
23 
12 
29 
13 
17 
16 
9 
7 
8 
4 
3 
1 
6 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

503 



0. Senatosu B : 82 11 . 5 . 1965 O : 2 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytraik 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkayn 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Unaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 
öelâl Tevfik Karaaapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Âli Türker 

sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
Üye sayım 184 

Oy verenler 11 4 
Kabul edenler : 1 11 

Beddedenler 1 
Çekinaerler 2 

Oya katılmıyanlar 68 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
-> Hazım Dağlı» 
ÇORUM 

Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasiım Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
HaMt Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcigil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem özden 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
İzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tıma 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

I. Etem Erdinç 
MALATYA 

Nüvit Yetkin 
MANİSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
İzzet Gener 
Kudret Bayhan 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğli: 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
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TRABZON 

Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

UEFA 
Vasfi Gerger 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu ( t ) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtikı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
d-) 
AFYON KARAHISAR 

Raskrı Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 

Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet O m ay 
( t ) 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 

Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

O. Senatosu B : 
YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

82 11 . 5 . 1965 O : 2 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankus 

[Reddeden] 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[Çekinserler] 
MANİSA 

Emin Açar 

[Oya kattlmtyanlar] 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Ziya Nami Şerefha.noğlu 
BOLU 

Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 

Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyaı 

DİYARBAKIR 
İhsan Hanıit Tigrel 

(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (İ. 0.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Cahit Okurer (i.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpis'kender 

MUĞLA 
Mulallâ Akarca (İ.) 

Amil Ârtüs 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Enver Kök 
Nadir Nadi 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Eapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 

TRABZON 
Şevket Bıüadoğlu (t.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

0. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadi Koçaş 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelilderj 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

» t » < C 3 » - — - -
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C. Senatosu B : 82 11. 5 .1965 0 : 2 
Orman Genel Müdürlüğü 1965 Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Venbi Ersü 
Suphi Giirsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet t) naldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHISAR 
Celâl Tevfik Karasapan 

AORİ 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Kifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Raim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya Katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 
184 
113 
103 

1 
3 

69 
2 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Ha nen oğlu 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi UçagÖk 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Azeriil 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Talıip özdolay 
İSPARTA 

Mustafa Gülcügil 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arı burun 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gürnüşoğlu 
Ekrem özden ' 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Netlim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdnlkenııı Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mehteşeoğlü 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
TL Enver İşıklar 
Rıza İsıtan 
Refet lietıdeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğln 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ti. Senatosu B 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfiik İnci 

82 11 . 5 . 196Ö 0 : 2 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açîkalın 
Muzaffer Al an kuş 
Âmil Artus 

Hasan A takati 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Nadir Nadi 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[Reddeden] 

UŞAK 
Kâmil Çoşkunoğlu 

[ÇekinserlerJ 

İZMİR 
İzzet Birana 

[Oya kaUlmıyanlar] 

MANİSA 
Emin Açar 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu (İ.) 
Emanullah Çelebi 
Ka;dri Kaplan , 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hanıcıoğhı 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

İbrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
İhsan Sahri Çağlayan-
gil (B.) 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfiik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 
Cahit Okur er (i.) 

KARS 
Sıra Atalay 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 

KONYA 
Muhittin Kıhç (Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Eeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (i.) 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

ORDU 
Eşref Ayhan 

Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali Altuntaş (İ.) 

TRABZON 
•Şevket Buladoğlıı (İ.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Ömer Ergün 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğl ı.ı 
Ragıp Üner 
Necati Özdeni/ 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

ty<m .__—• 
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C. Senatosu B : 82 11. 5 .1965 O : 2 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen 

oyların sonucu 
(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TA£!I ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi üürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Seiâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğ
lu 
Galip Afşar 
Mehmet U naldı 
Sakıp ön al 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Celâl Tevt'ik Karasapan 

ANKABA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

184 
104 
100 

1 
3 

78 
2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURDUR 

ö. Faruk Kınaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇANKIRI 
Ilâzım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELAZIÛ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Gavsi L'çagük 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GUMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
M. Tekin Arıburun 
Fikret Gündoğan 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
tzzet Birand 
Enis Kansu 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gen er 

RİZE 
Osman Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Fethi Tevetoglu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAd 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN 

CA SEÇÎLEN ÜYELEE 
Cevat Açı kalın 
Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 

11 . 5 .1965 
Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Knver Kök 
Nadir Nadi 

O :2 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

[Reddeden] 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 

[Çekinserler] 

GAZİANTEP 
Nizamettin özgül 

[Oya kattJmtyanlar] 

MANİSA 
Emin Açar 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu (t.) 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
(t.) 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Haneıoğlu 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Osman Alişiroglu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Saibit Kocabeyoglu 
ibrahim Saffet Omay 
(t) 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİTLİS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 

BOLU 
•3ım Uzunhasanoğlu 
Kahmi Arıkan 

BURSA 
rbsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
^>eref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
fhsan ITamit Tigrel 
(Bşk. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banonıoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertne 

ERZURUM 
Sakıp Hatıınoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GÎRESUN 
Mehmet îzmen 

HAKKARİ 
Necip Seyhan (t. Ü ) 

HATAY 
Mustafa Del i veli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 

Ekrem özden 
İZMİR 

Ömer T.ntfi l'.nzeall 
Cahit Okıırer (I.) 
Hilmi Onat (\. Ü.) 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Ilazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nn«r*>t Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Sn a d TTayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoglu 

KONYA 
Muhittin Kılıç (Bşk. V.) 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(î.) 

MANİSA 
Ferit Alpiskonder 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
AbdülkcHm Saraçoğlı 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (t.) 

MUŞ 
fsa nisan Bingöl 

ORDU 
Rşref Avban 
Şevket Koksal 
Zeki Kıı m m lıı 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı (B.) 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rerıdeci 

SİNOP 
Suphi Batıır 

TOKAT 
Ali Altuntaş (I.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Bnladoğlu (t.) 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hasan A ta kan 
'^man Koksal 
Sahır Knrutluoğlu 
Raffip Ün er 
Voonti özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

82 NCÎ BİRLEŞİM 

11 . 5 . 1965 SaJa 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

I I I 
0 N O E L İ KI ,E G ÖR ÜŞÜLMESİ K A R A R L AS-

TFRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARAR! 

YERİLEN İŞLER 
B - TfTZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

OÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/825, C. Senatosu 1/540) (S. Sayısı : 587) 
[Damıtma tarihi : 3 . 5 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 





Dönem : 1 Ûf\f 
Toplana : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O U U 

1965 YILI 

Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi G. M. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları İşletmeci Genel Müdürlüğü 1965 yılı 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (1 /83 

T. a. 
Başbakanlık 25 . 3 . 19 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/84-1305 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K 
24 . o . 19G5 tarihinde kararlaştırılan «Devlet ITava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü 
yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve. ilişik!eriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Ilayri Ü 

Başbakan 

Devlet ilaya Mey. h G. M. Bütçesi (-S. Sayısı : G.00) 
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GEREKÇE 

1956 yılında Devlet Havayollarının kal diril m asiyle yeniden kurulan Devlet Hava Meydanları işletmesi 
i l iğ in süratle ilerlemesi üyesi bulunduğumuz beynelmilel Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) nun kararlarının 
ğalmış ve bu nisbette de gelir ve giderlerinde de artma meydana gelmiştir. Aşağıdaki tablolarda açıkça gör 
olarak meydana gelmiştir. 1965 yılı Bütçesi memleketin ekonomik durumunu Beş Yıllık Plân göz önünde 
edilmek suretiyle 8 931 916 lira noksaniyle 58 153 501 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe yılı 

1956 
İ957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1564 
1965 

Giderler 
(A/l) 

6 511 371 
9 346 322 
10 830 581 
13 789 056 
19 444 741 
21 585 000 
23 054 638 
30 496 000 
38 720 677 
37 037 751 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

(A/2) 

2 100 001 
3 083 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 651 425 
38 707 000 
21 053 000 r 
20 335 000 f 

(A/3) 

1 316 740 
785 750 

G 

-̂  
= 
= 
= 
-.= 

J=Z 

— 
= 
= 

enel toplam 

8 611 372 
12 435 972 
15 738 081 
31 149 056 
47 826 426 
44 288 000 
62 706 063 
69 665 000 
67 090 417 
58 158 501 

1. Maddenin gerekçesi : 
İlişik cetvelin (A/ l ) işaretli cari harcamalar 37 037 751 lira, (A/2) yatırım harcamaları 20 335 000 li 

fer harcamaları için 785 750 lira ödenek konmuştur. Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi anahedefiıün e 
yılı bütçemizde öngörülmüştür. 

Bölüm Madde 

12.000 Aylıklar : 
12.110 Aylıklar : 3 üst dereceye terfi maaş farkı olarak 19 394 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Ücretler : 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bölüm Madde 

12.210 Hizmetliler ücreti : Hizmetli kadrolarında istihdam edilen bir kısım personelin işçi kadrolarına 
sağlandığından 382 020 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

12.230 Geçici hizmetliler ücreti : Hava meydanlarına doktor ve uzmanların temini için 95 510 lira f 
12.250 Yabacı uzmanlarla yardımcıları ücreti . Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.260 Sözleşmeli personel ücvoti : 1961 yılında alman 110 liralık bir aded gümrük memuru kadrosu 

lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
12.270 Teknik personel ücreti : Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.280 İşçi ücretleri : 275 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Kanunu gereğince muhtelif meydanlarımızda ç 

toplu iş sözleşmeleri dolayısiyle 1 864 490 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Sosyal yardımlar : 

12.310 Çocuk zammı : Kadrolarında yapılan tasarruf dolayısiyle 2 000 lira noksanı ile teklif edilmi 
12.320 Doğum yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.330 ölüm yardımı : Kadrolarında tasarruf yapıldığından 2 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir 
12.340 Tedavi giderleri : 4598 sayılı Kanunun 7351 sayılı Kanunla değiştirilen 9 nen maddesi gereğin 

ri reçeteler ile hastahane, kaplıca, tedavi ve yollukları dolayısiyle 9 000 lira fazlasiyle teklif e 
12.350 Yakacak zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.380 Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : Ücretli sigortalı personel mevcud 

yevmiye miktarının da yükselmesi sebebiyle 100 418 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Ek çalışma karşılıkları : 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 200 000 liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 1 148 480 lira noksanı il 
12.420 Huzur ücreti : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : 1965 malî yılı için % 50 nisbetinde kasa tazminatı ödeneceği düşünülerek 

fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12.590 Uçuş tazminatı : Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

İkramiyeler ve mükâfatlar : 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi : Maddenin muhafazası için 1 lira tekidf edilmiştir. 

ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi; (S. Sayısı : 600) 
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Bölü^. Madde 

Yönotiın yollukları : 
12.811 Sürekli görev yollukları : '.Merkez ve meydanlar arasında personel transferleri zaruri 

teklif edilmiştir. 
12.813 Geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden gecen y:lm aynı teklif edilmiştir. 
12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımc-ları goçici görev yolluğu : Maddenin muhafazası için 1 li 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Yolluk harcamalarında tasarruf sağlandığından 
12.832 Kongre ve konferans geçici görev yolluğu : Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edil 
12.834 Kurs geçici görev yolluğu : Kura yolluklarında tasarruf sağlandığından 22 000 lira 
12.841 Tedavi yolluğu : Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 
12.849 Kontrol uçağı personeli geehi görev y Huğu : Yurdun muhtelif b ö l g e l i n e serpilmiş bulu 

hava meydanlarında mevcut oVıitronik cihazların uçuş kontrol uçağı ile havadan yapılacak 
sonelin yollukları için G 000 lira fazlası ile teklif edilmiştir. 

12.853 Yurt dışı görev yolluğu : Yn'lhvk giderlerin ""e âzami tasarruf sağlandığından 10 000 lira n 
12 872 Yurt dışı ve konferans yol1 uru : Konferansların azlığı nazara aknarak 55 0U0 lira nokza 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu : CTNTO teknik personel kontcnJan'n~n azalması sebebiyle 75 000 
12 881 Yurt dışı tedavi yolluğu : Maddenin muhafazası için 1 lira tekb'f edilmiştir. 
12.880 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu : Kontrol uçağı kalibrasyon işinin 

saniyle teklif edilmiştir. 

13.000 Yiinotim giderleri : 
13110 Kırtasiyo akmları ve giderleri • Ödenek kâfi rrcldiğin^en gecen yduı aynı tckl'f edilmiştir 
13.120 Basıb kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen ydm aynı tekl 
13 130 Döşeme ve demirbaş ab mî an ve giderleri : ödenek kâfi gelmiye"eH*inden 150 000 lira fa 
13.140 Y a y n akmları ve g ider i r i : Âzami tasarrufa riayet edildiğinden 10 000 lira noksamVe 
13.150 Yakacak a^mdan ve giderleri : ATOC ve ilkokul binaları Van, Trabzon, Adana, AntaTya 

leri için 200 000 lira fazha-ivV t-klif edilmhtir. 
1.3.1 G0 H'zractli giyim alımları ve gidenleri : Yeni abnacak kadrdar da dikkat nazara alınarak 10 
13.190 Diğer alımlar ve giderler : Maddenin muhaf.tzası için 1 lira teklif edilmiştir. 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Madde Bölüm 

Ganel Yönetimle İlgili G i i c rb r 

"13.210 S ı giderleri : Ödenek k a l gelmiyeceğinden G 000 lira fazlasiylc teklif edilmiştir. 
13.220 Temhlk giderleri : Yeni i lc'moye açılacak Yeşilköy iç hatlar, Escııboğı Hava trafik kontrol ve 

na, Çiği tcrmi-ıal bi ınlalyle VOR istasyonlarının temizlik ihtiyaç'arı gö^ önünde tutularak 17 2 
13.230 Ayd-nbtma giderici : Ennboja Hava Limr.ni, Adana, Afyon, Elazığ ve İzmir meydanları ile S 

ş^bekesind-n b :r k-smının b sinmeye başlaması ve bir kısmının da 19G") yılında şehir şebekesinde 
dımcı i bsyonlarma y^ııi t e l lerin i lâve! sebebiyle 100 000 lira fozbsVe tc'lil'cdilmiştir. 

13.240 Bahçe giderleri : l 'G l y ı l m konulan tahsisat kâfi g3İmediği an1 aş ldığından 17 000 lira fazlas 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Ânami [;:v:ııvuf .sağlandığından 7 000 lira no-ksaniyle t e l i f edilmiştir. 

H'smeli 'erle tîjjili AliTİır 

13.320 Oiy:m, k'-ş?,m rlımları ve gişeler i : 29 000 lira fazhsiylt teklif cdi'm'ştir. 
13.350 Sağlık, araç - gereç ve ilâç a l ı m ı n ve giderleri : Gecen ydm aynı teklif edilmiştir. 
13.390 Diğ2r alımlar V2 giderler : 10 400 lira fazlasiylc teklif edilmiştir. 

U l ı ş t i m a G d r leri : 
13.410 Posta, telgraf pederleri : Ci*cc'i yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon g 'dcl v i : O c c ı y l>n aynı teklif edilmiştir. 
13.430 Taş ım giderleri : ö ""enek kâfi geldiğinden geçen ydm avm teklif edilmiştir. 
13.440 IlabcrVşme a ' a l u ı 'şetme g" deri eri : ödenek kâfi gcM'ğ'ndm g^çen yılın aynı teklif edilmişti 

Tıs/t î l c t ^ e ve Oırr^ıa Gi:l rler' : 
13.510 fb el M ' d ' V ' k t " s t i le'm^ v^ onarma giderleri : Öd~mk kâfi gel Vfinden g^ecn yılm aynı tek 
13.520 H'zmet t rş ı 'V' i iş'c'me ve onarma giderleri : Vasıtaların alımları ek c ly r t ' e malî yılın ikinci y 

rafar ın da bir sonraki malî yı'a yüklenmesi sebebiyle 100 003 lira faz'as:yle ta! lif edilmiştir. 

K'ra Gideri ri : 
13.610 Kra bedeli : Pa^cmiz'ln Sivil Havacılık Okulu binasına taş/nması do'ayısiylc, senelik kira ücret 

354 999 lira noksaniyb teklif edilmiştir. 

14.000 Hiz ~e" Gide İ r i : 
14.130 Mahkeme hare ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden grçen yılm aynı teklif (dilmiştir. 

Devlet Hava Mey. İş. O. M. Bütçesi (S. Sayısı : G00) 
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Bölüm Madde 

Güvenlik Giderleri : 
14.341 3225 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : Maddenin muhafaza için 2 lira teklif edilmiştir. 
14.342 7126 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin gerektirdiği giderler : Maddenin muhafazası içm 1 

Malî hizmetlerle ilgili giderler : 
14.430 Para taşıma giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.440 Vergi, resim ve harçlar : Vergi borçlarının azaldığı nazara alınarak 55 000 lira noksanı ile 

Eğitim ve araştırma giderleri : 
14.510 Kurs giderleri : Yeni binaya intikalde binanın mefruşatı, kurulacak lâboratuva rlar masrafl 

teklif edilmiştir. 

Ulaştırma hizmet giderleri : 
Büro giderleri : 147 800 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
Ulaştırma giderleri : 2 418 800 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
Taşıt işletme ve onarma giderleri : 140 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
Kira giderleri : Havadan cih azların kontrolü için uçak, denizde kurtarma ya pmak için d 
runludur. 884 760 Tl. fazla teklif edilmiştir. 
Meydan hizmetlileri giyim, kuşam alım ve giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
Malzeme alımları ve giderleri : 235 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
Meydan araç, gereçleri işletme ve onarma giderleri : 340 000 lira noksanı ile teklif edilmişti 
Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 100 000 l i ra noksanı il 
Diğer alım ve giderleri : 35 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
Handling, lokanta, kantin ve b enzeri işletme giderleri : İşletmenin zaruri ihti yaçlarım tem 
teklif edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler : 
16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Lâboratuvar giderleri : 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvar giderleri : 14 999 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Propaganda ve tanıtma giderleri : 
16.300 Genel tanıtma giderleri : Ger ek iç ve gerekse dış memleketlerde idaremizi T. H. Y. mülga 

duğundan DHMİ Teşkilâtını tanıtmak maksadiyle 4 999 lira fazlasiyle teklifte bulunulmuş 

14.631 
14.632 
14.633 
14.634 

14.635 
14.636 
14.637 
14.638 
14.639 
14.640 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 
16.710 Temsil giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
16.720 Ağırlama giderleri : Memleketimize gelecek yabancı temsilci ve misafirlerin ağırlanması ve konu 

lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Yapı ve tesisler onarımı : Eski kulelerin sökülmesi, kule çatılarının onarımı, terminal binaları ve 
leri, garaj onarımı işleri göz önüne alınarak 125 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

16.820 Makina ve teçhizat onarımı : Makina ve teçhizatın işler bir durumda olması sebebiyle 72 000 lir 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : Pist, apron yol tamiratı su tesisleri, fosseptik çukurları onar 

pist işaretleri masrafları, su kuyuları temizlemesi masraflarını 'karşılamak üzere 86 000 lira fazlasi 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Beş Yıllık Plâna göre : 

Etüt ve proje giderleri : 
Ulaştırma sektörü : 

21.511 Etüt ve proje giderleri : 118 000 lira nöksaniyle teklif edilmiştir. 
21.512 Teknik personel ücretleri : Yatırım işlerinde çalışan etüt ve proje teknik personelinin senelik üc 

larak 133 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
21.513 Teknik personel geçici görev yolluğu : 29 000 lira nöksaniyle teklif edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gidarleri : 
Ulaştırma sektörü : 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri : 5 994 000 lira nöksaniyle teklif edilmiştir. 
22.512 Teknik personel ücretleri : Tesis ve onarım işlerinde çalışacak teîmik personelin senelik ücreti gö 

lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
22.513 Teknik personel geçici görev yolluğu - 15 000 lira nöksaniyle teklif edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
Ulaştırma sektörü : 
Hava meydanları ve hava trafik tesisleri : 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onansın -. 274 000 lira nöksaniyle teklif edilmiştir. 
23.512 Taşıt alımları : Bâzı taşıtların alımlarından vazgeçilmiş olduğundan 650 000 lira nöksaniyle teklif 

Devlet Hava Mey. îş. G.M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Dölüm Madde 

23.513 Teknik personel ücretleri : Seyrüsefer yardımcı cihazları ve mrlmıkf maimm:.: ıvmın haftalı 
onarımlarını yapacak teknik personelin senelik ücreti göz ününde bııiımdrırıilamkc 122 000 lira 

(A/3) Bcrzıoyo tenkili ve transfer harca-ııalar: 
I - Sermaye teşkili 

32.003 Eamnlajlırnıa ve satın a l fa la r : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli : Yapı ve büyük tesis onarımları ve işletmmiıı bâzı istim 

4-90 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

II - TRANSFERLİM 
35.000 Sosyal transfDrbr : 

Emeldi sandırma ödemeler 
35.210 c/c 1 ek kargılıkları : Yeniden alınan kadroların senelik tutarları güz önüne aknarak 1 715 
35,220 Emekli ikramiyesi : Geçen ydm ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif ediiml lir. 
35.230 Sandık yönetim giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 
35.240 Diğer ödemeler : 10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

rimeldi aylildarı ve diğer benzeri odîuıebr : 
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıklara : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

Dernek, birlik, kurum, kuruk .;• ve benzeri teşekküllere yardım : 
35.710 DIDİİ. Memur ve müstahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : Ödenek kâfi gelmiyceeğin 

miştir. 

33.000 Borç ödemeleri : 
33.300 Geren yıllar borçlan : ö d e m v k borç miktarı azaldığından 50 000 lira noksaniyle teklif ed 
31.--00 İlâma bağlı borçlar : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
33.G00 Gervcrilecek paralar : Reddedilecek vergi, borçlarının fazlalığı sebebiyle geçen yıla nazaran 

Devlet Hava IJey. İs. G. M. Bütçesi f S. Sıv;sı : GOO) 
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İlılnci maddenin : 
Gelir ve gideri denk olarak yapılan bütçemi' gjlir kısmını teşkil eden 3 neü bölüm hakkımla gerekil izahat aş 

ve maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Dölüm Madde 

C2.000 İjbfcno gelirleri 
02.141 Kira gs-iirleri : Hava limanı ve meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tah.sk: olunan oda. han 

kira gelirlerinde bir artış ölmediği nazara alınarak 1 150 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bıtr-e v:lı Tahmin edilen Tahsil edilen 

105G 
1957 
1958 
1053 
10G0 
10G1 
1032 
10G3 
İİCG1 
19G5 

1 
1 

300 
GOO 
G40 
700 
703 
733 
7G3 
810 

000 
GOO 
033 
033 
003 
003 
000 
000 

150 000 
150 000 

143 
403 
583 
5 ki 
G1.7 
320 
836 
952 
375 

GOO 
500 
403 
1G0 
233 
812 
725 
533,G4 
000,70 (G . 
— 

aylık) 

Devlv. Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : GOO) 
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Bölüm Madde 

62.142 Konma, konaklama gelirleri -. Yerli ve yabancı hava şirketlerinden alman ve en önemli gelir 
naklama ücretinin geçen yıi tatbikatına göre 6 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

760 000 
1 165 000 
2 500 000 
7 250 000 
5 000 000 
4 700 000 
6 000 000 
6 030 000 
6 000 000 
6 000 000 

768 430 
2 206 040 
2 353 757 
3 670 170 
4 023 504 
5 575 608 
4 758 349 
5 075 254,33 
1 737 084,08 (6 aylık) 

— 
62.151 Handling gelirleri : Yerli ve yabancı şirketlerin talebi üzerine yapılan malzeme ve personel ya 

ne ilâveten Esenboğa Hava limanı terminal lokantası ve büfesinin işletilmesinden dolayı geçen 
tahmin edilmiştir. Bu kere bu madde iki ayrı kısma ayrılarak lokanta, kantin gelirinin G2.15 
yılı Handling gelirinin 325 000 lira noksaniyle 100 000 lira olacağı tahmin edilmektedir. 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

1 
10 000 
20 000 
22 000 
10 000 
10 000 
30 000 
65 000 

425 000 
100 000 

10 755 
14 660 
.15 800 
9 235 
17 038 
41 529 
49 730 
519 712,27 
19 05-9,89 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bölüm Madde 

62.152 Lokanta, kantin : Sene içerisinde işletme faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdirde bu m 
muştur. 

62.153 B Telsiz mesaj gelirleri : Şirketlerin PTT den hat kiralamak suretiyle mesajlarım kendi dev 
idare devrelerinden pek cüzi mesaj geçirilmektedir. Bu sebeple mesaj gelirinde bir hayli azalm 
1965 yılında da tahmin olunduğu B - mesaj varidatının 100 000 lira olacağı tahmin olunmaktadı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

170 000 
558 000 

1 715 000 
2 350 000 
2 350 000 
2 850 000 
200 000 
100 000 
100 000 
100 000 

1 
1 
1 

328 217 
870 553 
098 700 
717 700 
207 775 
143 780 
162 622 
155 360; 
48 928; 

— 
62.161 işletme çeşitli geliri : Cereyan bedeli, su parası, reklâm ücreti, otopark ve telefon ücretlerinden 

lirlerinde bir artış olmıyacağı nazara alınarak 1 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

4 000 
40 000 
100 000 
250 000 
450 000 
150 000 
950 000 

1 400 000 
1 800 000 
1 800 000 

406 200 
202 410 
200 617 
372 614 
410 315 

1 314 512 
1 531 416 
1 470 675,35 
674 973,40 

— 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : G00) 
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Bölüm Madde 

64.300 Geçen yıldan devreden nakit : 19G3 yılında devreden Hazine yardımları bakiyesinin cüzi olacağı 
lira fazlasiyle 11 000 000 lira olarak talimin edilmiştir. 

195G 
1957 
1958 
1959 
1060 
196.1 
1962 
1963 
.1964 
1965 

6 
o 
o o 
o 4 
o 
1 
o 
5 
9 
11 

517 371 
160 072 
820 501 
680 12S 
579 429 
600 000 
236 301. 
000 000 
409 000 
000 000 
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Rapor 

T. B. M. M. Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Ulaştırma Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1965 malî yılı bütçesi ta 
tın mahalline mahsus olduğu görülmüştür. 

Bütçe hakkındaki dilek ve teklifler 8 nci kısımda zikredilmiştir. 
Arz ederiz. 

Raportörler 
Şevki Aysan Necmeddin Küçüker 

Mardin Milletvekili Gümüşane Milletvekili 

Devlet. Hava Mer. t§. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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1. GENEL : 
a) Kuruluş gayesi 

. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü; memleketimizdeki hava meydanlarının isletilmesi, hava ü 
trolü ve havacılıkla ilgili telekomünikasyon hizmetlerinin uluslararası ve ulusal isteklerimize uygun olarak en son 
tülmesi için 28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla kurulmuştur. 

b) Görevleri 
6686 sayılı Teşkilât Kanununun 2 nci maddesinde belirtildiği veçhile : 
1. Devlete aidolup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara, ait her türlü tesisleri işletme 
2. Hava seyrüsefer, telekomünikasyon, hava trafik kontrol cihazlarını ve sistemlerini işletmek ve hizmetlerini i 
3. İşletmekte olduğu hava liman ve meydanlarının her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapmaktır. 
Genel Müdürlük hakiki ve hükmi şahıslara ait hava meydanları ve limanları ile askerî meydanları da anlaşmal 

işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı ile mutabık kalarak yapmaya 

2. MALÎ DURUM : 
DHMİ Genel Müdürlüğünün kurulduğu tarihten beri, kendisine verilen görevler çoğalmış ve bu oranda da g 

artışlar aşağıda gösterilmiştir. 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
196-4 
1965 

(A/l) 

6 511 371 
9 346 322 
10 580 581 
13 780 056 
19 -144 741 
21 585 000 
23 610 939 
30 496 000 
38 720 677 
37 037 751 

(A/2) 

2 000 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 700 000 
39 631 425 
38 707 000 
26 644 000 
20 335 000 

(A/3) 

1 316 740 
785 750 

Genel 
toplam 

8 511 372 
12 435 072 
15 488 081 
31 140 056 
47 826 426 
44 285 000 
63 242 364 
69 203 000 
66 681 417 
58 158 501 

1965 yılı (A/ l ) cari harcamalar için 37 037 751, (A/2) yatırım harcamaları için 20 335 000 lira ve (A/3) sermay 
rı için 785 750 lira ki toplam olarak 58 158 501 lira teklif edilmektedir. 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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3. GELİKLEK : 
Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare olduğundan, Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak 

yapan yerli ve yabancı hava yolu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlamakta ve bu p 
kaydolunmaktadır. 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
a) Konma konaklama hizmeti gelirleri 
b) Yükleme ve boşaltma apron hizmeti gelirleri 
c) Yolcu hizmet ücreti gelirleri 
d) Lokanta, berber ve saire gelirleri 
e) Satış yerleri kira gelirleri 
f) Ofis ve büro kira gelirleri 
g) Meydan sahalarında arazi kira gelirleri 
h) Depo kira gelirleri 
i) Beklâm sahaları, telefon, elektrik ve saire gelirleri 
j ) Şirketlere ait mesajların gönderilmesinden sağlanan gelirler. (B sınıfı mesajları) 
Kuruluş gününden beri çeşitli gelirler toplamı aşağıdadır : 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 

Gelir toplamı 
Lira 

2 517 893 
3 940 120 
4 130 022 
6 406 522 
6 363 731 
7 506 082 
7 906 727 
8 726 499 
8 468 046 

K. 

00 
00 
81 
09 
81 
01 
63 
99 
09 

4. PERSONEL : 
Uçuş emniyetinin sağlanması ile ilgili yapılan yatırımlardan ötürü Genel Müdürlüğün iş ve tesisleri çoğ 

personel sayısı artmış bulunmaktadır. 

Devlet Hava Mey. îş, G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Yıllara göre Genel Müdürlük kadrosu aşağıdadır : 

Yıl 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

Kadro sayısı 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

747 
048 
178 
243 
444 
444 
501 
708 
843 
924 

Artan kadro 

301 
130 

65 
201 

57 
207 
135 

81 

Artış 9c si 

40,29 
12,40 
5.51 

16.17 

3,94 
13.79 

7.90 
4.39 

5. EĞÎTÎM : 
Genel Müdürlüğe bağlı Sivil Havacılık Okulunda personelin eğitimini yaptırmak için çeşitli dallarda kurslar 
1965 malî yılı içinde 10 çeşit kurs açmak sureti ile D. H. M. t. personelinden 184 kişinin eğitimlerinin yaptırı 

larda olduğu gilbi Hava Kuvvetleri sufbaiy ve hava trafik assuibaylarının hava trafik kontrol eğitimlerinin de D 
yaptırılması ayrıca, buna ilâveten. 1965 malî yılı içerisinde Kara Kuvvetleri topçu subaylarına da 17 şer hafta sü 
linde Temiel Hava Trafik Kursu veıilmeisi hususi eğitim plânında dikkate alınımıştır. 

6. 1964 MALÎ YILI UYGULAMASI : 

Hava alanlarının güvenlik donatımımı artıracak ve işletmenin gerektirdiği tesis, tevsi ve ıslahlar yapılmış olu 
cari harcama gerçekleştirme oranı % 79, yatırım tahakkuk oram % 83, trantefer harcama oram % 61 ve özel böl 

1964 programı uygulamasında, bilhassa geçen yıldan kalan işlerin tamamlanması için çalba gösterilmiştir. 
Çeşitli nedenlerle ithal edileımiyen gereç tutarı ise, evvelki yıllarda ısmarlanan gereçlerin gümrük tutarı olarak 

7. 1965 MALÎ YILINDA YAPILACAK TEMEL İŞLER : 

a) 1964 yılından intikal eden işler tamam]anacak, 
(b) Hava alanlarının güvenlik donatımına artıracak ve işletmenin gerektirdiği işler yapılacak. 
,<r) Çeşitli elektronik cihazlar sağlanacak ve tesis edilecek, 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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<d) İşletme .ma'kinaları alınacak, 
e) Mevcut ve çalışmaJkta olan teçhizatın balom, ve onanımı için yeddk parça sağlanacak, 
i) İşletmenin zorunlu kıldığı araç satmalın acâk, 
g) Yapımları tamamlanmış olan seyrüsefer yaıdımcı istasyonlarında montaj işlerine devam edilecektir. 

8. 1965 BÜTÇESİ HAKKINDA DÎLEK VE TEKLİFLER : 

a) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak/kındaki 6636 sayılı K 
mesi ve 6 ncı maddenin (b) fıkrasının kaldırılması haiklkmdaki kanun teklifi : 

i) 6886 sayılı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teşkilât r e vazifeleri hakkındaki Kan 
da bu Genel Müdürlüğün, (Bayındırlık Bakanlığından teslim alman hava meydan ve limanlarının her türlü 
bileceği) bu maddenin son fıkrasında da (Genci Müdürlüğünün gerçek ve tüzel kişilere ait hava meydan ve 
anlaşmaları gereğince işletebileceği gilbi işletmenin zorunlu kıldığı teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayınd 
yapmaya salâhiy?ti 'bulunduğu) yazılıdır. 

2 nei maddenin (c) ve son fıkralarında yazdı hükümler, çeşitli anlamlara yol açtığından, tatlbilkatta birta 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdü.düğüne havacılık alanındaki hızlı gelişme ve ilerlemelerin yü 
miyen gecikmelere sdbdbiyet verilmektedir. 

Genel Müdürlüğün, Devlete aiıdıoiup kendisine verilen sivil hava liman ve meydanlarında işletmenin zorunl 
lan, teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da yapmaya yetlkili bulunduğu müşterek bir anlayış halimde (belirmiş olm 
len zorkıiklar dikkati çekmdktıedir. 

25 . 11 . 1964 tariıh ve 11865 sayılı Resmî Gamete ile yayınlanan 1965 yılı programının uygulama esasların 
ilgili tödibirler bölümünün (D) fıkrasında (Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Hava Meydanları Akar Ya 
ma alanları kesin olarak ayırdedilecektir.) âmir hükmü yazılı bulunmaktadır. 

Bu duruma göre 6686 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nei maddesinde yazılı Devlet Hava Meydanları İşletme 
kilerinin çeşitli anlayışlara sdbdbiyet vermiyecek sekilide ayırdedilmesi, gereken çaibukluğu ve verimliliği sağ 
nin değiştirilmesi gerekmdktedir. 

ii) Yukarıda sözü edilen kanunun 6 ncı maddesinin (B) fıkrasında (avans verilmesini gerektirsin veya gerekt 
kul ve gayrimenkullarin alım ve satımlarının Ulaştırma Bakanlığının tasdikine tabi olduğu) yazılıdır. 

Katma bütçeli idarelerin kuruluş maksatlarında hizmetin iktisadi karakter arz etmesi ve ihtiyaçların süra 
lunmaktadır. 10 000 liradan yukarı alım ve satımların Ulaştırma Bakanlığının tasdikine tabi olması, bu gör 
buklukla ifası gereken hizmetleri, amelî bir fayda olmaksızın, geciktirmektedir. 

Katma bütçeli benzeri kuruluşların alım ve satımlarında 6 ncı maddenin (B) fıkrasındaki tahdide raslanm 

Devlet Hava Mey, I§. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bu itibarla Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün yapacağı hizmetlerde istenilen çabuklu 

-diyle 6 ncı maddenin (B) fıkrasının kaldırılması uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 
b) Uçuş tazminat kanun tasarısının biran evvel kanunlaştırılması : 
Üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilâtı gereklerinden olan ve bölge toplantılarında kurul 

lıüdedilmiş bulunan radyo ile seyrüsefer yardımcıları çeşitli hassas cihaz gruplarından müteşekkil bir manzum 
miz hava ülkesi üzerinde her türlü hava şartlarında uçuşların emniyetle yapılabilmesi, bunların ahenk ve sıkı 
performanslara göre devamlı çalıştırılabilirle! erine bağlıdır. 

Türkiye'nin her yerinde dağılmış bu seyrüsefer yardımcılarının teknik performanslarına uygun çalışmaların 
hiz edilmiş bir kontrol uçağı ve çok ince, hassas hesaplara dayanan bir uçuş işlemi ile periyodik şekilde kontro 
rurettir. Ucan bir lâboratuvar şeklindeki kontrol uçağının kullanılması, hava yolu pilotluğu için gerekli bil 
elektronik bilgisini de gerektiren ayrı bir ihtisasa lüzum göstermekte, gene yapılan uçuşlar, karakter itibariyle 
daha yorucu ve yıpratıcı olmaktadır. 

66S6 sayılı Kuruluş Kanunu DHMÎ Genel Müdürlüğüne hava seyrüseferinin emniyeti ile ilgili cihaz ve sistem 
yüklemiş olmakla beraber, bu cihaz ve sistemlerin performanslarına uygun çalışmalarını kontrol için teknik yönd 
personeline, ağır, yorucu ve yıpratıcı vazifeleri, sorumlulukları karşılığı her hangi bir imkân sağlamamaktad 
-tarihinden beri Plân ve Bütçe Komisyonunda incelenmekte olan Uçuş Tazminat Kanunu tasarısının biran evvel 

c) Uçuş kontrolörünü sağlamak üzere uçuş kontrol uçağı ve can ve mal emniyeti bakımından bir deniz k 
Uçuş emniyetinin sağlanması için hava yolları üzerinde ve meydanlarda mevcut hava seyrüsefer yardımcılar 

ların uçaktaki alıcılara doğru işaret vermeleri gerekmektedir. Aksi halde uçakların yanlış istikamette seyirleri 
lir. Bu bakımdan söz konusu yardımcıların karadan ve havadan radyo dalga yayınları kontrohmun Milletlerara 
larında belirtilen muayyen aralıklarla yapılması gerekmektedir. DHMÎ elinde, kontrol edilecek, laırulmuş ve 1 
.seyrüsefer yardımcısının kontrolü için en az 1 200 saatlik uçuş zorunludur. 

Bu iş için, AID yardımından temin edilen TC-KON uçağı gerek performans ve gerekse yıllık uçuş saati bak 
uçuş kontrolünün aksamadan yapılabilmesi için performansı müsait hir uçağın kiralanması zaruridir. 

Ayrıca Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında yatırımların bilhassa meydan ve uçuş emniyetini artıracak d 
Yeşilköy Hava Limanı deniz kıyısında olup, her hangi bir deniz kurtarma aracı mevcut değildir. Alçalmalar ve 
den yapıldığından, uçakların iniş kalkışlarında, denize düşme veya denize mecburi iniş hallerinde, insan haya 
kânı yoktur. Bu sebeple Yeşilköy Hava Limanına sefer yapan yabancı havayollarının her hangi bir kaza ânınd 
botunun emre hazır beklemesini ısrarla istedikleri öğrenilmiştir. Böyle bir botun temini hususunun İkinci Beş 
cağı öğrenilmiş ise de yukarıda bahsedilen kontrol uçağının ve botun teminine kadar geçeceik za:na.nda bir bot 
kira bedellerinin bütçenin meydan hizmetleri giderlerinin 14.634 bölümünden ödenmesinin uygun olacağı mütalâ 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 



— 22 — 

d) Uçucu personelin terfihi ile ilgili tedbirlerin alınması : 
Uçuş emniyetini sağlamakla görevli bulunan DHMİ Genel Müdürlüğü kontrol uçağının kaptan pilot, pilo 

larının temininde 6686 sayılı DHMİ Teşkilât Kanununun kifayetsizliği itibariyle sıkıntı çekmektedir. Bu sıkınt 
nun 3 ncü maddesine ekli 1 sayılı cetvele, hizmetin ihtiyaç, gösterdiği uçak ve elektronik mühendisi, uzman v 
larının ilâvesini sağlıyan kanuni bir değişiklik lüzumlu görülmektedir. 

e) Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü teknik personelinin görevlerinden ayrılmalarını ön 
rin alınması : 

Bu Genel Müdürlüğün teknik personelinden kalifiye elemanlar daha elverişli imkânlar sağlamakta olan d 
maktadırlar. Bu durum önlenmediği takdirde DHMİ teknik personelinin ayrılışlarını durdurmak imkânı 
hizmetler bir gün duracaktır. Bu itibarla DHMİ kuruluş kanununda buna göre bir değişiklik yapılması ve pe 
ması zaruri görülmektedir. Ayrıca pilot, uçak g"övde ve motor makinistleri ile enstellasyon makinistleri, apron 
neli, hava trafik kontrolörleri, muhabere operatörleri, hava seyrüsefer uzmanları, yardımcı seyrüsefer cihazl 
çalışacak elektrik, elektronik, makina, telefon ve teletayp teknisyenleri ile bu tesislerin ikmâl hizmetini yap 
hava sınıfının en mühim teknik elemanları olup DHMİ Genel Müdürlüğünün bu branşlarda kalifiye elemana 
taki elemanları tatbikatta yetiştiren bir müessese bulunmadığı cihetle diğer iş sahalarından personel temininde 
elemanların ekserisi ordu bünyesinde yetişip de muhtelif sebeplerle görevinden ayrılmış teknik ordu mensupl 
tedir. Bu bakımdan miktarı çok az olan ve DHMÎ Genel Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesinde büyük rol o 
personelin 10195 sayılı Kararname hükümleri muvacehesinde teknik eleman sayılmaları zaruri görülmektedir. 
can ve mal emniyetini koruma bakımından millî ve milletlerarası yönden çok faydalı olacağı mütalâa edilmek 

f) Seyrüsefer yardımcı istasyonlarına giden yolların bakını, onarım ve kar mücadelesi-için ödenek konu 
- Bütçenin hazırlanması ve bağlanması sırasında; şehirlerden uzak, dağ başlarında tesis edilmiş 'bulunan 

bağlantı yollarının bakım, onarım ve kar mücadelesi işinin Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ücretsiz 
bütçeye bu amaçla ödenek konulmamıştır. 

DHMİ Genel Müdürlüğünün Karayolları Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığı teşebbüs sonucu sözü edilen y 
delesi işinin bir ücret karşılığı yapılacağı bildirilmiş bulunmaktadır. Evvelce servise verilmiş ve 1965 yılında 
kirdağ, Biga, Afyon. İzmir, Sürt, Van, Silifke VOR istasyonları yollarının bakımı, onarımı ve kar mücadele 
retli cetvelinin 16.840 bölümüne ilâve olarak 500 000 Tl. ödeneğin konulması zorunlu görülmüştür. 

g) 1964 bütçe yılından 1965 bütçe yılma intikal eden işlerin ikmâli için gereken ödeneğin konulması : 
1964 yılı programına dâhil olup mücbir sebeplerle süre uzatımı verilen veya 1964 yılında gerçekleştirilemiy 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı ; 600) 
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^aşağıda yazılı inşaat işleri için (A/2) işaretli cetvelin 22.511 ııei bölümüne 2 192 000 Tl. nın ilâvesi ve karşılık olar 
.yıllardan devredilen nakit bölümüne aynı miktarın eklenmesi gerekmektedir. 

Lira 

i. Hava Trafik Kontrol Merkezi inşaatı, 
Esenboğa 1 11.3 000 

ii. YOR istasyonu bina ve yol inşaatı, Silifke 
(Mut) 310 000 

iii. VOR/VHF istasyonuna enerji nakil hattı 
yapımı, Bağlum 195 000 

iv. Bakım garajı ikmâl inşaatı, Esenboğa 200 000 
V. VOR/VHF istasyonuna enerji nakil hattı 

yapımı, Elâzığ 183 000 
vi. Diğer ikmâl inşâatları, muhtelif 191 000 

Toplam 2 192 000 

Dfevlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No : İ/838 
Karar No. : 49 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 26 . 3 . 1985 tarihinde sunularak komisyonumuza havai? edi'miş bulunan 
Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» Ulaştırma Bakanı, Genel "Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilciler 
rüşüldü : 

Devlet Hava meydanları îş1 etmesi Genel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısında; cari harcamalar i 
düğü üzere 37 037 751 lira, yatırım harcama'arı için (A/2) işaretli cetvelde görüldüğü üzere 20 335 000 lira, s 
lan iran de (A/3) işaretli cetvelde görüldüğü üzere 785 750 lira ki, toplam olarak 5 158 501 lira teklif olunma 

Komisyonumuzda, konrsyonumuz adına tetkik yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzakereler 
tarafından sorulan suallere cevaplar vernrş'er, bü t cehri hakkında geniş izahatta bulunmuşlardır. 

B n yıl teklif edilen ödenek g^ç^n yıla nazaran 8 931 916 lira daha azdır. Bu azlığın yapı ve tesis onarımları 
geldiği anlaşılmaktadır. Genel Müdür'ük masraflarının 37 108 459 lirası hazine yardımından karşılanmaktadır. 

Maddelerin müzakeresinde; şehirlerden uzak d iğ baslarında tesis edilnvş bulunan hava peyr"; sefer yardımc 
bakım, onarım ve kar mücadelesi DHMÎ Genel Müdürlüğünün elindeki imkânlarla yapılamadığından ve Kara 
delsiz yaptırılamıyacağı anlaşıldığından (A/ l ) işaretli cetvelin 16 840 ncı «meydan ve mcyda-Jarla ilgili te 
DHMÎ Genel Müdürlüğünün 1964 yatırım programında bulunan mücbir sebeplerle süre uzatımı verilmek sure 
seyrüsefer yardımcılarının inşasının tornam1 an?bi'mesi, tasfiye ve yeniden iha^ye mecbur olunmaması gayesiyle 
nevi sağlamak içinde tahal-kuku mümkün görüldüğünden (B) işaretli gelir cetvelinin 64 300 rcü «Geçen yıld 
yekûntı olan 2 500 000 liranın eklenmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu değişikliklerle (A/2) işare+li coti 'e1^ gösterilen yatırım harcamaları 22 335 000 liraya, toplam ise 
Tahmin edilen gelirlerin tahakkuk edeceği mümkün görüldüğünden 1 ve 2 nci maddeler mezkûr değişikliklerl 

nen kabul edilmişlerdir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Ankara 
Aydın Afyon K. Sakarya Nevşehir ÎV. Ağirnash 

î. Sezgin R. Hancıoğlu N. Bayar A. B. Numanoğlu 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bursa 
A. Türkel 

imzada bulunamadı 

Gümüşhane 
$. Küçüker 

Kayseri 
H. DikeçligJ 

Mardin 
Ş. Aysan 

imzada bulunamadı 

Çorum 
A. Çe in 

îçel 
C. T. Okyayuz 

Konya 
H. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

• 

Denizli 
C. Akyar 

Erzincan 
H. Atabeyli 

imzada bulunamadı 

istanbul 
0. Gümüşoğlu 
imzada bulunamadı 

Konya 
R. özel 

Rize 
E. T. Akçal 

Yozgat 
I. Yeşilyurt 

izmir 
İV. Kürşad 

Manisa 
H. Kubat 

Sakarya 
M. Gürer 

imzada bulunamadı 

Erzurum 
A. Şenyurt 

Kars 
K. Okyay 

Maraş 
E. Kaplan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğ 

Uevlet Hava Mey. iş. G.M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ctenel Müdürlüğü 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1965 yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
37 037 751 lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 20 335 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcama
ları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 785 750 lira ki. top
lam olarak 58 158 501 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 58 158 501 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da devam 
olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 nen maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu madesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler. 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl Bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün kuruluşu hakkındaki 28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1965 bütçe yılında kullanılamaz. i 

Devlet Hava Mey. îş .G. M 

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Devlet Hava Meydanları işletmesi 
kanunu t 

MADDE 1. — Devlet Hava. Meyd 
1965 yılı cari harcamalar için (A/ l ) 
37 537 751 lira. yatırım harcamaları 
rildiği üzere 22 335 000 lira ve serm 
için (A/3) işaretli cetvelde gösterild 
olarak 60 658 501 lira ödenek verilm 

MADDE 2. — Devlet Hava Meyd 
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvel 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. —• Tasarının 4 ncü m 

MADDE o. — Tasarının 5 nci m 

Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye. 

b) 1928 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili 
"hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) . 
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) 
maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (yapı. 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8 — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı ve Devlet Bakanı 
S. II. Ürgüplü Başb. Yardımcısı H. Ataman 

[Millî Savunma Bakanı 
H. Dinçer 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

S. D emir el 
İçişleri Bakanı 
1. H. Akdoğan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. Turgut 

Dışişleri Bakanı 
H. İşık 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
A. Topaloğlu 

Trz. ve Tanıtma Bakanı 
Ö. Z. D orman 

Karma Bütçe Komisyo 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu ma 

Devlet Bakanı 
M. Altmsoy 

Maliye Bakanı 
î. Gürsan 

Tarım Bakanı 
T. Kapanlı 

îmar ve iskân Bakanı 
R. îskenderoğlu 

Devlet Ba 
S. İnal 

Millî Eğitim 
C. Bilgeh 

Ulaştırma B 
M. San 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 



ü 

s? 

t 
<<5 

to to to to to |.o to 
CO 00 CO CO CO CO CO 00 --1 Ül rfi W tO |J o o o o o o o 

4 

orçc 

32 

o 

p 

H ^ ^ O: Ö O 
P ? r-

r g- @" 
o o 

G'Qc 

ut $ - M e 
2î ^ *" 33. Ş M P 

EL<W< § I 
cr 

pr 
p 

5 X* 
P-, P 

•Ti 

<< 
5" 
( 7 * Ifava Mey. 

M » •00 

0 

O l 
00 
10 

T * 

eh 

00
0 

O 

'—i 0 
Ol O 
O O 

•£» 

00
0 

to 

00
0 

1 L 
İ t * 

00
0 

_tO tO t>3 tO tO JO 
to to to to to to 
CO - 1 c : ü ı M H 
O O O O O O 

I—« 

OO 

p î 

o o o 

Ol 
00 

co 
00 

00 00 
O ^^ 
O »-1 O 

1—i 
O'J 
Ol 
O l 
t : ' j 530 

Is!) 
O 
CO 

—3 172 
905 844 

o 

W 

to 

O 
O 
to 

03 

H=» 
to 

00
0 

•d 
M 
&J 
M 
O 
fc* 
tel 
tn 
O 

B 
t?d 
tö 

W 
0 : 

p: 
3 
t * 
t—1 
p 
O-
P-
G> 

O 
ro 
0 

crçı 

3 I 
C: Ct> 

P" rt> 

S 3' 
ST 
B 

03» 

O 
o to to 

•00 as t-* K* 
o as oı to to to 
O O t-* O O O O 
O O OT O O O O 
o 0 0 0 0 0 0 

H-* 977 150 

CO 864 

O M 

1 0 

00 
0 
O I-1 

444 350 

00 ; 177 510 

to to 539 152 

to 
to 
Ol 238 

to 

00 
CO 

C5 

P 

r p a 
O p: 

B 

Sİ» 
| :a-

P3 ls3_ P O 

to to 
00 C-5 
O 05 

o 
O 

o 
o o 

O! SO tO tO 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
o o o o 

o 

o 

864 490 

Ol 
to 
0 0 
0 

H* O 

£ 5 
CO O l 
O l I—k 
O O 

to 
to 
Ol 

o 
0 1 

00 
to 
Oi 
to 
CO 
GO 

to 

to 
00 
00 

t-
F- I-. 

y e m 

££* = S' 
ro o 

p 
o 
p 

Ç: P 

- ! O fD 
p *p_ p? 

P (D 
« 3 



— 29 — 

Bölüm Madde 

12.410 
12.420 

ödeneğin çeşidi 

Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 

Tazminatlar Kesim toplamı 

1964 

Madde 
Lira 

1 319 480 

1 348 480 
1 000 

6 300 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

12.520 Kasa tazminatı 
12.590 Uçuş tazminatı 

İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

6 300 

3 600 

798 004 

30 000 
250 000 

15 

152 

1 
000 

1 
000 

1965 
Hüîdiractce istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

201 000 

200 000 
1 000 

16 601 

16 600 
1 

3 600 

626 004 

40 000 
250 000 

1 
12 000 

1 
130 000 

Devlet nava Mey. İş. G, M. Bütçesi (S. Sayısı : G00) 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğim çeşidi 
Bölüm toplamı 

Lira 

13.000 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 
12.849 Kontrol -uçağı personeli geçici görev yol

luğu 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 
12.874 Yurt dışı kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.881 Yurt dışı tedavi yolluğu 
12.889 Konrtrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 

YÖNETİM GİDERLERİ 

15 000 

50 000 

100 000 
150 000 

36 000 

Madde 
Lira 

Hükümetçe ist 
Bölüm toplamı M 

Lira 

21 000 

40 000 

45 000 
75 000 

1 

13 000 

3 492 601 3 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 
13.160 
13.190 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alını ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
Yayın alım ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alım ve giderler 

1 377 001 

57 000 
60 000 

150 000 
40 000 

1 000 000 
70 000 

1 

1 727 001 

57 000 
60 000 

300 000 
30 000 

1 200 000 
80 000 

1 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 

Madde 
Lira 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

1965 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık, araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
13.390 Diğer alımlar ve giderler 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri 

Taşıt işletme ve onarma giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme onarım gi
derleri 

13.520 Hizmet taşıtları işletme, onarım giderleri 

398 800 532 000 

19 000 
42 800 

300 000 
10 000 
27 000 

136 800 

96 000 

40 000 
800 

418 000 

15 000 
315 000 
70 000 
18 000 

807 000 

7 000 
800 000 

25 000 
60 000 

400 
27 
20 

000 
000 
000 

176 200 

125 

40 
11 

000 

000 
200 

418 000 

15 
315 

000 
000 

70 000 
18 000 

907 000 

7 000 
900 000 
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Böl um 

14.000 

Madde 

13.610 

14.130 

ödeneğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 
Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

1964 

Madde 
Lira 

355 000 

15 800 

1 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

8 806 941 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 
6 

15 800 

0 Pasif korunma 
14.341 3325 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 
14.342 7.126 sayılı Kanunun 19 neu maddesinin 

gerektirdiği giderler 

Malî hizmetlerle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
14.510 Kurs giderleri 

Ulaştırma hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 

173 800 

18 
155 

52 

8 585 

347 
3 806 

000 
000 

500 

640 

600 
800 

118 000 

18 000 
100 000 

60 000 

6 114 000 

200 000 
1 388 000 
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1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16.000 

14.633 
14.634 
14.635 
14.636 
14.637 

14.638 

14.639 

14.640 

Taşıt isletme ve onarma giderleri 
Kira giderleri 
Giyim - kuşam alını ve giderleri 
Malzeme alım ve giderleri 
Meydan araç;, gereçleri işletme ve onar
ma giderleri 
Kurtarma ve yangın araç ve gereçleri 
işletme ve onarma, giderleri 
Diğer alım ve giderler 
(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
5 369 000) 

MEYDAN İŞLETMECİLİĞİ GİDER
LERİ 
Handling, lokanta, kantin ve benzeri iş
letme giderleri 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDER
LERİ 

16.121 Anatamir atölyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvarı giderleri 

PROPAGANDA VE TANİTMA GİDER
LERİ 

16.300 Genel tanıtma giderleri 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

540 000 
167 240 
599 000 
2S5 000 

2 340 000 

250 000 
110 000 

(0 000 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bolüm topla 
Lira Lira 

400 000 
1 052 000 
599 000 
50 000 

2 000 000 

150 000 
75 000 

120 000 200 000 
519 002 681 0 

70 000 

15 000 

5 000 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Balam ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

KÜÇÜK ONARIMLAR 
16.810 Yapı, tesisler onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

•ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

1964 ödeneği 
Riyaset Divanınca i 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm t 
Lira Lira Lira L 

12 000 

12 000 

437 000 

50 000 
137 000 

250 000 

25 902 133 

3 492 601 

8 806 941 

519 002 

15 000 

336 000 

26 2 

3 7 

6 3 

6 

12 000 
3 000 

576 000 

175 000 
65 000 

CAE1 HARCAMALAE TOPLAMI 38 720 677 37 0 

Devlet Hava Mey. I§. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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(A/2) YATIRIRIM HARCAMALARI 

üm Madde 

000 

000 

ödeneğin çeşidi 

000 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hava meydanları ve hava trafik te
sisleri 

21.511 Etüt ve proje giderleri 
21.512 Teknik personel ücretleri 
21.513 Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESİS VE ONARIM GİDERLERİ 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hava Meydanları ve hava trafik te
sisleri 

22.511 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
22.512 Teknik personel ücretleri 
22.513 Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ 
Hava meydanları ve hava trafik te
sisleri 

23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 264 000 

7 909 000 
750 000 
155 000 

19 
nükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 250 

368 000 
717 000 
179 000 

8 814 000 

250 000 
850 000 
150 000 

2 905 

1 915 000 
850 000 
140 000 

16 975 000 
= = = = = 3 

16 189 

14 354 000 14 080 000 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : GOO) 
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Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

23.512 
23.513 

ödeneğin çeşidi 

Taşıt alımları 
Teknik personel ücretleri 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPI, TESİS YE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT. TAŞIT 
LAKI VE ONARIMLARI 

ALLM-

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

1964 

Madde 
Lira 

1 550 000 
1 071 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 264 000 

8 811 000 

16 975 000 

27 053 000 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

900 
1 200 

000 
000 

1 

2 

16 

20 

Devlet. Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1964 ödeneği 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Trensferler 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

EMEKLİ AYLIKLARI VE DİĞER BEN
ZERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE 
YARDIM 

35.710 DHMİ Memur ve Müstahdemleri Yardım 
ve Biriktirme Sandığına 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

590 000 

590 000 

278 535 

157 535 
50 000 
41 000 
30 000 

7 500 

109 705 

395 740 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

100 

100 000 

402 

270 250 

500 

125 000 

159 250 
50 000 
41 000 
20 000 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

32.000 

35.000 

36.000 

BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 
36.400 ilâma bağlı borçlar 
36.600 Gcriverileeek paralar 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARİ TOPLAMI 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

100 000 
230 000 

1 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

331 000 

590 000 

395 740 

1 316 740 

JTükümetçe istene 
Madde Bölüm to 

Lira Lir 

50 000 
230 000 

3 000 

28 

10 

40 

28 

78 

Devlet Hava Mey. I§. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde 

62.000 

63.000 

64.000 

62.000 
63.0.00 
64.000 

62.141 
62.142 
62.151 
62.152 

62.153 
62.161 

63.301 
63.400 

64.100 
64:300 

Gelirin çeşidi 

19 
1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

İŞLETME GELİRLERİ 

Kira gelirleri 
Konma, konaklama gelirleri 
Handling gelirleri 
Lokanta, kantin ve benzeri 
leri 
B. mesaj gelirleri 
İşletme çeşitli gelirleri 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Geçen yıldan devreden nakit 
İŞLETME GELİRLERİ 
ÇEŞİTLİ GELİRLER 
ÖZEL GELİRLER 

yerler gelir-

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

1 150 000 
6 000 000 

425 000 

1 
100 000 

1 800 000 

700 000 
1 

47 506 415 
9 409 000 

9 475 001 

700 001 

56 915 415 

9 475 001 
700 001 

56 915 415 

1 
6 

1 

37 
11 

250 000 
000 000 
100 000 

1 
100 000 
800 000 

800 000 
1 

108 499 
000 000 

9 250 

800 

48 108 

9 250 
830 

48 108 

GELİRLER TOPLAMI 67 090 417 58 158 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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T). Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

5 
6 
4 

• 5 

6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
4 
5 
6 
7 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
4 
4 
5 

VOR teknisyeni 
» » 

Trafik teknisyeni 
» 
f> 
» 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
I» 

Telsiz teknisyeni 
!» 
» 
» 
» 
» 

Jet Rut, 
Jet Rut 

» 
» 
» 
» 
» 
Kont. 
Kont. 

-
Başteknisyeni 
Teknisyeni 

AIR Trafik Enspektörii 
> 

Teknik 

P 

» 
kontrol 

» 
Jet ManşaUong 

» 

Başteknıisyeffii 
Jet MarşaUimg teknisyeni 

» 
» 
» 
» 

Kontrol 
Kontrol 

» 
i» 
» 
!» 

» 
» 
» 
» 

uçağı Kaptan pilotu 
pilotu 

Uçak Elektronik teknisyeni 
Uçak Elektronik Teknisyeni 

1 
3 

10 
17 
30 
38 
62 
12 

6 
11 
11 
26 
36 
81 

3 
8 
1 
1 
1 
6 
2 
3 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
3 

1 100 
950 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
800 

1. 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 
1 250 
1 250 
1 100 
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4 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
6 
7 
8 

' 4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Uçalk Motor 
Uçak Gövde 

Teknisyeni 
Teknisyeni 

Uçak Elektronik Enst. Tek. 
Başftnakinist 

» 
» 

Makinist 
» 
» 
» 

Elektronik Makinisti 
» 
» 
» 

Ustabaşı 
» 

Usta 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Kalorifer Teknisyeni 
» 

Revizör 
» 
» 

MMtür 
» 
» 
» 

» 

Aded 

2 
1 
1 
1 
2 
2 

15 
22 
29 
25 
4 
4 

13 
10 
2 
1 
1 
8 
8 

14 
1 
1 
2 
2 

10 
17 
6 
6 
8 

Ücret 

1 250 
1 250 
1 J00 
1 250 
1 300 

950 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
700 
600 
950 
800 
950 
800 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 

6 
7 
(> 
5 

r> 
7 

r> 
7 
8 
9 

10 
11 
10 
4 
5 
7 
8 
8 

10 
7 
8 
9 
6 
8 
9 

10 
7 
8 

Mem 

Müdür M 
» 
» 

Baş rapor 
Şef 
Şef 

» 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Apron Em 
Ayniyat M 

» 
» M 
» 
» M 
» 

Depo Mem 
» 
» 

Nakit Mu 
» 

Nöbetçi M 
» 

Hasılat M 
» 
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Bölüm Madde 

12.000 
12.230 
12.250 

E - CETVELt 

ödeneğin çeşidi 

Personel giderleri 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

). 

4 
4 
6 
4 
6 
7 
7 
8 
8 
9 
8 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Teknik Müşavir 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 
» Muavini 

Kısım Âmiri 
» 

Şef 
Ressam 

Aded 

1 
10 

G 
1 
1 
2 
1 
2 
5 
1 
1 

(L) CETVELİ 

Aylık 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
800 
800 
800 
700 
600 
700 

D. 

10 
11 
10 
11 

5 
6 
7 

Memuriyetin 

Sekreter 
» 

Memur 
» 

Toplam 

nev'i 

İLLER 

Meydan Müdürü 
» 
» 

Toplam 

Ade 

1 
2 
6 
4 

44 

5 

9 

22 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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R - CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

Genel bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen 
Bütee Kanununa bağlı (R) cetvelindeki fıortmül bu 
bütçe için de uygulanır. 
Personel giderleri : 

12.210 Hizmetliler ücreti 
îş Kanunu gereğince verilmesi gereken tazminatlar 
da bu tertipten ödenir. 

Yönetim giderleri : 
13.390 Diğer alım ve giderler 

Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan kalo
riferci, akümlâtöroü. kaynakçı, boyacı, ozalit ve teksir 
makina teknisyen ve yardımcılarına verilecek süt, yo
ğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 

Hizmet giderleri : 
14.632 Ulaştırma giderleri 

Meydanlarımız arasında ve meydandarnmızla yabancı 
meydanlar arasında kurulacak PTT îdaresinlöüen ki
ralanacak hat ve döv re kira flbeidelleri ile taışıt taîılsiıs 
•edifem^yen yerlerdeki personel nakil bedelleri ve gi
derleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm Madde 

14.640 Haıudling. lokanta, k 
İdareye gelir temin 
yerlerin Genel Müd 
faalinde bu hizmetle 
miye ve fazla çalışm 
minatları, îş Kanun 
kanunları gereğince 
lar. ıbu işletmelere 
bedelleri ile bu yer 
vet, saibit tesis ve d 
tipten ödenir. 

23.512 Taşıt alımları 

Aded Cinsi 

4 Arazi Pikap E 
s 

1 Ambulans A 
7 Elektronük Cilı. balkım 

arabası B 
2 İt.faive kılavuz vasıtası E 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600; 
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T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Aded Çinisi 

1 Binek 
23 » 

17 

11 » 

6 Kamyonet 

6 Otobüs 

Markası 

Chevrolet Station Vagon 
Willys Station Vagon 
5 aded 1962 model 
18 aded 1953 model THY. devir 
Willys Üniversal Jeep: 
15 aded 1960 model 

2 aded 1942 model THY. devir 
Chevrolet Station Vagon : 
3 aded 1958 model 
5 » 1960 » 
3 » 1963 » 
Willys Pick-Up 
4 aded 1958 model 
2 » 1954 » THY. devir 
Chevrolet Pick - up 
5 aded 1964 model 
1 » 1958 » 
International 
Dodge Power Pick - up Sürplâs 
Volkswagen Pick - up 
Mercedes - Benz 
4 aded 1960 model 
2 » 1961 » 

Beiherinin fiyatı 
Alınış tarihi Lira K. 

29 . 8 . 1960 50 000 
31 . 8 . 1962 20 693 

Merkezde, Genel M 
Merkez 6, Esenbo 
1, Van 1, Erzuru 

23 . 10 . 1960 36 290 71 Esenboğa 3. Merk 
na 1, Afyon 1. 
Trabzon 1, Sivas 

Merkez 5, Esenbo 

42 141 81 Esemboğa 2, Yeşil 
tamir Atelvesi 1. 

1 
24 , 
16 

6 . 

1 

14 
12 
24 . 

2 
.11. 
. 7 . 

, 8 . 

. 8 

2 
. 6 . 
. 2 . 

. 1960 
1960 

. 1963 

1959 

. 1964 

. 1962 
1962 
1960 

22 194 
19 290 
65 000 

42 141 

40 000 

40 050 
49 200 
26 000 

Merkez 1, Esenbo 
yon 1. 
Merkez 2. 
Merkez 1, Adana 
Merkez 1. Esenlboğ 
zon 1. 

27 . 10 . 1960 100 000 78 Merkez 1, Esnebo 
4 . 1 . 1961 93 926 72 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Cinsi 

> 
Kamyon 

» 
» 

Ambulans 

Beherinin fiyatı 
Almış tarihi Lira K. 

Büssing. THY. dan devir 
Ford : 
3 aded 1958 model 
1 > 1963 » 
Chevrolet 1947 model THY dan 
Magirus - Deutz 1959 model 
Inter Damperli 1960 model 
Ford : 
1 aded 1946 model THY devir 
1 » 1959 > Sürplâs 
5 > 1963 » 
Cmc 1943 model THY dan devir 
Mercedes-Benz 1958 model 
Volkswagen 1960 model 

Austin 1947 model THY devir 
Inter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 

Markası 

19 .12 . 1958 106 156 

Esenboğa 1, 

Merkez 1, Es 

Afyon 1. 
23 . 1 . 1964 125 381 25 Esenboğa 4. 
11 . 1 . 1962 116 680 Z0 Merkez 1. 

Merkez 3, Es 

10 . 2 . 1964 64 389 
İzmir 1. 

28 . 5 . 1958 28 679 40 Antalya 1. 
28 . 2. . 1960 33 000 Adana 1, Af 

Van 1. 
Erzurum 1, 

69 917 85 Yeşilköy 2. 
79 500 Esenboğa 2, 

12 . 4 . 1963 
24 . 8 . 1963 

Devlet Hava Mey. İş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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E - CETVELİ 

Bütçe Kanununun 2 nci maddesi gereğince 3964 (E) cetvelinden alman 12 . 3 . 1964 t 
6/2813 Bakanlar Kurulu Kararına bağlı 

Ücret Aylığı Yıl 
Memuriventi nev'i Aded Lira Lira Li 

Sağlık Orupu Başkanı 
Başhekim 

Doktor 

Toplam 
% 35 zam 

Toplam 
Tasarruf edilecek (*) 

1 
1 
1 
1 
7 
7 

18 

r-l 
r-i 

1 
1 

750 
500 
250 
100 
950 
800 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 

2 
İ 
1 
1 
7 
G 

2 
7 

2S 
1 

27 

Not (*) Bütçe Komisyonu Raportörünün bütçe raporunda belirtildiği üzere 1 250 ve 1 
lık birer kadro yerine 1 750 ve 1 500 liralık kadroların konulmasiyle meydana gelen 14 58 
fark bu "kadroların bir kısmını ek görev suretiyle işgal edilmesi dolayısiyle kadro farkı tas 
dan karşılanacaktır. 

Devlet Hava Mey. iş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 
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Ücret 
Memuriyenti nev'i Aded Lira 

Seyrüsefer yardımcı tesisleri uzmanı 1 1 250 
Elektrik ve elektronik uzmanı (Kuvvetli akım) 1 1 250 
Elektrik ve elektronik uzmanı (Zayıf akım) 1 1 250 
Elektrik ve elektronik telefon uzmanı 1 1 250 

4 
% 35 zam 

Genel toplam 

Devlet Hava Mey. îş. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 600) 


