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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşimde iki oturanı yapan Genci Ku
rulda : 

Sakarya Üyesi Turhan Kapanlı'nm Adalet 
Partisine katıldığına dair mezkûr Parti Grup 
Başkanlığı yazısı okundu, bilgi edinildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
Tekel Genel Müdürlüğü; 
Tarım Bakanlığı; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Orman Genel Müdürlüğü ve 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bütçeleri ka
bul olundu. 

7 Şubat 1966 Pazartesi günü saat 10 da top
lanılmak üzere Birleşime, saat 20,18 de, son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Bajkanveldli Çanakkale 
Sırrı Atalay Nahit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

t>9« 

B I R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 
Görüşmelere başlamadan önce 42 nci Birle-

2. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
BÛtçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/10; Cumhuriyet Senatosu 1/635) (S. Sayısı : 
727) 

ıBAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının açık oylaması yapılacaktır. 

şîmde kabul edilen iki ıbütçe tasarısı açık oy
larınıza sunulacaktır. 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2. — Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu. (Millet Meclisi 1/16; Cumhuriyet Se
natosu 1/633) (S. Sayısı : 728) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1966 
yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylaması 
yapılacaktır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Kamisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) (1) 

N) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇE
Sİ : 

2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/8; Cumhuriyet Senatosu 1/634) (S. Sayı
sı : 729) (2) 

(1) 716 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1966 
tarihli 38 nci Birleşim tutanağının sonundadır. 

(2) 729 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nundadır. 
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BAŞKAN — Ulaştırma Bütçesinin müzakere- 1 
sine geçeceğiz. I 

Bu bütçe üzerinde grup ve şahısları adına I 
söz almış olan sayın üyeleri arz ediyorum : I 

Sayın Ekrem Özden C. H. P. Grupu adına, I 
Sayın Gavsi Ueagök A. P. adına. I 

Şahısları adına söz alanlar : Sayın inci, Sa- I 
ym İnceoğlu, Sayın Arıburun, Sayın Yeşil- I 
yurt, Sayın Demir, Sayın Türkel, Sayın Ucu- I 
zal, Sayın Öztürkçine, Sayın Bozcalı, Sayın Çe- I 
tin. I 

Tertipte bâzı münakaşalar olması hasebiyle I 
önümüzdeki listenin söz isteme şeklini arz j 
ediyorum : Sayın İnci üzerinde, İnceoğlu aley- I 
hinde, Sayın Arıburun üzerinde, Yeşilyurt le- I 
hinde, Sayın Demir üzerinde, Sayın Türker 
lehinde, Ucuzal aleyhinde, Öztürkçine lehin
de, Bozcalı lehinde, Çetin üzerinde. 

ilk söz Cumhuriyet Halk Partisi Grupu I 
adına Saym Ekrem Özden'de. I 

Buyurunuz efendim. I 
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 

ADINA EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun muhterem 
üyeleri; I 

C. H. P. Senato Grupu adına Ulaştırma Ba- I 
kanlığı ve ona bağlı Kamu İktisadi Devlet I 
Teşekkülleri ile Hava Meydanları bütçeleri üze
rindeki görüşlerimizi yüksek huzurunuzda ki- I 
saca arz etmeye çalışacağız. I 

27 Mayıs 1939 tarih ve 3613 sayılı Kanunla 
kurulmuş olan Ulaştırma Bakanlığı, Bayın- I 
dirlik Bakanlığından ulaştırma ve haberleşme I 
hizmetlerini devralmıştır. Bilâhara 27 Haziran 
1945 tarihinde çıkarılan 4770 sayılı Kanunla I 
bu Bakanlığın hizmet alanı genişletilmiştir. I 
6382 sayılı Kanunla da Bakanlık kuruluşuna 
Sivil Havacılık Dairesi ilâve edilmiştir. Halen I 
Bakanlığın hukukî statüsü bu durumda olup, 
zamanımız ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte I 
değildir. Bakanlığın uhdesindeki esaslı Devlet 
vazifelerinin yerine getirilmemesi sebepleri I 
- Bütçe Komisyonu raporunda ve müzakercle- I 
rinde belirtildiği gibi - 20 seneden beri değişmi- I 
yen kaidelere bağlı bulunması ve kadroların I 
kâfi olmamasmdandır. Memleketimizin ulaştır- I 
ma meselelerine vazıyed etmiş onu murakabe ve I 
tanzim vazifesini ele almış bulunan Ulaştırma I 
Bakanlığının bu şekli ile kendisinden beklenen I 
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verimi sağlıyamadığı ve sağlıyamıyacağı mu
hakkaktır. Kadro ve personel kifayetsizliğin
den ziyade bilgili ve kudretli ellere ihtiyacı 
olan bu Bakanlık ve ona bağlı teşekküller hak
kında ıslah edici kanuni, idari ve malî tedbir
ler alınmasını zaruri görüyoruz. 

Ulaştırma Bakanlığına bağlı teşekküller : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü (Mülhak bütçeli), 
PTT Genel Müdürlüğü (İktisadi Devlet Te

şekkülü), 
TCDD Genel Müdürlüğü (İktisadi Devlet 

Teşekkülü), 
Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü (İkti

sadi Devlet Teşekkülü), 
D. B. Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü ( İ k 

tisadi Devlet Teşekkülü), 
T. H. Y. Genel Müdürlüğü. 
Şimdi bu Bakanlığa bağlı genel müdürlük

leri birer birer ele alarak durumlarını, ihti
yaçlarını göstermeye çalışalım. 

1. PTT Genel Müdürlüğü : 
1933 yılma kadar Umumi Muvazene Kanu

nuna tabi olan bu teşekkül bu yıl içinde 2208 
sayılı Kanunla mülhak bütçeli bir idare ha
line getirilmiş, 1943 yılında ise, 4454 sayılı 
Kanunla nevama bir iktisadi teşekkül haline 
sokulmuş ve 1953 te çıkarılan 6145 sayılı Kanun 
müesseseyi 3460 sayılı Kanuna göre idare ye 
murakabe edilen bir İktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirmiştir. 

1964 de ise 440 sayılı Kanuna tabi olmuştur. 
Halen PTT Genel Müdürlüğü bir İktisadi Dev
let Teşekkülü halini almış bulunuyor. 

Merkez teşkilâtı ile beraber 16 bölge ve 3 
Telefon Başmüdürlüğü ve yardımcı teşkilâtla 
Posta, Telefon ve Telgraf hizmetlerini yürüt
mektedir. 

Ayrıca İstanbul'da bir Hastahane, bir fabri
ka, Ankara'da bir atelyesi olan PTT Genel Mü
dürlüğü yurdun her tarafında vazife ifa etmek
tedir. 841 merkez, 454 şube, 198 acentelik ve 
1975 pul satıcılığı mevcuttur. Bunlara zamime-
ten, şehirlerarası telgraf ve telefon hatları, rad
yolink, kuranportör tesisleri kurulmuş olup 1533 
atlı dağıtıcı halk hizmetlerini görmiye gayret 
sarf etmektedirler. 

Fakat bütün bu tesis ve teşekküllerde cidden 
fedakârane çalışmalara rağmen, vasıta yetersiz-
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ligi yüzünden, bu hizmetlerin tam mânasiyle ve 
şikâyete sebebiyet verdirilmeden ifa ve ikmal 
edildiği iddia edilemez. 

Halâ telefon muhaberelerinde ti şikâyetler 
vardır. Hâlâ yıllardan ıberi telefon istiyenler 
sıra ibeklemıektedirler* Hâlâ istanbul'da bir adlî 
tebligat bir mahalleden bir mahalleye 10 günde 
gidebilmektedir. Tebrikler haftalarca postaha-
nelerde dağıtıcılar dinde 'kalmakta dır. Hâlâ bü
yük şehirlerde birbirinden uzak merkezler ara
sında küçük posta şubeleri 'açılamamıştır. Hâlâ 
bâzı merkezler de hattâ turistik vasfı olan ma
hallerde bile Posta merkez ve şubelerinden gece 
telgraf çekmek, telefondan istifade etmek müm
kün değildir. Ufaık gayretlerle ve az masraflar
la bunların bir kısmının telâfisine imkân »Idu-
ğuna kanaatimiz vardır. 

1965 yılında PTT'nin personel adedi 22 488 
dir. 1960 dan bu yana yılda % 3,4 oranında bir 
personel artışı olmuştur. Personel görevlerin
deki artış ise % 8,4 oranındadır. Yapılan hesap
lara göre personel masraflarında artış nisbeti 
personel adedine göre fazladır. Bunun da aylık
lara yapılan zamlarla 125 nci yıl ikramiyesinden 
ileri geldiği tesbit edilmiştir. Yüksek Denet
leme Kurulunun 1964 raporuna göre, personel 
giderlerinin uımuımi gider toplamına nisbeti 
% 57,4 olup, bu nisibot diğer memleketlerin bu
na müşabih idarelerindeki nisbetlere uygun düş
mektedir. 

İhzai malûmata göre personelin tahsil duru
mu 1960 dan 1964 e kadar gittikçe yüksek ve 
liseli olarak arttığı görülmektedir. Bununla be
raber kalifiye personel adedinin artması için ha
len % 3,1 yülksdk, % 17,4 lise nisbeti erinin art
tırılmasını temin etmek ve bu hususta gerekli 
tedbirleri almak zarureti aşikârdır. 

PTT idaresi personelinin tekâmülü için eği
tim merkezleri kurulması, kurslar açılması gibi 
bâzı çalışmalar görülmekte ise de bunların kâfi 
olduğuna kanaatimiz yoktur. Bilhassa teknik 
işlerin garpçı bâr zihniyetle inkişafını temin et
mek için geniş çapta bir çalışmaya ihtiyacol-
duğuna inanıyoruz. İdarenin meşgul olduğu bü
tün sahalarda ciddî bir tekâmül görülebilmesi 
için büyük gayretlerin sarfı zaruridir. 

Türkiye'de posta sevk ve idaresi ve emniyeti 
gittikçe tekâmül göstermekte ise de medeni mil
letlere nazaran çok geri bir durumda olduğu

muzu kabul etmek lâzımdır. İdare büyük şe
hirlerde bile sevkıyatını motorlu bir hale getir
miş değildir. Bu hususta nakliyat şirketleri ile 
işbirliği yaparak meselenin rasyonel bir şekil
de hallini temin edici faaliyetin içine girilmeli
dir. Köylerimize ancak 10 günde har posta uğra
maktadır. Bu acı hakikat bir felâkettir. Köylü
nün kalkınması, haberleşmesi, memleket ve dün
ya ile irtibatının temin edilmesi noktasından 
köylerimize 10 günde bir postanın uğra/ması af
fedilemez bir noksandır. Bu şekil devam ettiği 
müddetçe köyde postanın olduğunu iddia ede
meyiz. idarenin biran evvel buna müsmir çare
ler bulması lâzımdır. 

Telgraf muhaberelerinde geçen senelere na
zaran bir tekâmül göz;e çarpmaktadır. Ancak çe
kilen telgrafların alıcısına çak geç gittiği hu
suslarına mütaalHk şikâyetler tevali etmektedir. 
İstanbul'dan İzmit'e bir telgraf 48 saatte git
mekte, ototbüs veya tren 2 veya 3 saatte buraya 
varmaktadır. Telgrafların bu şekilde gecikmele
rinden çok önemli hususi ve umumi zararlar te
vellüt etmektedir. İdare bu zararlarla sorumlu 
olmadığından çaresini düşünmemektedir. Kar
şısında rakip bir idare olmadığından bu kabil 
şikûyetlerıe idarece bir önem verilmemektedir. 
Halik idaresinde bu fikirlere iltifat etmek müm
kün olamıyacağından telgraf muhaberelerinin 
gecikmelerine artık bir son verme zamanı gel
miştir. 

İdarenin telokominikasyon işlerini uzun yıl
lar sürüncemede bırakmasını doğru bulmuyoruz. 
Bu konunun biran evvel ele alınmasını arzu 
ediyoruz. Telekominikasyon işinin hâlâ halledil
memiş olmasının nedenlerini Sayın Balkanın ka
mu oyuna bu kürsüden açıklamasını rica ederiz. 

Türkiye'nin büyük şehirlerinde telefon abo
nesi olmak mühim bir problem (halinde hâlâ 
devam etmektedir. Uzun yılardan beri telefon 
bekliyeıı talipler bir ümit ve işaret dahi göre
memenin üzüntüsünü çekmektedirler. 

İstanbul'da 80 000 e yakın vatandaş inti
zar içindedir. 5 000 numarahk küçük santraller
le çalışılıyor. Bu bapta geniş bir hamleye ihti
yaç vardır. Meselâ müracaat eden vatandaşlar
dan 500 lira avans olarak alınsa 40 milyon lira 
toplanır. Bununla pek mühim bir adım atılabi
lir. Bu teklifin samimiyetle üzerinde durulma
sını isteriz. 
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Telefon arızalarının da büyük şehirlerde 

düzeltilme işleri gevşek bir şekilde devam et-
'mökteıdir. Arızaların giderilmesi haber verildi
ği hailde aradan günler geçmektedir. Bu vazife
lere daha kudretli personelin getirilmesinde 
fayda vardır. 

Ara santrallerde görev alan personelin müş-
terlllepe iyi muamele etmedikleri vâki şikâyetler
den anlaşıfcrıaıktadır. Burada da eeıki ciddiyet 
kaybolmuş sayılmaktadır. 

Bilhassa İstanbul'la diğeır şehirlerarası tele
fon görüşmeleri bir azap ve işkence halini almış
tır. Memurlar normal Ankara görüşmelerini 
umuı zamana muıtavakkıf olduğunu söyletmekte 
buna mukabil acele muhaberenin 15 dakikada 
olabileceğini İsrarla beyan etmektedirler. Nor
mal görüşmeler bu suretle ortadan kalıkımış-
tiT. İdarenin bu şekilde hareket etmeye, halkı 
zarara sokmaya ve böyle usullerle menfaat te
min etmeye hakkı yoktur. 

İdarenin teleks işini ele alarak bu sahada 
haberleşmeyi çok kolay bir hale getirip, tele
fon ve telgrafın yüklerini hafifletmesi memle
kette yeni bir çığırın açılmasına yardım et
miştir. Bu husustaki çalışmalar takdire şayan
dır. 

Bütçe Karma Komisyonu, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçe raportörlerinin tanzim ettikleri bu idareye 
ait temennilerin bir kısmıma iştirak ediyoruz : 

1. İdarenin 440 sayılı Kanundan rahatça 
faydalanmasını temin etmek için onun çalışma
larına kısmen mâni olan 'bâzı (kaidelere bağlı 
kalarak, maliyet altı hareket etme mecburi
yetlerinden uzaklaştırılması artık bir zaruret 
ve mecburiyet halini almıştır. Yani «bedevacı-
lık». Bundan vazgeçelim diyoruz. 

2. Telefon intifa hakkına haciz konulması 
usulünün kanuni hükümler getirilmek suretiyle 
IkaMırılması icabetmaktedir. İki tarafın borç 
ve alacakları yüzünden üçüncü bir şahıs olan 
PTT idaresinin zarar görmesini hiçbir hukukî 
esasla kabili telif görmüyoruz. 

3. Hükümetin (Posta tasarruf sandıkları) 
Kanunu ile (Posta çekleri tüzüğü) nün biran 
evvel ele alınmasını önemle dilediğimizi beyan 
etmek isteriz. 

4. Resmî daireler, belediyeler ve sair daire
ler telefon borçlarına önem vermemektedirler. 
Bunun pratik tahsil usulü Devlet alacaklarında 
idarece Maliyeye gönderilmesi ve Maliyenin de 

bunu toptan PTT ye ödenmesi suretiyle tak
viye edilmesidir. Böylece ihtilaf lan n tamamen 
ortadan kaldırılması zımnında .tedbirler bulun
muş olacaktır. 

5. Posta kutuları adetlerinin fazlalaştırıl
ması, bunların paket alacak sakilde büyütülmesi 
ve her kitapçı dükkânında bayilikler tesis olun-
iması dileklerimiz meyanındadır. 

v 6. PTT hastahanesıi bugün kıymetli bir sağ-
hk yuvası halindedir idareye faydalı olmakta
dır. Fakat bir hastahane kurmak ve idare et
mek müessesenin çalışma hudutları dışındadır. 
Bu hastahanenin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığına devredilerek mukavele ile Sigorta has-
tahanelerinden istifade etmenin yolu bulun
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar : 
Kamu İktisadi Devlet Teşekkülleri meya-

nınıda mütalâa ettiğimiz PTT Genel Müdürlüğii 
kendi elinde olan ve olmıyan bütün noksanları 
ile beraber mümtaz bir Türk müessesesi olacak 
vatan vazifesine kıymetli elemanlariyle devam 
ettiğini görmekle bahtiyar olduğumuz ve kal
kınma plân ve programlarına uygun olarak bü
yük gayretler sarfı suretiyle hedeflerine ulaşa
cağına emin bulunduğumuzu beyan etmek iste
riz. 

2. Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü : 
Bankacılık, Türk sularında ve yabancı deniz

lerde ulaştırma işleri, İstanbul ve İzmirde şehir 
hatları hizmetleri, İstanbul, İzmir, Trabzon ve 
Giresun Ilıman hizmetleri, tersane faaliyetleri, 
Van Gölü işletmesi, gemi kurtarma işleri, kıyı 
emniyet hizmetleri, 25 sene müddetle kiraladı
ğı Yalova işletmeleri müesseselerini kapsıyan 
ve 5842 sayılı Kanunla teşekkül eden Denizcilik 
Banikası T.A.O. na Yüce Senatonun önünde te
mas etmek istiyoruz. 

Bankanın memur ve müstahdem kadroları 
adedlerinin azaltılması (hususunda ileri sürükn 
tedbire Bankanın kısmen riayet ettiği, fakat 
yine de salim bir sahaya gelindiğine dair işaret 
yoktur. 

Masa başında oturan memur kalabalığının 
maalesef önüm geçilmemiştir. İhtilâlden sonra 
yapılan revizyona riayet edilmemiş, bilhassa hu
kuk müşavılrliğindeiki eksiltme, iş aynı durumda 
okluğu halde, muhafaza edilmiyerek adama iş 
bulma prensibi Demokrat Parti zamanında ol-
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duğu gibi hassasiyetle muhafaza edilmiştir. Şu 
veya bu kimseyi korumak için ve partilere men-
sıub'yc'ti nazara alınarak yapılan tâyinlerin hiz
metleri aksattığını tabiî görmek zamanı gelip geç

miştir. Hükümetlerin bu yolda öncü olmaları arzu 
edilirken ardı sıra alman Hükümet kararları bizde 
bir hayal kırıklığı tevlidetmiştir. Hükümetin tutu
mu Kamu iktisadi Devlet teşekküllerine de sira
yet etmiştir. Söz buraya gelmişken C.H.P. Se
nato grupu adına kesin olarak ifade edeyim ki, 
biz gerek Hükümetin ve gerekse Kamu İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin bu yoldaki haksız ve 
kanunsuz tasarruflarını adım adım takibetmek-
teyiz. İcabıettiıkçe ikaz vazifelerimizi de yerine 
getinmdkteyiz. Tahaddüs edecek kötü sonuçlar
dan A.P. iktidarının mesul olacağı tabiîdir. 

Sayın senatörler, 
Çeşitli yerlerden araba ile memleketimize ge

len turistlerle sıkı ilgisini göremediğimiz Banka
nın Yalova - Kartal ve Acıbadem - Çanakkale 
araba vapuru seferlerini mutlaka takviye etme
lidir. İstanbul içinde trafiği hafifletmek, benzin 
sarfiyatını azaltmak maksadiyle Yeniköy - Bey
koz arasında bir araba vapuru seferi ihdası şart
tı.-. Bilhassa Yaz aylarında bu seferin ne kadar 
lüzumlu olduğunu izaha lüzum görmüyoruz. 

Tersanelerimizde ufak çapta gemi inşasına 
müsait bir ortam mevcuttur. Tersanelerde yaptı
ğımız tetkiklerde ve kıymetli elemanların ifade
lerine göre orta gemilerin inşasına müsait her 
türlü vasıtanın mevcut bulunduğu meydana çık
mıştır. Senelerin uzun tecrübelerine malik, feda
kâr elemanlar bu inşaatın yürüyebileceğini ısrar
la ifade etmektedirler. 

Şurasını kabul etmek lâzımdır ki, 1965 yılın
da Deniz Kuvvetlerimiz için 12 aded çıkarma ge
misi inşa edilmiş ve 3 tanesinin de inşa halinde 
bulunduklarını iftiharla beyan etmek isteriz. Geç 
kalmış bir konu olan bu meselenin halli için ya
pılan gayreti takdirle yâdetmemek mümkün de
ğildir. 

Bankanın kurulduğu 1952 yılından bu yana 
â-r sene zarfında Banka 8 sene kâr ve 6 sene de 
zararlı olarak bilançolarını kapatmıştır. Banka
nın kârla kapandığı yıllarda ceman 131 894 000 
lira kâr sağlanmış, buna mukabil 1964 yılı dâhil 
5 sene içinde 74 462 000 lira zarar kaydetmiştir. 
Bankanın 1965 yılı bilançosunu 30 000 000 lira 
zararla kapatacağı tahmin edilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Bu zararların nereden tevellüdettiği sorusu

na müspet bir cevap verilememektedir. Bütçe ve 
Plân Karma Komisyonu raportörlerinin tanzim 
buyurdukları raporun 36 ncı sayfasında bu zara
rın kanuni zaruretler ve toplu sözleşmelerden te
vellüdettiği iddia olunmaktadır. Halbuki toplu 
.«•özleşmelerin yapılmadığı ve akar yakıt fiyatla
rının artmadığı zamanlarda da Bankanın zarar 
içinde bulunduğu göz önünde tutulursa zararla
rın daha başka sebeplerden ileri geldiği kesin 
olarak anlaşılır. Bütün dünyada bu gibi mües
seseler milyonlarca gelir sağladıkları ve zararları 
hemen hemen bulunmadığı halde, 3 tarafı deniz
le çevrili Türkiye'de-deniz vasıtalarının büyük 
kısmına malik olan bu müessesenin her se
ne bilançosunu zararla kapatmasına seyirci kai
ni ek hepimize haşyet veriyor. 

Elbirliği ile ve mütehassıs elemanlarla bu işlet
menin rantabl bir kamu iktisadi devlet teşekkü
lü olmasını sağlamak için süratle gerekli tedbir
lerin alınmasını candan temenni ediyoruz. 

Bu zararların haricinde müessesenin taahhüt
leri yekûnu 737 000 000 lira olup bunun 
634 000 000 lirası iç ve 123 000 000 lirası dış 
borçlara aittir. Her sene zarar eden müessesenin 
bu borçların altından nasıl kalkacağını düşün
mek hepimize hayret veriyor. 

Lira 

iç borçların dağılımı : 
Devlet Yatırım Bankasına 
T. C. Merkez Bankasına 
Diğer senet karşılığı 

Dış borçlar : 
Konsolidasyona tabi borçlar 
Diğer borçlar 

610.687.621,53 
10.927.794,68 
12.387.562,77 

91.738.450,91 
31.615.684,93 

Müessesenin bunlardan başka Petrol Ofisine 
21 milyon lira borcu vardır. Bu feci hal kâfi gel-
miyormuş gibi Denizcilik Bankasının bir de baş
ka müesseselerle iştiraki sağlanmıştır. Bunlar da: 

Lira 

Deniz Nakliyatı T. A. Şirketine 56.100.000 
Türk Turizm Bankası A. Ş. 1.000.000 
Kimya Türk Anonim Şirketine 250.000 
Turizm Seyahat Anonim Şirketine 20.000 
Basın İlân Kurumuna 50.000 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Fikrimizce Denizcilik Bankasının iştigal sa
hası itibariyle Kimya ile, Basın İlân Kurumu ile 
en ufak bir ilgisi olmadığı halde ve her sene mu
azzam zararlara duçar olmasına rağmen bu şir
ketlere iştirak etmesi gülünç telâkki edilir. 

Müessesenin bu ortaklıklardan ayrılma ve pa
rasını kurtarma imkânlarını araması temenni 
olunur. Hükümetin bu konular üzerinde hassasi
yetle eğileceğini ümidetmek isteriz. 

3. Denizcilik Bankası Deniz Nakliyatı Türk 
Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü : 

Bu genel müdürlük 5842 sayılı Kanuna göre 
22 Haziran 1955 tarihinde 110 000 000 nominal 
sermaye ile teşekkül etmiştir. Halen Genel Mü
dürlük 440 sayılı Kanunun şümulü dâhiline 
alınmış bir kamu iktisadi devlet teşekkülü halin
de vazifesine devam etmektedir. 

Müessese iç ve dış sularda her türlü nakliyat 
işleri yapmak ve acentalar açmak suretiyle ken
disine düşen görevleri yerine getirmek gayreti 
içindedir. İşletmenin personel toplamı 1 697 yi 
bulup, 843 i belgesizdir. 341 i ilk, 108 i orta, 120 
si lise ve 280 i yüksek tahsillidir. 

Bu vaziyet işletmeden beklenen randımanı te
min edici niteliği ihtiva etmemektedir. Her hal
de en kısa bir zamanda durumun düzeltilmesi 
temenniye şayandır. Bidayette müesseseye mal 
olarak verilen 100 000 000 nominal scnnayeye 
döner sermaye ilâve edilmediği için müşkülâtla 
karşılaşılmıştır. Buna zamimeten 70 sayılı teb
liğ ile yük nakliyatının libere edilmesi 1962 ve 
1963 bilançolarının zararla kapatılmasına sebe
biyet vermiştir. Ayrıca Dünyayı saran navlun 
müşkülâtı da bu zararları yükseltmiştir. 

Sıkı bir çalışma ve piyasanın kısmen düzel
mesi 1964 bilançosunu nispeten hafif bir zararla 
kapatmak imkânını bulmuştur. Bununla bera
ber zarar 90 963,38 liradır. 

Sermaye tezyidi yerine ortakların kabul et
tikleri 90 000 000 liralık obligasyon ihracının 
tercih edilmesi kararı kanaatimizce iyi olma
mıştır. Çünkü bunlar için işletme 74 milyon lira 
faiz ödemek ıstırarında kalacaktır. 

Müessesenin 285 milyon liralık diğer borçla
rına karşılık sadece îpar Transport Şirketin
den 14 milyon lira alacağı vardır. Teşekkülün 
32 şilebi ve 4 tankeri vardır. Filhal Amerika, 
Kontinant, Adriyatik, Akdeniz hatlarında mun

tazam sefer yapan bu gemilerin büyük bir kıs
mı maalesef ihtiyarlamıştır. Bir zaman gelecek 
bu yüzden Umum Müdürlük çok müşkül bir du
ruma girecektir. 

Müessesenin bu hususta ne düşündüğünü, 
neler tasarladığını ve Ulaştırma Bakanlığının 
bu çok önemli millî dâva karşısında şimdiden 
ne gibi tedbirler aldığını anlamak isteriz. 

Karma Komisyon raportörlerinin beyanları
na göre bâzı ufak ısmarlamalara girişildiği an
laşılmakta ise de bunların teferruatı izah ve be
yan edilmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
İhtilâlden sonra kurulan soruşturma kuru

lunun kararı ile îpar Transport Limited Şirke
tine ait 4 geminin yeddiadil vazifesinin müesse
seye verilmesi dolayısiyle müessese 14 milyon 
liralık bir masraf yapmıştır. Müflis bir limited 
şirketin bakiye kalan köhne 3 gemisinin satı
şından bu milyonların temin edileceği düşünü
lemez. Kronik bir mesele halini alan bu yeddi1-
adillik vazifesinin bir an evvel halledilmesini 
temenni ediyoruz. 

Ecnebi devletlerin tatbik ettikleri bayrak 
himayesi yardımlarının yapılması ve İktisadi 
Devlet Teşekkülleri yüklerinin şirket gemile
rine verilmesi, şirketi faiz ödemekten kurtara
rak hiç olmazsa sermayesinin 500 milyona ib
lâğı zaruri görülmektedir. Her türlü ihracat 
emtiasının harice çıkarılmasında tüccarların 
kendi bayrağımızı taşıyan gemilere bağlı kal
malarını temin edici tedbirlerin alınması bu 
şirketin kalkınmasına ve dolayısiyle memleket 
ekonomisinin gelişmesine sebebolacağı tabiîdir. 

4. Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Ge
nel Müdürlüğü : 

Aziz arkadaşlar, 
60 milyon lira itibari sermaye ile bir ano

nim ortaklık olarak kurulan Türk Havayolları 
27 Mayıs İnkılâbını mütaakıp 23 sayılı Kanuna 
tabi tutulmuş ve bilâhara 440 sayılı Kanuna gö
re toplanan Ortaklar Umumi Heyeti Türk Ha
vayollarının kendi özel kanun ve anatüzükleri-
ne göre yürütülmesini uygun görmüştür. 

6623 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre 
her sene sonundan en az 30 gün evvel mütaakıp 
senenin hizmet ve faaliyet programını hazır-
lıyarak Maliye ve Ulaştırma Bakanlığının tas
dikine sunmak ve işletme açıklarının Ulaştırma 
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Bakanlığı bütçesine konulacak tahsisatla karşı
lanmasından ibaret olan ilişiklerinden başka 
Devlet bütçesi ile bir alâkası yoktur. 

146 uçucu, 68 idareci personel, 393 teknisi-
yen ve makinist, 330 işçi ve müstahdem, 439 
yer personeli olmak üzere 1 403 memur, işçi ve 
personelden teşekkül eden Türk Havayolları 
muayyen iç ve diş hava hatlarımızda hizmet 
görmektedir. 

Havayollarının en mühim meselesi personel 
davasıdır. Üzülerek ifade edelim ki, Türk Ha
vayollarında yetişmiş, tecrübe görmüş kıymetli 
elemanlar emsali şirketler memurlarına göre az 
ücret almaları yüzünden müesseseyi terk etmek
tedirler. 1956 yılından bu tarafa, Pan Ameri
kan işbirliğinden sonra Türk Havayollarından 
çıkan yetişmiş personelin adedi 120 yi bulmuş
tur. Bunlar daha güzel şartları sağlıyan yaban
cı şirketlere, özeî sektör müesseselerine gitmiş
lerdir. 

Bu sebeplerle tatbik edilecek ücret sistemi-
liiil değişik ölçülerle ele alınmasının doğru ola
cağına kaaniiz. Bunun hemen realize edilmesi
ni ilgililerden bekleriz. 

Orta Şarkılı yarım asra yakın en eski hava
yolu teşekkülü olan bu varlığı idame etmek, ca
zip kılmak istiyorsak her biri ayrı ayrı birer 
kıymet olan elemanlarını başka bir kapı ara
maktan kurtarmak vazifemizdir. Onlara emsal
leri gibi rahat bir hayat ve ümitli bir gelecek 
temin etmeliyiz. 

Pek muhterem senatörler, 
Sermâyesinin % 93 ü Türk Havayollarına 

aidolân (Uçak Servisi Anonim Ortaklığı) Yeşil
köy ve Esenboğâ Hava Meydanlarında yabancı 
şirketlere yer bulmak, ikram etmek ve otobüs
lerle nakliyat yapmak gibi hizmetlerle meşgul 
ise de büyük zararlar ve ufak kârlar içinde dö
nüp dolaşan bu şirketin hukukî durumunu tes-
bit etmemiz lâzımdır. Daha verimli tedbirler 
sayesinde çalışma sahasının gelişmesi mümkün 
olamadığı takdirde bu şirketin tasfiyesi cihetine 
gidilmesinde fayda olacaktır. 

Havayolları gün geçtikçe malî bakımdan bir 
inkişaf göstermektedir. Sizlere özet olarak bir 
fikir vermek için 1961 den 1965 e kadar malî 
durumu bildirmek isterim. 

T. H. Y. 1961 de 21 milyon küsur zarar, 
1962 de 17 milyon küsur zarar, 

1963 te 27 milyon küsur zarar, 
1964 te 18 milyon küsur zarar, 
1965 te tahminen 8 milyon zarar, 
Tam bir çalışma içinde azamî tasarruf ile 

sağlanan bu neticelerin bu Türk müessesesinde 
feragatle çalışan memleketçi, idealist vatandaş
larımız himmet ve gayretleriyle tahakkuk ettiği
ni iftiharla söylemek isteriz. 

Şirket 1965 yılında vergi resim ve harç ola
rak 12 milyon lira ödemiştir. Akar yakıt gider
leri de döviz giderleri meyanmda mütalâa edil
diği takdirde 19 milyon liralık bir döviz tasarru
fu sağlanmış bulunmaktadır. Hava yollarında 
bugün işler durumda 4 aded Viscount, 8 aded 
F 27, 17 aded DC 3, 2 aded 47 Kargo uçağı var
dır. 

Dış hatlarında' kullanılan Viscount uçakları 
ihtiyaçları tatminden uzaktır. Bunların hemen 
jet yolcu uçakları ile değiştirilmesi zaruridir. 
Dış hatlarda jetlerden gayri uçak kullanmıyan 
ecnebi şirketlerle rekabet etmek imkânı olmadı
ğından bu değişikliğin biran evvel realize edil
mesini temenni ederiz. 

Dış hatlarda Afrika ve diğer Arap ülkelerini 
nazarı dikkate alarak bu memleketlerin havayol
ları ile (Suudi Arabistan'la olduğu gibi) anlaş
malara varılması her halde Türkiye'nin harici 
siyaseti bakımından da pek lüzumlu olduğuna 
kaani bulunuyoruz. 

İç hatlarda yolcu nisbetleri her sene artmış, 
halkımızın havayollarımıza itimadı genişlemiştir. 
Ancak doğu illerine kâfi miktarda ilâvelerin ya
pılmaması üzücüdür. Buralara yapılacak ilâvele
rin kâr getireceğine inanıyoruz. 

Yabancı büyük uçak şirketleri ile teknik iş
birliği konusunda temas ve müzakerelere girişti
ğini bildiğimiz Türk Havayollarının dış hatları-
mızın inkişafını malî, kâr - zarar, yatırım ve fi
nansman cephelerini kapsıyan bir projeyi alâ
kalı Devlet dairelerine tevdi ettiğini memnuni
yetle müşahede etmiş bulunuyoruz. Şirketin bu 
plân dâhilinde inkişafını sağlamak onu Şark'in 
en modern bir müessesesi halinde görmek büyük 
emellerimizden biridir. 

5. T. C. Devlet Demiryolları : 
Çok kıymetli senatörler, 
T. C. Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü 

440 sayılı Kanunla bir İktisadi Devlet Teşekkü
lü haline getirilmiştir. Tesislerinin büyük bir 
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kısmı miadını doldurmuş, yıpranmış yeni şekline 
rağmen mütedavil bir sermaye ile desteklenme
miş olan Devlet Demiryolları Umum Müdürlü
ğü maalesef bugün büyük zararlar içinde boca
layan bir müessese halindedir. 

Bina, arazi, nakliye vergileriyle gümrük ver
gisi ve sair resim ve vergilerin tazyiki altında ka
lan Devlet Demiryollarının 10Ö milyon lirayı 
aşan ağır bir mükellefiyetin altında olduğunu 
söylersek işletmenin bugünkü acıklı durumunu 
ifade etmiş oluruz. 

Bu müessesenin de en mühim derdi personel 
davasıdır. Personel çokluğu yukarıda arz etti
ğimiz zarar sebeplerine ilâve edilen mühim bir 
faktördür. Raporun 59 ncu sayfasındaki tablo
yu gözden geçirdiğimiz zaman göreceğiz ki, 1960 
dan 1964 senesine kadar geçen zaman içinde me
mur adedi bakımından bir iniş olduğu halde 
1965 te aded yine artmıştır. 1960 da memur adedi 
60 091 olduğu halde 1965 te bu rakam 64 117 
ye fırlamıştır. Bu hal devam ettiği müddetçe 
Devlet Demiryollarımızm zarar batağından kur
tulmasına imkân tasavvur edilemez. Yanlış an
laşılmaya meydan bırakmamak için derhal ilâve 
edelim ki, biz bu sektörün bir memur tasfiyesin
den bahsetmiyoruz. Biz yeniden memur alma
mak, çekilen, emekli olan veya vefat eden memur
lar yerine kimseyi almamak suretiyle meselele
rin halledileceğini iddia ediyoruz. Daimî veya 
muvakkat işçi kısmı hariç olmak üzere persone
lin tahsil ve ihtisas durumu da pek parlak de
ğildir. Durum şöyledir : 

Tahsil durumu Toplam 

Yüksek mühendis ve mühendis 100 
Doktorlar 187 
Avukatlar 53 
Diğer yüksek okul mezunları 278 
Lise ve liseye muadil tahsilli 644 
Sanat enstitüsü ve okul, TCDD mes

lek okulu ve diğer meslek okul uzmanları 1 892 
Ortaokul mezunları 3 754 
İlkokul mezunları 10 254 
Belgesizler 9 524 

Toplam 26 686 

Personel konusuna temas ettiğimiz şu sıra
da önemli olduğunu inandığımız bir noktayı 
yüksek huzurunuza getirmek istiyoruz» 

PTT Genel Müdürlüğü aktif memurlarından 
emekliye ayrılanların aylıkları hesap edilirken 
her 12 ay 15 ay olmak üzere hesaplanır. Devlet 
Demiryollarında ise ateşçi ve makinist hariç, 
gardöfren, kondüktör, şeftren, tren müfettişleri, 
tren- muayene memurları, muhabere memurları, 
hareket memurları, istasyon şef ve gar müdürleri, 
gişe memurları bunlardan mahrumdur. Trende 
giden görevli bir posta memuru ile aynı trende 
vazife gören kondüktör, şef veya müfettiş ara
sındaki fark nedendir? Bunu anlamak mümkün 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, bir mesele daha var, 
0 da şu: 

Devlet Demiryollarında gişe memurlarına 
ayda 10 lira kasa açığı tazminatı verildiğini 
biliyor musunuz? Ayda 10 lira... Bu tatbikat 
Sultan Hamit zamanından kalmadır. O zaman 
1 altın verilirmiş ve bu hâlâ devam ediyor. 
Devletin diğer dairelerinde kasa tazminatı yüz
lerce lirayı geçtiği halde Devlet Demiryolları 
gişe memurlarına tamnan 10 liralık hak gü
lünçtür. Bu haksızlığın biran evvel düzeltil
mesini ilgililerden rica ederiz. 

Devlet Demiryollarının 1960 dan 1965 se
nesine kadar olan zararı şöyledir : 

1960 da 157 milyon lira zarar, 1961 de 227 
milyon lira zarar, 1962 de 297 milyon lira za
rar, 1963 de 366 milyon lira zarar, 1964 de 
390 milyon lira zarar, 1965 de 250 milyon lira 
zarar (ancak 1965 senesi zararı kesin olmayıp 
tahminidir.) 

Kamu İktisadi Karma Komisyonunun ulaş
tırma sektörüne ait bundan bir müddet evvel 
arz ettiğimiz mütalâaları burada tekrara lü
zum görmüyoruz. Devlet Demiryollarının bu 
zararlarını hiç olmazsa baş başa getirmek için 
gereken tedbirlerden uzun uzun o vakit bah
setmiştik. Ancak burada da bütçe münasebeti 
ile bir nebze bu esasları huzurunuza getirmeyi 
memleket yararına uygun buluyoruz. Her şey
den evvel Devlet Demiryollarının büyük vergi, 
hare, resim mükellefiyetlerinden katî olarak 
kurtulması lâzımdır. Karayollarında yol ve 
yolcu taşıyan vasıtalar hiçbir vergi mükellefi
yetine tabi olmadıkları halde Devlet Demir
yollarının çekilmez yükler altında ezilmesine ve 
bunlara göz yumulmasına hiçbir vicdan razı 
olamaz. Dengenin muhakkak surette tesisi za
ruridir. 
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Her yerde kaldırıldığına şahidolduğumuz 
buharlı işletme usulünün biran evvel tasviycsi 
ile demiryollarının motorlu veya elektrikli cer 
vasıtaları ile teçhiz edilmesi artık kaçınılmaz 
bir hal almıştır. Bâzı hamulenin yük vagon
ları ile nakli doğru değildir, bunların da ay
rıca frigorifik vagonlarla nakli icabettiğinden, 
hiç olmazsa bunların 100 adedine çıkarılması 
işletmeye kâr temin edecektir. 

Yatırımların ve fabrikalar imalâtının ağır 
yürüdüğü de bir hakikattir. Kapı kilidi temini 
yüzünden imal edilen vagonların uzun zaman 
fabrikalarda bekletilmesine akıl erdirmek ko
lay değildir. Aksaklıkların, lüzumlu malzeme 
ihzaratmın zamanında ve yeterli surette ya
pılmamış olmasından ileri geldiği anlaşılmak
tadır. işletmenin iyi bir safhaya gelmesi zım
nında yapılan çalışmalar meyanmda büyük 
masraflarla hariçten getirtilen uzmanların ver
dikleri raporlara itibar gösterilmediğini üzü
lerek görüyoruz. Bu raporlar memleketimiz 
realitelerine uygun ise neden dolayı tatbik et
miyoruz? Ve eğer bu raporlara ihtiyaç yoksa 
neden dolayı bu uzmanları büyük masraflarla 
getirtiyoruz ? 

Özet olarak diyebiliriz ki, Türkiye Devlet 
Demiryolları Umum Müdürlüğü her bakımdan 
bütün teferruatı ile ele alınmalı ve süratle eko
nomik ve sosyal tedbirler tatbik edilmeli ve be
hemehal bu işletmenin kalkınması temin olun
malıdır. 

Devlet Demiryollarından bahsederken Ya
taklı Vagonlar Şirketine ait görüşlerimizi de 
ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 

Türkiye'de mühim bir ulaştırma ihtiyacına 
cevap veren Yataklı Vagonlar Şirketi burada
ki servislerine önem vermemektedir. Şirket 
demode olmuş, ömrünü doldurmuş vagonları 
değiştirmediği gibi uzak yolculukları icabetti-
ren ekspreslere bağlanan vagonları da en köh
nelerinden seçmektedir. Bunlar yıpranmış, ta
mamen hurdalaşmış, her türlü konforu bo
zulmuş durumdadır. Hele restoranlarının bir 
vagondan farkı yoktur. 

Şirketin istanbul'da yalnız Harbiye'de bir 
şubesi vardır. Karşı tarafta şubesi bulunma
maktadır. 

Ankara'dan veya İstanbul'dan verilen bi
letler de bir yerin birkaç kişiye verildiği sık 
sık görülmektedir. Bu yüzden hoşnutsuzluk
lar, rahatsızlıklar ve hattâ kavgalara her ka
tarda raslanmaktadır. 

İdarenin İstanbul ve Ankara'daki şubeleri 
bir umum müdürlük edası ile çalışmaktadır. 
Şirket Türkiye'de bir ulaştırma işinin kendisi
ne tevdi edildiğini Türk halkının hizmetinde 
bulunduğunu anlamak istemiyen bir tavır için
dedir. Bu şubeler sabahleyin 9 da açılır, öğ
le tatili yapar, akşam 17 de halka kapılarını 
kapar. Tatil günlerinde yataklı vagonlardan 
bilet almak mümkün değildir. Durup durur
ken fiyatları yükseltir. Bir ulaştırma mevzuu
nu bu kadar gayriciddî kullanan müessesenin 
aklını basma getirmek için Bakanlığın süratle 
harekete geçmesini talebediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet Demiryollarından bahsederken bir -

iki noktaya daha temas etmek isteriz. Yolcular 
Devlet Demiryollarında rahat seyahat edeme
mektedirler. Bilhassa Doğu ve Güney - Doğu 
Anadolu katarlarında yolcular durmadan bilet 
kontroluna tabi tutulmaktadırlar. Bu hal çe
kilmez bir hal almıştır. Yolcunun bir kere bi
leti kontrol edildikten sonra onu rahat bırak
mak lâzımdır. Tekrar tekrar, mütemadiyen 
rahatsız etmenin mânası nedir, anlaşılamıyor. 
Uzun yolculuklarda temizlik hemen hemen ya
pılamamaktadır; Helalar berbattır, sular ke
siktir, camlar kirlidir, yerler perişandır... Tren 
yolculuğu bu manzarayı arz ederken zarif hos-
tcsli, bedava yemekli, hattâ sincmalı, temiz ha
valı, muntazam kaloriferli, uygun kaloriferli 
otobüslerle yolculuk etmeyi düşününüz... Bu 
vaziyet karşısında demiryollarımız otobüslerin 
rekabetine dayanamıyarak mağlûbolmııştur. 
Demiryolları bu noksanlıkları gidermekle bera
ber, turistik seferler tanzim etmeli, Türkiye'
nin her tarafına gidebilecek kombine biletler, 
aile gezilerine meydan vermeli, kompartıman 
biletleri toptan verilmeli, toplu geziler tertibet-
meli ve bunlarda tenzilâtlı satışlar ihdas et
melidir. Ayrıca Devlet Demiryolları, Havayol
ları, Denizyollarındaki tarifeler de otobüslere 
nazaran çok fazladır. Bunun ayarlanması lâ
zımdır. Tarifeleri indirmekle zarar olacağı ka
naatine iştirak etmiyoruz. Havayollarında ya-
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pılan indirme zarar yerine kâr getirmiştir. Bu 
itibarla hâdisenin Devlet Demiryollarında da 
tatbiki daima mümkün olur. 

6. Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğü : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü memleketimizdeki hava meydan-
larmın işletilmesi, hava trafiğinin ülkemizde 
kontrolü ve havacılıkla ilgili telekomünikasyon 
hizmetlerinin uluslararası ve ulusal isteklerimi
ze uygun olarak en son teknik ilerlemelere gö
re yürütülmesi için 6686 sayılı Kanunla kurul
muştur. Bu kanuna göre işletme: 

Devlete aidolup kendisine verilen sivil ha
va liman ve maydanlarım ve bunlara ait her 
türlü tesisleri işletmek, 

Hava seyrüsefer, telekomünikasiyon, hava 
trafik kontrol cihazlarını ve sistemlerini işlet
mek ve hizmetlerini ifa etmek, 

İşletmekte olduğu hava liman ve meydan
larının her türlü bakımı ile devamlı tamirleri
ni yapmak, vazifelerini yerine getirmeye ça
lışmaktadır. 

Genel müdürlük hakiki ve hükmî şahıslara 
ait hava meydanları ve limanları ile askerî 
meydanları da anlaşmaları gereğince işletebile
ceği gibi, işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, te
sis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakanlığı 
ile mutabık kalarak yapmaya da yetkilidir. 

Uçuş emniyetini esaslı bir şekilde sağlıya-
bilmek için genel müdürlük imkânlarının tev
si edilmesi zaruridir. Şehir ve kasabalardan 
uzak dağ başlarında kurulmuş seyrüsefer yar
dımcı istasyonlarının aksamadan devamı için 
gerekli faaliyete geçilmelidir. 

Kış mevsiminde gayrifaal duruma düşen 
Van, Siirt, Elâzığ, Gemerek istasyonlarının 
karda yürüyen paletlerle teçhizi şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu işletmenin başındaki umum müdürün 

yeni Hükümet tarafından işine son verildiği 
malûmunuzdur. Bunun sebebi nedir? Eskiden 
olduğu gibi (görülen lüzum üzerine mi) bu ta
sarruf yapılmıştır? 

Hükümet buna benzer yaptığı yüzlerce ta
sarrufta olduğu gibi bu umum müdürün emek
liye şevkinin sebebini de izahtan kaçınacaktır. 
Umum Müdürün Damştaya müracaat ederek 
tasarrufun iptalini istediği ve bu arada tehiri 

icra kararı da aldığı bildirilmektedir. 
Şimdi Bakan tehiri icra kararını yerine ge

tirecek midir? Geçen gün bu kürsüden konu
şan muhterem bir Bakan Danıştaym tehiri icra 
kararlarını infaz etmiyeceklerini kesin olarak 
bildirdiler. Bunu teessür ve teessüfle karşıla
dık. Şimdi Danıştay Genel Kurulu bu kabîl 
tehiri icra kararlarının Hükümetçe yerine ge
tirilmesinin mecburi olduğuna karar vermiştir. 

Hükümet hâlâ tehiri icra lâzimül ittiba de
ğildir diye direnecek midir? Bunu anlamak 
istiyoruz. 

Değerli arkadaşlar, 
Şunu ifade edeyim ki, bir Hükümet, icraatı 

ile ve tasarrufları ile kanunlara riayetkar ol
duğunu göstermek mecburiyetindedir. Bu mec
buriyeti yüreğinde hissetmiyenler büyük mesu
liyetler karşısında olduklarını bilmelidirler. 
Hükümetin bu yoldaki tutumu üzerine titredi
ğimiz demokratik rejimi kuvvetle sarsmakta
dır. Bu gidişin karanlık ve korkunç olduğunu 
ifade etmek ve kendilerini her yönden uyar
mak isteriz. Mânaları siz tâyin buyurursunuz, 
takdir sizlere aitir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. Senato Grupu adına Ulaştırma Ba

kanlığı ve ona bağlı teşekküller bütçelerinin 
memleketinize ve milletimize hayırlı olmasını 
Tanrıdan temenni eder, hepinize saygılarımızı 
sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Selâhattin Özgür'dedir. 

Buyurun Sayın Özgür. 
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SELÂ

HATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan ve sayın üyeler; 

Ulaştırma Bakanlığı kanaatimizce önemle 
üzerinde durulması lâzımgelen, Bakanlıklardan 
birisi olması gerekirken, maalesef şimdiye ka
dar yeterli alâkayı görememiştir. Uzun sene
lerin ihmal ve yanlış politikasından, plânlı dö
nemde dahi Bakanlık kurtarılamamıştır. 

Plân ve program tatbikatı üzerinde tahlil ve 
tenkidlcrimize evvelâ plân ilkelerinden biri olan 
taşıma kapasitesinden başlıyacağız. Demiryol
larındaki belirli devrelerde ve kısa sürelerle de
vam eden tıkanıklığın dışında, plân hedefle
rine karayolları hariç tamamen ulaşılamamış ak
sine elde bir âtıl kapasite daima mevcut kalmış
tır. Bu âtıl kapasite karayolu yolcu taşımada 
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% 30, yük taşımada % 57, demiryolu ile yolcu 
taşımada % 45, yük taşımada °/c 48, deniz yo
lunda yolcu taşımada % 56, yük taşımada c/c 70, 
havayollarında ise % 64 ilâ % 45 tir. 

Demiryollarında, cer yetersizliği, mevcut lo
komotiflerin güç ve süratlerinin düşüklüğü, yaş
lılıkları kapasiteyi smırlıyaıı faktörlerdir. 

Havayollarında ise kapasite azlığı eldeki im
kânları hizmete arz edebilme imkânsızlığıdır. 

Bunda uçakların süratsiz oluşu ve bakıma 
çok ihtiyaç göstermesi ve bakım süresinin çok 
uzun olmasıdır. 

Yani uçakların günlük kullanma oranları 
diğer ülkeler ile mukayese edildiği zaman olduk
ça düşüktür. Yolcu taşıma yüzde artışları 1964 
rakamları ile karayollarında % 21, demiryolla
rında % 3, denizyollarında % 12, havayolların
da % 11. Toplam artış ise % 18 olmuştur. 

Bu artışların plân hedeflerindeki % de 
gerçekleşme oranları ise karayollarında % 137. 
demiryollarında % 83, denizyollarında % 70, 
havayollarında % 99 dur. 

Yük taşımadaki rakamlarda keza buna ya
kındır. 

Karayolları yük ve yolcu taşımada büyük 
artışlar göstermiş, demiryollarında artış ise yol
cu taşımada % 2 - % 3 gibi cüzi olmuştur. 

Yük taşımada ise petrol ve petrol cevheri 
nakliyatı dolayısiyle % 15 lik bir artış husule 
gelmiştir. Denizyolu ile yolcu taşımada ka-
potaj ve dış hatlar da keza iç, dış hatlardaki yük 
taşımasında devamlı bir azalma müşahede edil
miştir. 

Karayolu taşımasındaki çok çeşitli markada 
otobüs, kamyon, otomobil, servis bakım - yedek 
parça, ithalât ve stok konularında problemler 
m ey d an a çıkarmıştı r. 

Karayolu işletmeci!ğinde plânda öngörülen 
şekilde istismarlara ve kötü rekabetlere mâni 
olunması maksadiylc büyük işletmelerin teşviki 
yönünde her hangi bir ciddî çaba gösterilme
miştir. 

Trafik teşkilât ve kontrolünün yetersizliği 
dolayısiyle kazalar önlenememekte salgın hasta
lıklarda veya harbîerin neticesinde alman ka
yıplara benzer neticelerle karşılaşılmaktadır. 
Bu kazalarda birçok vatandaş canından, malın
dan, işinden gücünden olmuşlardır. 

Keza aşırı yüklemeler de yollan vaktinden 
evvel tahribetmektedir. 

Tüm taşımada, hattâ, demiryolu, denizyolu 
ve havayolu gibi büyük işletmelerde bile ayrın
tılı bir maliyet hesaplaması yoktur. 

Karayolu taşımasında maliyet unsurunu 
ehemmiyet verilmemesi ve işletmecilerin kara
yolları yapımına gerekli şekilde katılmamaları 
neticesi, ucuz taşıma olarak talebin çeşitli taşı
malar arasında dağılımında karayolu taşıması 
lehine büyük farklar hâsıl olmaktadır. 

Yol yapım ve onarımının kısmen de olsa, yo
lu kullananlar tarafından karşılanması, kamu 
yatırımlarından %8 ni teşkil eden karayolları 
yatırımlarına, büyük bir yardım sağlar. 

Plânlı dönemde mevcut trafik artışına rağ
men alt yapıda fazla kapasite devam etmekte
dir. Ancak ilerki yıllarda talebin fazla olacağı 
düşüncesi ile muayyen bir miktar kapasitenin 
farda olmasında fayda düşünülebilir. 

Taşıt araçları artışları bakımından durum 
şöyledir. 

Kava taşıtlarında 1963 te % 15, 1964 te % 3 
bir artış olmuştur. Ye artış devam etmektedir. 

Demiry »Harında ise önemli bir artış yoktur. 
Denizyollarında ise yaşlı gemilerin çıkarıl

ması dolayısiyle deadvveiglit ve gros ton olarak 
taşıma kapasitesinde bir düşüklük vardır. 

Deniz ticaret filomuz plânda da öngörülen. 
deniz ticaret filomuzun genç gemilerle teçhiz 
edip ticaretimizin yarısını taşıyacak hale getir
me imkânları üzerinde olumlu bir netice alına
mamıştır. Ulaştırma sektöründa tasıma yatı
rımlarının 1963 - 1964 yıllarında % 97,6 ve 
c/v 102,9 olarak tahakkuk ettiğini görmek mem
nuniyet verici olmaktadır. 

Ulaştırma sektöründeki katma değerlerinin 
plân hedeflerini 1963 te % 42, 1964 te % 37 ve 
1965 te % 33 oranında aştığı görülmektedir. 

Sayın üyeler, 1966 yılında, denizyolları hariç, 
diğer sektörlerde değişik oranlarda yolcu taşı
masında bir artma olacağı düşünülmekte olmak
la beraber, demiryollarında gecen yıllara na
zaran yolcu adedinde azalma olması beklenmek
tedir. 

Yük taşımada bir azalma olacağı tahmin 
edilmekte, 800 küsur milyon ton taşınacağı tah
min edilen petrol naklinde sıkışıklık yaratma
mak için sarnıçlı vagonlara ihtiyaç olacağı an
laşılmakta, şimdiden tedbirler alınması lâzım-
gelinektedir. Limanlarda son 3 yılda yükleme 
boşaltma kapasitesi bakımından ulaşan nokta 
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plân hedeflerinin % 60 ı civarında sağlanılmış-
tır. Bu dönemde umulan iş hacmmda % 12 bir 
artış olmuştur. 

Limanlar için mevcut kapasite bugün kâfi 
görülmekte olup, sabit tesisler tamamlanıp per
sonel ve teçhizat ikmâli yapıldığı takdirde ka
pasitede % 41 artma olacaktır. 

Limanlara yapılacak yeni yatırımların kapa
siteyi artırma yerine sıkışıklık yapan yerlere 
tevcihi uygun görülecektir. 

Hava alanlarında trafik azalmasına mukabil 
gelen giden yolcu nisbetinde bir miktar artış var
dır. Zarar eden hava alanlarından bir kısmı ye
terli trafik bulunmadığından işletmeye kapatıl
mıştır. 

Hava alanları yatırımlarının 1964 yılına ka
dar plân - program gerçekleştirilmesi % 70 ci
varında tahakkuk ettiril ebilmiştir. 

Haberleşme işleri PTT Genel Müdürlüğün
ce yürütülmektedir. Posta işletmesinin her ko
nuda trafik artmış olmakla beraber artış hızı 
artık her sene azalmaktadır. Kamyon ve otobüs 
işîetmeciliğindeki küçük paket servislerindeki 
gelişme koli servisinde ümidedilen artmayı en
gellemiştir. 

Keza telgraf tarafiğindeki azalmada, talebin 
dalra pratik ve tesirli olan telefona kayması ve 
telgraf ücretlerinin yüksekliği dolayısiyle ol
muştur. 

Telefon işletmesi bu sektörün en hızlı geli
şen kurumu olmakla beraber talep karşılanama
mıştır. 

Haberleşme sektöründe telefon işletmesi dı
şında kapasite her türlü talebi karşılıyacak du
rumdadır. 

Haberleşme sektöründe 1963 - 1964 yatırım
larının gerçekleşme durumları düşük görülmek
tedir. Düşüklüğün daha ziyade binalar ve teç
hizatta olduğu nazarı dikkati çekmektedir. 

Sayın üyeler, dizel ve elektrikli lokomotif 
imaline TDDD nin gerekli yatırımlara zamanında 
başlryamamış olması dolayısi ile 2 yıl gecikme 
ile ancak 1967 yılında gerçekleşebileceği ümide-
dilmektedir. 

&emi inşaat ve onarım sanayiinde plânlı dev
rede elle tutulur bir gelişme görülmemiştir. 

Taşıt onarım ve imalât sektörü yatırım ger
çekleşmesi özel ve kamu sektörü olarak 1963 tc 
% 67, ve 1964 senesinde % 32 oranında realize 
edilebilmiştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gerek demir
yollarında, gerekse denizyollarında taşıt imalâ
tının yurt içinde yapımı öngörülmüş; bunun 
için ele elde mevcut fabrika ve tersanelerin tak
viye ve teçhizi ciheti düşünülmüştür. 

Bu suretle tersanclerdeki âtıl kapasitenin 
değerlendirileceği ve döviz tasarrufu sağlana
cağı düşünülmüştür. Bunun için de ithalin ka
yıtlanması ve eksik teçhizatın tamamlanması 
düşünülmüş ve 1965 ten sonra tesislerin tam ka
pasite ile inşaat işlerini yürütmesi öngörülmüş
tür. Ama maalesef 1965 te böyle bir ortam ya
ratılamamış. Bir de üstelik gemi inşaatına el
verişli sacın Ereğli Demir - Çelik tarafından it
hal fiyatlarından, yaklaşık % 100 bir fazlalık 
arz etmesi, inşa edilecek gemilerin maliyetlerine 
oldukça fazla inikaslar da bulunmuştur. 

1964 yılında plânda bulunan 10 800 Dwt to-
nilâtolu gemiler realize edilememiş. 

Keza aynı devrede plânlanmış feribotların da 
inşaatı realize edilemediğinden Fransa'ya sipa
riş verilmek zorunluğunda kalıııılmıştır, 

Gemi inşası için gerekli yatırımların ancak 
% 24 oranı gerçekleşebilmiştir. 

1966 yılı için gemi inşaatı kredi fonuna 
55 milyon tahsisat ayrılacağı kabul edilerek, 
muhtelif vasıf ve cinste 50 aded yüzer vasıta 
programda öngörülmüştür. 

Sayın üyeler, neticeyi bağlamadan evvel, 
üzüntü kaynağı olmuş birkaç noktaya dokun
mayı da faydalı bulduk. Bunlardan birisi Ray-
bank'm tasfiyesidir ki, Devlet demiryolları işçi 
ve personeli üzerinde büyük bir hoşnutsuzluk 
yaratmıştır. 

İşçi ve personelin tasarrufları ile meydana 
gelen Banka her türlü murakebeden uzak bir
takım insanların kötü idaresi yüzünden iflâsa 
sürüklenmiştir. Hükümetlerde maalesef bu du
ruma zamanında müdahale edemiyerek seyirci 
kalmışlardır. 

Büyük bir topluluğun ortaklığı ile meydana 
gelen bu banka iflâstan sonra, ödcumiyen hisse 
bakiyelerinin tahsili yoluna kalkışmıştır. Mev
zuat bakımından haklı gibi görünen bu tarzı 
muamele, dar gelirli tasarruf sahiplerinin, ada
let hislerini geniş çapta, rencide etmiştir. 

Hiçbir şekilde iflâsa sürüklenmede suçu ol-
mıyan bu dar gelirli vatandaşların daha fazla 
zarar görmemeleri için Sayın Bakanın alâkala
rını rica ederiz. 
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Sayın üyeler, Devletin, kamu görevi ve ik
tisadi alanında geniş etkileri bulunan kurumlar 
bünyesinde toplıyan Ulaştırma Bakanlığının 
şimdiye kadar ifadeye çalıştığımız kuruşlar 
problemlerinin bir kısmını kapsar. 

Plân ve program hedefleri nelerdir? Yatı
rım ve kapasiteler sağlanabilmiş midir, öngörü
len tedbirler alınabilmiş midir? 

Biz ancak bunları çok genel olarak tahlil ve 
tenkid edebildik. Demek istiyoruz ki, Türki
ye'nin kalkınmasında plân, ulaştırmadan yük
lü vazifeler beklemektedir. Ve yatırımcı ku
rumların ise böyle vazifeleri başarabilmek için 
istikrara, huzura ve yetişmiş personele ihtiyaç
lar olduğu muhakkaktır. 

Şahsına verdiğimiz değeri yüksek olan Sayın 
Bakanın idarede elemanlardan istifade, istikrar 
ve huzur prensipleriyle bağdaşmıyan tutumunu 
burada zikretmek isteriz. 

Bakanlığın geçici, hizmetin devamlı oluşu 
esas olduğuna göre, Bakanlığa düşen vazife 
Devlet hayatında hizmeti aksatmamak ve hizmet 
anlayışında prensipleri vaz'ederek insanları de
ğerlendirmektir. 

Sayın üyeler, 1966 senesinin, programının bir 
icra belgesi, olan bu bütçede teferruatlı temen
nilerimiz olmıyacaktır. 

Biz ancak bir iki noktaya değinerek sözle
rimize son vereceğiz. 

En fazla zarar eden İktisadi Devlet Teşek
küllerini bünyesinde toplamış bulunan Ulaştır
ma Bakanlığı bu teşebbüslerin zararlarını azal
tıcı tedbirleri süratle alarak Hazineyi bunların 
ağır yükünden kurtarması Bakanlığın en önde 
gelen görevi olmalıdır. 

Ulaştırma politikası etütleri sonucuna göre 
Taşıma kanun tasarısı ile, Anahavacılık kanun 
tasarılarını biran önce Meclislere sevk edilmeli. 

İkili havacılık anlaşmaları günün şartlarına 
göre tâdil edilmelidir. 

Havayollarının modern jet uçakları ile kısa 
zamanda teçhiz edilmesi ve iç hatlarda uçak 
biletlerinde indirim yapılarak mevcut kapasite
nin kullanılma imkânları artırılmalıdır. 

Hava meydanlarında trafik kontrol ve em
niyeti artırılmalı ve meydanlar daha modern 
inişe yardım edecek cihazlarla teçhiz edilmeli
dir. 

Artık modern bir hava limanı vasfını kay
betmiş olan Yeşilköy Hava Meydanı modern 

havacılık standartlarına uygun ve kötü hava 
şartlarında ses üstü jet yolcu uçaklarının dahi 
inebileceği bir hale getirilmelidir. 

Türk ticaret filosu genç, süratli gemilerle 
teçhiz edilmeli, plân ve programda öngörülen 
inşaat bchemal tahakkuk ettirilmelidir. 

Bakanlığın bugünkü ve gelecekte işleri göre
bilmesi için gereken teşkilât kanunu en kısa 
zamanda çıkarılmalıdır. 

Ulaştırma ile alâkalı kuruluşların gelecek 
yıllara ait talep tahminleri, piyasa ve maliyet 
analizcleri, üretim ve kapasite hesapları etüt
lerini plânın öngördüğü şekilde yaparak bu etüt 
neticelerini, faaliyet sonuçları ile karşılaştıra
rak, il erki yatırımlarında ve işletmede bu so
nuçlardan istifade etmesini bilmelidir. 

Sayın üyeler; 
Bütçe tenkidi ve temennilerimizi Yüce Sena

toya ve Bakanlığa arz etmiş bulunuyoruz. He
pinize bu vesile ile teşekkür ve saygılarımızı 
sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz A. P. Grupu adma Sayın 
Gavsi Uçagök'ün. Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA GAVSİ UÇAGÖK 

(Eskişehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; A. P. Senato 
Grupu adma, Ulaştırma Bakanlığı ve onunla il
gili İktisadi Devlet Teşekkülleriyle anonim or
taklığının durumu hakkındaki temennilerimizi 
arz etmeye çalışacağız. Bu mâruzâtımız sıra
sında her teşekkül hakkındaki düşüncelerimi
zi kendi bölümlerinde eleştirmeyi daha uygun 
mütalâa etmekteyiz. 

Memleketin tüm ulaştırma politikasiyle va
zifeli Ulaştırma Bakanlığının, taşımakta ol
duğu ağır mesuliyet, hepimizce takdir olun
maktadır. Hazarda ve seferde ulaştırma ve ha
berleşme görevleriyle beraber turistik ve eko
nomik faaliyetlerin icrasmdaki başlıca hizmet
lerin murakabcsiyle görevli bu Bakanlığın, bu
günkü teşkilâtı dolayısiylc gereği gibi yapıla-
mıyan veya hiç ele almamıyan görevlerinin ak
saması, Bakanlık bünyesinde bulunan teşkilât 
birimlerinin, teşkilât ve kadrolarının kifayet
siz bir durumda bulunmalarından ileri gelmek
tedir. 

1945 yılında 4770 sayılı Kanunla teşkilât ve 
mesuliyetleri genişletilirken yalnız bir Havacı
lık Dairesi ilâve olunan Bakanlığın (440 sayılı 

— 110 — 
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Kanun, Devlet Personel Kanunu, Rcorganizas- | 
yon Kanunu) muvacehesinde, 20 sene evvel o 
günün ihtiyaçlarına göre çıkarılmış bir Teşki
lât Kanuna ile idaresine imkân yoktur. I 

Bakanlığın bünyesinde, murakabcsiyle mü
kellef bulunduğu teşekküllere ait hiçbir istişa-
ri kurul bulunamamaktadır. 440 sayılı Kanu
nun 9 ncu maddesi Bakanlığa bir murakabe 
vazifesi tahmil etmekte bulunmasına rağmen, 
kadro ve personel kifayetsizliğinden bu mu
rakabenin lâyıkiyle yapılamadığı görülmekte
dir. Meclislere karşı mesuliyet taşıyan Baka
nın, emrindeki çok mahdut sayıdaki müfettiş
lerle böyle bir murakabeyi gereği gibi yapma
sı da mümkün değildir. 

Diğer taraftan, özel kanunlariyle hor türlü 
icraatta serbest bulunan teşekküllerin bu icraa
tından, Bakanı sorumlu tutmak da meriyette 
bulunan Teşkilât Kanunu muvacehesinde insaf
sızlık olur. 

Biran evvel çıkarılması gerekli, Anahavacı- I 
lık kanunları, Karayolu taşımasını nizamlıya-
cak olan kanunlar, Telsiz Kanunu, Denizde can 
ve mal emniyetini koruma kanunlarının reviz
yonu, denizciliğe ait kanunların elden geçiril
mesi gibi mühim mevzuların kısa bir zamanda 
tahakkuku zarureti, teknik ve idari salâhiyet
lerinin genişletilmesine imkân sağlıyacak bir 
Teşkilât kanunu ile mümkün olabilecektir. Bir
çok defalar ele alındığı halde, muhtelif sebep
lerle geri bırakılmış olan Bakanlık Teşkilât ka
nununun Meclise sevk edilmiş olmasını görmek, 
bizi sevindirecektir. Böylece, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından istenen yatırımların plân
lama ve programlanması, memleketin ulaştır
ma politikası göz önünde tutularak, Bakanlık 
tarafından diğer Bakanlık ve sektörlerle de te
mas edilerek hazırlanıp ve yine Bakanlık ta
rafından plânlamaya gönderilmesi imkânı sağ
lanmış olacaktır. Ancak bu yolu takibetmekle 
Bakanlığın fonksiyonunu tam ve kâmil mâna
da ifa etmesi mümkün olabilir. 

Bakanlık Bütçesi, uzun yıllardan beri 10 
milyon ve civarında çok mütevazı rakamları 
ihtiva etmektedir. 

Millî servetin büyük bir kısmını ihtiva eden 
teşekkürleri ve onların mesaisini tanzim edecek, 
uluslararası münasebetleri organize ederek an
laşmalar yapacak Bakanlığın Bütçesinin, bu I 

hizmetleri yapacak seviyeye çıkarılması zama
nının gelmiş ve geçmiş olduğunu bilmemizde 
de fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Hulâsa olarak, memleketimizde bugüne ka
dar tahakkuk edememiş olan bir millî ulaştır
ma politikasının tesbiti ve lüzumsuz rekabetler 
yüzünden millî servetin heba olmasını önliye-
cek tedbirlerin alınmasını mümkün kılabilmek 
için, Bakanlığın gerekli yetki ve imkânlarla teç
hiz edilmesi zaruretine işaret etmek isteriz. 

Bu arada 497 sayılı Kanunla hazarda yap
tığı ulaştırma hizmetlerinin seferde de aksak
sız yürütülebilmesi için Bakanlığa lüzumlu kad
ro ve personelin verilmesi lâzımdır. 

Sivil havacılık sahamızda jet projesinin bi
ran evvel tahakkuk ettirilmesi zamanı gelmiş
tir ve geçmektedir. 

Ulaştırma tarifelerimizin tesbitiyle ulaştırma 
ekonomimizin geliştirilmesi icabetmektedir. 

Yıllardan beni bir türlü tesis olunamıyan, 
son zamanlarda ciddiyetle ele alındığını duy
duğumuz telekomünikasyon tesislerinin biran 
evvel kurulması ve hizmete arz edildiğini gör
mekle sevinç duyacağımızı ifade etmek isteriz. 

PTT Genel Müdürlüğü: 
Memlekette bütün muhabere hizmetlerine 

şâmil bir vazife ifa etmekte olan bu İktisadi 
Devlet Teşekkülünün, güç şartlar içinde bulun
duğunu takdir etmekteyiz. Bu teşekkülün ge
çen sene memur ve müstahdemlerine ikrami
ye vermiş olmasına rağmen 42 milyon civarın
da bir kâr sağlamış bulunmasını memnuniyet
le karşılamaktayız. 

Personel miktarında büyük bir artış olma
dığı halde hizmetlerin âmme menfaatine geniş
lemiş olması da müessesenin istikbali bakımın
dan iyi bir işarettir. Şöyle k i : 

1955 senesi başlangıç, 1966 senesi sonu ol
mak üzere 10 senedir. 

Mektup postası 170 milyondan 345 milyona, 
yurt dışı mektup postası 6 milyondan 32 mil
yona, havale 4 milyondan 7 milyona yükselmiş
tir. 

Bu hizmetlerin artışına mukabil personelde 
% 3;4 fazlalık görülmesi Umum Müdürlük ça
lışmalarının iyi bir istikamette gitmekte bulun
duğunu ve istikbal için ümit verici olduğunu 
göstermektedir. 
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Bu Umum. Müdürlükte eğitim, hizmetleri 
de plânlı ve programlı olarak yürütülmektedir. 

Posta, telgraf, 'telefon (muhaberatının daha 
verimli bir hale getirilmesi için yapılan yatı
rımların iyi neticeler vermekte olduğu, telgraf 
ve posta nakliyatı hizmetlerinin motorize hale 
getirilmesi, 'müspet neticeler vermesi 'bakımın
dan, üzerinde ehıeımmıiyotle durularak inkişaf 
ettirilmesi lüzumlu teşebbüslerdir. 

Ancak telefon muhaberatındalki sıkışıklığı 
gidermek için esaslı bir plân dâhilimde çalışıl
ması ve halkın bu yüzden mâruz kaldığı güç
lükleri biran evvel gklenmtek imkânlarını sağ-
lamıya çalışmak zaruridir. 

Bu iyi sonuçlara rağmen, Umum Müdürlük
çe üzerinde ehemmiyetle durulması gerekli bâ
zı temennilerimiz olacaktır. 

Bâzı Devlet daireleri, Orman, Gümrük, Jan-
danma, Demiryolları, Millî Savunma gibi sekiz 
teşekkül ayrı ayrı hatlar kurmaktadırlar. Bu 
işlerin koordine edilmesi, mümkün olanların bir 
elden idaresi çak iktisadi olmakla beraber, 
teknik personelden daha çok faydalar sağlan
masını temin eder. 

Bakanlık 'bölümünde de bahsettiğimiz gibi 
telekomünikasyon tesislerinin biran evvel ku
rulması hizmetin daha ferahlıkla 'görülmesini 
sağlıyacaktır. 

Memleketteki telefon şebekesi noksandır. 
Acele mükâleme istemek normal hale gelmiş
tir. Bu, vatandaşın maddi zararını mucibolmak-
tadır. Bu itibarla kurulacağını duyduğumuz 
2 400 hattın ıhiran evvel tamamlanmasında za
ruret vardır. 

Büyük mikyasta satınalmmış, fakat teknik 
evsafa uymadığı için depolarda çürümekte ol
duğunu duyduğumuz telefon tma/kinaları işi bi
ran evvel halledilmelidir. 

Maalesef memleketimizde birçok yerlerde 
hâlâ manyetolu telefonlar kullanılmaktadır. 
Bunlar asrın cihazları olmaktan çıkmış ve mü
zelere kaldırılmıştır. 

Kârlılık esasına göre çalışıyor diye birçok 
kazalarda akşam enken saatlerde postaneler 
kapanıyor ve büyük merkezlerle irtibat kesi
liyor. Vatandaş âcil vakalarda hastasına doktor 
temin edemiyor. Mühim vaka ve hâdiselerde 
yardım temin edilemiyor. Hele Cumartesi öğ
leden sonra ve Pazar günleri hiç irtibat kal
mıyor. 

PTT İdaresinin kazalardaki jandarma tele
fonlarındın istifade etmek suretiyle dainıî ir
tibat temin edeceğine dair duyduğumuz teşeb
büsünü biran evvel fiiliyat sah asıma çıkarması
nı beklemekteyiz. 

Bâzı kazalara ve umumiyetle köylere tel
graf ve mektuplar çak geç gidiyor. Büyük bir 
kaza merkezine karadan, denizden her türlü 
vasıta ile bağlı altı kilometre mesafedeki tu
ristik bir sahaya bir ımoktubun 6 - 7 günde 
gittiğine şahidolduk. 

Memleketim iktisadi kalkınmasında mühim 
yeri olan turizmi faaliyetini teşvik için turistik 
bölgelere rahat irtibat sağlanmalıdır. 

Kazalardaki PTT binaları perişandır. Bir 
program dâhilinde lüksten uzak, hizmete elve
rişli 'bir şekilde tamamlanması zarureti vardır. 

Ticari bir müessese hüviyetinde olan bu 
Umum Müdürlüğün halkla münasebette bulu
nan memurlarının halka daha nazik muamele 
etmesi telkin olunmalıdır. 

Telefon tesisi masrafları, yıllık ücretleri 
çek pahalıdır. Vatandaşın daha çok rağbet 
göstermesi için ücretlerde bir indirim yapılması 
lâzımdır. 

Senede iki defada tahsil olunan telefon üc
retlerinin dar gelirli vatandaşlara kolaylık ol
mak üzere en az dörde çıkarılması, aynı zaman
da tahsilatı da kolaylaştıracağından idaremin 
de menfaatine olacaktır. 

PTT İdaresi büyük yatırımlar yapmak mec
buriyetinde olan bir müessese olmasına rağmen 
sermaye kifayetsizliği döviz tahsisinin mahdut 
oluşu yüzünden plânda öngörülen yatırımları 
tahakkuk ettirmekte, bu yüzden de istenilen 
süratte inkişaf sağlanamamaktadır. Bu itibarla 
verimli bir çalışma safhasına girmiş bulunan 
PTT İdaresini gereği kadar sermaye ile teçhiz 
etmekte ve gereği kadar dövizıi zamanında ve 
süratle vermekte iktisadi, içtimai büyük fay
dalar bulunduğunu, bu idareyi büyük mikyas
ta faiz ödemekten kurtaracağını ilgililere du
yurmakta fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bu mevzııdaki sözümüzü bitirirken, kârlı 
bir işletme haline gelen PTT İdaresinin atlı mü-
vezzilerle küçük memurlarının sosyal durumu
nu ıslah çareleri aramasını da temenni ederiz. 

Ayrıca memleketin birçok yerlerinde özel
likle Güney - Doğu illerimizde telefon ve tel-
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graf hatlarının bâzı şahıslar tarafından topla
narak piyasaya satıldığı öğrenilmiştir. 

Asayiş, iktisadi ve ticari münasebetler ba
kımından birçok mahzurlar tevlidedccek böyle 
bir hareketi önlemek üzere Bakanlıkça ne gibi 
tedbirler alınacağının açıklanmasını da temen
ni ediyoruz. 

Denizcilik Bankası T. A. O. Ö n e l .Müdür
lüğü : 

Bu teşekkül Bankacılık, iç ve yabancı sular
da nakliyat İstanbul ve İzmir şehir hatlarını 
işletmek, bir kısım limanların hizmetlerini gör
mek, tersane faaliyetleri, Van gölü işletmesi, 
gemi kurtarma ve kıyı emniyeti vazifelerini 
yapmaktadır. 

Bankanın personel kadroları siyasetinde 
gösterdiği dikkat dolayısiyle 1962 don beri bir 
azalma görülmektedir. Buna mutoalbil bankanın 
açtığı yeni şubeler ve kurmak zorunda bulun
duğu bâzı müdürlüklerle liman hizmetlerinin 
artmasından ötürü kullandığı işçilerin müstah
dem sınıfında gözükmesi bir personel artışı 
manzarası arz etmektedir. 

Bankanın cami altı tersanelerinde daha bü
yük tonajda gemiler inşa edebilmesi için gerek
li tevsi işleri plâna alınmıştır. Banka gemi inşa
sı için % 7 faizle kredi vermektedir. 

Banka tersanelerinde Deniz kuvvetlerimiz 
için inşia edilmekte olan 15 gemiden 13 ü suya 
indirilmiş, 2 si kızaklar üzerindedir. Bankaca 
ayrıca küçük tonajdaki gemiler de muvaffaki
yetle inşa olunmaktadır. Bu mesaisinden ötü
rü bankayı tebrik etmek yerinde olur. 

Bugünkü hali ile bankanın sermayesi 50ü 
milyon lira civarında bulunmaktadır. Bu mik
tarın 1 milyar liraya çıkarılması, gördüğü hiz
metler bakımından, lüzumludur. 

•Bankanın T. A. O. lığı hailine getirildiği 
1952 den bu yama geçen zamanı zarfında 8 sene 
kârla, 6 sene zararla bilançosunu kapattığı gö
rülmektedir. 

Bankanın gelirleri arttığı halde zarar etme
sinin başlıca sebebi kanuni zaruretlerle perso
nel masraflarının artmasından ileri gelmekte
dir. Bir kısım ilgililer de zararın tersanelere ya
pılan masraflardan ve tersanelerin idamesin
den ileri gelmekte olduğunu beyan etmekte
dirler. 

Bankanın 1965 yılı yatırımlarının % 85 ci
varında tahakkuk edeceği hesaplanmıştır. Ban

kanın daha verimli çalışması için şu tedbirlere 
lüzum vardır. 

Gemi inşa fonu bütçeden faizsiz ve uzun va
deli olarak verilmeli, armıaitörler de çok az faiz 
ve masraf ile bu fondan istifade edebilmeli
dirler. 

Yakın iskeleler anasında çalışacak gemiler 
de kamaralardan vazgeçilerek, koltuk esasına 
göre inşa ettirilmesi, otobüsle rekabete imkân 
vermek bakımından faydalı görülmektedir. 

Personelin emeklilik statüleri tanzim olun
malı, bankadan ayrılan bir şahıs bu haktan 
mahranı edilmemelidir. 

Rıhtım resminin artırılmasınla ait çalışmalar 
kısa bir zamanda neticelendirilerek bankanın 
gelir imkânlarının artırılması suretiyle finans
man ihtiyaçları karşılanmalı ve Yatırını Ban
kasına olan borçlarının ödenmesi de böylece 
sağlanmalıdır. 

Yaş meyva ve sebze nakline mahsus küçük 
tonajlı frigorifik gemiler temin olunmalı ve 
ihracata yardımcı olmalıdır. 

Yaşlı gemiler hizmet dışı edilmeli ve bun
lar yerine yenileri temin olunmalıdır. 

Navlun ücretleri revizyona tabi tutulmalı
dır. 

Hayvan ve insanların aynı gemide nakli gi
bi çok kötü bir âdet terk olunmalıdır. 

Diğer devletlerde tatbik olunduğu gibi, 
bayrak himayesi sağlanmalı, Devlet ve İktisa
di Devlet Teşekküllerine ait yüklerin gemileri
mizle nakli temin olunmalıdır. 

Türk Havayolları Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürlüğü : 

6623 sayılı Kanun ile 1956 senesinde 60 mil
yon lira iti/bari sermayeli bir anonim ortaklık ha
line getirilen Türk Havayollarının Devlet büt
çesi ile direkt bir alâkası bulunmamakta ise de; 

6623 sayılı Kanunla yıllık işletme masrafları 
açığının Ulaştırma Bakanlığı Bütçesine konan 
tahsisat ile 'karşılanması ve yatırım programının 
Kalkınma Plânı esasları gereğince teşriî organa 
bilgi verilmesi bakımından bütçe ile irtibatlıdır. 

Personel : 1 103 kişidir. Bunlardan 146 sı 
uçucu, 393 ü makinist ve teknisyendir. Geri ka
lanları idareci ve müstahdemdir. Havayollarımız 
geçmiş senelerde Pan Amerikan ile yaptığı tek
nik yardımilaşma anlaşmasından sonra yetişmiş 
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120 elemanı kendisine rakip şirketlere kaptır
mıştır. 

Havayoll arımızın yetişmiş personelinin diğer 
rakip şirketlere ve özel sektöre kaymasına mâni 
olmak üzere anonim ortaklığının gerekli tedbir
leri alması zaruridir. 

Hole jet projesinin1 tatbikine başlandıktan 
sonra en mühim eleman olan pilot ihtiyacını kar
şılamak ve mevcutları muhafaza edebilmek için 
tatminkâr bir ücret ve tazminat politikası taki-
bet m esinde mutlak bir zaruret vardır. 

Havayollarıınuzm belli başlı pilot kaynağı ha
va 'kuvveti erim izdir. Hava 'kuvvetlerimizin mu
vafakatiyle verilecek yetişmiş pilotların havayol
larına. rağbetini bağlıyacak tedbirlerin alınması 
mutlaka lüzumludur. Havayollarılmızın % 93 
sermaye ile iştiraki bulunan Uçak Servisi Ano
nim Ortaklığının şimdiye kadaır tâyin edilme
miş olan statüsünün bugün alınacak bir kararla 
takarrür edeceğini öğrenmekten memnunuz. 

Anonim ortaklığının senııaıye'Siinin büyük bir 
kısmı ödenmiş, 600 bin lira. civarında bir mik
tarı halen ödenmemiştir. Bunun da ödenmesi ça
re! e m ar anm al ıdır. 

Ortaklık hariçten aldığı tayyareler dolayısiyle 
borçludur. Kuruluş Kanununun verdiği imkân
dan istifade ederek sermayesinin iki misline çı
karılması, işletmeyi büyük bir ferahlığa kavuş
turacaktır. Ortaklık her sene artan iç ve dış 
nakliyat sayesinde 1961 senesinde 21,5 milyon li
ra olan zararını, 1965 senesinde 8 milyon liraya 
kadar indirmiştir. 

Bu. zararı kapatarak kârlı durulma geçebilmek 
için ticarette aslolan rekaıbete ehemmiyet vermek 
lâzımıdır. Bu da rakip şirketlerin' kullandığı 
evsafta ta.vyarelerc malik olmakla mümkün olur. 
Halen hava.voli anımızın serviste bulundurduğu 
•hiçbir tip, bilhassa dış hatlarda rakip şirketlerle 
hov ölçüşecek vasıfta değildir. İstiklâline yeni 
kavuşmuş devletler dahi en modern jet tayyare-
1 eriyle müeehhez iken, havayollarımızın hâlâ 
Viscomıt ve F 27 lerle dünya sivil havacılık âle
mine avak uydurmaya çalışması çok üzücüdür. 
Bu itibarla biran evvel ve hilhaissa satıcı şir
ketin Hükümetinin aracılığı ve kefaleti ile uzun 
vadeli, az faizli borçlanma suretiyle diğer şir
keti erle rekaibet yapabilecek ovsiafta jet yolcu' 
ta.yyarreleri sâtınailınınıası bir emrivaki haline 

gelmiştir. Böylece yeni alınacak tayyareler dış 
batlara tahsis olunarak hariçte itibarlı bir mev
ki alırken bugün elde bulunan tayyareleri tama
men iç haltlara tahsis ederek daha .süratli, emin ve 
rahat yolculuk temini suretiyle havayolları miza 
dallı a çok rağbet sağlamak lâzımdır. Şimdiye İca
da, r tayyare alımına mâni olan Plânlama Teşkilâ
tını ti son zamanlarla kadar bu kararında ısrar 
ettiğini (iğrenmek bizi hayal kırıklığına uğrat
makladır. Sayın Bakarım bu iş üzerine ehemmi-
vetle eğildiğini görmekten ötürü kendisine teşek
kür edeniz. Hava Kuvvetlerimizle müştereken 
hazırlanarak Hükümete verilecek jet projesine 
Plânlaımamn güçlük çıkarmakta devam etmeme
sini temenni etmekteyiz. 

Devlet Hava Meydanları Umum Müdürlüğü : 
Umumiyetle yeı* tesislerinin bakımı, uçuş em

niyetini sağlıyan cihaz ve Vasıtalarla, trafik kon
trolü gibi çok mühim vazifeler yapan bu 
Xrmum. Müdür1 ük, hizmete başladığı 1956 yılın
dan 1966 ya kadar her sene artan miktarda büt
çe imkânlariyle teçhiz olunmuş ve memloketi-
'inizd'e uçuş emniyetine faydalı birçok tesisler 
knrnnuştur. Artan hu hizmetler dolayısiyle 
1964 yılma kadar muayyen nisbetto personel 
artışı da kaydolunm ustur. 

Umuru Müdürlüğe bağlı Sivil Havacılık Oku
lunda muhtelif kurslar açılarak personel yetişti
rilmekte, bu -arada, Hava Kuvvetlerimizin subay, 
nssuhay hava trafik kontrol personeli de bu 
okul da yetiştiril mekted ir. 

Umum Müdürlüğün 1966 yılı için plânlanmış 
vapılacnk 'işlerini bu sene zarfında tahakkuk saf
hasına, sokmasını temenni (itmekteyiz. 

Bu arada; 
Meydanlarımızın beynelmilel standartlara bir

an evvel ulaştın İması ve ecnebi şirketlerin mey
danlarımıza iltifatını hunin etmek, 

Mey da ıı 1 a n m ı z i h il v ük t ayva releri ıı raha ti ı le
hi iniş ve kalkışınla müsait hale getirmek, 

Sahil lıöl o ol erim izdeki (İstanibul, Samsun gi
bi) mevdanla.rımıza deniz kurtarma teşkilâtı 
kurmak, 

YV"ilköy ve Rsenboe'a gibi havla limanlarımıza 
on modern iniş ve kalkış kolaylıkları tesis ve teç
hizatının temini, 

Yin'e bava limanlarımızın kıs avlarında ve 
karla, kamannıası ihi imaline karsı lüzumlu araç
ların temini veya hu imkâna sahip diftor Devlet 
ımüessesol erivle esasi ı aniasmalar yapılması, 
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Dağ başlarında bulunan yardımcı seyrüsefer 
istasyonlarının kış aylarında da inkitasız faali
yetini temin etmek için zamanında gerekli ikmal 
\o bakım işlerinin temin ohmması zaruridir. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü : 
İktisadi Devlet Teşekkülü 'haline getirildikten 

sonra ferahlığa kavuşan bu Umum Müdürlüğün 
daih verimli çalışabilmesi için personel arasında
ki iç huzursuzluğu gidermek, büyük gayret ve 
plânlı bir sistem tatbik etmek gerekmektedir. Di-
ğor pek çok dertleri bulunan bu müessesenin geç
miş yıllarda omuzlarına yüklenen ınüalî sıkıntıla
rım da gidermek lâzımdır. 

İşletmenin 1964 yılında âzami haddini hulan 
380 milyon liralık zararı ibıı sene, 60 milyon lirası 
toplu sözleşmeden ımütevellit ücret artımlariyle 
beraber, tahminî 250 milyon liraya inmiştir. Ye
rinde yapılacak yatırımlar, tarife ayarlamaları 
ve yine de yapılacak reorganizasyonlarla zararın 
daha da azalması mümkündür. 2,5 milyar ci
varında demirbaş ve bağlı değerleri bulunan 
Umum Müdürlüğün 1964 senesi sonu itibariyle 
1,5 milyar civarında borcu vardır. İşletmede son 
senelerde yolcu ve bilhassa Doğu bölgesine eşya 
nakli vatında bir artış görülmektedir. 

Plân hedeflerine uygun yatırımları tahakkuk-
ettirmek üzere gayret sarf olunduğu müşahede 
olunmuştur. 

Adapazarı ve Sivas fabrikalarının ikmali 
sayesinde memleketimizde her cins va-goıı yapıl
ması sevindiricidir. 

Memleketimizde imal olunacak lokomotif ve 
motor lisans şartnamelerinin biran evvel ilân edil
mesi ve imalâta' geçilmesi döviz tasarrufu bakı
mından çok lüzumludur. 

Demiryollarının genliş imkânlara sahip fabri
kalarında daha az formalite ile yapılacak mıüte-
daivil sermaye işleri hirçok ihtiyaçları karşılama 
bakımından memlekette, ferahlık yaratabilir. 

440 sayılı Kanunla serbest bırakılmış olan fi
yat ve tarife tesibiti işlerine önem verilerek sü
ratlendirilmedi gereklidir. 

Demiryol yapımından tasarruf maksadiyle 
bu sene kesilen 11 milyon 700 bin lira hatalı bir 
tasarruftur. 

Devlet Deımiryollarımızdan da şu temennileri
miz olacaktır. 

Demiryollarında mühendisler azdır. Müesse
se için mühendis yetiştirilmelidir. Bunları mü
essesede tutmak çareleri de aranmalıdır. 

Mevcut kurslara raığmen personel kalitesi dü
şük, ücretler azdır. 

Merkez teşkilâtında çok (memur vardır. 
Umum Müdürlük bünyesinde yetişmiş memle

ket çocukları vardır. Avrupa'dan ne maksatla 
olursa olsun mütehassıs getiriilm'emelidir. 

Açıkta çalışan personele talimat gereğince ve
rilmesi lüzumlu su geçirmez giyecekler zamanın
da temin olunmailıdır. 

Meslekten yetişmiş elemanlara aynı branş 
içinde ilerleme imkânları verilmelidir. Hariçten 
alınanlarla üst kademeler tıkanmamalı ve per
sonel arasında moral çöküntüsü y aratıl mania
lıdır. 

Limanlarımız ihraç mallarımızı şevkte geç 
kalıyor. Bu da millî ekonomiye zararlı olmak
tadır. 

Lak 'm İskenderun limanından ithalât yap
ması hakkında 1965 senesinin Ağustos ayında 
Hariciye Vekâletine yazılmış olan yazı takibedi-
lerek neticelendirilmeli ve memlekete döviz gir
mesi 'sağlanmalıdır. 

Kara ve demiryolu taşımalarını eşit şartlara 
bağlıyacak kanun biran evvel çıkarılmalı ve özel 
sektör demiryolu rekabetinin önlüne geçilerek 
millî ekonomimiz için zararlı olan sebepler orta
dan kaldırılmalıdır. 

Yaz aylarında zirai istihsali i artıracak vasıta
lara öncelik ve süratle nakil çareleri bulunmalı
dır. Bu gibi gecikmeler bir kısım mahsulün he-
'ba olmasına sebebiyet vermektedir. 

Eşyanın mahallinden alıp mahalline teslim 
edilmesi imkânları sağlanarak demiryollarına 
rağbet temin edilmelidir. Bâzı ecnebi memle
ketlerde tatbik edildiği gibi, eşyanın mahal
linden treylerlere yüklenmesi ve bunlar trenle, 
nakledilerek mahalline teslim edilmesi imkân
ları araştırılmalıdır. 

Devlet Demiryollarında maliyet hesabı bu
lunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Maliyet he
sabı bulunmıyan bir işletmede kâr, zarar hesap
larının hangi bilgiye müstenit yapıldığını anla
mak biraz güçtür. Her çıareye başvurularak bu 
hesapların çıkarılması sallim bir işletnııeeilik ba
kımından en başta ehemımiyet arz eden bir fak
tördür. 

Devlet Demiryolları işçileri Emekli Sandı
ğının malî durumu kritik bir safhaya gelmiştir. 
îşçilerine mesken kredisi verememektedir. Bu 
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sandığın sosyal sigortalara devri için hazırlana
rak Çalışma Bakanlığına verilen kanunun bi
ran evvel Meclislere şevki temennisinde bulun
maktayız. 

Avrupa'ya giden trenlerimizin Yunan hu
dudumdan geçmesi zaruretini ortadan kaldıra
cak Arslanköy - Edirne demiryolunun biran ev
vel yapılması millî bir dâva halini almıştır. Bu 
yolun etüdü için bütçeye konmuş olan iki mil
yon liranın kaldırılmış olduğunu Bayındırlık 
Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sırasında öğ
rendik ve teessür duyduk. Bulgarların kendi 
bölgelerine isabet eden hattı yapacakla tını öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Bizim hudutlarımız içinde yapmaya mecbur 
olduğumuz kısmın 64 milyon lirayla mıal olaca
ğı hesabedi'lmiıştir. Halen yılda Yunanlılara 
ödediğimiz rüsum bedeli 12 milyon liradır. Bu 
hat yapıldığı takdirde 5,5 sone gübi kısa bir za
manda kendisini amorti edecektir. 

Diğer taraftan Yunan hududu içimdeki hat
tın, küçük tonajda vagonlar taşıdığı, bu selbop-
le de Avrupa'dan yaptığımız ithalâtın Yunan 
hududunda vagon değiştirdiği, bu yüzden de 
gecikmeler vukubulduğu bir vakıfadır. 

Bundan başka, demtiryollarımız yük vagon
larını büyük tonajda imal etmekte, bulumduk-
larımclam bir müddet sonra kendi vagonlarımız 
da Yunan hududu içinde çalışamıyiaçaktır. Bu 
sebeple aktarmalar çoğalacak, İthalât vo ihra
catta gecikmeler fazlalaşıacaktır. Her zaman 
fbize düşman gözü ile bakan, iktisadiyatımızı 
b'altalamiak istiyen Yunani ilarım elindeki böyle 
bir imkânı ortadan kaldmmıa'k, zaman, zaman 
millî haysiyetimizi rencide eden hâdiselere de 
yol aoan bu hattın biran evvel yapılın ası ııı hak
lı olarak Hükümetten beklemekteyiz. İşçilerin 
ücretlerini tanzim meselesi de 'mühim ve halli 
lâzım bir problemdir. 

Muhterem senatörler; 
Maruzatımızı burada bitirirken, kısa bir za-

m'an evvel kurulan Hüküm .etten ve onun genç 
ve dirtiamtik Baklanından bütün bu dilek ve te
mennilerimizi bir sihirbaz doyneği ile hemen 
düzeltmek imkânına sahip bulunduğu iddiasın
da değiliz. Kendilerini memlekete adamış ida-
recilerıimJizin hatırlatma mıalhilyetinde 'olanı bu 
işler üzerinde eğilmeleri rieaLsiyle, hepinizi hür-
ımetle »selâmlar, bütçenin memleketlimize ve mil

letimize hayırlı olmasını t emenimi ederiz. (Al
kışlar) . 

Sayın Yeşilyurt, lehinde buyurun, efendim. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, değerli Ba
kan ve Bakanlık erkânı; 

Ulaştırma Bakanlığı 1960 Bütçe Kanunu 
tasarısı üzerinde şahsi görüşlerimi arz etmek 
üzere huzura gelmiş bulunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığın 
görmüş bulunduğu vazifesi itibariyle, Anaya
sanın da 109 ncu maddesinde yer almış bulu
nan sebebe müsteniden, ne kadar ehemlmiyetti 
olduğuna işaret ettikten sonra sözlerime bağlı
yacağımı. 

Muhterem arkadaşlarımı, !bem bu Başkanlığa 
bağlı bulunan Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğü müessesesi üzerinde duracağım. Bu 
müessese, hepimizin bildiği veçhile, birkıaç yıl
dır, 33 lokomotif hâdiseleri, bâzı sebeplerle 
içinde vâki kaynaşma dolayı siyle gönlün iste
diği mânada vazife yapamamaktadırlar. Fakat 
bugünkü haliyle tamamen durulmuş ve hizme
te amade bir vaziyette ve hizmet etmekte, ça
lışmaktadırlar. Yalnız bu müessesenin, hepini
zin de malûmu olduğu veçhile, günde bir mil
yon lira kadar zarar etmiş olması yine hepimi
zi üzmekte ve gönlümüzde acı tesir bırakmak
tadır. Aealba bugünkü şartlar içinde bu »ararın 
tamamını gidermek mümkün değil ise de, mut
laka ve mutlaka mensuplarının vatan aşkı ve 
millet hizmeti ile çalışması neticesinde bu za
rarın giderileceği kanısında bulummaktaynn. 
Bu müessesenin bütün yükünü çeken hareket 
dairesine mensup bulunan ve bilhassa ufak is
tasyonlarda hareket memurluğu yapan kişiler 
olduğuna kaani bulunmaktayım. Bunların me
suliyetleri o kadar ağırdır ki, muhterem arka
daşlarım, ufak bir hare'ket memurunun t reme 
yanlış yol vermiş olması hem kendisi için, hem 
de yolcular için mutlaka ölüm saçan bir hâdi
sedir. Bu sebeple, bunlar içim Bakanlıkça aca
ba bugünkü halinden daha başka şekilde bun
ların ıtatmin edilmesi bu umum müdürlükçe1 

düşünülmekte midir? Külfeti tamianıen bunla
rın çektiğine ve bunun nimeti olarak da Umum 
Müdürlükte bulunan memurlarım 'adedinim ben 
çok olduğu kanısındayım. Buna da, 3 - 4 yıl 
evvel şahidolduğum bir hâdiseyi anlatmak zo-
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randayım. Bu, yalnız, bu Unıuım Müdürlük için 
değil, diğer umum müdürlükler için de Anka
ra'da böyle olduğu kanısında bulunımalctayım. 
Ben umum müdürlüğün bir daıii'iesine bir işi ta
kip için gittiğim zaımian, bulunan beş 'memur
dan ikisinin Toto doldurduğuna, birinin gaze
te okuduğuna şahidolmuş bulunmaktayım. Bu 
yalnız Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü 
memurları için değil, bu, vatan sathında hepi
mizi üzen ve bu misilli hareketlerle memurla-' 
rın istenildiği mânada çalışmadığına işaret et
mek için söylüyorum, muhterem arkadaşlarım 
ve muhterem Bakanımızın ve Bakanlık erkânı 
umum müdürlüklerin bu işler üzerine eğilme
lerini şahsan istirham edeceğim. 

kat Anadolu cihetine kalkan diğer katarlara 
da muhterem umum müdürlüğün eğilerek hiç 
değilse medeni bir insanın oturalbilcceği, yemek 
yiyebileceği bir hale getirmesini rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilmiyorum, yapı
lan mukavelenin esaslarını ben şahsan görme
dim, yalnız şuna işaret ve ifade etmek istiyo
rum; Garbı gezen, Avrupa'ya giden arkadaşlar 
bilirler. Wagon - Lee'nin öyle güzel katalarlarda 
vagonları var ki, içinde gözümle gördüm ve şa-
hiıdoldum, gidenler de şahidolmuşlardır, tele
vizyonu var, arkadaşlar. O halde Wagon - Lee 
bu vazifesini Türkiye'de yapmamakta mıdır? 
Otuz sene evvel imal ettiği vagonları hâlâ bi
zim katarlarımıza mı takmaktadır? Bunu istir
ham ediyorum ve bunun cevalbmı sevgili, ener
jik ve hürmet ettiğini Bakanımızdan bu kürsü
den bekliyorum. 

Muhterem arkadaşlarını, ben geçen sene de 
yine bütçe konuşmasında bu kürsüden işaret et
tiğim veçhile, bir hususa inanmış bulunmakta
yım. Bu da Devlet Hava Meydanları Umum Mü
dürlüğü ile Devlet Havayolları Umum Müdür
lüğünün bir bünyede birleşmesidir. Bu öyle bir 
hale geliyor ki, tayyare piste inince, tayyareden 
piste dökülen bâzı kırıntıları, bâzı eşyaları acaba 
Hava Meydanları Umum Müdürlüğü mü temiz-
liyccek, yoksa Havayolları Umum Müdürlüğü 
mü temizliyeeek? Yine bir meydana iniyorsunuz, 
iki müdürlük var; havayolları müdürü, hava 
meydanları müdürü... Şimdi muhterem arkadaş
larım, bir taraftan iktisat, iktisat deriz, diğer ta
raftan ise bunları bu şekilde ayırırız. Ben, geçen 
sene de ısrar ettiğim gibi, bu sene de ısrar ediyo
rum. Muhterem Bakanın bunun üzerine eğilerek; 
bunların her ne kadar birisi anonim şirketse, di
ğeri âmme hizmeti gören bir müessese ise de, bu
nun ikisini birleştirerek yeni hukukî bir hüviyet 
vermek şartiyle bunları mutlaka ve mutlaka gön
lün istediği mânada, zarar değil de, kâr edebilen 
bir hale getirebilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, sonuçlandır
manızı rica edeceğim. Vaktiniz gelmiştir. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Teşek
kür ederim, Sayın Başkanını. 

Yine Hava Meydanları Müessesesinden gön
lün istediği bir şey var. Ben bizzat şahidoldum, 
İstanbul'da uçaklarımız bile vaktinde kalkmıyor. 

Yine Devlet Demiryollarından ve halen Ha
vayolları Umum Müdürlüğünden yolcular için 
beklenen üç şey var; bunlardan birisi, yolcu
lukta emniyet; ikincisi, sürat; üçüncüsü ise he
pimizin istemiş bulunduğu netice itibariyle yi
ne bir faktör olarak vardır; rahatlıktır. Bizde, 
Devlet Demiryolu ile Anadolu'ya doğru yolcu
luk yapan arkadaşların bu rahatlığı bulaşmadı
ğı kanısındayım. Yine burada bir mevzua te
mas etmek istiyorum ve öğrenmek istiyorum, 
muhterem Bakanın izahat vermesini istiyo
rum; bizim Anadolu, Doğu ve Güney - Doğu 
ekspreslerinde bulunan Wagon - Lee'ler vardır. 
Wagon - Lee'ler Hükümetin yapmış bulunduğu 
mukavelenin müddeti ne zaman bitecektir ve 
bugün Doğu ve Güney ekspreslerine takılmak
ta bulunan Wagon - Lee'lerin vagonlarından 
biz ne zaman kurtulacağız? Raıhat bir yemek 
ve 'Otarmak mümkün olmuyor. Muhterem arka
daşlarım, ben birkaç gün evvel bir seyahat ya
pıyordum. Ufak, yarısı oturmak için, yarısı da 
yemeklerin yapılacağı yer şeklinde vagonlar 
var. Ecnebiler geldiler, oturdular ve hoşa git-
miyen şekilde bâzı hareketler oldu. İnsanın 
içinde bunlar bilhassa yabancılara karşı, üzün
tü olarak kalıyor. Biz istiyoruz ki, Amadolu ci
hetine sevk edilen bu ekspreslerin de yine An
kara'dan Garba doğru kalkmış bulunan İstan-
ibul'a giden otobüsler gibi, G<anba doğru giden 
diğer katarlar gibi, Anadolu ekspresi gibi, da
ha rahat olmasını, daha huzurlu olmasını rica 
ediyoruz. Ben bunu kıskanımryorum. Mutlaka 
Haydarpaşa'ya giden bu katarların daha kon
forlu olmasını şa.hsan gönlüm 'arzu ediyor. Fa-

— 117 — 



C. Senatosu B : 44 7 . 2 . 1960 O : 1 

Trenlerin vaktinde kalkmadığını bâzı sebeplerle 
insan bir dereceye kadar hoş görebiliyor, fakat 
tayyarenin vaktinde kalkmamış olmasına insa
nın gönlü de razı olmuyor. Bu mevzular üzerine 
sevgili Bakanımızın eğileceğinden emin olarak 
muhterem Yüce Senatoyu hürmetle selâmlar, bu 
bütçenin Bakanlığımıza hayırlı olmasını gönül
den temenni ederim, muhterem arkadaşlarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın İnceoğiu, aleyhte buyı-
ıun efendim. 

MUSTAFA YILMAZ İNCE OĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
muhterem Bakan ve Bakanlık erkânı, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. 

Şahsım adına mahallî bâzı dilek ve temenni
lerimi arz etmek için söz almış bulunuyorum. 

Birincisi; evvelden beri hassasiyetle üzerinde 
durduğum köylerin telefonları meselesidir. 

Asrımızın en mübrem ve medeni ihtiyaçların
dan biri olan telefona köylerimizin halen daha 
kavuşturulamamış olmasının cidden elem ve ıstı
rabını duymaktayım. 

G-eçen seneki bütçe müzakeresinde bu derdi 
dile getirmiştim. 

Çok ileriyi görüşünde ittifak ettiğimiz ulu 
önderimiz ve ebedi şefimiz Atatürk zamanında 
yapılan 1929 tarih ve 1379 sayılı Kanun bilû
mum telefon şebekelerinin âzami süratle PTT 
İdaresine devrini âmir olduğu halde bu kanunun 
şimdiye kadar ne sebeple tatbik mevkiine konul
mamış olduğuna dair 1963 yılında takdim etti
ğim bir sözlü soruya zamanın Sayın Bakanınca 
lütfedilen cevapta : 

Trakya bölgesinde üç vilâyette etüdedildiğini 
malî külfeti bakımından bu işin yapılamadığını 
söylemişlerdi. 

Fakat bu cevap beni katiyen tatmin etmedi
ğinden tekrar dile getirmek zorunda kaldığımdan 
özür dilerim. 

Ulu önderimiz 36 sene evvel bugünkü ihtiya
cımızı ve yarınki ihtiyaçlarımızı görerek teklif 
ettiği kanunda bu işin âzami süratle yapılması 
emredilmiştir, ve zamanın B. M. M. ce kabul edil
miştir. 

36 seneden beri her sene bir iki vilâyet şebe
kesi ikmal edilse idi şimdiye kadar bu iş çoktan 
tamamlanmış ve bu büyük nimete köylerimiz de 
kavuşmuş olurdu. 

İkinci istirhamım : Devlet Demiryolları 
Umum Müdürlüğünde normalin üstünde 32 bin 
küsur memur ve müstahdem, fazla, bulunduğu 
söylenmektedir. 

Acaba bu fazlalık ne suretle normale icra 
edilecektir. Plânlamanın ilk görüşe göre, 

Yeni açılan yerlere eski memurlardan nak
letmek suretiyle zamanla normale indirilmesi 
derpiş edilmekte idi. 

Şimdi ise şu hususu öğrenmek isterim : 
Plânlı devreye girdiğimiz zamandan beri ha

riçten ne kadar yeni memur alınmıştır, tarihleri 
ile birlikte lûtfedilirse aydınlanmış olacağız. 

Bir de şu hususu öğrenmek isterim : 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Reisi Re

şat Bayramıçlı'nın çeşitli yolsuzluklar yaptığı 
hakkında bilhassa Adalet Gazetesinde uzun sü
ren bir kampanya açılması üzerine geçen sene 
bütçe müzakeresi sırasında bunun mâhiyeti so
ruldukta tahkik edilmekte olduğu söylenmiştir. 

Acaba tahkik neticelendirilerek bu önemli ma
kam şaibeden kurtarılmış mıdır. 

Tenvir edilirsek memnun kalacağım. 
Seçim bölgem olan Emirdağı kazası 75 bin 

nüfuslu, İzmir, Antalya, Adana ve Konya tara
fından gelip Ankara, İstanbul ve Eskişehir gibi 
mühim merkezlere geçen otobüslerin yolu üzerin
de olduğundan PTT gece muhaberesi konulması 
zarureti aşikârdır. 

Bu ve buna benzer yerlerimiz hakkında Sa
yın Bakanımızın ne düşündüklerini açıklamasını 
istirh anı etmekteyim. 

Trenlerde seyahat edilirken, emniyetin sureti 
kafiyede temin edilmesi lâzımdır. 

Fakat birinci sınıf bir kompartmanda, hepi-
sinde değil bâzılarında tabiî bir emniyet zinciri 
bulunmaması sebebiyle üç sene evvel tek başıma 
bu komportıman da uyurken bir ceketim çalındı. 
Tabiî bulunamadı, gitti gider. Bu gibi müessif 
hâdiselerin de önlenmesini istirham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, yakınmalarım şüphe
siz ki eski iktidarlara aittir. İki aylık yeni iktida
rımıza ait değildir. 

Bundan sonra mümkün olan her işin tahakku
kunu genç ve dinamik Bakanımızdan umar, Al
lah'tan muvaffakiyetler dilerim. 

Bütçenin de memleket ve millet için hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni eder hepinizi hürmetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın İnci, üzerinde. 
TEVFİK İNCİ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler, muhterem Bakan; be
yanımda Ulaştırma Bakanlığının yalnız deniz 
cephesine temas ederek, beşyüz milyon lira 
sermayeli deniz kolunun bünyesine göre her 
sene astronomik rakamlarda ifadesini bulan 
milyonlarca lira zararın nedenlerini ortaya ko
yup, bu zararları önleyici tedbirleri görüşü
müze göre ve 10 dakikalık zaman içinde arz 
etmeye çalışacağım. 

Evvelâ anatcmel ve sebebi ortaya koyalım. 
Bu sahadaki teşkilât kanunu çok eski ve ve-
verimsizdir. Bu teşkilât kanunu ile mevcut 
çarkı dördürmeye imkân yoktur. Şu halde ne 
yapmak gerekmektedir? Tedbir nedir? Gerek 
şehsi kanaatime göre, gerekse bu sahadaki yet
kililerin kanaatlerine ortak olarak şu hususu 
arz etmek isterim. Tutulacak iki yol vardır. 
Birincisi; bugünkü teşkilâtı yıkıp, yeniden 
monte etmek, yeniden inşa etmek. İkincisi; 
maili inhidam yerleri restore etmek, köhne 
yerleri restore etmek suretiyle yeni bir teşki
lât ortaya çıkarmaktır. Birincisi yani, teşkilâtı 
yıkıp yeniden monte etmek çok zor olduğuna 
göre takibedilecek yol şüphesiz ikinci yoldur, 
yani, maili inhidam yerleri, köhne yerleri res
tore edip yeni bir teşkilât kurmaktır. Seçile
cek anayolu bu şekilde tesbit ettikten sonra 
yeniden- hazırlanacak teşkilât kanununa hâkim 
olacak fikri müdire ışık tutmak üzere aşağıda
ki hususları arz ederim. 

1. Teşkilât basitleştirilmelidir. Meselâ De
nizyolları İşletmesi Seyahatler İşletmesi, Liman 
İşletmesi, Trabzon Liman İşletmesi. Van Gö
lü İşletmesi, Kıyı Kurtarma, Kıyı Emniyet, 
Hasköy Tersanesi, Camialtı Tersanesi, Taşkı-
zak Tersanesi, İstinye Tersanesi, Bankacılık 
Kolu, Yalova Kaplıcaları, Malzeme Müdürlüğü 
gibi 17 ville'in direkt olarak bağlandığı Deniz
yolları Genel Müdürlüğünün bu çarkı döndür
mek kapasitesi dışındadır. 

2. Fonksiyon itibariyle birbirine benziyen 
ve birbirini tamamlayıcı mahiyette olan işlet
meler, birbiriyle birleştirilmelidir. 

3. Diğer birçok sebepler bir yana, deniz
de can ve mal emniyetinin de bütün sahilleri
mize şümul!endirilmesi için kıyı emniyeti ile 
gemi kurtarma teşkilâtları birleştirilmelidir. 
.Bu konuda Gümrük Bakanlığı Muhafaza Teş

kilâtı ile koordine halde çalışma yapılabilir. 
Meselâ, Amerika'nın Koskart Teşkilâtı ideal 
olarak tavsiye ve temenni olunur. 

4. Denizyolları Gemi ve Şilepçilik Şirketi
nin gemileri 'bir elde toplanmalıdır. 

o. Denizcilik Bankası esas itibariyle ban
kacılık fonksiyonuna dönmelidir. Armatörler 
de hissedar kılınmak suretiyle, armatörlere de 
kredi açılması imkânı sağlanmalıdır. 

G. İdare merkeziyetçilikten kurtarılmalı, 
idarede ademi merkeziyetçilik sağlanmalıdır. 

7. Personel tasarrufu sağlanmalıdır. 19 bin 
personel bu teşkilât için korkunç hir rakam
dır. Milyonlara baliğ olan senelik zarara şüp
hesiz ki ıbu personel enflâsyonunun da sebebol-
duğu aşikârdır. 

Son olarak şüphesiz bütün bunları ve daha 
diğer esasları organize etmek üzere yeni ve 
esaslı bir teşkilât kanunu çıkarılması esastır. 

Tavsiyelerimizi bu şekilde özetledikten son
ra !bir hususa temas etmek isterim. 

İhtisas adamı istiyen yerlere hele umum 
müdürlük ve daire reisliği seviyesindeki yer
lere partizan düşünceler ve ahbap kayırma kay
gısından uzak tâyinler yapılması şarttır. Bu 
hususta bir misal arz etmek isterim. Ulaştırma 
Bakanlığının sulhta deniz politikasını takibede-
eek, hanbde Türkiye'nin kaderinde rol oynıya-
cak harb yardım malzemesinin nakli işini kon
trol edebilecek, nakliyatın Türk sularına emni
yetle gelmesine harb bahriyesi ile işbirliği yapa
cak bif makam olan Ulaştırma Bakanlığı Liman 
ve Deniz İşleri Dairesi Müdürlüğüne bu işte 
ehliyetli ve bu işte yetişmiş mütehassıs insan
ların tâyin edilmesi şartır. Eğer buraya biz su
ya bardakta - tâbiri amiyanedir, özür dilerim -
suyu bardakta, gemiyi duvarda görmekle ye
tinmiş bir insanı sırf ahbap kaygısı ile tâyin 
ettiğimiz takdirde Ulaştırma Başanlığmın de
niz politikasını kim tesbit edecektir, kim yürü
tecektir? Türkiye'nin kaderinde rol oynıyaeak 
şimdi kontrol tatbikatını sulh zamanında Harb 
Dairesi ile kim teşriki mesai edecek, kim yapa
caktır? Bu makam sahibi kalkacak, buradan 
gelecek, NATO memleketlerinde yetkililer ile 
temas edecek, Türkiye'ye gelecek, talimat ha-
zırlıyacak, Bakanlık yetkililerine uğrayacak, 
Harb Dairesi ile teşriki mesai edecek, tatbika
tı Türkiye'nin yararına harb gücünü sağlamak 
üzere hazırlıklar yapacaktır. 
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Denizcilerin ayrı bir dili, ayrı bir lisanı 
vardır. Bunları altı aylık, bir senelik kursla 
öğrenmelerine de imkân yoktur. Bir kara ada
mını veya iş ehliyeti olmıyan bir adamı hu ma
kama ^oturttuğumuz takdirde Türkiye'nin 
Ulaştırma Bakanlığının ulaştırma işleri yalnız 
felce uğramaz, Türkiye'nin harb bakımından 
da kaderi felce uğrar. Bunu da arz etmek is
terim. Şilepçilik Şirketini de aynı konuda mü
talâa ediyorum. Kâr eden bir müesseseye bu 
işle alâkası olmıyan Ibir şahıs tâyin ettiğimiz 
takdirde buranın kârını da zarara götürmekte 
ortak olmuş olururz. 

Liman ıbaşkanları konusuna da kısaca te
mas etmek isterim. Liman başkanı yetiştirecek 
bir müessesemiz mevcudolmadığı için, alıcı
lıktan posta müvezziinc kadar hattâ terhis ol
muş jandarma onbaşısına kadar ilkmektep 
tahsili olmıyan birçok insanın bugün Liman Baş
kanlığı makamını işgal ettikleri bir vakıadır. 
Liman 'başkanlarının vazifesi nedir? Ne ya
par? Liman başkanları, limanlardaki tekne
lerin muamelesini yapar, teçhizatına, persone
line bakar, sefere müsait ise sefer müsaadesi 
verir. Pasaport yerine kullanılan gemi adamı 
cüzdanını verir. Ve nihayet Türkiye'yi temsil 
eder. Bir yabancı filo, bir harb gemisi bir li
mana geldiği zaman evvelâ temas edeceği insan 
Türkiye'nin mümessili olarak liman başkanıdır. 
Peki, diğer memleketlerde hu iş nasıl halledi
lir? Diğer memleketlerde liman 'başkanları şah
siyet sahibi, kudret sahibi, itimat sahibi insan
lardır. Bizde hir zamanlar liman başkanlığı de
niz subaylarımız ve emekli subaylarımız tarafın
dan işgal edilirdi. 

BAŞKAN — Sayın inci, vaktiniz hitmek üze
re görüşlerinizi bağlayınız lütfen. 

TEVFİK İNCİ (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkan. Burada bir hatıramı nakletmek 
isterim. 1954 senesinde Ege'de üs kumandanı 
olarak bulunuyordum. Harb Dairesi ile Ulaştır
ma Bakanlığı işbirliği yaparak bu simi kontrol 
tatbikatı dediğimiz tatbikatı yürütmek üzere va
zife almıştım. Yani muhtemel bir harbte Türki
ye'nin kader gücünü ortaya koyacak Amerikan 
yardım malzemesi Türkiye'ye konvoy ile gelecek, 
bunu organize edeceğiz. Buna ait talimat Ulaştır
ma Bakanlığı tarafından liman başkanlığına gön
derilmiştir. Tatbikat sabah başladı, sabahleyin li

manlardan ilk haberi bekliyoruz. Liman başkan
larının görevi; ellerindeki tatbikat projesine gö
re, o anda limanların da kaç gemi olduğunu üs
se telefonla bildirmekti. Daha evvelce filân ban
dıralı şu gemi, filân bandıralı şu gemi diye be
lirtilmişti. Marmaris Limanından tek bir cevap 
gelmedi. Telefonu açtık, temas ettik; liman baş
kanı diretiyor, benim limanımda hiç bir gemi yok
tur, diye. Dedik ki, tatbikat başladı, tatbikat pro
jesini aç oku, limanda mahfuz olarak şu şu ban
dıralı gemilerin mevcudolduğunu bildirilmesi lâ
zımdır, dedik. Fakat liman başkanı diretti. En 
nihayet oraya başka bir adam göndermek zorun
da kaldık. 

Diğer tavsiyelerimize geliyorum. 
1. 2922 sayılı Denizde can ve mal koruma 

Kanunu ile, 618 sayılı Limanlar Kanunu bugün
kü ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Bu iki ka
nun birleştirilerek ihtiyaca cevap verecek bir şek
le sokulmalıdır. 

2. Gemi adamlarının yeterliliği ve sayısı hak
kındaki nizamnamede gereken değişiklikler yapı
larak, birer pasaport gibi kullanılan gemi adamı 
cüzdanlarının veriliş şeklindeki aksaklıklar, kul
lanılışı ndaki suiistimaller önlenmelidir. 

3. 1338 senesinde yürürlüğe girmiş olan 216 
sayılı Rüsumu Bahriye Kanununa göre, o günün 
rayiçlerine göre,alınan rüsum bugün sembolik 
bir rakamdan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın İnci, müddetiniz bitmiş
tir. 

TEVFİK İNCİ (Devamla) — Bağlıyorum, 
efendim. Binaenaleyh, bugün kırtasiye masrafla
rını dahi karşılayamamaktadır. 

Bir de büyük limanlarımızda deniz suçlarına 
ve âmme suçlarına bakacak liman mahkemeleri
nin de kurulması bir zaruret halindedir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Türker, lehinde . 
HASAN ALİ TÜRKER (Balıkesir) — Sa

yın Başkan, Sayın Senatörler; dünkü bir İstan
bul gazetesinde, İstanbul da etin kilosu 18 lira, 
diye bir havadis var. Bu havadise Ulaştırma Ba
kanlığının da iştiraki olduğuna kaaniim. Temas 
edeceğim noktanın birincisi budur. Şöyle ki, bi
zim kasaplık hayvan yetiştiren bölgemiz daha zi
yade Doğudur. Doğudan Ankara ve İstanbul'a 

yapılan canlı nakliyat çok nâmüsait şartlar için
de yürütülmektedir. Geçenlerde sayın senatörlere 
tevzi ettiğim bir broşürde bir mütehassıs arkada-
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şımm gayet açık, hattâ doktora tezi olarak yaptı
ğı bir araştırmanın neticesini açıklamak isterim. 
Şöyle ki; Bir sene içinde yani, 1964 yılı içinde 
Erzurum'dan ve diğer Doğu vilâyetlerimizden 
Ankara ve İstanbul'a trenle yapılan canlı hayvan 
nakliyatının zayiatı, canlı nakliyat 15 bin ton
dur. Bu 7 500 ton et demektir. Malî değerini on 
liradan kabul edersek 75 milyon liradır. Protein 
değeri ise aşağı - yukarı 500 bin nüfuslu bir şeh
rin bir senelik et ihtiyacını karşılar. Böyle olduk
ça İstanbul'da on sekiz liraya satılan et acaba 
müstahsıla bir kâr mı sağlıyor? Hayır, arkadaş
lar. Bu doğrudan doğruya yalnız Ulaştırma Ba
kanlığı camiası içinde, bahsettiğim, önem veril
meden, aşağı - yukarı bir hafta, beş gün, altı gün 
vagonlarda bakımsız bir şekilde, yemsiz, susuz, 
hattâ öyle ki, yolda, Yerköy'de bir mola istasyo
nu vardır. Mola istasyonunda hayvanlara fayda 
sağlıyacak hiçbir tertibat yoktur. Ben Tarım Ba
kanlığında Harikâtı Hayvaniye Şubesi Müdürlü
ğü yaptığım zaman, Haydarpaşa'da bir hafta 
kontrol yaptım. Şöyle ki, Zonguldak'tan yüklen
miş birkaç vagon kasaplık hayvanın içinde her 
vagonda bir iki tane bakımsızlıktan ve vagonla
rın altının yarıklığından öldüğüne rastladım, 
kendim müşahede ettim. Bilmiyorum bugün de 
devam ediyor mu? Ama 1964 yılının hesabı bu 
olduğuna göre Sayın Bakanlığın dikkatini çek
mekte fayda mülâhaza ederim. 

İkinci temas edeceğim nokta, Devlet Demir
yollarının personelinin bugünkü durumudur. Tah
sil süresi, kabiliyeti, çokluğu, azlığı üzerinde Sa
yın grup sözcüleri durdular. Yalnız, 440 sayılı 
Kanuna tabi diğer İktisadi Devlet Teşekkülleri 
mensuplarının, ikramiyelerinin ikincisini hemen 
1966 yılı içinde aldıkları halde, 440 sayılı Kanu
nun geçici 7 nci maddesinde Devlet Demiryolları 
Teşekkülünün Teşkilât Kanununun numarasının 
geçmemesi yüzünden bu ikramiyelerini alama
maktadırlar. Bunun da tashihi cihetine gidilmesi 
icabederdi şimdiye kadar. Hattâ icabında kanun
da bir değişiklik yapılması lâzımdı. Mümkün olan 
tashihatın biran evvel yapılması temennisinde-
yim. 

Bundan sonraki dileklerim bölgeme inhisar 
edecektir. 

Bunların başında Balıkesir istasyonu gelmek
tedir. 70 'bin nüfuslu olan Balıkesir'de 1911 
senesinde yapıknış küçücük bir kasaba istasyonu 
mahiyetinde bir istasyon vardır. Gerek indir

me ve bindirmede, gerekse yolcu nakliyatında is
tasyon tamaımiyle kifayetsizdir. Bilhassa bozuk 
'.havalarda yolcular çok fazla sıkıntı çekmekte
dirler. Bu istasyon üzerimde durulmasında bü
yük fayda olduğuna kaaniim. 

Sonra, Balıkesir arasında karayolu irtibatı 
yoktur. Bu arada halk yalnız trene bağlıdır. 
Trenle nakliyat .yapılmaktadır. Ama çok sıkıntı 
çekilmektedir. Devlet Demiryollarının değerli 
Müdürüne ıbu Ihususu rica ettim; «Etüt yaptıra
cağız, 'bu arada bir gidiş - geliş seferi, demişler
di.» Bunun da talhakkukunda çok 'büyük fayda 
m üi âh aza, etmekteyim. 

Üçüncü nokta; körfezin turistik bakımdan çok 
ileri gittiği bir hakikattir. 'Blirçok arkadaşlarımız 
da ıbunu ımüşahede etmektedir. Akçay iskelesi
ne turistik bir vapur seferinin konmasında çok 
fayda mülâhaza etmekteyim. 

Dördüncüsü; yine turistik bakımdan dünya
nın en güzel yeri olan Erdek ilçemizle, Erdek 
adaları arasında; Marmara, Avsa ve diğer tu
ristik yerler olan adalar arasında ring halinde va
pur seferlerimin, 'bilhassa yaz aylarında, tabiî kı
şın da çok faydalı ama, bilhassa yaz aylarında 
mutlak surette bir vapur seferi ihdasında çok fay
da okluğuna kaaniim. 

İSKENDER CENAP EGE '(Aydın) — Orası 
dünyanın' en güzel yeri mi? 

HASAN ÂLİ TÜRKEB (Devamla) — Evet, 
dünyanın en güzel yeri olduğuna inanıyoruım, 
Sayın Ege. 

Beşincisi, aşağı - yukarı yirmi seneden 'beri 
Balıkesir'de telefon şebekesi genişietilmemiiştir. 
800 albonesli vardır. Bugünün medeni bir ihti
yacı olduğuna göre, telefon tesisleri üzerinde du
rulmasını çok arzu etmekteyim. Bundan 10 gün 
evvel Balıkesir'de bir gazete idarehanesine uğra
mıştım. Oraya bir vatandaş geldi; «İlânınızı oku
dum, bir telefon satacağım» dedi. Ne istediğini 
sordular, «Beşbin lira» dedi. Her şeyden evvel, 
bir abonenin kendisine ait numarası lâzım olma
dığı zaman Posta İdarehanesine iade etmesini dü
şünürken, iade etmesi lâzııngeldiğme kaanii iken, 
bunun büyük şehirlerde öteden heri elden ele dört 
'bin liraya, beş tün liraya satıldığını görmek, bil
hassa Balıkesir gibi bir yerde de 5 000 liraya fi
yat aramak, ne kadar telefon ihtiyacı olduğuna 
bir işarettir sanırım. 
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Sözlerimi bi t i r i rken, yakından 'temas ettiğim 
Devlet Demiryolları personelimin', ve bilhassa 
P T T İdares i personelinin gayretli çalışmalarına 
şahidim. Baş ta genç ve dinamik Bakan ve değerli 
umum müdürler i olmak üzere hu teşekküllerin 
personelini t akd i r le anmaktan haz duyarım. 

S aygıl arı mi a. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Say ın Ucuza!, aleyhte. 
ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Ben aleyhte 

söz almış değilim, bu bir zühuldür. Konuşmaktan 
da vazgeçtim. 

B A Ş K A N —• Buyurunuz Sayın Âdemoğlu, 
aleyhte. 

M E H M E T N U R İ A D E M O Ğ L U (Adana) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, Sa
yın Ulaştırana Bakanı ; şahsım adına Ulaşt ı rma 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz almış bulunuyo
rum. Malûrnuâliniz b u 10 dakika zarfında bu 
Bakanlığın bütçesi üzerinde konuşmak imkânsız 
bir haldir. Onun için ben daha çok Devlet Demir
yollarının zarar lar ı üzerinde fikrimi söylemek is
t iyorum. 

Sayın senatörler; ben, Devlet Demiryollarının 
zararlar ı ve seferleri hakkındalki kanaat ler imi arz 
ötmek isterim. Bildiğiniz gibi Devlet Demiryol
ları İktisadi bir Devlet Teşekkülüdür. Faka t bu
na rağmen Devlet Demiryollarının kâ r ından ver
gi alır, aynı zamanda ithal ettiği yedek parçalar
dan da Gümrük Resmi alınır. Halbuki bir Dev
let müessesesi olan karayollar ının büyük meblâğ 
tu tan büyük yol m akmaları i thal edildiği zaman 
Gümrük Resminden bun la r 'muaf tu tu lu r . İşte 
Devlet Demiryollarını külfete sokan sebeplerden 
bir tanesi de budur . Öbür ta ra f tan Devlet De
miryollarını zarara sokan sebeplerden bir tanesi 
de maalesef İktisadi Devlet Teşekkülleri olduğu 
halde ve İkt isadi Devlet Teşekküllerinim bir tüc
car gibi, tüccar zihniyeti ile hareket etmesi icab-
ederken maalesef bizim öteden beri şikâyet etti
ği m!iz ve alışageldiğimiz Devlet, dairelerindeki 
usul ve 'hareketlere tevessül edilmiş olmasıdır. 
Yani şunu söylmek istiyorum. : B i r tüccar, tica
rethanesinde müşter iyi beki iyen b i r tüccar nasıl 
'ki, müşteri gördüğü zaman derhal ona en büyük 
alâkayı gösterir, güler yüz gösterir, iyi muamele 
yaparsa, işte İkt isadi Devlet Teşekküllerindeki 
personelin de aynı şekilde hareket ötmesi icab-
eder. Ben bu konuşmamı yaparken iSaym Baka
mımızın beni dinlememesi ve tenkidlerime ku

rak vermemesini de elbette bu dertlerin' ve bu 
meselelerin halledil'miyeceğinc b i r işaret sayarım. 

Muhterem arkadaş lar ım, gidiniz Dİ) gi
şelerine halk kuyruk olmuştur. Saat lerce 
bekler. Elbette ki, mevsimin müsaidolmadıği 
zamanlarda bu halk bekler, takat mevsim mü-
saidolup da, karayol la r ında gayet rahat oto
büsler işlerken DD n m kışın bu izdiham-
lı gişelerine elbette kimse uğramaz. İşte halka 
giileryüz, iyi muamele ve suhulet göstermiyor. 
idareler daima zarar etmeye mahkûmdur la r . 
DD ııı zarara sevk eden sebeplerden bi
risi de, alt kademede çalışan ve yine halkla te
ması olan memurlarının kalifiye olmamasıdır . 
İliç olmazsa, bir kurs görmüş olmamasıdır . Tren
lerde seyahat yap ıyoruz ; memurlar ın müşte
riye yani, yolcuya, karşı gösterdiği muamele ina
nınız ki, mecbur o lmad ığ ı t akd i rde vatandaşı 
İm vasıtalara bindirmekten uzak bulunmaktadı r . 
Devlet Demiryollarının üst kademesinde maale
sef oturarak, maaş alan memurlar vardır . Devlet 
Demiryollarının üst kademesinde aldığı maaşa 
mabetle çok küçük ve çok hafit' iş yapan memur
lar vardır . Bunlar ın adedi belki binleri bulma
maktad ı r . Faka t , aldıkları maaş küçük kademe 
memurlar ının binlorinkino muadil, olmakta
dır. İşte bunlar da zararın husulüne sebebiyet 
vermektedir ler . 

Hulasa etmek is tersem; Devlet Demiryolları
nı bu zarardan ku r t a rmak için, üst kademe 
elemanları arasında, istifade odilomiyocok ka
dar enerjisi azalmış elemanlar arasında bir ope
rasyon yapmak, alt, kademede kaliteli , yetişmiş, 
kurs görmüş, güler yüzlü elemanların adedini 
a r t ı rmak, kış ay la r ında ilâve seferler yapmak, 
özel t ren seferleri ihdas etmek, lüzumu halinde 
tı-enlere, kâfi mik ta rda vagon ilâve etmek ica
betin ektedir . 

Öbür taraftan işletme müdür le r ine çok bü-
vük anga jmanla r için, büyük nakl iyat için tari
felerde ayar lama yapmak salâhiyet ini vermek 
ieabe'.mektedir. Bir işletme m ü d ü r ü büyük sa
lâhiyet sahibidir. Faka t karşısına, çıkan büyük 
bir nakliyat: için tar ifede bir tenzilât yapmak 
salâhiyetini İmiz değildir. Olmaz böyle şey. Sa
lâhiyet verdiğiniz yüksek bir memura bu salâ
hiyeti tam tanımak ve bu müesseseyi kâ ra ge
çirecek hareket le rde onları serbest b ı r akmak 
icabeder. 

122 



C. Senatosu B : 44 7 . 2 . 1966 O : 1 

Diğer taraftan motorlu trenlerle ekspresler 
arasında bir irtibat kurmak Di) m za
rardan kurtaracak faktörler arasında belki bir 
tanesidir. Meselâ, Haydarpaşa'dan sabahleyin 
motorlu trenle kalkan bir yolcunun Adana'ya. 
akşamki bir ekspresle ulaşması Devlet Demir
yollarının müşteri adedini çoğaltacak bir faktör
dür, 

Diğer taraftan yurt içinde hakiki ekspresle
rin, ismi ekspres olup da kağnı arabası gibi 
yürüyen ekspresler değil, hakiki ekspreslerin 
adedini artırmak lâzım gelmektedir. Zamanın 
kıymetli olduğunu artık idrak etmemiz icabet-
mektedir. Vagonumuza attığımız bir yolcunun 
parasını aldıktan sonra artık zamanının önemi
ne ehemmiyet vermemek bizim müşteri kaybet
memize sebebiyet verecektir. 

Diğer taraftan seneler senesi hiçbir hassa
siyet gösterilmiyen şu rötarlara da artık bir son 
vermek icabetmektedir. Zaruri, çok mühim se
bepler hariç, rötar yapan memurlar hakkında 
takibat yapılması icabetmektedir. Ben Sayın Ba
kanın bu konu üzerinde hassaten durmasını is
tirham etmekteyim. 12 saatte gittiğiniz Ankara -
İstanbul ekspreslerinde dahi bu rötarların ardı 
a rk i sı kesilmemektedir. 

Sayın senatörler, bir de tren seferlerine do
kunmak isterim. Ben sayın alâkalılardan sormak 
isterim : Bu memlekette yalnız Ankara - İstan
bul ve Ankara - İzmir arasında yolculuk yapan 
vatandaşlar mı bu memleketin evlâdıdırlar? 
Acaba Cenubi - Garbi, Cenubi - Şarki ve Şark 
bölgesine giden vatandaşlarımız bu memleketin 
evlâtları değiller midir? Ve bu memleketin bü
tün vergilerine tabi değiller midir? Acaba sene
ler senesi bir Doğu Ekspresindeki sefalet, bir 
Doğu Ekpresindeki pislik, çok istirham ediyo
rum, umum müdürün ve vekilin dikkatlerini çe
kiyorum, lütfetsinler, hattâ vekil de dâhil olmak 
üzere alâkalılar bir defa Doğu Ekp resinde seya
hat etsinler. Ben arkadaşım gibi yataklı vagon
dan şikâyet etmiyorum. Ben kara vagondan şi
kâyet ediyorum. Vatandaşımız yer bulamamak
tadır. Neden, Ankara - İstanbul, Ankara - İzmir 
arasındaki tren seferlerinde numara vardır da, 
hattâ üçüncü mevkiinde dahi, Doğu Ekspresin
de numara bulunmasın... Öbür taraftan, Anka
ra - İstanbul, Ankara - İzmir arasında her akşam 
ihdas edilen Anadolu Ekspresi ve diğer ekspres
ler gibi Cenubun kilit noktası olan ve Cenubun 

merkezi vaziyetinde olan Adana arasında da her 
akşam karşılıklı hareket ettirilen ekspresin kaldı
rılmasının icabını, ihdasını ve bu ekspresin An
kara'dan kalkacak olan motorlu trenlerle veya 
İstanbul'dan gelecek olan motorlu trenler ile ir
tibat tesis ettirilmesinin de, bu müessesenin za
rarlarını bir 'dereceye kadar telâfi edecektir, ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu lütfen bağla
yınız, müddetiniz dolmuştur. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Muhterem arkadaşlarım, konuşacak çok şey
ler vardır. Fakat bir noktaya daha işaret etmek 
istiyorum. Bu da PTT Umum Müdürlüğüne 
aidolacaktır. Çok hazindir, çok üzücüdür, fakat 
ifade etmek de belki memleket için bir fayda ola
caktır. Onun için arz etmek istiyorum. Cuma 
günü öğleye doğru İstanbul'a bir telgraf çektim, 
arkadaşlar. Bu telgrafımın meali de, Pazar gü
nü bana Anadolu Ekspresinden bir yer ayırtıl
ması idi. Cumartesi günü mutlaka 12 den evvel, 
demiyorum ki, 8 de 9 da, fakat 12 den evvel, bel
ki 11 veya 11,30 da çektiğim bu telgrafın, Cuma 
günü akşam bindiğim Anadolu Ekspresiyle İs
tanbul'a vardığım zaman, telgrafın gitmediğini 
duydum. Oturduk konuşurken yarım saat sonra 
telgraf geldi. Bu idarenin de ne şekilde çalıştı
ğına ait bu açık bir misaldir. Öbür taraftan özel 
ulak dedikleri ve bizden 160 veya 180 kuruş al
dıkları bir uçak postasına, Adana'dan bugün 
verseniz yarın gelmiyor, öbürsü gün geliyor. 
Almanya'dan bugün verilen bir uçak özel ulak 
mektubu yarın İstanbul'da elinize geçiyor. Bu 
hususta da alâkalıların dikkatini istirham ediyo
rum. 

1966 bütçesinin Ulaştırma camiasına ve mil
letimize hayırlı olmasını temenni ederim. Sizleri 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tekin Arıburun, üze
rinde. 

TEKİN ARIBURUN (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Sayın Ulaştırma Bakanı ve sayın erkâ
nı, sevgili arkadaşlarım; 

C4eçen yıl da dikkati çekmeye çalışmış oldu
ğum halde, anlaşıldığına göre henüz bir tedbir 
alınamamış olan çok mühim birkaç hususa de
ğinmek için söz almış bulunuyorum. 
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1. Yeşilköy, Samsun, Trabzon gibi deniz 
kıyısı tayyare meydanlarında deniz kurtarma 
vasıta ve ekipleri yoktur. 

Bilhassa Yeşilköy hem kalkış - iniş denize 
karşı ve üzerinde olmakta, hem de beynelmilel 
bir hava limanı mahiyetinde bulunmaktadır. 

Son bir iki gün içinde Japonya'da vukubu-
laıı bir kazayı okumuşsunuzdur. Meydandan bir
kaç kilometre uzakta denize düşen büyük bir jet 
tayyaresi oldu. Allah saklasın, Yeşilköy'de vuku-
bulacak böyle bir kazada acaba sorumlu kim ola
cak? Beynelmilel teşkilâta ne cevap vereceğiz. 
Beynelmilel efkârı umumiye karşısında ne hale 
düşeceğiz. 

Vaziyet çok ciddidir. İhmale tahammülü 
yoktur. Afedersiniz kendimizi alaturkalıktan 
kurtarmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Beynelmi
lel Hava kanunları mucibince Yeşilköy'de bir 
kurtarma ekibini kurmak mecburiyetindeyiz ve 
şimdiye kadar taahhüdümüzü yerine getirmemiş 
durumdayız. 

2. Bir hafta evvel çokça kar yağması ve bo
zuk havalar yüzünden Türk ve yabancı hava. se
ferleri (Ankara - Yeşilköy) Hava meydanların
da aksadı. 

Buna görünürde iki husus sebebolmuştur : 
Birisi; uçuş meydanının yani pistin kardan 

ve buzlardan zamanında tem izlenememesi; 
Diğeri de; kötü havalarda uçuşu temin eden 

modern ve teknik cihazların meydanlarımızda 
bulunmayışı. 

Ankara - Yeşilköy havla limanları beynelmi
leli limanlardır. O husustaki beynelmilel anlaş
malara göre (Uçuş kolaylıkları + geri hizmetle
ri + muhabere, ilh...) teçhizatı bakımından bâzı 
taahhüt ve vecibelerimiz vardır. 

Senelerden beri bu vecibelerimizi bu taah
hütlerimizi yerine getirtmemiş olarak ihmalde 
devam etmektyiz. Yani hakkiyle getirmemiş 
olanak ihmal etmekteyiz. Bu durumun devanı 
edip gitmesine artık imkân bırakılmamalıdır. 

3. —• Muhtelif vesilelerle, muhtelif mevsim
lerde ve muhtelif yerlere uçarak yapmış oldu
ğum gidiş - gelinlerde dikkati çeken 'bir iki hu
sus vardır; 

ıa) Yeşilköy - Ankara - Samsun meydanları 
gözle görünür yenleri ve iniş pistleri tertemiz 
ve tertiplidir. Bu serviste çalışanlar şayanı tak
dirdir. 

b) Ankara ve Yeşilköy hava meydanların
da birkaç yıidanberi inşa halinde olan bâzı bi
nalar vardır, inşaat bir türlü bitm emektedir. 
Bu kadar uzun sünmesıi 1 »unlardan beklenen 
hizmet ve rahatlığı da aksatmakta devam edi
yor. Ayrıca dost ve düşman gözlere de, ne bil
mez işmiş diye bir aeaip tesiri oluyor. 

c) Pist üzenimde, aeıkta çalışan personel 
bilhassa kış aylarındaki giyim - kuşam yönün
den çok kifayetsiz durumdadırlar. 

Üzerlerine mücısscse tarafından verilim iş 
olan giyim eşyası da kifayetli cinsden değildir. 
Bizzat birçoklarını •muayene ettim. Kusura bak-
ımayın, eski bir hava kuvvetleri mensubu o'kTıı-' 
ğuim için yaptım bu işi. Soğuktan ve kötü hava 
santiarından giyim dolay isiyle ıstırap çekmekte 
olan eşhasın o yüzden sebebolacakları bir ihmal 
müessif hâdiselere sebebiyet verebilir. Sorumlu
su da Hükümet olur. 

4. —- Türk Havayollarının tayyar eli eri artık 
eskimiştir. Ankara ve istanbul'a inip kalkan 
yabancı havayollarının tayyare ve malzemesine 
bakıp da 'bizimkilerle mukayese edilirse yürek
lerimizin sızlamaması mümkün değildir. 

Sayın Vekilim, Sayın senatörler; 
Havayolları ucuz bir vasıta ve teşkilât de

ğildir. Hiçbir zaman da. olmamıştır. Üstelik fev
kalâde emniyetli ve kontrollü obuası <h icabe-
der. Tayyare uçmasa da durduğu yerde de es
kir. Beynelmilel kaidelere göre bir garanti ta
vanı mevcuttur ve biz bunları taalhhüdetmiş bu
lunmaktayız. Bizdeki tayyareleri 'artık değiştir
me zamanı gelmiştir. 

Ayrıca, her taraf büyük ve yeni tip jet tay
yareleri kullanırken bizim ha vay ollarımız, ya
ni Türk Havayolları adı altında yabancı mem
leketlere de sefer yapmakta ve oradaki halkın 
ve ilgililerin gayriİhtiyari bir mukayesesine ta
bi tutulmaktadır Ne gibi bir hüküm verdikle ni-
ni tasavvur buyurabilinsihiz. Jet tayyarelerimi 
bugün ışıman!arsak bir iki seneden evvel servise1 

gelemezler. Bütün tayyare fabrikaları ıs m ar
lanmış tayyarelerle malumul bir haldedir. Sıra
ya bile altı ayda girebiliriz. 

Yeni jet tayyaresi alımı işi birkaç yıldanibe-
ni meşgul olunan bir konudur. Fakat her sefe
rinde bir engel çıkar ve iş tehir edilir. Şimdi 
de en mühim engel plânlama tarafından çıkarıl-
maktadı r. 
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Sayın arkadaşlarını; bâzı yatırımlar Devle
tin ve Türk Milletinin prestiji ile ilgilidir. Böy
le zamanlarda ve bu gibi konularda artık bir
kaç yüz milyon lira aranmaz. Yıa işin hakkını 
verip eımsa'li havayolları arasında başımız dik 
ve göğsümüz iftiharla kalbanmış olarak buluma-
lım, ya da, Türk Havayolları adı altında uçan 
Türk adını hazin bir duruma sokmıyalım, dü-
şürmiyelim. 

Sayın Vekilimizin ve ilgili bütün zevatın 
dikkatlerine ehemmiyetle arz edeıim, 1966 se

nesi 'bütçesinin memleket için hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Vaktimiz dolmuş, bir »ayın 
üyenin konuşması için yeter müddet kalmamış
tır. 

14,30 da Birleşime devam etmek üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma Saati : 12,55 

KÂTİP LEE 

İKÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

îAŞKÂN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Açık oylarını kullanmryan sayın üye var mı? 

Lütfen oylarınızı kullanınız. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ına Bütçe Komisi)onu 'raporu (Millet Meclisi 
1/5, Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı : 
716) 

İV — ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve buna 
bağlı Devlet Hava Meydanları bütçesi üzerinde 
görüşmelere devam ediyoruz. 

Sayın Öztürkçine, lehte. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarını; bir kıymetli 
senatör arkadaşımız, bütçe konuşması anında 
gayet ağır tenkidlerini, kendi zaviyesinden, yap
tılar. Bendeniz buna ilâveten, Vekilden evvel 
kendilerine şu şekilde cevap vermek isterim : 
Her halde Sayın Vekilimizin zamanında bir 
Devlet memuru telefon emri ile bir yerden di
ğer bir yere tâyin edilmemiştir. Ama kendi de
virlerinde, üzüntü ile tekrar etmek isterim ki, 

bir Devlet memurunun bir yerden diğer bir ye-
re tâyini emri telefonla tebliğ edilmiştir. 

NECİP SEYHAN (Hakkâri) — Sen ne bili
yorsun? 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) —• Ben 
yakinen biliyorum, gerekirse burada isim ver
mekten de çekinmem... 

BAŞKAN — İsim konuşmamanızı rica ede
rim. Bilâhara kendilerine verirsiniz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ben
deniz kısaca telefon idaresinden bahsetmek is
terim. Muhterem arkadaşlarım, İtalya'nın tele
fon idaresinin ücret durumunu tetkik ettiğimiz 
zaman, tıpkı bizdeki elektrik idaresinin tatbik 
ettiği gibi çift tarife usulü vardır. İş yerlerin
deki ve evlerdeki elektrik yakma usulü ne ise, 
bizde de gerek elektrik idaresinin almış olduğu 
usul gibi, gerek İtalya'da tabi olan usul gibi, 
evlerin de hususi bir tarifeye tabi tutulması ge
rekir, kanaatindeyim. Zira ev telefonu âcil is-
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leri ilgilendiren hususi bir telefondur, bir ge
lire tabi olan telefon değildir, iş yerlerinde ol
duğu gibi ve bil' vatandaşa da, ille sen evinde 
hin konuşma .yapacaksın diye bir zorlama ya
pıl mamalı'dır. 

İkinci mevzu; Devlet Demiryollarına aittir. 
Delideniz yataklı vagonlardan kısaca b aks et
mek isterim. Bu, bence, Devlet Demiryollarına 
indirilen ağır bir masraf ve külfet, yeridfr. İler 
gün, yataklı vagonlar dolu olduğu, restoranda 
tek oturacak yer bulunmadığı halde, gene za
rar edilmektedir. Acaba müessese, kendi teşki
lâtında çalıştırdığı büro giderlerinin de zararı
nı niçin ödiyecektir? (biyemiz bir hizmet ise, bu 
hizmet lâyıkiyle yapılmaktadır. Vatandaşa ilgi 
ve alâka göstermektedir, ama öbür taraftan 
ağır büro masraflarını da biz kendi bütçemiz
den karşılamak zorunda, değiliz. Bir Sayın Ve
kilimizden isterim ki, bu mukaveleyi isterse 
feshedebilirler, pekâtâ bizde de vagon tesisleri 
yapıldığına göre, bu yataklı vagonlar bizde de 
ikmal edilebilir. 

Diğeri, geçen sene de bütçe müzakerecinde 
arz etmiştim, Vüee Senatoya; sinyalizasyon du
rumu maalesef uyumakla, yapılan milyon'area 
liralık yatırım gittikçe çüvümektedir. Bunların 
malzemeleri de depolarda, çürümektedir. Bu 
sinyalizasyon işi derhal ele alınmalıdır. 

Diğer bir mevzu; bakanlığın tümünü ilgi
lendiren bir husus : Her umum müdürlük' kendi 
iç durumuna göre işçi çalıştırmaktadır. Bu iş
çilerin İş Kanunu ve Sosyal Sigoıtalar Kanu
nuna bağlı olmak üzere hak ve hukukları ka
nuni teminat altına bağlanmıştır. Hal böyle 
iken, bunlardan veya liyakatli olan kişiler me
mur sınıfına alınmaktadır, [kınların bir kısmı 
barem içi, bir kısmı da barem dışı olarak çalı
şır. (îerek barem içi ve gerekse barem (bşı da 
olsa bunların emekliliklerinden, bir kayıpları 
olmamaktadır. Valnız, bunların kayıpları, işçi 
olarak çalıştıkları zamanlardaki almış olduk
ları ücretlerin, müktesep haklarının, kıdemleri
ne sayılnıamasıdır. Bu, aşağı - yukarı bütün İk
tisadi Devlet Teşekküllerini ilgilendiren bir hu-
susattır. Sayın Bakanlığımızın bu hususta, aca
ba, ne gibi hazırlıkları vardır9 Oünkü burada 
bütün, vatandaşların hak ve hukukları, işçilikte 
geçen zamanları, terfi yönünden zayi olmakta
dır. 

BAŞKAN ----- Sayın Öztürkcine, konuşmanızı 
sonuçlandırmanızı rica edeceğim. 

BİDAT ÖZTÜRKCİNE (Devamla.) — Sayın 
arkadaşlarım, vaktin az olması hasebiyle mâru
zâtımı istemiyerek burada keser, hepinizi saygı 
ve muhabbetle selâmlar, bütçenin memleket ve 
millete hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim , lıürınet 1 eriınle. (AJkışla r) 

BAŞKAN •-- Sayın Ertuğ, aleyhte buyu
run efendim. 

KERİH MELUN (Van) Aleyhte mi, söz 
almış Sayın. Başkan? 

BASICAX - Bize gelen habere göre, aleyh
te. 

CELÂL ERTKU (Elâzığ) — Üzerinde efen
dim. 

BAŞKAN --- Üzerinde ise sıranız değil. Bu
yurun Sayın Demir, üzerinde. 

MEİLMET ALİ. DEMİR (Tunceli) - Sayın 
Başkan, Sayın Bakan, muhterem arkadaşlarım. 
Bölçenin tümünün görüşülmesine başlandığı 
günden bugün kadar, her bütçede söz alan ve 
konuşan hatiplerin yaptığı tenkid ve temenni
leri dinledim. Nazarı dikkatimi bir husus çekti, 
ki, haklı. Amme ile, âmmeye taallûk eden ve 
'bilhassa vatandaşla karşı karşıya bulunan hiz
metlerin ifasında muhakkak ki, daha fazla ku
sur olacağından dolayı daha fazla tenkidi, da
ha fazla şimşekleri üzerine çektiğini görmekte
yim ve gördüm. Meselâ en yakını; dün Tarım 
Bakanlığı Bütçesi görüşüldü arkadaşlarım. Top
rak reformundan bahsedildi, köylüye verilen 
kredinin az olduğundan bahsedildi, fakat bu
nunla. beraber Meteoroloji Genel Müdürlüğün
den yalnız Adalet Partisi Grupu temsilcisi bir 
cümle ile bahsetti, geçti. Diğer hatipler üze
rinde hiç durmadı. İçişleri Bakanlığı Bütçesi 
görüşüldü; orada Sivil Savunma Genel Mü
dürlüğü vardı, kimse üzerinde durmadı. Çün
kü, âmmeye taallûk eden ve âmme hizmeti gö
ren, vatandaşla her zaman karşı karşıya bulun
madığından dolayı o kadar şimşekleri üzerine 
çekmedi. Dikkat buyurun arkadaşlarım, arka
daşların Devlet Demiryolları hakkında yaptığı 
tenkidlerin içinde haklı oldukları noktalar var. 
Ama, tenkid yapılırken kötü taraflar tebarüz 
ettirildiği gibi, hiç değilse iyi noktalara da, 
yapılan hizmetlere de değinmek lâzımdır. Dev
let Demiryolları için yapılan tenkidleri ele 
alacağım. Devlet Demiryolları bir yıl içinde 
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90 - 100 milyona yakın insanı bir taraftan di
ğer bir tarafa taşımaktadır. Vasati günde 250 -
300 bin kişiyi bir taraftan diğer bir tarafa nak
letmektedir. Arkadaşlarım, bu nakledilen in
sanların seyahatlerinde mâruz kaldıkları müş
külleri burada dile getirmişlerdir. Ama, şunu 
da unutmamak lâzımdır ki, bu insanlar evle
rinde dahi sahibolmadıkları konforu burada 
aramakta ve bulamayınca da şikâyet etmekte
dirler. Yerinde "ve haklıdırlar. Ama haklı ta
rafı da vardır, haksız tarafı da vardır. 

Yine muhterem arkadaşlarım, PTT Genel 
Müdürlüğünü ele alalım. Hakikaten günde kaç 
bin vatandaşla yakından ilgisi vardır. En ba
siti, birçok şehirlerimizde ve kasabalarımızda 
otomatik telefon yoktur. Ne yaparsınız1? Arar
sınız bir yeri, nihayet bir santralın başında her 
hangi bir memur bulunur, önünde 50 tane fiş 
vardır; oradan çalar, buradan çalar, size 
hattı bağlayınca ya kadar arkadaşlar muhakkak 
ki aradan bir zaman geçer ve bir yorgunluk 
olur. O takdirde açar telefonu derhal karşıda
ki müdüre şikâyet edersiniz. Bu şikâyet hak
lıdır. Ama nihayet orada çalışan memurun da, 
günün 24 saati, veya 12 saati şu veya bu şekilde 
çalışmıştır; geçim derdi vardır, hastası var
dır, çocuğu rahatsızdır, evde her hangi bir ih
tiyacını yerine getirememiştir, onun da bir ıs
tırabı vardır. Bunları hiç düşünmez vatandaş, 
fakat hizmetin derhal yerine getirilmesini dü
şünür. Dcmekki muhterem arkadaşlarım, gö
rülüyor ki, âmmeye taallûk eden hizmetler ve 
bu hizmetleri yapan Genel Müdürlük ve Bakan
lıklar daha fazla tenkidlere muhataptır. Yal
nız muhterem arkadaşlarım, şunu belirtmek 
isterim, biz diyoruz ki, evet, tenkidler yapı
lır, Âdemoğlu arkadaşımızın, Yeşilyurt arka
daşımızın burada değindikleri bir iki nokta
ya ben de değineceğim. Meselâ, vatan bir bü
tündür, diyoruz, bir arkadaşımın dediği gibi, 
her hususta herkes kazancı nisbetinde vergi 
vermekte yapılan hizmete iştirak eder, öyle 
olduğuna göre, bir baştan bir başa kadar gi
den hizmetin de her tarafa aynı derecede da
ğıtılması yerinde ve isabetli olur. Meselâ, ben 
de Devlet Demiryollarından şikâyetçiyim. Na
sıl, Doğu'ya giden katarlara dikkat buyurun 
arkadaşlar, kaloriferleri bâzı zaman yanmaz, 
elektrik bulunmaz ve bâzı ahvalde mumla se

yahat edersiniz. Bu bir gerçektir. Biz istiyo
ruz ki, artık, dengeli kalkınmadan bahseden 
iktidar hükümetleri her yönde bu dengeli kal
kınmayı mümkün olduğu nisbette sağlamalıdır. 
Bir taraftan bir tarafa giden insanların kıya
fetlerine, şekillerine, işgal ettiği makamlara 
bakarak oraya daha fazla itina gösterirken, 
diğer taraftan yıllar yılı, asırlar asrı her şey
den mahrum olan diyara seyahat eden insanla
ra ehemmiyet vermemek doğru olmaz. Bunla
rın da diğerleri gibi aynı haklara sahibolduğu-
ııu bilmek ve düşünmek lâzımdır. Bizim te
mennimiz budur. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, PTT Genel 
Müdürlüğüne temas edeceğim. Benim en çok 
üzerinde duracağım hususlardan birisi de PTT 
Genel Müdürlüğü olacaktır. Hizmetlerine mü
teşekkirim. Fakat İhtilâli mütaakıp bilhassa, 
nihayet âmme hizmeti gören birçok müessese
ler vardır ki, bunlar zarar etmek mecburiye
tindedir. Meselâ Ziraat Bankasını ele alalım. 
Ziraat Bankasının Doğu'daki birçok şubeleri 
zarar etmektedir. Bunlar zarar ediyor diye bu
ralardaki Ziraat Bankası şubelerini kapatmak 
asla kimsenin hatırından geçmez. Bâzı nahiye
lerde PTT şubeleri açılmış idi. İhtilâli mütaa
kıp Millî Birlik Hükümetinin bir kararı ile bu 
zarar eden müesseselerin çoğu kapatılmış idi. 
Halen o zamandan beri kapanan bu şekildeki 
şubelerin kapatılmasına devam edilmektedir. 
Biz istiyoruz ki, zarar etse dahi nihayet âmme
ye taallûk eden bir hizmet olması dolayısiyle 
- bilhassa bu gibi şubeler Doğu'da, az gelişmiş 
bölgelerde bulunmaktadır - bunlar derhal açıl
malıdır. Meselâ bunun gilbi muhterem arka
daşlarım, Doğu - Anadolu'da birçok ara istas
yonları mevcuttur. Bu istasyonlar zarar ediyor 
diye derhal kapatıldı. Soruyorum arkadaşlar; 
eğer zarar eden yerler kapatılacaksa, nüfusu 
en kalabalık olan vilâyetlerimizde, biliyorsu
nuz muayyen bölgelerde, demekki, âmmeye gö
türülen hizmetleri yine az gelişmiş bölgelerden 
alıp, gelişmiş bölgelere vermek... Bunu bilmem 
hangi vicdan kabul eder? Onun için istirham 
ediyorum, zarar dahi etse PTT şubeleri birçok 
nahiye merkezlerinde, hattâ köylerde dahi mev
cuttur, birçok ara istasyonları vardı, Devlet 
Demiryollarının, bunlar kaldırılmıştı, her ne 
sebeple olursa olsun bunlar vatandaşın hiz-
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metinde idiler, zarar etse dahi bu şubelerin 
burada yine aynı hizmeti görmesi yerinde ve 
isabetli olur, kanaatindeyim. 

Ben PTT mensuplarının ve bu teşkilâtta ça
lışan, A smdan Z sine kadar hepsinin ağır bir 
yük, gerek Devlet Demiryollarında olsun, ge
rekse PTT Umum Müdürlüğü bünyesinde bu
lunanlar olsun, A smdan Z sine kadar büyük 
bir sorumluluk ve ağır bir yük altında bulun
duklarından dolayı, yaptıkları hizmetleri şük
ranla anmayı burada bir vazife bilirim. Arka
daşlar, nazarı dikkatimi çeken bir husus şu 
oldu; Cumhuriyet Halk Partinin Grup Sözcü
sü olarak konuşan ıbir arkadaşım, şu son iki 
•üç yılda değil, 20 - 25 yıldan beri yapılan ha
taları unutarak bunları son devirde yapılmış 
gibi gösterdi. Ben buna asla razı olamam. Şah
san, iyiye iyi, kötüye kötü diyen bir insan ola
rak 'buna razı olamam. Sen yalnız kötüyü or
taya at, iyinin yanından geçme. Arkadaşlar, 
•bu olmaz. Muhalefet etmek yalnız bir işin kötü 
taraflarını ortaya atmak demek değildir. Kö
tüyü görecek, kötüyü söyliyecek, iyiyi görecek 
iyi söyliyecek ki, onu gören memnun olsun. 
Yalnız değil iktidarda 'bulunduğunuz zaman, 
muhalefette bulundukları zaman da arkadaş
larımız aynı ışeyi görecektir. (O. H. P. sırala
rından itirazlar) 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayınız rica 
ederim. 

MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Peki, 
siz de buraya vergileri getirdiğiniz zaman ya-
nmızdaydı'k Sayın Melen, biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Konuşmanızı sonuçlandırmanı
zı rica ederim Sayın Demir. 

MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Dik
katimi çeken bir husus da şududr ki ; iktidar
da olsun, muhalefette olsun, iyi tarafları söy
lediğim zaman güzel, kötü tarafları söylediğim 
zaman güzel değil. Nasrettin Hocanın bir sö
zü hatırıma ıgeldi : Kabahat ısamur kürkte ol
sa kimse üzerine almıyor. Alın bunun bir kıs
mını üzerinize arkadaşlarım. İktidarda bulun
duğunuz zaman yaptığınız hata varsa bunu da 
kabul etmek lâzım ve elzemdir. 

Benim değineceğim bir husus daha var. 
BAŞKAN — Lütfen bağlayın Sayın Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — Bağ

lıyorum Sayın Başkanım. Şu umumi telefonlar 
var, bunları da yine «Langırt» a bağlıyacağım, 

Şu umumi telefonlar var, bazan parayı nasıl 
atarsanız, verir, diye küçük çocukların ve bir
çok oyun salonlarında vatandaşı aldatan oyun 
makinaları var, bunlar da aynen bazan. oyun 
salonundaki makinalar durumuna düşüyor, at
tığını:/;! alamıyor ve aradığınız yeri bulamıyor
sunuz, bulursanız bile konuşamıyorsunuz. Bu
nun da üzerinde durulmasını isterim. 

Bilhassa, bir noktaya daha değineyim, bunu 
Karma Bütçe Komisyonunda da söyledim, plân
lı devreye girmiş olduğumuz bir zamanda Dev
let Demiryollarının ayrı bir hattı vardır, konuş
mak için, Orman İdaresinin ayrı bir hattı var. 
Jandarmanın ayrı bir hattı var, PTT ivin ayrı 
bir hattı vardır. Muhterem, arkadaşlarım, bun
ları toplayın biriktirin nihayet, daha az bir mas
rafla, daha az bir elamanla, nihayet hizmet ise. 
vatandaşa hizmettir, o zaman daha isabetli ve 
yerinde olur. 

Bir de PTT Genel Müdürlüğünün topladığı 
demir teller vardı. Ben istirham ediyorum, bu 
demir telleri jandarma ile anlaşarak köylere ka
dar döşeyip köylerin telefon derdi halledilsin. 
PTT ile jandarmanın şehirlerarası telefonunda 
konuşma imkânlarının temin edilmesi için yap
mış oldukları bir anlaşma vardır. Bu anlaşma
nın sağlıyacağı menfaatleri göz önüne alarak 
bu işe teşebbüs edenlere de huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir vazife bilirim. 

Bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını diler; 

muvaffakiyetler temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Bozcalı, lehte. 
ÖAIBR LÛTEİ BOZCALI (İzmir) —- Muh

terem. Başkan, muhterem arkadaşlar, muhterem 
Ulaştırma Bakanı ve Bakanlık erkânı; 

Bendeniz de eski bir demiryolu mensubu ve 
dertlerine vukufu olan bir arkadaşınız sıfatiyle 
bazı noktalar üzerinde kısa kısa mâruzâtta bu
lunmak istiyorum. Devlet Demiryalları, hizmet
leri karşılığı ücretlerini alamıyan bir kısım me
mur ve müstahdemlerin bulunduğu bir yer hali
ne gelmiştir. .Bu teşekkül de çalışanlar, evvel
ce diğer Devlet bareminden dahi bir derece üs
tün maaş alırlardı. Vâki intibaklar ve son çı
kan kanunlarla halen bu teşekkül müsavi bir 
ücreti alamamakla beraber, bir derecede halen 
emsalinden geri ücret almaktadırlar. Bu ara
daki farkın giderilerek, Devlet memurları ara
sında mutlak adaletin ve eşitliğin sağlanması 
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bakımından bu teşekkülde çalışan kıymetli me
mur ve müstahdemlerin geceli gündüzlü yapmış 
oldukları mesailerinin ve müşkül vaziyetteki, bu 
para ile dahi karşılanmıyaeak, maddi şeyh' kar-
şüanamıyaeak olan hizmetlerinin mutlaka kar
şılığının verilmesi iktiza eder. 

İktisadi Devlet Teşekkülleri arasında bulu
nan Devlet Demiryollarının diğer İktisadi Dev
let Teşekkülleri gibi görmeye de imkân yoktur. 
Çünkü, bu teşekkülün nevi şahsına münhasır 
âmme hizmetlerini gören bir teşekkül olduğu 
meydandadır. Son çıkan İktisadi Devlet Te
şekkülleriyle alâkalı Kanunun bir maddesine 
göre tazminat ve ikramiye şartlarının bilhassa 
ikramiye ödenmesinin kazanç sağlama şartına 
meşrut kılınmış bulunması bu teşekkülü ve bu 
teşekkülde çalışan memur ve hizmetlileri müş
kül duruma sokmaktadır. Devletin tarifeler 
üzerinde kayıtsız şartsız, maliyete dahi bak-
mıaıdan tasarruf salâhiyeti 'bulunduğu bir yer
de neden para kazamam/adı veya kâr etmedi ve
ya zarar ettiği üzerinde durmak ve düşünmek 
hatalı olur. Bu bakımdan 'bu teşekkül içinde 
bulunanların, hizmetlerin icabı birçok müşkü
lâtlarla, birçok zamanlar bayatliariyle ödedikle
ri hizmetlerinin karşılığını hiç olmazsa yaşayış-
lariyle olsun kabili telif hale getirmek zarure-
tindeyiz. Muhterem Bakanın bilhassa bu nokta
lar üzerinde durmasını istirinam ediyorum. 

Son zamanlarda tren seferlerinin artması 
ile, ara istasyonlarının müstahdem kifayetsizli
ği, bu arada 'bilhassa gardifren gibi ve küçük 
namzet memurlar gibi birçok mıemuriarm ara 
istasyonuna verildikleri zaman bunlara kifa
yetli bina ve lojman yoktur. Bizz'at geçenlerde 
birkaç ara istasyonunda hattâ 'biri büyük istas
yon olduğu halde, zannediyorum ki, Kütahya'
da idi, gardıfrenlerin 'Oturdukları yer gayet ba
sit 'baraka, rüzgâr bir yerden girip, bir yerden 
çıkmaktaydı ve efradı ailesinin şu kış ve kıya
mette Çok müşküller içerisinde başlarını o bara
kaya sokmak mecburiyetinde kaldıklarını gör
müş bulunuyorum. Umulm Müdürlüğün bilhas
sa bu ara istasyonlarındaki küçük müstahdem
lerin lojmanlarını biran evvel ihtiyacı kaışılar 
hale getirmesinde bir zaruret vardır. Bunun 
üzerinde durulmasını 'bilhassa istirham ediyo
rum. 

Diğer bir nokta da ticari emtianın nakliya
tıdır. Bütçe görüşmeleri sırasında kısaca da 

arz ve izah ettiğim gibi, bugün Di), ambarları 
maalesef emtia sahiplerinin, tüccarların, Devlet 
Demiryolları nakliyatına itibar etmediği için 
boş bulunmıaktaclır. Nakliye ücretleri kamyon
lardan daha aşağı okluğu halde emtia nakliya
tının trenle yapılmaınıasınıın sebebi bu işlerle il
gili olan memurların lâkaydi hareketleri ve 
ticari ve diğer eşhasın eşya nakliyesi sırasında 
gereken ihtimamın gösterilmıemıesi sebebidir. 
Bir de geçenlerde işaret ettiğimi gibi ambarlara 
arız olan üçüncü şahısların halkı ızrar eder şe
kilde keyfî muameleleridir ki, Devlet dairesi 
ile hiçbir -alakası olmadığı halde bu teşkilâtın 
üzerine tufeyli olarak konmuş kimseler olarak 
istismar etmektedirler. Vaktiyle Sayın Riifat 
Öçten arkadaşımızın Bakanlığı sırasında ticari 
emtiaları tüccarların depo veya. ticarethanele
rinden dahi almak suretiyle yine gönderecekle
ri yerdeki ticarethanelere teslim ve salimen 
tevdi etmek için hazırlıklar içerisinde olduğun
dan bahsetmişlerdi. Kıymetli ve enerjik Baka
nımızdan bu emtia nakliyatı üzerinde, şimdiye 
kadar hazırladığını işittiğimiz bu hususlar 
üzerinde titizlikle durmasını ve 'binan evvel tat
bikata geçilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı görüşünüzü to
parlayınız efendim. 

ÖMER LÜTFÎ BOZCALI (İzmir) — Bitiri
yorum, efendim. 

Geçenlerde de istirham etmiştim. Bir de 
tren biletlerinin güzergâhlarelaki istasyonlar
da inip binme hususunu temin edecek ve uzun 
müddet kullanılabilir hale getirilmesini, yani 
Avrupa'da, bilhassa Almanya ve diğer Batı 
memleketlerinde olduğu gibi, her hangi bir za
manda kullanılabilir biletlerin verilmesi ve bu 
Ibd'letlerin iadesinde hiçbir kesinti yapılmadan 
bedellerinin ödenmesi hususudur. 

Bir kelime ile de denizyollarınia aidotan is
tirhamımı ifade edeyim; İzmir ve İstanbul ana
sında halkın seyri seferini temin edecek lüks
ten uzak, halk tipi vapurların temini hususu
dur. 

Bir kelime ile de havayollarına ait istirha
mım da; İzmir, Ankara ve İstanbul arasında 
işliyeıı tayyare seferlerinde; 'bilhassa geçenler
de Ankara'ya gelen 44 kişilik bir tayyarede 
dört kişi ile gelmiş bulunuyoruz ki, yolcunun 
rağbet ve müracaatı nazara alınarak bilet üc-
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retlerinin ona göre tâyin ve takdir ©dilmesi ik
tiza eder. Aksi takdirde maliyet hesabı ve saire 
düşüncelerle tayyarelerin 1, 2, 5 veya 10 kilsi 
dle, muazzamı tayyarelerin şevkimin daima za
rar edeceği açıktır. Bunun üzerinde durulmadı 
'da temennimizdir. 

Ulaştırma Bakanlığının 1966 yılı Bütçesdnıin 
memleketimiz ve bilhassa Bakanlık hakkında 
'hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek he
pinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın (jetin. Yok.. 
Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYK1M (Kars) — Muhterem 

Başkan, kıymetli senatörler; Saym Bakan ve er
kânı; 

Muhtelif arkadaşlar dokunacağım konuları 
hemen hemen dile getirdiler. Fakat bâzı husus
ları söylemek mecburiyetindeyim. Bir Doğu 
temsilcisi olarak, Doğu ekspresiyle yapmış ol
duğumuz seyahatlerde vatandaşın görmüş oldu
ğu muamele bize azap vermektedir. Kısaca şunu 
arz edeyim ki, Doğu ekspresiyle üçüncü mevki
de seyahat eden vatandaşlardan ekserisi yüznu-
maralarda seyahat etmektedir. Sabah saat 08,30 
da Ankara'dan hareket eden Doğu Ekspresine 
Sayın Bakan veya ilgili (ienel Müdür, tren per
sonelinin haberleri olmadan binip, şöyle kısa bir 
seyahat, Yerköy'e kadar seyahat ederlerse bunu 
anlamış ve hakikaten vatandaşların nasıl mua
meleye1 tabi tutulduğunu görür ve doğru olup 
olmadığını da anlarlar. 

İkinci bir husus, seyahatlerde şahidoiduk, ha
kikaten trenlerde vazifeli memurlar vatandaş
ların kılık kıyafetlerine göre muamele ediyorlar. 
Bakıyorsunuz ki, vatandaş gelmiş yer olmadığı 
için ikinci mevkiin kompartımanında seyahat 
ediyor. Kılığı kıyafeti yerinde olan diğer vatan
daşa reva görülmiyen muamele buna görülüyor, 
kolundan tutulup atılıyor. Biraz daha dikkatli 
hareket edilirse her halde daha iyi olur. 

Bazan da numaralı biletlerin iki - üç kişiye 
satıldığına şahidoluyoruz. Bu hususun da önlen
mesi lâzımgelir. Yolda fuzuli kavgalara sebebi
yet verilmektedir. 

Doğudan yolculuk yapanların seyahatleri 
2 - 3 gün devam etmektedir. Bunların numaralı 
yerleri ekseriyetle dingil üzerine isabet etmekte
dir. Bilhassa Sarıkamış, Kars, Erzurum hattâ 

Erzincan'dan seyahat edenlerin bu dingil üze
rinden kurtarılması, diğer daha yakın mesafeler
den meselâ Ankara, Kayseri ve Eskişehir'den is
tanbul'a seyahat edenlerin dingil üzerine alın
ması daha âdil olur kanaatindeyim. 

Sonbaharda Doğu'nun geçimini temin eden 
hayvan naklinde vagon temininde çok müşkülât 
çekilmektedir. Sayın Vekilden, bizim Doğulu 
olarak istirhamımız şudur : Hayvan sevkıyatı 
mevsiminin başlamış olduğu Eylül 15 ile Kasım 
15 e kadar hiç olmazsa vagon işi halledilmeli. 
Mamafih o zaman Şeker Şirketinin pancar nak
liyatı da başlamaktadır. Fakat bu organize edi
lerek vatandaşın artık fuzuli şikâyetine sebebi
yet verilmemelidir. , 

Şimdi diğer bir konu üzerinde duracağım. 
Mütemadiyen 'buradaki görüşmelerde kooperatif
çilik mevzuu üzerinde durulmaktadır. Bizim 
köylümüzün gözünü korkutan yegâne şey koope
ratifçiliğin, meselâ Tarım Satış ve Kredi Koo
peratiflerini ele alalım, bunların hepsinde muaz
zam suiistimaller olmaktadır. Onun için köylü
müz kooperatifçilik mevzuundan korkmaktadır. 

Devlet Demiryollarının bir sürü ara istas
yonları vardır. Bu ara istasyonların da bâzı kır
mızı işaretle trene yol veren memurlar var, gün
de hemen hemen beş dakikada bir işaret kaldır
mak suretiyle trene yol verir, ondan sonra boşu
na ertesi günü beklerler. Acaba Devlet Demir
yolları statüsünde bir değişiklik yaparak bu ara 
istasyonundaki memurları kooperatifleştirmek 
suretiyle ve halka da örnek olsun diye arıcılık, 
tavukçuluk mevzuunda bir etüt yapıp, bir neti
ce istihsal edemez mi? 

Teklifim bundan ibarettir. Bakanlık bütçesi
nin memleket ve millet için hayırlı olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu. 
ŞEVKET BULADOĞIiU (Trabzon) — 

Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlar, muh
terem Bakan ve erkânı; 

Ulaştırma Bakanlığının Bütçesinin müzake
resi sırasında, senatörlere tanınan hak nisbetin-
de görüş ve kanaatimizi arz etmeye çalışacağız. 

Ulaştırma Bakanlığının Teşkilât kanunları, 
1939 senesinde 3613 sayılı Kanunla kurulan 
Ulaştırma Bakanlığı, bilâhara 4770 'sayılı Bakan
lığın kuruluş ve görevleri hakkındaki ek kanun
la kara, hava ve sularda kamu ulaştırma hiz-
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metleri bu vekâlete tevdi edilmiş ve hudutları 
genişletilmiştir. . 

Ayrıca 1954 senesinde 6382 sayılı Kanunla 
sivil havacılık dairesi ve vazifeleri de bu vekâ
lete tevdi edilmiştir. 

Anayasanın hükmüne ve 440 sayılı İktisadi 
Devlet Teşekkülleri hakkındaki bu kanun muva
cehesinde, acaba yukarda bahsettiğim Ulaştırma 
Bakanlığına ait kuruluş ve görev kanunlarının 
yeni bir tadilâtı, yeni bir yetki alması bakanlık
ça düşünülüyor mu? 

Muhterem arkadaşlar, biz Ulaştırma Bakan
lığının görev ve vazifelerini Anayasanın kamu 
hizmeti niteliğini taşıyan ve kamu yararlığının 
gerektiği konular olarak: tasvir ettiği hükme da
yanmaktayız. Bu itibarla, yurt ekonomisinin ge
lişmesinde kalkınmamızda büyük tesiri olacak 
iktisadi mahiyetteki bu teşekküller; Karayolları, 
Devlet Demiryolları, Liman ve Havayolları ku
ruluşlarına ait âmme hizmeti mahiyetinde görü
len bu Bakanlığa bağlı müesseselerin içinde bu
lunduğumuz kalkınma devresinde, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânına uygun olarak Plânlama Teş
kilâtının tanzim etmiş olduğu yıllık programlar
da gösterilen ve işaret edilen hedeflere ait yatı
rımlarının tahakkuk ettirdiği ölçüde, imkânda 
Türkiye'nin millî kalkınma hedeflerinde kendine 
düşen vazifeyi yerine getirmiş olacağı kanaatin
deyiz. 

Bu itibarla Bakanlığa bağlı bu teşekküller 
plân dairesince verilmiş olan yatırım hizmetle
rinin tahakkuku nisbetinde Türk ekonomisine 
yararlı olacakları tabiîdir. Bakanlığa bağlı bu 
teşekküllerin bu yönden, yani yatırımlarının ta
hakkuku için, finansman imkânları kredilerle 
sağlanmalıdır. Ulaştırma alanında gaye taşıma, 
haberleşme görevlerini ucuz ve emniyetli şekil
de yerine getirmektir. Bunu Sayın Bakanlıktan 
rica ederiz. Burada konuşan bütün arkadaşlar 
kendi yönlerinden bu konuya temas etmişlerdir. 
Plânın bu müesseselere yüklediği yatırımların 
yıllık programlara göre yerine getirilmesi, plâ
nın ekonomik hedeflerinin tüm halinde Türk 
ekonomisi için gereklidir ve faydalı dır. Bu yön
den ürerinde durulması ieabeder. Bu sebeple bu 
meselelerde tanzim edilen yatırım projelerinin, 
yani Bakanlığa bağlı her müessese tarafından 
tanzim edilen yatırım projelerinin Devlet Yatı
rım Bankası tarafından finansman yatırımları 

verimliliği bakımından mümkün görülmemekte
dir. 

Bütçeye bir fon konarak, bu yatırımlara ait 
finansmanların sağlanması memleket ekonomisi 
yününden faydalı olacaktır. 

Yine bu müesseselerin, bilhassa PTT İdare
sinin yatırımları verimlidir. Bu verimliliği kar
şısında, bütün vatandaşlarımız telefon ihtiyacı
nın karşılanmasını arzu eder. Parasını yatırır, 
ama PTT İdaresi bunu tahakkuk ettiremez. Bu 
itibarla bu müesseseye dış yardım finansman
larından fazla miktarda yatırım finansmanı sağ
lanmasını temenni ederiz. 

Âmme niteliğini taşıyan, Ulaştırma Vekâle
tine bağlı bu teşekküllerin kendi uhdelerine dü
şen âmme hizmetleri görevlerini, sızlanmalara, şi
kâyetlere meydan vermeden ve bu hizmetlerin 
ifasında hassasiyet gösterilmesini yukarıda da 
arz etmiştik. Bu müesseselerin 440 sayılı Kanun 
hükümleri dâhiline alınarak yani, kârlılık ve 
verimlilik sağlamaları için organizasyon çalış
malarını süratlendirmek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Vekâlete bağlı 
umum müdürlükler, teşekküller 440 sayılı Ka

nunun hükümlerine alınmıştır. Fakat, henüz 
daha bu kanunun hükmü gereğince randıman
larını vermemektedirler. Bu itibarla bu çalış
maları ve bu müesseselerin zararlarını önliyecek 
bir netice sağlanabilecek mi, sağlanmıyacak mı? 
Bilhassa âmme niteliğini taşıyan demiryolları, 
Bilhassa âmme niteliğini taşıyan Deniz
yolları işletmelerimizin, bu 440 sayılı Ka
nunun tatbiki neticesinde belki büsbütün 
zararları önlenemez. ama nisbeten zarar
ları önlenir. Bu itibarla bu husustaki vâki çalış
malarda Sayın Bakandan, âzami gayret ve dik
kat sarf. edilmesini rica ederiz, -440 sayılı bu Ka
nun muvacehesindeki Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı bu müesseselere bir atfmazar edersek, bu 
kanunun tatbikatında birçok aksaklıkların mev-
cudolduğunu görmekteyiz. Bu itibarla, Devlet 
Demiryolları Genel Müdürlüğünün kendisine 
bağlı birçok müesseseleri vardır. Bilhassa fab
rikaları diğer teşekkülleri bunların da ayrı birer 
iktisadi teşekkül olarak organize edilmesi zaru
reti vardır. Kendi faaliyetleri, hareketleri için
de bilançolarım tanzim ederlerse, tüm halinde 
Devlet Demiryollarının zararlarının hangi nok
tadan geldiğini bu bilançolarda görmek imkânı-
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mız olur. Bu husus üzerinde Sayın Bakanın dur
masını rica ederim. 

Denizyolları konusu : 
Denizyolları da muhtelif kısımlara ayrılmak

tadır. Tüm halinde Devlet Denizyolları Umum 
Müdürlüğü tarafından tedvir edilen bu konu, 
5 Yıllık Kalkınma Plânına göre bu kısımların her 
birine verilen hedefler ayrı ayrıdır. Tersanele
re ayrı, limanlara ayrı, Denizyollarına ayrı he
def verilmiştir. Bu ayrı hedefler içinde Deniz
yolları Umum Müşdürlüğünde bunu teksif et
mek mümkün değildir, faydalı değildir, yatırım
ların tahakkuku mümkün olmamaktadır. Bu 
itibarla, tersanelerin limanların ve diğer kalan 
kısımların ayrı İktisadi Devlet Teşekkülü bün
yesi içinde mütalâa edilmesinde büyük fayda 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu, görüşmenizi 
sonuçlandırmanızı rica ederim. 

ŞLYKUT BULADOĞLU (Devamla) — Evet 
bitiriyorum efendim. 

Deniz nakliyatındaki reorganizasyon, fazla 
gayretin vereceği neticeyi burada kısa zamaııdii 
arz etmek istemiyorum. Netice şuna varmak is
tiyorum. Hükümetin iktisadi politikası bir kar
ma ekonomi politikasıdır. Devlet sektörü ile 
özel sektör mahiyetinde olan bu husus, Devlet 
sektörüne ait bu müesseselerin, kül halinde ik
tisadi faaliyette bulunan bu müesseselerin bir 
anhıyış ve hüviyet içerisinde hareket etmelerin
de büyük fayda vardır. Bu itibarla yukarıda 
arz ettiğim gibi, tatbik*1 konulan 440 sayılı Ka
nunun biran evvel 'tatbiki, bilhassa düzenleme. 
komisyonu vazifelerinin süratle yerine getiril
mesi için bu komisyonun Ulaştırma Bakanlığına 
ait vaizfeleri de. hassasiyetle göstererek yerine 
getirmesi icabeder. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken 
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili seçim bölgeme ait 
bir hususu rica edeceğim. Trabzon Limanında 
Denizyollarına ait bir atölye mevcuttur. Makina-
ları gönderilmiştir, bunun monte edilip, kadrosu 
verilerek yeni bir ünite halinde çalıştırılmasını 
rica ederim. Ayrıca limanda tahmil tahliye için 
yardımcı bir iskele kurulmaktadır. Bu da sürün
cemede kalıyor, bunun da ikmalini rica edece
ğim. Bir de hava terminali yapılmaktadır. Bu
nun da biran evvel ikmal edilmesini istirham 
ederim. 

Sözlerimi bitirirken Ulaştırma Bakanlığı Büt
çesinin memlekete ve millete hayırlı olmasını di
le r, Sayın Bakana ve erkânına başarılar temenni 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, 

değerli senatörler; mâruzâtım demiryolları sek
törüne aidolacaktır. 

Keban Barajının inşasından sonra su altında 
kalması mo'mul olan topraklardan Elâzığ civarın
da Demiryolu geçmektedir. Bu demiryolunun 
Yolçatı denilen istasyondan itibaren ikiye ayrılan 
bir kolu vardır. Bu Yolçatı'dan bir hat Van isti
kametine, diğer bir hat da Diyarbakır istikame
tinde gider. Bu Yolçatı istasyonu Elâzığ şehri
ne 80 kilometre kadar uzaktadır. Diyarbakır isti
kametine giden trenlerin Elâzığ'a gidecek olan 
yolcuları Yol çatı'da inip 30 kilometreyi de özel 
vasıtalarla kat'etmek mecburiyetindedirler. Şimdi 
Keban Barajı münasebetiyle su altında kalan 
arazi dolayı siyle demiryolunun güzergâhı değiş
mektedir. Bu güzergâhta 28 kilometrelik bir me
safe içerisinde değişmektedir. Bu değişen 28 kilo
metrelik mesafe Van istikametinde giden tren 
hattı istikametinde olacak, buna mukabil Diyar
bakır hattı ayrı bir çerçeve içerisinde kalacaktır. 
Şimdi Yolçatı'ya kadar giden Diyarbakır hattı, 
eğer onu takiben giderse o zaman Elâzığ'a 30 km. 
uzaklıktaki mesafenin devamı gibi bir mecburi
yet hâsıl oluyor. Halbuki yeni hat Diyarbakır 
istikametine giden vadiden geçirilmek suretiyle 
bir güzergâh tâyin edilirse ve Bayındırlık Bakan
lığı ile mutabakat temin edilirse, ki Devlet De
miryolları teknik olarak da rampadan şikâyetçi
dir, tasarruf sağlanmış olacaktır-. Ayrıca Elâzığ'a 
12 km. lik bir mesafe kalıyor, bu 12 km. de tef
riş edilirse Elâzığ doğrudan doğruya, orada bir 
tren istasyonuna kavuşacaktır. 

['kincisi, .yine Keban Barajı münasebetiyle Elâ
zığ bugün çok önem kazanmış bir şehirdir; bü
yük bir dev inşaatın orada yapılması «sebebiyle, 
Elâzığ'a yapılan hava seferleri, hava münakale 
hatları, Sayın Bakana da şifahi olarak evvelce 
arz etmiştim, sadece Dakota uçaklarının inebile
ceği bir meydan vardır. Dakota uçakları ile ora
ya kadar seyahat etmek imkânları da hava şart-
lrma bağlıdır. Halbuki milletlerarası birçok şir
ketler bu işe angaje olmuştur. Oraya birçok uz
manların gidip gelmesi ve Elâzığ'ın bilhassa in-
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saat zamanlarında önemli bir faaliyete sahne ol
ması mukadderdir. Bu meydan büyütülürse ve 
Elâzığ'ıda içine alarak bir hava trafiği temin edi
lirse, Elâzığ ve dolayısiyle memleketin ekono
mik hayatı ile ilgili olarak Keban inşaatından bü
yük faydalar sağlanmış olacaktır. 

Diğer bir istirhamım da Pehlivanköy - Bul
garistan irtibatı hususunda bir temennimi izhar
dan ibaret olacaktır. 

Yunan Anklavı, dışardan gelen vagonların 
dingil basıncı 12 - 14 ton yani, Yunan sektörü 
içerisinden geçen demiryollarımızm dingil basın
cı 12 - 14 ton olan bir çark içerisinden geçmek
tedir. Halbuki bu bizim birçok iktisadi bakım
lardan kayıplarımızı mucibolmaktadır. Yunanis
tan'dan, ki bu 60 kilometrelik bir mesafedir, Yu
nanistan'dan geçen trenler Avrupa istikametin
den getirdikleri yükleri, bu tazyik basıncının al
çak olması dolayısiyle, fazla alamamaktadırlar. 
Meselâ bizim ihraç mahsullerimizden olan balık
lar aşağı - yukarı yarı yarıya buzla birlikte ko
nuyor. Ve bu buz yükü arttığı nisbette de gön
derilen, ihracedilen balık düşük tonajda oluyor. 
Bu itibarla bu hattın yapılması lâzımdır. Bu 60 
km. lik kısımdaki Yunanistan'ın nakliye geliri 
8 milyondur. Gerçi onların tarifeleri de yüksektir 
ama, bu kısmın onlara kazandırdığı 8 milyonluk 
gelir, bizim 300 km. lik demiryollarından kazan
dığımız gelire muadildir. Binaenaleyh, bu hattın 
yapılması; Edirne ile Pehlivanköy arasının birleş
tirilmesinin büyük ekonomik faydaları vardır. 
Ayrıca Avrupa'dan gelen birçok malzeme, mese
lâ pipe - line için gelen demir boru malzemesi 
ağırlığı dolayısiyle bu kısımdan geçirilmemekte, 
deniz nakliyatı ile Irak'a sevk edilmektedir. Bu
nun gibi birçok maddenin nakliyatında demir
yollarımızm kaybı olmaktadır. Gerçi Birinci 
5 Yıllık Plâna konmuştur. 

Fakat bu sene bu para iş programına alın
mamıştır. Bu isiu programa alınmasında bü
yük faydalar vardır. Yarın Keban Barajı ya
pıldığı zaman, clektrifasyon ile İran'a giden 
transit hattı elektrikli hale geldiği zaman, tâ 
Avrupa'nın ortasından İran'a kadar gidecek 
transit demiryolunun ucuz ve süratli bir şekilde 
devamı o zaman mümkün olacaktır. Nitekim 
Bulgaristıı, Romanya gibi memleketler de bi
zim üzerimizden İm nakliyatın yapılmasında 
kendi menfaatleri bakımından fayda görmekte
dirler. Binaenaleyh, aradaki işbirliğinde de ko

laylık olacaktır. Temennimiz, bu Pehlivanköy -
Edirne arasındaki demiryolu inşaatına her han
gi bir finansman menbaı bulunarak mutlaka 
tahakkuk ettirilmesidir. Tahminlere göre bu 
beş senede finanse edilebilecek, yani getirdiği 
gelirlerle beş sene zarfında rantabilize olabi
lecek bir teşebbüstür. Edirne - İstanbul hattı 
esasen eskimiş ve 20 senesini doldurmuştur. Bu
nun da dingil tazyikinin yirmi tonu bulacak bir 
şekilde değiştirilmesinde yine ekonominiz ba
kımından büyük faydaları vardır. Bu husus
ları dile getirmek üzere yüksek huzurlarınızı iş
gal etmiş bulunuyorum. 

1966 bütçesinin değerli Ulaştırma Bakanı ar
kadaşımıza ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını, başarı dileklerimi arz ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Efendim, Ulaştırma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde gerek grupları adına, gerekse 
şahısları adına konuşacak başka arkadaşımız 
kalmamıştır. O bakımdan söz sırası Sayın Ulaş
tırma Bakanı Öztürk'tedir. 

Buyurun efendim. 
Açık oyunu kullanmıyan sayın üye var mı 

efendim? Varsa biraz istical buyursunlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK 
(Eskişehir Milletvekili) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; mâruzâtıma baslarken Yüce Sena
toyu şahsım ve Bakanlık camiası adına hürmet
le selâmlarım. 

Gerek grupları adına ve gerek şahısları adı
na konuşan arkadaşlarımız çok kıymetli tcukid 
ve temennilerde bulundular. Bizleri ikaz ve ir-
şadettiler. Kendilerine müteşekkirim. Hiç şüp
hesiz icraatımız boyunca bu tenkid ve temenni
lerden, bu ikaz ve irşatlardan geniş ölçüde isti
fade edilecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım; hızlı kalkınmamızın 
en güçlü ve en tesirli vasıtalarından birinin 
ulaştırma hizmetleri olduğunda şüphe yoktur. 
Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişme
mizde ulaştırma hizmetleri önemli bir yer iş
gal etmektedir. Ancak bugün mevcut imkân
larla gerek Bakanlık olarak, gerek bağlı te
şekkül ve müesseseler olarak bu hizmetleri bi
hakkın ifa etmemiz mümkün değildir. O halde 
idari bakımdan, malî bakımdan, teknik bakım
dan birçok ıslahat yapılmasına zaruret vardır. 
Evvelâ Bakanlık, arkadaşlarımın pek çoğu tc-
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mas elliler, kuruluş kanunu itibariyle, teşkilâtı 
itibariyle kendisine mevdu vazifeyi kemaliyle 
ifa edecek durumda değildir. O halde maksada 
ve gayeye göre yeniden teşkilâtlanma lüzumu ve 
zarureti vardır. Kemiyet bakmamdan böyle
dir, keyfiyet bakımından böyledir, Kıymetli 
elemanlarla teçhiz etmeye, sevk ve idareyi ilmî 
esaslara ve tecrübeye dayandırmaya, böylece 
imkân ve zaman kaybını önlemeye büyük bir 
ihtiyaç vardır. Bu konuya geçmeden evvel bir 
başka, hususu tesbit etmekte fayda görüyorum. 
Türkiye'de ulaştırma sektörleri belli bir düzen 
içinde vazife görmezler. Tamamen ahenksiz ve 
dağınık bir haldedirler. Memleketimizde kar
ma ekonomi düzeni vardır. Bu düzen içinde ka
mu sektörü ve özel sektör yan yana faaliyette 
bulunacak. Ancak ulaştırma sahasında, diğer 
sektör sahalarında olduğu gibi, bir garip manza
ra ile karşı karşıyayız. Bir tarafta kamu sektö
rü ; Deniz Nakliyat Şirketi, Devlet Demiryolları, 
diğer tarafta, armatörler, irili ufaklı karayolla
rında seyrii nefv-v yapan ö/el teşebbüs... Bunla
rın faaliyeti belli bir düzen içine girmemiştir. 
Ye birbirleriyle ölçüsüz rekabet yapmaları yü
zünden millî ekonomi büyük ölçüde zarar gör
mektedir. Yapılacak iş; meseleyi böylece tes
bit ettikten sonra bu alandaki haksız ve ölçü
süz rekabeti ortadan kaldıracak rasyonel millî 
bir ulaştırma politikasını tesbit etmek ve bunu 
bir hukuk düzeni içerisi.'ide bir kanını mevzuu 
haline getirip sektörlerin faaliyetini hem vatan
daş yararına, hem ekonomi yararına geliştir
mek yolunda bir çalışma yapmaktır. Hükümet 
programında da sarih şekilde ifade1 ettiğimiz 

gibi, temel taşıma kanunu adını verdiğimiz, 
daha doğrusu vereceğimiz bir tasarı üzerinde 
çalışma yapılmaktadır. Bu tasarı Yüce Meclis
lere yakın bir zamanda sevk edilecektir. Tasa
rıda yer alan espri; evvelâ, kısaca şunları izah 
edeyim, bu sahadaki dağınıklığı ortadan kaldı-
eaktır ve milllî ulaştırma politikasının tarifini 
yapacaktır, tesbit edecektir ve tesbit edilen he
defe ve gayeye göre ne yolda çalışma yapılaca
ğı, yatırımların nasıl koordinc edileceği gayet 
kesin hatlarla açık şekilde tâyin edilecektir. 
Böylece ulaştırma alanındaki hizmetleri ucuz, 
emniyetli ve süratli şekilde görmek mümkün 
olabilecektir. Bu konudaki çalışmalarımız iler
lemektedir. Yabancı uzmanlardan da istifade 
edilmektedir. "Hususiyle Alman eski Ulaştırma 

Bakanlarından Profesör F re un er toplantılara 
katılıyor, değerli fikirler ve tecrübeleri ortaya. 
koymaktadır. Bunlardan istifade ediyoruz. 
Mart sonunda tasan olgunlaşmış olacak vo ümi-
dederiz ki Yüce Meclislere sunulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bir ikinci mevzu; hu
kukî alanda gerekli düzenlemeler yapıldıktan 
sonra meselenin teknik cephesi de ayrı bir hu
susiyet arz eder.. Teknolojinin seri inkişafı mey
dandadır. Sürat asrmdayız. Ulaştırma alanında 
hu tahavvüllere, bu değişmelere ayak uydurabil
me ~\\ için ilme dayanan tetkikler, tecrübeler yapıl
dıktan sonra; plânlı ve programlı şekilde büyük 
yatırımîarı uniismir tarzda, mntalbl tarzda der
hal yerine getirmek, yapmak icra etmek mecbu
riyeti i!e karşıkarşıyayız. Maalesef Bakanlığı
mızın ve Bakanlığa bağlı teşekküllerin en büyük 
sıkıntısı bıı noktada tecelli etmektedir. Etüdü 
yapılmıştır, hazırlığı yapılmıştır; fakat finans
man yokluğu yüzünden zamanında yatırımları 
yapamıyoruz ve değerli arkadaşlarımın haklı 
olarak ileri sürdükleri tenkidlcre do ımuıhataibolu-
yoruz. 

Bunu dafha bariz bir şekilde ifade edeyim, 
torna?; buyuruldu, artık dünyada (buharlı sistemi 
kalmamıştır. Buharlı lokomotifler terk edilmiş
tir. Elektrifikasyona gidilımektedir. Halbuki biz 
dizelizasyona geçişin henüz ilk basamağındayız. 
40 dizel lokomotifi almışız, bununla biir ölçü 
içerisinde hizmet görüyoruz. Plânın öngördüğü 
hedefler arasında yerli olarak dâhilde dizelli ve 
elektrikli lokomotifi erin imali konusu vardır. 
1063 sen eslinde 'bu malzemeyi yapacak, bu cer va
sıtasını yapacak fabrikanın inşasına başlanması 
lüzumludur. Sayın Özgül arkadaşımız da temas 
ettiler. İki sene geç kalınmıştır, etütler zamanın
da 'bitmemiştir. Finansman (bulunamamıştır ve 
nihayet temeli atılmıştır. 1967 yılında mahsul 
verecektir. Haberleşme bakımından da böyledir. 
Telekomünikasyon ısanayiinin kurulması meselesi 
üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Çok uzun yıl
lar üzerinde çalışma yapılmıştır. Çeşitli teklif
ler alınmıştır, bunların değerlendirilmesine ça
lışılmaktadır. Keza ümidediyoruz ki, bu ayın 
sonuna kadar bu konuda da keşlin bir karar ve
rilecek ve sanayiinin kurulması böylece gerçek
leşme imkânını bulacaktır. 

20 nci asırda kasaba ve nahiyelerde halberl eş
in e sisteminin düzenli şekilde yürümediğine te
mas eden arkadaşlarımız gayet haklıdırlar. Telli 
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'haberleşme, hem de sadece merkezler arasında, 
•birçok nahiyelere, köylere kadar gidemiyen ha
berleşme memleketimiz 'bakımından, bizim bakı-
mızızdan iç açıcı değildir. Fakat imkânlarımız 
budur. Verilen imkânları ancak bu kadar değer
lendirmek mümkün olmaktadır. 

Başka bir misâl vereyim; pervaneli uçaklar 
dış 'hatlarda cidden 'faizim için son derece üzücü 
ibir .manzara arz ediyor. Habeşistan 'm, Sudan'ın 
jetlerle sefer yaptığı bir vasatın içinde, pervaneli 
uçaklarla yolcu nakledilmez. Fakat bunu yapma
ya mecburuz. Jet projesi (geçmiş senelerde fikir 
olarak ortaya atılmış, intikal ettirilmiş, üzerinde 
çok uğraşılmış, fakat bu projeyi realize etmek 
imkânı, çeşitli engeller, müşküller, imkânsızlıklar 
sebebiyle bir türlü elde edilmemiştir. Bu ka
lındaki çalışmalar (memnuniyetle haber vereyim, 
son safihaya 'gelmiştir. Ve Hükümet kararına in
tikal etmek üzeredir. 

Bütün bu maruzatımla kısaca şunu belirtmek 
istiyorum; 

Sürat asrında, teknolojideki değişmelere ve 
bu gelişmelere ilmin rehberliğinde büyük yatırım
larla uymak, intibak etmek zorundayız. Ancak 
intibak ettiğimiz takdirde ulaştırma hizmetlerini 
basariyle yürütebiliriz. 

'Muhterem arkadaşlar, bir başka konu personel 
meselesidir. İmkânlar ne kadar mükemmel olur
sa olsun, araçlar ve gereçler modern şekilde ihzar 
edilmiş olursa olsun personelin lâyıkı veçhile 
egitilememesi halinde yfine beklenilen randıman 
alınamaz. Bu itibarla personel meselesi üzerinde 
dikkatle durmak zarureti vardır. Bu konu üze
rinde de Bakanlık ve bağlı müesseseler ciddî ça
lışmalar yapıyor. Eğitim merkezleri açılmıştır, 
kurslar açılmıştır. Şuralarda personelin eğitil
mesine çalışılmaktadır. Bilhassa yukarı kademe
lerde sevk ve idare kadrolarında bilgi itibariyle 
üstün, tecrübe itibariyle üstün elemanların tak
viyesi için gayretler vardır. 

Muhterem arkadaşlarımı, C.H.P. G-rupu adı
na konuşan Sayın Ekrem özden, gayet 'haklı ola
rak bu konuları yegân yegân elo aldılar ve ten-
kidlerde bulundular. Bu tenkidlerin üzerinde 
'müsaadenizle cevap vermek için birer birer dur
mak istiyorum. 

Sayın Sözcü, zamanın ihtiyaçlarına cevap ve
recek, gerek kemiyet ve gerekse keyfiyet bakı
mından Bakanlık teşkilâtının noksan olduğuna 
temas etiler. Bu görüşe biz de katılıyorum, (bu gö

rüşü paylaşıyoruz. 
PTT de vasıta yetersizliğine temas ettiler. Te

lefon muhaberelerinden şikâyetler vardır. Sıra 
bekliyen pek çok, şehirlerde bilhassa, müracaatçı 
mevcuttur. Bunlar için ne gibi tedbirler alındı
ğını sordular, istanbul'da bu ımüraıcaat 80 bin
dir. Dışardan ithal edeceğimiz makinalarla bu 
ihtiyaçlara cevap vermek büyük döviz kaybına 
sdbebolacağı gibi, aynı zamanda arzu ettiğimiz şe
kilde hizmet ifasını da mümkün kılmaz. Mese
leleri biraz dallıa sıkıntılı olarak, telekomünikas
yon sanayiinin yurdumuzda kurulmasına bağlı
yoruz. Ancak bu sanayi kurulduğu takdirde bu 
sahadaki ihtiyaçları ciddî şekilde karşılamak 
mümkün olacaktır. 202 400 hatlık ve senede 40 
bin hatlık telefon teçhizatını yapacak bir fabrika; 
bu ayın sonuna kadar kararı verilip kurulmaya 
başlarsa, ümidediyoruz ki, birkaç sene sonra bu 
ihtiyaçlar büyük ölçüde karşılanmış olacaktır. 

Personel yetiştirilmesi mevzuunda PTT bakı
mından çalışmalar vardır. 1967 senesinde Anka
ra 'daki büyük eğitim merkezimiz faaliyete geçe
cektir. Ancak bu merkezin faaliyete geçmesini 
faekliyecek durumda olmıyan Umum Müdürlük 
ayrıca kurslar açmaktadır, meslekî çalışmalar 
yapmaktadır ve personelin eğitilmesi için elin
deki imkânlardan istifade yolunda gayret sarf 
etmektedir. 

Köylere on 'günde bir posta uğradığına temas 
ettiler. Keza telgrafların ıgeç gittiğinden bahset
tiler. Bu noktadaki münferit şikâyetler doğru
dur. Ancak umumiyet itibariyle âdi telgraflar 6 
saat, acele telgraflar 3 saat, yıldırım telgrafının 
bir saatte 'gitmesi İkinci Beş Yıllık Plâna hedef 
olarak konmuştur. Bugünkü halde âdi on saat
te, acele 4 saatte, yıldırım 2 saatte gitmektedir. 

Ayrıca 2 nci Beş Yıllık Plânda alınacak ted
birlerle köylere kadar PTT hizmetinin 3 ilâ 5 
günde yapılabilmesi hususu da hedefler arasın
dadır. 

Telgrafın alıcıya geç 'gitmesinin sebepleri ara
sında tevziatın bilhassa büyük bir. önemi vardır. 
Bu konuda alınan tedbirlerden birisi, motorize 
vasıtalarla tevziat işi yapılamamaktadır. Servis
lerde bekletilmemesi için personelin ciddî şekilde 
dikkati çekil mistir. 

Posta çekleri tüzüğüne temas ettiler. Bu tü
zük 5.2.1.966 tarihinde TBaşbaknlığa sevk edilmiş
tir. Kısa zamanda tatbikata geçecektir. 
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Fosla Biriktirme Sandığı kanun tasarısı, keza I 
ikmal edilmiştir. Ve yine aynı tarihte Yüce Mec
lislerin tetkikine sunulmak üzere Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine tevdi edilmiştir*. I 

PTT hastanesinin durumu 'hakkında, hemen 
arz edeyim ki, bu ibir genel prensiptir. Aslında 
dağınık hizmetler vardır, bakanlıklar bünyesin
de, Bunları toptan bir prensibe (bağlamak lü
zumu varıdır. Muhtelif bakanlıklar bünyesinde 
dağınık köy hizmetleri vardır. Bunları Köy İş
leri Bakanlığında toplamak zarureti vardır. Ba
kanlıklar bünyesine dağılmış, dağınıklık içerisin
de ulaştırana hizmetleri vardır. Bunları Ulaştır
ma, Bakanlığında toplamak zarureti vardır. 
Birtakım teşekküllerin, müesseselerin, bakanlık
ların, sağlık tesisleri vardır. PTT nin hastanesi 
vardır, Devlet Demiryolarmın hastanesi vardır, I 
Denizcilik Bankasın n hastanesi vardır. Bütün I 
(bu sağlık tesislerinin de Sağlık Bakanlığının 
bünyelinde toplanması temel bir prensiptir. Bu I 
prensip 'bir Hükümet politikası olarak tetkik edi- I 
lip, realize, edildiğinde şüphesiz PTT hastanesi- I 
nin durumu da bu bünyede lâyık olduğu yerini 
alacaktır. I 

Denizcilik Bankasının durumuna temas etti
ler. Memur ve müstahdemin azaltılması yolunda I 
çalışmalar yapılmaktadır. Hattâ toplu sözleşme
lerde % 1.0 nisbetinde işçinin randıman düşük
lüğü 'sebebiyle verimi olmıyan, verimini kaybet- I 
m iş işçilerin bünye dışı tutulması için sözleş- I 
ımeye şart koşulmuştur. Bu yoldaki çalışmalar I 
müspet şekilde inkişaf etmektedir. I 

Yalnız kanunsuz tasarruflardan bahsetti de
ğerli arkadaşım. Denizcilik Bankası 'bünyesinde 
böyle bir tasarrufu arkadaşlara, servislere sor- I 
dum, bize intikal etmemiştir. Eğer isim zikre
derlerde meseleye agâh olur, alâkadar oluruz. 
Yalnız bütünü ile mesele üzerinde duracağım. 
Me;uıl siyaset adamı olarak ve Yüce Meclislere I 
karşı sorumlu kişi olarak hünyelerdeki gayritalbn- I 
İlkleri hali sabıkına ve tabiîsine ircaı yolunda ça- I 
lışmalarımrz vardır. 

Deniz Nakliyat Şirketinin zarar sebeplerine 
temas edildi. 110 milyon lira nomdınial sermayesi I 
mevcudolan bu Anonim şirketin döner serma
yesi yet erili değildir. Şüphesiz bu yüzden bü
yük zarar vardır. Aslında zararın mühim bir 
ısebebi 70 nuımaraılı tebliğdir. Bu tebliğ Bayrak 
hinıayesini mümkün kıl'niamıştır. Yük kaybına I 

»ebebolımuştur. Malüımıı alileriniz, fob ithalâtta 
navlun, mevlitte tevdi edilmektedir ve navlu
num dolar transferi kabil olmaması sebebiyle 
de, yabancı gemiler bu gibi taşımalara talibol-
muyor. Ancak 70 sayılı tebliğden sonra liberas
yonla gidilmiştir, ecnebi gemilerin rekabeti yü
zümden büyük ölçüde yük kaybına uğranılmış-
tır. Bu konuda gerekli tedbirler alınmaktadır. 
İntikal devresinde büyük bir bocalama geçiren 
Banka, 45 milyon lira zarardan bugün 100 bin 
lira kadar kâra geçmiş bulunmaktadır. 

Diğer bir konu da, elde bulunan 36 gemi
min 32 si yük gemisidir, 4 tanesi de tanker ola
rak servistedir. Bu gemilerle bugün mevcut 
yükün ancak % 28 ni taşımak kabil olmaktadır. 
Gemiler yaşlanmış, rantabilitesini kaybetmiştir. 
Bunları gençleştirmek için ayrıca çalışmakr 
vardır. Biraz sonra bu konuya da temas edece
ğim. Bilhassa dış hatlarda, Amerika seferlerin
de yaşlı gemiler, munzam sigorta tediyesi sebe
biyle, navlunda bir fazla ödemeye sebdboluyor, 
yüke inikas ediyor. Bu itil)arla da kâfi miktar
da müşteri bulmak mümkün olunuyor, yahut 
pahalı taşıtmak zarureti ortaya, çıkıyor, (lemi'le-
rin. gençleştirilmesi mevzuu ayrı bir mevzu ola
rak ele alınmıştın*. Armatörlerin mevcut sıkın
tılarının izalesi için alman tedbirler meyamın-
da bu yıJ gemıi inşaat sanayiine 60 milyon lira 
ayrılmıştır ve gerekli kolaylıklar gösteriileeek-
tir. Böylece yerli gemıi imalâtı mevzuu daha 
ciddi şekilde takilbolun a çaktır. Ancak hcımcn 
şunu ifade edeyim ki, ASD anlaşmasının da. 
meri bulunduğu bu devrede yük taşımla mev
zuu son derece ciddî bir mahiyet almıştır. 15 
bin tonluk 4 ile 5 gemiyi satınıalma zarureti 
vardır. Plân gemi satınalınmasım yasak etmiş
tir, mâni olmuştur. Dahilde imalât üzerimde 
durmaktadır. Camialtı tersanesinin tevsii kısa. 
zamanda ikmal edilse bile, bu ihtiyaçlara he
men cevap verecek bir gemiyi inşa edip servi
se koyması mümkün oJamıy a çaktır. 

Bu itibarla plân üzerinde yapılacak çalış
maları bu istikamette tadil ederek, önümüzdeki 
seneler için döviz kaybına meydan vermemek 
üzere imkânları iyi değerlendirmek, 4 ilâ 5 ge
miyi rautlaka s a tın alım ak zorunluğu ortadadır. 

Türk Havayollarında da personel dâvası 
üzerinde önemle duruluyor. Mesele, kıymetli 
personelin bünyeye intikali, bünyede muhafa
zası meselesidir. Yetiştirdiğimiz elemanlar daha 
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iyi ücret verdikleri için yalbancı şirketlere git
mektedir. Bunu önlemek üzere ücret sistemdin 
değiştirmek icalbeidiyor. Bu konuda umum mü
dürlükçe gerekli çalışmalar yapılmaktadır. 

Bu arada plotlarımızın almış oldukları uçuş 
ödeneklerinden vergi alınmaması ve böylece 
Türk Havayollarındlakd ploitlarla Hava Kuvvet
lerindeki pilotlar arasımda bir ücret dengesini 
sağlamak amaciyle vâki teklif, Maliye Encü
meninde de müspet şekilde geçmiştir, kamunlıaş-
tığı takdirde ücret 'bakımından sektörler ara
sında bir denge temin edilecektir. 

Dış hatlarda jet kullanılması meselesine te
mas ettiler. Bu konu Hükümete intikal etmek 
üzeredir, dedim. Hiç şüphesiz jet projesi reali-
ze edildiği takdirde dış hatliara tahsis ettiği
miz uçaklar iç hatlara intikal etmek üzere bir 
ferahlık yaratacaktır ve havayolları böylece 
daha fazla yolcu taşıma imkânını elde edecek
tir. 

T. C. Devlet Demiryolları tesisleri yıpran
mış, döner sermlaye kifayetsiz, mükellefiyetleri 
ağırdır, dediler. Sayın arkadaşınım bu teşhisi 
yerindedir. Ancak raporun 59 ncu sayfasına 
işaret eden arkadaşıımız, 1965 yılında personel
de bir artış olduğunu ifade ettiler. Bu artış as
lında mevcut değildir. 1964 yılında 59 719 iken 
1965 yılında 64 117 olarak görülmektedir. An
cak raporun bu kısmında (X) işareti vardır. 
ve onun karşısında da Etkim ayı itibariyle per
sonel durumu denilmiştir. Yani 1965 yılındaki 
bu rakam Ekim ayma maksurdur. Mevsimlik 
işçiler bu aylarda kabarık oluyor. Yılbaşında 
bunlar tasfiye edilmekte, işinden bu itibarla se
me başı itibariyle 1964 te çıkarılmaktadır, da'ha 
doğrusu mevsimlik alınmaktadırlar. Bu itibar
la sene başı itibariyle, 1964 ile 1965 arasında 
büyük bir fark mevcut değildir. 

Devlet Demiryollarının çeşitli zarar sebep
leri; Karayolları ile rekabet mevzuu üzerinde, 
arkadaşımız durdular. Görüşleri yerindedir. 
Aslında Devlet Demiryolları ilgiletmeden elde 
ettiği gelirlerle senede 150 milyon lira hat ye
nilemesine, hatları revize etmeye harcamakta
dır. Yol bakımıma 100 anillyon lira harcamakta
dır. Ayrıca 62 milyon lira vergi vermektedir, 1965 
yılı itibariyle. Bu kadar ağır yük altında, döner 
sermayesi kifayetsiz olan bir teşekkülün kâr et

mesi mümkün değildir. Aslında Devlet Demir
yolları sadece Türkiye'de değil, dünyanın her 
yerinde zarar eden bir müessese olarak görül-
mıöktedir. 

Bizdeki zarar nisbetinin fazla olmasının bir
takım sebepleri vardır. Bunlardan birisi de 
malî mükellefiyetlerdir. Karayolları üzerinde 
sefer yapan vasıtalar karayollarının bakımına 
diştdraik etmezler, ödedikleri vergi çok cüzidir. 
Devlet Demiryolları ise hem vergi verir, ayrıca 
bakım ve idame masraflarını ihtiyar etmek zo
runluluğu vardır. Bu itibarla Devlet Demiryol
ları ile karayolları arasındaki rekabet şartları 
aslında müsavi değildir. Bunun yanısıra; Dev
let Demiryollarının Birinci öihan Harbinden 
•kalma standartlara ve o zamanın düşüncelerine 
göre yapılmış olması, yani askerî ve sosyal ga
yelerin daha ziyade ön plânda tutulmuş olması, 
kârlılık ve verimlilik esasının, ekonomik düşün
cenin demiryollarının inşasında imzan itibara 
alınmaması, İkinci Cihan Harbinden sonra ka
rayollarında yüksek standartlı yolların yapıla
rak servise girmesi, kapıdan kapıya taşıma, çe
şitli avantajlar, konfor, ve saire gibi, müşteri 
celbeden hususlar büyük ölçüde müşterinin ka
rayollarına kaymasına sebebolraıuştur. Son za
manlarda alınan tedbirle müspet netice vermiş
tir. Demiryollarımız 1965 yılında yolcu mikta
rında % o. yükde de % 14 bir artış kaydetmiş
tir. Zararın 390 milyon liradan 250 milyon li
raya iniş sebepleri arasında alman ıslahat ted
birlerinin büyük ölçüde roûü vardır. Her ne ka
dar memleketin tüm halinde ekonomik gelişme
sinin tesiri ifade edilirse de, bunun dışında yük 
kaybımı önliyeeek idarenin aldığı tedbirleri de 
bu zararların tahfif edilmesinde büyük ölçüde 
rol oynadığını ifade etmek istenim. 

Yataklı Vagon Şirketinin yıpranmış servis 
ve hizmetleri üzerinde duran arkadaşımız gayet 
haklı olarak şikâyet ettiler, yakındılar. Bu ko
nu bizim de dikkatimizi eekmıiiştir. 30 senelik 
şartlara bağlı bir hizmet, mukavelenin müddeti 
bittiği takdirde yeniden ele alınacak, memleke
tin bugün içimde bulunduğu ihtiyaçlara ve bu 
şikâyetleri ortadan kaldıracak durumla göre ye
ni mukaveleye bağlanması 'bahis mevzuu ola
caktır. Aneak hemen ifade edeyim ki, millî bir 
mesele olarak imkânlarımızı geldştirdiğimrz tak
dirde, bu gib'i şirketlerin ortaklaşa hizmet gör-
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ınıesine lüzum ve ihtiyaç kalmıyacaktır. Bu yol
da tedbirlerimiz vardır. Sarih şekilde ifade et
miyoruz, şimdilik mahzur mütalâa edemin. Si
lâhlara mesele icraat olarak efkârı umumiyeye 
intikal edecektir. 

Yolcuların sık kontrolü personelin eğitimiy
le yakından ilgili bir meseledir. Şikâyet edil
miştir. 10 dakikada bir kompartnıanlların kapı
larını açarlar, bilet isterler. Aslında bunun bi
raz da başka sebeplerinin olduğu, bana şikâyet
ler anasında intikal ettlirtikniiıştir. Eğittim mesele-
sliaıde lüzumu kadar bilgiyi personele verebi
lirsek, iş ciddiyetini ve disiplini yaratabilirsek 
bu ölçüde şikâyetler de azalacaktır. 

Kombine bilet, aile gezileri ve turistik sefer
ler mevzuu Umum Müdürlük tarafındanı tedbir 
olarak dikkate alınmış, 1 . 1 . 1066 tarihinden 
itilbaren tat'bike konulmuştur ve bıındıan da 
çok faydalı neticeler elde edilmiştir. Sayın ar
kadaşımın kanaatine ben de iştirak ederim. Ta
rifelerde yapılacak indirmeler dadıma idarenin 
lehinedir. Rekabetin maddi alanda, bilhassa 
şartlarda bir müsavatın temini, rekabetin böy
lece müsavi hale getirilmesi zarureti kendiliğin
den belirtmiştir. Nitekim ücretli erde yapılan 
'tenzilât, müşterinin daha fazla rağbet göster-
mesıinim sebebi olmuştur. 

Muhterem arkadaşım Devlet Bava Meydan
la ıı Genel Müdürünün işine son verilmesi ko
nusuna temas ettiler ve bunun gerçek sebebi 
nedir, dediler. Buna, ayrı bir fasıl olarak diğer 
arkadaşlarım da temas ettiler, Sayın Özgür de 
temas etti. Ele almak isterdim. Fakat burada 
kısaca müsaadenizle konuya temas edeyim. As
lında Bakanlığım ve Ba.kanllığuna bağlı teşek
küller üzerinde enerjik bir çalışmaya girilımiş-
tir. 

Geçmiş senelere ait pek çok hâdiseler takibe-
dilraiştir. Çeşitli ihbarlar, yolsuzluk ihbarları, 
her gım Bakanlığımıza yapılmaktadır. Bunları 
yatkından takibederek, imüfottişler marifetiyle, 
netice alıcı ve kovalayıcı bir İstikâmette takibe-
dereik kıy m etlendirme yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şahıslardan ımüeer-
ret, izniniz olursa kâzı mü şubede I erimi huzuru
nuzda ifade etmek isterim. 

Benim şahsi 'müşahedem, müesseseler bünye
sinde iş ciddiyeti yoktur. Bir arkadaşımız te
mas etti; spor toto dolduran memurlar gördüm, 

dedi. Doğrudur. Gazete okuyan memurlar gör
düm, dedi. Doğrudur. Ben de ifade ettim. Bün
yede ?> saat çalışan, himaye 'gören 'memur var
dır, 13 saat çalışan idealist, vatanperver, feda
kâr insanlar da mevcuttur. iblkan okluktan son
ra çeşitli şikâyetler arasında bir PTT dağıtı
cısı, bir hat bakıcısı, bir şeftren, çeşitli mües
seselerin küçük bir maaş karşılığı, küçük bir 
ücret karşılığı hizmet gören mensupları geldiler. 
Kimisi işlinden atılmış. Arkadaşlarla teıme*. ettik, 
bu işten atılmanın çe/k 'değişik sebepleri var. 
Bunlardan bir tanesi âmirine 'karşı gelmiş, iş di
siplinini ihlâl etmiş, yarım saat vazifeye geç gel
miş, 'birtakımı nizam nam e dışı hareketler yapıl
mış, derhal işine son vermişiz. Talimatna'ine böy
le, tatbikat 'böyle. Kendisine bir başka cevabı
mız ;olmaımıştır, söylemişizdir, objektif ölçümüz 
budur, objektif ölçüye göre senin hakıkmda ida
re böyle bir tasarruf yapmıştır. Ancak tehki-
katınıızı ıbiraz hat bekçisinden., ateşçiden, posta 
ımüvezziinden yukarı kademelere çıkardığnnız 
zaman, kâzı manzaralarla karşı karşıya kaldık'. 
Değerli arkada/şiarımı, müeernet konuşacağım, 
yirmi '.milyon lira. değerindeki yedek (malzeme
nin gemilerde teılk edilmiş vaziyette okluğunu, 
demirbaş defterlerinde 'kayıtların bulunmadığı
nı, mutabakatların yapılmadığını, acentelerin 
beş sene kontrol edilmediğini yakından tetkik 
ve müşahede imlkânmı elde etmişizdir. Dış 
denize sefere 'Çilka.n gemilerde buz dol ahi hozu-
lur. Üzerinde 'durduk; bu 'buzdolabı acaba ne
den bozulur, hepimizin evinde buzdolabı var, 
ama bu gemilerdeki buzdolabı niçin bozulur» 
Muhterem iarkadaşlar, maalesef sebebi şudur: 
Buzdolapları bozulur, arkasından ellerin İkok-
tuğuna dair bir zabıt yapılıı\ Napoli'den kilosu 
otuz liraya et alınır. Kumanya meselesi başlı ba
şına 'bir suiistimal 'meselesidir. Bunun üzerimle 
durulmuştur. Büyük döviz kaybına «••obeb'ulm ak
tadır, seferdeki 'gemiler. Yakında tedbirim* alı
nacak, inşallah, takip imkânı bulacaksınız. 
Açıik denizlere giden ve gelen gemilerin içine 
gireceğiz, a ikada şiar. Buradalki kaçakçılığı ön
lemek için Devletin her imkânından istifade ede
ceğiz, bu kaçalkçılığı önlemek için kesin karar
lıyız ve takibedeceğiz. 

Bokarayzer .aleti dediğimiz çok kıymetli bir 
alet vardır. Birgiin bir yıldırım düşer yanar*. 
Muhterem .arka(hışlarım, lütfediniz hu aletin 
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kıymetini söyleyeyim, hafızanızda ika İm asını 
işitenim, hu alet hazineye bir milyon lira. Sebe
bini tahkik ediyoruz, paratoner yok. Herşcy 
yapılmış bir paratoner konulmamış, Yıldırım 
düşüyor, yirminci asırda, bir milyon liralık alet 
yanıyor. Yangın çıkmış itfaiyenin gideceği yol 
yok. Hava 'meydanlarında itfaiyeyi harekete ge
çireceksiniz, 'eğitim görınıemiş, alânme edilmemiş, 
20 dakikada itfaiyeyi yerinden kaldıramazdı
nız. Bunlar üzerinde durulmuştur, tetkikatımız 
devam etmiştir, bakımsızdır, sahte evrak tanzim 
edilmiştir; ihale evrakları, birtakım istihkak ra
porları... Altında umum -müdürlerin imzası var. 
Bunlar ıda 'meydandadır. Müesseseye kanunsuz, 
120 lira yevmiye ile. 17 tane tâyin tcsbJt ettik. 
Balkan '-gönm emiştir, bakanın imzası yoktur. Ta
mimine göre, objektif ölçüsüne göve, kanunıma, 
nizamına göre bu tarzdaki tâyinleri yapmaya 
umum müdürlerin yetkisi yoktur, yapılmıştır. 

Müsaade ederseniz biraz da .müşahedeleri
mi başka noktalara intikal ettireyim. Yü:xle 
yüz tenzilâtlı permi alma hastalığı. Bakanlık 
camiasında biz, bağlı teşcfkkül ve müesseseler 
üzerinde ciddî bir murakabe tesis edemezsek 
ve bunlarla münasebeti enimizi objektif ölçüler 
içinde yapamazsaik hu Hakanlık kendisine veri
len imkânları israf eder, arkadaşlar. Onun için 
ciddî bir murakabe yapmaya mecburuz. Zaten 
aslî vazifemizdir, bu. Binaenaleyh, murakabe
ye memur ©dilen bnıkanlık bünyesindeki zeva
tın, müessesenin ve müesseseye bağlı teşekkül
lerin başında bulunanlarla .münasebettenim iyi 
ayariaması lâzımdır. Denizcilik Bankası yüzde 
yüz tenzilâtlı permi verecek, aile efradı ile top
lanıp Avrupaya gidip gezeceksiniz, yalnız aile 
efradı değil, aile efraelından olmıyan kızınızın 
a ikadasın! da bu petiminin içine soyadını de
ğiştirip sahte olarak koyacaksınız, gazetelere 
intikal edeedk, Meclîste müzakeresi yapılaea'k, 
dedikodular hat bekçisine kadar gidecek ve 
siz ondan sonra iş disiplinini, mâkul otoriteyi 
tesis edeceksiniz. 

Değerli arkadaşlarım, bütün bu meseleler 
tahkik edilmiştir. Sorumluları hakkında adlî 
mercilerce takibat yapılmaktadır. İsimlerden 
bahsetmiyeceğim. Ulaştırma Bakanı Seyfi Öz-
türk'ün bütün tasarrufları bu objektif ölçülere 
dayanmıştır, dayandırılmıştır ve Danıştaya gi
den dâvalar cevaplarını bu şekilde almıştır. An
cak, hukukçu arkadaşlarımız bilirler, bir tasar

ruf üzerine alâkalı bakanlığın müdafaası alınma
dan vâki iddia -dikkate alınarak ted/bir mahiye
tinde tehiri icra kararları verilir, verilmektedir. 
Bu tehiri icra kararları, mutlaka tehiri icra ka
rarını alanın yüzde yüz haklı olduğu mânasına 
gelmez. Adalet tetkik edecek, netice hükmünü ve
recektir. Ama bizim ölçülerimiz budur, bunu gör
müşüzdür, buna inanmışızdır ve buna göre tasar
ruf yapmışızdır. Başka bir ölçü yoktur, ve yeri
ne getirdiğimiz arkadaşlar da ne iktidar partisi
nin falan yerdeki ocak başkanı, ne de filân yer
deki bucak başkanıdır; Devletin şerefli bünye
sinde çalışan ehil, elyak kimseler, şahsiyetini 
dosyası ile tanıdığımız kimseler getirilmiştir. Ay
nı kararname içinde tâyini yapılmış, filân alâ
kalı hizmete başladığı için de, tehiri icra kararı
nın maddeten infazına imkân bulunmadığı alâ
kalı mercie intikal ettirilmiştir. Ben bu tarzda
ki kararlara hürmetkar bir arkadaşınız olarak, 
adalet sonunda hükmünü verirse, şüphesiz bu 
hüküm çerçevesinde bu arkadaşlarımız yine şe
refle mevkilerinde hizmet ederler. Yalnız şura
sını ifade edeyim ki, Kurucu Meclisin yapmış 
olduğu Anayasa ve bugüne kadar intikal eden 
tatbikat şunu kesin olarak göstermiştir; mevki
lerde teminat yoktur arkadaşlar, kadroda temi
nat vardır. 150 lira asli maaş alan bir memur, 
eğer emekliye sevk edilmişse, hissi bir sebeple 
sevk edilmişse Danıştaydan alacağı karar üze
rine 150 lira asli maaşla. Devletin her hangi bir 
kadrosunda vazife görür. Ama mutlaka umum 
müdürlükte otuz sene oturacaktır, mutlaka vali
likte otuz sene oturacaktır, diye bir teminat yok
tur. 

Değerli arkadaşlarını, yeri gelmişken ifade 
edeyim; memleketin tek kuruşunu zayi etmemek 
için böyle bir gayretin içinde bulunan arkadaşı
nız, heyecanla hizmet etmek istiyen arkadaşınız 
her şeyden evvel parti farkı gözetmeksizin, bir 
millî meclis hüviyeti iğinde bütün senatör arka
daşlardan destek görmek ihtiyacı içindedir ve btı 
desteği lütfetmenizi hassaten rica ederim. 

Raybaııkm tasfiyesi konusuna değinen Sayın 
Özgür arkadaşımın bu yerinde olan görüşüne 
ben de iştirak ediyorum. Konu Umum Müdürlük 
bünyesinde tetkik edilmektedir. Aslında Maliye 
Bakanlığı Raybankı tasfiye ettiği için, biz sade
ce Raybank ismini bir itimat mevzuu olarak alıp 
cüzi maaşından tasarruf ettiği beş, on kuruşu 
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oraya yatırmak suretiyle mağdur olan personeli 
korumak için birtakım tedbirler düşünüyoruz. 
Maliye Bakanı arkadaşını ile bu tedbirleri bera
berce görüşürüz neticesini ayrıca arz ederim. 

Gemi inşaatmdaki zorluklardan birisi, arka
daşım temas ettiler, saç meselesidir. İthal edilen 
saçlarla yerli malı olan saclar arasında büyük 
fark vardır. Bu farkı ortadan kaldırmak için 
bâzı vergi indirimleri düşünülmüştür. Maliye Ba
kanlığı ile temasımız kesin bir sonuç vermediği 
için bu konuda tatminkâr bir cevap arz edemiye-
ceğim. 

İkili andlaşmalara temas ettiler, bilhassa ha
vayollarında. Bu andlaşmalarm Fransa ve Çe
koslovakya ile olan kısmı üzerindeki çalışmalar 
bitmiştir. Diğer ikili andlaşmalar üzerindeki ça
lışmalarımız da süratle neticelendirilecektir. An
cak hemen ifade edeyim, ikili andlaşmalarm şart
larını yakından takip ve tetkik ettik hava taşı
macılığı bakımından bizim yolcularımıza, bizim 
sefer vaziyetimize, yani millî imkânlarımızı kı-
sıtlıyan, bize zarar iras eden her hangi bir huku
kî vaziyet yoktur. Ama, buna rağmen ilerdeki in
kişafları nazara alarak, zarar iras edecek her 
hangi bir durumun doğmaması için, her hangi 
bir kaydın bizi kısıtlamaması için bu andlaşma
lar üzerinde gerektiği şekilde çalışmalar yapıla
cak ve menfaati erimize en uygun hale getirile
cektir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsü Gavsi Ucagök, 
hazerde ve seferde ulaştırmanın büyük bir önem 
taşıdığına temas ettiler. Ayrıca turistik alanda
ki hizmetlerin görülmesi de ulaştırma ile yakın
dan ilgilidir, dediler. Kadro kifayetsizliği, bün
yedeki personelin durumu, ifade ettiğimiz hu
suslarla tevemdir. Hemen ifade edeyim ki; Ana
lla vacılık Kanunu, Telsiz Kanunu, Can ve Mal 
Emniyet Kanunu, diğer kanunlar üzerindeki ça
lışmaların bir kısmı ikmal edilmiştir. Telsiz Ka
nunu Bakanlar Kuruluna sevk edUmiştir, diğer 
kanunlar üzerindeki çalışmalar da bitmek üzere
dir. Bakanlık teşkilât kanunu üzerindeki çalış
malar Temel Taşıma Kanununun tasarı haline 
getirilmesinden sonra istikameti belli olacak, ona 
göre yeni kuruluşlara gidilecektir. 

/Jet projesi hakkında biraz evvel ifade etti
ği;.} mâruzâtımı teyiden tekrar ederim. 

PTT niıı güç şartlar altında çalıştığına te
mas ettiler. Doğrudur, görüşlerine katılryoruz. 
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125 nci yıl ikramiyesi olarak 15 milyon lira YTı-
ce Meclis lütfetmiştir. Ayrıca Devlet Demiryol
larının tarife ayarlaması sebebiyle 7 milyon li
ralık munzam bir külfet inikas etmiştir. Buna 
lağmen PTT Genel Müdürlüğü 1965 yılında 42 
milyon lira kâr etmiş bulunmaktadır. Ayrıca 
hizmetlerde koordinasyonun sağlanmasına te
mas ettiler. Ayrı ayrı teşekküllerin hat çekti
ğini, bunların bir elde toplanması ve böylece 
millî ekonominin zarar görmemesi lüzumuna de
ğindiler. Bu görüşü çok isabetli buluruz ve bu 
görüşlerin ışığı altında da çalışmalar yapılmak
tadır. İlk kademede jandarma ile bir koordinas
yon temin edilecektir. Yakın zamanda müspet 
netice alacağımızı ümidediyoruz. Bilâhara di
ğer teşekküllerin bu yöndeki çalışmaları da, 
koordinasyon sağlanmak sureliyi:* PTT bünye
sinde toplanacaktır. 

Keza Güney - Doğu illerimizde ve Doğu il
lerimizde bakır tellerin piyasada para etmesi 
sebebiyle bâzı şahısların bu telleri topladıkları
na, temas ettiler. Muhterem arkadaşlarım bu 
çok önemli bir konudur. Bilhassa PTT hizmet
lerini son. derece aksatmaktadır ve bunla nn 
emniyetle takibediimesi de kolay değildir. Dağ 
başındaki hattı kesiyor, bir miktar toplayıp g:'-
diyor. Her direğin dibine bir jandarma da dik
meye de imkân yoktur. FJm niyet gerekli tedbir
leri almıştır. Dahiliye Vekili arkadaşım işi çok 
yakından takibetmektedir. Ama bütün bunla.!';1 

rağmen maalesef yol buhıumıyan hüm-a mahal
lerde Güney - Doğu ve Doğu illerinin birçok 
semtlerinde bakır teller toplanmakta ve satıl
maktadır, Buna karşı, haberleşme hizmetlerini 
aksatmamak için Umum Müdürlük bünyesinde 
çalışmalar vardır. Bu çalışmalar bilhassa kaza 
merkezleriyle il merkezleri arasında, telsizle ir
tibat teminidir. Dâhilde telsiz imal edilmekte
dir. lîehori altı bin lira ile on bin liraya kadar 
verilmektedir. Bunlardan yüz tanesini veya yüz 
elli tanesini belli merkezlere koyduğumuz tak
dirde telle muhaberenin mümkün olmadığı hal
ler nazarı itibara alınırsa da telsizle irtibatı te
min etmek mümkün olacaktır. Asayiş bakımın
dan son derece önemlidir, ekonomik bakımdan 
da son derece önemlidir. Bu konuda düşündü
ğümüz tedbirler bunlardır. 

Rıhtım Resmi; malûmlarınız olduğu üzere, 
İstanbul, İzmir, İskenderun ve Trabzon liman
larından yüzde 2,5 olarak alınmaktadır. Böylece 
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ithalât mallarında bunun dışındaki limanlara 
vâki ithalât için bir fiyat farkı görülmektedir. 
Rıhtım Resminin bütün iskele ve limanlara teş
mili ve aynı zamanda plânın öngördüğü finans
man kaynağının temini bakımından yüzde 5 e 
çıkarılması konusunda, kanun teklifi hazırlan
mıştır. Bakanlar Kurulundan Yüce Meclise 
sevk. edilmiş bulunmaktadır. 

Personel bakımından, Sayın Uçagök mühen
disleri az buldular. P>iz de az buluyoruz. Mü
hendis yetiştirilmesi ve yetişen mühendisin bün
yede tutulması için gerekli tedbirler alınmakta
dır. 

Ayrıca Irak'ın İskenderun'dan ithalât yap-
mas:;sm memleketimize kazandıracağı menfaat
lere temas ettiler. Bu konu üzerinde de hassa
siyetle; duruyoruz. Sayın Hariciye Vekili arka
daşımızla gerekli temaslar yapılmıştır. Birkaç 
güne kadar İrak Hariciye Nazırı gelecektir. 
Hariciyenin yapacağı temaslar sonunda Irak'ın 
ithalâtını ve ihracatını Beyrut ve Basra körfe
zinden değil, İskenderun'dan yapması temin edi
lecektir. Bu suretle de gerek Devlet Demiryolla
rı liman hizmetleri taşıma bakımından önemli 
miktarda döviz sağlanmış olacaktır. 

Zirai alet ve edevatın sezonunda süratle nak
li hususunda demiryolları titizlik göstermektedir. 
Bilhassa Adana'da Oııkurova bölgesine biçer -
değerlerin süratle nakledilmesi zarureti vardır. 
Geçmiş yıllarda çeşitli şikâyetler olmuştur. Önü
müzdeki seme bu şikâyetler olmıyacnktır. Gerekli 
tedbirler alınmıştır. 

Devlet Demiryolları Sandığının zayıf oldu
ğundan bahsettiler. 28 milyon liralık nominal 
sermayesi olan bu sandık tamamen malî takatini 
tüketmiştir. Sosyal Sigortalar Kurum iyi e birleş
tirilmesi mevzuu ele alınmıştır, Çalışmalar Bakan
lıkça yapılmaktadır. Kanunu yakında Yüce Mec
lislere sevk edilecektir. 

Gerek Urtuğ arkadaşımız ve gerekse Sayın 
Uçagök arkadaşımız, millî bir mesele olan bu ay
nı zamanda ekonomimizi yakından ilgilendiren 
Pehlivanköy mevzuuna temas ettiler. Seneler
den beri bu konu bu kürsülerde çok söylenmiş
tir. Fakat tatbikat imkânları, sırf bütçe mülâ-
hazasiylc bulunamamıştır. Yüksek malumları
nızdır ki, bu gibi tesislerin yapılması Bayındır
lık Bakanlığına aittir. Biz sadece yapılan, mev
cut bugünkü tesisleri işleten müesseselerin ba
sındayız. Ancak konu üzerinde yaptığımız etüt

leri alâkalı Bakanlığa intikal ettirmiş bulunuyo
ruz. Sayın Lıtuğ'un temas ettiği gibi, Lozan'
dan kalmış, dingil takati 14 teni, tamamen ba
kımsız, terk edilmiş metruk bir kısım, Pityon'-
elan itibaren Avrupa'dan gelen - gielen, yükler 
bakımından ekonomiye son derece zararlı neti
celer vermektedir. Yirmi ton elingii ağırlığın
daki yükler için burada yük aktarması yapmak 
zorunluğu vardır veya vagonlara noksan yük 
yüklemek zarureti vardır. Ayrıca Yunanlılar 
munzam ve son derece1 ölçüsüz birtakım resim
ler almaktadırlar. C>4 milyon lira malî portesi 
olan bu projeyi realize1 eelebilirsek, Sayın Uça-
gök'üıı ele söyleelikleri gibi, beş bucuk senede» 
tamamen amorti edecek durumdadır. Bu sene 
iki milyenı lira konulmuştur. Bütçe Komisyonu 
bütçe mülâhazasiyle bu iki milyon lirayı çıkar
mış bulunmaktadır. Ulaştırma Bakanınız ola
rak, gerek millî gerek iktisadi yönelen son de
rece1 önemi olan böyle bir projenin realize edil
mesi için alakalı Bakanlıkla temaslarımızı de
vam ettireceğiz. Bulgaristan kendi hududuna 
kaelar olan kısmı yapmaya hazır vaziyettedir. 
Hahişkâr bir durumu vardır. Biz de kendi kıs
mımızı süratle yapabilirsek, böylece transit ti
carette ve yük taşımada ekonomimize çok ya
rarlı bir sonuç elde etmiş oluruz. İlerele munzam 
bir bütçe getirmek mümkün olursa bu konuyu 
19ö() yılında ele alıp, hiç olmazsa inşaatına baş
lamak mümkün olacak!M-. Şimdilik ciddî bir 
temenni olarak bu durumu tesbit etmekle yetini
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, kıymetli zamanlarını
zı alıyorum. Değerli senatörlerimizin işaret ettik
leri hususlara temas etmeden geçe-miyeceğim. 

Sayın Mustafa Yılmaz Inceoğiu arkaelaşımız 
köydeki telefon mevzuuna temas ettiler. Kasaba 
ve nahiyeler arasında rahat bir tele-fon irtibatı 
henüz tesis edilememişken, köy seviyesinde böy
le bir irtibatı kurmanın şimdilik sadece bir. te
menni olduğunu kabul etıımk lâzım. İleride in
şallah köylere kadar telefon şebekesi kurma 
imkânım da elde ederiz. Ancak şimdilik jan
darma irtibatı sebebiyle, köylere kadar eıimasa 
bile bellibaşlı nahiyelere ve hattâ büyük köyler
le yani karakol bulunan köylerle irtibat sağla
ma imkânı ehle edilmiştir. 

Teftiş Heyeti Reisi Sayın Bayramiçli'nin du
rumuna temas ettiler. Bayramiçli'nin durumu 
tetkik ve tahkik edilmiştir. Hakkında verilmiş 
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olan karar Danıştaya gitmiştir ve Danıştay te
hiri icra kararı ile kendisinin makamına dön
mesini karara vağlamıştır. Kadrosu münhal ol
duğundan ve yerine de vaktiyle başkaca bir tâ
yin yapılmadığından Danıştay kararına binaen, 
bulunduğu mevkide vazifesine devam etmekte
dir. Henüz dâva neticeye ermemiştir. 

Gece - gündüz PTT binalarının açılmasına, 
hiç olmazsa turistik mahallerde seyrüsefer va
ziyetine göre, otobüs yolu üzerindeki PTT bina
larının açık kalmasına temas ettiler. Bu konu 
üzerinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Sayın Tevfik İnci arkadaşımız bağlı mües
seselerin zarar nedenleri üzerinde durdular ve 
son derece enteresan tedbirler söylediler. Mües
sesenin başında bulunan arkadaşlarımız bu ted
birler üzerinde duracaklardır ve durmaları ta
biîdir. Hemen tatbik edilmesi mümkün olanla
rı tatbik edeceğiz, uzun vadeli olanlar üzerin
de de gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu vesile 
ile arkadaşımıza teşekkür ederiz. 

Sayın Türker, meslekine de taallûk etmesi 
sebebiyle, et nakli mevzuu üzerinde durdular. 
Üzerinde önemle durulması lâzımgelen bir ko
nudur. Büyük bir gıda ihtiyacıdır. Başlıca 
büyük şehirlerin; İstanbul, İzmir ve Ankara'
nın et ihtiyacı Doğu'dan temin edilmektedir. 
Ulaştırma Bakanlığı ile yakından ilgilidir. 
Bunların naklindeki sıkıntı, yolculuğun bir 
hafta, on gün devam etmesi yüzünden vagon
ların tahsisinden mütevellit idarenin zararı ve 
hayvanların o zaman içerisinde kaybettiği ve
rimlilikleri, et kaybı, eğer bütünü ile kıymet-
lendirilirse ekonomik bakımdan son derece bü
yük rakamlar ifade eden bir zarardır. Et Kom
binasının iyi çalışması, elindeki imkânlarını 
tevsi etmesi lâzım. Canlı hayvan nakli yerine, 
elimizde 80 tane frigorifik vagon vardır, bun
lar Et ve Balık Kurumunun emrine verilmiş
tir, bu vagonları kıymetlendirmek suretiyle ke
silmiş olan eti zamanında büyük şehirlerimize 
nakletmesi hem bizim bakımımızdan faydalı
dır, hem de ekonomimiz bakımından faydalıdır. 
Daha ucuz fiyatla nakliye yapılabildiği için, 
büyük şehirlerdeki vatandaşlarımız daha ucuz 
fiyatla et yemek imkânını bulacaklardır. 

Sayın Türker arkadaşımız; Erdek güzel 
bir kasabadır, şirin bir kasabadır, oraya va
pur seferleri yapılmalıdır, dediler. Konu üze
rinde önemle durulmuştur. Erdek'le Adalar ara

sında vapur seferleri Haziran 1966 dan itiba
ren başlıyacaktır. 

Sayın Âdemoğlu arkadaşım, Devlet Demir
yollarının zararı üzerinde izahlarda bulundu
lar, Bilhassa, rötarların önlenmesi için dik
katimizi çektiler. Doğu - Batı trenleri arasın
daki klâs farkına temas ettiler. Değerli sena
törler, Bakanlığa başladıktan sonra sayın 
umum müdür ve yardımcısı arkadaşlarla bir
likte, Devlet Demiryolları camiasının ileri 
gelenleriyle birlikte Doğu'ya seyahat tertibet-
tik. Bu seyahatimiz esnasında trenlerin, per
sonelin durumunu yakından gördük. Üçüncü 
mevkilere bizzat gittik, ioturdük, vatandaşın 
çektiği sıkıntıyı yakından gördük. Bir nokta
yı gayet açık şekilde söylemek lâzım; Doğu'
ya giden trenlerle, Batı'ya giden trenler ara
sında klâs farkı maalesef vardır. Binaenaleyh, 
bunu önlemek için tedbir almak zarureti aşi
kârdır. Umum Müdürlük bu mevzu üzerinde 
çalışmaktadır arkadaşlar. Bundan sonra vatan
daşların kıyafetine göre muamele olmıyacak-
tır. Doğu ve Batı arasında bu gibi klâs fark
ları kaldırılacaktır. Bu memlekette hep bera
ber güleceğiz, her bardber ağlıyacağız. Alkış
lar) 

Üçüncü mevkilerde vatandaşlar, uzun sü
ren yolculuk sebebiyle, hem. yemeğini orada 
yemekte, hem orada yatmakta, kuru tahtalar 
üzerinde sıkıntı çekmektedir. Bu hususta ilk 
tedbir olarak üçüncü mevkilerin tamamının 
pandizotla kaplanması ve yolcuların daha ra
hat seyahat etme imkânları için servisin alâka
lılarına gereken emir verilmiştir. 1966 yılında 
bu yoldaki çalışmalarımız semeresini verecektir. 

Sayın Arıburun arkadaşımız, Yeşilköy, 
Trabzon ve Samsun gibi meydanlarda uçakla
rın denize karşı uçuş yaptığına işaret ettiler. 
Son derecede önemli olan bir hususu dile getir
diler. Bir kaza olması halinde hiçbir kurtar
ma aracı yoktur, düşünülmemiştir. Büyük bir 
felâket tedbirsizlik sebebiyle doğabilecektir. 
Bu hususta derhal gerekli çalışmalar yapılmış
tır. Bu yıl bütçesine ikiyüz bin lira ayrılmış
tır. Bu ikiyüz bin lira ile seri bir vasıta temin 
edilecektir. Ve böylece uçağın kalkış sırasında 
denize düşmesi halinde felâkete mâruz kala
cak yolcuların kurtarılması için meydan ola
rak emniyet tedbirlerini ve hizmetlerini ifa im
kânımız sağlanmış olacaktır. 
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Sayın Arıburun, alet, edevat, personel du
rumuna temas ettiler. Teknolojik inkişaflara 
göre en modern tesisat meydanlarda yapılmak
tadır, bu sene de yapılacaktır. Gerek hava kon
trol, telekomünikasyon ve trafik irtibatları ba
kımından, gerek yer emniyeti bakımından bey
nelmilel mahiyette olan bu meydanların her 
türlü servise hazır hale gelmesi için bu maddi 
şartlar hazırlanmaktadır. 

Sayın Öztürkçine yataklı vagon mukavele
sine temas ettiler. Biraz önce de arz etmiştim. 
Sinyalizasyon durumunun ne olduğunu, malze
melerin çürümekte bulunduğunu, metruk halde 
olduğunu, söylediler. Bu konu vaktiyle AVes-
ting House Şirketi ile bir ihtilâf konusu idi. Bi-
lâhara bu ihtilâf halledilmiştir. Halen bu yönde
ki çalışmalar devanı etmektedir. Biraz evvel işa
ret ettiğim gibi, Bayındırlık Bakanlığı Arif iye '-
ye kadar çift hattı bizzat kendisi yaptığı için, 
bu inşaatla birlikte sinyalizasyon projesi de re-
alize edilecektir. 

Sayın Oztürkeiue, işçilikte geçen sürenin 
memuriyetten sayılması konusuna temas etti. 
Rejimleri birbirinden farklı olduğu için her iki
sinin bir arada mütalâası mümkün olmamakta
dır. Bir personel meselesi olarak konu ayrıca 
tetkik edilecektir. 

Sayın Demir arkadaşımız, 1960 tan evvel 
bâzı nahiyelerde açılmış olan PTT merkezleri
nin bilâhara kapatıldığına değindiler. 440 nu
maralı Kanun müesseselerin kârlılık ve verim
lilik esası üzerine çalışmalarını prensibe bağla
mış ise de, her şeyden evvel, Devlet bir tüccar 
değildir. Âmme hizmeti görmesi bakımından, 
kârlılık ve verimliliğin dışında birtakım hiz
metleri görmesi de asli vazifesidir. Bu itibarla 
Anayasada sadece haberleşme hürriyetini yaz
mak kâfi gelmez, bu hürriyetin nimetlerinden 
vatandaşların da istifade etmesi lâzımdır. Se
yahat hürriyeti de böyledir, haberleşme hürri
yeti de böyledir. Bunu nazarı itibara alarak 
gerekli çalışmalar yapılmaktadır, yapılmıştır. 
Bu tarz nahiyelerdeki PTT binaları hizmetleri 
tekrar halkın istifadesine açılmıştır. Eksikleri 
varsa kısa zamanda ikmal ederiz. Arkadaşım 
müsterih olsunlar. 

Umumi telefondaki arıza teknik bir arıza 
olarak görülmektedir. Fakat bu teknik arıza

nın mesulü, meseleyi insafla mütalâa edersek, 
sadece PTT idaresi değildir. Otomatik telefon 
kutusuna çok şeyler atılmaktadır, sadece para 
atılmamaktadır. Hattâ paranın çok değişik şe
killeri atılmaktadır. Nihayet tesisattır, kul ya
pısıdır, arıza oluyor. Bu yüzden şikâyetler te
vali etmektedir. Bunun üzerinde ehemmiyetle 
duracağız. Bunları da ,genel terbiye içeı isinde, 
biz de teknik imkânlarımızı geliştirerek, bir öl
çü içinde azaltacağımızı ümit ve tahmin etmek
teyiz. -

Hatların birleşmesine temas buyuran arka
daşıma, biraz evvelki cevabımı tekrar etmek is
terim. 

Sayın Bozcalı arkadaşımız, ücretlerdeki den
ge sağlanmalıdır, konusuna temas ettiler. Keza 
değerli arkadaşımız ambarlar üzerinde durdu
lar. Bu konuyu Bütçe Komisyonunda da lütfet
tiler. Üzerinde çalışma yapılmaktadır. Yük kay
bına sebebolan ve ambarların oportünis davra
nışları müşteriyi rahatsız eden davranışları bir 
disipline bağlanacaktır. Önümüzdeki senelerde 
zannediyorum bunu bir şikâyet konusu olmak
tan çıkaracağız. 

Uçaklardaki tenzilâtın yolcu adedine tesir 
ettiği doğrudur. 

Doğu ekspresiyle seyahat insana azap veri
yor buyurun sayın arkadaşım Ayrım, biraz ev
vel temas ettiğim beyanlarım muvacehesinde 
zannederim, tenevvür etmiş olacaklar. Seneler-
denberi Doğu - Batı ıdiye vâki olan tefrik, as
lında böyle bir tefrik yoktur, ama böy
le ibir hissin içerisinde bulunan sayın 
arkadaşlarımız vardır. Bunu izale için idimiz
den'gelen bütün gayreti yapacağız, bundan omin 
olsunlar. Ulaştırma baiknmnda'.ı bu yoldaıki ted-
lıirlerimizin ıkısa zamanda netice vereceğine 
inanmanızı rica edeceğim. 

Hayvancılık sevlkıinde sııkmtı v; 
buna da temas ettim. 

Sayın Bnladoğl'U arkadaşımız 
etütlerini dile getirdiler. Hususiyle Teşkilât 
Kanununun değişmesi 'konusuna temas ettiler. 
Çalışmalarıımız Temel Taşıt Kanununun ışığı al
tında devamı etmektedir. 

Hiç şüphesiz, biraz evvel arz ettiğim eıspnl 
içerisinde ve 440 sayılı Kanunun ışığı altında, 
memleketin artan ihtiyaçlarına cevap verecek 
tarzda müesseselerin 'millî ulaştırma politikası
nı tesirli şekilde ve yakından talkibetmnk üze-

Vagon isi, 

•deu'erij 
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re bir Teşkilât kanunu hazı r lanacakt ı r ve bu 
k a n u n ancak ulaş t ı rma hizmetlerinin kemâliyle 
if asını mürmlküıı hale getirecektir . 

Sayın Baıladoğlu seçim çevresine aiıt iki ta
lepte bulundular . İkisi de müsbet neticeye bağ
lanmıştır . Heınen arz etleyim iki, Trabzon Hava 
meydanı terminal binasının ikmalini temenni 
etmişlerdi. Trabzon hava nuydan ı te rminal bi
nasının 'geçici 'kabulü yapılmıştır , yakında h iz-
ıı ret c aeılacaiktır. 

Keza Trabzon 'daki atelye monte edilmemiş
tir, dediler. Servisten aldığım <nıalûnıata göre 
monte 'edilmiştir. Odk ya'kııı da arkadaşımız da 
her hakle bölgesiyle t o mas deocekler ve hizmete 
girmiş olduğunu kendileri de g e r ç e k l e r d i r . 

S ajan Celâl E r t u ğ arkadaşunuz, Keban ile il
gili Ikoım üzerinde d ikkat imiz i çtiken konuş'ma-
lar yapt ı lar . Keban projesinin t a h a k k u k u ile 
demiryolunun bir ık-ımı su altı-nda ka lacak t ı r , 
binaenaleyh, güzergâh değiştirilmesi zarure t i 
vardır . Yolçatı 'dan i t ibaren Van 'a ve Diyarba
kır 'a ayrı lan iki hat mevcut tur . Bu güze* gâ-
lıııı değişt ir i lmesi esnasında b u g ü n k ü d u r u m u 
ıslah eden. ve güzel Blâzığ'ı Keban'la bir l ikte 
demiryolu hizmetine de kavuş turacak t a r zda 
çalışma yapı lacakt ı r . Ihı konunun gerelkli şekil
de etüdedilcceğini .ve arkadaşımızın b u isteği
nin yerine getireloceğini huzurlar ınızda (ifade et
in etk iste rica. 

Keza hava seyrü - seferi bakımından, da ko
ta la r ın ineıbikliğiıi" temas ettiler. Buraya gele
cek uzmanlar ın ve malzemenin çok .daha iyi 
şekilde gelip - gitmesi için hava meydanları
nın her mevsim açıık tutulması yolunda ıslahı
nı arzu ettiler. Bu konuyu e tüdet t i rmek zorun
dayız . Etüt ler imizin «onunu ayrıca arkadaşımı
za i ı ı t ikr i e t t i rmek isterim. 

Keza Pehl ivanköy projesine sayın arkadası -
<mız da temas ettiler. Bu konuda daha evvelce 
izahat verdiğim ılçin t e k r a r etmek islemiyorum. 

Çok değerl i a rkadaş lar ım, zamanınızı daha 
fazla israf etmemeik ve teamımülünüzü aşmamak 
için b u r a d a 'mâruzâtımı kesmek ist iyorum. Ek
sik, alksalk ta raf lar ımız olabilir. Ancak sizlerden 
alacağımız direkt i f ve ikazlarla, Yüce ilham
la rmızla daha müspe t biznıetler yapabilmemizin 
yolunu ısizler ve (bizler el ele vererek hazırl ıyaea-
ğız. Şükran la r ımı arz eder hepinize saygı lar ımı 
«imarım. (Alkış lar ) . 

O : 2 

Sayın Bakan bâzı sualler ol BAŞKAN — 
çaktır , efendim. 

Sayın Ö'zden, buyurun. 
KKREM ÖZDEN (İs tanbul) — Efendim, 

eğer yeterl ik verilmemiş ise g rup adına bir uııâ-
ruza t ta bulunacağım. 

BAŞKAN — Son söz g rupun değil, üyenin
dir. Soru soracağınıza dair bende kâğı t var. 

KKBEM ÖZDEN ( is tanbul) — Kifayet var 
mı efendim, ben bunu (iğrenmek ist iyorum. 

BAŞKAN — Soru saracak mısınız, efendim? 
Soru müessesesi yalnız .sizin için çalışmıyor. So
ru soracak daha birçok üye var. Kğer soru so-
racaıksanız, buyurun «orun. 

EKRKM ÖZDBN (İs tanbul) — Kürsüden 
söyüyeyim efendim. 

BAŞKAN — Oradan sorsanız da ben nak-
letsem. Zapta geçmesini mi ist iyorsunuz Sayın 
Özden? Buyurun . 

KKREM ÖZDBN (İs tanbul) - - Müsaade 
ederseniz, ben size kâğıt gönderdim, soru rica 
edeceğim, dedim. Kaikat .eğer yeterl ik k a r a r ı 
yoksa ben grup adına söz is t iyorum. 

BAŞKAN — Kfendim, onu teem aül 'edece
ğiz. Kvvelâ sizin gibi daha birçok üye soru ta
lebinde bulunmuşlardır , siz de soru ta lebinde 
bulundunuz. Sorunuzu bitten sorunuz. 

EKEKM ÖZDKN (İs tanbul) — Sayın Başka
nın!, yeterlik' önergesi yeîksa konuşmak hakkı 
vardır . Bu bir t eamüldür . Yeterlik önergesi var 
mı yoık m u ? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, Zerin 
Tözün hanımefendi verdiler. Ben başka konu
şacak olmadığı için oya arz etmedim. 

'Buyurun siz sorunuzu sorun. 
KKREM ÖZDikN (İs tanbul) — (Jazete ve 

açık dergi ler in posta ile nakledilmesinde kilo 
başına 20 k u r u ş a l ınmaktadı r . Halbuki ilmî ve 
değer l i 'ki tapların -nakledilmesinden ik i yüz 
ikuruş alınmalktadır. Bu vaziyet k ö t ü yayınlar ın 
i thali imkânını tcuııin etmekte, buna mukabil 
ilmî yayınlar ın i thali temin edikmıemektedir. 
Bu hususta bir tedbir a l ınmakta mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SKYEİ ÖZTÜRK (Devamla) — Değerli ar

kadaş ımın bu konusu üzerinde Uımum Müdür
lüğümüz çal ışmaktadır . İlmî yayın lar ın bilhassa 
nakl i hususunda, icabında zarar da 'Oİs-a subvan-
siyone etmek suret iyle bunu t ekabbü l etmek, ya-
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ni, maliyet altı hizmet görmek hususunda şüp
hesiz idare gerekli tedbiri alacaktır. Değerli 
arkadaşımın bu »kazını da, alınan tedbirlere 
ilâve olarak kusa zaımanda müsbet şekilde cevabı 
ile birlikte kendilerine intikal ettiririm. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — ikinci nokta, 
Sayın Bakan raportörler tarafından tanzim edi
len raporun bir sayfasında, Denizcilik Bankası 
1965 personel adedinin fazla olmasının Ekim 
ayma maksür olduğunu ifade buyurdular. Filha
kika bendeniz de bunun böyle olduğunu biliyo
rum. Ancak bu Ekim ayındaki personel adedi
nin işçi meselesine taallûk ettiği aşikârdır. Bu 
işçi adedi ne kadardır? Ekim ayındaki fazlalık 
hangi sebebe müsteniden bu miktarı göstermek
t e d i r ! 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) —, Arz edeyim 
Sayın Özden. 

BAŞKAN — Rakamlara dayandığı için notu
nuz yoksa yazılı olarak bildirebilirsiniz. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bakanlığın 
ve müesseselerin durumlarını yakından bildiğim 
için hemen cevap vereyim: 1964 yılı rakamı 
sene sonu itibariyle verilmiştir, 59 141 kişi ola
rak görünüyor. 1965 rakamı Ekim ayındaki ra
kam olarak konulmuştur. Benim de dikkatimi 
çekti, Umum Müdür arkadaşa söyledim. Bila-
hara raportör Ekim ayı itibariyle demiştir. Krup 
ıslahı varyant tashihi, poz değişikliği gibi, sezon 
itibariyle fevkalâde çalışma icabettiren bu konu
larda, Ekim ayı da dâhil, yalnız Ekim ayına 
münhasır değil Temmuz, Ağustos, Eylülden iti
baren muvakkat işçi, mevsimlik işçi daima 3 bin 
5 bin civarında bünyede durmaktadır. Bunlar; 
1 . 1 . 1965, 

1 . 1 . 1966 itibariyle işlerinden çıkarılmış
lardır. 4 bin küsurdur, bunlar. Bu düşüldüğü 
takdirde yani 1 . 1 . 1966 tarihi itibariyle per
sonel durumunu eğer değerlendirirsek 1961 e 
nazaran arada ya 300, ya 500 bir fark vardır, 
arz ederim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bir de te
hiri icra karan hakkında bir noktayı sormak is
tiyorum. Tehiri icra kararı yalnız Hava Mey
danları Umum Müdürünün iptal dâvası dola-
yısiyle Danıştayca yalnız görevinden ayrılan 
hakkında tehiri icra kararı verilmiş değildir 
Ayrıca yine bu dâva dolayısiyle yeni tâyin edi
len hakkında da bir tehiri icra karan verilmiştir. 
Demek ki ortada hukükan mütalâa edilebilecek 

iki vaziyet vardır. Birincisi çıkarılan umum 
müdür hakkında verilecek tehiri icra kararı, 
ikincisi, tâyin edilen umum müdür hakkındaki 
tehiri icra kararıdır. Bu vaziyete göre biz yeni 
bir umum müdür tâyin ettik, bunun hakkında 
verilen tehiri icranın infazına imkân yoktur. 
Lazımül ittiba, icra olmuyor, dendiğine göre, 
ikinci hakkında da bir tehiri icra karar veril
miştir. Şu halde birbiri ile tezat teşkil etmez 
mi ? Bunun hukuki mesnedi nedir ? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Şunu he
men arz edeyim, mesele eski Sanayi Bakanı Sa
yın Fethi Çelikbaş zamanında geçmiştir. Ta
hattur buyurmanız için arz ediyorum, Naci Gü-
nay meselesinde vaziyet şudur. Bir umum mü
dür... (C. H. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Canım cevap arz ediyor. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Arz edece

ğim. Ben doğrudur demiyorum, ama Türkiye'de 
cereyan eden muameleyi ifade için söylüyorum. 
Bâtıl makûsünaleyh olamaz, biliyorum ama, hâ
dise nasıl olmuştur, tatbikat nasıldır, bunu ifa
de için izah edeyim. Bir kararname ile bir umum 
müdür emekliye sevk ediliyor, kararnamenin 
sebepleri malûm, ancak bu sebepleri biz karar
nameye yazmıyoruz, sadece hakkında yapılan iş
lemi yazıyoruz. Aynı kararname ile boşalan 
mevkie, ki hizmetler takdir buyurursunuz, ya
kından bilirsiniz, son derece önemli hizmetler
dir, Hava Meydanları Umum Müdürünün mev-
cudolmadığı bir memlekette hizmetler yürümez, 
şu bakımdan yürümez. Hava emniyetini sağlı-
yamayız, yer emniyetini sağhyamayız, başsız ol
maz bu işler, disiplin istiyen işlerdir, binaena
leyh birisini tâyin etmeye mecburuz. Tâyin et
mezsek, yani tasarruf yaptığımız şahsın ne za
man Danıştaya gideceği ve ne zaman tehiri icra 
kararını getireceği veya getirmiyeceği hesabı 
içinde bir tasarruf yapıp boş bırakamayız, yeri
ne birisini getirmemiz lâzım. O da bir karar
name ile olmaktadır, o da meşru bir sebebe, ma
kûl bir sebebi, bir hukukî tasarrufa dayanmak
tadır ve fiilen vazifesine başlamaktadır. 

iki tehiri icra kararma temas buyurdular. 
Birincisi, kendisinin vazifesinden alınması yö
nündeki tehiri icra kararı, diğeri de ikinci tâ
yinle ilgili tehiri icra kararı. Hâdiseyi cereyan 
ettiği gibi söylüyorum. Danıştay, alâkalının 
müracaatı üzerine idarenin, yani dâvâlı Bakan
lığın bu tasarrufu neden yaptığını sormadan, 
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tedbir mahiyetinde 50 lira teminat karşılığında 
derhal icranın durdurulması kararını vermekte
dir. ikincisi de böyle olmuştur. Davacı neyi 
iddia etmiştir? Davacının iddiası şudur: Bu 
karar, bu tâyin tasarrufu bilâhara yapılmıştır, 
benim birinci tehiri icra kararımdan sonra tâyin 
tasarrufu yapılmıştır. Binaenaleyh, Danıştaym 
tehiri icra kararını alâkalı Bakanlığa tebliğden 
sonra, alâkalı Bakanlığın o makama, tehiri icra 
kararma rağmen bir ikinci tâyin yapmasının 
hukukî bir mesnedi yoktur. Bu itibarla ikinci 
tasarrufun da iptaline ve icranın tehirine demiş
tir. İcranın tehirine karar verilmiştir. Ancak 
bir cümle var; icranın tehiri kararlarında Yü
ce Danıştay, hukuk nosyonuna kemâliyle sadık 
olan Yüce Mahkeme aynen şöyle diyor: Diyor 
ki «Dâvâlı bakanlığın birinci müdafaası alının
caya kadar muteber olmak üzere tehiri icraya 
karar verdim» Bu mevzuda derhal birinci mü
dafaamız takdim edilmiştir ve ondan sonra da 
netice gelmemiştir. Şarta muallâk bir tehiri 
icra kararı olunca, biz de birinci müdafaamızı 
gönderdiğimize göre, kendiliğinden mefkut 
olan bir kararın fiilen ve hukukan tatbikine im
kân yoktur. Bu mevzu Anayasanın 132 nci 
maddesine taallûk eder. Görülmekte olan bir 
dâvadır. Alâkalı taraf burada yoktur. Beyan
larımız şu veya bu mahiyette tesir icra edecek 
yönde olabilir. Onun için konu üzerinde daha 
fazla tartışmayı mahzurlu mütalâa ettiğimi be
yan ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Anayasanın 
132 nci maddesinin şümulünü ben de hatırlat
mak ihtiyacını duydum. 

Saym Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Efen

dim ; Türkiye'nin bütün coğrafi bölgelerini mer
keze bağlıyan demiryolu olduğu halde, Doğu -
Karadenizi merkeze bağlıyacak demiryolu yok
tur. Memleketin fındık, tütün, çay ve balık 
gibi istihlâk maddeleri kamyonlarla nakledil
mekte ve bu yüzden nakliyat geç kalmaktadır. 
Bundan başka kalabalık nüfusu olan bu mmtaka 
halkının nakli de ancak otobüslerle yapılmak
tadır. Bu hali önlemek ve zaruri bir ihtiyara 
karşılamak için Doğu - Karadenizdcn Orta -
Anadoluya demiryolu yapılması düşünülüyor 
mu? Trabzon, İran ve Orta - Doğunun transit 
merkezi olduğuna, Keban Barajı bitirildi*-" 
takdirde kâfi enerjide bulunacağına göre, Trab

zon'dan Ankara - Erzurum hattına kavuşması 
için yapılmasını arz ve teklif ettiğimiz demir
yollarının elektrikli tren olarak yapılması her 
bakımdan faydalı olur kanaatindeyim. Bu bir 

İkincisi, 
BAŞKAN — Bir dakika bu sorunuz cevap

landırılsın. 
SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın ar

kadaşımın bu sorusuna arzı cevabedeyim. 
Demiryolu inşaası, takdir buyurulacağı veçhile, 
Bayındırlık Bakanlığı tarafından yapılmakta
dır. Ancak inşaası biten tesislerin işletil
mesi Ulaştırma Bakanlığına aittir. Bu itibarla 
bu konu evvelâ BaymdırLk Bakanlığını ilgilen
diriyor. Ancak mesele bize tevcih edildiğine 
göre arkadaşımızın bu arzusunu ilgili Bakanlığa 
intikâl ettirmeyi bir vazife sayıyorum. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Bu Ba
yındırlık Bakanlığını ilgilendirir, fakat heyeti 
umumiyesiylc Hükümeti ilgilendirir. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın arka
daşıma müsaadenizle bir noktayı arz edeyim. 
Tamamen doğru ve haklıdırlar. Biraz evvel işa
ret ettim, ulaştırma hizmetlerinin bütününü 
prensibolarak Ulaştırma Bakanlığında topla
mak lâzımdır. Aslında millî bir ulaştırma poli
tikası tesbit edildikten sonra bu politikayı yü
rütebilmek için Bayındırlık Bakanlığının birçok 
tesislerin inşaa hizmetlerini de Ulaştırma Bakan
lığına devretmesi lüzumludur, zaruridir. Meh
tap projesine göre bu konu üzerinde de etütle
rimiz vardır. Etütlerimiz biterse arkadaşlarımı
zın bu istediklerini, Bakanlık olarak hem inşa
atını, hem işletmesini beraberce yapma imkânı 
elde edilecek ve böylece bu isteklere daha sarih 
şekilde cevap verme imkânı mümkün olacaktır. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Efen
dim; ikinci sorum, Doğu - Karadcnize haftada 
iki defa vapur işletilmektedir. Bu, halkın seya
hat ve nakliyat ihtiyaçlarını karşılayamamak
tadır. Bu seferlerin hiç değilse haftada dörde 
çıkarılmasını Bakanlığın tetkikine sunarım. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bunu ar
kadaşlarımla görüşüp müsaade ederseniz yazılı 
olarak cevabını vereyim. Çünkü; nasıl bir ta
rife, nasıl bir düzen kurduklarını irticalen söy-
liyecek durumda değilim. Özür dilerim. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Peki. 
Üçüncü sorum; iki sene evvel de burada se

bepleriyle birlikte belirtmiş olduğum; Demir, 
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Deniz ve Havayollariyle PTT de tarifeler paha
lıdır. Halkın malî durumuna uymamaktadır.'Bu 
yüzden karayolları Ulaştırma Bakanlığı ile re
kabet halindedir. Bu hal devam ederse bir gün 
karayolları Ulaştırma Bakanlığını.. 

BAŞKAN — Sayın Dcmirdağ siz konuşma 
yapıyorsunuz. Lütfen sual sorunuz. 

YUSUF DEMIRDAĞ (Trabzon) — Bitiri
yorum efendim. Ulaştırma Bakanlığını silip sü-
pürücektir. Bu durum karşısında demir, Deniz 
ve Havayollarında seyahatleri artırmak için ve 
teşvik maksadiyle tenzilâtlı tarife tatbiki düşü
nülüyor mu ? 

SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Demiryol
ları bu konuda bir tenzilât yapmıştır. Denizyol
ları ve Havayollarında tenzilât için her hangi bir 
tasavvur yoktur. Bu hizmetler beynelmilel öl
çüler içinde zaten münasip bir seviyede ücret 
itibariyle haddi lâyıkmdadır. Daha fazla indi
rilmesi zaten zararda olan bu müesseseler için 
daha da büyük zarar açar. 

Aslında fiyatları indirmek suretiyle karayol
ları ile rekabet belki bir noktada mümkün gö
rünürse de, yapılacak temel ve köklü tedbirler 
•karayollarındaki imli ufaklı özel teşebbüse ait 
vasıtaların hizmetlerini belli bir düzene sok
mak ve külfetlere, nimetlere iştirakleri âdil 
ölçüler içerisine sokmak zarureti vardır. Biraz 
evvel işaret ettim, işletme gelirleriyle Demiryol
ları senede 63 milyon lira vergi verir, 150 mil
yon liralık yol bakımı yapar, 100 milyon lira 
ile hatları revize eder; öbür taraftan karayol
ları üzerindeki 120 bin vasıta her hangi bir 
"külfete katlanmaksızm, yani karayollarının ta
mim için, bakımı için Devlet tarafından ihti
yar edilen masrafa ortak olmaksızın seyrüse
fer yapar. Konfora intibakı daha seri olmakta
dır. Büyük bir sermaye ihtiyacı içinde değil
dir. Buna göre rekabet şartları aleyhimize yü
rümektedir. Temel Taşıma Kanununda bütün 
bu şartlar nazarı itibara alınarak, ulaştırmayı 
'bütün halinde ele alıp gerekli bir sisteme sok
tuğumuz takdirde rekabet şartları eşit hale ge
tirilecek ve böylece DDY'nm zararı büyük öl
çüde kaybolacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. 
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Birinci 

sorum; Eskişehir'de bir beton travers fabrika
sının yapılmasına karar verildiği söylenmekte

dir. Bu söylenti doğru mudur1? Doğru ise, Af
yon'da aynı şekilde bir Travers Fabrikası mev-
cudolduğuna göre, böyle bir fabrika memleke
tin diğer bir bölgesinde meselâ, Orta - Anado
lu'da veya Doğu - Anadolu'da niçin yapılma
maktadır ? 

SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Müsaade
nizle Sayın Artukmaç'm birinci sualine arzı ce-
vabedeyim. Eskişehir'de travers fabrikasınm 
yapılması bahis mevzuu değildir. Ahşap ve be
ton travers mevzuu Afyon Karahisar'da yapıl
maktadır. 300 bin kapasiteye kadar çıkartaca
ğız. Eskişehir'de yapılması mutasavver olan 
fabrika, küçük yol malzemeleri içindir. Daha 
ziyade dökümhane ile ve oradaki takımla fab
rikanın kapasitelinden istifade, mevcut kapa
siteden istifade etmek suretiyle senede birbu-
çuk milyon dolar, hattâ iki milyon dolar dö
viz kaybına sebebolan küçük yol malzemeleri
nin dâhilde imali suretiyle döviz kaybını önli-
yecek bir çalışmadır. Üzerindeki etütler bit
miştir. Gerekli karar verilmiştir. Planlamadan 
geçmiştir. Yatırım Bankasiyle mukavelesi im
zalanmıştır. İcra safhasına intikal edecektir. 
Arz ettiğim gibi travers fayrikası değil küçük 
yol malzemesi; cıvata ve saire... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — İkinci so
rum; Eskişehir'de dizel lokomotifleri için bü
yük bir fabrika temelinin atıldığı söylenmekte
dir. Bu havadis doğru mudur 1 Doğru ise bu 
fabrikanın plân ve projeleri tamamen yapılmış 
mıdır ve bu fabrikanın Eskişehir'de kurulması
nı icabettiren müsmir sebepler nelerdir? 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Çok değerK 

Artukmaç arkadaşım, Bakan arkadaşının Es
kişehirli olmasından zannediyorum ilham ala
rak bu konu üzerinde sual tevcih etımiş bulu
nuyorlar. Ama bu konuda resmî vesikalar beni 
biraz şanslı çıkarmıştır, arz edeyim: 1963 yı
lında Eskişehir'de dizelli ve elektrikli lokomo
tifin imalâtı konusu plâna geçmiştir, plânda 
vardır. 18 Ağustos 1965 tarihinde icra progra
mında, keza bu fabrikanın Eskişehir'de yapıl
ması karara bağlanmıştır ve böylece temeli 
atılmıştır. Gerekli etütleri yapılmıştır. Mütaah-
hit firmaya verilmiştir ihalesi, çelik konstrük-
siyonlan yapılacaktır. İnşaat için gerekli mal-

I zeme ihzar edilmektedir. Diğer takımların it-
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hali için de çalışmalar yapılıyor, lisans şartna
mesi bu ay içerisinde zannediyorum, ilân edile
cektir, Bu arada şunu arz etmek isterim, De
miryolları fabrikalarımıızda iş bölümü plân he
deflerine uygun olarak yapılmıştır ve uygu
lanmaktadır. 'Duna ıgöre Adapazarı fabrikaları
mız yolcu vagonu, Sivas falbrikalarıtmız yük va
gonu, Eskişehir fabrikası da dizeıllî ve elektrik
li İdkomotifi imal edecektir. 1966 programımda 
Adapazarı'nda 50 yolcu vagonu, Sivas'ta 400 
yük vagonu yapılacatktır, ayrıca 1967 den iti
baren Eskişehir'de dizelli ve elektrikli lokomo
tiflerin imaline geçilecektir. Orta ve ağır de
virli ımıotorlar imal edilecıefctir. Halen 12 ma
nevra makinası, 'bir kısıım parçaları dışarıdan 
getirilmek sur etiyle, Eskişehir'de yapılmakta
dır. 1966 da servise girecektir. 

BAŞKAN — Sayın IneeoğUu. 
MUSTAFA YILMAZ İNCEO&LU (Afyon 

Karahisar) — Efendim, telefon mevzuunda Sa
yın Bakanın izaih buyurdukları husus, 1379 sa
yılı Kanuna göre devralınmak suretiyle mi ola
caktır, yoksa yine jandarmamın elinde mi ka
lacaktır ? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Bu konuda
ki mutabakat şartları kesin bir mahiyet almadık
ça yapacağım beyanın isabetli olmıyacağmı tak
dir etmenizi istirham ederim. Henüz neticeye va
rılmadı. Arzu ettiğiniz takdirde ıbir süre sonra 
yazılı olarak size cevap arz ederim . 

MUSTAFA YILMAZ İNCEOÖLU (Afyon 
Karahisar) — Evvelce sorduğum suallere de aynı 
şekilde yazılı olarak cevap vermenizi rica ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Inceoğlu, konuşmalarında 
sual halinde sordukları hususlara da yazılı ola
rak cevap bildirilmesini rica ediyorlar. 

Sayın Bingöl soru. 
İSA BİNGÖL (Muş) — Kıymetli Bakanın 

beyanlarından cesaret alarak kendilerine iki sual 
tevcih edeceğim. Dizel lokomotifler buharlı loko-
matiflere nazaran daha süratli hareket etmekte ve 
fazlaca yük çekmektedir. 

Müşahedelerimize ve beyanlara göre bunlar 
trafiğin yüksek olduğu yerlere, güzergâha tahsis 
edilmiştir. Ancak uzun mesefelerde seyahat eden 
yolcuların durumu nazarı itibara alınınca; bu lo
komotiflerin uzun mesafelere tahsisi için prog
ramlar var mıdır, program varsa ne zaman ta
hakkuk edecektir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SEYFI ÖZTÜRK (Devamla) — Saym arka

daşım, dizelisazyona tam mânasiyle geçebilmek 
için asgari 400 lokomotife ihtiyaç vardır. Ameri
ka'dan satmaldığımız yüce malûmlarınız olan lo-
komatifler halen yük taşımasında, cevher nakli
yatında, bilhassa yüksek rakımlı arazi üzerinde 
bunların cer kuvveti üstün, seri vasıtalar olduğu 
için cer nakliyatına muvazi olarak diğer yük 
nakliyatına tahsis edilmiştir. Eldeki miktarın çok 
az olması itibariyle arzu ettiğimiz yerlere isteni
len ölçüde verilemiyor. Mevcut taşıma güçlerine 
göre bir programa bağlanmıştır. Ütilizasyon he
sapları yapılmıştır ve ona göre hizmette bulun
maktadır. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Uzak mesafelere ne 
zaman verilecektir? 

SEYFİ -ÖZTÜRK (Devamla) — İmkânları
mızı genişlettiğimiz ölçüde bu isteklerinize cevap 
vereceğimizi ümidediyoruz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Hemen hemen bütün 
Türkiye'de telefon tahsisi artık bir problem ol
muştur. Bu hale gelmesine sebebolarak da, sant
ral ve kablolarının kifayetsizliği ve bunların it
hal edilememesi gösterilmektedir. Bâzı yetkililer 
bunların yurtta imal edileceğini bahis ediyorlar. 
Bu konuların programlanması ne zaman müm
kün olacaktır? 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Döviz mu
kabilinde dışardan ithal edeceğimiz malzeme 
millî ekonomi için zararlıdır. Aslında hem hiz
metleri lâyıkı veçhile görülmek ve hem de millî 
ekonomimizi muayyen güçte tutmak prensibi için
de haröket edildiğinden ve plân hedefleri içinde 
yerli imalâta önem verildiğinden, her şey
den evvel telekomünikasyon sanayiinin ön-
plânda ve hemen kurulması 3^olunda çalışmaları
mız vardır. Bu çalışmalar demin de arz ettim, 
kısa bir zamanda bitirilecektir. 202 400 hatlık 
santral ve senede 40 bin hatlık malzemeyi ser
vise sokabilecek vaziyette ve kapasitedeki fabrika 
biter bitmez ibu konudaki şikâyetler azalacaktır. 
Hemen ifade edeyim ki, dökme su ile değirmen 
dönmemiştir bugüne kadar, bundan sonra da dön
mez. ithalâta gönül bağlamak doğru değildir. 
Köklü tedbirlerle meseleyi halletmenin isabetli 
olduğuna kaaniiz. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Ne zaman mümkün 
olabilir? 
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SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — 1967 veya 
1968 den itibaren ümidediyoruz. Tabiî şimdiden 
kesin bir şey söylenemez. Şartnamesinde bunla
rın süreleri vardır ve hangi firmaya hangi şart
larla verileceği de belli değildir. Bu itibarla süre 
bakımından kesin bir şey söyliyemiyorum, ama 
bir ay içinde bu firmaların teklifleri değerlendi
rilecek ve bir karara varılacaktır. Bunu arz edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Baysoy. 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Birkaç se

ne evvel Doğuya motorlu tren çalıştırılması mev-
zuubahisti, bunun tecrübeleri yapıldı, bize inti
kal eden ne dereceye kadar doğrudur bilmiyo
rum, motorlu tren çalışabilir denmişti. Bunun 
doğruluk derecesi ne kadardır, bu hususta bir dü
şünceleri var mıdır? Bunu rica ediyorum. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Hiç. şüphe
siz memleketin her tarafında süratli ve emniyetli 
bir hizmet ifasını gönülden isteriz. Ancak elimiz
de halen 18 dizi vardır. Bu dizi ile fortrafik böl
gelere bilhassa tahsisler yapılmaktadır. Hepinizin 
bildiği gibi trenlerin boş gidip gelmesi büyük bir 
zarar mevzuudur. Mümkün.- mertebe yolcu adedi
ne göre bu hizmetleri yapmaktayız. Eğer imkân
larımızı genişletirsek, Eskişehir dizel lokomotif 
fabrikamız lokomatif vermeye başlarsa, ki başlı-
yacaktır 1967 de, Adapazarı Fabrikası keza va
gon imalâtını yapacaktır; böylece dizileri artırdı
ğımız takdirde, şüphesiz kurp ıslahını da yapmak 
şartiyle ve hususiyle sürate tahammülü olmıyan 
traA^ersleri yenilemek, rayların bakımını ona gö
re ayarlamak şartiyle, süratli seferler yapmak 
mümkün olacaktır. Bugünden sadece bir temenni 
olarak bunu tesbit etmek isterim. 

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — 1961 yılın
da otomotik telefon için Erzincan'dan müracaat 
ettik. Her gittiğimizde cevabolarak denir ki, önü
müzdeki sene mukavele imzalanacak ve fabrika 
faaliyete geçip sizin telefonlarınız ihale edilecek
tir. Şimdi işitiyoruz, 1967 ye kalmıştır. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Devamla) — Galiba söz
lerim yanlış anlaşıldı, özür dilerim. Bu ay için
de ihalesi kesin şekle bağlanacak ve firmanın fab
rikanın inşasına başlaması temin edilecektir. Bit
mesini de takibedeceğiz. Enerjik bir takibimiz ola
caktır. İhtiyaçlar bizi tazyik etmöktedir. Netice 
alacağımızı ümidediyorum. 1961 den bugüne ka
dar devam eden yüce sabrınızın bir müddet daha 
devamını rica ederim. 

BAŞKAN —Sayın Karasapan... 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 

Karahisar) — Artukma-ç arkadaşın sualine ver
diğiniz cevaptan da anlaşılacağı üzere, Afyon'dan 
bir heyet sizi ziyaret etti. Burada kurulması mev-
zuubahsolan travers fabrikasının bâzı ufak par
çalarının Afyonda inşası imkânlarının araştırıl
makta olduğunu söylediniz. Fakat verdikleri ce-
yap kati oldu. Acaba katı neticeye vardılar mı, 
yoksa o cihet mahfuz duruyor mu, bu ciheti rica 
ediyorum? 

SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Ka
rasapan'a arz edeyim, bu fabrikanın Afyona ya
pılması için bir heyet gelmiştir, üzerinde durul
muştur. Ben konuyu servise intikal ettirdim. Ar
kadaşlar iki şıktan birisini tercih etmek durumun
dadırlar. Ya bu fabrikayı yapmaktan vazgeçeriz, 
yahut da en ekonomik olan şartlar içerisinde ya
parız. Tetkiklerimiz devam etmektedir. Eskişehir 
olarak mevzu vâz'edildiği için öyle söyledim. As
lında yapılacak tetkikler sonunda, en ucuz fiyat
la hangi şehirde yapılması rantabl olacaksa ora
ya yapılacaktır. Bu konu üzerindeki çalışmalar 
devam ediyor. Muhtemelen umum müdürlüğün 
yapmaktan vazgeçmesi de bahis konusu olabilir. 
İfadem kesin değildir. 

BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederim. 

SEYFt ÖZTÜRK (Devamla) — Sayın Baş
kan, Yüce Senatonun sayın üyeleri, huzurlarınız
dan ayrılırken tekrar hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oyunu kullanmıyan arka
daşımız var mı? Yok. Oylama muamelesi bitmiş
tir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup
ları ve şahısları adına görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölümleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bö'lüım Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 7 533 925 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



O. Senatosu B : 44 7 . 2 . 1966 O : 2 

Bölüm Li™ 
13.000 Yönetim giderleri 755 000 

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

14.000 Hizmet giderleri 37 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 135 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım

ları ve onarımları 489 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 242 660 

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... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir, hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — Devlet Hava Meydanları işletme Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
î/8; Cumhuriyet Senatosu 1/634) (S. Sayısı: 
729) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi Genel 
Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı cari harcama
lar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 42 544 915 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 980 000 lira, sermaye teşkili ve transfer har-

(1) 729 S. Sayılı basmayazı 
nundadır. 

tutanağın so-

•î camaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği 
i üzere 770 662 lira ki, toplam olarak 58 295 577 

lira ödenek verilmiştir. 
BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
12.000 Personel giderleri 27 687 211 

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

13.000 Yönetim giderleri 3 861 702 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 9 896 002 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 100 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 070 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 3 120 000 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat, taşıt alım
ları ve onarımları 10 790 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) 'Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

T - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 100 000 

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

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 5 000 

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

35.000 Sosyal transferler 370 662 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

38.000 Borç ödemeleri 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okudu.) 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 58 295 577 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyoruz. 

B - CETVELİ 

B/2 Vergi dışı gelirler 
Bölüm Lira 
62.000 İşletme giderleri 10 270 001 

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

63.000 Çeşitli gelirler 400 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 47 625 575 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünce 1966 Bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1966 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları Genel 
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
mlu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işeretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 
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BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 
28 . 2 . 1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1966 bütçe yı
lında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına aidolup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 neü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
(aylık ve ücretler kesimleri) hariç (A/l), (A/2) 
ve (A/3) işaretli cetvellere dâhil ödeneklerden 
(geçen yıllar borçları) maddesine Maliye Bakan
lığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

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

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

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

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1966 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylarınıza arz edilecektir. 
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Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. Mille
te hayırlı olmasını, Bakanlık erkânına da verimli 
olmasını, Cumhuriyet Senatosu adına,. dilerim. 
(Alkışlar) 

O — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Söz alan arkadaşları arz 
ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Esat Mahmut 
Karakurt, Kontenjan Grupu adına Sayın Cevat 
Açıkahn, A. P. Grupu adına Saym Celâl Tevfik 
Karasapan. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın'Kara
kurt'ta. 

Buyurun Saym Karakurt. 
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itibariyle .hayatî ve ehemmiyetli bir ucunu iş
gal etmekte 'bulunuyoruz. 

Durumu açıfeca izah edelim: Avrupa hari
tasını şöyle bir gözlerimizin önüne getirin. Ar
navutluk'tan başlıyarak tâ Baltık Denizinin, 
nere.de ise İskoçya sahillerini görecek ucuna ka
dar ıbir hat celbe rob, Avrupayı orltaısındaıı ikiye 
bölün. Bu ilki bölümün bir tarafında, söizde müt
tefikleri faJka't hakikatte peyklcriyle Rusya, 
öbür tarafta da İngiltere, Fransa, Almanya v.s. 

Görülüyoriki, Rusya'nın şu anda reel hudut
ları, eskisi gibi Odessa'nm altından başlıyan 
Fillandiya'nm ucunda değil, ıbilfiil ordulariyle, 
kuvvetleriyle (beraber Kafkaslardan, Sibirya'
dan, Mosibova'dan başlıyan Berlin'i, yani Avru
pa'nın ortasında bitim ektedir. 

Türkiye işte, hududu Avrupa'nın ortasın
da biten bu muazzam Rusya'nın tam arkasında, 
tam «sırtında kalmıştır. Kendisinin müttefiki 
değil, bilakis hasmı telâkki ettiği NATO'ıran 
•müttefiki olan Türkiye'nin, Rusya için bir ölüm 
kâbusu (teşkil 'ederek hançer gibi sırtına saplı 
duran bu coğrafi durumudur ki, büyük kom-
şumuzu hayatî bakımından bizimle meşgul ol-
•mıya devam ettihımelktedir. Ruslar'm daima bize 
dost elini uzatmaya âımade olduğu bildirmesi, 
elâ gözlerimizin güzelliğine meftun oldukların
dan değil, coğrafi durumumuzun (kendileri için 
nasıl bir hayat ımeımat meselesi teşkil edecek ka
dar ehemmiyetli olduğundandır. Sahibolduğu-
muz değer ve ehemmiyet bununla kalsa iyi. Biz 
Türlkiye olarak, 'dünyanın en verimli en zengin 
petrol (kuyularının iinenıbalarmm, tesislerinin 
ortasında bulunuyoruz. Bir tarafımızdan Musul 
petrolleri, öbür taraflımızda İran petrolleri, üst 
taraflımızda da Batıım, Kafkas ve Baku petrol
leri... 

Bu suretle halen sahibıoiduğumuz en son sis
tem askerî vasıta ve gücümüzle bu üç büyük 
petrol sahasını ikontrolumuz, kudretimiz ve on
lar için daimi ıbir baslkı ıbonku teşJkil ;edec.elk as
kerî gücümüzle, göz altında bul undur abilecök 
bir durumdayız. 

Kaldı ki, icabında bugün İskenderun körfe
zimden başlayıp Kafkasya hudutlarımıza kadar 
her türlü askerî nakliyata müsait asfalt yol
larımızla, müttefiklerimizden gelecek yardımı 
kuvvetli bir himaye altında, komşu! anımızın pet
rol sahalarına kadar götürebilecek imkânlara 
da sahip bulunuyoruz. Daha ileri gidelim. Bu 

C.H.P. GRUPU ADINA ESAT MAHMUT 
KARAKURT (Urfa) — Muhterem arkadaşla
rım, 

Bir ımeımleketin dünya siyaseti alemindeki 
itibar ve değeri, o ımeımldketin coğrafi bakımım
dan bulunduğu 'mevki ile, iç alemindeki ve iç si
yaset ind'cıkıi selabet ve kudrete göre hesaplanır, 
değerlendirilir. 

Brezilya ve Arjantin iki (büyük memleket
tir. Fakat coğrafi (mevkileri itibariyle hangi 
şartlar altında olursa lolısun hiçbir zaman dünya 
siyaset âleminin birinci /plânda rol alan memle
ketleri sırasında zilkredilemezler. Ehemmiyetleri 
daima mevzii kalır ve ancak sadece Amerika 
kıtası üzerinde cereyan edecek siyasi hâdisele
rin belki muhatapları olalbilirler. Fakat buna 
mukabil meselâ Brezilya'nın yalnız bir şehrinde 
yaşıyan insanların nüfusu Ikadar nüfusu az olan 
bir küçük Lükseımıburıg, bir ıminnacık Arnavut
luk, bir İsviçre, 'mevıkileri bakımından siyaset 
dünyasında daima (kendilerinden bahsedilen, 
hesaba Ikatılan muhtelif alâkalı memleketler ta
rafından değerlendirilmeye çalışılan ülkelerdir. 

Bu bakımdan yani coğrafi bakımdan Tür
kiye bugün dünya memleketleri üzerinde, dün 
yanın bütün dikkat ve ehemmiyetini üzerine 
toplamış, birinci plânda hesaba katılacak, birin
ci plânda ıme>vki alacak en mühim metmleket 
haline 'gelmişti*. Ve denilebilir iki, 'Çıkabilecek; bir 
dünya harbi, HM harbi yapacaklar tarafından 
Türlkiye hesaba katılmadan ve tatmin edilme
den yapılamak. İşte o kadar, dünyanın mevki 
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imkânları bugün NATO olarak topraklarımızda 
bilfiil üstlemiş de bulunuyoruz. 

Yarının harbini yapacak vücudun kanı gaz 
olduğuna göre bu bakımdan coğrafi durumuımu-
zun ehemmiyet ve kudretini gözlerinizin önünde 
canlandırabilmiş olduğum kanaatindeyim. Dün
yada işgal etmekte olduğumuz mevkiimiz 
dolayısiyle ilktisabeıtıtiğimiz bu ehemımiyet ve 
kudret yalnız komşumuz Rusya bakımından 
değil, ımüttefilklerimiz ve bilhassa Amerika ta
rafından da aynı 'değerde aynı ehemmiyette 
nazara alınmaya mecburdur. Çünkü Rusya'dan 
gelecek ani bir darbeyi def ve imha edecek 
mukabil Amerikan darbesinin de sırtımızdan 
geçirilerek, buradan vurulacağını ve ilk ham
lede petrol kuyularının imhası cihetine gidile
ceğini talhımin etımek için bir Genelkurmay men
subu olmıya ihtiyaç yok. Aynı zamanda böyle 
bir harbde Türkiye'nin de korkunç bir ateş çem
beri altında kalacağını, en büyük tehlikeye ve 
en büyük darbeye sadme olacağını ifade et
mek de bir kehanet .mevzuu olarak ıgörülmemıe-
lidir. 

İşte ımeınıleketimizin harici siyasetini idare 
edecek >olan elemanlarımız, coğrafi durumumuz
dan gelen, .tehlikesi kadar avantajı da mevcut 
bu her millete nasıiibolmıyan malzeme ve im
kânları iyi kullanmak ve iyi istimal etmek su
retiyle, dünya siyaset âleminde kendimize müs
tesna bir «mevki temin etmeyi sağlamalıdırlar. 

Arkadaşlarım, sözlerime başlarken, bir mem
leketin dünya siyaset âlemimde itibar ve değeri, 
o memleketin coğrafi 'balkımdan bulunduğu mev
ki ile iç alemindeki, iç siyasetindeki selalbet ve 
(kudrete göre hesaplanır 'demiştim. 

Hariciye Vekâletinin işinde muvaffak ola
bilmesi için coğrafi duruımumuz büyük bir hazi
ne ama iç durumumuz, iç siyasetimiz maateessüf 
tamamiyle bunun aksi... 

Cenabı 'Hakikin (gazabına mı, hışmına mı uğ
ramışız; bilmiyorum. Bir türlü aklıselimimizi, 
basiretimizi toplıyaraık, 'bünyemizi demir gibi 
kuvvetlendirecek bir kardeşçe gidişten birlik
ten nasibedar olamıyoruz. Çıkıyor Mebus kür
süye, mıemleketin şeref ve haysiyetini tcımsil 
eden memleketin Başvekiline «İki adam konuşu
yordu sıolkaJkta, işittim, Başvekil parayı sever
miş, parayla her şeyi alır ve satarmış» diyor ve 
gene Mebus olarak vazifesine devam ediyor. 

Sonra ertesi 'gün baıkıyorsunuz, bu seferde muh
terem Başvekil 'çıkıyor bir yandan Millî Güven
lik Kurulunu toplıyaraık her ihtimale karşı harb 
hazırlıklarında bulunduğu açıkça söylüyor, ve 
sonra 'da, böyle bir dunumda kendisini destek
lemesini istiyeceği memleketin en büyük mu
halefet partisine «Onlar siyasi menfaate müste
nit bir kolektif şirkettir» diyor ve tabiî âlem 
durmaz, bugün de o korkunç cevabını alıyor. 

Ne diyeceğimi, ne söyliyeceğiımi bilemiyo
rum. İsyan da edemiyorum, sadece Cenabı Hak'
tan bize yardım eylemesini, lûtfu Kerem ihsan 
buyurmasını niyaz ediyorum. O kadar... 

Muhterem arkadaşlarımı, 
Bir memleketin dış siyasetini iç siyaseti 

idare eder. Bir memleketin iç siyaseti, iç duru
mu ne kadar kuvvetli, ne kadar sağlamsa, o 
memleketi dışarda temsil edenler de, işlerin
de o derece kuvvetli, o derece sağlam söz sahibi 
olurlar. 

Bir milletin sadece oturduğu toprağın stra
tejik değerinden istifadeyle, siyasi alanda avan
tajlar temin etmesi kâfi değildir. O değerli top
raklarda oturan milletin aynı zamanda kendi
siyle siyasi alanda münasebetler kuracak mil
letler tarafından da her türlü itimat ve inanışa 
mazbar olması lâzımdır. 

Bakın şu yakın tarihimize aıziz arkadaş
larım, bir memlelketin iç durumu, o memleke
tin siyaseti, hayatı, tarihi bakımlarından ne ka
dar mühim. 

Biz bir zaman gene böyle memleketçe bir 
parti kavgasına düşmüştük. İttihat ve Terakki, 
Hürriyet-i İtilâf filikaları kavgası... O zaman 
tabiî bu nevi mücadelelere bu kadar alışık 
olmadığımız için o partilerin kavgaları kısa bir 
zaıınancla iki düşman, iki hasım kavgası halini 
almıştı. Öyle ki, kardeş Ikardeşin, evlât babanın 
gözünü oyuyor. Bunu fırsat bilen, millet bile 
diyemiyeeeğim o zamanın birtakım çarçur top
lulukları bize ilânı harb ettiler. Balkan harbi 
çıktı. Hezimete uğradık. Tarihimizin en yüz kı
zartıcı hezimeti... Utancımızdan yerin dibine 
geçtik. Nihayet İttihat-ı Terakki Partisi ga
lebe çaldı, hasmını saha dışı etti. Nisbeten mem-
leıkötite birliği, beraberliği tekrar temin edebil
di ve ettikten iki sene sonra da Balkan harbin
de hezimete uğrıyan o Tünk Ordusu, Birinci 
Cihan Harbini, o meşhur ' Çanakkale Zaferini, 
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kahramanlığını vücuda getirdi. Arkasından bu 
bildik, beraberlide İstiklâl Harbini kazandı. Bu 
birlik, beraberlik İkinci Büyük Harpte Alman 
Ordularının TLulkiye'yi 'çiğnemesini önledik. 

İşte arkadaşımız Sayın Açıkalın içimizde 
orada -oturuyor. Sorunuz... İkinci Büyük Harp 
devam ederken Hariciye Vekâleti Kâtibi Umu-
miyesi idi. Göring Blânı tatbike hazırlanılıyor
du. Bu plâna göre Yugoslavya'yı» Yunanistan'ı 
bir şimşek suretiyle istilâ eden Alman Orduları, 
Tüukiye'yi çiğneyip geçecek ve Ikısya'yı Cenup
tan vuracaktı. 

Derhal ordularımız 'büyük bir serinkalılık-
la, intizamla Edirne hattından çekilip, Çatalea'-
daki mevzilerine girdiler. Ve harbe hazır bir va
ziyet aldılar. Bu sclâbotli, kararlı durumumuz 
iç âlemimizde'ki iman birliği, siyaset birliği, ka
der birliği görünüşümüz Alman Hükümetini bir 
anda bu teşebbüse geçmeden meseleyi bir daha 
düşünmeye mecbur etti. Neticede Türkiye'ye 
hücum etmeye karar vermiş Alman Hükümeti 
bundan vaz'geçerek, bize bir âdemi tecavüz mu
ahedesi aıktini teklif etti. Akdedilen bu âdemi 
tecavüz muahedesini teati etmeye giden Açıka
lın arkadaşımız, Alman Hükümetini böyle bir 
karara âni götüren sebebin ne olduğunu sordu
ğu zaman, Alman Hariciye Nazırı liibentrop, 
Açıkalın'a aynen şunu söyledi. «Türkiye'nin 
harp vasıtaları bakımından zayıf olduğu nokta
ları 'bilmiyor değiliz. Ama Türkiye'nin vatanını 
nasıl bir salâbetle müdafaa etmek kararında 
olduğunu da aynı zamanda müşahede etmiş bu
lunuyoruz. Türk Milletine 'karşı duyduğumuz 
dostluğun hissi tesirlerini bir tarafa bırakınız. 
Böyle azimli bir Türkiye'yi yeranok için kul
lanılması icabeden bir milyonluk bir Alman 
Ordusunu bu işe tahsis etmenin Almanya için 
pahalı bir kazanç olacağını düşünerek, vazgeç
tik bu teşebbüsten» demiştir. 

İşte aziz aukadaşlarım, bir milletin iç bün
yesindeki karar birliği, iman birliği, kadere hep 
beraber 'boyun eğme birliği, bir milleti en büyük 
badirelerden bu şok i İd e kurtardığı ve kurtarabi
leceği gibi bunun aksi halde de en büyük badire
lere, felâketlere sürükliycbilir. 

İşte bu bakımdandır ki, bir milletin dış siya
setinde muvaffakiyet sağlanması arzu ediliyor-
Rp., evvelâ iç siyasetinin tanzim edilmesi, sela-
bete götürülmesi lâzımdır. 
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Muhterem arkadaşlarım, Türkiye bugün si
yasi alanda görüşümüze göre iki mühim ve ha
yati siyasi hâdiseyle karşı karşıya bulunmakta
dır. Birisi Kıbrıs dâvası, öbürü Kıbrıs dâvası 
münasebetiyle açıklanan Johnson - İnönü mek
tuplarının, NATO'ya dâhil .muitte tiklerden bi
rinin tecavüze uğraması halinde, bu tecavüzün 
diğer müttefikler tarafından nasıl karşılanaca
ğı, görüş farklarını ifade eden husustur. Her iki 
husus da Türkiye; için bugün aktüel olarak bi
rinci plânda gelen hayatî meselelerdir. 

Kıbrıs dâvası bilhassa Eııosis'in gaye oldu
ğuna dair 2 Şubat'ta yayınlanan Kıbrıs - Yu
nanistan ortak bildirisinden sonra bugün en 
had, en tehlikeli safhaya girmiş bulunmaktadır. 

Kıbrıs işinin böyle bir inkişaf göstermekte 
istidatlı olduğunu, Kıbrıs dâvasının Senatoda 
genci görüşmesi esnasında arz etmiş ve Hükü
metin statüko'da hiçbir değişikliği kabul etmi-
yeceğine dair acele bir bildiri yayınlamasını 
dahi talebotmiştik. Görüşlerimizde bir isabet 
payı bulunduğunu son hâdiseler sarahatle teyi-
detoıiş olmaktadırlar. 

Anlaşılıyor ki, Birleşmiş Milletler Kararını 
mütaakip, bir hayli cesaret iktisabeden Maka-
rios, son siyasi gezmelerini de yapıp Atina'ya 
döndükten sonra Yunan Hükümeti ile mahut 
Enosis 'hususunda yeniden bir mutabakata var
mış bulunmaktadır. Yani gerek Yunanistan ve 
gercık Kıbrıs Ilımı idaresi, Kıbrıs'ın Yunanis
tan'a ilhakı hususundaki kararlarından zerre 
kadar inhirafa lüzum görmemişlerdir. Kıbrıs'ta
ki Türk halkını, adanın sahiplerinden bir grup 
değil, bir azmh'k olarak im üş ah ede ettiklerini de 
bildirmişlerdir. 

Evvelki gün Kıbrıs'a dönen Papaz Gazete
cilere aynen şu beyanatı vermiştir. «Yunan Hü
kümeti ile yaptığımı müzakereler, Kıbrıs mese
lesinin bütün yönlerini .kapsamıştır. Meselenin 
hal çaresinin hangi çevre içinde ve nasıl temin 
edileceği hususunda tam mutabalkata varmış 
olmamızdan dolayı bahtiyarım. Şûrasını önemle 
belirtmek istiyorum ki, Yunan Hükümetinden 
tam anlayış gördüm. Müzakerelerin sonucun
dan tam bir şekilde memnun ayrılıyorum.» 

Makarios'u hiç şüphe yak ki, Yunan Hükü
metinin tam anlayış göstermesinden ve muta
bakata varmasından memnun ve bahtiyar eden 
husus, 2 Şubatta, yayınlanan müşterek Yunan -
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Kıbrıs bildirkıindeki enosise karar verilmiş ol
ması hususudur. Yani hiçbir tefsire ve içtibaha 
mahal kalmıyacak şekilde sarahatle anlaşılıyor 
ki, şu dakikada Yunan Hükümetiyle Kıbrıs Hü
kümeti, bu derece dostça hareketlerimize, bu 
derece insanca gayretlerimize, tavsıiyelerimize 
rağmen Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakına ve Kıb
rıs'taki Türklerin azınlık statüsüne dâhil edil
melerine karar vermiş bulunmaktadırlar. Ge
ri kalan sadece, bu kararın tatbiki suretiyle, 
münasip görülecek tarihî fırsatın tâyin ve tes
hilinden ibarettir. 

Buna mukabil Hükümetimiz de evvelki gün, 
yine hiçbir tefsir ve içtibaha mahal kalmıya
cak şekilde ve sarahatle ifade edilmiş bir nok
tayı Yunanistan'a ve galiba diğer alâkadar hü
kümetlere vererek, Yunan Hükümetlinin güttü
ğü enosisçi politika şiddetle yerilmiş, Kıbrıs 
Anayasası ve Kıbrıs antlaşmaları haricinde, 
Türkiye'nin rızası hilâfına hiçbir çözüm yolu
nun düşünülüp kabul edilemiyeceği açıkça bil-
dirilmıiştir, 

2 Şubat Yunan - Kıbrıs müşterek bildirisiy
le Türkiye'nin evvelki gün verdiği bu sert katî 
ifadeli notadan sonra mütaakıp temasların dip
lomatlar tarafından mı yo'ksa askerler tara
fından rai yapılacağı hususunda hakikaten te
reddüde, içtibaha düşmemeye imkân yoktur. 
Vaziyet işte bu kadar vahim ve hâd bir şekil 
almış bulunmaktadır. 

Hükümetin bu sahada azimli, kararlı hare
ket etmesini desteklememeye imkân yok. Ama 

ı biz hâlâ bu işin, bu hâd şekline rağmen dahi, 
bir müzakere yoluyla halledilmesi imkânının 
mevcudolabileceğine inanıyoruz. Bu inanışımı 
tevlit, teyideden husus, Yunanlıların Türklerle 
bir harbi göze alacak kadar gaflet ve dalâlet 
içinde bulunabileceklerine aklımızın erimemesin
den ileri gelmektedir. Böyle bir hal, genel gö
rüşmede de söyledik, bizi ve belki de dünyayı 
zarara sokacak ama Yunanistan'ı mahvu ha-
rabedecektir. Yunanlı müttefiklerimiz, geçen 
defa da izah ettim, iktidara gelen bugünkü 
Tür'k Hükümetlini hâlâ, evvelki gün yerdiği no
ta ile dahi, «Müzakere ile bu işi halledelim, bi
zi harb etmeye mecbur etmeyin.» demesini Yu
nanlıların bir siyasi blöf olarak kabul etmesi 
affedilir bir hata clmıyacaktır. Bu yanlış bir 
.hesaptır. Ne Türkiye'nin iç durumu, ne Birleş
miş Milletlerin kararı, Yunanlı müttefiklerimi

zi hayale kapılmaya götürmemelidir. Açıkça 
söyliyelim, bu iş bir felâketle bitebilir, bitiril-
momeMdir. 

Makarios, bir gazetecinin, Martta değişecek 
olan Türk birliğinin Kıbrıs'a çıkmasına müsaa
de edecek misiniz, sualine şu cevabı verdiğini 
dün gazetelerde gördük: «Birliğin değiştirme 
zamanı geldiği vakit, bir bildiri ile bu husus
taki kararımızı ifade edeceğiz.» Korkunç bir 
beyanat, yani Makarios Türk birliği hareket 
edeceği sırada bir bildiri yaymlıyarak birliğin 
kabul edilemiyeceğini ilân edecekse, bu bir bil
dirinin ilân edilmesi değil, bir harbin ilân edil
mesi olacaktır. Türk binliği Kıbrıs'a hareket et
ti mi, iyi bilmelidir ki, Yunanistan ve Maka
rios, o birlik bir daha geri dönemez. Kıbrıs'a 
girer. Bu girişi durdurmaya ne Kıbrıs'ın ne de 
Yunanistan'ın gücü yetmez. (Alkışlar.) 

İktidarda bulunduğu müddet zarfında bu 
işin böyle bir neticeye götürülmemesi için in
san gücünün üstünde bir tahammül ve gayret 
sarf ederek, bir Türk - Yunan silâhlı çatışma
sının önüne geçmeye'çalışan Halk Partisi Gru-
punun bir sözcüsü olarak, Yunanlılara tekrar 
bu kürsüden bu münasebetle dostça seslenmek 
isteriz: Artık yeter, aklıselimlerini, izanlarını 
işletsinler. Henüz vakit varken, henüz ipler 
tam mânasiyle kopmamışken, kendileri için ko
pacak felâketin, kıyametin önüne geçmeye ça
lışmalıdırlar. Türkiye bugün en aşağı Yunanis
tan'dan 4 - 5 misli daha kuvvetlidir. Buna rağ
men Türkiye Yunanistan'dan 4 - 5 misli daha 
kuvvetsiz bir memleket imiş gibi son verdiği 
notada dahi, «Gelin etmeyin, masaya oturalım, 
bu işi halledelim.» diye tavsiyelerde bulunmak
tadır. 

Bu tavsiyelerin, bu dostça taleplerin mâna
sını Yunanistan artık anlamalıdır. Anlamazsa, 
maatteessüf öyle görülüyor ki, önümüzdeki 
Mart ayı, Adalar denizinin uğursuz ve felâket
lerle dolu bir ayı olacaktır. 

Muhterem senatörler, Johnson ve İnönü 
mektuplarının neşredilmesi ve bu mektuplarla 
teati edilen noktai nazarların, hükümlerin açık
lanması, Türkiye için halli muhakkak lâzım 
olan, âdeta siyasi hayatımızın tümüyle ilgili 
denilecek kadar çok mühim siyasi bir olayı bü
tün teferruatı ve tehlikeleriyim ortaya koymuş 
bulanmaktadır. 
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Türkiye malumlarınızdır ki, NATO manzu
mesine dâhil bir memlekettir. Bu münasebetle 
aşağı - yukarı elindeki kuvvetlerin kışımı âza
mini NATO emrine tahsis etmiştir. Bununla 
da kalmamış, toprakları üzerinde muhtelif üs
lerin kurulmasını, ranplarin, radar istasyonla
rının tesisine ve bunların tesisimden doğan ve 
'doğabilecek her türlü kortkunç tehlikelere gö
ğüs germeye müheyya olduğunu da bilfiil is
pat etmiştir. Çünkü akdedilmiş anlaşmalar mu
cibince, NATO'ya dâhil olan Türkiye'nin diğer 
(müttefikleri gilbi, .bağımsızlığı ve toprak bü
tünlüğü müttefikler tarafından garanti altı
na •alınmıştır. O «kadar ki, değil yalnız top
raklarına vâki olacak bir tecavüz, bayrağını 
taşıyan gemilerine, ve hava vasıtalarına dahi 
yapılsa andlaşjmaya göre, topraklarına yapıl
mış bir tecavüz gibi telâkki edilecek ve der
hal harekete geçilecektir. Tabiî bunun aksi, 
ımütekalibiyeti de mevcuttur. Yani bir Amıeri-
fkan torpidosuna Aıtlantilk denizinin ortasında 
bir Rus deniz'altısı tecavüz etse Türkiye Kara-
denizde Rusların bir Tütfk gemisine tecavüz 
etmişlercesine derhal harbe girecektir. Bittabi, 
müttefikler, de, Türkiye böyle bir saldırıya uğ
rarsa aynı şekilde derhal hanbe girmiş olmala
rı akden lâzımıdır. 

Bizim bu muahedelerden şimdiye kadar an
ladığımız mâna sadece ıbuydu ve anladığımız 
bu mânadan dolayıdır ki, bütün kuıvvetleramizi 
NATO emrine vermemize, topraklarımız üze
ninde biraz aşırı şartlarla bile olsa üsler ku
rulmasına rağmen, memleketçe kendimizi bir 
emniyet havası içinde hissediyor, ne yapalım 
zararı yok, nihayet bunlar mukadderat birliği 
yaptığımız müttefiklerimiz diyorduk, benimse
miş bulunuyorduk. Halbuki bu açıklanan John
son - İnönü mektupları muhteviyatından endi
şe ve hayretler içinde anladık ki, Türkiye bir 
tecavüze uğradığı takdirde Amerika ve müt
tefikleri lotonnatikman harekete geçımiyecekıler, 
düşünecekler, tecavüz mevzuunu tetkik edecek
ler, haklı ile haksızı ayıracaklar, sonra karar 
verecekler ve sonra da neye karar verirlerse 
onu tatbik edecekler. 

Mıister Jioıhnısoın tarafından yazılan mektu
bun bu mevzua dair kısmı aynen şöyledir: 

«Türkiye tarafından Kılbrıs'a yapılacak as
kerî bir müdahale, Sovyetler Birliği'nin mese
leye doğrudan doğruya karışmasına yol aça

bilir. NATO ımüttefiklerimizin tam rıza ve mu
vafakatlerini almadan Türkiye'nin ıginişeceği 
bir hareket neticesinde ortaya gelecek bir Sov
yet müdahalesine karşı Türkiye'yi müdafaa et
mek mükellefiyeti olup olmadığını müzakere 
etmek fırsatını bulmamış olduklarını takdir bu
yuracağınız kanaatindeyim.» 

Yani açıkçası, biz size müdahale yapabilir
siniz diye tam rıza ve muvafakat göstermeden, 
izin vermeden, siz teşebbüse geçerseniz ve bun
dan dolayı da Rusya size tecavüz ederse, sizi 
müdafaaya mecbur olup olmadığımızı müza
kere edecek, Rusya mı haklı, Türkiye mi haklı, 
Yunanistan mı haklı .bir karara varacak ve on
dan sonra gereğini yapacağız, ama bu müddet 
zarfında siz başbaşa Ruslarla harb etmeye de
vam edebilirisiniz. 

Açıkça ifade etmekte fayda ıgörüyoraz. 
Eğer bütün kuvvetlerini NATO'ya tahsis etmiş 
olan Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve bağım
sızlığı müttefikleri tarafından bu şartlar ve bu 
hükümler muvacehesinde garanti ediliyorsa, 
Tünkiye'nin siyasi durumu, ancak korkunç ke
limesiyle izah edilecek bir manzara arz ediyor 
demektir. 

İnönü Johnson'un mektubuna derhal verdi
ği cevapta; mesajın Türkiye için büyük bir 
teessür ve ciddî bir endişe kaynağı teşkil .et
tiğini, NATO'nun bünyesi, mütecavizin iddiala
rına kapılacak kadar zayıfsa, derhal bu bün
yenin tedavi edilmesi lâzıımıgeMiğini beyan ede
rek, Türkiye'nin bu sahada teessür ve endişe-
ısini sarahatle ifade etmıişıtir. 

inönü mektubunun da bu mevzua cevap teş
kil eden kısmı aynen şöyledir : 

«Mesajınızın, Kıbrıs'la .girişeceği bir hare
ket neticesinde Sovyetlerin Türkiye'yi müda
faa mükellefiyetleri hususunda tereddüt izhar 
eden kısmı, NATO ittifakının mahiyeti ve te
mel prensipleri bakımından, aramızda büyük 
görüş farkı olduğu intibaını vermektedir. İti
raf edeyim ki, bu bizim (içim büyük bir teessür 
ve ciddî bir endişe kaynağı olmuştur. NATO 
müttefiklerinin her hangi birisine yapılacak te
cavüz, tecavüz eden tarafından tabiatiyle dai
ma haklı gösterilmeye çalışılacaktır. NATO'nun 
bünyesi, mütecavizin iddialarına kapılacak ka
dar zayıf ise hakikaten tedaviye muhtaç de
mektir. Bizim anlayışımıza göre Atlantik And-
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laşnlası üye devletlere taarruza uğrıyam üye
ye derhal yardım etmek vecibesini yüklemek
tedir. Her üye devletin takdirine bırakılmış 
olan husus ıbu yardımın sadace mahiyet ve 
vüsatine mütedairdir. Şayet diğer üyeler Sov
yet müdahalesine mâruz kalan NATO üyesinin 
haklı olup olmadığı, müdahaleyi kendi hare
ketleriyle tahrik edip etmediği hususlarını mü
nakaşaya kalkışırlar ve münakaşa neticesine 
'göre yardımla mükellef olup olmadıklarının tes-
biti cihetine giderlerse, NATO ittifakının temel 
direkleri sarsılmış ve mânası 'kalmamış olur. 
Yardım vecibesinin manasız kalmaması için, bu 
vecibenin mâruz kalınan tecavüzle birlikte der
hal doğması ve işlemesi lâzımdır. Bunun için
dir ki, Kuzey Atlantik Andlaşımasmın 5 ncâ 
maddesi, bir üyeye karşı girişilen tecavüzü, 
bütün üye devletlere girişilmiş addetmekte, 
kendilerine tecavüze uğriyam tarafa yardıım et
mek vecibesini yüklemektedir.» 

Şimdi Sayın Hariciye Vekilimizden şu ehem
miyetli hususu öğrenmek işitiyoruz. Bu mdktup-
lar teati edildikten sonra hu sahada müttefik
lerle, bilhassa Amerika ile siyasi bir görüşme 
cereyan etmiş midir, yahut böyle bir z'emiim ha
zırlanmış bulunmakta mıdır? Açıkçası Türkiye 
Hükümeti NATO Andlaışımasındaiki bu garanti 
hükümlerinin işleyişlerini Sayın Amerika Oum-
hurbaşkam Misiter Johnson gibi anlamadığını 
inönü mektubumdan sonra tekrarlamış ve açık
ça beyan etmiş midir ve buna resmen cevap al
mış mıdır1? Almamış ise veyahut böyle bir ce
vap verilmek istenmemiş ise o zaman Türkiye'
min bu ittifaklar zümresi içinde siyasi durumu, 
ancak vahim kelimesiyle ifade edilebilir. Çün
kü bu takdirde Sayın inönü'mün dediği gibi 
NATO ittifakınım temel direkleri sarsılmış ve 
'maması kalmamış olur. Böyle tulumca da dünya
nın bu en kritik, bu en dağdağalı zamanında 
Türkiye muallâkta yalnız hasma kalmış telâk
ki edilebilir. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika'ya karşı 
bütün bir memleket olarak sevgi ve hürmet 
hissi taşıdığımıza şüphe yoiktur. Amerika müt
tefikimizdir, dostumuzdur, bize birçok sahada 
yardımlar yapmıştır. Bunu unutmayız ve daima 
dostça jestlerin minnetimi içimizde muhafaza 
ederiz. Fakat sumu da derhal ehemmiyetle te
barüz ettirmek ve Hükümetimizi de ikaz etmek 

isteriz ki, Amerika ile olan bu dostluk ve itti
fakımız, hudutlarımızın dörtte üçü ile müşte
rek halde bulunduğumuz büyük komşumuz 
Rusya ile iyi ve dostane münasebetler tesis et
memize asla mâni olmamalıdır. Gerek înömü, 
gerek Ürgüplü hükümetleri, bugünkü iktidara 
bu sahada gayet müsait, gayet dostane bir ze
min hazırlayıp .bırakmışlardır. İktidarın bu bı
rakılan yumuşak zemin üzerimde mümkün ola
nı yapmaya çalışması gayet basiretle, gayet 
âkılâne bir hareket olur kanaatindeyim. 

Keza bu dostane münasebetlerin ıblilhassa 
komşularımız Arap hükümetleriyle idamesinde 
de büyük faydalar mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlarım, .önümüzdeki ay bir-
taikım tehlikeli ve arzu edilmiyen vahim, siyasi 
ve hattâ belki de asikerî hareketlere sahne ola
bilecek bir aydır. Kıbrıs işi Yunanistan'la ara
mızda silâhlı bir çatışmaya kadar igidebilir. 
Yalnız muhalefet grupu olarak Hükümetten, 
Hariciye "Vekâletimden şunu istiyoruz: İlik silâh 
atiline aya kadar dahi bu dâvanın muslihane bir 
şekilde halledilmesine çalışılmaktan asla vaz
geçilmemelidir. Biz hüyüğüz, Yunanistan. kü
çüktür. Bizim anane ve âdetlerimize göre, bü
yüğün küçüğe son dakikaya kadar himaye ve 
müsamaha göstermesi geleneğimiz kalbidir. 

Sözlerimi .bitirmeden şu hususu da ehemmi
yetle tebarüz ettirmek isterim: Siyasi bakım
dan kritik günler yaşıyoruz. 20 - 30 gün sıonra 
birliğimiz Kıbrıs'a gidecektir. Öyle görünüyor 
\ki, bu gidişi fırsat hilem Maikarios bir şeyler 
yapmak istiyecektir. Bir şeyler yapmak iste
yince de, işte o zaman hakikaten bir şeyler ola
caktır. Bu balkımdan her günden daha çok bu
günlerde yekdiğeriımize yaklaşmaya, yekdiğeri-
mize hürmet etmeye, birlik beraberlik teşkil 
etmeye mecburuz. 

Burada oturup birbirimizi yiyeceğimize, bi
zi yemek isıtiyenlerin .karşısında selâbetle, bir
likte, kudretle çıkıp, memleketin yüksek men
faatlerini korumaya çalışırsak, daha iyi bir yol 
takibetmiş olacağız kanaatindeyim. 

Hürmetlerimle. (Şiddeti ve sürekli alkış
lar.) 

BAŞKAN — Söz Millî Birlik Grupu adına 
Sayın Ahmet Yıldız'da. Buyurun efendim. 

MİLLİ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun Sayın Üyeleri, Sayın Dışişle-
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ri Bakanı ve Bakanlığın seçkin temsilcileri; 
Büyük bir dikkatle izlediğimiz ve başarısında 

olumlu bir katkıda bulunmada her türlü çabayı 
göstermeyi ödev saydığımız dış politikamız, bir 
ay önce geniş bir eleştirmeden geçmiştir. 

Genel görüşmede söylediklerimize eklenecek 
fazla bir şey kalmamasına karşı, geçen sü
re içindeki gözlemlerimizi sunmaktan başka, bâ
zı noktalar üzerinde durmak ve birkaç nokta
daki görüşlerimizi de belirtmek isteriz. 

Henüz sonuçlarını beklemek erken olmakla 
beraber, genel görüşmenin çok yararlı olduğu 
hususundaki kanımızı açıklarken, sunduğumuz 
görüşlerimiz yönünde bir gelişme olacağına iliş
kin bâzı belirtilerden duyduğumuz memnuniye
ti de belirtmek isteriz. 

Biz esas itibarı ile, şu parti ya da şu Hükü
metin değil, ülkü ve amaçlarımızın inançlı sa
vunucuları olarak, bu yönde tanık olduğumuz 
bütün olumlu çabaları desteklemeyi büyük ulu
sumuza karşı yüklendiğimiz sorumluluğun bir 
gereği sayarız. 

Nitekim görüşmelerden önce, bâzı noktalarda 
görüş ayrılığı halinde bulunduğumuz ve bâzı 
beyanlarım yadırgadığımız, Sayın Dışişleri Ba
kanının, görüşmelerden sonra, takdirle karşıla
dığımız çabalarına da tanık olduk. 

Sayın Bakanın, önemli yerlerde bulunan tec
rübeli ve bilgilerinden yararlanabileceğini um
duğu büyükelçilerimizi merkeze çağırıp, akılcı 
bir yönetimle esasları düzelenen plânlı bir dış 
politikanın*» izlenebilmesine ilişkin teşebbüsünü 
umutla karşıladık. 

Kıbrıs konusunda bir çözüm şekli söylemek
ten kaçınan Hükümetimizin, Sayın Bakanın ağ
zından, bizim,de teklifimize uyan bir çözüm şek
lini açıklamış bulunmasını da takdirle karşıla
dık. 

Arap ve Afrika ulusları ile ilişkilerimizin, da
ha verimli ve etkin şekilde yürütülebilmesi için 
bu ülkelerdeki temsilcilerimizin artırılması yo
lundaki tedbirleri gerçekçi bir politikanın ge
reği saymaktayız. Bu konuda, bütçede de ya
pılan artırmayı yerinde görmekle beraber, çok 
kıt olanaklar içinde çalışan Dışişleri Bakanlığı
na, çok daha fazla bir desteğin sağlanması ge
rektiği inancındayız. Bu ölçüde değerli ele
manlardan ödeneksizlik yüzünden yeter dere
cede bir verim alamadığımıza böre bu konuda 
biraz daha fazla desteğin gerekli olduğu inan- J 
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çındayız. 
Kıbrıs ve Yunanistan'a ilişkin tutumumuzda, 

kesinlik ve kararlılık ifade eden resmî beyan
ların, edimli belirtilerine tanık olmakla ancak, 
başarılı sonuçlar alınabileceğini belirtmek iste
riz. 

Sayın arkadaşlarım, genel görüşmede de, 
belirttiğimiz üzere, dış politika alanında, Hü
kümete yardımcı olacağına inandığımız görüş
lerimizi doğrulayan, son tutumu ile, Hükümetin 
daha verimli sonuçlar alabilmesi yolunda uya
nan umutlarımızı kuvvetlendireceğine inandı
ğımız, düşüncelerimizi de yüksek takdirlerinize 
sunmak isteriz. 

Dünya çapında gelişmeler hız kazanmış ve 
dış politikaların her an büyük değişikliklere uğ
rayacağına ilişkin belirtiler yüzeye çıkmış bu
lunmaktadır. Dış politika alanındaki olayları, 
çok yakından izliyerek, gerekli tedbirleri gecik
meden almanın olağanüstü önem kazandığı bir 
çağdayız. Klâsik deyimlerle politika gütmenin 
rahatlığı ve önceleri pek moda olan yöntem ve 
ilkere bağlılıkla yetinmenin kolaylığı içinde, 
dış politikayı yürütme dönemi, geride kalmıştır, 
bugün. 

Eskiden kusur ve hattâ skandal sayılan bâzı 
tutumlara bugün çok tanık olduğumuz gibi, çok 
başarılı sayıda gelen bâzı yöntemler de artık 
etkilerini yitirmiş bulunmaktadırlar. 

Gerçekten eskiden uluslararası konıışmalar-
daki tutumlara varıncaya kadar çok klâsik bâ
zı yöntemler vardı. Fakat bugün görülüyor ki, 
bunların büyük kısmı geride kalmıştır. Bu 
hususta bir iki örnek sunmak isterim: Her han
gi bir uluslararası toplantıda pek yadırganan 
bir olayı bundan birkaç yıl önce gördük. Kru-
ç.ef'in Birleşmiş Milletlerde, bildiğiniz gibi, ayak
kabısını çıkararak, masaya vura, vura görüşle
rini savunduğunu gazetelerde okuduk. Bu eski 
dönemlerde olsaydı, sanının ki, çok yadırganır
dı. İtalyan Cumhurbaşkanı Gronçi Moskova'da 
iken, Krueef yine kendisine, «Komünist ol» di
yebildi ve bir tartışmayı bir ziyafette dahi ya
pabildi. Görülüyor ki, birçok eski deyimler ve 
tutumlar bugün tamamiyle yeni bir dönemin ge
reğine göre değişmiş. 

Bu son görüş ve gerçeklerin ışığı altında dış 
politikamızın yürütülmesinde etkin olabileceğine 
inandığımız birkaç noktada durmak istiyoruz; 
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1. Şimdiye değin jeopolitik durumumuz ye
ter ölçüde değerlendirilemedi. Bunun sonunu, 
jeopolitiğin sağladığı büyük olanaklardan ya
rarlanamadığımız gibi, tecrit edilmiş bir duru
ma sokulmaya zorlandık. Oysaki jeopolitik du
rumumuz tecrit değil, her büyük gelişmede he
saba katılarak çok etkin bir rol oynamamıza son 
derecede elverişlidir. 

2. Hükümet programında da yer alan, bir 
arada yürütülmesi ancak olanak dışı olarak dü-
şünülebilen eylem ve işlemlere ilişkin sözler, 
Nasreddin Hoca tipi ifade ve deyimler bundan 
sonra pek fazla kullanılmamalıdır, kanısındayız. 
Bu ifadeler ve böyle bir politikayı tanımlayan 
tutumlarladır ki, desteğini kazanmamız çok ko
lay olan uluslara bile yeter bir güven verileme
miştir. 

3. Kardeş Arap ülkeleriyle ilgili politikamı
za temel olabilecek görüşlerde, modası geçmiş 
eski etkenlerin izleri henüz silinmemiştir. 

Oysaki, Suudi Arabistan'ın her zaman şük
ranla övdüğümüz tutumuna paralel olarak, şim
di de Irak'ın çok olumlu ve umut verici bir tu
tuma yönelmiş olduğunu görmekteyiz ve Sayın 
Dışişleri Bakanını Türkiye'ye kabul etmekle kı
vanç duyuyoruz. İki kardeş ulus olarak, yaşadı
ğımız uzun geçmişin zengin anılarından başka, 
bugün de çok sıkı ve kardeşçe ilişkiler kurup 
yaşatmamızı sağlıyacak sayısız olanaklarımız 
bulunan Irak'ın gösterdiği bu umut verici ilgi 
ve yakınlığı, en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. 

4. îç politikaya da toplumsal düzenini be
nimsemediğimiz devletlerle, bize ilişkin tutum
larına bakmadan, ön yargı ile ya da bâzı mütte
fiklerimizin hatırı için iyi ilişkiler kurmaktan 
kaçmageldik. 

Buna karşı, iç düzenlerini yadırgamadığımız 
bâzı devletlerin de, aleyhimizdeki kötü niyetle
rine ve öç almak duygusu ile de pekiştirilmiş, 
tutkularına aldırış etmeden, dostluklarına inana-
geldik. örneğin, Yunanistan'la Romanya ve Po
lonya. Sistemi ne olursa olsun, tarih boyunca 
bize geleneksel bir dostluk besliyen Polonya ve 
aleyhimizde hiçbir eğilim beslemediği gibi, dost
luk duygularını da esirgemiyen Romanya'ya, 
bize düşmanlığı huy haline getiren Yunanistan'ı 
tercih ettik. Türk atlarının Vistül Nehrinden 
su içmesini kurtuluş müjdesi sayan Polonyalı
larla, Türk'ü kara günlerinin sembolü sayan 

Yunanlıları bir tutmak bile çok haksızlık olur. 
Fakat bugün dahi durum tam değişmiş değildir. 
Romanya'da Hükümetin de cesaretlendirmesiyle 
politik, sosyal ve hattâ ekonomik alanda halka 
sağlanan haklarla hiç de hoşlanmadığımız Orta-
doks komünist katıldığından büyük ölçüde ayrıl
makta olduklarını görüyoruz. Bize karşı dostluk 
duygularının da kolayca gelişecek durumda ol-
luğuna ilişkin haberler alıyoruz. 

Demirperde arkasında olup da, komünizm ka
tılığından ayrılıp, sosyal devlet düzeninde esas 
olan, en insancıl sistemlere doğru yönelen geliş
meleri de yakında izlememiz gerekir. Bunları 
yeter ölçüde değerlendirecek bir politika, bir
çok verimli sonuçların alınmasını sağlıyabilir. 
Ama her şeyden önce ön yargılardan kurtula
rak gerçekçi bir görüşte durumu incelemek ge
rekir. 

5. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, bir
likte yaşadığımız günlerin ortak anılarını pay
laştığımız ülkelerde, bize karşı yürekten sev
gi ve bağlılık besliyen insanlar az değildir. Fa
kat onları aleyhimize çevirmekte, emperya
listlerin kullandıkları yerli maşalar ve onların 
arta kalanları ya da etkilerinde bulunanlar da 
vardır elbette. Bu arabulucuların oyununa ge
lerek, gerçek dostlarımıza yönelip onların gö-
nüllerindeki sıcak kardeşlik duygularım geliş
tirecek yerde, bizi düşman olarak göstermede 
çıkar gören yerli emperyalist maşalarının iste
diği gibi o ulusları bizden soğutacak beyan ve 
yayınlarda bulunduk. 

Aleyhimizde bir tutumu huy haline getiren 
Nâsır'm yurdunda bile gönüllerinden Türk 
dostluğunu, kimsenin söküp atamıyaeağı birçok 
insanları ben de tanımak hazzını tattım. 

Hükümetten hükümete yerine göre ulustan 
ulusa ilkesine en elverişli ortamın Türk - Arap 
ülkelerinde bulunduğunu doğruluyacak sayısız 
belirtiler vardır. Nitekim bundan en iyi yarar
lanan- Nasır politikası olduğunu görüyoruz. 
Arap ülkelerinin çoğunda yöneticiler politi
kasının aleyhinde olmakla beraber halk ara
sındaki bağlantı Nâsır'm lehinde birçok mem
leketlerde dostluk yaratacak güçtedir. Bunun 
için ulustan ulusa politika bakımından bizim 
bu alanda büyük intikamlarımız vardır. 

6.Amerika ile ilişkilerimizi, hiçbir gereksiz 
çatışmaya yer vermeden düzeltmek kolaydır. 
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Esasen, büyük hayal kırıklığı yaratan Jolhnson 
politikasının kötü sonuçlarını gören Amerika'nın 
bu olumsuz tutumda, süreli şekilde, ısrar etmiye-
ceğini "umarız. 

Johnson hakkında Amerikan ulusuna yaptığı
mız dostça şikâyetin bâzı yankılarına da tanık ol
duk. Gerçekte Johnson'u Amerikan ımilletine şi
kâyet ettik. 

Hele kamu oyunu bu ölçüde ilgilendirerek, 
belgeleri de açığa çıkan, şu ikili anlaşmalar hikâ
yesinin artık uyutulamıyacağı gerçeği karvranma-
lldır. Bu konuda gerekli düzeltmelere (gecikmeden 
girişilmelidir. Hele Karadeniz'e uçak düşmesi 
•hâdisesinden sonra olup bittilerle karşıka.rşıya ka-
laıbileceğimliz ihtimali bu konuda biraz daha titiz 
davranmamızı gerektirecektir. 

'Bize düşmanlığı, yaşama felsefesinin1 güç kay
nağı yapan Yunalıları, bize karşı tutan hiçbir 
devletin dostluğuna inanamıyaeaği'mız da Ame
rikalı müttef iklerimizçe anlaşıl malıdır. 

7. Rusya, iç işlerimize ve dış ilişkilerimize 
karışmamaya söz verdikten sionra ve ekonomik 
alanda da, muhitacolduğumuz işbirliğine gönüllü 
göründüğüne göre, bundan yararlanarak, ilişki
lerimizi geliştirmek, akılcı bir politika olur. Bu 
alanda yersiz bâzı kaygıların da artık yeri 
yoktur. 

8. Ook önemli saydığımız bir hususta da, dış 
politikamızın, sorunları, hatalı yönleri, işlenmesi 
gereken konuları ve genel dünya politikasının ni
teliği belirginleşen gelişimi karşısında yeterli bir 
durum tartışmasını yapalbilecek bir durumda olu-
şumuzdur. 

Böyle bir durum tartışması ile dış politikamı
zın yönü ve amaçlarını topluma benimsetecek 
bir tutumu seçecek her Hükümet, gelişmiş bir 
düşün ortamından yararlanalbilir. 

Sayın aırkadaşkrım, şimdiye kadar belirttiği
miz genel durum içinde Hükümetten istedikleri
mizi de özetle sunmak istiyoruz. 

1. 8 madde halinde 'belirttiğimiz hususlara, 
benimseyici bir gözle 'bakarak, bunların gerektir
dikleri bir politikayı izlemesi. 

2. Dış politikanın gücü, her şeyden önce, 
iç ahenk, toplumsal dayanışma ve anlayış birliği
ne dayanarak, ortaklaşa benimsenecek bir amaç 
birliğinden kaynağını alacağı gerçeğine göre, bir 
tutum izlenmelidir. Bunun üçin de, her şeyden 
önce; dış politikayı iç politik amaçlarda kullan
maktan titizlikle kaçınmalıdır. 'Sonra, Hükümeti

miz iç ilişkileri sertleştirerek çetin çatışmalara ve 
bölünmelre yol açacak davranışlardan' kaçınmalı
dır. Parti yönünden kazançlı sayılsa bile, iç çe
kişmeler götürecek tasarruflarda çok dikkatli bu
lunmak gerekir. Hele yurdun ivedi çözüm bek-
liyen sayısız sorunlarından hiçbirine çare olmı-
yan ve sadece bâzı kişisel çıkar ya da: kaprislerin 
dürtülerinden kaynağını alan yasa ve Hükümet 
tasarufl arında inatlı bir ısrarın taşıdığı buhran 
tohumlarının filizlenmesine fırsat verilmemeli
dir. Birlik, ıbütiiııl tik ve dış politikada bir kay
naşma halinde 'bulunduğumuz sırada bu şekilde
ki çakışmaları gerçekte sakıncalı buluruz. Bu 
alanda, başlıca fedakârlığın iktidardan beklen
mesinin doğal sayılması hilmcine ulaşan bir tu
tumun sayısız önemli sonuçlar vereceği1 gerçeği 
gözden uzak tutulmamalıdır. Devlet gücünü 
elinde bulunduran iktidar bu alanda hoş görürlü
lüğü ve anlayışı göstermekte örnek olması gere
kir. Üzüntü ile Ibelirtmek isteriz ki, henüz bu ger
çeğin kavranıldığına ilişkin belirtilerden yok
sunuz. 

3. Ortaklaşa sıavunduğuımuz ve kamu oyun
da da büyük benimseyiş niteliği olan Atatürkçü 
dış politikada görüş birliğine varmalıyız. Herke
sin şemsiye olarak kullandığı ibu Atatürk deyimi
ni politikada da sanıyorum ki pek anlayış birliği 
halinde kullanmıyoruz. 

'Bu deyimi kullananlar da, birbirinden çok 
ayrı amaçların savunulduğu görülüyor. Hükü
met programında hile «.Türkiye'nin yüksek ulu-
'sal yararlarını diğer ülkelerin yaraları ile bağda
şacak şekilde, korumak ve sürdürmek» şeklindeki 
bir politikaya Atatürkçü adı verilmektedir. Bu
na Atatürkçü demek güçtür. 

Bir anlaşma içinde hulunan devletlerin, bir 
ölçüde, kullanaıbileeekleri ya da anlaşma yapıl
mak istenen bir ülke ile başlıyan görüşmelerde, 
ifade edilebilecek bu sözleri, bir dış politikanın 
tümü için kullanmak yanlıştır. 

Ulusal yararlaırımızm çatıştığı hâzı ülkelerle 
ilişkilerimizde, onların yararları ile bağdaşacak 
şekilde, bir politika izlememiz düşünülemez elbette. 
Atatürk de böyle bir politika izlemedi. Her hailde 
Hatay'ı düşünürken; Fransız yararları ile Türk 
yararlarını bağdaştırmayı amaç, gütmedi. Bugün 
de, Yunanistan'la b'ir Kıbrıs çıkmazını çözmek 
için her halde Yunanistan'ın ulusal çıkarlarını 
bağdaştıracak bir görüşe varamayız. O halde bu 
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ancak bir nezaket icabı, bir görüşmede, bir and-
laşma içinde kullanılabilir. Ama, bir devletin dış 
politikasının tümünün niteliği olamaz. 

Ulusal yararlarımızı her şeyin üstünde tutan, 
ulusal itibar ve 'haysiyetimize gölge düşürmiyen, 
sözlerine ve imzaladığı anlaşmalara bağlı kal
makla beraber, inisiyatifli ve bağımsız harekete 
yeterli ve gelişen dünya durumuna uyarlı deği
şiklikleri gecikmeden uygulama alanına koyabilen 
bir politikaya «Atatürkçü dış politika» diyoruz. 
Bunda anlaştığımız takdirde sanıyoruz ki, Ata
türkçü «dış politikaya başka nitelik vermekten do
ğacak sakıncalar da önlenir. Belirtmeye çalıştı
ğımız böyle bir politika, süreli dostluklar ya da 
düşmanlıkları hipotez olarak düzenlenen kalıp
laşmış tutumları reddeder. Bunun yerine her 
devletin bize karşı izlediği politikaya göre, onun
la ilişkilerimizi yürütmeyi esas alır. O halde ön 
yargılı, hipotezü değil, her devletin Türkiye'ye 
karşı izlediği politikayı değerlendirerek, ona 
karşı politika izlemek gerekir. 

4. Orta - Doğu ulusları ile girişilen yeni te
şebbüsleri geliştirmede yoğun bir çalışmaya gir
meliyiz. özellikle, Arap ülkeleri ile ilişkilerimizi 
bozmak istiyenlerin oyunlarını, bundan sonrası 
için hiç oMazsa etkisiz kılmalıyız. Bu arada kar
deş İran'la, Irak arasındaki gerginliği gidermek
te etkili bir rol oynamalıyız. 

Birçok ortak sorumları bulunan, bu üç mem
leket arasında, karşılıklı anlayışa dayanan bir ya
kınlaşma ve dayanışmayı sağlıyaıeak, süreli bir 
dostluk kurulmasında, Türkiye'nin tarihsel ve 
jeopolitik sorumluluğuna yaraşan bir politika iz
lemesi gerekir. Bu konuda gecikmenin sakıncaları 
da büyük olabilir. 

Orta - Doğu için önerdiğimiz böyle bir ger
çekçi politika, Türkiye'nin işbirliği aranan, ha
tırı sayılır bir Devlet olduğu inancını yaşatmada 
çok başarılı sonuçlar yaratabilir. 

5. Uluslararası örgütlerin verdikleri birçok 
başarısız örnekler karşısında bunların etkilerini 
küçümsememekle beraber, fazla da büyütmeme
lidir. Bu arada büyük devletlerin tutumları da 
güven verici olma yönünden, tereddütler yarat
makta olduğu göz önünde tutulmalıdır. Bundan 
çıkaracağımız sonuç, memleketimizin dış politika
daki başarısında bu uluslararası kuruluş ve bü
yük devletlerin ancak, bütünleyici ya da ek et
kenler olarak heseba katılabileceği düşünülmeli-
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dir. Yoksa onlara dayalı bir dış politikadan 
başarılı sonuçlar ummak hayal kırıcı olur. 

6. Bus - Amerikan çatışmasını esas alır 
görünen bâzı eski görüşlere göre, Türk dış politi
kasını yürütme eğliminin artık gerçeklere uymı-
yaeağı kabul edilmelidir. 

Gerçekte, bloklar arası ve bloklar içi çatışma
lar, varolan sertleşmeyi yumuşatma yönünde bir 
gelişme içindeyken, politikasını bu çatışmaya da
yandıran devletler yakın gelecekte dayanıksız bir 
politika ile karşılaşabilirler. Bundan ötürü bu 
temele politika dayandırmak yanlıştır. 

7. Yunaüstaın'la politikamızın ne olması ge
rektiği yolunda, gittikçe açıklık kazanan geliş
meler içindeyiz. Bu konuyu Kıbrıs'la birlikte in
celemeliyiz. 

Artık son Kıbrıs - Yunan görüşmeleri, hiçbir 
şüpheye yer vermiyecek şekilde, Yunanistan'ın 
Enosisçi olduğunu bütün dünyaya açıklıyacak 
şekilde ortaya koymuştur. Bütün' aksi iddialara 
karşın Kıbrıs'ın, bundan ötürü özellikle bir 
Türk - Yunan sorunu olduğu meydana çıkmıştır, 
Bunu Türk - Yunan sorunu biz yapmıyoruz. Yu
nanistan yapıyor. Tartışma konusu olan bir ada, 
illâ benimdir diyen devletle elbette ilişkilerimiz 
bu konuyu ikimiz arasında bir tartışma haline 
sokmuştur. Yunanistan bütün uzlaşma yolları
nı kapatmakta hiçbir sakınca görmediğin ifade 
eden bir tutum içindedir. 

Sonra, karşı tarafı küçümsiyen, hattâ sağduyu 
ile alay eden tekliflerle karşımıza çıkıyor. Tür
kiye ile görüşmeye hazırız; Enosisi önceden kabul 
etmek suretiyle. Yani yapacağımız pazarlığın 
peşinen fiyatını ödiyeceğiz, sonra; Kıbrıs için 
görüşmelerde mersiye mi okuyacağız? Görülüyor 
ki, Yunanistan açıkça aramızdaki tartışma konu
sunu görüşelim, ama evvelâ benim tezimi kabul 
edin sonra masaya oturalım, diyor. Bu şekilde 
sağduyu ile alay edercesine ileriye bir tez atan 
bir politika içinde olduğunu açıkça gösteriyor. 

Evvelce de belirttiğimiz üzere Türk - Yunan 
dostluğu, sadece bizim yapacağımız, tek yönlü 
fedakârlıklarla dahi yaşatılamıyacak, asalak bir 
arzudur, sömürücü bir arzudur, parazit bir ar
zudur. Bir canlının vücudunda yaşamak istiyen 
bir asalağa karşı göstereceği aldırmazlığın, onun 
yaşantısı, onun hayatı için ifade ettiği tehlikele
re benzer bir nitelikte olan, Türk - Yunan ilişki
lerinde hâlâ bir dostluk umudu bekliyen varsa, 
onlara biraz daha tarih okumalarını ve bir süre 
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Yunanistan'da yaşamalarını salık veririz. 
Yunanistan'la Makarios, bizimle olacak her 

anlaşma ve uzlaşmayı, onu tutmak niyeti ile de
ğil, amaçlarına adım adım yaklaşmak için ya
parlar. Yunanlıların bize karşı kullandıkları si
lâhlar da çok çeşitlidir, sayısızdır hattâ... 

Kiliseden, elen dilberlerine değin, her silâh 
koordincli şekilde bize karşı kullanılagelmekte-
dir. Bütün bu acı ve çıplak gerçekler karşısında, 
hâlâ yeter ölçüde uyarıldığımız inancında deği
liz. 

Koynumuzdaki fesat yuvalarına karşı, hâlâ 
seyirci durumdayız. 

Adı patrikhane ama, aleyhimizdeki hınçlı 
tutkuyu temsil eden «megalo idea» nın karargâ
hıdır. Adı papaz okuludur, ruhban okuludur, 
ama yüreği Türk düşmanlığı ile dolu politika
cılar yetiştirir. Bunları yüce din kurumunun 
gölgesine sığındırmak istiyen oyunun perdeleri
ni indirmeliyiz ki, bir elinde incili taşıyanların, 
Öbür ellerindeki hançeri korkudan eübbelerinin 
altına sakladıklarını herkes görsün. 

Eline geçtiği zaman, tüyü bitmedik yetim
leri, bile, parçalıyarak kanlarını içen vampirle
rin yüreklerindeki dinmez hınç ve vahşetin ya
şattığı bu hiyanet yuvalarına karşı, hâlâ merha
met duyup duymadığını Sayın Dışişleri Baka
nından bir kez daha duymak isteriz. Dürüst din 
adamlarının bulunduğu ve tanrısal ilkelere say
gılı din kurumları olsalar biz de bu adı geçen 
kurumlara Sayın Çağlayangil'in ifade ettiği 
saygıyı göstermeyi ödev sayardık. 

Türk ulusu da tarihi boyunca böyle yapagel-
miştir. Fakat böyle midirler? 

Geçen konuşmamızda da sorup cevap alama
dığımız şu ünlü «Orta kapı» hakkında Hükümet 
ne düşünüyor, sorusunu yine soruyoruz. Ger
çekten artık Sayın Bakanın buyurduğu gibi, ele-
nizm'de hiyanet olursa, fenalık olursa haddini 
bildiririz, diyor. Bencesi ki, somut sembolü orta
da, kapıjrı kapalı tutuyor, Yunanistan Türkiye'
ye gelince «megolo idea» nın somut sembolü olan 
kapı o zaman açılacak. Bağrımızda bir düşman
lık yuvasını ve bir aleyhteki ideolojinin sembo
lünü yaşatıyor. Bu yapacak diye bir hipotez yok, 
gerçekler ortada duruyor. Onun için ve geçen 
defa da belirttik ki, dünyada hiçbir memleket 
bağrında bu şekilde bir yuvayı yaşatmamıştır. 
«Orta kapı» gibi bir şeyi kimse yaşatmamıştır. 
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Türk - Yunan ilişkileri tümü ile, masanın üs-
tüne yatırılmalıdır. Hükümetin bu konuda asla 
gecikmemesini rica ediyoruz. Evvelce de yaptı
ğımız bu teklifin Hükümetçe benimsendiğine 
ilişkin bâzı belirtileri sezer gibi olmamıza karşı. 
resmî hiçbir teminat alamadık. Belki, henüz açık
lanması sakıncalı bulunabilir. Hüküm el i, açık
lanmasında sakınca gördüğü hususları açıkla
ması için zorlamayız. Fakat hayal kırıklığına 
ıığ ramıyacağımızı umariz. 

Kıbrıs'a gelince; Hükümetin belirttiği ve bi
zim de benimsediğimiz tezden en ufak bir geri
leme söz konusu olmamalıdır. 

Esasen Yunanistan Londra ve Zürih andlaş-
malariyle kabul ettiği tezden çok geriye giderek, 
onu reddeden bir tutuma girdikten sonra, Hü
kümetin bu tezi, yapılabilecek son fedakârlıktır. 
Kararlılığımızı deneyeceklere, vereceğimiz ders, 
artık hiç ^mutulmıyacak şekilde iyi hazırlanma
lıdır. Bâzı müttefiklerimizin tâviz verdirici ara
cılıklarına ilişkin yayımları okuyoruz. Bunu 
tepki ile karşılıyaeağımızı ve Hükümetin buna 
asla iltifat etmiyeceğini, çünkü bu müttefiklerin 
bundan önceki türlü sözlerine, türlü tutumları
na tanık olduk ve hepsinin sonucu da hayal kı
rıklığı oldu. Artık bundan sonra böyle bir hayal 
kırıklığına Türk kamu oyunun dayanıklığı kal
mamıştır. 

Bu arada Kıbrıs'tan gelen mücahitlerin bu 
hareketlerinin olumsuz bir etkisi olmamasını 
dileriz. Makarios'un Birleşmiş Milletlerden çı
kan karardan sonra hemen harekete geçerek pro
pagandaya giriştiğini gördük. Umarız ki. Hükü
metimiz de artık, bundan sonra hiç olmazsa, böy
le tek taraflı işletilen bir propaganda mekaniz
masına elleri kolları bağlı seyirci kalmamalıdır. 

8. NATO : Şimdiye değin birçok hizmetle
rini övdüğümüz ve ayrılmayı da asla önermedi-
ğimiz, fakat bağlantı şeklimizi yerdiğimiz bu 
örgüt hakkında biraz daha açıklığa ulaşmayı 
umuyoruz. Johnson'un mektubundan da anlaşıl
dığı gibi, pek fazla güven beslemememiz gereken 
bu örgütten bir kısım kuvvetlerimizi ayırıp, ulu
sal amaçlara göre örgütleyip donatmamız hak
kındaki görüşlerini Hükümetten öğrenmek iste
riz. Sayın Millî Savunma Bakanının bu konuda 
verdiği bilgi ile yetinemeyişimizin anlayışla kar
şılanacağını umarız. Bu NATO mekanizmasının 
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işleyişi hususunda Johnson'un verdiği kötü ör
nek bu tereddütlerimize kaynak olmaktadır. 
Gerçekten üç kişilik devamlı grup kararları esas 
olduğuna ve bunun içinde de baş rolü olan Ame
rika'nın en yetkilisinin, bu mekanizmanın hare
kete geçişi hususundaki sözlerini, yazılarını oku
duktan sonra, NATO'ya olan güvenimiz büyük 
ölçüde sarsılmıştır. Onun için sanırım ki, bu ko
nu üzerinde biraz daha önemle durmak gerekir. 

9. Sayın Bakanın, son gezilerindeki kanıt
larını da e'kliyerek, kardeş Pakistan ve İran'la 
ilişkilerimiz yönünden, iyi haberler duyacağımız 
umudu ile, kısa da olsa, bilgi rica ederiz. 

Dostluk ve kardeşliklerine çok önem verdi-
diğimiz ve içten güven beslediğimiz bu iki ül
ke ile ilişkilerimizin geliştirilmesinde hüküme
tin alacağı bütün tedbirleri gönülden destekle
riz. 

Son olarak değinmek istediğimiz konu, dış 
politikamızın başarısı için çok daha plânlı ve 
hazırlıklı bir çalışma yapmamızdır. 

Bu arada, dış ülkelere giden her görevli 
kin, yurda hizmet yapabilecek bilgi ve dokü
manın sağlanmasının önemine değinmek iste
riz, 

Böyle bir tutuma, Bakanlığın yönelmesi ya
nında, bu gibi kimselerin ilişkileri bulunan bü
tün kurum ve kuruluşlarda da aynı davranı
şın uyanması çok önemlidir. 

Dışarıya giden herkesin, Türkiye'yi tem
sil ettiğini ve bu konuda her fırsattan yararla
narak, hizmette bulunması gerektiğini bilmesi 
ve böyle bir duygunun uyanmasında, Dışişle
ri Bakanlığının ön ayak olması çok önemlidir. 

Bu arada bir küçük soruyu da Sayın Baka
na 3röneltmek istiyoruz. Çıkan son Personel Ka
nunu, sanırız ki Dışişleri Bakanlığı yönünden 
bâzı sakıncaları kapsamaktadır. Bunu acaba 
ne şekilde çözümlemeyi düşünüyorlar? Gerçek
te nedense daima ödenekleri, maaşları söz ko
nusu olan Dışişleri Bakanlığı mensuplarına bu 
Kanunda verilen, yahut bu Kanun statüsü için
de ne gibi bir işlem; güçlüklerini yenme yönün
den ne gibi bir işlem yapılması düşünüldüğünü 
Sayın Bakan lütfederse bu kaygımız da gide
rilmiş olur. 

Sayın arkadaşlarım, 
Son genel görüşmelerin de ışığında beliren 

görüşlerimize kattığımız bugünkü öneri ve dü-

} şüncelerimizin Hükümetçe yeter ölçüde değer
lendirileceği inancındayız. Bu inançla ve Dışiş
leri Bakanlığı Bütçesinin memleketimize hayırlı 
olması temennisiyle grupum adına saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Grıı-
pu adına Sayın Celâl Tevfik Karasapan'da. 

Buyurun, Sayın Karasapan. 
A. P. GRUPU ADINA CELÂL TEVFİK 

KARASAPAN (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri, Sayın Bakan; Dışişleri Bakanlığının 1966 
bütçesinin Yüce Senatoda görüşülmesi müna
sebetiyle, Adalet Partisi Grupu adına dış po
litikamız üzerindeki düşünce ve tenkidlerimi-
zi sunarken, bu yılın başlarında milletlerarası 
durumun, dünya barış nizamının korunması 
bakımından, geqen yıla kıyasla daha da na-

I zik ve güç şartlar içinde bulunduğunu hatırlat
makla sözlerimize bağlıyacağız. 

I Kayın arkadaşlar; 
Tıpkı Birinci Cihan Harbinden sonra oldu

ğu gibi, İkinci Cihan Harbinden sonra da ger-
I çek ve istikrarlı bir barış devrine giremedik. 

Bizim, Türkiye olarak, akıllarımızdan biran 
bile çıkarmadığımız Kıbrıs dâvasının geçen 
18 Aralıkta Birleşmiş Milletler Genel Asamb
lesinde alman mahut 47 1er tavsiye kararından 
bu yana girdiği tehlikeli safha ile meşgul oldu
ğumuz şu sıralarda, Güney - Doğu Asya'da 
müzminleşen Vietnam buhranı en had safhala
rından birini geçirmektedir. Tıpkı Sovyetler 
Birliği gibi dünya barış nizamının korunma
sında ağır sorumluluğu bulunan Birleşik Ame
rika'nın bu vahîm buhranı 1954 Cenevre Kon
feransı kararları dairesinde barışçı yollarla 
bir çözüm şekline Ibağlamak yolundaki son 
çabaları, daha ziyade Kıt'a Çini'nin Kuzey -
Vietnam'ı aksi yönde tahrikleri yüzünden, ba
şarısızlığa uğramıştır. Dünyanın bu önemli kö
şesinde komünist nüfuzunun bütün Güney -
Doğu Asya'ya ve oradan Avustralya ve Yeni 
Zelanda'ya yayılmasını önlemeye azimli oldu
ğu anlaşılan Birleşik Amerika, kendi kuvvet-

I leriyle birlikte, Avustralya, Yeni Zelanda ve 
Güney - Kore birliklerinin de katıldığı ilansız 
ve amansız bir harbe girişmiş bulunuyor. 

Geçen yılın Ağustos ayında büyük dostu-
I muz ve müttefikimiz Pakistan'ın Birleşmiş Mil-
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letlerin çeşitli kararlarına rağmen elde edeme
diği Keşmir üzerindeki hakları uğruna giriş
tiği teşebbüsler, bu memleketle Hindistan ara
sında yine ilân edilmemiş bir kanlı harbin baş-
göstermesine sebebolmuştur. Eğer bu harb 
Hindistan yarımadasının 600 milyon halkına da
ha büyük fecaatler getirmeden durdurulabil-
mişse, bunun nedenlerini iki muhasım tarafın 
karşılaştıkları harb güçlüklerinden ziyade, böy
le bir çatışmayı gizli ve aşikâr olarak teşvik 
Kızıl Çin'den gelecek bir istilâya karşı, dün
ya barışının korunmasındaki sorumluluklarını 
anlamakta gecikmiyen Birleşik Amerika ile 
Sovyetler Birliği'nin 'enerjik müdahalelerinde 
bulmak yerinde olur. İnsanlık için bir son ola
cak üçüncü bir dünya harbini bu müşterek ha
reketleriyle önliyen iki dünya devletinin bu 
işbirliği zamanımızın üzerinde önemle durula
cak bir özelliğini teşkil eder. 

Aziz arkadaşlar; 
1950 den beri Moskova ile Pekin arasında 

başgösteren köklü anlaşmazlıklar yalnız mil
letlerarası komünizm cephesinin değil, 800 mil
yon Çinlinin Asya, Sovyet Avrupa'sı, Afrika, 
hattâ Güney - Amerika'ya kadar uzanan bir 
yayılma hareketinin dünya için arz ettiği teh
likeyi gösterir. Sırf marksizmin gerçek tem
silcisi olma iddiasını paylaşamıyan bu iki dev 
memleket arasındaki derin anlaşmazlıklar yü
zündendir ki, geqen yılın 5 Kasımında Cezayir-' 
de toplanması beklenen İkinci Asya - Afrika 
Konferansı gerçekleşememiş, çünkü Kızıl Çin 
Rusya'nın bu konferansa aynı zamanda bir 
Asya Devleti olarak katılma'sına rıza göster
memiştir. 

Bu konferansın toplanmasına büyük ümit 
bağlıyan ve Nalaisia'ya karşı iddialarını tasvi-
betmediği için çekildiği Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtı dışında Kızıl Çin'in liderliğinde bir 
Üçüncü Dünya Kuvveti kurulmasının gerçek
leşmesine büyük önem veren Endonezya, Gü
ney - Doğu Asya'nın bu büyük 100 milyonluk 
adalar Devleti, 30 Eylülde Cakarta'da girişi
len bir komünist darbe teşebbüsünden sonra, 
milletlerarası siyaset alanından şimdilik çekil
miş gibidir. Böylece, büyük çoğunluğu Müs
lüman olan Endonezya bugün kendi içişlerine 
bir yön vermekten başka bir şey düşünemez ha
le gelmiştir. 

I Değerli senatörler; 
İkinci Cihan Harbinden sonda hızlanan sö

mürgeciliğin tasfiyesi cereyanının bir neticesi 
olarak, Asya'da, Afrika'da 50 den fazla irili 
ufaklı yeni Devlet zuhur etmiştir. Bunların 
içinde nüfusları 60 000 ile 700 000 arasında 
10 dan fazla memleketin bulunduğu düşünülür
se, şimdi hepsi de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı
nın eşit ve tam haklı üyesi olan bu devletlerin 
dünya meselelerinde bünyelerindeki, deyim 
yerindeyse, doğuş ve çocukluk ârızalariyle, na
sıl bir rol oynadıkları ve oynamak istidadında 
olacakları kolayca anlaşılır. Gerçekte bu genç 
devletlerin çoğu içinde bulundukları iç ve dış 
komplekslerle bunalmış bir halde üstüste yapı
lan Hükümet darbeleri ve ihtilâller yüzünden 
istikrarlı rejimler kuramamışlardır. Son iki 
yıl içinde genç Afrika memleketlerinden 10 unda 
darbeler ve ihtilâller olduğunu hatırlatmak bu 
hususta bize yeterli bir fikir verir. Önemli bir 
Müslüman nüfusuna dayanan Nijerya'da, mem
leketinin bağımsızlığı için fedakârca çalışmış 
Abubekir Tavvafa Baleva gibi nüfuzlu bir li
derin geçen ay içinde başlıca siyaset arkadaş-
lariyle birlikte nasıl öldürüldüğü düşünülürse, 
bağımsızlıklarının ilk devrelerinde, eski sömür
geci Batılı büyük devletlerin de yanlış politika
larının etkisiyle, bu genç memleketlerin, ilk 
anlarda Moskova - Pekin mihverinin nüfuzun
dan kurtulamamış olmalarının dünya huzuru 
için teşkil ettiği tehlikenin ciddîliği anlaşılır. 
Rodezya buhranı ise Kara Kıta'daki durumu 
büsbütün kaygı verici bir hale sokmuş bulu
nuyor. 

Lâtin Amerika'da da iç tedirginlikler durak
lamaktan uzaktır. Saint Dominique Adasında 
durum nezaketini muhafaza etmekte, bu hal 
Küba örneğinden ders alan Birleşik Amerika'
ya ciddî kaygılar vermektedir. 

Aziz arkadaşlar; 
Bir parçası olduğumuz ve içinde bulundu

ğumuz Orta - Doğu'da da durum huzur verici 
değildir. Komşumuz ve dostumuz Irak Kuzey 

I Bölgesinde dört yıldan beri devam eden Bar-
zanî ayaklanması ile uğraşmakta, bu tehlikeli 
huzursuzluğun aynı bölgeye hemhududolan 
bizlere ve İranlı dostlarımıza da tesiri hisse-

I dilmektedir. Son zamanlarda bu yüzden Irak 
ile Iran arasında harb haline kadar gidecek 

I gerginlikler olmuştur. 
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Güney komşumuz Suriye; bir taraftan iç 
politika sermayesi olarak Hatay ilimiz üzerin
de ciddiye almadığımız haklar iddia eden bu 
memleket, diğer taraftan bir türlü yoluna ko
yamadığı iç rejim buhranı içerisinde bulun
maktadır. Basra Körfezi, Umman Denizi ve 
Güney Aarabistan ve Yenıen'de iç ve dış hu
zursuzluklar vardır. Geçen Ekim ayında büyük 
dostumuz Suudi Arabistan Meliki Faysal ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanı Cemâl Ab-
dülnâsır arasında Cidde'de imzalanan anlaşma
ya rağmen Yemen'de toplanan Harad Konferan
sı olumlu bir sonuca varamamış ve bir yandan 
Cumhuriyetçiler ve onları destekliyen Mısır 
Kuvvetleri ve öte yandan İmamcılar arasında 
çatışmalar yine başlamıştır. Daha Güney'de 
Aden'de ve Güney - AraJbis'tan Federasyonu 
şeyhliklerinde kanlı olaylar sürüp gitmekte
dir. 

Orta - Doğu'nun en nazik ve güç meselele
rinden biri olan Arap kardeşlerimizle İsrail 
arasındaki köklü anlaşmazlıklar bütün ciddi
yetini muhafaza etmektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Dünyanın gönüllere hiç de ferahlık vermi-

yen bu karışık hali içinde, belirli bir medeni
yet anlayışını savunmak İkinci Dünya Harbin
den sonra örneklerini Orta ve Doğu Avrupa'da, 
Balkanlarda gördüğümüz ve 1945 te Stalin'in 
1925 Türk - Sovyet Dostluk ve Tarafsızlık 
Andlaşmasmı ka'baca feshedip bizden boğaz
larda müşterek savunmayı ve Kars ve Arda
han'ı istemesiyle acısını nefsimizde tecrübe et
tiğimiz ideolojik yayılma ve nüfus hareketlerini 
durdurmak için girdiğimiz NATO camiasının 
geçirmekte olduğu buhranları da göz önünde 
bulundurursak, 1966 yılma, milletlerarası siya
set konjonktürü bakımından güvenle bakabile
ceğimizi iddia edemeyiz. Bu camianın safha
larında vurucu kuvvet teşkili, nükleer silâhla
rın gerektiğinde kullanılması gibi önemli ve 
hayatî konularda beliren anlaşmazlıklar yanın
da Kıbrıs meselesi yüzünden bizimle Yunanis
tan arasında çıkan had anlaşmazlık hepimizi 
derin kaygılara düşürmektedir. 

Öte yandan aynı amaçlarla dost ve kardeş 
İran ve Pakistan'la İngiltere'nin de katılma-
siyle kurduğumuz ve Birleşik Amerika'nın ça
lışmalarına katılmak suretiyle desteklediği 
Merkezî Andlaşma Teşkilâtı, yani CENTO faa

liyetlerine devam etmekle beraber bu teşek
külün fiilî bir savunma kudreti haline geldiği
ni de ileri süremeyiz. Bu bakımdan bu iki Müs
lüman memleketle kurduğumuz kalkınma için 
bölgesel işbirliği çalışmalarının hızlandırılarak 
daha amelî bir ittifak haline gelmesini gönül
den dileriz. 

Aziz arkadaşlar, 
İstiklâl mücadelemizin, Yunan istilâ kuv

vetlerinin Polatlıya kadar sokuldukları en buh
ranlı bir devrinde Büyük Mustafa Kemal'in 
Fransızlarla müzakereye başlıyarak 1921 Ekim 
ayında Ankara'da akdettiği Anlaşma ile Ha
tay'ın da 1939 da Anavatana katılmasiyle te
essüs eden millî hudutları dışında bir toprak 
iddiası olmıyan Türkiye Cumhuriyetinin, benli
ğine sahip bir memleket olarak, Kıbrıs'ın ka
deriyle niçin bu kadar yakından ilgilendiği 
dünya kamu oyuna gereği gibi anlatılamamış-
tır. Türkiye Lozan Andlaşmasiyle sağlanmış 
olan Doğu - Akdeniz 'bölgesindeki denge ile 

hayatî bir şekilde ilgilidir. İkinci Dünya Har
binin pek yalnız kaldığımız sonrasında Oniki 
adanın Yunanistan'a ilhakiyle zedelenmiş olan 
bu dengenin yanında asırlardan beri bu ada 
üzerinde yerleşmiş ve yaşamakta olan 120 000 
soydaşımızın kaderi de bizim kendi haline bı-
rakamıyaeağımız hayatî bir davamızdır. Bu 
soydaşlarımız asırların kendilerine miras bı
raktığı Kıbrıs'taki varlıklarını devam ettir
mek için beşer kudreti üstünde bir yurtsever
likle iki yılı geçmekte olan bir müddetten beri 
•büyük fedakârlıklarla çarpışmaktadırlar. Mil
lî bir dâvanın milletlerarası bir değer kazana
bilmesi için Kıbrıs Türklerinin bütün dünyaya 
gösterdiği bu fedakârlık elbette beyhude olmı-
yacaktır. Türkiye Anavatanın coğrafya bakı
mından devamı olan, saihillerine 40 mil yakın
lıktaki bu büyük adanın Anadolu'nun böğrün-
deki stratejik durumunu da kendi varlığı için 
hayati saymaktadır. Biz taksim alternatifin
den vazgeçerek Kıbrıs'ı, Zürich ve Londra 
anlaşmalarında esasları hazırlanan Lefkoşe 
andlaşmalariyle anayasasının Türk halkına 
sağladığı teminatla milletlerarası bağımsız bir 
Cumhuriyet statüsüne kavuşturmakla Büyük 
Atatürk'le Venizelos arasında 1930 da kuru
lan ve Doğu - Akdeniz ve Balkanların güvenli
ği için hayatî saydığımız Türk - Yunan dostlu-
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ğuna en büyük feragati ve hizmeti yaptığımı
za inanıyorduk. Böyle bir güvene en az bi
zim kadar muhtacolan Yunanistan'ın ölçüsüz 
dereede şımarttığı Ma'karios'a böyle önemli bir 
dostluğa kundak sokma fırsatını nasıl verebil
diğini anlıyamıyoruz. Kıbrıs, andlaşmalarm 
kendisine sağladığı statü içinde, Türk - Yunan 
dostluğunu bozacak bir unsur değil, Yunanis
tan'la birlikte teşvikçisi ve mürevvici olduğu
muz Avrupa Birliğinin örnek bir öncüsü ola
bilirdi. 

Böylece Kıbrıs meselesi yalnız Türk - Yu
nan münasebetlerini zehirlemekle kalmamış, iç 
ve dış siyaset buhranlarından kendi ma'ksatları 
için faydalanmakta pe'k mahir olan bâzı fırsat 
düşkünlerine millî dış siyasetimizin kökünden 
değiştirilmesi sloganlarının, mahut Bizim Rad
yo ile birlikte koro halinde, gitikçe yükseltme 
imkânını vermiştir. 

Değerli arkadaşlar, 
Evvelâ ibizim anlayışımıza göre millî bir dış 

siyasetin esaslarının tesbitinde fayda vardır. 
Bu siyaset Atatürk tarafından bize miras bıra
kıldığı niteliğiyle, memleketin bağımsızlığının 
kıskançlıkla 'korunmasına, milletlerarası alan
da karşılıklı haklara ve menfaatlere saygı ve 
eşitlik ilkelerine, Türk Milletinin devamlı bir 
barış içinde yaşamasını, ekonomik, kültürel ve 
sosyal varlıklarını ve bunların gelişmesini temi
nat altma alacak bir dünya barış nizamının, 
maceralardan uzak olara'k, sağlanmasına 'daya
nır. 

Geçen sene, yine Dışişleri bütçesinin müza
keresi münasebetiyle, grupumuz adına yaptı
ğımız oldukça etraflı ve resmî belgelere daya
nan konuşmamızda Türkiye'nin Birinci Dünya 
Harbi sonunda ve İstiklâl mücadelesinden beri 
izlediği siyaseti, bugün tarihe mal olmuş adıy
la Atatürk siyasetini, hatırlatmaya çalışmıştık. 
Bu konuşmamızı burada tekrarlıyacak değiliz, 
sadece özetlemekle yetineceğiz: 

Mustafa Kemal, Türk Milletinin Birinci 
Dünya Harbi sonunda içine düştüğü ümitsiz 
yalnızlık, etrafım saran husumet karşısında, 
heşer kudreti üstünde bir gayretle, bu milletin 
'birliğini sağlamaya çalışmıştır. Büyük kurta
rıcı bir yandan bunu yaparken öte yandan ilk 
günlerinden itibaren 1914 - 1918 harbi galiple
ri arasında, özellikle 1916 Sykes - Pieot gizli 
Anlaşmasının uygulanmasından doğan anlaş

mazlıklardan da büyük bir meharetle fayda
lanmayı ihmal etmemiştir. Bu suretle bu Giz
li Anlaşma ile kendisine Batı - Anadolu'da nü
fuz bölgesi tanımış olan İtalya'nın müttefikle
ri tarafından uğratıldığı inkisardan olduğu ka
dar, İngilizlerle Fransızlar arasında Yakın -
Doğu'da Osmanlı İmparatorluğunun mirasının 
paylaşılmasından çıkan anlaşmazlıklardan da 
faydalanmasını bilmiştir. 

Bunun yanında 1917 Bolşevik ihtilâlinin en 
buhranlı zamanlarında bütün Polonya'yı işga
le kalkıştıktan sonra Fransa'nın Polonya mil
liyetçilerine yardımları sayesinde gerilemeye 
ve Marksist ihtilâlin il'k kapılganlığı içinde 
Marksizmi Batı - Avrupa'ya yaymak sevdasın
dan vazgeçmeye mecbur kalan Sovyetlerin, 
Denikin ve Kolçak mukabil ihtilâllerinden kur
tulduktan sonra, Kafkasya ve Karadeniz üze
rinden açık kalan Güney kanatlarını korumaya 
muhtacolduklarını hesaba katarak Hariciye 
Vekili Bekir Sami Beyi Moskova'ya gönder
miş ve Kuzey komşularımızla bir siyasi anlaş
ma zeminini yoklamış ve yardımlarını istemiş
tir. Bu teşebbüsün geçirdiği safhaları, Yunan
lıların 22 Haziran 1920 de zayıf millî kuvvet
lerimizin mukavemetini kırara'k Uşak ve Bur-
sa'ya kadar ilerledikleri nazik bir zamana 
raslayan bu teşebbüslerin Ruslarca nasıl sav
saklandığını, hattâ bir anlaşma için bizden Bit
lis, Van ve Erzincan'ı istediklerini, ancak Bü
yük Millet Meclisinin tarihî kararından sonra 
Kâzım Karabekir Pasa kuvvetlerinin Ermeni 
ordusunu imha ederek Kars ve Ardahan'ı is-
tirdadetmeleri üzerine Sovyetlerin 16 Mart 1921 
Moskova Andlaşmasmm imzasına nasıl razı ol
duklarını, arz etmiştik. 

Mustafa Kemal'in bundan sonra izlediği si
yasetin nasıl daima büyük bir basiret ve uzağı 
görürlülüğe dayandığım, bir yandan Ruslarla, 
memleket içinde bolşevikliğin yayılmasına fır
sat vermeden ve bu yolda görülen tehlikeli te
şebbüsleri başlangıcında boğarak, anlaşma si
yasetine ve hattâ onlardan yardım sağlamaya 
önem verirken, öte yandan, Güney cephesinde 
Kuvayi Millîye kahramanlarının efsanevî mu
kavemetlerini değerlendirerek Fransızlarla na
sıl anlaştığını, onlardan da nasıl askerî yardım
lar elde ettiğini de yine o konuşmamızda hatır
latmıştık. 
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O konuşmamızda Gazi Mustafa Kemal'in 
Lozan Barış Andlaşmasmdan sonra izlediği si
yasete de değinmiş, Sovyetler Birliğiyle akde
dilen 1925 Paris Dostluk ve Tarafsızlık And-
laşmasmın hükümlerini tahlile çalışmış, bu 
andlaşmanm kayıtlayıcı şartlarına rağmen Ga
zi Mustafa Kemal'in Türkiye'yi içinde 'bulun
duğu diplomatik tecerrütten kurtarmak için 
sarf ettiği gayretleri anlatmıştık. Büyük kur
tarıcının 1930 larda Irak Kiralı FaysaPı, Şar
kî Ürdün Bmiri Abdullah'ı, Afgan Kiralı Aman-
dullah Han'ı, Iran Şehinşahı Rıza Pehlevî'yi 
Ankara'ya davet ederek onlarla nasıl hir dost
luk kurduğunu, Saad Abad Paktını nasıl ger
çekleştirdiğini, bir yandan da Batı'ya dönüp 
Venizelos'u da ayağına getirterek 1930 Türk -
Yunan Dostluk Anlaşmasını akde nasıl muvaf
fak olduğunu ve nihayet Balkan Paktını nasıl 
sağladığını da hikâye etmiştik. 

Geçen seneki konuşmamızda bunları anlat
tıktan sonra Atatürk'ün yine 1930 ların ikinci 
yarısında Türkiye'ye eski Osmanlı imparator
luğunu haklarını iade etmek vaitlerinde bulu
nan Berlin - Roma - Tokyo mihverine asla il
tifat etmeyip Akdeniz Doğu'sunda siyasi den
genin muhafazası için ingiltere ve Fransa ile 
nasıl bir işbirliği siyasetine yöneldiğine de işa
ret etmiş ve Akvam Cemiyeti ilkelerine bağlı 
kalarak Montreux Boğazlar Andlaşmasım ve 
Fransızlarla Hatay meselesini barışçı yollarla 
ne şekillerde çözümlediğini de arz etmiştik. 

Bütün hunlar Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Ci
handa Sulh» esasına bağlı kalarak zamanın 
milletlerarası konjonktüründen memleketin yük
sek menfaatleri lehine yararlanmak siyasetini 
gösteren seri bir geçit resmidir. 

Büyük kurtarıcı zamansız ölümüyle bizi, 
yaklaştığım bildiği, İkinci Dünya Harbi arife
sinde bırakıp gitmemiş olsaydı, ondan sonra iz-
liyeceği siyasetin yalnız biz Türklere değil, bü
tün insanlık âlemine nurlu ufuklar açacağına 
şüphe yoktur. 

Değerli arkadaşlar, 
ikinci Dünya Harbinden sonra Balkan

larda ve Orta - Doğu Avrupa'da husule 
gelen değişiklikler üzerine bu bölgelerdeki 
memleketlerle münasebetlerimizin yeniden dü
zenlenmesi kolay olmamıştır. Bu memleket
lerden Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Çe
koslovakya ve Polonya bilindiği gibi Varşova 

Paktı içinde Sovyetler Birliğiyle ittifak halin
dedirler. Gerçi Romanya'da gördüğümüz gibi 
bu pakt üyeleri arasında da bâzı görüş farkları 
varsa da esas strüktür değişmiş değildir. Yu
goslavya Mareşal Tito'nun izlediği revizyonist 
marksizm siyaseti dolayısiyle bu pakta girme
miş, bir aralık Moskova'nın tahakkümüne kar
şı hür Batı alemiyle sınırlı bir işbirliğine giriş
miş, hattâ 1950 elen sonra Belt Anlaşmasiyle 
Türkiye ve Yunanistan'la yeni üçlü bir Balkan 
Grupu teşkiline de eğilim göstermişti. Mareşal 
Tito'nun memleketimizi ziyaretine şahidolan 
bu safha uzun sürmemiş, Yugoslav Devlet Baş
kanı siyasetini o zamandan beri «bağlantısız
lar» diye adlandırdığımız hiçbir bloka dâhil 
olmıyan memleketlerle birlikte yürütmeye yö
nelmiş, hattâ bu siyasetin şampiyonu olmuştu!'. 

Yunanistan'la münasebetlerimizi, İkinci Dün
ya Harbinden sonra da, Büyük Atatürk'le Ve-
nizelos arasında kurulan dostluk esasları üre
rinde geliştirmek uğrunda tarafımızdan göste
rilen gayret ve arzu komşumuz tarafından an
layışla karşılanmamıştır, ikinci Dünya Har
binde taınamiyle yahancı istilâsına uğrayan 
Yunanistan, Türlüye'nin nasıl bir kara gün 
dostluğu gösterdiğini burada tafsilâtiyle anla
tacak değiliz. Harbten sonra General Markos'-
un komünizm ihtilâli içinde çok ciddî tehlikeler 
geçiren Yunanistan'a bu sıkıntılı devrinde de 
gösterdiğimiz ilgi hatırlardadır. İkinci Dünya 
Harbinden sonra Oniki adanın kendisine ilha
kına ciddî bir engel çıkarmamakla gösterdiği
miz fedakârlığı Yunanistan takdir etmemiş. 
tersine (bunu daha ileri emelleri için tarafımız
dan bir zaıf olarak telâkki etmiştir. Dünya 
nizamı bakımından aynı idealleri paylaştığımı
zı sandığımız Yunanistan'la NATO'ya birlikte 
girmiş, Avrupa Birliğinin bir başlangıcı olan 
Avrupa Konseyine ve Assam'blesine de üye ol
muştuk. Barış içinde gelişme için milletlerara
sı dayanışma ve «interdependance» ilkelerine 
safvetle inanmış bir memleket olarak Türkiye, 
bir Avrupa Birliği içinde Yunanistan'la yüzler
ce yıl süren Türk - Rum çekişmesinin kesin bir 
sonuca ulaşacağını ummaktaydı. Ne çare ki, 
Kıbrıs meselesi bütün hesapları altüst etmiş, 
Yunanlıların Anadolu hezimetinden sonra Ati
na'da harb suçlularını yargılıyan mahkeme sav
cısının «Sakarya'nın kara sularında boğuldu-
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ğunu» söylediği «aziz» magolo ideadan vazge- i 
çemedilderi bir daha anlaşılmıştır. 

Sayın arkadaşlar, 
Kıbrıs meselesi bizim için nedir1? Bu kür

süden bu meselenin coğrafî ve tarihî yönlen 
üzerinde birçok gerçekler ifade edilmiş bu
lunuyor. Biz bunları burada tekrarlamıyaca-
ğız. Anca!k, son defa Birleşmiş Milletlerde ce
reyan eden müzakerelerin ışığı altında Kıbrıs 
üzerindeki Türk tezini burada bir defa daha 
belirtme'kte fayda vardır. Zira muhasımları-
mızın, Yunan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri 
Bakanı Çirimikos ve Kıbrıs Rum idaresinin 
sözde Dışişleri Bakanı Kipriyano ağızlarından 
ileri sürdükleri iddialar bizi bu kürsüden bu 
millî dâvamızdaki görüşümüzü özetlemeye mec
bur bırakmaktadır. 

Kıbrıs meselesi Türkiye için, tıpkı bundan 
otuz yıl önce Hatay meselesinde olduğu gibi, 
bir toprak meselesi değil, bunun daha üstün
de bir millî dâvadır. Osmanlı Devleti felâket
li 1877 - 1878 Rus saldırısından mağlûp çıktı
ğı ümitsiz bir devrinde İngiltere'nin kendi men
faatlerini de gözetmek maksadiyle uzattığı yar
dın elini kabule ve Ada'yı, o harbte Ruslar ta
rafından işgal edilen Kars ve Ardahan'ın tah
liyesine ve ıböylece Türkiye üzerindeki Rus 
baskısının kalkmasına kadar, İngiltere'nin ida
resine bırakmaya mecbur olmuştu. Bu vakıa, 
Kiprıyano'nun Birleşmiş Milletler Siyasi Ko
misyonunda küstahça yüzümüze fırlatmak is
tediği iddia gibi Kıbrıs'ın İngiltere'ye basit bir 
satışı muamelesinden ibaret değildi. İstanbul'-
da Osmanlı Hariciye Nâzın Safvet Paşa ile 
İngiliz Elçisi arasında imzalanan Anlaşmaya 
göre İngiltere Osmanlı Padişahının Ada üze
rindeki hükümranlığını, itibari de olsa, tanı
makta, vergileri onun adına toplıyarak Osman
lı Hazinesine ödemeyi kaimi etmekte ve Kars'ın 
Ruslar tarafındn tahliyesi, yani Rus baskısının 
Türkiye üzerinden kalkması halinde de Os
manlı mülkünün bu parçasını sahibine iadeyi 
taabhüdetmekte idi. 

1914 Kasım ayında Osmanlı Devleti Alman
ya ve Avusturya - Macaristan imparatorlukla-
riyle birlikte İngiltere'ye karşı ha^be girince 
Hükümeti 1878 deki ahdî mükellefiyetlerini 
saklı bulunduran bir kırallık iradesiyle Kıbrıs 
üzerindeki Osmanlı hükümranlığına son ver
miş ve adayı bir İngiliz sömürgesi olarak ilân 

etmişti. Gerçi İngiltere, 1915 te Gelibolu ya
rımadasına karşı giriştiği harekâta katılmak 
mukabilinde Kıbrıs'ı Yunanistan'a teklif et
mişse de bu şartın reddi üzerine bir daha bu 
konuya dönmemiştir. 

Lozan Andlaşmasmm eski Osmanlı İmpara
torluğuna ait millî hudutlar dışında kalmış ara
ziye dair hükümleri malûmdur. Bu andlaşma-
nm 20 nci maddesi ile Türkiye Kıbrıs'ın İngil
tere tarafından 5 Kasım 1914 te ilân olunan il-
ha'kı vakıasını tanımaktadır. 16 ncı madde ge
reğince ise Türkiye millî hudutları dışında ka
lan eski Osmanlı topraklarının kaderinin «il
gililer arasında» çözümleneceği prensibini ka
bul etmiştir. Burada bir noktaya dikkat na
zarınızı çekmek isteriz. Lozan Aridlaşmasmın 
hu maddeyle ilgili tutanaklan incelendiği za
man Türk murahhas heyetinin «misala millî» 
hudutları dışında kalan arazinin kaderlerinin 
yapılacak plebisitlerle tâyin olunması tezini 
savunmuş olduğu görülür, özellikle o zaman 
Türkiye Hükümeti 1920 de San Rem o'da eski 
müttefikler arasında 'kabul edilen ve daha son
ra Akvam Cemiyeti »şartına giren «Mandat»' re
jimlerini tanımama'k noktasında ısrar etmiştir. 
Şu halde bu maddenin Birleşmiş Milletler Siya
si Komisyonunda Çirimikos tarafından ileri sü
rülen anlamda anlaşılması ancak demagojik bir 
manevradan başka bir şey olamaz. Daha son
ra Hatay meselesinin Akvam Cemiyetinde bu 
maddenin bu hükümlerinden Türk temsilcileri 
faydalanmışlar, bu maddede sözü edilen «ilgi
liler» den birinin de bu topra'klarda sakin olan 
Türkler olduğu tezini savunarak bunu kabul 
ettirmişlerdir. Bu itibarla Kubns'm da İngil
tere'den başka bir devlete devri söz 'konusu 
olunca Türkiye'nin Adada'ki soydaşlarının ka
deri üzerinde kendi yüksek menfaatleri bakı
mından bir ilgili olarak söz saibibi olması ta
biî sayılmıştır. 

Aziz arkadaşlar, 
İşte bu espri içindedir ki, Yunanistan'ın ıs

rarlı iddialan, dıattâ 1950 lerin başından itiba
ren Ada üzerindeki isteklerini Birleşmiş Millet
lere götürmeye kalkışması üzerine, Türkiye il'k 
önce böyle bir iddianın ortaya çıkarılmasının 
Türk - Yunan dostluğuna bir ölüm darbesi in
direceğini Yunanistan'a anlatmaya çalışmış, bu 
dâvanın daha münasip bir zamanda ele alınma-
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sının beklenilip statükonun muhafazası için 
telkinlerde bulunmuştur. Zamanın Dışişleri 
Ba!kanı Fuad Köprülü'nün, yalnız bizlerden bâ
zıları tarafından değil, Kipriyano tarafından 
da tezimiz aleyhinde olarak ileri sürülen «Tür
lüye için bir Kıbrıs meselesi yoktur» yolundaki 
beyanının aslı budur. 

Burada daha fazla derinliklere dalarak Kıb
rıs meselesinin 1954 den beri geçirdiği safha
lar üzerinde durmıyaeağız. Şurası bir vakıa
dır ki, Birleşmiş Milletler Assamblesinin 1958 
deki tavsiyesine uyarak Türkiye ile Yunanis
tan arasında başlamış olan müzakereler Zü
rich'te sonuçlanmış, Londra'da İngiltere ve 
Kıbrıs'taki Türk ve Rum cemaatleri liderleriy
le de varılan anlaşmalardan sonra bugün Lef-
koşa Andlaşmaları diye tarihe ve Birleşmiş 
Milletler arşivlerine mal olan belgeler imza 
edilmiştir. 

BASKİN — Sayın Karasapan, daha çok 
var mı efendim? 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devam
la) — Bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Özür diliyerek, saat 19 olduğu 
için akşam yemeği tatiline girmek bakımından, 
soruyorum. Grup adına konuşuyorsunuz bir 
tahdit yoktur. 

CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Devamla) 
- Bir, iki sayfa kadar var. 

BAŞKAN — Peki efendim, devam buyurun. 
A. P. GRUPÜ ADINA CELÂL TEVFİK KA

RASAPAN (Devamla) Sayın arkadaşlar, 
Bunca iyi ve yüksek niyetlerle kesin bir çö

züme varmış olduğunu sandığımız Kıbrıs mesele
sinin, «megalo idea» dan bir türlü vazgeçemiyen 
Yunanistan ve onun müsamaha, hattâ teşvikiy
le Makarios'la Rum idaresi tarafından nasıl 
soysuzlaştırıldığmı hepimiz biliyoruz. Yunan 
hükümetleri Makarios'un dizginlerini çekecek 
yerde, onun Kıbrıs Anayasasına aykırı olarak 
Belgrat ve Kahire'ye maksatlı seyahatler yap
masına, bağlantısız memleketlerde destekler 
aramasına ve nihayet Moskova'ya da başvurarak 
Sovyetler Birliğinin nüfuzunu Doğu - Akdenizin 
en nazik bir köşesindeki Kıbrıs'a kadar sokma
sına göz yummuşlardır. Sonra da bağımsız ol
duğu takdirde Ada'nın Komünist eğilimli Rum 
Akel Partisinin ve dolayısiyle Sovyetler Birliği
nin nüfuzuna düşeceğini bahane ederek bu

raya andlaşmalara aykırı olarak 15 000 Yunan 
askeri göndermişlerdir. 

Makarios'un son Atina ziyaretinde, 2 Şubatta 
Atina'da yayınlanan bildiri bu bakımdan son 
derece dikkate değer bir nitelik taşır. Hele Pis
koposun Birleşmiş Milletler Assamblesi kara
rının Zürich ve Londra dolayısiyle Lefkoşa And-
laşmalarını ortadan kaldırdığını ilân küstahlığı
nı göstermesi ve Kıbrıs ramlarına bu suretle 
yollarının Enosise açılmış olduğu intibaını ver
meye kalkışması çok tehlikeli bir işarettir. Bu 
Çirimikos'la Kipriyano'nun Birleşmiş Milletler 
Siyasi Komisyonundaki sözlerinin teyidinden baş
ka bir anlam da taşımaz. Gerçekte bu noktaya 
gerek komisyonda gerek Assamblede Türk He
yeti adına Dışişleri Bakanımız tarafından açıkça 
işaret edilmiş ve Yunanistan'ın 31 1er tasarısının 
kabulü halinde bunu enosise açık bir yol saya
cağı, Ada'da oldu bittiler ihdasına gidilerek 
Doğu - Akdenizin bu bölgesinde barışın tehlike
ye sokulacağı ve bunun sorumluluğunun da Tür
kiye'ye raei olmıyacağı ihtar edilmişti. Bu uyar
ma şimdi özel bir değer taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlar, 
Türk milleti, milletlerarası münasebetlerin 

kaynağı olan andlaşmalarm tek taraflı olarak 
ihlâline, Kıbrısta'ki Türklerin Batı - Trakya'da 
ve Rodos'taki soydaşları gibi esir haline getiril
mesine hiçbir şekilde müsamaha etmiyeeek ve 
andlaşmalarm kendisine verdiği yetkileri kul
lanmasında Hükümetine bütün varlığıyla destek 
olacaktır. Hükümet, milletin bu kararlılığından 
emin olarak, bundan kuvvet alarak enerjik ha
reketlere geçmekte tereddüt göstermemelidir, 
Son Assamble kararından sonra Hükümetin bu 
konuda giriştiği faaliyetleri, milletlerarası siya
set konjonktürünü göz önünde bulundurmak su
retiyle Parlâmento temsilcilerini de çağırarak 
esaslı toplantılar tertibetmesi memnunlukla kar
şılanması gereken olumlu bir tutumdur. 

Andlaşmalara riayet devletler hukukunun 
eok eski çağlardan beri kabul edilmiş bir ilke
sidir, Birleşmiş Milletler Siyasi Komisyonunda 
birçok delegelerin, hattâ 47 1er kararma katı
lanlardan bir çoklarının da ifade ettikleri bu 
ilkeyi 18 Aralık 1965 tavsiye kararı inkâr etmiş 
değildir ve edemez. Ederse Birleşmiş Milletler 
kendi varlığının dayanaklarından birini yıkmış 
olur. 

— 169 — 



0. Senatosu B : 44 7 . 2 . 1966 O : 2 

Türkiye haklı dâvasında iddia edildiği gibi 
yalnız da değildir. Birleşik Amerika 47 1er ka
rarı aleyhine oy vermekle bütün ağırlığını or
taya koymuştur. Kanımız odur ki Yunanistan'
ın ve Makarios'un Ada'da her hangi bir oldu bit
liye kalkışması halinde yapılacağı muhakkak olan 
haldi Türk müdahalesine karşı artık ikinci bir 
Johnson mektubu gelmiyecektir. Sovyetler Bir
liği de Birleşmiş Milletlerdeki Başdelegesi ağzın
dan Assamblenin şartın 12 nci maddesini, yani 
Güvenlik Konseyine intikal etmiş olan bir me
sele hakkında bir karar alamıyacağı hükümlerini 
unutmaması gerektiğini ihtar etmiştir. 

Haklı bir dâvayı savunurken Türkiye, dış po
litikasında, onu bağlı bulunduğu savunma pakt
larından ve diğer milletlerarası kuruluşlardan 
teerid edip hakikaten yalnız bırakacak mecaracı 
bir değişikliğe gitmek ihtiyacında da değildir 
Bununla beraber Hükümetin son siyaset gelişme
leri ve dünya konjonktürü ışığı altında Kuzey 
komşumuz Sovyetler Birliği başta olmak üzere 
Doğu bloku memleketleriyle, özellikle Orta - Do
ğu, Asya, Afrika ve Güney - Amerika memleket
leriyle daha faal ve daha anlayışlı bir siyaset 

izlemek ve millî kurtuluş hareketlerini Atatürk 
Türkiye'sine yakışır şekilde desteklemek yo
lunda beliren yeni tutumunu hayırlı belirtinler 
sayıyoruz. 

Özellikle müslüman kardeş memleketlerle, 
Arap devletleriyle geçen Kasım ve Aralık ayla
rında alman Birleşmiş Milletler Assamblesinin 
Filistin Mültecileri ve Umman Sultanlığı hakkın
daki kararlarında olduğu gibi daha sıkı işbirli
ğinin başlamasını büyük memnunlukla karşılı
yoruz. 

Dışişleri Bakanlığının bütün kadrosuyla böy
le şümullü bir siyaseti izliyecek bir seviyeye 
ulaşmasını ve çalışmalarında Türk millî hak ve 
menfaatlerini her şeyin üstünde tutması ilkesine 
bağlı kalmasını diliyerek sözlerimize son veri
yoruz. 

Hepinizi Adalet Partisi Grupu adına derin 
saygı ve sevgilerle selâmlarım değerli arkadaş 
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —Birleşime 20.40 da devam etmek 
üzere ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

*>•<* 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ömer Ucuzal (Eskişehir) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri! Genel Müdürlüğü 
1966 yılı bütçe kanun tasarısının açık oylama 
neticesini arz ediyorum : Oylamaya 127 sayın 

üye katılmış; 98 kabul, 29 ret; salt çoğunluk 
sağlanmıştır. 

Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı bütçe 
kanun tasarısına; 120 sayın üye katılmış; 93 
kabul, 27 ret; salt çoğunluk sağlanmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı: 716) 

O — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere söz almış bulunan sayın üyelerin leh, 
aleyh ve üzerinde olmak üzere tertiplerini arz 
ediyorum : 

Sayın önal lehinde; Sayın tnceoğlu aley-

170 



O. Senatosu B : 44 7 , 2 . 1966 O : 3 

hinde, Sayın İnci üzerinde, fakat Sayın Akça'-
ya yerini vermiş ve konuşmaktan feragat etmiş
tir. 

Sayın Ünal, lehinde... Yok. 
Sayın Akça... Yok. 
Sayın înceoğlu, aleyhinde. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Vazgeçiyorum. 

BAŞKAN — Feragat ettiniz. 
Sayın Ağırnaslı; aleyhte buyuran. 
NÎYAZÎ AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlar, topyekûn milletçe birlik arz et
memiz, beraberlik arz etmemiz gereken bir ko
nuda söz aldım ve hariciye bütçesi münasebe
tiyle ben de şahsi görüşlerimi arz edeceğim. 

Türkiye'mizin ananevi politikasında belki 
İkinci Dünya Savaşından sonra bir değişme ol
muştur. Bu ikinci Dünya Savaşından sonra, sa
vaşın galipleri arasındaki ilk şımarıklık hare
keti Stalin'den gelmiş ve Stalin'in boğazlarda 
üs ve 3 vilayetimizi istemesi karşısında Türki
ye'nin NATO ve CENTO ittifakları manzumesi 
içinde temsil edilmesi ve savunma sistemi içine 
girmesi zarureti doğmuştur. O günün şartları 
içinde bu zarureti bugünkü muhakeme tarzı
mızla da tasvibetmemek mümkün değildir. Yal
nız zaman geçtikçe bu anlaşmalar idarelerin 
gösterdiği belki zaıflarla da tek taraflı bir ta
hakküm vesilesi haline getirilmiştir. Bugün üze
rinde tekrar dikkatle eğilmemiz gereken bir du
rum. arz ediyorum; her iki anlaşma da, NATO'-
da, CENTO'da. Bunu açıkça belirtmeliyiz. Ger
çekten Fransa'nın da ifade ettiği gibi, 1969 da 
yeniden gözden geçirmek; 1969 a da hattâ kal
madan Türkiye'nin de kendi menfaatleri bakı̂ -
ınından bu anlaşmalar üzerine eğilmesi gereke
cektir. 

Dünyanın bâzı memleketlerinde; Kongo'da, 
Dominik'te, Vietnam'da çıkarılmakta olan sa
vaşların öyle harbi, savaşı çıkaran memleket
lerin aksettirdiği şartlar içinde, o anlayış içinde 
mütalâası görüş bakımından hataya götürebi
lir ve 3 ncü bir Dünya savaşı halinde nükleer 
silâhların bugünkü gelişmesi karşısında Türki
ye için en çok endişe edeceğimiz şey belki üç 
ayda, altı ayda bir defa değişen bu silâhlar 
karşısında, silâhlanma yarışmasına katılamadı
ğımıza göre, Türkiye'nin 3 ncü Dünya Savaşı
nı, gerçekten zaten barışsever bir millette olu

şumuz, Atatürk'ün kurduğu politika görüşünün 
de gereği olarak, Dünyanın bir savaşa, 3 ncü bir 
Dünya savaşına gitmemesine bizim gücümüz ye
terse, elbette buna çalışırız. Ama gücümüz yet-
miyecekse, 3 ncü bir Dünya savaşı olacaksa, mu-
kadderse, her halde Türkiye'nin dışında olması, 
Türkiye'nin kabilse bu savaşa hiç olmazsa en 
sonra karışmasının şartlarını Türkiye olarak 
düşünmek ve buna bir çare aramak mecburiye
tindeyiz. Bunun da çarelerinin başında, çıban-
başı halinde ikide birde memleketin başını tek 
taraflı bir irade mahsulü olarak belâya sokma 
istidadında olan üsler meselesi teşkil ediyor. 
Üslerden bizim irademizin dışında uçak kaldı
rılacak, casusluk faaliyeti yapılacak veya uçak 
düşürülecek, biz buna karşı; bizim haberimiz 
yok... Bizim hükümranlığımız altındaki bir 
memleketin, başka bir milletin tam olarak hâ
kimiyeti altında kalmasına; bir karış toprağı
mızın bile, müsamaha etmemek mecburiyetinde
yiz. Buradan başlamalıdır, bence. Bizim politi
kamızın rotasını çizmek ve dost ise, müttefik 
ise çağırıp bu memleketleri, her yer bize açık 
olacaktır, demeliyiz. Bu sebeple bendenizin şah
san teklifim; Cumhuriyet Senatosundan bir he
yet, Parlâmentodan bir heyet diyelim, daha iyi
si, Millet Meclisinden de, her siyasi parti tem
sil edilmek kaydı ile, ikili anlaşmaların yazılı 
ve yazılı olhııyanlarını Türk Milleti adına sürat
le kontroldan geçirmelidir, Hükümetle beraber, 
süratle kontroldan geçirmelidir ve millî menfa
atlerime aykırı olanlarını süratle tasfiyeye tabi 
tutmalıdır. 

Zamanın kısalığı sebebiyle ben sadece kendi 
görüşlerimin, Hariciye Vekâletinin notları ara
sında bulunması ve zapta geçmesi temennisi ile 
arz etmiş olacağım ve sözlerime nihayet verece
ğim. 

Amerikalıların bilhassa Trakya'dan sınır 
bölgelerinden muhtarları ve saireyi davet edip, 
15 gün Gölbaşı'ndaki karargâhlarında misafir 
ettikleri, izazı ikram ettikleri söylenir. Sayın 
Dışişleri Bakanımızın zamanına aidolmadığmı 
sanırım, geçen yaz devresindedir. Fakat her 
halde malûmatları olur. Bu nevi, bizimle yakın 
alâkanın, halkımızla, muhtarlarımızla yakın' 
alâkanın sebebini her halde tahkik etmeliyiz. 

Bu PX lerdeki kaçakçılık mevzuu hakika
ten sıksık da söylenir. Bunun önü alınmalıdır. 
Buna gümrüklerde mutlak surette müdahale 



0. Senatosu B : 44 7 . 2 . İ966 O : 3 

edip, hemen bundan başlamalıyız. Memlekette 
esnafın huzurunu da kaçırmaktadır. Bana kaç 
tanesi şikâyet etmiştir : «Beyefendi, biz iş yapa
mıyoruz, bilmem 4 tane Amerikan sigarası; 
Türk halkı Amerikan sigarası içmeden de, viski 
içmeden de pekâlâ yapabilir veya kendi Türk 
viskisini içebilir» demişlerdir. Bu kaçakçılığı 
derece., makam farkı olmadan maalesef Ameri
kan makamlarının, subaylarının hepsinin yap
tığı ifade edilmektedir. Buna ait rakamlar hat
tâ ileri sürülmüştür. Bunun mutlak şekilde kısa 
bir zamanda önlenmesi ricasmdayım. 

Barış gönüllüleri diye bir teşkilât; Türkiye'
de ne barışı ise, bize öğretecekleri, bizim geç
mişimiz, istikbalimiz, bilmem, mazisi olan bir 
milletiz; bize barışı öğretebilecek nitelikte, da
ha onlar yeryüzünde mevcut değilken, daha, İs
panya'da, Fransa'da babalan, dedeleri oralarda 
iken, naklolmadan Amerika'ya filâna, Osmanlı 
imparatorluğu vardı. Türk devletleri vardı ve 
bize öğretecekleri ne barış, ne savaş, bir şey 
yoktu. Bu barış gönüllüleri adı altında hangi 
istikamete yönelmiş bir teşkilât çalışıyor, bilme
yiz. Bu itibarla bu barış gönüllüleri filân işi ar
tık son bulmalı ve buna nihayet verilmelidir. 
Ben' zaten o zaman da bunu beyan etmiş ve ba
rış gönüllüleri hakkındaki o antlaşmanın uza
tılması hakkındaki Kanuna birkaç arkadaşımla 
beraber oy vermemiştik. 

İkili anlaşmalar gözden geçirilmelidir. Bu 
hükümranlık haklarımızı ihlâl eden bölgelerin 
hemen Türk halkının, Türk Hükümetinin, Türk 
ordusunun kontrolü altına girmesi lâzımdır. 
Bunda zaman kaybetmek 3 ncü bir belâ ile ve 
bir olup bitti il'e, Dünya savaşı ile karşı karşıya 
gelmek veya hiç olmazsa bir Vietnam olmak 
tehlikesiyle yüzyüze kalmak gibi korkularla 
bizi rahatsız etmelidir, gerçekten. 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı vaktiniz ta
mam, bağlamanızı rica edeceğim. 

NİYAZİ AĞIRNASLI (Devamla) — Bağlı
yorum efendim, teşekkür ederim. 

Kıbrıs politikasında da görüşümüzü açıkça 
Hükümet beyan etmeli ve buna taraftar topla
malıdır. Bu görüş bağımsız, federatif bir Cum
huriyet olarak ifade edilmişti. Buna taraftar 
olanlar da başta Sovyet Rusya olmak üzere var
dır. Yeni bağımsızlıklarına kavuşan memleket
leri de bu görüşe, anlayışa katmak istikametin

de, oralardaki temsilcilerimizi artırmalıyız. 
Bu arada Kıta Çin'in tanınması da Türki

ye'de, Birleşmiş Milletlerdeki ittifak sayısını, 
bizim lehimizde oy verecek devletlerin sayısını 
artırmış olur. 750 milyonluk bir memleketi ta
nımamak, bilmem Amerika'nın sadece sesine 
uymak doğru olur mu?.. Bu şartlar altında po
litikamıza Atatürk'ün bıraktığı yerden devam 
edecek bir yön çizmemiz ve bunda da gerçek
ten ittifaka vararak memleketin, aziz vatanın 
topraklarına hepimiz birden el koymamız ve bir 
vahdet halinde; önümüzdeki aylarda Dünya 
birçok karışık hâdiselere gebedir, bir vahdet 
içinde bulunmamız gerekir. 

Bütçenin hayırlı olmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alâeddin Çetin, üzerin
de... (Yok sesleri.) 

Sayın Bozcalı, lehte. 
ÖMER LÜTFİ BOZCALI (izmir) — Sayın 

Başkan, Muhterem Dışişleri Bakanı ve Bakan
lık erkânı, kıymetli arkadaşlarım; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin müzakeresi sı
rasında, bendeniz son Orta - Doğu memleketle
rindeki seyahatlarimden edindiğim bilgi ve mü
şahedelerimle bir, iki nokta üzerinde mâruzât
ta bulunmak istiyorum. 

Orta - Doğu islâm memleketlerinde ve bilhas
sa Irak, Suriye, Ürdün ve Kuveyt'te memleketi
mize ve bizlere karşı son derece yakınlık gör
düm. Ticari münasebetlerimizin artırılması arzu 
edilmektedir. Ve bizim memleket için bu mem
leketlerin birer pazar yeri olduğu görülmekte
dir. 

Kuveyt'te Türk Konsolosluğu yoktur. Başka 
İslâm memleketleri konsolosluklarından biriyle 
yaptığım temasta, Kuveyt Emirinin ve halkının 
benim de müşahede ettiğim gibi, Türkiye'ye kar
şı sevgi beslediklerini ve alâka beklediklerini 
öğrendim. 

Kuveyt çok zengin küçük bir memlekettir. 
Her şeyi dışardan geliyor ve çok pahalıdır. Tür
kiye'nin bilhassa yenecek ve içecek şeylerine çok 
ihtiyacı vardır. Bu bakımdan onlarla münase
betler temininde zaruret olduğuna kaaniim. 

Bilhassa üzerinde durmak istediğim husus; 
Kuveyt'te banka muazzam servet terakümü 
«Karzı hasen» suretiyle yani «iyi ödünç verme» 
güzel ödünç verme olarak, ödünç verilecek mem
leketler arıyorlar. «Karzı Hasen» de ancak Müs-
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lüman memleketlerine yapılabilir. Hariciyemizin 
Kuveyt'le yakın münasebetler temin için orada 
bir konsolosluk açması ve orada daimî bir Kon
solosumuzun bulundurulması Türkiye için fay
dalar sağlıyacağını umuyorum. 

Sözlerime son verirken, büyük ve küçük bü
tün hariciyecilerimizin vazife ve mesuliyet aldık
ları dış memleketlerde tarihe, tarih olmak hay
siyet ve hüviyetini veren Türk Milletinden ol
duklarını tanıtıp inandıracak, fikrî ve mânevi 
vasıflara bihakkın sahibolmalarını; her şart ve 
her münasebette millî hayat ve haysiyetimizin 
temsilcileri olarak fikrî ve ahlâki birliğin ka
zandırdığı mefkûreci bir güçle bizi temsil ede
bilme iktidarına sahibolmalarını bekliyor ve is
tiyoruz. 

1966 malî yılı bütçesinin memleketimize ha
yırlı ve Dışişleri Bakanlığımıza verimli ve uğur
lu olmasını temenni eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akça, üzerinde. 
A. ORHAN AKÇA (Kütahya) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler, Sayın Vekil ve Hari-
ciye Vekâletinin mümtaz temsilcileri. 

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiğinden bu 
yana, gelmiş, geçmiş bütün iktidarlar «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» vecizesinin altına gizlenmek 
suretiyle dış politikayı takibetmek hususunda 
âdeta ittifaka varmışlardır. Fakat, asla, «Yurt
ta sulh, cihanda sulh» vecizesinin içerisinde zım
nen mevcudolan şahsiyetli dış politikaya getire
memişlerdir, arkadaşlarım. 

27 Mayıs ihtilâlinin aksiyon adamları olan 
Millî Birlik Komitesinin şerefli üyeleri, Kıbrıs 
genel görüşmeleri dolayısiyle vermiş oldukları 
önergenin esprisi, Kıbrıs hususunda bir genel 
görüşmeden ziyade, dış politikanın bir revizyo
na tabi tutulması esprisi idi. Ve bu hususu bu
rada tescil etmekte fayda görüyorum. 

Aziz arkadaşlarım, C. H. Partisi Mr. John-
son'un mektubunun açıklanmasında direndi. Bu
na mukabil Millet Partisinin Genel Başkanı Os
man Bölükbaşı bu hususta Rus notasının açık
lanmasında İsrar etti. Şu halde Türkiye, Ame
rikan ve Rus menfaatlerinin çarpıştığı bir bölge 
ve bir ülke mahiyetini iktisabetmiştir ki, bunun 
ıstırabım bendeniz bir senatör olarak hissetmek
teyim. Ben Süleyman De mirel Hükümetinin ar
tık Türkiye'yi Amerikan ve Rus menfaatlerinin 
çarpıştığı bir ülke olmaktan çıkaracak, şahsiyet

li bir dış politikayı takibeden bir Hükümet ol
masını arzu ediyor ve temenni ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, bugün Türkiye'mizin dün
ya politikasındaki mevkiini tâyin etmek mecbu
riyetindeyiz. Türkiye, Kuzey - Atlantik Ant
laşmalarının Mümzileri arasındadır. Binaenaleyh 
bu antlaşmaların Türkiye'ye tahmil ettiği veci
belere tahammül ve sağladığı menfaatlerden de 
istifade etmek mecburiyetindeyiz. Ancak bu hu
susta bir noktaya işaret etmeme müsaadenizi ri
ca edeceğim. 

Kuzey - Atlantik Andlaşmaları mümzileri 
arasında bulunan sair devletler bizden evvel Sov
yet Rusya ile münasebetlerini normalleştirmek 
hususunda geniş bir tandansa sahiptiler ve bu
nu tatbik sahasına koydular. Bunun sebebi, Sov
yet Rusya'nın barış içinde yaşamak arzusunun 
sadece arzu sahasında kalmak değil, fiiliyata in
tikal ettirilmesinden sonra vukubulmuştur. Bu 
itibarla, bizim de bugün bu espri dahilinde Sov
yet Rusya ile münasebetlerimizi normalleştir
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. Ancak, Sov
yet Rusya'ya şunu hatırlatmak mecburiyetinde
yim ki, bu münasebetlerimizin inkişafı, bu Dev
letin Kıbrıs ihtilâfında takınacağı tavır, müna
sebetlerimizin norm ali estirilmesinin nisbetini ve 
kriterini tâyin edecektir. 

Aziz arkadaşlarım, Kıbrıs mevzuunda gerek 
Büyük Millet Meclisinde ve gerek Senatoda ga
yet etraflı görüşmeler yapıldı, fakat ben şimdi 
Sayın Hariciye Vekilinden muayyen bulunan 
hususlar muvacehesinde Yüce Cumhuriyet Se
natosunu tenvir etmesini rica edeceğim. 

Hukuku hususiyede nasıl ki, bir dâvanın 
müddeabihi sabit ve belli olması lâzım ise, dev
letler umumi hukukunda da vaziyet aynıdır. Sa
yın Bakanımız gerek Mecliste ve gerekse Yüce 
Senatoda yapmış olduğu konuşmalarında, Lon
dra ve Zürich Andlaşmalarmın, şartlarını değiş
miş olması muvacehesinde ortadan kalktığı iddi
ası karşısında, Londra ve Zürich Andlaşmaları
nın yürürlükten kalkmadığı müdafaası içinde 
bulunmuş olmamız muvacehesinde, bir Devlet
ler umumi hukuku ihtilâfının meydana geldiğini 
izah etmiş bulunmaktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, nasıl ki, (hususi hukukta 
müddeabihi belli olmıyan bir ihtilâfın rüyeti 
mevzuubahsolamazsa, devletler umumi hukukun
da da aynı vaziyetin mevcudolduğunu iddia et-
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tim. Şimdi ortada bir ihtilâf olduğuna göre, bu 
ihtilâfın hangi mercide dermeyanı ve neticenin 
istihsali hususunda Hükümete yardım edilebilir 
esprisi içinde bâzı tekliflerde bulunacağım. 

Aziz senatörler, beynelmilel ihtilâflarda Lâ-
hey Adalet Divanının bu mevzularda yetkili ol
duğunu iddia ediyorum. Bu Divana hayatiyet 
veren şartın 36 neı maddesi, bu nevi ihtilâflarda 
divanı salahiyetli kılmıştır. Bilmiyorum, Dışiş
leri Bakanımız bu hususta ne düşünüyor? Bu 
hususu izah etmelerini kendilerinden rica ediyo
rum. 

Şöyle bir sual ile karşı karşıya kalınabilir. 
Eğer ihtilâfa düşmüş olan devletler Divanın ar
bitrajını kabul etmiyecek olurlarsa, yetkisizlik 
meselesi mevzuubahsolabilir. Fakat, Yunanis
tan'ın taraf olması muvacehesinde, garantör dev
let olarak bu ihtilâfta arbitrajı kabul etmediği 
takdirde, zannediyorum ki, beynelmilel kaza or
ganlarındaki iddiamızı dermeyan hususunda da
ha rahatlığa kavuşabileceğimizi Bakana ve Ha
riciye Vekâleti teknisyenlerine izah etmek iste
rim. 

hususunda fikrimiz tam mıdır ve tıpkı C. H. P. 
hükümetleri zamanında olduğu gibi bunu müza
kereye hazır mıyız veyahut taksimi mi istiyo
ruz? Zekâsından emin olduğum Dışişleri Bakanı 

. bu 'suale şu şekilde cevap verecektir: 
BAŞKAN — Görüşlerinizi bağlayın, Sayın 

Akça. 
ORHAN AKOA (Devamla) — Bağlıyorum, 

efendim. Büyük zekâlariyle diyeceklerdir ki, dış 
meselelerde, evvelden tâyin edilmiş rijit ve katı 
tedbirlerle gidilmez. Binaenaleyh, orada hasıl 
olacak olan vaziyete göre biz bu işi idare ederiz, 
şeklindeki beyanına iltifat etmiyeceğimi peşinen 
söylemek isterim. 

Çok daha geniş şekilde dış mevzuları konuş
mayı isterdim. Fakat vakit ve nizamlara riayet 
etmek mecburiyetindeyiz. Bu itibarla Hariciye 
Vekâletinden muayyen mevzular hususunda bâ
zı suallerim olacaktır. Bunları dermeyan etme
me müsaade buyurmanızı hassaten rica edece
ğim. 

1. — Hariciye Vekâleti bütçesi hususunda ra
portör tâyin edilen sayın arkadaşımın tanzim et
tiği raporda, Türkiye'nin Ortak Pazarla olan 
münasebetlerini tâyin eden bir pasaja tesadüf 
etmedim. Çok ağır bir şey, arkadaşlar. Bugün 
Ortak Pazar mevzuu hususunda Alman Hariciye 
Ve'ki'linıin vâki teklifleri Hariciye Vekâleti tek
nisyenleri tarafından bilinmektedir. Bu mevzu 
üzerinde Sayın Bakanın Yüce Senatoyu tenvir 
etmesini hassaten rica edeceğim. 

ikinci mesele, Hariciye Vekâleti bir kurt me
selesinin mevcudiyetini kabul ediyorlar mı? Eğer 
böyle bir mesele mevcutsa, bu hususta alınması lâ-
zımgelen tedbirlerin ne olduğunun izah edilme
sini de hassaten Bakandan rica edeceğim. 

Üçüncü husus, eski Başbakan Sayın Suat 
Hayrı Ürgüplü tarafından, pek muhterem ve 
ehliyeti tarafımca müsellem olan Sayın Feri
dun Cemal Erlrin'e tevcih edilen bir sualin ce
vabını henüz almış durumda değilim. Geçen se
ne bu sual tevcih edildi, ben tekrar ediyorum. 
Patrikhanenin bugün nişan gibi bâzı imtiyazları 
tevzi ettiği iddiası karşısındayız. Sayın Bakanın 
bu hususa değinmesini hassaten rica edeceğim. 

Dördüncüsü; Hariciye Vekâletinin bilhassa 
KominiSkasyon imkânlarının geniş okluğu bu 
devrede sayın Muhalefet Reisi İnönü'nün Ame
rika'da bulunduğu zaman zarfında ihtiyaç gös
terdiği bâzı malûmatın zamanında kendisine 

Aziz arkadaşlarım, objeyide tâyin etmek mec
buriyetindeyiz. Yani müddeabihi. Sayın muha
lefet partisi sözcüsü Nihat Erim, muhalefette 
iken bir türlü müddeabihi tâyin edemezken, Bü
yük Millet Meclisinde yapmış olduğu konuşma
da konfederasyon veya federasyon taraftarı ol
duğunu izah etti ve bayrağını dikti. Fakat biz, 
Halk Partisi iktidarlarında bir türlü Kıbrıs ih
tilâfının müddeabihini tâyin edememenin üzün
tüsü içerisindeydik. Sayın İnönü Amerika'ya gi
derken bizden vâsi salâhiyet istedi. Hiç kıskanç 
davranmadık ve bir tek kırmızı oy, beyazdan 
fazla takdirde emaneti sahibi aslisine iade edece
ğim, dedi. Fakat biz hiç hasis davranmadık ve 
kendisini geniş salâhiyetle teçhiz etmek suretiyle 
Amerika'ya yolladık ve Amerika'ya giderken 
Sayın Paşamıza; niçin gidiyorsunuz tezimiz ne

dir şeklindeki suale; «Davet ettiler, gidiyorum, 
bu itibarla size fazla bir şey söyliyecek durumda 
değilim, davete icabet etmekten başka yapacak 
birşey yok.» dediler. Bu itibarla ben haftalık 
yeni Hükümete tavsiye ediyorum; müddeabihi 
tâyin edelim, konfederasyon mu istiyoruz, fede
rasyon mu istiyoruz, yoksa birinci Acheson plâ
nında olduğu gibi, Türk vatanının aynlmaz bir 
parçası olarak, muayyen bir arazinin bize ilhakı 
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vâsıl olamaması neticesinde ruhunda uyanan 
bir deprasyonu ağır kelimelerle Hariciye Vekâ
letinin teknisyenlerine izah etmişti. Bu hususta 
bir tedbir alınmış mıdır? Bu yarın benim Baş
vekilimin, benim vekilimin başına da gelebilir. 
Bu itibarla Vekilin bu hususta bizi tenvir etme
sini hassaten rica ediyorum. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bağlarken bir 
hususa daha temas edeceğim. Biz muhalefettey
ken büyük ıztırap çektik. Haricî mevzularda 
Hükümet tarafından sevk edilen âli tasarruflar
da muhalefete haber verilmemesinin ıztırabmı 
çekmiş bir partiyiz. Bugün iktidara geçtik, dün 
çekilen ıztırabm bugün tekrar edilmem asini 
hassaten rica ediyorum. Bizim, eski koalisyon 
devrinin Başvekilliğini deruhde etmiş olan Sa
yın Ürgüplü'nüıı açmış olduğu güzel bir çığırı 
benim Hükümetimin de devam ettirmesini has
saten rica ediyorum. Büyük, âli meselelerde 
muhalefetle sıkı teşriki mesai edilmek suretiyle 
netice istihsaline çalışmasını hassaten rica eder, 
Yüce Senatoyu sonsuz saygılarımla selâmlamak
la huzurunuzdan ayrılırım, -efendim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Önal, lehte. 

. SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, sayın Hariciye Vekâleti Er
kânı bir memleketin haricî politikasının kuvvet 
kaynağı, o milletin kendi vatanı ve millî hu
dutları içinde, huzur ve sükûn içerisinde birbi
rine bağlı ve kenetli iolnıasma bağlıdır. Biz iç 
meselelerimizde ayrı ayrı partiler olarak, belki 
bu memleketin rahatını, refahını veya her hangi 
bir meselesini çekişerek, didişerek bir neticeye 
götürürüz. Ama, yine bu memleketin, bir mese
lesini değil, dünya tarihinde var veya yok olma
sının ve dünya Devletleri muvacehesinde şerefli 
bir millet, şerefli bir Devlet olmanın haysiyetini 
Hariciye Vekâletimizde temsil etmekteyiz. O 
halde bu makamın diğer vekâletlerden ayrı bir 
hususiyeti vardır. Bu halkımdan Türk Milletinin 
haricî politikasında partiler fikir verir, fakat 
bir tehlike karşısında bütün Türk Milleti yek 
vücut olur, hariçten gelecek her hangi bir 
tehlike ikarşısmda düşmandan daha kuvvetli ol
manın mesnedini, istinatgahını, mânevi kudre
tini, bu Türk'lüğe has şeref ve haysiyet için
de bir arada olmakta bulur. Bu bakımdan haricî 
politikada muvaffak olacaksaik, müşterek poli-

tikaımız dünya politikası içerisinde şerefli 
mevkiini alması lâzımgelir. 

Şimdi bir Kıbrıs mevzuu vardır. Bu Kıbrıs'a 
ben Hatay'ın ilhakından, 12 adanın elden çıkı
şından gireceğim. Muhterem arkadaşlarım, Ata
türk Hatay'ı Anavatana ilhaJk ederken yine bir 
Fransa vardı ve Avrupa'nın en büyük kara or
dusuna sahipti. Yine ardımızda Rusya vardı, 
yine o devrin en kudretli Devletleri arasında idi. 
Ama, Atatürk yekvücut olmuş bir milletin ku
mandanı olarak, haricî politikadaki dirayetini 
gösterdi, büyük kumandanlığını gösterdi, Devlet 
adamlığını gösterdi, Hatay'ı ilhatk etti ve çıt 
çıkmadı. Bu bir. 

İkinci Dünya Harbinde bütün Devletlerin 
toprak bütünlüğü kaybolmuş, istiklâl ve hürri
yetleri çiğnenmiş galip, mağlûp Devletler belir
siz hale gelmiş, son anda biz müttefikler cep
hesine katılarak İtalya ve Almanya'ya ilânı 
ilânı harb ettik. İlânı harpte 12 adayı Yunanlı
lardan değil, ilânı harbettiğimiz Devletten Ana
vatana katabilirdik. Ve bu teklifi de aldık. Fa
kat maalesef bunu başaramadık, Yunanlılara 
teslim ettik. Mademki ilânı harbettik, alaydık, 
icabederse sadaka olarak Yunanlılara verey
dik. Ama şimdi 12 adanın elimizde olması büyük 
mâna taşırdı. İşte Devlet adamı odur ki, istik
bale muzaf gelecek tehlikeleri o anda görüp, o 
anda bir karara bağlaması lâzıaııgelirdi. Ben 
ilânı harb ederek 12 adaya çıkmış olsaydım ve 
orada bu işi muhafaza etmiş bulunsaydım, bu 
Enosis denen ahtapotun kolu 12 adayı delerek 
Kıbrıs'a uzanamazdı, orada kırılırdı, arkadaş
larım. Ben bu bakımdan... 

FERİT MELEN (Van) — Git al, öyleyse... 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Müsaade bu

yurun, gidip alırız inşallah, nasibolursa. Ben al-
mıyacağrm, sen de benimle gidip alacaksın, be
yefendi. Müşterek dâvada sen - ben yok, biz va
rız. Türk Milleti vardır. Onun iein «git al» di
yemezsin. Eğer haysiyetimiz, birgün çiğnenir 
ise, Ferit Melen ve Saıkıp Önal Parlâmentoda ol-
mıyacak, orada kurşun atacağız, arkadaşlar, 
bu böyledir. (C.H.P. den müdahaleler). 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmemenizi 
rica edeceğim. Aslî kaide budur. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Şimdi, Kıbrıs'ı 
biz en iyi şartlar içinde teslim ettik iddiası var
dır, Sayın İnönü Hükümetinin. Biz de şunu arz 
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edeyim ki, zamanın Hükümeti Kıbrıs'ı daha iyi 
şekilde (teslim etti. Bir Anayasa vardır, bir ida
resi vardı. Bir ıkere o zaman Makarios denen 
kara papazı buraya davet ettik. Ondan gitti 
icat çıkardı. Ondan sonra birtakım çıkmazlara 
girdi. Ondan sonrada en iyi şartlar altında tes
lim ettik dermek insafa sığmaz. Ama her ne olur
sa olsun birbirimize kabahat bulacak değiliz. 
Bir arada olacak, bir dâvada olacak, Kıbrıs'ta 
kan akacaksa; Türk Milleti harbden korkmaz, 
ölmesini bilmiyen bir milletin yaşıyamıyacağmı 
bilen bir soy, bu aslî kararı, bu millî kararı ver
mekten çelkinmiyeeektir. 

BAŞKAN — Sayın önal bağlayın lütfen. 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — Benimde ko

lumda saat var, bakıyorum. Daha vaktim var. 
BAŞKAN — Efendim, tam 9,5 dakika oklu. 
SAKIP ÖNAL (Devamla) — E ğ e r birgün 

Yunanistan'la ıhanb maıkadderse, 30 Ağustos't a 
aldıkları dersin daha büyüğünü alacaklardır. Bu 
defa Ege denizinle değil Adriyatik denizine Türk 
süngüsüyle sürülecek ve denize dökülecektir, ar
kadaşlarım. (Bravo sesleri) Evet, yalnız bu 
bravolar içinde bir alay varsa, bu benim değil, 
Türk'lüğün haysiyet ve şerefinin alayıdır. 

BAŞKAN — Saym önal, bir senatörün bir 
senatöre karşı, >o düşündüğünüz fikre sahibol-
•maısı mümkün değildir. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Biz ifadeyi ga
yet iyi biliyoruz. Fakat biz burada çok sevdi
ğim Esat Mahmut Karaıkurt'u yürekten alkış
lıyorduk. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Ben de seni yürekten alkışlıyorum. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Çünkü bu dâ
va her şeyden ciddidir. Bu bütçe diğer vekâlet
lerin bütçesi gibi değildir. Bu bir Kıbrıs dava
sıdır. Bu, bir milletin davasıdır. Bu, tarihî şanlı, 
şöhretli bir milletin davasıdır. Hesaba kitaba 
gelmiyen, hiçbir hesapla ölçülemiyen asîl, harbçi 
bir millete uzatılan dil yarasıdır, söz yarasıdır, 
haysiyet yarasıdır. Haysiyetimizi biliriz, icabe-
derse her yerde korumaya hazırız. Bir millete 
başka bir milletten hayır geleceğine inanmıyo
rum. Biz ancak bize faydalı olabiliriz. Türk'e 
Türkten gayrisinden fayda gelmez. Belki tari
hî gelenekleri itibariyle ahbapları, arkadaşları 
olabilir. Devletlerin dostluğu değil, Hükümetle
rin dostluğu değil, milletler hakiki birbirini se

viyor ise o zaman dostluklar karşılıksız olur. 
Ama ben Yunanistan'la, dün Anadolu'nun bağ
rında yapmadığı rezaleti bırakmasın, bugün 
dost olayım, en nihayet benim Cenup kanadım
da millî emniyetimi sarsıcı ve beni bir nevi ahta
potun kolu gibi çevirici hale geldiği zaman, 
elbetteki Türklük haysiyet ve şerefini çiğnet-
miyeceğim, arkadaşlar. Eğer birgün Yunanis
tan'la bir harb oluma, bu parlâmentodan istifa 
edip, kurşun atacağımı, arkadaşlar. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar). 
BAŞKAN —- Kişisel görüşler bitmiştir. Baş

ka görüşecek sayın üye yok. Söz Dışişleri Baka
nı Saym İhsan Saibıi Çağlayanıgil'de. 

Buyurun Saym Oağlayangil. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGİL (Bursa) — Saym Başkan, pek 
muhterem arkadaşlarım; Dışişleri Bakanlığı 
Bütçesi dolayiisiyle gerek grupları, gerek şahıs
ları, adına bizi kıymetli irşatlariyle aydınlatan, 
yol gösteren muhterem arkadaşlarıma en derin 
şükranlarımı sunarım. 

Saatin gecikmiş olmasına rağmen Yüce He
yetinizi dış politikamızın bu günkü safhası hak
kında kısaca aydınlatın aklığı ma yüksek müsaa
delerinizi rica ederim. 

Memleketimizin dış politikasının hedefi ve 
esasları hakkında huzurunuzda sadece üç ay ev
vel okunmuş olan Hükümet programımda yeterli 
bilginin esasen verilmiş olduğunu göz önünde 
tutarak, konuşmalında, o damlandan beri vukua 
gelmiş inkişaflar ve tahassül etmiş yeni durum
lar hakkında görüşlerimi ifade etmekle yetinece
ğim. Bununla beraber, konuşmamın hemen ba
şında bir hususa ehemmiyetle işaret etmek iste
rim. Bu, Hükümetler değişse de kendisi de-
ğişmiyeeek olan Türk dış politikasının anahede-
fidir. Hükümet programında da gayet özlü ola
rak ifade edilmiş olduğu gibi, dış siyasetimizin1 

hedefi, Türkiye'nin bir kül halinde uzun va
deli mıillî menfaatlerinin korunmasıdır. Bunu 
böylece bir defa daha kaydettikten sonra, dün
yamızın bugün arz ettiği politik manzaranın 
genel hatlariyle bir tablosunu çizmek ve ondan 
sonra da Türkiye'nin bu genel tablo içindeki 
yeri ve faaliyeti hakkında izahatta bulunmak 
isterim. 

Milletlerarası durum, bugün, İkinci Dün,ya 
Savaşının akabinde başlıyan soğuk harbin şekil 
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verdiği katı ve nisbeten basit politik görüşlerle 
izahı kabil olmıyan mudil bir terkip içine girmiş 
bulunmaktadır. Harbden sonra iki kutup etra
fında toplanma şeklinde veçhe alan milletlerarası 
miinasabetler, bugün aynı kesin hatalı hali mu
hafaza etmekten çok uzaktır. Savaşın hızlandır
dığı bağımsızlık cereyanı neticesinde sayısı elliyi 
mütecaviz ülkenin istik]âle kavuşması, ortaya, 
mevcut iki blok dışında kalmakta menfaat gö
ren kalbalık bir tarafsızlar grupu çıkarmıştır. 
Bunun dışında, nükleer silâhların, teknolojinin 
hudutsuz imkân ve gelişmeleri sonucu eriştiği mu
azzam imha kapasitesi, bu silâhlara sahip bloklar 
aracındaki 'münasebetlerde bir nevi dengenin 
teessüsüne yol açmış ve blok politikasında teen-
nive drfha geniş bir yer verildiği görülmüştür. 
Hattâ aralarında devam eden ideoloji farklarına 
ve menfaat çatılmalarına rağmen, nükleer silâh
ların ezici üstünlüğüne sahip iki dev rakibin, 
bir nül^ecr savaşı önleme konusundaki müşterek 
sorumluluk hissi 'diye va.sıflandırabileeeğimiz bir 
clavramş içine girdikleri müşahede edilmektedir. 
1063 yılında, nükleer deneme1 erin yasaklanması 
konusunda yapılan anlaşma, menfaat ihtilâfları
nın 'br.ski kalmasına rağmen bâzı konulara olum
lu açıdan bakmanın pekâlâ kabil olduğunu göste
ren ve insanlığa umut veren bir gelişme olmuş
tur. Zikrettiğim nükleer dengenin bir nükleer 
harb ihtimalini bir dereceve katar azaltmış ol
ması. şiddetli gerginliğin hüküm sürdüğü devre
de geri plânda bırakılan millî tutum ve mülâha
zaların oKava çıkmasına müsait bir hava da ya
ratmaktan hali kahııamıştır. 

Bunun neticesinde, bloklar başlangıçtaki katî 
şekillerini kaybetmiş ve çeşitli zümrelere mensup 
memleketler arasında, ideoloji ve menfaat farkla
rına rağmen, siyasi ve ticari münasebetler ge
lişmeye başlamıştır. Sulh içinde birlikte yasa
ma., bir nükleer savasın azîm tahribatından ka
çınmak ist iyen insanlığın yöne^ceği yegâne 
alternat'fi teşkil etmektedir. Tarafların sulh 
içinde birlikte yasama kaidesinin mânası üze
rinde farklı görüşlere sahibolması ve diğer ta
raftan bu kaidenin henüz bütün ülkeleri etra
fında samimiyetle toplıyan bir vihat kazanmış 
tbulunniHma-ı, insanlığı devamlı ve emin bir 
barışa götürecek yolun henüz uzun ve çetin ol
duğunu ve bu konuda fazla iyimser romanın 
gerçekçi bir tutum teşkil etmiyece^ini gözle-
önüne seren vakıalardır. Uzun müddet iştiale 

en müsait bölge olarak görünmüş olan Avrupa'da, 
NATO'nun sağladığı kuvvet dengesi sayesinde, 
bugün gerginliğin Önemli ölçüde azaldığı görül
mekle beraber dünyamız, bu durumdan inşi
rah duyabilmekten uzaktır. Zira, gerginlik ha
vasının zail olmuş bulunmasına rağmen ihtilâf
ların temelimde yatan mesleler olduğu gibi dur
maktadır. 

Diğer taraftan Asya'da bütün barışsever ül
keleri endişeye sevk eden bir savaş hali mevcut
tur. ve bu, dünya sulhu için vahîm ihtilâflara 
istidat taşıyan bir mesele olma karakterini daima 
muhafaza etmektedir. Vietnam savaşının âdil 
bir barışla son bulması sadece Güney - Doğu As
ya'da değil bütün dünyada güveni artırıcı ve ba
rışa hizmet edici bir gelişme olacaktır. Amerika 
Birleşik Devletlerinin, Güney Vietnam'ı kuvvet 
zoru karşısında terk etmeye niyeti olmadığım 
beyan ederken, savaşı ve ihtilâfı sona erdirmek 
için sulh masasına oturmaya hazır olduğunu ifade 
ötmesini ve hattâ devrımlı sulüı tekliflerinde bu
lunması memnunluk yaratıcı bir olaydır. Ümidi
miz ve temennimiz, karşı tarafın da teklif edilen 
müzakere şıkkını benimsemesiyle, sadece askerî 
tedbirlerle halli imkânsız görünen bu meseleye 
sulh masasında çare bulunması ve Vietnam hal
kının biran evvel sulha kavuşmasıdır. 

Milletlerarası durumun kısaca tasvirine çalış
tığım bu mudil manzarası karşısında Türkiye'nin 
dış politikasını, her türlü gelişmeleri dikkate alan 
bir istikamet içinde bulundurmaya itina göster
diğimizi ifade etmek isterim. Yüksek Heyetinizce 
da takdir buyurulacağı veçhile, düyanm devam
lı barış şartlarına kavuşmaktan uzak olduğu ve 
silâhsızlanma müzakerelerinin fiilî neticelerini 
henüz veremediği bir ortam içinde Türkiye, 
kendi güvenliğini sağlamak için gerekli teyak
kuzunu elden bırakmamak mecburiyetindedir. 
Güvenliğimiz konusunda kendi PÜeümüze dayan
dığımız gibi, meşru savunma hakkımızı, . Bir
leşmiş Milletler Anayasasının tanıdığı bölgesel 
.avunma paktları çerçevesinde tarsin zaruretine 

de her zamanki kadar kaani bulunuyoruz. Av-
mpa'da barışın korunmasında bugüne kadar 
\ ı va t î rol oynamış olan Atlantik İttifakının bu 
fonksiyonunu devam ettirmesinde kendi eiheti-
-nizden ve nonsubu bulunduğumuz Batı camia-
•nm güvenliği açısından lüzum ve geniş favda 
mülâhaza etmekteyiz. Değişen dünya şartlası 
NATO mm bir intibak lüzumu üzerinde çalış-

— 177 
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masını gerekli kılabilir. Nitekim, bu ittifak çer
çevesinde müttefikler arasındaki işbirliğinin ve 
müşterek savunma tertiplerinin alması gereken 
istikamet konusunda çeşitli düşüncelerin or
taya çıkmakta olduğu görülüyor. 1969 yılında 
20 yıllık Andlaşma süresinin sona ereceğini göz 
önünde tutan Bakanlığım, bütün bu gelişmeleri 
dikkatle izlemektedir. 1969 yılında şartların 
ne olabileceği bugünden kesin olarak hesoplana-
mazsa da, NATO Andlaşmasmda bir revizyon 
ihtimaline karşı tutumumuzun genel hatlarının 
şimdiden ifadesinde bir güçlük olmadığı kana
atindeyim. NATO'nun şimdiki kollektif savun
ma geyesini muhafaza etmesi, üyeler arasında 
eşitlik prensibinin hâkim tutulması, müşterek 
savunma için yapılacak, katlanılacak ortak fe-
dekârlıklarm hakkaniyet dairesinde ve oranlı 
şekilde tesbiti ve Türkiye'nin içinde bulunduğu 
bütün bölgenin savunmasının sağlanması bu 
nieyanda zikredilebilecek hususlardandir. 

Türkiye 1952 yılında NATO'ya, bu ittifakın 
kendisine sağlıyabileceği faydalarla yükliyeceği 
vecibeleri inceden inceye tetkik ettikten sonra 
bilerek ye istiyerek girmiştir. O tarihten bu 
yana bu tedafüi ittifakın güvenliğimizi sağla
mak bakımından bize çok faydalı hizmetler gör
düğünü açıkça söylemek ve teslim etmek mec
buriyetindeyiz. NATO'nun bizim bakımımızdan 
fayda ve lüzumunu gereği gibi değerlendirebil
mek için, bizim bu ittifaka neler bekliyerek gir
diğimizi ve onun bize bu beklediklerimizi ne nis-
bette sağladığını serin kanlılıkla ölçmek icahe-
der. Bu görüşten hareketle Yüksek Heyetinize 
beyan etmek isterim ki, NATO'ya iltihakımızdan 
bu yana geçen zaman zarfında bir tedafüi itti
fak olarak Türkiye'nin dış güvenliğinin sağ-
lanması bakımından bizim için kıymetli hizmet
ler görmüştür ve bu şartlar devam ettiği müd
detçe bu ittifak manzumesinin dürüst, hakla
rını ve vecibelerini bilen ve kendisine bu sıfatla 
muamele edilmesini talebeden bir üyesi olarak 
teşkilât içinde kalmaya ve eskiden olduğu gibi 
yapıcı bir rol oynamaya devam etmek azim ve 
kararındayız. 

Bölgemiz güvenliği için önem atfettiğimiz bir 
savunma tertibi olan CENTO içinde diğer iki 
bölge memleketi olan İran ve Pakistan için duy
duğumuz derin dostluk ve kardeşlik hislerini 
burada bir defa daha zikretmek isterim. Bu iki 
asil millete ve onların mümtaz idarecilerine dâ

valarımız için daima gösterdikleri samimi da
yanışmadan dolayı Hükümet ve milletimiz adına 
Yüksek Heyetiniz önünde tekrar en samimi te
şekkürlerimizi iblâğ etmeyi yerine getirilmesi 
zevkli bir vazife telâkki etmekteyim. 

Kardeş Pakistan'ın da büyük bir millî mese
lesi haline gelmiş Keşmir dâvasında kendisine 
elimizden gelen her türlü müzahereti göstermek 
kararındayız. Bu meselenin, daima temenni et
tiğimiz gibi sullıçu yollarla halli hususunda müs
pet bir adım teşkil eden Taşkent görüşmelerini 
memnuniyetle kaydediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu günler

den itibaren titizlikle takibine riayet eylediği
miz ana dış politika prensiplerinden biri de 
komşularımızla hak eşitliğine ve karşılıklı say
gıya dayanan iyi münasebetler tesis ve idame 
ettirmek için tarafımızdan elden gelen gayreti 
esirgememektir. 

Bu görüş çerçevesi içinde Türkiye'nin Sov
yetler Birliğine müteveccih dış politikasının te
melini, bu büyük Şimal komşumuzla iyi kom
şuluk münasebetlerini idame etmek arzusu teş
kil etmiştir. 

Sovyetler Birliğinin de memleketimize müte
veccih politikasında bir değişiklik olduktan ve 
bu memleket, Türkiye'nin mevcut ahdî taahhüt
lerinin, iyi komşuluk münasebetlerinin gelişti
rilmesine bir mâni teşkil etmediğini açıkça ka
bul ettikten sonradır ki, münasebetlerimizde 
yeni bir devrin açılması mümkün olmuştur. 
Türkiye bu esaslar çerçevesinde Sovyetler Bir
liği ile münasebetlerini mevcut imkânları kul
lanarak, mümkün olan en iyi seviyeye yükselt
mek için kendisine düşen her türlü gayreti sarf 
etmekten geri kalmıyacaktır. 

Türkiye - Sovyetler Birliği münasebetlerinde 
aldığını memnunlukla müşahede eylediğimiz 
yeni ve müspet istikametin Doğu ve Batı âlem
leri arasındaki temaslarda son seneler zarfında 
kaydedilen gelişmelerle tam bir paralellik arz 
ettiğini de bilhassa belirtmek isterim. Bu iti
barla, biz, iki memleketin aralarında iyi kom
şuluk münasebetleri geliştirmekle, sadece kendi 
millî menfaatlerine hizmet etmekle kalmayıp, 
aynı zamanda bölgemizde ve dünyada barışın 
takviye ve tarsinine de büyük ölçüde faydalı 
olduklarına kaaniiz. 
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Balkanlarda barış ve istikrarın korunması 
ile' yakından ilgiliyiz. Bu yapıcı düşünce ile, 
Türkiye'yi Avrupa'ya bağlıyan yol üzerinde bu
lunan Balkan komşularımızla ticaret ve turizm 
alanlarında gittikçe gelişen bir işbirliği içinde 
çalışıyor ve bunun ilgili memleketlerin müstak
bel menfaatlerine hizmet ettiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yakın - Doğu ve Magreb'teki Arap ve İslâm 

ülkelerinin ekserisi ile aramızda mevcut derin 
tarihî, dinî, sosyal ve kültürel rabıtaların, sağ
lam temellere istinadettiği, gerçeklere uyduğu 
ve milletlerimizin samimî hissiyatına cevap ver
diği son defa Kıbrıs konusunda Birleşmiş Mil
letlerde cereyan eden müzakereler vesilesiyle bir 
kere daha tebarüz; etmiştir. Filhakika, müza
kerelerin en müşkül anlarında Suudî Arabistan, 
Irak, Cezayir, Libya ve Afganistan temsilcile
rinden gördüğümüz çok kıymetli yardımlar ve 
bu delegelerin bizimle tam bir dayanışma içinde 
bulunmaları bizi çok mütehassis etmiş ve şük
ranlarımızı mucib olmuştur. 

Bizim samimî temennimiz, Araplar arasında 
bir tesanüt havasının teessüs etmesi ve bu mü
sait atmosfer içinde Arap ülkelerinin iktisadi 
kalkınmalarını gerçekleştirmeleridir. Bu şekil
de ortaya çıkacak müttehit ve müreffeh bir Arap 
alemiyle, Orta - Doğu ve Doğu - Akdeniz böl
gesinde sulh ve istikrarın tarsinine müştereken 
çalışmaktan Türkiye büyük bir memnuniyet du
yacaktır. 

Afrika ve Asya'da bağımsızlıklarını yakın 
geçmişte elde etmiş genç ülkelern, mazideki acı 
tecrübelerinin ye dâhilde çözüm bekliyen bâzı 
güç problemlerinin tesiriyle, kayıtsız şartsız ba
ğımsızlık, emperyalizm ve neo - kolonyalizm 
aleyhtarlığı, şelf - determination, askerî üsle
rin tasfiyesi gibi bâzı ilkeleri âdeta bir taassup 
halinde savuduklarım biliyoruz. 

Bundan 46 yıl önce sömürcecilik zihniyetine 
karşı zamanın çok müşkül şartları içerisinde, 
parlak bir mücadelenin ilk örneğini vermiş olan 
Türkiye, insan haysiyeti ile bağdaşmıyan bu 
mefhumların tarihe karışmakta olmasından el
bette ki büyük memnunluk duymaktadır. Ba
ğımsızlığın kıymet ve nimetlerini gereği gibi 
takdir etmek hususunda da kendileriyle birle-
şiyoruz. Onları çok üzen ve büyük infiallerini 
mucib olan ırk ayrımı fikrini biz de şiddetle red

dediyoruz. Ancak bu ilkelerle birlikte ele alın
ması mûtadolari daha birçok prensip ve mef
humlar var ki, bunların, müşahhas şartlar na
zarı itibara alınmaksızın, münhasır ve mücerret 
bir surette tatbiki, bu ülkelerce de ne kadar 
çok özlendiğini bildiğimiz hak ve adaletin tecel
lisini her zaman temin edemez. 

Asya ve Afrika ülkelerinin, mukaddes pren
siplerini bâzı gizli emeller için istismar gayreti 
gösteren davranışlar karşısında gittikçe daha 
müteyakkız ve ihtiyatlı bir tutum takınmaları 
temenniye şayandır. Bu memleketlerle müna
sebetlerimizi sıklaştırmak için kendi cihetimiz
den girişmiş olduğumuz gayretlere devamda ka
rarlıyız. 

Sayın senatörler, 
Kıbrıs meselesinde son aylar içinde vuku-

bnlan gelişmeler hakkında Yüce Senatonuzda 
Ocak ayı içinde yapılan genel görüşmeler dola-
yısiyle etraflı bilgi arz etmiştim. Bu itibarla, 
şimdi genel görüşmeden bu yana vukubulan in
kişafları hülâsa etmekle yetineceğim. 

Birleşmiş Milletler Assamblesinin Kıbrıs ko
nusundaki kararından sonra hâsıl olan safhanın 
kıymetlendirilmesini yapmak ve ihtilâfın hak ve 
menfaatlerimize uygun bir şekilde çözümlenmesi 
imkânlarını araştırmak üzere son haftalar için
de Bakanlığımda kesif çalışmalar yapılmıştır. 
Kıbrıs meselesi ile alâkalı dış merkezlerdeki Bü
yükelçilerimiz bu maksatla Ankara'ya gelmiş
lerdir. Bu çalışmalar çok faydalı olmuş ve Kıb
rıs meselesinde izlediğimiz siyasetin tatbikatta 
müessiriyetini artıracak mahiyetteki bütün ted
birler üzerinde etraflı görüşmeler yapılmıştır.. 

Türkiye, Kıbrıs ihtilâfını, her şeyden evvel, 
Türk - Yunan münasebetleri çerçevesi içinde 
bir mesele olarak görmektedir. Bu anlayış 
içinde, Kıbrıs ihtilâfına uzlaşmalı bir çözüm 
yolu bulunması için, her iki memleketin uzun 
vadeli menfaatlerini göz önünde bulundurarak, 
bu meseleyi ikili münesebetleri çerçevesi dahi
linde ele almaları lâzımgeldiği üzerinde ısrarla 
durmuştur. Yunanistan Türkiye ile müzakere 
lere girişmeye uzun zaman yanaşmamıştır. Ma
yıs 1965 ayı içinde bir ara iki memleket arasın
da temaslar olmuş ise de, Yunanistan'ın zaman 
kazanmak maksacliyle bu görüşmeleri kabul et
tiği kısa zamanda ortaya çıkmıştır. Bu suretle 
Yunanistan Türkiye'nin barışçı arzularını is
tismar etmekte bir mahzur görmemiş ve NATO 
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müttefiki iki memleket arasında iyi ve dostane 
münasebetlerin her iki memleketin uzun vadeli 
menfaatleri yararına olduğu gerçeğini, kısa va
deli ve geçici başarılar elde etmek kaygusuyle. 
hatırlamak dahi istemiyen bir davranış içine gir
mekte tereddüdetmemiştir. 

Son günlerde, Yunanistan'ın bizim bu mese
leye banşçı bir hal tarzı bulmak ve dolayısiyle 
barışın idamesine yardımcı olmak hususundaki 
samimi arzumuzla tam bir zıddiyet halinde olan 
bu davranışının yeni bir tezahürüne daha şahi-
doîmuş bulunmaktayız. 2 Şubatta Atina'da 
neşrolunan ortak tebliğ, Yunanistan'ın Kıbrıs 
meselesinde, Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin 
meşru hak ve menfaatlerini kaale almak isteme
diğini açıkça ortaya koymuştur. Kıbrıs mese
lesi bugünkü hukukî ve ahdî hüviyetinden tec-
ridedildiği takdirde, Kıbrıs Adasının bağım
sızlıktan önceki safhasına dönülmüş olacağını 
ve dolayısiyle bunun Türkiye ile Yunanistan 
arasında mahiyeti değişik bir ihtilâf haline gele
ceğini Yunanistan idrak etmek istememiştir. 
Yunanistan'ın, milletlerarası vecibelerini bu de
rece hafife alan, sorumluluk duygusundan yok
sun bir davranış içinde olması, Kıbrıs ihtilâfı
nın gittikçe vahîm hale gelmesinde ve Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki münasebetlerde dö
nüşü olmıyan bir noktaya varılmasında kendi
sinin bir beis görmediği kanaatini bize maalesef 
vermiş bulunmaktadır. Bu vaziyetin gerektir
diği, tedbirler üzerine eğilmek de, bu durumda, 
tabiatiyle bizim vazifemiz olmuştur. 

Bu meselede, şimdilik, ilâve edecek başka bir 
cihet görmemekteyim. Vuku bulacak gelişme
lerden Yüksek Senatonuza, hiç şüphesiz, zama
nında bilgi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
•T)ış iktisadi münasebet]erimizin Bakanlığı

mızca yürütülen kısmından da kısaca bahsetmek 
isterim. 

Memleketimizle Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu arasında bir ortaklık yaratan Ankara Anlaş
ması, 1 Aralık 1965 tarihinde, yürürlüğe girişi
nin birinci yılını idrak etmiş bulunmaktadır. 

İktisadi ve sosyal entegrasyonu gerçekleştir
mek gibi geniş çerçeveli hedefleri olan her an
laşmanın ilk defa uygulanmasında görüldüğü 
üzere, Ortaklık Anlaşmamızın da birinci uy
gulama yılının, daha çok, bir tecrübe ve öğren
ime devresi olarak geçirilmesi gerekirdi. Oysa, 
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geride bıraktığımız bir yılı aşan zaman zarfında 
Anlaşmanın, idari, ticari ve malî bütün hüküm
leri aksamadan işletilmiştir. 

Bu cümleden olarak, Ortaklık Komitesiyle 
Konyesinin akdettiği toplantılarda, ortaklık ba
ğımızın gelişmesi yönünden önemli kararlar 
alınmış ve bu suretle en mühim ihraç mahsulle
rimiz olan tütün, kuru üzüm, kuru incir için, 
1 Ocak 1966 tarihinden itibaren mer'i olmak 
üzere, memleketimize açılan tarife kontenjan
ları bir miktar artırılmıştır. 

Elde ettiğimiz artırımlar, ticari alandaki ni 
hai hedeflerimizi değil, bu yolda attığımız ilk 
adımı teşkil etmektedir. Bu fikirden hareketle. 
1966 yılı içerisinde, taleplerimizi Topluluk nez-
dinde yeniliyerek, kontenjan artırımlarının da* 
ha yüksek seviyelere ulaştırılmasına gayret ede
ceğiz. Bu konuda, ortaklarımızla da mutabakat 
ta varmış bulunmaktayız. 

Ortaklık Anlaşmamıza ekli Malî Protokol 
çerçevesinde Topluluğun memleketimize yap
makta olduğu yardım olumlu yönde gelişmekte
dir. Şu ana kadar dokuz projeye ait kredi ta
leplerinin is'afı Toplulukça uygun bulunmuş 
olup, temin edilen kredi yekûnu 24 285 000 do
lara ulaşmaktadır. Bu rakama Bankanın 
Keban projemizin finansmanına tahsis edeceği 
30 000 000 doları da ayrıca ilâve etmek gereke
cektir. 

Bu suretle geçirdiğimiz birinci yıl ortaklığı
mızın geleceğine olan inanç ve ümitlerimizi kuv
vetlendirmektedir. Ancak, bu ümitlerin gerçek
leşebilmesi, her şeyden önce, içerisinde bulun
duğumuz hazırlık döneminde ekonomimizin Or
tak Pazar dâhilinde canlılığını muhafaza edebil 
lecek bir şekilde inkişafı ve Topluluğun pren
siplerine, her alanda, şimdiden, intibak edebil 
memiz için memleketimizde konu ile ilgili bütün 
kuruluşların üzerlerine düşen görevleri zamanın
da ve tam olarak ifâ etmelerine bağlı bulun
maktadır. 

Türkiye, İran ve Pakistan arasında 1964 ya
zında mevcut imkânlardan istifade olunarak, 
ekonomik, teknik ve kültürel alanlarda işbirli
ğine gidilmesi amaciyle başlanılmış olan kalkın
ma için bölgesel işbirliği (RCD) çalışmaları hu 
yıl daha da hızlandırılmış ve kurulan çeşitli 
eksperler komiteleriyle Plânlama Konseyinin 
faaliyetleri, semerelerini vermeye başlamıştır. 
Bu durum, son katıldığım Bakanlar Konseyinin 
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Islâmabad toplantısında bütün üyelerce memnu
niyetle müşahede edilmiştir. 

CENTO ekonomik faaliyetleri de gelişmeye 
devam etmektedir. Bu ay başında Ankara'da 
toplanan Ekonomik Eksperler Komitesi, CENTO 
ekonomik faaliyetlerinin gelecekteki inkişaf yö
nünden memnuniyet verici kararlar almışlardır. 

Sovyetler Birliği ile ticaretimizin artırılması 
konusu üzerinde de müspet neticeler alınmıştır. 
Geçmiş senelerde Rusya ile 10 milyon dolar ci
varında olan ticaret hacmimiz geçen yıl iki mis
line yükselmiş olup, yakın bir gelecekte bu mik
tarın daha çok artırılması imkânlarını temin 
maksadiyle, bâzı yatırım projelerinin makina 
ve teçhizatının Sovyetler Birliğinden ithali zım
nında, memleketimize gelmiş olan Sovyet Heyeti 
ile yapılan müzakereler 7 Aralık 1965 tarihinde 
bir mektup teatisi sureti ile hitam bulmuştur 
Mezkûr mektupta, Sovyetler Birliğinden ithali 
derpiş olunan malzeme bedellerinin Türk Hü
kümeti tarafından yılda % 2,5 faizle, 15 yıl zar
fında eşit taksitlerle ve bâzı zirai ve sınai ma
mullerimizin Sovyetler Birliğine munzam ihracı 
suretiyle ödeneceği kaydedilmiştir. Alınacak 
malzeme, teçhizat ve hizmetler tutarı belli ol
duktan sonra iki Hükümet arasında ileride ayrı
ca aynı esaslar çerçevesinde bir anlaşma akdi 
cihetine gidilecektir. 

Bu arada ilgili teşekküllerimizle Sovyet He
yeti arasında Kasım 1965 sonunda 7 tesis için 
birer teknik protokol akdedilmiştir. Bu proto-
kollara göre, Sovyet ilgili teşekkülleri altı ay 
zarfında mezkûr tesisler için birer önproje ha-
zırhyarak tarafımıza tevdi edeceklerdir. 

Diğer taraftan, başlıca yatırımcı dairelerimiz 
temsilcilerinden müteşekkil birer eksperler he
yeti Haziran 1965 tarihinde Romanya ve Polon
ya'ya ziyarette bulunmuştur. Bu ziyaretler ne
ticesinde taraflar arasında ekonomik münasebet
lerin geliştirilme imkânlarının görülmesi yanın
da, Romen mallarının Orta - Doğu, Amerika ve 
Avrupa memleketlerine memleketimiz gemileri 
ile nakli imkânları konusunda müspet netice
ler de elde edilmiştir. 

Romanya ile aramızda askıda bulunan malî 
meseleler 22 Haziran 1965 tarihinde Bükreş'te 
imzalanan bir Anlaşma ile müspet şekilde sonuç
landırılmıştır. 

Keza Irak ile bir Ticaret Anlaşması akdi ko
nusunda 1949 yılından beri devam edegelen ea-
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lışmalar Bakanlığımızın telkinlerine uygun ola
rak müspet bir şekilde neticelendirilmiş ve bu 
memleketle ticaret Anlaşması 3 Ağustos 1965 
tarihinde Bağdat'ta aktedilmiştir. 

Yabancı memleketlerdeki işçilerimizin huku
kunu vikaye zımnında çalışmalarımız devam et
mektedir. Bu cümleden olarak Fransa ile bir 
İşgücü Anlaşması imzalanmış, Avusturya ile 
bir Sosyal Güvenlik Anlaşması parafe edilmiş
tir. 

Brüksel'de cereyan eden müzakereler netice
sinde bir Türkiye - Belçika Sosyal Güvenlik An
laşması tasarısı hazırlanmıştır. Nisan 1966 da 
müzakerelere Ankara'da devam edilerek An
laşmaya son şekli verilecektir. 

Federal Almanya ile yapılan Sosyal Güven
lik Anlaşması da 1 Kasım 1965 ten itibaren yü
rürlüğe girmiştir. 

1965 yılı içinde Hükümetimiz Birleşmiş Mil
letlerin ve bu teşkilâta bağlı teşekküllerin eko
nomik faaliyetlerine de aktif ve olumlu bir şe
kilde katılmıştır. 

Bu faaliyetlerin başında 1965 Ocak ayında 
Genel Kurul tarafından kurulması kararlaştırı
lan Ticaret ve Kalkınma Konferansı ile ilgili 
olanlar gelir. Memleketimiz bu teşekkülün Kon
seyi ile dört komitesinden ikisine (Anamadde-
ler Komitesi ve Finansman meseleleri ve Görül-
miyen Kalemler Komitesi) üye seçilmiş ve bu 
uzuvların daha ziyade kuruluş hazırlıkları ile 
ilgili olarak aktettikleri toplantılara iştirakle 
faydalı mesai yapmıştır. Üyesi olmadığımız 
«Mamul ve Yarı Mamul Maddeler Komitesi» ile 
«Deniz Nakliyatı Meseleleri Komitesi» nin ça
lışmaları da müşahidolarak tarafımızdan yakın
dan takibedilmiştir. 

Gene geçen yıl içinde Hükümetimiz Birleş
miş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyine 
bağlı olarak faaliyet gösteren Sınai Kalkınma 
Komitesi ile îmar, İskân ve Plânlama Komitesi
ne de üye seçilmiştir. 

Son XX nci Genel Kurul toplantısında, İk
tisadi ve Malî meselelerle iştigal eden İkinci Ko
misyonda Hükümetimiz, gelişme halinde olan 
memleketlerin dâvalarını alâkadar eden mesele
lerde de faal bir şekilde çalışmış, birçok karar 
tasarısının hazırlanmasında ve kabulünde rol 
oynamıştır. 
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Memleketimizin, iktisaden gelişmiş ülkelerin 
iktisadi ve teknik sahalardaki bilgilerinden ge
rek Birleşmiş Milletler kanaliyle gerek iki ta
raflı münasebetler çerçevesinde burs ve teknik 
malzeme temin ve uzman hizmetleri sağlamak 
suretiyle istifadeye devam eylemektedir. Malû
munuz olduğu üzere son Genel Kurulda, geniş
letilmiş teknik yardım programı ile özel fonun 
«Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı» adı 
altında birleştirilmesine karar verilmiş ve mem
leketimiz bu yeni programı yürütmek üzere ku
rulan «Kalkınma Programı İdare Konseyi» ne 
de üye seçilmiştir. 

Birleşmiş Milletler ve Birleşmiş Milletler Gı
da ve Tarım Teşkilât ortak himayesinde faali
yette bulunan Dünya Gıda Programının devam
lı bir organ haline getirilmesi birkaç hafta önce 
takarrür etmiştir. Bu organın yeniden teşkil olu
nan 24 üyeden ibaret Konseyine memleketimiz 
d(; seçilmiş bulunmaktadır. Bu program geçen 
üç yıllık tecrübe devresinde 13 projemiz için 
7 346 430 dolar değerinde gıda maddesi ve hay
van yemi yardımı sağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; kıymetli vakitleri
nizi alarak verdiğim bu izahat bütçemizden fay
dalanarak gerek iktisadi alanda, gerek siyasi 
alanda bugünkü durumumuzu tevsik ve tesbit 
etmek için huzurunuza getirdiğim teknik bilgi
lerdir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle irat buyurdukları 
suallere ve öne sürdükleri mütalâalara arzı ce-
vabeyliyeeeğim. Her şeyden evvel şu ciheti şük
ranla arz edeyim ki, o kadar az konuya temas 
edildi ve o kadar az sual soruldu ki, huzurunuzu 
fazla işgal etmiyeceğim. 

Evvelâ; pek değerli arkadaşım Sayın Kara-
kurt'a, Türkiye'nin coğrafi vaziyeti, siyasi du
rumu, haiz olduğu stratejik önem bakımından 
yaptığı pek değerli konuşma için arzı şükran 
ederim. Hakikaten faydalı bilgiler verdiler. 

Sayın Karakurt bu meyanda, Yunanistan'da 
neşredilen bildiriye temas buyurdular ve verdi
ğimiz notadan bahsettiler. Ben Yunanistan'da 
neşredilen bildiriyi huzurunuzda okumak için 
not almıştım, fakat vaktin gecikmesi hasebiyle 
bunu aynen okumayı zait görüyorum. Yalnız bu 
bildiri üzerinde söylemek istediğim bâzı husus

lar vardır. Zaten bu bildirinin neşrinden evvel, 
Makarios'la, Yunanistan Devlet ve Hükümet ri
cali arasında cereyan eden görüşmeler hakkında 
Atina basınına intikal eden haberler; Yunanis
tan'ın fanatik bir tarzda enosis idealini gerçek
leştirmeye yönelmiş göründüğünü bize belirtmiş 
idi. Kıbrıs meselesi, bugünkü hukukî ve ahdî hü
viyetinden tecridedildiği takdirde, Kıbrıs Ada
sı'mn bağımsızlıktan önceki safhasına dönülmüş 
olacağını arz etmiştim. Bildirinin neşri üzerine 
Türk Hükümeti meseleyi derhal önemle ele aldı. 
Millî Güvenlik Kurulu olağanüstü toplantıya 
çağrıldı ve meseleyi görüşerek durumun gerek
tirdiği tedbirleri tesbit ve ittihaz etti. Bu tedbir
ler cümlesinden olarak Yunan Hükümetine 5 Şu
bat tarihinde bir nota tevdi ettik.1 Türkiye'ye 
karşı ahdî vecibelerin bu kadar aşikâr bir şekil
de ihlâl edilmiş olmasından dolayı vukubulacak 
vahîm gelişmelerin mesuliyetinin kendilerine râ-
ci olduğunu bildirdik. Atina ortak bildirisi kar
şısında Türkiye'nin tutumu, Sayın Başbakanı
mız tarafından da Millî Güvenlik Kurulu top
lantısını takiben açıklandı. Türkiye ve Türk Ce
maati, enosisi ve Türk Cemaatinin tahakküm al-
tma alınmasını hiçbir zaman kabul etmiyecektir. 
(Alkışlar) Yunanlıların bu yolda girişecekleri 
her hareketin tarafımızdan aynı şekilde mukabe
le göreceğini kesinlikle Yüce Senatonun huzu
runda ifade etmeyi şerefli bir vazife telâkki ede
rim. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

Sayın Karakurt'un, tamamen paylaştığım gö
rüşleri oldu. Hakikaten dış politika iç istikrara 
bağlı bir keyfiyettir. Ve Sayın Karakurt'un mu
tat belâgatiyle ifade ettiği gibi, birlik, beraber
lik ve tesanüdümüz muhafaza edildiği müddetçe, 
dış politika bu kuvveti iç istikrardan alacaktır. 

Sayın Karakurt, bu güzel konuşmasında ben
denize bâzı sualler de irat buyurdular. Bu sual
ler, yine Johnson ve İnönü arasında teati edilen 
mektuplara dayanmaktadır. Yüksek malûmunuz
dur ki; Johnson'un muhtemel bir Sovyet Rusya 
müdahalesi karşısında NATO'nun tutumunun 
vazıh bulunmadığı yolundaki ikazları ve tehdit
leri Sayın İnönü tarafından şiddetle mukabele 
görmüş ve eğer bu gibi haller karşısında NATO 
otomatikman harekete geçmiyecek ise, tedavisi lâ
zım derecede hastadır, cevabını almıştı. 
Sayın Karakurt bu vesile ile bana diyor ki; bu 
teşhisten sonra ben şimdi Hükümetten ' soruyo-
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rum. Bu meseleyi deşdi mi, tahkik etti mi, Ame
rika'nın bu hususdaki mülâhazasını tevsik ettiler 
mi, sordular mı, bu tehlike hâlâ devam ediyor 
mu?... Bu suallerine cevap vermek isterdim, ama 
müsaade ederlerse ben de kendilerine bir iki sual 
sorayım. Mektuplar 5 Haziranda yapıldı. 5 Hazi
randan 15 gün sonra Sayın înönü Amerika'ya 
gitmedi mi? Orada müşterek bir tebliğ yazıldı. 
Tebliğ elimde. Orada büyük bir görüş birliği için
de, büyük bir anlayış içinde meselelerin ele alın
dığı yazıldı. O şiddetli, ateşli bombardımandan 
beter mektup teatisinden sonra gayet güzel an
layışlı bir hava karşısındayız. Ondan sonra, Sa
yın İnönü'nün teşriflerinden sonra Meclis'te be
yanları var. Anlayış ve takdir ifade eden hüküm
leri var. Bu zemin üzerinde bahis buyurdukları 
istizahının yapılması, mektubun tarihinden 1,5 
sene sonra yer almış bir iktidar için zannederim 
ki, müşkül bir keyfiyet idi. İşin bu tarafını şöy
lece bir kenara itersek, Sayın Karakurt'u tatmin 
etmek için şu ciheti arz etmek isterim ki, bu me
sele üzerinde NATO da durulmuştur. NATO nun 
mevzuu meyanma Kıbrıs pozisyonunun girmedi
ği, NATO nun gayesi ile otomatikman taarruz
lara mukabele karşısındaki anlayışında ve duru
munda bu hâdisenin bir yara açmadığı ve deği
şiklik husule getirmediği noktası tesbit olunmuş
tur. O itibarla zannediyorum ki, Sayın Karakurt'-
un endişeleri bugün için vâridolamıyacaktır. Me
selenin üzerine eğilinmiştir ve hastalık zannede
rim ki, tedavi edilmiş bir haldedir. 

Sayın Karakurt, Amerika ile dostluk Sovyet 
Rusya ile iyi münasebetlerin tesisine mâni olma
malıdır buyurdular. Tahmin ediyorum ki, gerek 
umumi siyasetimiz hakkında arz etmiş olduğum 
bilgilerden, gerekse Hükümet programında açık 
olarak tebarüz ettirdiğimiz siyasetimizin umumi 
istikametinden, gerekse muhtelif vesilelerle resmî 
ağızlardan yapılan beyanlardan, bugünkü Türk 
Hükümetinin de yakın komşusu Sovyet Rusya ile 
eşitlik ve karşılıklı itimat havası içinde iyi komşu
luk münasebetlerini devam ettirmeyi siyasetinin 
hedeflerinden biri saydığı açıklanmıştır. Yan-
lız İnönü ve Ürgüplü Hükümetleri iyi bir zemin 
bıraktılar, aman bu devam etsin yolundaki tavsi
yelerine arzı cevap etmiş olmak için şunu ifade 
edeyim; programlarımızdaki vuzuha, hareketleri-
mizdeki samimiyete rağmen mütemadiyen bu ko
nuda izhar edilen tereddüdün hangi şüpheden 
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doğduğunu, nereden çıktığını bendeniz pek anlı-
yamadım. 

Arap hükümetleriyle iyi münasebetler; kendi
leriyle dinî, tarihî rabıtamız bulunan memleket
ler arasındaki ilişkilerimizin ıslahı, zannediyo
rum deminki maruzatımda da belirttiğim gibi, 
bugünkü Hükümetinizin büyük önem verdiği bir 
politikadır. Bunun tatbikatına girişilmiştir. Sa
yın Yıldız da bu cihete temas buyurdular ve bu 
gayret devam edecektir, yakında Orta - Doğu ve 
diğer Arap ve müslüman devletler sefirlerimizle 
münasip bir merkezde toplantı yapılacak; onlar
la da takibedeceğimiz siyasetin anahatları ve gö-
rüş birliği takibedilecek. Beyanlarımızda da te
barüz ettirdiğimiz gibi, eğer Yüce Heyetiniz lüt
feder de bütçemizi tasdik ve tasvip buyurursa 
ve Yüksek Mecliste buna iştirak ederse, bu sene 
elde edeceğimiz fazlalık bilhassa bu devletlerle 
olan münasebetlerimizin ıslahı ve takviyesi için 
kurulacak teşekküllere tahsis edilecektir. 

Sayın Karakurt'un, tarih tesbit ederek bildir
diği vahîm tehlikelerin tahakkuk etmemesini te
menni ederim. Fakat kendileri ile şu cihete işti
rak halindeyim. Kıbrıs ihtilâfı, harbi hiçbir za
man düşünmiyen, barışı her milletten çok savu
nan Türkiye'yi hiç arzulamadığı, hiç beklemediği 
bir anda silâhlı bir çatışmaya götürebilecek bir 
manzara almıştır. Yine şunu da arz edeyim, Yük
sek Heyetinizin itimadını istirham ederek söyli-
yeyim ki, bu hususta her türlü tedbirler alınmış
tır ve neticesinden sorumlu bulunmıyacağımız 
bir vaziyetin, hiçbir ihmale mâruz kalmadan bü
tün hazırlıkları ikmal edilmiştir. (Alkışlar) 

Sayım Yıldız baaıa bir sürpriz hazırladı, çok 
az tenkid etti ve pek az sual sordu. O itibarla, 
bu seferki müsafahamızm pek kısa olacağının 
endişesini şimdiden kendilerine arz etmek iste
rim. 

Evvelâ şu ciheti belirteyim ki, jeopolitik 
durumumuz yeteri derecede değerlendirilmedi 
tâbiri, bundan evvelki çalışmalarımıza matuf 
bir beyan ise, bu ciheti burada münakaşa et
memeyi ve üzerinde durmamayı tercih ederim. 
Ama bu bana şu teminatı vermek imkânını ver
miştir ki, kendileri bugünkü Hükümetin kuru
luşundan beri geçen kısa zaman zarfında jeo
politik duramıımuzun şimdiye kadar görülme
miş bir zihniyet içinde değerlendirildiğini ve 
değerlendirilmökte olduğunu, bundan böyle de 
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değerlendirilmeye devam edileceği hususunu 
kendilerine arz etmemin imkân ve fırsatını ver
miştir. 

Evvelce de söylediğim gibi, Arap memleket
leriyle, müslüman memloketleriyle münasebeti
miz çok iyileşmiştir. Sadece Sovyet Rusya de
ğil, yakın Balkan devletleriyle de çok yakın 
münasebetler kurmaktayız. 

Ben de kendilerinin Polonya hakkındaki 
teşhislerine iştirak ederim. Rejimlerimiz ayrı 
bile olsa, vaktiyle bu Devletle Osmanlı İmpa
ratorluğu zamanında cereyan eden ve Polon
ya'nın taksimini reddeden ve her türlü resmî 
davetlerde gayrimevcut Polonya Devletini mü-
nadiler vasıtasiyle davet eyleyen zihniyetin iki 
millet arasında kurduğu yakınlık bugün dahi 
zail olmamıştır. 

Amerika ile dost olmakta devam ediyoruz. 
Amerikan dostluğunda büyük menfaat görüyo
ruz. Ama, Sayın Yıldız'ı vazgeçıiremediğimiz 
Johuson aleyhtarlığını yine kendilerinin takdir
lerine tank ederek, bu dostluğun siyasetimizin 
bir rüknü ve bir unsuru olduğunu beyan etme
me müsaadelerinizi rica edeceğim. 

İkili anlaşmalar meselesine temas buyurdu
lar. Eğer sizi sıkmazsam bu mevzuda biraz da
ha uzunca izahat vermek istiyorum. Fakat 
zannederim ki, onu Sayın Ağırnaslı'nm sual
lerine saklarsam bir hâteme olarak arz etmem 
daha isabetli olacaktır. 

Sayın Yıldız, iç ahenk ve toplumsal anla
yış birliğine varalım, birleşirsek istikrar duya
rız, dış siyasetimiz kuvvetli olur, diyor. Eğer 
•bu tavsiyeyi Hükümete yapıyorsa, müsaade 
ederlerse aynı tavsiyeyi de kendilerine yapmak
la bahtiyar olacağım. Şu ciheti, eğer beni es
ki grup başkanlığım günlerimi hatırlıyarak ta-
kabbül buyururlarsa arz etmeme müsaadeleri
ni rica edeceğim. Memleketimizde bir değişik
lik oldu. Bu değişiklik, çoğunluğnın azınlığa 
hükmetmemesini temin için yapıldı. Garanti 
müesseseleri kuruldu, Anayasa Mahkemesi ku
ruldu, idari tasarruflar için Danıştay kuruldu, 
bütün muhtar müesseseler vücude geldi, artık 
teorikman bu şekilde bir Anayasa dışı hareke
te imkân kalmadı, belki olur, ama Anayasa 
Mahkemesi kanunu iptal eder, Danıştay idari 
•tasarrufa veçhe verir, nihayet kanun dairesin
de, kanunun verdiğd hakla yapılan tasarruflar
da %tirakimiz yoksa, o zaman müsaade etsin

ler, bunun takdiri seçimden seçime millete kal
sın. Şu halde bugün bu birlik için bütün or
tam mevcut. Bu birliği en çok özleyen, bu bir
liğe .en çok muhtacolan Hükümetin, bu birliği 
ihlâl etmesinde ne menfaati, ne niyeti vardır? 
Kendileriyle tamamen hemfikir im. Sadece dış 
meselelerde değil, bugün muhtaç olduğumuz kal
kınma hamlemizi yerine getirmek için medenî 
seviye içinde, rahatça tartış mamıza rağmen bir 
tesanüt içinde bulunmamızın, bir millî dâva, 
millî mesele, millî lâzime olduğunda müttefi
kim ve bu tavsiyelerini kendi iyi niyetlerinin, 
iyi yürekle linin bu gayede kendilerinin de biz
lere yardımcı olacaklarının bir va'di, bir ema
neti olarak şükranla kabul ediyorum. Hüküme
tin de bu şekilde aynı mukabeleyi yapacağın
dan emin olmalarını istirham ederim. 

Orta - Doğu ile ilişkiler için yoğun bir ça
lışmaya girmeliyiz, buyurdular. Girdik. Arzu 
buyururlarsa hususi şekilde bendenizi şereflcn-
dirirlerso. teferruatiyle arz ederim. 

İran, İrak gerginliği için bütün temenni
miz, komşu iki müslüman ve yakm devlet ara
sındaki bu ihtilâfın biran evvel halloknasıdır. 

Amerika ve Rus çatışmasına dayanan bir 
politika doğru değildir, buyurdular. Taımamcn 
kendilerine iştirak halindeyim. 

Türk - Yunan münasebetlerine de temas bu
yurdular. Hakikaten Türk - Yunan münasebet
lerinde, Atatürk ile Venizelos'un yarattığı dost
luğun ihyası, zannediyorum ki, Yunanistan'ın 
bugünkü durumu karşısında bir hayal olmuştur. 
Olabilecek yegâne realist netice, iki komşu 
devlet arasında normal münasebetlerin teessü
sünü teminden ibaret kalacaktır ve bu korka
rım ki, uzun bir zaman için böyle kalmaya 
mahkûm bir hale getirilmek istidadını göster
mektedir. Bu ancak, muhataplarımızın hissi
yattan, megalo - ideadan tecerrüdodip sağdu
yuya teveccüh etmeleri nisbetinde azalacak bir 
endişe halinde bugün devam etmektedir. 

Patrikhane hakkındaki teşhisinde mutabı
kım. Tedavilerine iştirak etmiyorum. Patrikha
ne hakkında Yüce Senatoda daha evvel de ma
ruzatta bulunmuştum. Bu mevzuun nezaketi, 
bunu Kıbrıs meselesiyle tedahül ettirmekliğe 
ve uzun boylu münakaşa mevzuu yapmaya im
kân veraıryor. Bu kadarcık izahatımla bende
nizi mazur görmelerdni rica edeceğim. 
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Kendileri, vaktiyle Kıbrıs mevzuunda Hü
kümetin tuttuğu siyasetin anaistikametlcri hak
kındaki görüşümüzü benimsediklerini beyan 
buyurdular. Teşekkür ederim. Yalnız dediler 
ki, o belirttiğiniz esaslardan gerilemeyiniz, bu 
gideceğimiz san hattır. İtimatlarını rica ede
rim. O, bizim ancak o şartlar temin edildiği 
takdirde bir anlaşmaya varacağımız değişmez 
amentümüzdür. 

Sayın Yıldız, mücahitler mevzuuna da te
mas buyurdular. Müsaade ederseniz bu konuda 
bâzı mâruzâtta bulunayım. 

Kıbrıs'ta Erenköy bölgesinde bulunan 512 
Kıbrıslı öğrenci 29 Ocak 1966 tarihinde Ada'
dan ayrılarak Türkiye'ye geldi. Öğrencilerin 
Ada'dan ayrılmaları tamamen kendi istekleri 
üzerine ve Türk Cemaatinin Birleşmiş Milletle
re müracaatı ve onun aracılığiyle vukubulmuş-
tur. Meseleye bunun dışında bir mâna verme
li.'n gerçekle ilgisi yoktur. Bu öğreneiler Ada'-
ya, Kıbrıs hâdiselerinin başlaması üzerine aile
lerinin, kardeşlerinin ve cemaatlerinin yardı
mına koşmak için çeşitli şekillerde gittiler. 

Hâdiseılerin bidayetinde Kıbrıslı Rumların 
baskın ve devamlı taarruzları karşısında kalan 
Kıbrıslı ırkdaşl arımız, kendilerini müdafaa et
mek için kahramanca bir mücadeleye atılmış
lardır. 

Önceden plânlanmış bir katliâm hareketi 
karşısında Ada'nrn çeşitli bölgelerinde kendi
lerinden her bakımdan üstün kuvvetlerle ölüm 
kalım mücadelesine girmişlerdir. 

Bu sıralarda tahsil maksadiyle dış memle
ketlerde bulunan Kıbrıslı Türk öğrenciler, tah
sillerini bir tarafa bırakarak cemaatlerinin em
rinde, onan müdafaasına koşmakta tereddüt et
memişlerdir. Vazife aldıktan sonra, Erenköy 
bölgesinde aylarca Kum kuvvetlerinin karşı
sında kendilerine tevdi edilen vazifeyi yerine 
getirdiler. Erenköy bölgesinde hâdiselerin du
rulmasını takibeden aylarda, faaliyetsiz hale 
gelmiş bir cephe hayatını uzunca bir müddet 
yaşadıktan sonra, Öğrenciler yarım bıraktıkla
rı tahsillerine devam etmek için Ada'd an ayrıl
malarında artık bir mahzur görmediler ve bu 
bu düşünce ile cemaatlerin idarecilerine bu ar
zularını bildirmişlerdir-. 

Türk Cemaati de iki sene müddetle, Eren-
ıköy bölgesinde, mücadelelerine azim katan bu 

öğrencilerin tahsillerinde daha fazla bir kayba 
uğramamaları için bir sebep görmediler. 

Cemaatin halihazır savunması, esasen Tünk 
cemaatinin en müşkül zamanında yardımına 
koşan bu öğrencilerin yokluğunu hissetfcirmi-
yecek kadar kuvvetlenmiş bir vaziyete girmiş
tir. 

Cemaatimiz bunun üzerine öğrencilerin 
Ada'dan ayrılmalarının temini için Barış Gücü 
Kumandanlığına müracaat ederek, Türkiye'den 
kiralanacak bir gemiyle öğrencilerin doğrudan 
doğruya Erenköy'den alınmalarını istemiştir. 
Barış Gücünün tavassutu ile öğrencilerin Ada'
dan ayrılmaları için gerekli tertibat alındı, 27 
Ocakta geee yarısına doğru Giresun gemisi, sa
hilin elverişli olmaması sebebiyle Erenköy ye
rine tahliye limanı olarak seçilen Gemikonağı 
limanına gitti, öğrencileri aldı, İskenderun'a 
döndü. 

Öğrencilerin Ada'dan ayrılmaları Türk Ce
maatinin savunma gücünde bir rahne açacak 
mahiyette olmadığı gibi, Rum yönetiminin söz
de öğrencilerin tahsillerine devam için Ada'
dan ayrılmalarının evvelden bir pazarlık ko
nusu yapılmış olduğuna dair fikirleri çelmeye 
matuf propagandasının da gerçekle hiçbir ilgisi 
yoktur. 

Öğrencilerin halen büyük bir kısmı Ankara'
da bulunuyor, bir kısmı İstanbul'dadır. Eren
köy'de bulundukları sırada fakülte, yüksek 
okullarımızdaki kayıt durumları tahkik edil
miş ve yurda döndüklerinde tahsillerine derhal 
devam edebilmeleri içtin eğitim müesseseleri
mizin idarecilerinden alâkaları rica edilmiştir. 
Aldığımız cevapların hemen hemen hepsi müs
pet olmuştur. 

Sayın Yıldız'm, dış memleketlere seyahat için 
gidecek vazifelilere doküman hazırlanması hak
kındaki temennisi yerindedir, yapılmaktadır. 
Enformasyon Dairemiz bu işle görevlidir. Gerek 
uluslararası teşekküllere intisabedecek heyetle
rimize Hariciyede brifing yapıldığı gibi, münfe
rit hizmetle gidecek elemanlarımız dahi müraea-
atleri halinde Enformasyon Dairesinden arzu 
ettikleri bilgileri almakta ve gidecekleri yerle
re de, kendilerinin tetkik etmek istedikleri ko
nular hakkında müzaheret görmeleri yolunda 
talimat verilmektedir. 

Personel Kanununun Dışişleri Bakanlığı yö
nünden bâzı sakıncalarına işaret buyurdular. 
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Doğrudur. Seyyaliyeti kaybeden bâzı hükümler 
getirmektedir. Devlet Personel Dairesi ile yapı
lan temaslar neticesinde kadroları bilâhara gön
derilmek şartiyle memurlarımızın tahassul ede
cek ihtiyaçlara göre arzu edilen yerlerde çalış
tırmak için bâzı kolaylıklar sağlanmıştır. Zan 
nederim ki, bidayette hissettiğimiz endişeler son 
radan hâsıl olan mutabakatlarla izale edilmiş bu
lunmaktadır. Bu husustaki hazırlık ve faaliye
timiz henüz bitmiş değildir. Tahmin ederim ki, 
bir - iki kanuni mevzuata da ihtiyacımız olacak
tır. İlgileri ve ikazları için teşekkür ederim. 

Pakistan ve İran seyahatleri hakkında da bil
gi emrettiler. Dost Pakistan'da RCD toplantısı 
dolayısiyle çok kıymetli temaslarımız oldu. Dev
let Eeisi Ekselans Eyüp Han'la, Dışişleri Bakanı 
Ali Butto ile, gerek iki Hükümet arasındaki me
selelerimizi, gerekse dünya konuları etrafındaki 
görüşlerimizi uzun uzadıya müzakere etmeye 
imkân bulduk. Bu müzakerelere zaman zaman 
Islâmabat'a beraber gittiğimiz dost İran Devle
tinin değerli Hariciye Nazırı meslektaşım Ekse
lans Abbas Ârâm da katıldılar. Müzakereler o 
kadar faydalı görüldü ki, üç devlet arasındaki 
bu görüş teatisinin, arası kesilmeden zaman za
man her fırsatta faydalanılarak devam ettiril
mesinde büyük faydalar müşahede edildiği itti
fakla aramızda tesbit edilmiş bulunuyor. ACD 
toplantısı tekrar Ankara'da yapılacak, Tahran'-
da ayrıca toplantılar devam edecektir. 

Sayın Karasapan'm, büyük değer taşıyan ve 
meseleleri tarihî sebepleri ve tahlilleriyle pek 
güzel izah eden açıklamasından dolayı kendile
rine arzı şükran ederim. Bu bizim çalışmaları
mızda kıymetli, değerli bir vesika olarak arşiv
lerimizde kalacaktır. 

Sayın Ağırnaslı'nm ikili anlaşmalar hakkın
daki konuşmaları, bendenize bu konuda izahat 
vermek fırsatını vermiştir. Ancak son zaman
larda bilerek veya bilmiyerek ortaya atılan bir 
takım şayialar türlü tefsirlere yol açıyor. Bu da, 
Türkiye'nin egemenliğini kısıtlayan bâzı tatbi
kata Hükümetin ilgisiz kaldığı iddiasıdır. 

Yüce Senatonun bu şerefli kürsüsünden pek 
değerli arkadaşıma ve Türk kamu oyuna kesin
likle açıklamak isterim ki, bu iddialar gerçeğe 
uymamaktadır. 

Hükümet, millî menfaatlerimize aykırı bir 
duruma asla müsamaha etmemektedir. Hareket 
tarzımız daima bu menfaatlerin çerçevesi içinde 
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yürütülmektedir ve bu şekilde yürütülmeye de
vam edilecektir. Türk Milleti tarafından bize 
tevdi edilen mukaddes vazifenin büyük bir titiz
lik ve hassasiyetle ifa edildiğine yüksek itimadı
nızı bilhassa rica edeceğim. Bu itibarla egemen
lik ve hükümranlık haklarımızla bağdaşamıyan 
her hangi bir tatbikatın tarafımızdan benimsen
mesi bahis konusu olamaz. Meselâ, egemenlik 
haklarımızın lâyıkiyle korunmadığını ispat için 
bâzı misaller de verilir, bu cümleden olarak 
memleketimizde kurulmuş yabancı askerî tesis
lere Türk personelinin sokulmadığı da söylenir. 
Bugünkü durum şudur: Türkiye'deki bütün ya
bancı tesislere, Genelkurmay Başkanlığımızın 
müsaadesini taşıyan yetkililer, başkaca bir kay
da tabi tutulmaksızın serbestçe girebilmekte
dirler. 

Bu iddialar eğer maksatlı veya bir arka ni
yete dayanmıyorsa, bunu zatıâlileri için söyle
miyorum, umumiyetle böyle bir telâkki basın ve 
yayın sahasında ortaya atılmaktadır, artık bu 
kabîl söylentilere, resmî bir ağızdan teyidedilen 
bu teminattan sonra zannederim ki, nihayet ve
rilmesi zamanı gelmiştir. 

Memleketimizde kurulmuş olan ortak savun
ma tesislerinin Türkiye'nin mülkiyetinde olma
dığı şeklinde de bâzı iddialar öne sürüldü. Böy
le bir durumu kabullenmiş bir Türk Hükümeti 
ne bugüne kadar görülmüştür, ne de bugünden 
sonra görülecektir. (Sağdan, alkışlar, bravo, 
sesleri.) Topraklarımızın bir santimetre karesi 
bile yabancılara terk edilmemiştir. Bunda hiç 
kimsenin şüphesi olmamalıdır. 

Ayrıca, diğer NATO memleketlerinde inşa 
edilmiş bulunan bu nevi tesislerin iıgal ettiği 
arazi için bir kira bedeli tahsil edildiği, Türki
ye'nin ise aldatıldığı, hiçbir kira bedelinden isti
fade ettirilmediği yolunda da bâzı iddialar ileri 
sürüldü. Yaptığımız etraflı tetkikat ile elde etti
ğimiz malûmat şunu göstermektedir ki, hiçbir 
NATO devleti bu gibi NATO tesislerinden icar 
bedeli namiyle her hangi bir para almamaktadır. 
Müşterek savunma gaycleriyle bir memlekette 
bulunan müttefik personelin barındırılması için 
özel şahıslara aidolan bâzı bina ve sahaların te
mini dolayısiyle alınmış paralar vardır. Bu da, 
bittabi personeli gönderen devletin bu bina ve 
sahalar için bir kira ödemesini icabettirmektedir. 
Türkiye'de de aynı durum caridir. Memleketi
mizde müşterek savunma gayesiyle bulunan 
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Amerikalı personelin ikameti ve diğer bâzı ih
tiyaçları için temin olunan binaların sahiplerine 
Amerikan makamlarınca gerekli icar bedelleri 
ödenmektedir. Bâzı eğlence ve istirahat mahal
leri için de aynı usul caridir. Genel olarak tat
bikat bu merkezdedir. Görülebileceği gibi bu 
yoldaki iddialar da katiyen gerçeklere uyma
maktadır. 

Şimdi ikili anlaşmalar konusu temasıma ede
ceğim. Son zamanlarda bu «İkili Anlaşmalar» tâ
biri ortaya çok atıldı ve bu anlaşmalar, Türki
ye'nin egemenliğine karşı yapılan en büyük iha-
netmiş gibi öne sürülmeye ve kamu oyuna tak
dim edilmeye çalışıldı. Söz konusu anlaşmalar, 
NATO Andlaşmasımn üçüncü maddesine tevfi
kan yapılmış kollektif güvenlik ile ilgili anlaş
malardır. Bunlar müstakil anlaşmalar değildir. 
NATO amaç ve gayelerine ve Türkiye'nin sa
vunmasına hizmet etmek üzere akdolunmuşlar-
dır. Bu anlaşmalara göre Türkiye'de inşa edil
miş olan tesislerin görevleri; NATO savunma 
plânları içinde yer almıştır. Bu tesislerden hiç-
.biri muayyen bir NATO devletinin gayelerine 
hizmet etmek için değil; bütün NATO memle
ketlerinin, diğer bir deyimle, müşterek güvenlik 
sisteminin amaçlarını sağlamak maksadiyle inşa 
edilmişlerdir. Bitttabi bu tesislerin inşasında 
topraklarımızın savunmasına da en büyük bir 
öncelik verilmiştir. 

Tesislerin, NATO Andlaşmasımn üçüncü 
maddesine müsteniden, NATO' nun gayelerine 
hizmet etmek üzere kurulduğunu ifade ettim. 
Bildiğiniz gibi NATO bir savunma teşkilâtıdır. 
Taarruzi gayeleri yoktur. Bu teşkilâtın kurul
masını tahrik eden şartlar ve Türkiye'yi de bu 
ittifaka girmeye sevk eden sebepler henüz hâ
tıralardan silinmemiştir. Pek yakın geçmişte, 
Türkiye; bölgesindeki birçok memleketin müs
takil devletler olarak haritadan siliniverdiğini 
görmüştür. İstikbalimiz muazzam bir tehdide 
mâruz kalmış, topraklarımıza talepler yöneltil
mişti. NATO'ya iltihakımızın, toprak bütünlüğü
müzün idamesine ve egemenliğimizin korunma
sına büyük bir kazanç sağladığından kimsenin 
tereddüdünün bulunduğunu zannetmiyorum. İş
te, Türkiye'de kurulmuş olan müşterek savun
ma tesisleri, müessiriyetini ispat etmiş bulunan 
ve Türkiye'ye tam ve eşit haklar tanıyan bu teş
kilâtın yasasının üçüncü maddesinde öngördüğü 
hususlar yerine getirilmek üzere yapılmıştır. Bu 

maddeye göre Türkiye muhtemel bir tecavüze 
karşı, NATO'ya üye diğer memleketlerle birlik
te savunma hazırlıklarına girişmek ve bu amaç
la muhtelif tedbirler almak vecibesini yüklen
miştir. İşte bu vecibeler uyarınca da kollektif 
savunma gayesine hizmet etmek için Türkiye, 
topraklarında müttefikleriyle birlikte bâzı aske
rî tedbirlere tevessül ve tesisler kurulmasına mü
saade etmiştir. Yukarıda da belirttiğim gibi, 
bu tesisler münhasıran tek memleketin askerî ga
yelerine hizmet etmek değil, bütün NATO mem
leketlerinin güvenliğini sağlamak üzere müşte
rek savunma sisteminin icabatı nazarı itibara 
alınarak kurulmuşlardır. Bu tesislerin Türki
ye'nin bulunduğu bölgenin ve özellikle Türkiye'
nin savunmasına da hizmet ettiğini burada tek-
raren belirtirim. 

Bu nevi tesisler sadece Türk toprakları üze
rinde kurulmamıştır. Bildiğiniz üzere Türkiye'
den, maada, İtalya, Yunanistan, Fransa, Holân-
da, İngiltere ve Almanya'da müşterek savunma 
gayesiyle ikili ve çok taraflı anlaşmalara müs
teniden bu nevi tesisler kurulmuştur. Bunların 
statüleri de aynıdır. Türkiye gibi, bu memle
ketler de anılan tesisleri, müdafaalarının zaruri 
bir unsuru addetmektedirler. 

NATO Andlaşmasımn hükümleri ve gayele
ri uyarınca Türkiye'de kurulmuş bulunan müş
terek savunma tesisleri ya Amerikan Hüküme
tiyle Türkiye arasında yapılan anlaşmalara müs
teniden, yahut da NATO içinde Enfrastrüktür 
tâbir edilen programın bir tatbikatı olarak ku
rulmuşlardır. Amerika ile yapılan ve NATO 
Andlaşmasımn üçüncü maddesine istinadettiğini 
belirtmiş olduğum bir ana anlaşma vardır. 1954 
yılında o zamanki Hükümet tarafından yapılan 
bu Anlaşma gereğince kurulacak tesisler ve ya
pılacak faaliyetlerin esas maksadının NATO ga
yelerine ve müşterek savunma amaçlarına hiz
met olduğu sarahaten tebellür ettirilmiştir. 

Bütün bu anlaşmaların meriyet müddeti, ilk 
yapılan ana anlaşmanın 10 ncu maddesindeki 
hükme tâbidir. Söz konusu 10 ncu maddede 
«İşbu anlaşma, Kuzey Atlantik Andlaşmalarımn 
meriyet müddetince meriyette kalacaktır.» de
nilmektedir. Bildiğiniz gibi 4 Nisan 1949 tari
hinde meriyete girmiş bulunan Kuzey Atlantik 
Andlaşmasımn meriyet müddeti ise 20 senedir. 
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Bu konuda daha geniş izahatta bulunmam ,. 
millî menfaatlerimi bakımından sakıncalı ola- i 
cak açıklamalar gerektirecektir. Bu itibarla, { 
vermiş olduğum izahatın kâfi görüleceğini ümi- j 
detmekteyim. j 

Amerikan kuvvetlerinin adlî, malî, idari iş- J 
lerini düzenliyen anlaşmalar da tcnkidlere he- ; 
def teşkil etmektedir. Amerikan işyerlerinde j 
çalışan işçilerimizin durumları da bâzı tenkidlc- ] 
re maruz kalmaktadır. I 

Biz bu tenkid konusu mesel eleri ele aldık ve i 
tetkik ediyoruz, tik intibaımız, bu tenkidlerde \ 
hatalı tefsirlere çok geniş yer verildiğidir. Tes- j 
bit ettiğimiz hususlar da vardır, bunları sizlere ; 
açıkça belirteyim. j 

Amerika ile buradaki personelin, adlî, malî : 

ve idari işlerini düzenliyen vesikalar, esas itiba- \ 
riyle çok taraflı NATO sözleşmeleriyle hükme \ 
bağlanmıştır. Tanıdığımız muafiyet ve imti- j 
yazlar, diğer NATO üyesi memleketierce de mü- j 
tekabiliyet esası üzerine aynen yabancı kuvvet- i 
lere tanınmıştır. ! 

Ancak, bu işvelerinde çalışan işçilerin hakla-
rının zıyaa uğraması itibariyle, devletler hakkın
da kanuni takibat yapılamayacağı cihetle, bu j 
işçilerin bir mütaahhit firma üzerine devri ve j 
bunlarla toplu sözleşmeler yapılması ve icabında 
adlî ihtilâfa düşüldüğü takdirde muhatabolarak | 
bunların alınması imkânları sağlanmış ve bu tat
bikat başlamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım sözlerimi bitirirken 
bir hususu ehemmiyetle tebarüz ettirmek istiyo
rum. Biz Hükümeti devral alı henüz üç ay gibi 
kısa bir zaman oldu. Burada bahis mevzuu olan 
bütün meseleler heyeti umumiyesiyle 10 ve da
ha fazla yıl önce yapılmış olan anlaşmalara ve 
bunlar gereğince alınmış tedbirlere istinadet-
mektedir. O zaman Türkiye namına yüklenilmiş 
olan taahhütler karşılığında sağlanan menfaat
lerin de bittabi nazarı itibara alınmış olması 
icabeder. Mesuliyetini müdrik her Hükümetin 
bunu böyle yapması gerektiğini takdir edersiniz. 
Aradan yıllar geçmiş, iktidarlar değişmiş ve fa
kat hiçbir zaman bu konular Hükümetlerce bu
günkü çerçeve ve muhtevası ile ele alınmamıştır. 
Bunu bir temeddün gayesiyle söylemiyorum. Bu- I 
günkü Hükümetin seçtiği ve yürüttüğü politika 
böyle bir revizyonu hem zaruri, hem mümkün I 
kılmıştır. O itibarla arz ediyorum. Anlaşmalar- J 
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la yüklendiğimiz -vecibelerle, bunlardan sağla
dığımız menfaatler arasında bulunması zaruri 
denge şayet bozulmuşsa, bu her halde bizim ik
tidarı devraldığımız şu son üç ay zarfında vu-
kubulmadı. Bu hususa dikkatinizi çekerim. Lâ
kin şunu bilhassa belirtmek isterim ki, biz hiç
bir peşin hükümle hareket etmiyeceğiz. Bizden 
önceki Hükümetler tarafından bize olduğu gibi 
devredilen anlaşmaları millî menfaatlerimiz ba
kımından en titiz ve dikkatli bir tetkike tabi 
tutmaktayız. Sayın Başbakanımızın da bu kür
süden belirtmiş olduğu gibi, bizim antlaşmalar
da aradığımız en mühim unsur karşılıklı hak ve 
menfaat eşitliğidir. Bu temel unsuru yapacağı
mız milletlerarası antlaşmalarda hiçbir zaman 
gözden kaçırmıyacağız. Bize devredilmiş olan 
antlaşmaları da bu açıdan değerlendireceğiz. 
Bunu sadece bir defaya mahsus bir mesai olarak 
telâkki etmiyoruz. Çünkü antlaşmalarla karşı
lıklı olarak tanınan haklar ve sağlanan menfaat
le!' değişen dünya şartlarına ve gelişmelere göre 
her an tahavvüller gösterebiliyor. Binaenaleyh, 
bizim yapacağımız mesai devamlı bir değerlen
dirme mesaisidir. Millî menfaatlerin bekçiliği
nin de ancak bu şekilde yapılabileceği kanaatin
deyiz. Şartlar değişti ise menfaat dengesinin 
idamesi için gerekli tedbirler behemehal alına
caktır. Bu bizim vazifemizdir. Size konuşma
mın esas kısmında vermiş olduğum izahat, bi
zim devlet arşivleri üzerinde şu üç aylık ikti
dar devremizde yapmış olduğumuz tetkik ve in
celemelere istinadetmektedir. Bu tetkik netice-
siııdeki müşahedelerimizi size sarahaten ifade et
tim. Biz meseleyi bu beyanatla kapanmış addet
miyoruz. Mesuliyetimiz ve vazife vicdanımız bi
zi bu konularda daha etraflı ve derin tetkikat 
yapılması lüzumuna inandırmıştır. Bunu her 
bakımdan mütehassıs bir heyet marifetiyle yap* 
tırmaktayız... Şüphesiz bu tetkik her bakımdan 
zaman istiyen bir çalışmadır. Fakat yukarıda 
da belirtmiş olduğum gibi, menfaat dengesinin 
tahavvüllerinin ve istikbalin şart ve icabatma 
uyup uymadığının tam sıhhatle tâyin ve tesbiti 
ve ileride alınması gerekebilecek tedbirlerinin 
neler olabileceğinin ortaya çıkarılması için bu 
çalışmaya lüzum, katî lüzum hissedilmiştir. 

Vaktinizi uzun müddet aldığım için özür di-
liyerck Yüce Senatoya hürmetlerimi arz ederim. 
(Sürekli alkışlar) 
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BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı bütçesi üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. Bölümleri akutuyorum. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm Lira 
11.000 ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri G3 135 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 874 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 100 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 17 461 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 36 948 443 
BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır 

efendim. Okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Batı Trakya'da ve Türk azınlıkları bulunan 
adalarda iki tip okul vardır. Birisi Tevhidi! 
Tedrisat ve Türk harflerinim kaibulü ve tatbiki 
hakkındaki kanunlara göre modern eğitim ya
pan okullar, diğeri de Arap harfleriyle medrese 
tipi öğretim yapan okullardır. Türk kültürünü 
devam ettirme ve geliştirmeyi hedef tutan bi
rinci tip okullardaki öğretmenlere esasen ikti-
saden çok zayıf düşürülmüş bulunan Türk Ce
maati yardım ederek icrad sanat eylemlerini 
«sağlamakta, medrese tipi öğretlim yapan hoca
lara Yunan Hükümeti maaş vermekte ve 'bu 
suretle de hu okulları daha cazip kılarak Türk 
azınlığının modem eğitimden fekdlastik eğitime 
kaymalarına endirekt olarak gayret ısarf etmek
tedir. Türkiye'deki eğitime paralel olarak öğ
retim yapan okullarda da iki tip öğretmen var
dır. Birisi Türk devrim harek efelerini daha ilk 
günden itibaren benimseyip her türlü müşkül 
şartlara rağmen cemiyetin mli'llî kültürünü mu
hafaza ve geliştirmeD'ne yardım eden öğret
menler, diğeri de Türk öğretmen okullarından 
mezun olan Batı Trakya'lı ve Adalı Türk öğret
menleridir ki, busılar da millî kültürlerinin ge

lişmesinde »birinci tip öğretmenlerin yardımına 
mazhar olmuşlardır. Azınlık iktisaden zayıf düşü
rüldüğünden Türkiye'deki öğretime paralel öğ
retim yapan okullardaki her iki tip öğretmene de 
emekliliklerinden 163 sayılı Kanun gereğince Dış
işleri Bakanlığı kanalı ile devletçe yardım yapıl
makta ve ölüm halinde bu yardım dul ve yetimle
rine teşmü edilmektedir. Emekliliklerinde eşit iş
lem gören bu menşei farklı ve fakat aynı işi gö
ren iki tip öğretmen hizmette bulundukları sı
rada yardım görme 'bakımından far klı muame
leye tabi tutulmaktadırlar. Şöyle ki, Türk öğ
retmen okullarından mezun olanllara Devletçe 
yardım yapıldığı halde, dâvaya 'en müşkül şart
lar altında daha ilk andan itibaren sarılan ve 
yardım gören öğretmenlerin de öğretmenliğini 
yapan ve fakat ayrı mcnşelcrden gelen daha 
yaşlı öğretmenlere yardım yapılmamaktadır. 
Daha doğrusu 168 sayılı Kanunun çıkmasını ta-
kübeden sene iki tip öğretmene de eşit muamele 
yapıldığı halde bilâhara yaşlılar hu yardımdan 
mahrum edilmişlerdir. Bu eşitsizliği kaldırmak 
ve aynı gayeye hizmet edenlere eşit hak tanına 
mak maksadiyle 1965 yılı Bütçesinin müzakere
sinde verdiğim ve Yüksek Senato'nun tüm mü-
zaharetini sağlıyan önergem Sayın Dışişleri Ba
kanının bu eşitsizliği kaldırmaya vadeden be
yanı üzerine taraflımdan geri alınmış ise de, bu 
eşitsizlik 'maalesef giderilıememâştir. Karma 
Bütçe Komisyonunda Dışişleri bütçesi görüşü
lürken öğretmen arasında 'bir eşitsizliğin mev-
cudolduğunu ve bunu bertaraf etmeye gayret 
edeceğini vadeden Sayın Bakanın bu va'dinden 
de cesaret alarak bu eşitsizliğin ıbertaraf edi
lebilmesi içıin aşağıdaki önergeme iltifat edile
rek bu hususun bir karara (bağlanmasını arz ve 
teklif ederim. 

Tabiî Üye 
Sami Küçük 

önerge : 
«Batı - Trakya ve Adalardaki Türk azınlık 

okullarında 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanu
nu ve 1353 sayılı Türk harflerinin kabulü ve 
tatibiki hakkındaki kanunlara göre öğretim ya
pan Türk asıllı öğretmenlere, bunlardan emek
li olanlara ve bunların ölümleri halinde dul ve 
yetimlerine bu öğretmenlerin menşelerindeki 
farklara bakılmaksızın madde 16.450 ile tertibe-. 
dilen ödenekten eşit yardım yapılır.» 
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BAŞKAN — Komisyon Başkanlığından ev
vel, Dışişleri Bakanlığından soruyoruz; tatbiki 
(mümkün müdür? Bir not var, taıtbikinin müm-
fkün olduğu beyan ediliyor. Komisyon? 

BÜTÇE KOMÎSYONU SÖZCÜSÜ NUPvt 
BAYAR (Sakarya Milletvekili) — Mahiyeti 
itibariyle kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı takrirden 
şunu anlamaktadır; 16.000 nci bölümünün 
16.450 nci maddesini, Saym Küçük'ün takririn
de beyan edildiği hususu ihtiva etmesi suretiy
le, açıklanmasıdır. Bu kadar. Yani bu 31 mil
yon liralık tahsisattan bunun da yapılabilmesi
ni sağlamaktır, diyor. 

HÜSEYİN KALPAKLIOÖLU (Kayseri) — 
Efendim, nedir izah edilsin, bir şey anlamadık. 

BAŞKAN — Ben izah ettim efendim, önü
nüzdeki Dışişleri Bakanlığının bütçesine bakı
nız. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Ne ayrılıyor, tutarı nedir? 

BAŞKAN — Ayrılacak hiiçjbir şey yok efen
dim. 16.450 nci fasılda, Batı Trakya'daki ikili 
şekilde tedris yapmakta 'olan mekteplerden mo
dern tedrisat yapanlara Yunan Hükümetinin 
yardım etmemekte olması hasebiyle, Dışişleri 
Bakanlığınca bu imkânın sağlanması hususu 
efendim. 

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

i 
Bölümü bu suretle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Yatırım harcamaları 
Bölüm Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 940 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 13 240 000. 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 29 932 495 

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

35.000 Sosyal transferler 1 568 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi bitmiştir. Cum
huriyet Senatosu Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Milletine ve Bakanlığa uğurlu olmasını ve 
1966 yılında hayırlı tatbik edilmesini temenni 
ederim. 

CELÂL TEVFIK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Efendim, bir takririm olacaktı. 

BAŞKAN — Bize böyle bir takrir gelmedi 
efendim... 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesine açık oyunu vermiyen üyeler 
lütfen oylarını kullansınlar, efendim. Oylama 
işlemi bitmiştir. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) _ 
Efendim takririm üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Karavelioğlu, 
Sanayi Bakanlığı Bütçesine geçilmemesini, yarı
na bırakılmasını talebetmektedir. Programımı
zın maddei mahsusunda günlük programın biti
rilmesi âmir hükümdür. Sayın Karavelioğlu da 
Divan üyesidir, aynı karara iştirak etmiştir. Baş
kanlık Divanı programı tatbikle mükelleftir. 
Takdir Yüksek Heyetinize aittir. 

Takriri okutuyorum. Yalnız takrir sahibine 
değil, takrir aleyhinde söz istiyen olursa ona söz 
vereceğim efendim. 

Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi müzakeresinin ya

rma bırakılmasını arz ve teklif ederim. 
Kâmil Karavelioğlu 

Tabiî Üye 
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BAŞKAN — Takrir aleyhinde söz istiyen 
\ a r mı? Yok. Takriri oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiş
tir, efendim. (Ekseriyet yok, sesleri) 

Sayın Karavelioğlu, bütçe müzakerelerinde 
böyle bir çığır açılmamalıdır. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Saat 11 den sonra iki mühim Bakanlığın büt
çesi müzakere edilebilir mi? Her gün aynı üye
ler geliyor, bu çalışmaya sabahın beşine kadar 
tahammül edilebilir mi? Ekseriyet de yoktur. 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe Kanunu
nun oylamasına 135 arkadaş iştirak etmiş, 107 
kabul, 28 ret vardır. Saltçoğunluk hâsıl olmuş, 
tasarının kanunlaşması kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine 
geçiyoruz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Heyeti Umumiyede 79 sayın 

üye vardır. Bu sebeple çoğunluğumuz yoktur. 
(Karşıda altı kişi var, sesleri.) Rica ederim efen
dim, karşısı, yanı mı vardır, bunun? Heyeti 

1. — Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Ko-
çaş'ın, Denizli vilâyetindeki Pamukkale traver-
tenlerinin kararmasına dair yazılı soru önergesi, 
Turizm ve Tanıtma Bakanı Nihad Kür§ad'ın ce
vabı (7/230) 

Ankara : Kasım 1965 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Ankara 

Aşağıdaki sorumun Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerini saygılarımla arz ederim. 

Sadi Koçaş 
îmza 

(Ekseriyet yok Sayın Başkan, sesleri) (Beş 
İrişi ayağa kalkarak ekseriyet olmadığını bil
dirdi.) 

BAŞKAN — İçtüzüğümüz sarihtir. Heyeti 
Umumiyede beş kişi ekseriyet bulunmadığını ifa
de ettikleri anda, başka hiçbir muamele yapıla
maz, yoklama yapılır. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, usul hakkında söz istiyorum, Başkan
lığın tutumu hakkında konuşacağım. 

Dünkü Başkan burada Hükümet olmadan, 
komisyon olmadan oturumu açmıştır. 

BAŞKAN — Efendim, Umumi Heyette beş 
kişi çoğunluk yoktur demiştir. Ben yoklama yap
mak mecburiyetindeyim. 

Yoklamaya geçiyoruz. 

Umumiyesi var. 
8 . 2 . 1966 Sah günü saat 10,00 da toplanıl

mak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 24,10) 

Denizli'deki Pamukkaleyi 3 yıl evvel ziyaret 
ettiğimiz zaman bir mahkeme kararı ile mevcut 
suların köylüye tahsis edilmesi neticesinde Dün
yaca meşhur ve önemli turistik bir değere ve te
davi hassasına sahip travertenlerin kararmakta 
olduklarını görmüş ve durumla ilgilenmiştik. 

Bahis konusu travertenler en kıymetli turis
tik değerlerimizden birisidir. Birçok yabancılar 

4. — YOKLAMA 

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

Sayın Denizli Valisi, durumun tashih edil
mekte olduğunu söylediğinden üzerinde fazla 
durmadığımız bu önemli konu hakkında hiçbir 
müspet müracaatta bulunulmadığını bu yaz 
yaptığımız ziyarette üzülerek müşahede etmiş 
bulunuyorum. 
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bunu (Dünyanın müşterek malı) olarak değer
lendirmektedirler. 

Bu kadar önemli bir konu ile Turizm Bakan
lığı bugüne kadar ne derece ilgilenmiştir? 

Mevzuun son hukukî ve fiilî durumu nedir? 
Bu duruma ne zaman bir çare bulunabilecek

tir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 7 .2 .1966 

Turizm Genel Müdürlüğü 
Tur. Koor. D. 

Sayı : 760 -1529 

Konu : Yazılı soru önergesi Hk. 
Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 

ilgi : 16.11.1965 tarih ve Cumhuriyet Se
natosu Genel Sekrterliği Kanunlar Müdürlüğü 
5617/66 - 7/230 sayılı yazınız : 

Cumhuriyet Senatosu Üyesi Sadi Koçaş'm, 
Denizli Vilâyetindeki Pamukkale travertenlcri-
nin kararmasına dair, tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılması isteğiyle vermiş oldukları 
önergenin yazılı cevabı ilişikte sunulmuştur. 
Arz ederim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
Nihad Kürşad 

Denizli'deki Pamukkale travertenleıvne özel
lik verem kireçli suyun 'köylünün intifama tah
sis ©dilmesi dolayısiyle kararmakta 'bulunduğu 
vakası Bakanlığımızca da 'bilinmektedir. 

Bu konuda bugüne kadar yaptığımız temas
lar ve alman sonuçlar tarih sırasiyle aşağıya çı-
(karılmıştır : 

1. — 27 . 6 . 1964 gün ve Etüt Plân Dairesi 
3566/] 008 r-ayılı yazımızla Enerji ve Taibiî Kay 
naklar Bakanlığından artezyenler açmak yo-
liyle köylüye kullanma suyu teımiin edilip mah-
•keme kapariyle el koymuş oldukları traverten-
lerdcn akan kireçli suyun kurtarılması istenmiş 
olup alman cevabi yazıda: «Pamukkale altın
daki ovada sulamaya müsait yeraltı suyu bu
lunduğunun anlaşıldığı, ilk kuyunun açılması
na başlandığı ve yılı içinde pamukkale memba
larından alman 200 litre suyun yerine kaim 
olan 8 - 1 0 kuyu açılarak kireçli suyun eskkle-n 
olduğu gibi travertenlerin üzerinden akmasının 
sağlanacağı» 'bildirilmişti. 

2. — Bu tarihten sonra da 'matbuatımızda 
'bu konudaki neşriyatın devamı üzerine ıbu ke

re 28 . 1 . 1965 tarih ve Tur. E. P. 810 - 1688 sa
yılı zata mahsus bir yazı dle durum tekrar 
Enerji ve Tabiî Kaynaklım* Bakanlığına intikal 
ettirilmiş, alman cevabi yazıda ezcümle; yeni 
kuyular açıldığı fakat meyilli arazide ve tra-
vertenler içinde bulunduğu için ovanın ortala
rıma doğru açılan kuyular kadar verimli çıkma
dıkları ve dabileriuin 1,5 - 2,5 Lt/Sn arasında 
kalmış olduğu ve suyun tevzii için (bilgili bir 
savakçı tâyini ile köylülerin ikna edilerek tra-
vertenlerden yeteni kadar suyun 'akıtılınasmın 
Valilikten istendiği, ıbu hususun da temin edil
miş bulunduğu bildirilmişti. 

3. — Turizm gazetesinde çıkan hir yazı üze
rine 8 . 10 . 1965 tarih ve Tur. Koor. D. 7654 -
15828 sayılı bir yazı ile durum tekrar Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 'İntikal ettirilmiş
tir. Bu yazımızda «intifa hakkı köylüye aidol-
duğu için Denizli Valiliği ve Belediyesince kal
kerli suların travcrtenlcrden geçilmesi sağlana-
mıyan Pamukkale'ye yeni 'bir istikam ot verile
bilmesi için konunun Devlet tarafından ele alın
ması hattâ icabı halinde 'buradaki! birkaç kö
yün istimlâıki gerekmektedir» denilip Bakanlık
ları görüşünün bildirilmesi istenmiş ve bugüne 
kadar İra yazımıza 'bir cevap alınamamıştır. 

Yargıtay ve Danıştay kararlan kaziye ha
line gelmiş olduğundan su elan köylünün inti
famda bulunmaktadır. Köylünün suyu traver-
tenlere bırakıp 'bırakmamaları insaflarına terk 
edilmiş 'bulunduğundan fiilî durum maalesef iç 
açıcı değildir ve travertenler kararmaya devam 
etmektedir. 

4. — Son defa imar ve İskân Bakanlığından 
alınan İS . 11 . 1965 tarih ve 1.02/1099/8156 
sayılı bir yazıda bu konuda sektörler arası müş
terek bir çalışma yapılması istenilip muhtelif 
Bakanlıklarla tabiatı kortuma cenıiycfri ve Eski 
Eserler ve Anıtlar Yüksük Kurulunun 'bu ko
nudaki düşüncelerine müracaat edilmiştir. Adı 
geçen yazıda; bu sahada yapılacak baraj ve 
derivasyon tesisleri inşaatının tamamlanmasını 
İteklemek amaca ulaşmayı geciktirir denilmek
te ve acele çare olarak Alivyon Konilerinde açı
lacak işletme sondajları ile iyi kalitede su te
mini veya 360 kotundaki arkların 300 kotuna 
indirilerek burada toplanan suların köye nakli 
hususları gösterilmektedir. 
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5. — Millî Parklar kanun tasarısının 2 ncd 
maddesinin (b) fıkrasında «fevkalâde özellik 
arz edem coğrafi, jeolojik, 'morfolojik ve etnoğ-
rafik sakalar» 'millî park olarak ayrılır demldi-
ğ'ine ve mütaakıp maddelerde de millî park sa
halarının ayrılma esasları ile Ibu sahaların ko-

ranmtaısı ve faydalanma esasları tesbit edilmiş 
bulunduğundan adı geçen tasarı kanunlaştığı 
takdirde perakende tedbirler yerine Ibu yolla 
Pamukkalemin kararmasının tamamen önlenip 
inkişafı temin edilecektir. 
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Orman Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 184 
Oy ve re le r : 120 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 27 

Çekinserler : — 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak . 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
M. Yılmaz Inceoğlu 
Celâl Terfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Gü^r 
Hasan Âli Türkeı 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUH 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
Osman A'ihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet Izmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburum 

IZMlR 
Ömer 'Lûtfi Bozcalı 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdendi 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsaıü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Fer ' t Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğ'u 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

RlZE 
O. Meodi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeei 
Fethi Teveloğ'u 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğ'u 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 
Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
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[Reddedenler] 

ANKARA 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

Nizamettisn özgül 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırımı 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 

Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÎÎRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil -

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

[Oya kahlmıy•anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan (Bşk. V.) 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Sakıp önal 

ANKARA 
Osman AJişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
R'fat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BÎTLia 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangil 
(B.) 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Edip Somunoğlu (B.) 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
O. Zeki Gümüşoğ'u 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

ÎZMÎR 
îzzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V. 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

Zeki Kumru1 u 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
SAMSUN 

H. Enver Işıklar 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
S ahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Toplam 4 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısın verilen 
oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kap1 an 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Selâhatt :n özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
M. Yılmaz İnecoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AMASYA 
Maciıt Zeren 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN; 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil, 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güîer 
Hasan Âlj Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 135 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 28 
Çekinserler : 

Oya katılmıyanlar : 44 
Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLIÎ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğu 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI! 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yal.çuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
ihsan Hamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman' Alihocagil 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa DeUveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

M ARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refet Rendeli 
Fethi Tevetoğ'u 

SİVAS 
Ziya önder 
Hulusi Söykmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 
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TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pınlitı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

EDlRNH 
Tahsin Banguoğlu 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

C. Senatosu B : 44 

Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

Nizamettin özgül 
HATAY 

M. Enver Bahadırlı 
İSTANBUL 

Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
M. Cemal. Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

[Oya hû 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Sakıp Hatumoğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.) 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

ÎZMIR 
izzet Birand 
Enis Kansu 

7 . 2 . 1966 O : 3 

Muzaffer Alankuş 
Âmil Artus 
Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 

Ahmet Onar 
MALATYA 

M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdü'kerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SllRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
t. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Ragıp Üner 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

VAN 
Ferid Melen 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

CUMHURBAŞKANIN-
NA SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 

TOKAT 
Ali AJtuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
S ahir Kurutluoğlu 

[Reddedenler] 

mıyanlar] 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca S. Ü, 1 

Toplam : 5 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların 
sonucu 

Kabul edilmiştir) 

TABİÎ ÜYELUİ? 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Galip Afşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
Raisim Hancıoğlu 
M. Yılmaz İnceoğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
M. Akif Tekin 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

[Kabul edenler] 

184 
127 
î)8 
29 

Hasan Âli Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BİTLİS 

Z. Nami Şerefhanoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURDUR 

Ö. Faruk Kmaytürk 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRÎ 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ilamit Tigrel 

ELÂZIĞ 
Celâl, Ertuğ 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatumoğlu 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Mustafa De'iveli 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil. 
Hüseyin Kalpakhoğlu 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
İ. Etem Erdinç 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğaı 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğ'u 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya önder 

TRABZON 
Şevket Bu'adoğlu 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 
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CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 

Hasan Atakan 
Ömer Ergün 
Nadir Nadi 

Necati özdeniz 
N. Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Sabit Kocabeyoğlu 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

EDİRNK 
Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GAZİANTEP 
Zeki îslâm 
Nizamettin özgül. 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Ekrem özden 
M. Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MARDİN 
Abdü"kerim Saraçoğlu 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Zihni Betil * 

URFA 
E. Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYE 
Hasan Kangal 

[Oya katılmıyanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Selâhatt'n Özgür 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ANKARA' 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rıfat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğn 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü (B.) 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Al tam 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (t. Ü.) 

İÇEL 
C. T evlik Okyayuz 

İSTANBUL 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat öztürkçine 

IZMlR 
izzet Birand 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasa-
ğun (Başkan) 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kap anlı 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylcmezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

URFA 
Vasfi Gerger 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Muzaffer Alankuş 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurut1 uoglu 
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[Açık üyelikler] 

İstanbul 1 
Kocaeli 1 
Maraş 1 
Tekirdağ 1 

Cumhurbaşkanınca seçilen üye 1 

Toplam 5 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

7 . 2 . 1966 Pazartesi 

Saat : 10,00 

44 NCÜ BİRLEŞİM 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 
VERİLEN İŞLER 

B ~ TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

.1. — 1966 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar* 
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/5, 
Cumhuriyet Senatosu 1/639) (S. Sayısı: 716) 
[Dağıtma tarihi 29 . ] . 1966] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A • İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
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Dönem : 1 ^f 
Toplantı : 5 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : / Z 

1966 YILI 

Devlet Hava Meydanları 
işletmesi G. Md. Bütçesi 





Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yıl 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 . 11 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/209/5816 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanl ar Kurulunca 29 . 11 . 1965 tarihinde ka 
lan «Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu ta 
gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

D. Hava Mey. îş. O, Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 
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G E R E K Ç E 

1956 yılında Devlet Hava Yolların m kaldırıl masiyle, yeniden kurulan Devlet Hava Meydan lan İşletmesi 
vacılığın süratle ilerlemesi, üyesi bulunduğumuz Beynelminel Sivil Havacılık Teşkilâtı (ICAO) nun kararları 
çoğalmış ve bu nisbetle gelir ve giderlerinde de artma meydana gelmiştir. Aşağıdaki tablolarda açıkça görül 
denk olarak meydana gelmiştir. 1966 yılı Bütçesi memleketin ekonomlik durumunu Beş Yıllık Plân göz önün 
riayet edilmek suretiyle 2 762 924, noksanı ile 57 895 577 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

GİDERLER 
(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 
37 147 750 
42 444 915 

(A/2) 

2 100 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 703 000 
39 651 425 
38 707 000 
27 053 000 
20 335 000 
14 680 000 

(A/3) 

1 316 
1 085 
770 

740 
750 
662 

Genel 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 
= 58 568 500 
= 57 895 577 

G 

1 — Maddenin gerekçesi : 
İlişik cetvelin (A/l) işaretli cari harcamalar 42 444 915 lira, (A/2) yatırım harcamaları 14 680 000 lira v 

harcamiaları için 770 662 lira ödenek 'konmuştur. Hizmetin aksatılmadan yürütülmesi anahedefin en ekonomik 
mizde öngörülmüştür. 

1966 yılı Bütçesinde 1 Tl. ödenek konmuş olan maddeler tertibin muhafazası için konulmuştur. 
Bölütoı Madde 

12.000 Aylıklar : 
12.119 Aylıklar : Geçen yıl ödeneği 'kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 
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Bölüm Madde 

Ücretler : 
12.210 Hizmetliler ücreti : ('D) cetvelinde çalışan işçi vtaısfmdaki personelin yevmiyeye geçmesi sebeb 

edilmiştir. 
12.230 Hizmetliler ücreti : Geçen yıla nazaran 3 Tl. fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 1 100 liralık ıhir adet avuikat kadrosu alındığından geçen yıla^ naz 

edilmiştir. 
12.280 işçi ücretleri : 275 sayılı Toplu îş Sözleşmesi Kanunu gereğince muhtelif meydanlarımızda ça 

iş sözleşmeleri ve sosyal yardımlar sebebiyle geçen yıla nazaran 2 608 200 lira fazlasiyle teklif 
Sosyal yardımlar : 

12.310 Çocuk zammı : Geçen yıl öd eneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.320 Doğum yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.330 Ölüm yardımı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yıl öd eneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.350 Yakacak zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 
12.370 Emekli Keseneği karşılıkları : 140 000 Tl. noksanı ile teklif edilmiştir. 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları : 5 750 Tl. noksanı ile teklif edilmişti 

Ek çalışına karşılıkları : 
12.420 Huzur ücreti : Geçen yıl ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edilmiştir. 

Tazminatlar : 
12.520 Kasa tazminatı : Gecen yıla nazaüan 1 760 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Ödenekler : 
12.710 Temsil ödeneği : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Yönetim yollukları : 
12.811 Sürekli görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.813 Geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu : Geçen yıla nazaran 3 000 lira fazlasiyle teklif edil 
12.834 Kurs geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yolluğu : Kontrol uçağı ile havadan yapılacak kontrolla 

yollukları için 29 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçen yıla nazaran 15 000 TL noksaniyle teklif edilmiştir. 

D. Hava Mey. iş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 
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Bölüm Madde 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu : Geçen yıla nazaran 15 000 Tl. noksaniyle teklif 
12.889 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici görev yolluğu : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yı 

13.000 Yönetim giderleri : 

13.110 Kırtasiye alımları ve'giderleri : ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları v giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif 
13.140 Yayın alımları ve giderleri ödenek kâfi geldiğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.150 Yakacak alımları ve gidrleri : ATCC ve ilkokul binaları, Van, Trabzon, Adana, Antalya, Er 

için 100 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geldiğinden gecen yılın aynı teklif edilm 

Genel yönetimle ilgili giderler: 

13.210 Su giderleri : Ödenek kâfi gelmiyeceğinden 5 000 lira fazlasiyle telklif edilmiştir. 
13.220 Temizlik giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.230 Aydınlatma giderleri : Hâsıl olan ihtiyaç ve zaruretlere binaen 200 000 lira fazlasiyle tekl 
13.240 Bahçe giderleri : Geçen yıla nazaran 7 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
13.290 Diğer yönetim giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yıla nazaran 15 000 lira noksanı 

Hizmetlilerle ilgili alımlai : 

13.320 Giyim, kuşam, alımları ve giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif ed 
13.350 Sağlıik, araç, gereç ve ilâç alımları ve giderleri : ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın ayn 
13 390 Diğer alımlar ve giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Ulaştırma Giderleri : 

13.410 Posta, telgraf giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
13.420 Telefon giderleri : 85 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

D. Hava Mey. îş. G., Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 
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Bölüm Madde 

13.430 Taşıma giderleri : Ödendk kâfi geldiğinden geçen yıla göre 10 000 Tl. noksanı ile teklif edilm 
13.440 Haberleşme araçları işletme giderleri : ödenek kâfi geldiğinden .geçen yıla göre 16 000 Tl. n 

Taşıt işletme ve onarma giderleri : 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarma giderleri : 500 Tl. nobsaniyle teklif edilmiştir. 
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 240 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri : 

14.130 Mahkeme hare ve giderleri : 200 Tl. fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Mili hizmetlerle ilgili giderler : 

14.430 Para taşıma giderleri : 2 000 lira fazlasiyle te'klif edilmiştir. 
14.440 Vergi' resim ve harçlar : Geçen yılın ödeneği kâfi geldiğinden aynen teklif edil mistir. 

Eğitim ve araştırma giderleri : 

14.510 Kurs giderleri : 10 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

Ulaştırma hizmet giderleri : 

14.631 Büro giderleri : 20 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
14.632 Ulaştırma giderleri : Geçen yıla nazaran 3 812 000 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 
14.633 Taşıt işletme ve onarım giderleri : Geçen yıla nazaran 600 000 lira fazla ödenek teiklif edilmiş 
14.634 Kira giderleri : Geçen yıla n azaran 820 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.635 Meydan hizmetlileri giyim kuşam alım ve giderleri : Geçen yılın ıaynı teklif edilmiştir. 
14.636 Malzeme alımları ve giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
14.637 Meydan araç, gereçleri işletme ve onarma giderleri : 100 000 lira fazlasiyle teiklif edilmiştir 
14.638 Kurtarma, yangın araç ve gereçleri işletme ve onarma giderleri : 10 000 lira noksanı ile teklif 
14.639 Diğer alım ve giderler : 56 000 Tl. noksaniyle teklif edilmiştir. 
14.640 Handlig, lokanta ve kantin ve benzeri işletme giderleri : 150 000 lira noiksaniyle teklif edilmiş 

D. Hava Mey. îş. G., Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 



__ 8 — 

Bölüm Madde 

16.000 Çeşitli giderler : 

16.121 Anatamir atelyeleri giderleri : Ödenek kâfi geleceğinden gecen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Lâboratuvar giderleri : 

16.210 Uçıış kontrol lâboratuvarları giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri : 

16.710 Temsil giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
16.720 Ağırlama giderleri : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

Bakım ve küçük onarım giderleri : 

16.810 Yapı ve tesisler onarımı : 50 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
16.820 Makina ve teçhizat'onarımı : 10 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler : 136 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

(A) YATIRIM HARCAMALARI 

Beş yıllık plâna göre : 

21000 Eftüt ve proje giderleri : 
Ulaştırma sektörü 

211.511 Etüt; ve pı*oje giderleri : 110 000 lira niofesıaıni' ile ıteMalf ödilmişıtir. 
21.512 Teknik Personel ücretleri : 50 000 lira njoiklsam il'e teklif edilmtişitir. 
21.513 Teknik personel geçici görev yolluğu : 20 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

22000 Yapı tesis ve büyük onarım giderleri : 

Ulaştırma sektörü : 

22.5)11 Yapı Tösıils ve Iblüyüık oamrım giderleri : 1 665 000 lira noksanı ile teklif edümiş/tir. 

D. Hava Mey. îş.<L Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 
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Bölüm Madde 

02.61la TekonJik personel ücretleri, : 100 OOO lira noksanı iLe teklif edütoüştir. 
12[2i.'I&13! Tekindik perisiomel ıgeçici -göreıv yıoıl luğu : 20 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

23.000 Makina ve teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları : 
Ulaştırma sektörü : 

Hava meydanları ve hava trafik tesisleri : 
23.511 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımlar, : 5 245 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
23.512 Taşıt alımları : 145 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 
23.513 Teknik personel ücretleri : 30 0 000 lira noksanı ile teklif edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I — Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 
34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesi gereğince millî prodüktivite merkezine ödenecek aidat : B 

teklif edilmiştir. 

II — Transferler 

35.000 Sosyal transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar : 32 088 li ra noksanı ile teklif edilmiştir. 
35.220 Emekli ikramiyesi : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 
35.230 Sandık yönetim giderleri : Ge çen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 
35.240 Diğer ödemeler : Geçen yıl öd eneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir. 

Emekli aylıkları ve diğer benzeri ödemeler : 
35.310 Emekli, dul ve yetim aylıkları : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden aynen teklif edilmiştir 

Dernek, birlik, kurum, kuruluş, ve benzeri teşekküllere yardım : 
35.710 DHMİ memur ve müsdahdemleri yardım ve biriktirme sandığına : Geçen yıl ödeneği kâfi gelec 
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Bölüm Madde 

36.000 Borç ödemeleri : 
36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
36.400 İlâma bağlı borçlar : Geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
36.600 Geriverilecek paralar : 12 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

ikinci maddenin : 

Gelir ve gideri denli olarak yapılan bütçenin gelir kısmını teşkil eden 3 bölüm hakkında gerekli izahat a 
ve maddenin bütçede tahmin edilen ve senesi içinde tahsil edilen miktarlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 

62.000 İşletmeler gelirleri : 

62.125 Kira gelirleri : Hava Limanı ve Meydanlarımızda yeni ihtiyaçlara karşılık tahsis olunan od 
retleri 1 . 3 . 1965 tarihinden artırıldığından 1965 yılma nazaran 750 000 lira fazlasiyle 
mektedir 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Tahmin edilen 

300 000,00 
600 000,00 
640 000,00 
700 000,00 
700 000,00 
700 000,00 
760 000,00 
810 000,00 

1 150 000,00 
1 150 000,00 
2*000 000,00 

Tahsil edilen 

146 600,00 
496 500,00 
583 400,00 
588 160,00 
617 236,00 
820 812,00 
836 725,00 
952 588,64 

1 002 133,00 
454 182,68 (6 aylık) 
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62.146 Konma, konaklama gelirleri : Yerli ve yabancı Hava Yolu Şirketlerinden alınan ve en öne 
konma konaklama ücretinin geçen yıl tatbikatına göre 6 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

1956 
1957 
1958 
7959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

760 000,00 
1 165 000,00 
2 500 000,00 
7 250 000,00 
5 000 000,00 
4 700 000,00 
6 000 000,00 
6 000 000,00 
6 000 000,00 
6 000 000,00 
6 000 000,00 

768 430,00 
• 2 206 040,00 , 

2 353 757,00 
3 670 170,00 
4 023 504,00 
5 575 608,00 
4 758 349,00 
5 975 254,33 
5 321 138,00 
1 454 183,63 (6 aylık) 

62.211 1966 yılında Handling gelirleri geçen yıla nazaran 30 000 lira noksaniyle 70 000 lira talimin edilme 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

1,00 
10 000,00 
20 000,00 
22 000,00 
10 000,00 
10 000,09 
30 000,00 
65 000,00 

425 000,00 
100 000,00 
70 000,00 

10 755,00 
14 660,00 
15 800,00 
9 235,00 
17 038,00 
41 529,00 
49 730,00 
519 712,27 
54 035,00 
15 184,39 (6 aylık) 

— — 

62.212 Lokanta, ikantin : Sene içerisinde işletme faaliyeti dolayısiyle hasılat olduğu takdirde bu madd 
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62.213 . B) Telsiz mesaj gelirleri : PAA Şirketinin PTT den bat 'kiralaması ve diğer şirketlerin d 
geçirmeleri sebebiyle idaremiz devresinden ancak lüzum halinde mesaj keşide edilmesi sebeb 
ridatının 100 000 lira olacağı tahmin olunmaktadır. 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

170 000,00 
558 000,00 

1 715 000,00 
2 350 000,00 
2 350 000,00 
2 850 000,00 

200.000,00 
100 000,00 
100 000,00 
100 000,00 
100 000,00 

328 217,00 
1 870 553,00 
1 098 700,00 
1 717 700,00 
207 775,00 
143 780,00 
162 622,00 
155 360,72 
169 333,00 
21 041,73 

. 
(6 aylık) 

62.214 İşletme çeşitli geliri : Cereyan bedeli, su parası, reklâm ücreti, otopark ve telefon ücretler 
gelirlerinde 1965 yılma nazaran 200 000 lira artış olacağı nazara alınarak 2 000 000 lira ola 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

4 000,00 
40 000,00 
100 000,00 
250 000,00 
450 000,00 
150 000,00 
950 000,00 

1 400 000,00 
1 800 000,00 
1 800 000,00 
2 000 000,00 

406 200,00 
202 410,00 
200 617,00 
372 614,00 
410 315,00 

1 314 512,00 
1 531 416,00 
1 470 675,35 
1 836 926,00 

668 566,10 
— — • 

(6 ayhik) 
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.000 Çeşitli gelirler : 

63.300 Çeşitli gelirler : İdaremizin işletme faaliyetleri dışında, hurda malzeme, ot, yanık yağ satışl 
bedellerinden ibaret olan bu gelirin 1965 yılına nazaran 1966 yılında 400 000 lira noksaniyl 
miştir. 

1956 1 000,00 170 100,00 
1957 10 000,00 49 860,00 
1958 42 000,00 49 224,00 
1959 50 000,00 43 846,00 
1960 150 000,00 162 219,00 
1961 150 000,00 152 084,00 
1962 150 000,00 152 208,00 
1963 200 000,00 500 923,59 
1964 700 000,00 264 279,00 
1965 800 000,00 77 085,94 (6aylık) 
1966 400 000,00 

63.400 Bağışlar : Maddenin muhafazası için 1 lira olarak teklif edilmiştir. 
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72.000 Özel gelirler : 
72.100 Hazine yardımı : Genel Müdürlük giderlerini denkleştirmek maksadiyle Hazineden alman 

modern aletlerle teçhiz ve donatma giderlerine harcanmaktadır. Alman Hazine yardımları ihti 
cihetle 1966 yılı için 5 782 924 lira noksaniyle 31 325 575 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bütçe yılı 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

Yardı dım Mil 

6 
6 
18 
32 
34 
52 
55 
47 
37 
31 

859 000 
900 000 
900 000 
164 928 
836 997 
028 000 
516 063 
228 000 
506 415 
108 499 
325 575 

72.400 Greçen yıldan devreden nakit : 1965 yılında devreden Hazine yardımı bakiyesinin cü 
2 500 000 lira fazlasiyle 16 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 

6 
3 
3 
4 
3 
1 
2 
5 
9 
13 
16 

517 371 
160 072 
820 501 
680 128 
579 429 
6O0 000 
236 301 
000 000 
409 000 
500 000 
000 000 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1. GENEL 

a) Kuruluş gayesi : 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMl); memleketimizdeki 'hava meydanlarının isletil 

ğinin kontrolü ve havacılıkla ilgili telekomünikasyon (hizmetlerinin "uluslarları ve ulusal isteklerimize uygun olara 
yürütülmesi 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 meydanlarınım ve bunlarla ait her türlü tesisleri işlet 
(2) Hava seyrisefer, telekomünikasyon, hava trafik kontrol cihazlarının ve sistemlerini işletmek ve 'hizmetleri 
(3) işletmekte olduğu hava liman ve meydanlarının 'her türlü bakımı ile devamlı tamirlerini yapmaik; 
(4) Genel Müdürlük hakiki ve hükmi şahıslara ait hava meydanları ve littnıaınları ile askerî meydanları da an 

gibi, işletmenin zaruri kıldığı teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da 'Bayındırlık 'Bakanlığı ile mutaibık kalarak: yapmay 

2. MALÎ DURUM 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün (DHMÎ) kurulduğu tarihten itibaren yıllara göre bü 

Bütçe Genel 
yılı (A/ l ) (A/2) (A/3) toplam 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 

6 511 371 
9 346 322 
10 580 581 
13 780 056 
19 444 741 
21 585 000 
23 610 939 

2 000 001 
3 088 750 
4 907 500 
17 360 000 
28 381 685 
22 700 000 
39 631 425 

8 511 372 
12 435 072 
15 488 081 
31 140 056 
47 826 426 
44 285 000 
63 242 364 
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Bütçe 
yıh (A/ l ) (A/2) (A/3) 

1 316 740 
785 750 
770 662 

Genel 
toplam 

69 203 000 
66 681 417 
60 558 501 
57 895 577 

1963 30 496 000 38 707 000 
1964 38 720 677 26 644 000 
1965 37 537 751 22 335 000 
1966 42 444 915 14 680 000 

Yukardaki listenin tetkikinden de anlaşılacağı üzere; görevin ieabettirdiği yatırım işlerinin 1963 yılından itiba 
harcamalarında1 bir 'azalma görülmektedir. 

1966 yılı (A/ l ) cari hare amalar için 42 444 915, (A/2) yatırım harcamal/arı için 14 680 000 lipa ve (A/3) 
mıaüarı için 770 662 lira ki, toplam olarak 57 895 577 lira teklif edil'mektedir. 

3. GELİRLER 

Genel Müdürlük, katma bütçeli bir idare olduğundan, Kuruluş Kanununun 10 ncu maddesine dayanılarak h 
pan yerli ve yabancı havayolu şirketleri için yapılan hizmetler karşılığı olarak gelir sağlaımalkta ve bu para doğ 
dolunmaktadır. 

Gelirlerin başlıcaları şunlardır : 
Konma konaklama gelirleri, 
Yolcu hizmet ücreti gelirleri, 
Lokanta ve saire gelirleri, 
Satış yerleri kira gelirleri, 
Ofis ve büro kira gelirleri, 
Meydan sabalarında arazi kira gelirleri, 
Depo kira gelirleri, 
Reklâm, telefon, elektrik ve saire gelirleri, 
Şirketlere ait mesajların gönderilmesindeTı sağlanan gelirler (B sınıfı mesajlar), 
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Grenci Müdürlüğün kmnıluşundan beri çeşitli gelirler toplamı aşağıdadır : 

Bütçe 
yılı 

1956 
1957 
1958 „ 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

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 
8 615 057 
6 176 561 

K. 

81 
09 
81 
01 
63 
99 
84 
29 

1965 malî yılı gelirler toplamının 9 044 000 Tl. olacağı talimlin edilmektedir. 
Genel Müdürlük, gelirlerini artırma (hususunda gerekli tedbirleri almaktadır. 

4. PEKSONEL 

a) 1960 yılından itibaren yeni terminal binaları, seyrisofer yardımcı istasyonları yeni araç ve cihazların hiz 
tarında artışlar olmuştur. 

b) Ancak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun âmir hükümlerine istinaden, havacılığın süratle inkişafına 
görevlerini başarı ile yapmaljarına yetecek personel kadro çalışmaları sona ermiş ve sözü edilen kanun gereğince 
intizar olunmaktadır. 
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C) Yıllara göre Genel Müdürlük (D) cetveli kadrosu aşağıdadır : 
Yıl 

1956 
1957 
1958 
.1959 
1960 
.100.1 
19(12 
1903 
î 964 
1965 
1966 

Kadro sayısı 

747 
1 048 
1 178 
1 24:5 
i 444 
1 444 
1 50.1 
.1 708 
1 843 
1 77.1 
1 G79 

(1965 yılma nazaran 19GG yılı (D) cetveli kadrolarmdaki eksiliş, toplu iş sözleşmesi gereğince 92 kişinin y 
muştur.) 

5. Eğitim : 
Genel Müdürlüğe bağlı Sivil Havacılık Okulunda personelin eğitimini yaptırmak için çeşitli dallarda kur 
.1906 malî yılı içinde 10 çeşit kurs açmak suretiyle Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 

eğitimlerinin yaptırılması plânlanmıştır. Geçmiş yıllarda olduğu gibi Hava Kuvvetleri subay ve assubaylarmm 
de DHMİ Havacılık Okulunda yaptırılması, ayrıca buna ilâveten 1966 malî yılı içerisinde Kara Kııvvtleri to 
ta süreli olmak üzere iki dönem halinde temel hava trafik kursu verilmesi hususu eğitim plânımda dikkate 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince hazırlanan sınıf tüzüklerinde belirtilen personel eğitimi ile 
ve tedbirler alınmıştır. 

6. 10(15 MALİ YİLİ UYGULAMASI 
a) Hava alanlarının güvenlik donatımın.] artıracak ve işletmenin gerektirdiği tesis, tevsi ile istâh ve ona 

ayı sonu itibariyle : 
Cari harcama gerçekylestirme oranı % 54.4 (9 aylık) 
Yatının tahakkuk oram 9'c 63.7 » 
Transfer harcama oranı % 61.1 » dir. 

301 40,29 
130 12.40 

65 5,51 
201 16,17 

57 :î,M-
207 .13,79 
135 7.90 
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b) 1965 yılı programı uygulamasında, bilhassa geçen yıldan kalan işlerin tamamlanması için çaba gösterilm 
Çeşitli nedenlerle ithal edilemiyen gereç tutarı ise, evvelki yıllarda ısmarlanan gereçlerin gümrük tutarı ola 

sonuna kadar yatırım tahsisatının tamamının harcanacağı kanaatine varılmıştır. 
7. 1960 .MALÎ YILIM)A YAPİLACAK TEMEL İŞLEK 
a) Hava alanlarının güvenlik donatımını artıracak ve isletmenin gerektirdiği işlerle bakım ve onarımlar y 
b) Gerekli iş makinaları, cihaz ve malzeme alınacak, 
c) Mevcut ve çalışmakta olan teçhizatın balcım ve onarımı için yedek parça sağlanacak, 
d) İşletmenin zorunlu kıldığı araç satın alınacak, 
e) Yapımları tamamlanmış olan seyrüsefer yardımcı istasyonlarında montaj işlerine devam edilecektir. 
8. 1906 B Ü T Ç E S I H A K K I N I ) A D I L E K V E T E K L I F L E R 
a) .Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DIIMİ) yatırım işlerinin gerçekleşmesi için hava 

leri inşaat reisliği ile Devlet Hava. Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü görev ve yetkilerinin kesin olarak b 
Teşkilât Kanununun '2 ne i maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanunun (i ncı maddesinin (b) fıkrasının kaldırı 
biran önce kanunlaşması gerekmektedir. 

b) .15 . 6 . 196.'] tarihinden. .15 . 9 . 1965 tarihine kadar Genel Müdürlükçe işletilmekte ok'.:: Esenboğa Ha 
müştemilâtı 1965 yılı içerisinde kiraya verildiğinden 1966 yılı Bütçesine bu maksat için ödenek konmamıştır. 

15 . 12 . 1965 tarihinde müsteeir sözleşmeyi fesli ettiğinden, lokanta ve müştemilâtını Genel Müdürlüğün 
sayılı Kanunun 10 ncı maddesi gereğince işletebilmesi için, 14.040 ncı maddeye 100 000 lira ilâvesiyle bu ödene 
rekmektedir. 

e) Fabrikası tarafından yedek parça imalâtı durdurulmuş bulunan ve1 1947 de projelendirilerek 1955 de hi 
ralında sık sık arızalar görüldüğünden hizmet lâyıkiyle yapılamadığından bu santralın yenilenmesi gerekmekted 

d) Uçuş emniyetinin temini bakımından, şehir ve kasabalardan uzak ve dağ başlarına kurulmuş bulunan seyr 
türlü hava şartlarında faaliyetlerinin aksaksız devamı, ancak bu yerlerde zamanında gerekli ikmal ve bakım işle 
ile mümkün olmaktadır. Bugün için fena hava şartlarında, kar sebebiyle bu yerlere çıkılamamakta ve istasy 
siyle gayrı faal kalmaktadır. Bu durumları önlemek için Van, Siirt. Elâzığ, Gemerek YOR istasyonlarında ku 
tutarında olan karda yürüyen paletli vasıtalardan (SNOAY TRUCK) acilen dört aded alınması elzem görülmekt 

Bu itibarla, yukarıda (e) ve (d) paragraflarında izah edilen telefon santralı ihtiyacı için 600 000 Tl. paletli va 
toplam olarak 900 000 TL sının .1906 malî yılı Bütçesinin 23.511 nci maddesine ilâve edilmesi gerekmektedi 

e) Halen Genel Müdürlük mevcut imkânlar nisbetinde Türk hava ülkesinde uçuş emniyetini âzami dereced 
ğün ulusal ve uluslararası vecibelerini tam olarak yerinr getirmesi için teknik gelişmeler göz önünde bulundurul 
lüzumlu ödeneğin mutlak surette konulması arza şayan görülmüştür. 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B.ı M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/8 
Karar No. : 19 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisine 30 . 11 . 1965 tarihinde havale edilen (Devlet Hava Meydanları İşletmesi G 
nunu tasarısı) ilgili Bakan, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelendi ve gör 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1966 yılı Bütçe kanunu tasarısında cari harcamalar için 
üzere 42 444 915 lira, Yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 680 000 lira. Serm 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği gibi 770 662 lira ki, toplam olarak 57 895 577 lira ödenek teklif olunma 

Gecen yıl bütçesine nazaran 2 762 924 lira noksandır. 
Komisyonumuzda, Komisyonumuz adına inceleme yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müzak 

nel Müdür cevaplarla birlikte geniş bilgiler vermişlerdir. 
Maddelerin müzakeresinde; 1 nci maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin 14.640 ncı Handling lokanta, kantin 

sine Esenboğa Hava Limanında mevcut lokantanın işletilebilmesi için 100 000 lira eklenerek (A/ l ) işaretli cetve 
miştir. (A/2) işaretli cetvelin 23.511 nci Makin a ve teçhizat alımları ve büyük onarımlar maddesine uçuş emn 
muş olan seyrüsefer yardımcı istasyonlarına giden yolların kış aylarında devamlı surette açık bulundurulması 
paletli vasıtalar bedeli olarak 300 000 lira eklenmek suretiyle (A/2) işaretli cetvel yekûnu 14 980 000 liraya yü 

(A/3) işaretli cetvel ise aynen kabul edilmiştir. (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellere yapılan ilâvelerin kar 
62.212 nci Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelirleri maddesine 100 000 lira ile 72.400 ııeü Gcçenyıldan devred 
lenmek suretiyle cetveller arasında denge sağlanmıştır. Bu suretle yapılan ilâvelerle 1 nci madde cetvelleriyle 
kabul edilmiştir. 

2 nci madde, maddeye bağlı (B) işaretli cetvel yekûnuna eklenen 400 000 lira ile 58 295 577 lira olarak k 
3, 4 ve 5 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
6 ncı madde, eski yıllar borçlarının ödenmesinikolaylaştırmak maksadiyle yeniden düzenlenmiş. 7 nci madd 
8 nci madde tatbikatta karşılaşılan güçlükler sebebiyle tasandan çıkarılmıştır. 
9 ııcu madde 8 nci madde olarak, 
10 ncu madde 9 ncu madde olarak. 
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11 nci madde de 10 ncu madde olarak ve bağlı cetveleri aynen olmak üzere kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Aydın 

/ . Sezgin 
Ankara 

Muhalifim 
1. Seçkin 

Bursa 
/. ÖMem 
Erzincan 

H. Atabeyli 

İstanbul 
0. Erli anlı 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

İmzada bulunamadı 
Rize 

E. Y. Akçal 

Başkanvekili 
Aydın 

1. C. Ege 
Ankara 

H. T. Toker 

Bursa 
A. Türkel 

Giresun 
K. Bosuter 

İstanbul 
0. Gümüşoğlu 

Konya 
8. F. önder 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Kthç 

Sözcü 
Sakarya 
N. Boyar 

Aydın 
S. Bosna 

C umhurbaşkanmc a 

Van 
Söz hakkım 

R. Üner 
Gümüşane 
S. Ö. San 

İstanbul 
A. Yalcın 

Kütahya 
M. Erez 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

S. Ü. 

Kâtip 
Sivas 

G. Sakarya 
Balıkesir 

Söz hakkım saklı 
F. tslimyeli 

Çorum 
A. Çetin 

İçel 
C. T. Okyayuz 

İzmir 
Söz 'hakkım var 

M. Uyar 
Mğde 

Söz hakkım mahfuzdur 

Yozgat 

M. Altınsoy 
Trabzon 

A. 1. Birincioğlu 

mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur / . 
Yozj 

Adıyam 
M. A. At 

Bolu 
H. 1. C 

Denizl 
F. Av 
İstanbu 

M. E. A 
İmzada bulu 

şat 
Yeşüyur 

Kayser 
77. Dikeç 

Niğde 
H. Öza 

Trabzo 
E. Dikm 

t 
F. Helen N. Kodamanoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
1966 yılı cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
42 444 915 lira, yatırını harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 14 680 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 770 662 lira ki, toplam 
olarak 57 895 577 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 57 895 577 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünce 1966 Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1966 Bütçe yılında da devam 
olunur. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3G56 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 
giren hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetler için Bakanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe 
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyüik 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 

D. Hara Mey. İş. Q. 
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KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Devlet Hava Meydanları İsletmesi 
kanunu 

MADDE 1. — Devlet Hava Mey 
1966 yılı cari harcamalar için (A/ l 
42 544 915 lira, yatırım harcamalar 
rildiği üzere 14 980 000 lira, serm 
için (A/3) işaretli cetvelde gösteri 
olarak 58 295 577 lira ödenek verilmi 

MADDE 2. — Devlet Hava Mey 
nün gelirleri bağlı (B) işaretli cet 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncüm 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
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Hükümetin teklifi : 

-Dağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, bîağiı (L) işaretli cetvelde I 
gösterilenler 1966 Bütçe yılında kullanılamaz. î 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddesindeki ödeneğin yet- I 
memesi halinde : j 

a) 1965 yılı Bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar I 
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye; ! 

b) 1928 - 1964 bütçe yıllarına aidolup ta Muhasebei Umumiye j 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve ikar- ', 
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1966 yılı Bütçesinin ilgili ! 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A / l ) , (A/2) \ 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad- i 
desiııe : ! 

Maliye Bakanlığınca aiktarılacak ödenekten ödenir. I 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, i 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) j 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalına]ar) bölümüne aktarma j 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. j 

• MADDE 8. — Yatırım harcamalarının proje dökümleri (U) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Proje tutarlarında zam ve tenzil, Devlet Plân
lama Teşkl âtının uygun mütalâasına dayanılarak Maliye Bakanlığınca 
yapılır. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1966 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
8. D emir el C. Bilgehan 

D. Haya Mey. İş. G. Md. 

Karma Bütçe Komisyon 

MADDE 6. — Geçen bütçe yıllarına 
Kanununun 93 ncü maddesine göre za 
lıkları yıllan bütçelerinde bulunanı bor 
hizmet tertiplerinden veya (aylık ve 
(A/2) ve (A/3) işaretli cetvellere dâhi 
ları) maddesine Maliye Bakanlığınca a 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 9 nen mad 
bul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 10 ncu m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarının 11 nci ma 
kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifi 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet B'akanı 
A. F. Alışan 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Dengiz 

Ticaret Bakanı 
M. Zeren 

Güm. ve Tekel Bakanı 
1. TeUn 

Ulaştırma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Balkanı 
M. Turgut 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Kürsad 

Devlet Balkanı 
K. Ocak 

Adalet Bakanı 
H. Dinçer 

içişleri Bakanı 
F. Sükan 

Maliye Bakanı 
/ . Gürsan 

Bayındırlık Baıkanı 
E. Erdinç 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
E. Somunoğlu 
Tarım Bakanı 

B. Bağdaş 
Çalışma Balkanı 

A. N. Erdem 
En. ve Ta. Kay. Balkanı 

/ . Deriner 
îmar ve iskân Bakanı 

H. Menteşeogiu 
Köy işleri Bakanı 

S. 0. Avcı 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

Bölüuı AhuKK* 

12.000 

Ödeneğin çeşidi 

12.110 

12.230 
12.250 
12.260 
12.270 
12.280 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.410 
12.420 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 
Ücretler Kesim toplamı 

12.210 Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 
Teknik personel ücreti 
İşçi ücretleri 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çoçıık zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Yakacak zammı 
Emekli Keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılığı 
Ek çalışma karşılıkları Kesim toplamı 

Fazla çalışma ücreti 
Huzur ücreti 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

925 238 
22 539 152 

17 650 200 
444 350 

1 
52 800 

1 
4 391 800 
1 977 150 

12 000 
2 000 
2 000 

15 000 
150 

966 000 

980 000 
201 000 

26 288 746 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

27 687 

925 238 
24 354 605 

16 844 250 
444 353 

1 
66 000 

1 
7 000 000 
1 831 400 

12 000 
2 000 
2 000 

15 000 
150 

826 000 

974 250 
1 001 

200 000 1 
1 000 1 000 
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Bölüm Madde 

12.520 
12.590 

Ödeneğin çeşidi • 

Tazminatlar Kesim toplamı 

Kasa tazminatı 
Ucus tazminatı 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16 601 

16 600 
1 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

18 361 

18 360 
1 

İKRAMİYELER YE MÜKÂFATLAR 
12.610 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 3 600 

Yolluklar Kesim toplamı 626 004 

I - 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 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 1 
12.849 Kontrol uçağı personeli geçici görev yol

luğu 21 000 
(Yurt içi yollukları toplamı : 485 003) 

40 000 
250 000 

1 
12 000 

1 
130 000 

3 600 

553 005 

40 000 
250 000 

1 
15 000 

1 
130 000 

1 

50 000 
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Bölüm Madde 

13.000 

Ödeneğin çeşidi 

II -' Yurt dı§ı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yur 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 Kontrol uçağı personeli yurt dışı geçici 

görev yolluğu 

(Yurt dışı yolluk]arı toplamı 68 002) 

YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alım ve giderleri 
13.140 Yayın alım ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderler 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

40 000 25 000 

45 000 
75 000 

1 

13 000 

1 727 001 

57 000 
60 000 
300 000 
30 000 

1 200 000 
80 000 

1 

3 760 202 

30 000 
1 

1 

13 000 

1 827 001 

57 000 
60 000 
300 000 
30 000 

1 300 000 
80 000 

1 

3 861 
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Bölüm Madde 

13.210 
13.220 
13.230 
13 240 
13.290 

13.320 
13.350 

Ödeneğin çeşidi 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Bahçe giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
Hizmetlerle ilgili alımlar Kesim toplamı 

Giyim, kuşam alımları ve giderleri 
Sağlık, araç, gereç, ilâç alımları ve gi
derleri 

13.390 Diğer alımlar ve giderleri 
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 onarım giderleri 
Kesim toplamı 

13.510 Genel Müdürlük taşıt işletme ve onarım 
giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölöm toplamı 

Lira Lira 

532 000 

25 
60 
400 
27 
20 

000 
000 
000 
000 
000 

176 200 

125 

40 
11 

000 

000 
200 

418 000 

15 
315 
70 
18 

000 
000 
000 
000 

907 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

715 000 

30 000 
60 000 
600 000 
20 000 
5 000 

176 200 

125 000 

40 000 
11 200 
477 000 

15 000 
400 000 
60 000 
2 000 

666 500 

7 000 6 500 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14.000 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarım gi
derleri 
KİRA GİDERLERİ 

13.610 Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayilı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
Malî hizmetlerle ilgili giderler 

Kesim toplamı 

14.430 Para taşıma giderleri 
14.440 Vergi, resim ve harçlar 

Eğitim ve araştırma giderleri 
14.510 Kurs giderleri 

1 
1965 ödeneği Hükümetçe istene 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

900 000 

1 

15 800 

118 000 

18 000 
100 000 

60 000 

6 307 803 

660 000 

1 

16 000 

120 000 

20 000 
100 000 

50 000 

9 79 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

Ulaştırma hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

MEYDAN HİZMETLERİ GİDERLERİ 
14.631 Büro giderleri 
14.632 Ulaştırma giderleri 
14.633 Taşıt işletme ve onarma giderleri 
14.634 Kira giderleri 
14.635 Giyim, kuşam alım ve giderleri 
14.636 Malzeme alım ve giderleri 
14.637 Meydan araç ve gereçleri işletme ve 

onarma giderleri 
14.638 Kurtarma Âe yangın araç ve gereçleri iş

letme ve onarma giderleri 
14.639 Diğer alım ve giderler 

(Meydan hizmetleri giderleri toplamı : 
9 560 000) 

14.640 Handling lokanta, kantin ve benzeri işlet
me giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

İŞEVLERİ VE İŞYERLERİ GİDERLERİ 
16.121 Ana tamir atelyeleri giderleri 

LÂBORATUVAR GİDERLERİ 
16.210 Uçuş kontrol lâboratuvarları giderleri 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

70 000 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

9 610 000 6 114 000 

200 000 
1 388 000 
400 000 

1 052 000 
599 000 
50 000 

2 000 000 

150 000 
75 000 

200 000 50 000 
1 181 000 1 100 

5 
1 

2 

220 000 
200 000 
000 000 
232 000 
599 000 
50 000 

100 000 

140 000 
19 000 

70 000 

15 000 15 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

PROPOGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ 

0 Genel tanıtma giderleri 

Temsil, ağırlama ve tören giderleri 
Kesim toplamı 

• * * - . 

12.000 

13.000 
1-4.000 
16.000 

16.710 Temsil giderleri 
16.720 Ağırlama giderleri 

Bakım ve küçük onarım giderleri 
Kesim toplamı 

16.810 Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 
16.840 Meydan ve meydanlarla ilgili tesisler 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

1965 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
Hükümetçe istene 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

5 000 

15 000 

12 000 
3 000 

1 076 000 

175 000 
65 000 
836 000 

26 288 746 
3 760 202 
6 307 803 
1 181 000 

37 537 751 

15 000 

12 000 
3 000 

1 000 000 

225 000 
75 000 
700 000 

27 
3 
9 
1 

68 
86 
79 
10 

42 444 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1965 ödeneği 
Madde Böllüm toplamı 

1 
Hükümetçe isten 

Madde Bölüm to 
Bölüm 

21.000 

22.000 

23.000 

Madde 

21.511 
21.512 
21.513 

22.511 
22.512 
22.513 

Ödeneğin çeşidi 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

HAVA MEYDANLARI YE HAYA TRA
FİK TESİSLERİ 
Etüt ve proje giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

HAYA MEYDANLARI YE HAYA TRA
FİK TESİSLERİ 
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
Teknik personel ücretleri 
Teknik personel geçici görev yolluğu 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI YE ONARIMLARI 

Ulaştırma sektörü Kesim toplamı 

Lira 

1 250 000 

250 000 
850 000 
150 000 

4 905 000 

3 915 000 
850 000 
140 000 

16 180 000 

Lira 

1 250 000 

*— 

4 905 000 

16 180 000 

Lira 

1 070 000 

140 000 
800 000 
130 000 

3 120 000 

2 250 000 
750 000 
120 000 

10 490 000 

Lir 

1 07 

3 12 

10 49 
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19 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

HAVA MEYDANLARI VE HAVA TRA
FİK TESİSLERİ 

23.511 Makina ve teçhizat alımları ve büyük 
onarımları 

23.512 Taşıt alımları 
23.513 Teknik personel ücretleri 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT, TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

14 080 000 
900 000 

1 200 000 

— 

1 250 000 

4 905 000 

16 180 000 

8 835 000 
755 000 
900 000 

22 335 000 

1 070 

3 120 

10 490 

14 680 
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1965 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Böiünı toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira L 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

I - Sermaye teşkili 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 100 000 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 100 000 100 000 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDE
MELER 

34.250 580 sayılı Kamımın 13 neü maddesine gö
re Millî Prodüktivite merkezine ödene
cek aidat 5 000 

II - Transferler 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 402 750 

Emekli Sandığına ödemeler 
Kesim toplamı 270 250 238 162 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 
35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

> 159 250 
50 000 
41 000 
20 000 

127 162 
50 000 
41 000 
20 000 

D. Hava Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı :729) 
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196 
1965 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

EMEKLİ AYLIKLAKI VE DİĞER BEN
LERİ ÖDEMELER 

35.310 Emekli, dul, yetim aylıkları 7 500 7 500 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE 
YARDIMLAR 

35.710 DHMİ Memur ve Müstahdemleri Yar
dım ve Biriktirme Sandığına 125 000 125 000 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 283 000 295 

36.300 Geçen yıllar borçları 50 000 50 000 
36.400 İlâma bağlı borçlar 230 000 230 000 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 3 000 15 000' 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR 

Bölümü toplamı 100 000 100 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 5 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 402 750 370 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 283 000 295 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 770 
HARCAMALARITOPLAMI % 785 750 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B/2 Yergi dışı gelirler 
62.000 İŞLETME GELİRLERİ 

62.125 Kira gelirleri 
62.146 Koı.ma konaklama gelirleri 
62.211 Handiing gelirleri 
62.212 Lokanta, kantin ve benzeri yerleri gelir

leri 
62.213 B. Mesaj gelirleri 
62.214 isletme çeşitli gelirleri 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
63.300 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Geçen yıldan devreden nakit 

62.000 İŞLETME GELİRLERİ Bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplam; 
72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GELİRLER TOPLAMI 

B — CETVELİ 

1965 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahm 
Madde Bölüm 
Lira 

1 
6 

1 

37 
13 

250 000 
000 000 
100 000 

100 000 
800 000 

800 000 
1 

108 499 
500 000 

9 250 001 

800 001 

50 608 499 

9 250 001 
800 001 

50 608 499 

60 658 501 

2 000 000 
6 000 000 

70 000 

1 
100 000 

2 000 000 

400 000 
J 

31 325 575 
16 000 000 

10 

47 

10 

47 

57 
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CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
davanklan 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi Numarası 

1.3.1956 6686 

ÖZETİ 

Devlet Hava Mejrdanları İşletmesi Genel 
ve vazifeleri hakkında Kanun. 

Müdürlüğü 

CETVELİ 

I) Memuriyetin nev'i 

4 Elektronik Teknisyeni 

Aded Ücret 

» » 
» » 
» » 

Teletayp Teknisyeni 

4 Telefon Teknisyeni 

D. Memuriyetim nev'i Aded Ücret 

17 
17 
19 

9 
8 

16 
3 

2 
6 
5 
4 
4 

1 
1 
2 
2 
2 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 250 

1 100 
950 
800 
700 
600 

1 250 
1 100 

950 
700 
600 

4 
7 
9 

8 
4 
6 

4 
5 
6 
7 
8 
9 
2 
6 
7 
8 
9 

Anten 
» 
» 

Kablo 
Radar 

» 

Teknisyeni 
» 
» 

Teknisyeni 
Teknisyeni 

» 

Makina Teknisyeni 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Elektrik Teknisyeni 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

6 
12 
13 
9 
8 
23 
2 
4 
4 
3 
20 

1 250 
800 
600 
700 

1 250 
950 

1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 

1 100 
950 
800 
700 
600 

O. Memu 

8 İnşaat Tekn 
fi » 
4 ILS Baştek 
5 ÎLS Teknis 
6 » » 
6 Vor Teknis 
4 Trafik' Tek 
i.) » 

6 » 
7 ;•> 
8 » 
9 » 
4 Telsiz Tekn 
5 » 
ö » 
"i » 

8 » 
fl s> 
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D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

4 
5 
4 
5 
6 
i 

4 

5 

6 
7 
8 
9 
4 
4 
4 
5 
4 
4 
5 
4 
5 
6 
6 
7 
S 
9 
9 
6 
7 

Jet Kut Konkrol Başteknisyeni 
Jet Kut Kontrol Teknisyeni 
AÎE Trafik Enspektörii 

» » » 
Teknik Kontrol 

» » 
Jet Marşalling Başteknisyeni 

Jet Marşalling Teknisyeni 

» » » 
» p » 
» » » 
:» » » 

Kontrol Uçağı Kaptan Pilotu 
Kontrol Pilotu 
Uçak Elektronik Teknisyeni 

» » » 
Uçak Motor Teknisyeni 
Gövde » 

» Elektronik Enst. Tek. 
Başmakinist 

» 
» 

Makinist 
» 
» 
» 

Elektronik Makinisti 
Ustabaşı 

» 

3 
8 
1 
1 
1 
6 
2 

3 

3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
o O 

2 
1 
1 
1 
2 
2 

15 
19 
19 

9 
7 
1 
1 

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 
1 250 
1 250 
1 100 
1 250 
1 100 

950 
950 
800 
700 
600 
600 
950 
800 

38 

D, 

6 
7 
S 
9 
9 

10 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
4 
6 
7 
6 
5 
6 
7 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

10 
4 
5 

Memuriyetin nev'i 

Usta 
» 
» 
» 

Kalorifer Teknisyeni 
» 

Revizör 
» 
» 

Müdür 
» 
» 
» 

Müdür 
» 
» 

» 

Muavini 
» 
» 

Baş Raportör 
Şef 

» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Apron Emniyet Memuru 
Ayniyat Muhasibi 

» » 

Aded 

1 
2 
4 
6 
1 
1 
9 

2 
10 
17 

6 
6 
8 
1 
2 
1 
1 
9 

16 
8 

4 
22 
38 
27 
24 
18 

13 
1 
1 

ücret 

950 
800 
700 
600 
600 
500 
950 
800 
700 

1 250 
1 100 

950 
800 

1 250 
950 
800 
950 

1 100 
950 
800 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

500 
1 250 
1 100 

D. 

7 
8 
8 

10 
7 
8 
9 
6 
8 
9 

10 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
6 
9 

10 
11 
5 
4 
5 
7 
8 
9 

10 

Ayniy 
» 

Ayniy 
» 

Depo 
» 
» 

Nakit 
» 

Nöbet 
» 

Hasıla 
» 

Sağlık 
» 
» 
» 

Hemşi 
» 

Daktil 
Daktil 

» 
» 

Müter 
Tercüm 

» 
Danışm 
Danışm 

» 
» 

D. Hava Mey. tş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 



D, Memuriyetin nev'i 

8 
9 

8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
11 

10 

11 
12 
13 
14 
15 

11 
11 
12 
13 

Permi Memur 
» » 

Santral Menin 
» » 
» /» 

Şoför 
» 
» 
» 
» 

Başhademe 

Hademe 
» 
» 
» 
» 

Bekçibaşı 
Bekçi 

» 
» 

Aded Ücret D 

1 
4 
3 

19 
35 

1 
1 
9 

12 

700 
600 

2 
7 

10 
2 
3 

22 
12 

6 

700 
600 
500 
800 
700 
600 
500 
450 

500 

450 
400 
350 
300 
250 
450 
450 
400 
350 

Memuriyetin mev'i 

14 Bekçi 
15 » 
4 Vor Başteknisyeni 
5 Vor Teknisyeni 
5 » » 

9 îşçi 
10 » 
11 » 
12 » 

13 İtfaiye Âmiri 
5 İtfaiye Müdürü 
6 İtfaiye Âmiri 
7 » » 

7 itfaiye Enspektörü 
6 İtfaiye Şefi 
7 » » 
9 » » 

8 İtfaiye Çavuşu 
9 » » 

10 » » 

Aded Ücreıt 

60 300 
155 250 

2 1 250 
1 1 100 
1 1 100 

10 
29 
36 
2 

600 
500 
450 
400 

1 1 250 
1 1 100 
.1 950 
1 800 

800 
950 
800 
600 

1 700 
4 600 
1 500 

T3. 

9 
10 
11 

10 
11 
12 

Mem 

İtfaiye Onb 
» 
» 

İtfaiyeci 

10 

9 
10 

9 
9 

10 
11 

İtfaiye Ala 

İtfaiye Şof 
';> 
» 

Operatör 

Grayder Ş 
Bahçıvan 

6 Elektronik 
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£ — CETVELÎ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.230 Geçici hizmetler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

L — CETVELÎ 

I). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

MERKEZ 

4 
4 
6 
4 
6 
7 

7 
8 
8 

9 
8 

Teknik Müşavir 
Yüksek Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Müdür 

» 

Müdür Muavini 
Kısım Âmiri 

» » 

Şef 
Ressam 

1 
10 

6 
1 
1 
2 

1 
2 
5 

1 
1 

1 250 
1 250 

950 
1 250 

950 
800 

800 
800 
700 

600 
700 

D. Memuriyetin nev'i A 

10 Sekreter 
11 » 

10 Memur 
11 » 

İLLER 

5 Meydan Müdürü 
6 » » 
7 » » 
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R - CETVELİ 

Bölüm Madde 

12.000 

13.000 

14.000 

Genel Bütçede karşılığı olan tertipler için adı geçen 
Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelindeki formül bu 
bütçe için de uygulanır. 

Personel giderleri : 
12.210 Hizmetliler Ücreti : 

İş Kanunu gereğince verilmesi gereken tazminatlar 
da bu tertipten ödenir. 
Yönetim giderleri : 

13.390 Diğer alım ve giderler : 
Sağlığa zarar verici asitli işlerde devamlı çalışan 
kaloriferci, akümlâtörcü, kaynakçı, boyacı, ozalit ve 
teksir makina teknisyen ve yardımcılarına verilecek 
süt, yoğurt bedelleri bu tertipten ödenir. 
Hizmet giderleri : 

14.632 Ulaştırma giderleri : 
Meydanlarımız arasında ve meydanlarımızla yabancı 
meydanlar arasında kurulacak PTT İdaresinden kira
lanacak hat ve devre (kira bedelleri ile taşıt tahsis 

14.640 

23.512 

edilemiyen yerlerdeik 
giderleri 'bu tertipten 

Hadling, lokanta kant 
İdareye gelir temin ed 
yerlerin Genel Müd 
halinde bu hizmetlerd 
miye ve fazla çalışm 
tazminatları, İş Kanu 
kanunları gereğince v 
lar, bu işletmelere al 
bedelleri ile bu yerler 
sabit tesis ve döşeme, 
ödenir. 

Taşıt alımları : 
Aded Cinci 

Kaptı - Kaçt 
Pidk-Up 
Ambulans 

D. Hava. Mey. İş. G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 729) 



— '42-— 

Aded Cinsi 

1 Binek 

23 » 

17 » 

11 » 

6 Kamyonet 

T - CETVELİ 

237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre mevcut taşıt cetveli 

Markası 

Chevrolet Station Wagon 

W.illys Station Wagon 18 aded 
THY dan devir 1953 .model 

Vfillys Üniversal Jeep 15 aded 
1960 model 
Chevrolet Station Wagon 

3 aded 1958 model 
5 «aded 1960 model 
3 aded 1963 model 
Willys Pick - Up 
4 aded 1958 model 

2 aded 1954 model THY. denr 
Chevrolet Pick - Up 
5 aded 1964 model 
1 aded 1958 model 
International 
Dodge Pover Pick - Up Sürplas 
Volkswagen Pick - Up 

Almış 
tarihi 

29, 8.1960 

31. 81960 

23.10.1960 

1. 2.1960 
24.11.1960 
16. 7.1963 

6. 8,1959 

1. 8.1964 

Beherinin 
fiyattı 

Lira K. 

50 000 Merkezde, 
model 

20 693 Merkez 6, 
.!., Van 1. E 

36 290 71 Esen'boğa 
h Afyon 
yarbakır 1 

22 194 46 
19 290 
65 000 Merkez 5, E 

42 141 81 Eseriboğa 
ra mir A tel 

40 000 

14. 
12. 
24. 

2.1962 
6.1962 
2.1960 

40 050 
49 200 
26 000 

Merkez 1, 

Merkez 2 
Merkez 1, A 
Merkez 1. 
Trabzon .1 
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Aded Cinsi 

6 Otobüs 

4 » 
i Kamyon 
7 » 

Ambulans 
» 

Markası 

Mercedes - Benz 
i aded 1960 model 
2 aded 1961 model 
Büssing THY dan devir 

Ford 3 aded 1958 model, 1 aded 
1963 model 
Chevrolet 1947 model THY dan 
devir 
Mağirııs - Deutz 1959 model 
îııter Dumperli 1960 model 
Ford 1 aded 1946 model THY dan 
devir, 1 aded 1959 model Sürplas, 
5 aded 1963 model 
CMC 1943 nıodd THY dan devir 
Mercedes - Benz 1958 model 
Volk.swagen 1960 model 

Austin 1947 model 
devir 
tnter 1962 model 
Chevrolet 1963 model 

THY dan 

Almış 
tarihi 

27.10.1960 
4. 1.1961 

23. 1,1964 
1.1. 1.1962 

10. 2.1963 

28. 5.1958 
28. 2.1960 

12. 4.1963 
24. 8.1963 

Beherinin 
fiyaitı 

Lira K. 

100 000 78 Merkez 1, Esenboğa 
93 926 72 

Esenboğa 1, Yeşilk 

19.12.1958 106 156 Merkez 1, Esenboğa 

Afyon 1 
125 381 25 Esenboğa 4 
116 680 50 Merkez 1 

Merkez 3, Esenboğa 

64 389 
İzmir 1 

28 679 40 Antalya 1 
33 000 Adana 1, Afyon 1 

Van 1 
Erzurum 1, Sivas 

69 917 85 Yeşilköy 2 
79 500 Esenboğa 2, îzmir 
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