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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda; 
1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve, 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü büt

çeleri kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt

çesinin madde ve bölümleri onaylanarak, tümü açık 
oya sunuldu, oyların ayırımı sonucunda kabul olun
duğu bildirildi. 

İmar ve İskân, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar (900 ncü Bölüm ha

riç) 
Gümrük ve Tekel bakanlıkları bütçeleri kabul 

olundu. 

Devlet Su İşleri, 
Petrol İşleri, 
Tekel Genel müdürlükleri bütçelerinin madde ve 

bölümleri onaylandı, tümlerinin gelecek birleşim 
açık oya sunulacağı bildirildi. 

13 . 2 . 1975 Perşembe günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime (13 . 2 . 1975) saat 06,00'da 
son verildi. 
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Bingöl 

A. Hikmet Yurtsever 
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1/163; C. Senatosu : 1/311) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9.40 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (S. 
Sayısı : 422) (1) 

2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 1/227; C. Senatosu : 1/294) (S. Sa
yısı : 423) (2) 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/290) (S. Sayısı : 
419) (3) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oylaması ya
pılacaktır. Oy küresi dolaştırılsın. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının açık oylaması yapılacaktır. Oy 
küresi dolaştırılsın. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının açık oylaması yapılacaktır. Oy küresi do
laştırılsın. 

4. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/210; C. 
Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (4) 

(1) 422 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . -1975 ta
rihli 26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 423 S. Sayılı basmayazı 5.2. 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 419 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 406 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı 1975 Malî Yılı Bütçe Kanunu tasarısının müza
keresine başlıyoruz. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Ziya Gökalp Müla
yim, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA ZİYA GÖKALP MÜ
LAYİM (Samsun) — Sayın Başkan, sayın sentörler, 
Sayın Bakan, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlı
ğının değerli mensupları; C. H. P. Grupu ve şahsım 
adına hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1975 
Bütçe Kanun tasarısı üzerinde C. H. P. Grupunun 
görüşlerini belirtmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Burada, bütçenin rakamları üzerinde dur
mayıp, bütçe nedeniyle, köy kalkınması ve özellikle 
kooperatifleşme üzerinde Grupumuzun görüşlerini be
lirtmeye çalışacağım. 

C. H. P. olarak, ülkenin kalkınabilmesi için, ön
ce nüfusun c/c 60'ının yaşadığı köyün kalkınması ge
rektiği kanısındayız. Bunun içindir ki, biz, kalkınma 
köylüden başlıyacaktır diyoruz. 

Öteden beri kalkınmanın köylüden başlayacağı
na inanan C. H. P., bu nedenle, 1963 yılında İnönü 
Hükümeti döneminde, köye dönük hizmetleri artır
mak için, Tarım Bakanlığı yanında, Köy İşleri Ba
kanlığı adiyle yeni bir Bakanlık kurulmasına öncü
lük yapmıştır. Köyişleri Bakanlığının kuruluş amacı, 
köyün sosyal, ekonomik ve kültürel yönden süratle 
kalkınması, bunun için, köye yönelik devlet hizmet
lerinin bir an önce köye ulaştırılmasıdır. 

Bu amaçla kurulan Köy İşleri Bakanlığı, son yıl
lara kadar, devletin olanakları nispetinde yol, içme 
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ve sulama suyu ve elektrik gibi altyapı hizmetlerini 
köye ulaştırmaya çalışmıştır. Bu hizmetlerin köye 
ulaştırılması, bugün de Bakanlığın en önemli görevi
ni teşkil etmektedir. Nitekim, Bakanlığın 5 milyarlık 
bütçesinin 4 milyar 700 milyon lirası bu altyapı hiz
metlerine ayrılmış bulunmaktadır. 

Sayın sentörler; 
C. H. P.. köy kalkınması konusunda yaptığı ça

lışmalar sonucunda, nüfusunun büyük bir kısmı, kü
çük köylü işletmelerinden oluşan tarıma dayalı bu
lunan köyün, ancak etkin ve yaygın bir kooperatif
leşme ile kalkınabileceği sonucuna varmıştır. Bu ne
denle, 1963 yılında Köy İşleri Bakanlığının kurulma
sında öncülük yapan C. H. P., on yıl sonra, 1974 yı
lında Sayın Ecevit'in Başkanlığında bir Koalisyon 
Hükümeti kurma olanağına kavuşunca, Köy İşleri 
Bakanlığının adını, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı şeklinde değiştirmiştir. Cumhurbaşkanlığı
nın 26 . 1 . 1974 gün ve 4192 sayılı onaylan ile Ba
kanlığın, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı adını 
alması ile beraber, Ticaret Bakanlığı Teşkilâtlandır
ma Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Hükümle
re tabi Kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri, 
Tarım Satış Kooperatifleri ve bunların üst kuruluşla
rı ile Türkiye Halk Bankası, Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığına bağlanmıştır. 

Köy İşleri Bakanlığının adının, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı şeklinde değiştirilmesi ve koope
ratiflere hizmet götüren bütün Devlet kuruluşlarının 
bu Bakanlıkta toplanmış olmasının çok isabetli ol
duğu görüşündeyiz. Kooperatif hizmetlerini tek bir 
Bakanlık bünyesinde toplamanın isabeti zamanla da
ha da iyi anlaşılacaktır. Bu arada, önemli bir konuyu 
belirtmek isterim. Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
liklerinin tekrar Ticaret Bakanlığına döndürülmesi 
yolunda Irmak Hükümetince çalışmalar yapıldığı 
söylenilmektedir. Bu şekilde geriye dönüşün doğru 
olmadığı kanısındayız. Bu söylentiler hakkında Sayın 
Bakanın açıklama ve görüşlerini bekliyoruz. 

Değerli senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçesi ne

deniyle. C. H. P.'nin kooperatifçilik konusundaki 
görüşlerini bu yüce kürsüden bir kez daha belirtmek
te yarar görüyoruz. 

Bize göre kooperatif, fertlerin, tek başlarına ya
pamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bu
lunan işleri, en iyi şekilde ve maliyet fiyatına yap
mak üzere, dayanışma suretiyle iktisadî güçlerini bir 
araya getirmeleridir. 

Şu noktayı kesin olarak belirtmek isteriz ki, koo
peratif, spekülatif kapitalist sektöre karşı fertleri bir
leştirerek, ekonomik yönden onların müdafaasını sağ
lamakla beraber, ortaklarının özel mülklerini ve iş
letme bütünlüklerini massetmekte; aksine onları, ay
nı iktisadî amaç uğruna birleştirmek suretiyle, onla
rın ekonomik bağımsızlıklarını ve hürriyetlerini ar
tırmaktadır. 

«Devlet, kooperatifçiliğin gelişmesini sağlayacak 
tedbirleri ahr» şeklinde bir maddeyi kapsayan Ana
yasamızın teminatı altında gelişmekte olan koopera
tifçiliğimiz. bir taraftan halkın gönüllü katkılarını 
ülke kalkınması için bir araya getirirken, diğer taraf
tan, millî gelirin adil olarak kişiler arasında bölüşül-
mesine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Ülke
mizde bugün 4 milyonu aşan ortağı ile 21 bin koope
ratif bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde kooperatifler sayısal yönden büyük 

gelişme göstermiş olmalarına rağmen, kooperatifçi
likten beklenilen amaçlar henüz gerçekleşememiştir. 
Gerek tarım, gerekse tarım dışı kooperatifler, mil
yonlarca üretici ve tüketiciye kooperatifçiliğin bütün 
faydalarını ulaştıramamışlardır. Özellikle, köylüyü ve 
tüketiciyi sömüren aracılık ve tefecilikle mücadelede. 
iç ve dış ticarette ve sanayileşmede kooperatiflerin 
yeterince etken olamadıkları görülmektedir. 

Kamu ve özel sektörler yanında üçüncü bir sek
tör olarak Halk Sektörünü öneren C. H. P., halk 
sektörü içinde kooperatiflere en önemli yeri vermek
tedir. Halk sektörü deyince, ilk akla gelen koopera
tif olmaktadır. 

C. H. P., ekonomik ve sosyal kalkınmada koope
ratiflerden etkili bir araç olarak yararlanmayı dü
şünürken. kooperatifçiliğin ülkemizde şimdiye ka
dar niçin etkili olamadığı konusu üzerinde de önem
le durmuş bulunmaktadır. 

Bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin ekonomik 
ve sosyal kalkınmasında kooperatiflerin gerektiği şe
kilde etkili olamamalarının asıl nedeni, kooperatif
çiliğin sermaye ve kredi, üst örgütlenme, mevzuat 
ve eğitim olarak nitelenebilecek temel sorunlarının 
şimdiye kadar çözümlenmemiş olmasıdır. Ancak bu 
sorunlar çözülürse, kooperatifçilikten yurt çapında 
beklenilen yararlar sağlanabilecektir. 

Sayın senatörler, 
Şimdi, ülkemizdeki kooperatifçiliğin temel so

runlarını teker teker eîe alalım ve herbir sorunun çö
zümü için C. H. P. olarak neler düşündüğümüzü or
taya koymaya çalışalım. 
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Değerli arkadaşlarım, I 
Türkiye'de kooperatifçiliğin en önemli sorunu 

sermaye ve kredi yetersizliğidir. 
Türkiye'de kooperatiflerin gerek kendi sermaye

leri, gerekse kredi olanakları yetersizdir. Kooperatif
lere kredi açılma şartlarının ağırlığı nedeniyle, bazı ı 
durumlarda, kooperatiflere ayrılan yetersiz krediler 
bile kooperatiflere intikal ettirilememektedir. Diğer 
taraftan, verilen kredilerin faizleri de, kooperatiflerin 
başarılarım engelleyecek derecede yüksektir. 

Halbuki, halk sektörü içerisinde en önemli yeri 
işgal eden kooperatiflerin rekabet yaptıkları aracı ve 
tefeciler kadar ve hatta yapacakları tesisler dolayı-
sıyle onlardan daha fazla sermaye ve krediye ihtiyaç
ları vardır. Ülkemizdeki kredi düzeni ise aksine, koo- | 
peratiflerimizden çok aracı ve tefecilere yöneliktir. Bu- ı 
günkü bozuk kredi düzenimizde, kooperatiflere kredi 
verilirken azamî güçlük çıkartılmakta, özel sektör na
mı altında faaliyet gösteren ve tefecilere kredi ver
mede ise bankalarımız kolaylık gösterme yönünden 
birbirleriyle yarış etmektedirler. Hatta bu yarışa dev
let bankaları bile katılmaktadır. Bu bakımdan, bo
zuk aracılık düzeninin değiştirilmesinde kooperatif
ler etkili olamadığı gibi, üreticilerin bütün kredi ih
tiyacını karşılamaktan uzak olan kredi kooperatifle
rimiz de, muhtelif isimler altında faaliyet gösteren 
tefeciliği ortadan kaldıramamaktadır. 

Ülkemizde kooperatiflerin sermaye ve kredi so
runu ancak bir «Kooperatifler Bankası» kurularak 
çözülebilir. Bunun dışında alınacak tedbirler sorunun 
çözümünde yetersiz kalmaya mahkûdur. 

C. H. P. «Ak günlere» adını verdiği 1973 Seçim 
Bildirisinde bir Kooperatifler Bankası kurulması ge
reğini belirtmiş ve Koalisyon Hükümeti döneminde 
de, bu bankanın kuruluşu için bir Kooperatifler Ban
kası Yetki Kanunu tasarısını hazırlayarak Yüce 
Meclise sevketmiştir. Fakat tasarı kanunlaşmadan 
Koalisyon Hükümeti görevi bırakmak durumunda 
kaldığından, Kooperatifler Bankası maalesef hâlâ 
kurulamamıştır. Tasarı şayet Yüce Meclisten geçip 
de Senatoya gelirse, tasarı üzerinde ayrıntılı görüş
lerimizi verme olanağını bulacağız. Şimdiden şunu 
belirtmekte yarar görüyoruz ki, Kooperatifler Ban
kası, yönetim ve finansmanına kooperatif ve üst ör
gütlerinin sahip olacakları bir banka olarak kurulma
lıdır. Devlet, bu bankanın kuruluşuna idarî ve malî 
yönden yardımcı olmalı, fakat yönetim ve finans
manını kendi eline almamalıdır. Mecliste görüşül
meyi bekleyen Kooperatifler Bankası Yetki Kanunu 

tasarısı ile de, yönetim ve finansmanına esas itiba
riyle kooperatiflerin ve üst örgütlerinin sahip olacak
ları gerçek bir Kooperatifler Bankası kurulması ön
görülmektedir. .C H. P. olarak, bu tasarının kanun
laşarak Kooperatifler Bankasının bir an önce kurul
masını ve böylece büyük finansman sıkıntısı içinde 
bulunan kooperatiflerimize geniş kredi olanaklarının 
yaratılmasını bekliyoruz. 

Sayın senatörler, 
Türkiye'de kooperatifçiliğin ikinci temel sorunu 

ise, üst örgütlenmedir. Üst örgütlenme, kooperatif
lerin birim kooperatiften başlayarak, birlik, merkez 
birliği ve millî birlik meydana getirerek, tabandan 
yukarıya doğru dikey ve piramit şeklinde örgütlen
melerini ifade etmektedir. 

Kooperatifçiliğin büyük gelişme gösterdiği; İs
veç, Hollanda, Almanya, Fransa, İtalya ve Japonya 
gibi ülkelerde kooperatifler geçen yüzyılın sonların
da üst örgütlenmeye gitmiş oldukları halde, ülke
mizde kooperatiflerin üst örgütlenmesi, ancak 1969 
yılında Kooperatifler Kanununun çıkması ile baş
layabilmiştir. Oysa, kooperatifler birim üstünde ör-
gütlenmedikçe, ortaklarına beklenildiği şekilde ya
rarlı olamazlar. Üst örgütlenmesini tamamlamamış 
bir kooperatif hareketin, özellikle büyük aracı ve 
tefecilerle rekabet etmesi, dış ticarette ve sanayileş
mede etkili rol oynaması asla mümkün değildir. Ör
neğin; ülkemizde bine yakın tüketim kooperatifi ol
duğu halde, birlik ve merkez birliği kuramamış ol
duklarından, tüketicinin korunmasında ülke çapında 
etkili olamamaktadırlar. Etkili olabilmek için mut— 

j laka üst örgütlenmeleri gerekmektedir. 

Türk kooperatifçiliğinde 1969 yılında başlayan 
üst örgütlenme henüz gelişme devresindedir. Muh
telif kooperatiflerin bölge birlikleri ve merkez bir
likleri kurulmuştur. Kooperatifler Kanununda ön
görülen Türkiye Millî Kooperatifler Birliği ise he
nüz kurulamamıştır. 

Türkiye'de kooperatiflerin üst örgütlenmesinde, 
şimdiye kadar, Devletin kendisine düşen görevleri 
tam yaptığı da söylenemez. Devlet, üst örgütleri ge
rektiği şekilde desteklememiştir. Bu nedenle, kurulan 
üst örgütler yavaş gelişmiş, büyük aracı ve tefecilerle 
rekabet edememiş, dış ticaret ve sanayileşmede, koo-

ı peratif eğitim ve denetiminde kendisinden bekleni
len görevleri yerine getirememiştir. 

Devlet, etkili bir üst örgütlenme için kooperatif 
harekete her türlü kolaylık ve maddî yardımı yap-

} malı, etkili bir üst örgüt yokluğu dolayısıyle koope-
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ratifler üzerinde yıllardan beri sürdürdüğü vesayeti 
kaybetmekten çekinmemelidir. Ülkemizde geniş öl
çekli bir halk sektörünün, ancak, kooperatif üst ör
gütlerinin gelişmesiyle oluşabileceği de unutulmama
lıdır. 

Görüşmekte olduğumuz Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı bütçesinde, üst örgütlenmeyi teşvik 
edici olanakları maalesef göremedik. Bunun, Türk 
kooperatifçilik hareketinin gelişmesi yönünden büyük 
bir sakınca olduğunu belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Türk kooperatifçiliğinin üzerinde durulması gere

ken bir sorunu da mevzuattır. 
Türkiye'de kooperatifçiliği düzenleyen mevzuat 

yetersiz ve karışıktır. Halen, tarım satış ve tarım 
kredi kooperatifleri, özel ayrı iki kanuna göre kuru
lup işlemektedirler. Bunlar dışındaki tarım koopera
tifleri ise, 1969 tarih ve 1163 sayılı Kooperatifler 
Kanununa göre kurulmaktadırlar. Ayrıca, toprak ve 
tarım reformu kooperatifleri ve tütün kooperatifleri 
özel kanunlara göre kurulacaktır. Bu değişik yasa
lar, kooperatif politikası açısından .çok farklı koope
ratif tiplerini öngörmekte ve büyük karışıklıklara se
bep olmaktadır. 

Bizim görüşümüze göre, ülkemizde bütün koope
ratifler tek bir yasaya göre kurulmalıdır. Bunun için 
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, tarım satış ve 
tarım kredi dahil tüm kooperatifleri kapsayacak ve 
bünyesinde özellikle, tarım kooperatifleri ve koope
ratif üst örgütlerinin finansmanıyle ilgili noksanlık
ları giderecek ve bütün kooperatiflerin gerçek demok
ratik halk kooperatifleri olmalarını sağlayacak biçim
de yeniden düzenlenmelidir. Mevzuatta yapılacak de
ğişiklikler ile kooperatiflerin denetimi de sağlam esas
lara bağlanmalıdır. Kooperatif tipleri arasındaki ay
rıcalıklar ise tip anasözleşmelerle belirtilmelidir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1974 büt
çesinin Yüce Senatoda görüşülmesi sırasında, o za
manki Bakan Sayın Ok, tarım ve tarım dışı koope
ratiflerin tek bir kanun çatısı altında toplanacağını, 
bu yönde mevzuat çalışmaları yapıldığını söylemiş
ti. Bu konudaki çalışmaların şimdi hangi safhada ol
duğunu öğrenmek isteriz. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de kooperatifçiliğin en önemli sorunla

rından birisi de eğitimdir. 
Kooperatifçiliğin geliştirilmesi amacıyle koope

ratif ilke ve metotlarının ortaklara, yönetici ile me
murlarına ve halka öğretilmesi şeklinde tanımlanan 

kooperatifçilik eğitiminin geliştirilmesi ilkesi, koope
ratifçiliğin 6 temel ilkesinden birisidir. Kooperatifçilik 
eğitimi, az gelişmiş bir ülke olan Türkiye için özel 
bir önem taşımaktadır. Ülkemizde kooperatifçiliğin 
etkili bir şekilde gelişmesi, büyük ölçüde kooperatif
çilik eğitimine bağlıdır. Durum böyle olduğu halde, 
ülkemizde hiç bir zaman kooperatifçilik eğitimine 
gerekli önem verilmemiş ve hatta kooperatifçilik eği
timi tamamen ihmal edilmiştir. 

Ülkemizde kooperatifçilik eğitimi için gerekli koo
peratifçilik okulları süratle açılmalıdır. Muhtelif 
meslek okulları ve fakültelere kooperatifçilik ders
leri konulmalı ve radyo, televizyon ve halk eğitim 
programlarında kooperatifçiliğe özel bir yer veril
melidir. Kooperatif üst örgütleri de, hizmet içi eği
tim ve yurt çapında ortak eğitimi yapmalıdırlar. Ge
nel olarak ilkokuldan üniversiteye kadar bütün okul 
programlarında kooperatifçiliğe yer verilmesinde de 
ilerisi için büyük yarar görmekteyiz. Ayrıca, sendi
kaların da üyelerine kooperatifçilik eğitimi yapma
ları özellikle tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri 
üzerinde durmaları faydalı olacaktır. 

Kooperatifçilik eğitimiyle ilgili olarak, koopera
tifçilik araştırmasının da önemini belirtmek isteriz. 
Araştırmaya dayanmayan bir kooperatifçilik eğiti
mi yüzeyde kalmaya ve çok defa faydasız ve tutar
sız olmaya mahkûm olduğundan, kooperatifçilik eği
timini destekleyecek Kooperatifçilik Araştırma Ens-
tlüleri üniversitelerimize bağlı olarak kurulmalıdır. 
Bu enstitülerde kooperatifçiliğin çeşitli sorunları ve 
bunların çözümleri bilimsel olarak araştırılmalı ve 
yurt çapında kooperatifçilik eğitimi bu araştırmalara 
dayandırılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde yıllardan beri ihmal edilen koopera

tifçilik eğitimine Ecevit Hükümeti önem vermiş, 
kooperatifçiliği birçok okul programlarına girdirmiş 
ve hatta Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı bün
yesi içerisinde bir Kooperatifler Eğitim ve Araştırma 
Genel Müdürlüğü kurulmasını sağlamıştır. Örgüt
lenme yolunda olan bu genel müdürlüğün hizmetle
rini yurt çapında genişletmesinde yarar görmekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Ülkemizde kooperatifçiliğin gelişmesi, tefecilik 

ve aracılıkla mücadelede, iç ve dış ticarette, sanayi
leşmede, üretici ve tüketicinin korunmasında koope
ratifçiliğin etkili bir araç olarak kullanılması, yu
karıda belirtmiş olduğumuz temel sorunların çözüm
lenmesine bağlıdır. Bunun için Kooperatifler Ban-
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kasının kurulması, etkili bir üst örgütlenmenin ta
mamlanması mevzuatın tek yasada toplanması, koo
peratifçilik eğitim ve arştırma müesseselerinin mey
dana getirilmesi gibi tedbirlerin kısa zamanda alın
ması gerekmektedir. Bu konuda en büyük görevin 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına düştüğüne 
şüphe yoktur. Fakat maalesef, görüşmekte oldu
ğumuz Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı büt
çesi, kooperatifçiliğin yukarıda belirtmiş olduğumuz 
temel sorunlarını çözmekten çok uzaktır. Bunu sa
dece biz değil, bizzat ilgili Bakanlık da söylemekte
dir. vŞöyle ki, kooperatifçiliğin geliştirilmesi için Ba
kanlık bütçesinde kooperatiflerle ilgili büyük artış
lar yapılması gerekmiştir. Nitekim, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı, 1975 malî yılında kooperatifçi
lik için bütçeden 2 milyar 912 milyon liralık bir 
ödenek istemiş; bu ödenekten sadece 319 milyon li
rası kabul edilmiştir. Bu kısır ödenekle, Bakanlığın 
kendisine yüklenilen kooperatifçilik görevini yerine 
getiremiyeceği tabiîdir. Bakanlıkça hazırlanan bütçe 
öneri raporunda da, bu kesinti karşısında, Devletin, 
hızla gelişen kooperatifçilik faaliyetleriyle ilgili gö
revleri yapanııyacağı bizzat Bakanlıkça da açıkça be
lirtilmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına ait gö

rüşlerimize son vermeden önce, birkaç kelime ile de 
Türkiye Halk Bankasının çalışmalarına değinmek is
teriz. 

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayiciyi kredilendiren 
ve sorunlarına çözüm bulmaya çalışan yegâne ku
ruluş olan banka, çalışmalarını başarı ile yürütmek
tedir. 

Türk esnaf ve sanatkârının Türkiye ekonomisin
deki önemli yerini alabilmesi için, 1974 yılında yeni 
bir anlayışla yöneltilmeye başlanan Banka. 

Esnaf Kefalet Kooperatifi sistemi içinde, esnaf 
ve sanatkârlara dağıtılmak üzere kaynaklarından, 
1974 yılında daha önceki yıllara göre bir misli ar
tışla 423 milyon liralık plasmanı kooperatiflere tah
sis etmiştir ve toplam meslekî kredi hacmi de 2 
milyar 600 milyon liraya ulaşmıştır. 

Bankanın özellikle son birkaç ay içinde, yurt 
dışındaki işçilerimize dönük hizmetlerini yoğunlaş
tırdığı da dikkati çekmektedir. Yurda kesin dönüş
lerinde işçilerimizin, sanatkâr, ya da küçük sanayici 
olarak çalışmaları halinde, kendilerine belirli koşul
larla 1 milyon 250 bin liraya kadar kredi verilmesi
nin bir sistem olarak geliştirilmiş olmasını memnu
niyetle karşılıyoruz. 

Yine Bankamn; hizmetini esnaf ve sanatkârın ya
nına götürmek ve hizmetini daha yaygın hale getir
mek için yeni şubeleri hizmete açmış bulunması ve 
özellikle örgütlenmeyi yurdun geri kalmış yöreleri
ne yöneltmesi de, İktisadî Devlet Teşekküllerine ör
nek gösterilecek başarılı bir çalışma niteliğindedir. 

Sayın senatörler; 
Böylece köy kalkınması ve özellikle kooperatif

leşme konusundaki görüş ve temennilerimizi belirt
miş bulunuyoruz. Bu görüş ve temennilerimizin, an
cak, köylüden yana, küçük üretici, küçük efnaf, dar 
gelirli işçi ve memurlardan yana halkçı bir iktidarın 
başta olmasıyle çözümleneceğinin bilinmesini iste
riz. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1975 yılı 
Bütçesinin memleketimize hayırlı olmasını diler, Yü
ce Senatonun değerli üyelerine C. H. P. Grupu ve 
şahsım adına saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, Adalet Par
tisi Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (Eski
şehir) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 1975 ma
lî yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet Se
natosu Adalet Parti Grupunun tenkitlerini, görüşle
rini ve temennilerini zamanın verdiği imkân dahilin
de arza çalışacağım. 

Değerli senatörler; 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının görev 

sahası ve hedefi, memleketimizin yüzölçümü itiba
riyle 4/5'nü ve bu sahada yaşayanlar ise memleketi
mizin 3/5'ni teşkil etmekte. Bu büyük vatan parçası 
ve üzerinde yaşayan vatandaşlarımız, tekrarında bü
yük yarar olduğu için bu yıl da ifade edeceğiz. Dün 
denecek kadar yakın zaman içinde varlığı ve vatan
daşlığı kabul edilerek her türlü yardıma ve saygıya 
değer hale getirilmiş, bu yolda manen ve maddeten 
köyümüze ve köylümüze Devlet elini uzatanlara 
şükranlarımızı arz, bizim için edası huzur ve mutlu
luk veren şerefli bir borçtur. 

Değerli senatörler; 
Her türlü ihmale rağmen, köylü vatandaşlarımız ' 

manevî yönden en ufak bir za'fa uğramamış, inan
cını, mefkuresini, en güzel hasletlerini, vatan sevgi
sini, milliyetçiliğini, insanlığını gerçek yönleri ile 
muhafaza etmiş, Türklük şeref ve istiklâline yeri 
gelince sahip çıkmış, kendisini bilen ve tanıyandan 
hiçbir şeyini esirgememiş, gösterilen sevgiye daima 
saygı ile cevap vermiştir. 
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Bu vesile ile tarihî bir gerçeği ifade etmeden ge
çemeyeceğiz. Vatan sathında sessiz, sedasız var olan 
köylüyü ilk defa gören ve elinden tutan Büyük Ata
türk olmuştur. Bu tarihî gerçeği hele köylü vatan
daşın yaşlısından gencine gönlünde yaşattığı Ata
türk sevgisini kimse söndüremeyecek, yerine başka 
bir şey koyamayacaktır. İstismarlar hariç, köylüyü 
Atatürk'ün koyduğu nizam ve Cumhuriyet rejimin
den hiçbir görüş ve çaba koparamayacaktır. Bu ses
siz görünen efendiler topluluğu Türk siyasî tarihin
de de mevcudiyetini 1946 ruhunda ortaya koymuş, ge
çen 30 yıl içinde bu mevcudiyetten huzur duyanlar 
olmuş, yadırgayanlar olmuş. 

Bu yadırgama hali maalesef hâlâ birtakım çevre
lerde sürüp gitmektedir. Şayanı şükran ki, Türk köy
lüsü bu noktada da sevenini ve yadırgayanını bilmek
te, kendisine yürekten bağlı olanlarla, bir geçiş dönemi 
yaratmak isteyenleri, o ince ve zarif duygusu içinde 
değerlendirip yaşatmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Adalet Partisi olarak bu tarihî gerçeklerin ışı

ğı altında köyün ve köylünün ihmale uğramış duru
munda, meydana gelen problemleri yüzyılların ya
rattığı problem olarak görüyor, köy ve köylü prob
lemlerini insanlık ve medeniyet davası olarak kabul
le, çözümlemeyi tarihî bir görev saydık ve sayıyo
ruz. Bu anlayış içinden hareketle, memleketimizin 
kalkınmasının küryden başlamasına, köyden fışkır
mayan nimetlerini köye ve köylüye götürmeyen bir 
kalkınmanın imkânsızlığına inanıyoruz. Bu neden
lerle Kalkınma planlarımızın anayapısı ve temel fel
sefesinde köye ve köylüye verilen ehemmiyet İkin
ci ve Üçüncü Beş Yıllık planları yaparken, Devletin 
imkânları ötesinde esaslara bağlanmış ve iktidar dö
nemimizde de c/r 100'e varan tahakkuku sağlanmış
tır. 

Bu görüş ve çabamız ki, bugün memleketimizde 
geçen 10 yılın getirdiği ve yarattığı imkânları, ne 
az görmeye, ne de küçümsemeye insaf sahibi bir 
tek kişi veya topluluğun gönlü razı olmaz. Devle
tin istatistikleri ortada. Bu sahada ileri sürülecek 
karşı görüşlerin cevabı bu istatistik belgelerinde yat
maktadır. 

Değerli senatörler; 
Adalet Partisi olarak şuna kesinlikle ânanmış bu

lunuyor ve ifade ediyoruz ki, köyden ve köylüden 
kopmuş olan, kendilerini onun çok ötesinde ve üs
tünde gören kişiler ve zihniyetlerinin bu affedilmez 
tutum ve davranışları sonucu, köy ve köylümüz yok

sul, çaresiz ve bakımsız hale gelmiştir. Bu sahipsiz 
ve unutulmuş kesim, millî bünyemizde ve gelirimiz
de ne kaynak olmuş, ne de imkânlara katılmıştır. 
Böylece daha uzun yıllar çözümüne çaba bekleyen 
bir problem olarak karşımızda aşılması güç; olmakla 
beraber, halledilmesi şerefli bir görev olarak bizle
ri beklemektedir. 

Bu problemler; köyü bilmeden, köylüyü tanıyıp 
sevmeden, ona inanmadan, onun acı ve ıstıraplarını 
duymadan, onun kaderini kendi kaderi saymadan, 
onunla gönül gönüîe olmadan, onunla el ele verme
den köyün ve köylünün sorunlarını çözmek müm
kün değildir. Adalet Partisi olarak, hareket noktamız 
böyle başlamış; bu inanışla ve köylümüze medenî 
hizmetler götürmeyi, bu hizmetlerin yaratacağı eko
nomik, sosyal ve kültürel güçlenmeyi hedef almış, 
mazinin kötü mirası olan ihmallerin yarattığı yok
sulluğu, fukaralığı, çileler-i Devletin gücü nispetin
de ve ötesinde yenmeye çalıştığımız dönemde, bu 
yoksulluğun, fukaralığın, çaresizliğin ve çilelerin, ne 
yaratılmasında, ne de ihmalinde hiçbir kusur ve ih
malimiz yokken, ihmallerin, kusurların hissedarları 
ve sahipleri bu kötü miraslarını Adalet Partisine mal 
edip, kısır, kışkırtıcı, bölücü ve zarardan başka bir 
şey sağlamayan bir tutum ve davranışa girenlerin 
bir gün kazdıkları kuyuda kendilerini bulacakları 
sabrı içinde bu karamsarlık yaratan durumların
dan köylü ile birlikte nefret, ederek, yılmadan, bık
madan Türkiye nin bütünlüğünü teşkil eden esas
lara saygılı olarak, kalkınmada ilmin, tekniğin ve ak 
lın emrettiği gerçeklere dayanarak planlı çalışmaya 
devamla, büyük Atatürk'ün hedefi, bizim de emir ka-
bu! ettiğimiz medenî milletler seviyesine ulaşma yo
lunda, refahın vatan sathına yayılma ve sosyal ada
let ilkesini gerçekleştirme ve Adalet Partisi olarak 
güze! ve muvafîak başarı verdiğimizi yine istatis
tik neticelerine dayanarak, yol, su, elektrik, eğitim 
ve tarım hizmetleri sahasında her yıl artan yatırım 
imkânları sağladık. 

Köylünün alın terini değerlendirmek için, taban 
fiyat tespiti ile desteklenmesi dengeli olarak yürü
tülmüş, destekleme kredisi ve desteklenen mahsul 
sayısı artırılmış, para dğeri ayarlanmak suretiyle dış 
pazarlarda köylü' malının satış imkânı sağlanmış
tır. 

Toprak - su sahasında büyük işler başarılmış, akıp 
giden sular sulama projeleri ile değerlendirilip, ku
rak ovaların çoğu sulanır hale getirilmiş verim artı
rılmış, toprak ıslâhı yanında, projeli krediler istih
sal imkânını artırmıştır. 
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Köy kalkınması ve el sanatlarını değerlendirme 
ve inkişafı yolunda gerekli kanunî imkân sağlanıp, 
kooperatifler Kanunu çıkarılmış, bu sahada da olduk
ça yol alınmıştır. 

Toprak ve iskân işlerine gereken ehemmiyet ve
rilerek Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
her türlü ihtiyaçları karşılanmış; bilinen ve kadastro
su yapılan yerlerde tespit sonucu meydana çıkan ha
zine arazisi topraksız ve az topraklı köylü vatanda
şa verilmiş, bu meyanda köy ihtiyaçları da nazara 
alınarak, gereken mera ve yayla tahsis işlerine de
vam olunmuştur. 

Değerli senatörler; 
Köye götürülen ve köylüye sağlanan Devletin im

kânları, köyde altyapı hizmetleri, kültür hareketleri ola
rak kalmamış; ekonomik ve sosyal güç yaratıp, köyün 
ve köylünün çehresini değiştirip, millî ekonomide ve 
ticaret dengemizin güçlenmesinde de büyüyen ve ge
lişen kaynak olmuştur, 

Hür demokratik nizam içinde köyün ve köylünün 
gelişen gücüne güç katma, artan şevkini ve azmini 
korumada teşvik ve tahrik bu insanlık davamızı çö-
zerken, vatan sathında yaratılmak istenen buhran ve 
bunalımlara Türk köylüsü bugün olduğu gibi. tah
riklere ve teşviklere vasıta edilmek istenmesine rağ
men, bu hareketlerin sonucunda, ne kendilerine ne 
de memlekete yarar gelmeyeceğini, aksine zarar ge
leceğini bilen köylülerimiz, şükranla ifade edelim ki. 
2-3 köy dışında hiçbir yerde itibar göstermemiştir. 

Değerli senatörler; 

Geçen yıl Adalet Partisi Grupu adına huzurla
rınızda görüşümüzü arz ederken aynen şöyle demiş
tik: «Bakanlığın bütçesi, Bakanlığın adında ve bün
yesinde meydana getirilen değişiklikler sebebiyle 
1973'e nazaran bir büyümeye tabi tutulmuş ise de, 
bunun hizmet sahasında geçen yıla nazaran bir faz
lalık sağlayacağı kanaatinde değiliz.» 10 ay sonra 
huzurunuza getirilen raporlar bu görüşümüzü ay
nen teyit etmektedir. 

Y.S.E. Genel Müdürlüğü hizmetleri 1970'e na
zaran, kendi hazırladıkları rapora göre c/c 30 - 50 nis-
betinde azalmıştır. Bunun azalış sebebi bütçe kay
nakları değil; aksine bütçe kaynakları 1970'e naza
ran iki misli artmıştır. Nitekim 10 ay evvel İ974 Büt
çesi burada görüşülürken, bütçeye 4 milyar para ayır
dık, diye Cumhuriyet Halk Partisi ve onun Bakanı 
Mustafa Ok, bu görüşümüze karşı kükremişlerdi. Şim
di neticeye bakalım. 

[ 1970 yılında yapılan köy yolu 7 820 km dir He
nüz neticesi alınmamış tahmini rakama göre 1974' 
de yapılan köy yolu ise 6 800 km ye düşmüş 197Q'de 
4 382 üniteye su getirilmesine karşılık, yine tahmini 
olarak 197-1'de 2 929 üniteye su getirilmiştir. Elektrik 

! te ise, f
;'( 50'nin çok altına düşülmüştür. Bu geriye gi

diş oluşmaları nedensiz değil, bunun nedenleri ma
lum. Evvelâ bu işi yürüten tecrübeli, bu işlere seve 

I seve gönül veren, kafasında sadece Devlet görevlisi 
olarak millete hizmet etme felsefesini yaşatan ve bir 
siyasî görüşe sahip çıkmayan Y.S.E. müdürleri bir 
emirle toptan görevden alınmış, başka yerlere nak
ledilmiş, gittikleri yerlerde de müdür olarak değil, 
Hükümetin görüş ve felsefesine sahip tecrübesiz 
teknisyen seviyesindeki kişilerden meydana getiri
len Y.S.E. müdürleri emrinde yetkisiz kişiler ha
line getirilmişlerdir. Bu nakillerden kurtulan bir - iki 
müdür varsa da, onların da Cumhuriyet Halk Parti
sinde çok yakınları bulunması bu tahribattan ken
dilerini kurtarmıştır. 

Y.S,E. Genel Müdürünüz bu nakıs icraatı yanın
da, Devlet memurluğunun ötesinde, kanunları da hi-

j çe sayan beyanatları, tutum ve davranışları hepimiz
ce malum. Bu zatın şahsı bizi alâkadar etmez, fel
sefesine de karışmayız; arna Köy İşleri ve Koopera
tifler Bakanlığı Y.S.E. Genel Müdürü olunca iş de-

I ğişir. Milyonları değil, milyarları harcayacak, sonun
da millete ters bir netice verecek... Bünyesinde ve em
rinde bulunan, kendi özel görüşüne uymayan, sade
ce işini ve mesleğini düşünen binlerce görevliyi bir 
kalemde işten ve hizmetten soğutacak, şevklerini kı
racak. hatta şahıslarla uğraşmaktan zevk alacak, böy
lece vatan sathında mahrumiyet bölgelerinde mah
rumiyetlere katlanarak görev yapanları hırpalaya
cak bir tutum ve davranıştan, bu kişinin başında 
bulunan Bakan ve Müsteşar zevk alabilir, memnun 
olur; ama A. P. olarak bizden bu kişiler ve yetkiler 
bu yolda böyle bir bir tutum bekleyemezler. Bize dü
şen görev, evvelâ bu zatın kanunlar çizgisine geti-

j rilmesi, harcadığı millet parasının karşılığını görebil-
memizdir. Hem iki misü para harcanacak, hem de ya
rı nispetinde iş yapılacak; bunu hiçbir akıl, insaf ve 
idrak sahibi kişi takipsiz bırakmak ve bırakmaya
cağız. 

Değerli arkadaşlarım; 

Hepinizi göreve çağırıyorum. Sayın Mustafa Ok 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı olarak 1974 ma
lî yılı Bütçesi görüşülürken bu kürsüden şöyle ses-

I leniyordu: «Hükümetimizin yüklendiği tarihî görev, 
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Değerli arkadaşlarım; 
Biraz da bu Bakanlığın çağdaşlaşma, toplumu re

faha ve mutluluğa götürme; toplumu yüceltme yo
lundaki başarılı sözleri ile vardıkları sonuçtaki başa
rısızlıklarını tümden ortaya koyan birkaç icraatına 
bakalım. 

Bu Bakanliğm adı 1974'e kadar Köy işlen Bakan
lığı idi. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi Hükümet olun
ca, sol görüşünü süratle vatan sathına yaymak için, 
Bakanlığın adına ilk hizmet ve icraat olarak «Koo
peratifler» kelimesini ilâve etti. Böylece kendisine gö
re bir başarı sağladı. İkinci etab, bünyesinde bulu
nan Kooperatifler Genel Müdürlüğüne; 

Kooperatifler Eğitim ve Araştırma Genel Müdür
lüğü, 

Kooperatifler Proje Genel Müdürlüğü, 
Kooperatifler Kredi ve Pazarlama Genel Müdür

lüğü, 
Adları ile yeniden üç Genel Müdürlük kurmuş ve 

1 230 vatandaşa iş imkânı sağlam'ş. 
1974 yûmda. 102 kooperatif nakdi yardrnı ve kre

di işi ile 1 853 kişinin muhtelif kurslardan mezun edil
miş olduğu, bunların dışında gayeye ve hedefe ulaş
mak için, bu dört Genel Müdürlüğün elle tutulur bir 
müspet hizmetini Bakanlığın bütçe raporunda tespit 
etmek mümkün değildir; ama bu bir avuç iş için bin
lerce memur, teknisyen, müdür, ve müşavir ve işçi is
tihdam ederek 100 milyonlarca lira maaş ve ücret 
ödendiği, bu yıl da ödenmek için bütçeye tahsisat 
konduğu, ayrıca yüzlerce vasıta alınmış, daha da alın
mak istendiği gözümüzden kaçmamıştır. 

izlediği sosyo - ekonomik politika, gerekse Bakan
lığıma verilen yeni görevler nedeniyle, bugün başta 
kırsal alanda yaşayan 21 milyon 914 bin köylüye hiz
met götürmek sorumluluğunu yüklenmiş bulunu
yor, gerçek ve geçerli kalkınmayı tüm halkımızın 
özgürcü ve hakça kalkınması şeklinde düşünüyoruz. 
Ancak böyle bir kalkınmanın insanlık açısından de
ğer taşıyabileceğine, toplumu refaha ve mutluluğa 
götüreceğine ve insan kişiliğinin gelişmesini engel
lemeden kurtaracağına, insanı da, toplumu da yücel
teceğine inanıyoruz.» diyorlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
Görüyorsunuz, bu güzel sözleri söyleyen kişile

rin ve onların görev verdiği kişilerin yıl sonunda yap
tıkları icraat ile işe başlarken söylediği sözlerde düş
tükleri çelişkiyi. Gerçek ve geçerli kalkınmayı özgür
ce, hakça kalkınmayı sözle değil, yapılan icraatın he
sap sonucu ortaya koyduğu rakamlarla ölçülür, Bu 
misallere devam edeceğiz. 

Bu tersine sonuç, Bakanlığa bağlı diğer Genel Mü
dürlüklere de sıçramış, bu başarısızlık Bakanlığa ka
nunlar gereğince hiç bağlanmaması gereken, maale
sef Bakanlık emrine 1974 yılı içinde verilen diğer te
şekküllerde de görülmüş. Sırası ile sizkri sıkmadan, 
kısa kısa bu çirkin gerçekleri ve tahribatları; bun
lardan doğan zararları arza çalışacağım. Çalışaca
ğım, çünkü sonuçta acı gerçekleri meydana koyalım 
ki, böylece milletin temsilcisi olarak kimin ne ölçü
de millete ve memlekete neler kazandırdığı veya ne
ler kaybettirdiğini tespitle, hem haklıyı ve haksızı; 
hem de ehliyetliyi veya.ehliyetsizi ortaya koyalım. 

Sayın Mustafa Ok bu kürsüden şöyle söz ver
mişti: «Türk köylüsünün kaderini değiştirerek onu 
çağdaşlaşmanın asgarî koşullan olan geçilir yola, 
içilir suya ve elektriğe kavuşturmayı kaçınılmaz bir 
görev saymaktayız.» diyor. Şimdi sena sonunda icraa
tına bakıyoruz; beğenmedikleri, yerdikleri ve bu se
beple Türk köylüsünü tahrik ettikleri 1970 yılı ic
raatı ile; yani Türk köylüsünün kaderini değiştire
rek, onu çağdaşlaşmanın asgarî koşulu olan geçi
lir yola, içilir suya ve elektriğe kavuşturmada yük
lendiği tarihî görev sonucu geldiği noktada, 1974 yı
lında yaptığı iş. 197ö'e nazaran c'c 30 - 50 arasında 
geriye gitmiştir. Bu gerçek durum gösteriyor ki, Dev
let gemisi lâfla yürümez. Bu gösteriyor ki, Cumhu
riyet Halk Partisi dün olduğu gibi, bugün de millet 
hizmetinde olmak için değil, kendi partililerine ma
kam ve mevkii için iktidar peşindedr ve bunu başar
mada da rekortmendir 

Değerli arkadaşlarım;, 
Bunları arz ediyorum diye, sakın Adalet Partisi

nin kooperatifçiliğe karşı olduğunu zannetmeyiniz. 
1967 - 1971 yılları arasında Köy İşleri Bakanlığında 
Kooperatifler Genci Müdürlüğü vardı, yapmış oldu
ğu hizmetler bugün mevcut olan dört Genel Müdür
lüğün işinden az değildi. Verim, başarı nispeti çok 
çok fazla idi. Aradaki fark, sadece kendi görüşleri 
istikâmetinde olan kişilere makam ve mevki yarat
maktan öteye bir durum değildir. 

Değerli senatörler; 
Türkiye'de de kooperatifler ve Kooperatifler Bir

liği vardı. Vardı; Adalet Partisi döneminde bunların 
sayısı % 500'ü aşan nispetlerde artmış, artan nispet
lerde de kendi sahalarında yararlı olmuşlardı. 

Yeni Cumhuriyet Halk Partisi Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı, Devletin diğer teşekkülleri bün
yesinde bulunan, köyle ilişkisi olsun, olmasın bütün 
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kooperatifleri ve bankaları yetki sahasına almakla, 
Türk köylüsünün beğenmediği kaderini değiştirece
ğini ve çağdaşlaşmanın, kendi tabiri ile asgarî koşu
luna ulaşacağını zannetti; ama başarı sadece sözde 
kaldı, icraat ise, hiç de iç açıcı olmayıp, biçimsiz 
sonuçlara ulaştı. Bu biçimsiz sonuç ve partizanlık ör
neğine Kooperatifler Birliği olan Çuko - Birlik, 
Ant - Birlik, Tariş ve Zeytin Birliği gibi yerlerde baş
ladı. Bu birliklerde meydana getirdiği kanunî tah
ribat kendisi için bir başarı olsa dahi, ortakların ira
desine tasallut mahiyeti taşıyan 1163 sayılı Koope
ratifler Kanununu hiçe sayıp, arzuları istikâmetin
de tefsirle ortaklar tarafından verilen oylarla seçilmiş, 
kişileri yerlerinden uzaklaştırma yolunda kararname 
çıkarılması, açıkça, hem kanunsuz bir olay ve hem 
de partizanca bir tutumdur. 1163 sayılı Kanun, mem
leketimizdeki kooperatif kuruluşlarını düzenleyen 
son kanundur. Bu kanunun 92 nci maddesi «Cezaî 
hükümler» başlığı altında tedvin edilen bölümün 
maddelerinden birisi ve müeyyide getiren bir madde
sidir. Buna neden lüzum görülmüş? Nedeni; yöne
tim kurullarına seçilen kişiler şayet görevlerini ifa 
ederken, siyasî görüşlerini görevleri ile karıştırırlar-
sa, bu hareketlerini cezalandırmak içindir. Bu hü
küm açıkça siyasî parti ve partili kişilerin de koope
ratif yönetim kurullarına seçileceğini, seçildikten son
ra yönetim kurulunda görevine siyasî görüşünü ka
rıştırmamasını önlemek içindir. Bu kadar açık hü
küm, Sayın Mustafa Ok tarafından ve onun hazırla
dığı bir kararname ile ihlâl edilerek, Tariş bünyesin
de yönetim kurullarında görevli, ortaklar tarafın
dan seçilmiş, ortak yönetim, kurulu üyeleri, yönetim 
kurulundan ortakların iradesi hilâfına uzaklaştırıl
mış. Bu durum, Kooperatif Kanunu hükümlerince 
tanınan seçilme hakkının da gasbıdır. Bir koopera
tife ortak alacaksınız, seçme ve seçilme hakkınız 
olacak; ama bu arada Adalet Partili olup, partide ve 
belediyede yönetici iseniz, kooperatiflerde seçilme 
hakkınız olmayıp, sadece seçme hakkınız olacak.. 
Ne güzel kanun anlayışı, ne güzel partizanlık.. 

Değerli arkadaşlarım; 

Bu kanunsuzluk ve partizanlık Kooperatifler Bir
liğinin içine yine Sayın Mustafa Ok tarafından bir 
başka yolla da sokulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, 3 dakikanız kaldı ona 
göre... 

A.P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Sayın Başkanım, ikinci kez konuşmama in
tikâl ettireyim. 

BAŞKAN — Siz bilirsiniz. Başka söz isteyen grup 
olmadığına göre buyurun devam edin. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER UCUZAL (De
vamla) — Bugün, Çuko - Birlik ve diğer birliklerin 
yönetim kurulları tamamen âtıl hale getirilip, yöneti
min dışmda bırakılmış. Bilhassa pamuk alımı mev
zuunda Birlikler Genel Müdürleri kuruluş kanun ve 
sözleşme hükümleri dışına taşarak, yönetim kurul
larından karar almadan şahsî görüşleri istikâmetin
de birlikleri idare etmiş ve etmekteler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yeni Cumhuriyet Halk Partisinin taban fiyat ve 

destekleme alımı sahasında 1974 pamuk mahsulü alı
mı Türkiye'nin ekonomik tarihinde emsalsiz bir ic
raat olrak ebediyen yerini bütün acı, çirkin biçimi 
ile koruyacak bir olaydır. Bu işi tedvir eden, bu so
nuçları yaratmaya meydan verenler kendilerini ne 
millet ve ne de tarih huzurunda müdafaa ederek ak-
landıramayacaklardır. 

Türkiye'de her işi kooperatifler başından sonuna 
kadar yürütecek diyenler veya böyle düşünenler, 
bu seneki pamuk alım olayını göstermek, başarı
sızlık ve bunun neticesi bin zahmetle yetişen mah
sulün düştüğü rezil durum, yetiştirenin çektiği sı
kıntı ve ıstırap, bunların sonucu elde kalan mahsu
lün akibeti ve bu sebepten Devletin maruz kalaca
ğı milyarlarca zarar; bu zincirleme, devam eden ve 
edecek acı, acı olduğu kadar bilgisiz ve beceriksiz 
bir icraatı neden dile getiriyorsunuz diyenler olacak. 
Onlara da cevabımız var. Biz; yani Adalet Partisi ola
rak, bu pamuk durumunun % l'ni Hükümette bu
lunduğumuz sırada başaramamış olsaydık, yeni Cum
huriyet Halk Partisi siz ne yapardınız?.. En azından 
Mardin'den başlar, Balıkesir'e kadar 30 vilâyette yüz
lerce ilçelerde binlerce köyde pamuk müstahsilinin 
sözde sıkıntılarını içtenlikle destekliyor görünür, ak
lın, mantığın ve insafın alamayacağı tutum ve dav
ranışlar içinde hayal hanenizde neler yaratıp, ciddî 
imiş gibi dile getirir, TRT'yle de bu işi dünyaya ya
yardınız. Başbakandan bakanlara, yetkili ve yetkisiz
lere yağmurlar tanesi kadar iftira yağdırırdınız. Bize 
gelince; ciddî bir muhalefet tutumu içinde, müsaa
de- edin de yüzlerce pmuk çırçır fabrikasının ve ora
larda çalışan onbinlerce işçinin işsiz kalışını, yüz-
binlerce çiftçinin pamuk yüklü vasıtalarda Ekim 
1974'ten Mayıs 1975 sonuna kadar günlerce alım mer
kezleri önünde aç, susuz, uykusuz çektikleri ve çeke
cekleri parasız ve pulsuz sefaletin kucağındaki ya
şayışlarını, aile yuvasında parasızlıktan doğan sefa-

Ş let ve yokluğu, ekim mevsiminde parasızlık ve borç-

501 — 
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lu durumu sebebiyle bir avuç toprağına, ne tohum, 
ne de gübre atamamaktan doğan ve doğacak sıkıntı
sını dile getirip, başta Çukurovayı Viran ova haline 
getirmedeki çaba ve gayretinizi göresiniz ve duya-
sınız diye bunları arza çalışıyorum. 

Bunların yanında, ehil olmayan kişiler elinde bu 
kooperatifler birliklerinin de bugün ne hale geldiğini 
anlatmam gerekiyor. 

Çuko - Birliğin 900 küsur personeline ilâveten, 
bu yıl pamuk fonundan ücretleri ödenmek üzere 
1 000 'in üstünde yeni personel alınmış; hepsi ehli
yetsiz, hepsi tecrübesiz. Pamuk işi ehliyet ve tecrü
be ister. İster, ama bu kadar ehliyetli ve tecrübeli kişiyi 
Cumhuriyet Halk Partili olarak bulmak mümkün de
ğilse, müracaat edenler de Cumhuriyet Halk Partili 
ise, bu ehliyet ve tecrübe Çuko - Birlikte çalışmak için 
yetmez mi? Elbette yeter. Çuko - Birlik Adana'da 
yeni binlerce personel alır, neden Ankara ihmal 
eder?.. Halktan yana, halka dönük, hakça hareket 
eden Cumhuriyet Halk Partisi, biraz da kendisinden 
yanalara iş verirse bu neden yadırgansın?.. 

Değerli arkadaşlarım; 
Çuko - Birliğin Ankara'da, Ankara bürosuna ne

den ihtiyacı var? Ankara'da bir basın müşavirine ne
den ihtiyaç var? Anlamak çok zor. Eski bir C. H. P." 
Adana Milletvekili 6 000 lira aylıkla Çuko - Birlik 
Ankara İrtibat memurluğuna, yazar İlhami Soysal 
Çuko - Birlik Ankara Basın Müşavirliğine 3 500 lira 
aylıkla atanır. Bu görevliler Çuko - Birliğin içine düş
tüğü Türk pamuk mahsulüne ne sağlayacaklar? An
kara'da tekstil fabrikaları yokki pamuk satsınlar. 
Ankara'da limanda yok ihracat yapsınlar. Ankara'da 
yapılacak Çuko - Birliğin işi varsa, muhatabı Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanlığıdır. Adana hudut dı
şında bir yer değil ki, bu tayinlerin adına ne diyelim? 
Bir isim bulmak mümkün mü değerli arkadaşlarım?.. 

Türk köylüsünün kaderini değiştirme bu mu? 
Çukurova'da Türk köylüsünün pamuk, sebze ve di
ğer mahsullerini 1974 mahsul yılında yiyen ve mah
veden ak sineğin mücadelesi için C. H. P. sol Hükü
meti tüyünü kıpırdatmadan seyirci kalacak, kalan 
pamuğu ve narenciye mahsulünü ve mal sahibini tüm
den mutluluğa ve refaha götürecek sözleri taahhüt 
edip, bütçeyi huzurunuzdan çıkarınca, verdiği sözü 
ve taahhüdü hiçe syacak; sonra da halkın huzurun
da kendisini aklandıracak... Böyle şey olmaz, olamaz 

Değerli arkadaşlarım: 
Viran ovaya inmişken: Mersin'de Cumhuriyet Halk 

Partisi tarafından kurulan köy kalkınma kooperatif-

' lerinden de bahsedeceğiz. Bu kooperatiflerin hiçbi
risinde C. H. P.'nin dışında bir tek ortak bulamazsı
nız. Bu kooperatifler ve birliği; yani îçko - Birlik ev
velce kurulmuş; başarıya ulaşmış, ortaklarına ve Dev
lete büyük imkânlar sağlayan kooperatifler bir kena
ra atılırcasma, îçko - Birliğe Devlet imkânı sağlan
ın ıştır. Bu birliğin başındakiler ne çiftçilik, ne ticaret 
ve ne de kooperatifçilikten anlayan kişiler değil, sa
dece tecrübe ve bilgileri C. H. P.'li olmaktan ibarettir. 

Verilen kredilerin bir gün Devletin sırtına yükle
neceğini şimdiden hatırlatıyoruz. Ortaklarına başarılı 
olacağı husus sadece, tevzi ettikleri kredi sebebiyle
dir.. Yoksa müstahsilin malim değerlendirme bakı
mından değildir. 

Ant - Birlik de böyle. Başına getirilen Genel Mü
dür bir C. H. P.'li milletvekilinin kardeşi olup, yük
sek tahsili yoktur. Devletin milyarlarca lirası tecrü
besiz ve ehliyetsiz ellerde heder oluyor ve olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zaman yetersizliği içinde, içimiz sızlaya sızlaya 

konuşmamıza son verirken, neden 1975 yılı Bütçe
sinden söz etmediğimizi soranlara cevabımız şu ola
caktır: Türkiye'de her türlü imkâna rağmen tecrü
besiz kişilerin açıkça Ecevit ve Hükümetinin bilinç
siz; beceriksiz ve partizanca tutumu ile bugün Tür
kiye'de insanlar aç, hayvanlar aç. toprak aç. Aksi dü
şünce, sözden öteye gitmez. Bu arza çalıştıklarımız, 
çalışacaklarımızın yanında hiç kalır. Bu ifadeye ça
lıştığımız beceriksiz hareketten Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı yetkilileri nasiplerince bir şey alır
larsa memleketimize i 975 malî yılı Bütçesiyle biraz ol
sun imkân kazandırırlar. Biz de o nispette mutlu olu
ruz. 

Sözlerime son verirken, Adalet Partisi Grupu adı
na Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
hayırlı olmasını Cenabı Haktan diler, Yüce Heyeti
nizi grupum adına saygı ile selâmlarım. (A. P. sırala
rından alkışlar.) 

BAŞKA.N — Sayın Cahit Ortaç, 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, çok değerli Başkanımız; 
Şahsım adına yapacağım konuşmada kanayan bir 

yaraya parmak basmak istiyorum. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının eski Hü
kümet zamanında yapılan tarafgirâne ve partizanca 
tayin ve nakillerle bu Bakanlığın hizmetten çok, bir 
senedir bir tahrik unsuru olarak çalıştığını, bu suret
le Bakanlığın fonksiyonlarını körleştirdiğini esefle gör
mekteyiz. 
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Halk arafından belgelerce ve mahsullerin çeşitle
rine göre kurulmuş hür kooperatifler üzerinde bir 
hegemonya kurmak ve kanunsuz tasarruflarla koo
peratiflerin kanunî organlarını, seçimle gelen uvuz-
larmı işten menetmek, partizanlıktan bahsederek par
tizanca tayinler yapmak, işbaşına getirdiği partizan 
kişileri daha aşağıdaki kadrolara yüzlerce taraftar
lar tayin ettirmekten başka bir iş görmemiş, istihsal 
mevsiminin girmesine rağmen, birliklerin kongrele
rini yaptırmamak suretiyle müstahsili zararlara uğ
ratma yolunda devam etmiştir. 

Büyük bir feragat örneği vererek Devlet çarkını 
üzerine alan Sayın İrmak Hükümetinin Köy İşleri 
Bakanlığının, geçmişin bu zararlı hareketlerini ıslâh 
etmesi lâzımken, bozulmuş olan statüyü muhafaza et
mesini garipsememek mümkün değildir. Eski Hükü
metin Bakanı 8 büyük kooperatifin genel müdürleri
ni, murakıplarını ve bazılarında birlik idare heyetleri
ni işten menetmiş. yerlerine partizan taraftarlarını 
getirmiştir. 

Marmara Zeytin Birliğinin Genel Müdürünü al
mış, yerine son seçimde kaybetmiş zeytin ticaretinin 
bile ne olduğunu bilmeyen Halk Partili eski bir mil
letvekilini Genel Müdür olarak getirmiştir. Eski Ba
kan evvelâ iki müfettiş göndermişken, hiç bir sebep 
yokken, onları geriye çekerek, yerlerine diğer iki mü
fettiş yollayıp, istediği neticeyi almaya gayret etmiş
tir. Bu tarz teftiş, itimadı sarsan bir teftiş ve tahkik
tir. Buna güdümlü teftiş demek lâzımdır. Bu işlem
den altı ay evvel bizzat Bakan, Marmara Zeytin Bir
liğini görüp, teftiş etmiş, çalışmalardan memnun ol
duğunu beyân ederek, ikinci sınıfdan Marmara Zey
tin Birliğini birinci sınıfa çıkarmış: altı ay sonra da 
o günkü görüşü ve tutumunun tam zıddını tatbik et
miştir. Müfettişleri, 11 aylık Bakanlık murakıbından 
dört senelik hesabı sormuşlardır. 

Şimdiki Sayın Bakan bu durumları Bursa ve Balı
kesir parlamenterleri olarak izah ettik. Partizanca ya
pılan ve birliği zararlara uğratacak menfî tasarruflar
dan vazgeçilmesini, birlik kongresinin yapılmasına 
müsaade ederek, birliğin ortaklarını vikaye için müs
tahsili temsil edecek hakikî sahiplerine teslim edilme
sini istedik. Eksik olmasınlar, bir müdürünü gönder
diler ve kendilerinden evvel kanunsuz olarak yapıl
mış 21 numaralı Tamimin ortadan kaldırılmasının 
doğru olacağını kabul buyurdular. İznik Kooperatifi
nin yapılmasına izin verdiler. Şimdi öğreniyoruz ki, 
bazı itirazların vukuu ile İznik kongresinde bir deği
şikliğin vukua geldiğini ifade buyuran Sayın Bakan

dan, meselenin düzeltilmekte olduğunu da biraz ev
vel yaptığım görüşmede öğrenerek sevinmiş bulunu
yorum. Fakat bütün bu hareketlerin vicdanlara hük
medeceği sanılıyorsa ve bundan evvelki devrin devam 
ettirileceğini ümit ediyorlarsa, müstahsilin zararına 
rağmen direnilecekse, geç de olsa arzuları yerine gel
meyecektir. Buna bugün burada bulunan Sayın Baka
nımızın mümanaat edeceğini ve imkân vermeyeceği
ni de ürnit etmekteyiz. 

Türkiye'de pek çok kooperatif vardır. Bunların 
içinde birlik olarak 7 büyük teşekkül vardır. 7,5 ay 
içerisinde, başta Tariş olmak üzere, bütün birliklerin 
genel müdürleri yerlerinden edilmiştir. Bu 7 koope
ratifin genel müdürlerinin 7*si de mi kötü ve suiistimal-
ci idiler? Tariş, belini doğrultamayacak kadar ağır iş
lerin içine itilmiştir. Bu yüzden, başta pamuk olmak 
üzere, yağ ve diğer başürünler heder edilmiş ve heder 
edilmeye devam edecek istikâmtette yürütülmekte
dir. Bu böyle tek taraflı devam ederse, Türk müstah
silinin pamukta olduğu gibi, büyük zararlara uğra
yacağı muhakkaktır. 

Marmara Zeytin Birliği 1973 - 1974 kongresinin 
21 nci maddeye göre mutlak yaptırılması lâzımdır. 
Geciktirmede kanunsuzluk ve mesuliyet vardır. Yap
tırılan teftişlerle kongrenin geciktirilmesi birleştirile
mez. 

Köy işlerinde devam ettirilmeye çalışılan partizan
lığa bir son verilmesini dilemek hakkımızdır. 

Sayın Bakandan, müstahsillerin mümessili olacak 
hakikî birlik idare heyetlerinin seçilmesini sağalay-
cak seçimin yaptırılması için biran evvel kesin emir ver
mesini bir kere daha buradan rica ediyorum. Kendi
lerine daima güvendik, yine de güvenmekte devam 
edeceğiz. 

Başarılı olmasını yürekten dilediğimiz Sayın Ba
kana şimdiden teşekkürü bir borç bilirim. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs, buyurun. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Sayın Baş
kan, değerli senatörler; 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı hakkında 
grup sözcüsü arkadaşlarımız kâfi miktarda malumat 
verdiler. Bendeniz de kişisel görüşlerimi arz etmek 
üzere huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Köy İşleri Bakanlığının görevlei hepinizce ma
lumdur. Bunları izah etmeey lüzum yoktur. Bunlar 
yol, su, elektrik ve kooperatif gibi hayatî önemi haiz 
olan meselelerdir. Ancak, yol yapımı hiç de cazip 
bir şekilde değildir. Bugünkü haliyle yapılan yollar 
grayderlerle açılan bir çizgi halindedir. Yazın yol 
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açıktır; fakat kışın bu yollardan gitmenin imkânı 
yoktur. Ancak bunu daha ciddî bir şekilde ele al
mak suretiyle, yaz - kış çalışır hale getirmek zaru
retinin bulunduğu malumdur. Şimdiye kadar yapıl
mış bulunan köy yollarının kışın geçit vermediği de 
herkesin malumudur. 

İçme suyu meselesinin de plan hedeflerine uygun 
bir şekilde halledildiği iddia edilemez. Bugün hâlâ 
yazın tankerlerle köylere su naklettiğimizi arz eder
sem, bu hilafı hakikat değildir. Her sene dağ köy
lerine içme suyu olarak tankerlerle su gönderdiğimiz 
bir vakıadır. Bugün Fırat ve Dicle arasındaki köy
lerde içme suyu problemi halledilememiştir. 

Daha. evvel Yol - Su Elektrik Umum Müdürlüğü 
ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü arasında ya
pılan anlaşma sonucunda meydana getirilen kuyu
lar vardır. Bu kuyular grup içme suları halinde ya
pılmıştı. Hattâ terfiyeli depolar yaparak, her kuyu
dan 30 - 40 köye dağıtılmak suretiyle bir hayli mas
raf yapılarak meydana getirilmişti. Fakat bunlar ça
lıştırılmadı ve çalıştınlamadı. Çünkü, evvelâ köy 
muhtarlar.'na teslim edilen bu kuyular, köy muh
tarları tarafından işletilemedi. Bir kere maddî im
kânsızlık dolaysiyle ve köy muhtarlarının 30 - 40 
köyden para toplamak zorunda kalması sebebiyle 
bu kuyular terk edildi ve Urfa mıntıkasına yeniden 
cazibeli; yani kendi ayağı ile giden su aramak mec-
buriyetinde kaldı. İsmen arz edeyim; Edene suyu 
denilen bir su bulundu ve borular ikinci bir defa 
döşenmek suretiyle 2 500 üniteye su verildi. Fakat 
hâlâ o terfiyeli depolarla kuyular ayakta durmakta. 
motor ve makinesi hazır bulunmaktadır. Bunların 
da muattal halde kalmasına gönlümüz razı olmuyor. 
Bunun biran evvel, hiç olmazsa asgarî ölçüde o 
kuyuların elektrik istihsali için o gruplara su ver
mek imkânını sağlamak suretiyle harekete geçirmek 
ve bunu hizmete sokmak zarureti vardır. Bu kadar 
verilen emek ve yapılan masraflara yazık ve günah
tır. 

Elektrik meselesine gelince; hidroelektrikten nak
ledilen bazı yerlerde köy hisseleri TEK İdaresi ta
rafından istenmekte, şimdi burada bir problem çı
kıyor: Şehirlere elektrik nakledildiği halde, köylere 
de elektrik nakledilmesi gerekirse, köyden mutlaka 
bir köy hissesi talep edilmekte. Köylü bunu temin 
etmek imkânından mahrumdur. Bunu veremediği 
için de, bu eîektiriği sağlayamıyor. Halen Urfa mın
tıkasında 35 köy programa alınmış ve hattâ bunlar
dan bir kısmına köy hissesi de verilmiş olduğu hal

de elektrikler çekilmemektedir. Diğer motorlar; yani 
halihazırda kuyular üzerine kurulmuş motorlar ça
lıştırıldığı takdirde, birçok köyler de bu şekilde elek
trikten istifade edecektir ve bu köy hissesinden de 
vazgeçmek zorundayız. Bu, yol için de aynı şeydir. 
Köy hissesi talebedildiği zaman, köylü bunu temin 
edip de vermek imkânından mahrum kalıyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Köyde evvelâ huzur ve asayişi temin etmek 

mecburiyetindeyiz. Gerçi . bu İçişleri Bakanlığı büt
çesi müzakeresi esnasında konuşulması gereken bir 
husustu; ama asıl köyün yükünü omuzuna almış 
bulunan Köy İşleri Bakanlığı köyde huzur ve asa
yişi sağlamak için koordine bir şekilde çalışmak zo
rundadır. 

Köylü, ekseriya köyünü terk ederek elinde bu-
hman bir tarlasını satıp şehir civarında bir gecekon
duya yerleşmek suretiyle ikamet ediyor. Bunun se
bepleri var. Bir kere, köylü köyünde rahat değil. 
Köylü, köyünde asayiş olmadığından huzur içinde 
yaşamak imkânına sahip değil. Köy hudutları dahi
linde ufak tefek hadiseler de olsa, büyük neticeler 
'hdas ediyor. Bunun çok büyük misâlleri var. Tarla 
hududundan çıkan ihtilâflar dahi, köylüyü o köyde 
oturmak imkânından mahrum kılıyor. Hattâ bazı 
köylerde sokak arasında dahi hudutlar ayrılmış, 
düşmanlıklar devam etmekte ve bir mahalleden di
ğer mahalleye gitmek imkânı bulunamamaktadır. 
Binaenaleyh, köylünün huzuru sağlanmadıkça koo
peratif, reform ve saire hepsi boştur, bunların hiç 
birisinin tahakkuk etmesine de imkân yoktur. Ev
velâ köyde köyün huzurunu sağlamak zorundayız. 
Bunun içinde İçişleri Bakanlığı ile koordine çalışmak 
suretiyle Köy İşleri Bakanlığı asayişi ve huzuru sağ-
^amak zorundadır. Onun için, daha evvel de arz 
ettiğim gibi köylünün huzurunu sağlayıcı tedbirlerin 
acilen alınması gerekir. Bunu da arz etmek mecbu
riyetindeyim. 

Bir de muhtarların durumu var: 20 sene, 25 sene 
muhtarlık yapan köylü vatandaşlar var. Bunlar her 
türlü külfet ve zahmetlere katlandıkları halde, hiç
bir kazançları yoktur. Daha evvel de muhtarlara 
maaş bağlanması için ortaya bir fikir atılmıştı. Biz 
de bunu tasvibediyoruz. Hakikaten muhtarlara bir 
maaş bağlanması mecburiyeti vardı. Gerçi köy büt
çesinden cüzî bir miktarda bir para almakta iseler 
de, köy muhtarlarının köy için ihtiyar etmek mec
buriyetinde kaldıkları masraflar bu aldıkların çok 
üstündedir ve artık bir iddia haline gelmesi dolayısı 
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ile de muhtarlığı bırakmamaktadırlar. Eğer köyde 
istediğimiz neticeye vâsıl olmak istiyorsak, muhtar
ları da bir disipline etmek ve onları da bir teminata 
kavuşturmak zorundayız. Bunları sigortalı mı yapa
cağız, maaş mı bağlayacağız;? Herhalde bir tedbir 
alınması lâzımdır. Bizim kanaatimizce bir maaş bağ
lanması lâzımdır ve bunu gözönüne almak gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Balkıs iki dakikanız vardır, 
ona göre ayarlamanızı rica edeceğim. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Devamla) — Sa
yın Başkanım, birkaç kelimem daha olacak. Özür 
dilerim, bana biraz müsaade etmenizi rica edeceğim. 

Toprak İskân İşleri tarafından Hazine toprakla
rının icara verildiği radyolardan beyan edildi. Ben
deniz özel bir durumu arz edeceğim. 

Urfa'mn Siverek; ve Viranşehir mıntakalarmda 
Hazineye ait 600 - 700 bin dönüm arazi vardır, 
bunların icara verilmesi de devam etmektedir. Biz 
bunun süratle vatandaşa intikal ettirilmesinin zaru
retine inanmaktayız. Bu icara verme hali devam 
ederse, bir netice abnmayacağı meydandadır. Diğer 
yandan bu topraklar köylüye değil, bilâkis şehirde 
oturan kişilere icara verilmektedir. Ben Hazineye ait 
olması dolayısiyle Köy İşleri Bakanlığını ilgilendiren 
bir hususa temas edeceğim. 

Urfa'mn Halfeti ilçesine bağlı Saylakkaya adlı 
bir köy vardır. Burada eşhas-ı mütegarribeye ait 
milyonlarca lira değerinde fıstık bahçeleri vardır. 
Şu anda bunlar da icara verilmeye devam ediyor. 
İcara verilmesi bir yana; ağaçlar kesilmek, kurutul
mak suretiyle bağlar tahribedilmektedir. Bir fıstık ağa
cı asgarî 30 senede hasat vermektedir. Burada 100 se
nelik 200 senelik, 300 senelik fıstık ağaçları vardır. Bun
ların tahribedilmesine gönlümüz razı değildir. Bun
lar süratle vatandaşa intikal ettirilirse, vatandaş bu
nun muhafazasını her hali ile sağlar. Bu suretle bu 
asırdide ağaçların heder edilmesinin önüne geçmiş 
oluruz. Hakikaten çok mühim bir mevzudur. 

Bir de kooperatifler meselesi vardır. Arkadaşlar, 
kooperatiflerin ehemmiyetini inkâr etmek mümkün 
değildir. Ancak, birtakım kalkınma kooperatifleri 
kuruldu, bu kooperatiflerin amacı, kooperatif olmak
tan ziyade, dış ülkelere işçi gönderme maksadma 
matuftur. Bunlar ciddî bir şekilde kontrol edilmemek
tedir. Bu çok ciddî mesele üzerine eğilmek gerekmek
tedir. 

Yine, Köy İşleri Bakanlığı bütçesi Komisyonda 
görüşülürken, orada Çuko - Birlik meselesine temas 
edildi. Eski Bakan Sayın Mustafa Ok orada bir be

yanda bulundu ve «Çuko - Birlikte kuyrukların artma
sına ve pamukların satışlarındaki aksaklığa sebep, 
Suriye'den Türkiye'ye çok miktarda pamuk gelmesi
dir. Bu yüzden sıkıntı arttı.» buyurdular. Biz orada 
bu hususu sorduk, fakat sayın Bakan hâlâ cevap ver
mediler. Hakikaten böyle bir durum var mıdır, Su
riye'den Türkiye'ye pamuk gelmiş midir? Geldiyse 
hangi bölgeden ve ne miktarda gelmiştir? Pamuk 
alım - satımına ne derecede tesir etmiştir? Bu hususu 
öğrenmek mecburiyetindeyiz. Muhterem arkadaşlarım, 
şunu arz edeyim ki, bu bize hiç de mülayim gelmedi, 
bunun hilafı hakiket bir beyan olduğu kanaatinde
yiz. Muhterem arkadaşımız kendisini korumak için, 
böyle gayri ciddî bir beyanatta bulundular. Eğer 
böyle bir şey varsa, kaçakçılığın da mevcut olduğu
nu kabul etmek ve ona göre muamele yapmak lâ
zım gelir. Bu Çuko - Birlik meselesinde Suriye'den 
Türkiye'ye gelmiş olduğu iddia edilen pamuklanıl 
miktar ve mahallini tespit ederek hakkiaten böyle 
bir şeyin olup olmadığını saym Bakandan öğrenmek 
istiyorum. 

Saygılar sunarım, efendim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan?... Yok. Sayın Aynm 
buyurunuz. 

YUSUF ZİYA AYRİM (Kars) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler; 

Bundan bir müddet evvel bu kürsüden, bu yıl 
pamuk taban fiyat mubayaasında İğdır Bölgesinin 
her nedense unutulduğunu ve hiçbir muamele yapıl
madığını ifade etmiştim. Bilâharâ sayın Köy İşleri 
Bakanlığı Müsteşarının konu üzerinde hassasiyetle 
durarak, derhal mahalline bir ekip göndermiş oldu
ğunu öğrenmiş bulunmakla memnun oldum. Yalnız, 
dün aldığım bir telefon haberine göre, bazı kişilerin 
buradaki tüccarı korumak için, bir şahsı bu müba-
ya işlerini durdurmak için buraya yolladığını öğren
miş bulunuyorum. 

Sayın Bakandan şunu rica ediyorum : Hakikaten 
İğdır'a mubayaa için bir heyet gitmiş midir? Git
mişse, pamuk alımına başlanılmış mıdır? Başlanmış-
sa ne kadar pamuk alınmıştır ve kaç lira fiyat ve
rilmiştir. 

Diğer taraftan, bu mubayaa işini kösteklemek 
için, gelecek bu arkadaş kimse; tabiî ki bu bir ti
caret işidir, tüccar pamuk müstahsilini kıstırmak ve 
kendisi kâr sağlamak için bir sürü yollara başvu
racaktır. Bakanlığın bu konu üzerinde hassaiyetle 
durmasın? istirham ederim. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Topraksu'nun, az da olsa verimli çalışmalarını 

şükranla yadediyoruz. Topraksunun Topraksu 
Kooperatifleri vardır. Bu kooperatiflere baktığımız 
zaman, Türkiye'nin bilinçli bölgelerinde bu koopera
tiflerin hakikaten çalıştığını; diğer geri kalmış bölge
lerde bu kooperatiflerin çalışmadığını görmekle üzün
tü duymaktayız. Çünkü, esasen planımız, dengeli bir 
kalkınmayı hedef tutuyor. İşte Topraksunun ga
yesi, bu geri kalmış bölgelerde de; demin Halk Par
tisi Sözcüsü arkadaşımın da ifade ettiği gibi, tamamen 
iştirak ediyorum, hakikaten kooperatiflerin eğitimin
den köylümüz yoksundur; bırakalım kooperatifleri, 
ziraî bilgiden yoksundur. Eğitim işine önem vermeli, 
bilhassa az gelişmiş mıntıkalarda da Topraksu Koo
peratiflerinin yürümesine biraz gayret sarf edilmelidir. 
Mütemadiyen imkânları az olan Topraksu Genel 
Müdürlüğünün kapısını aşındırıyoruz; fakat onlar da 
bize «Topraksu . Kooperatifi kursunlar» diyor. Bu
nu bizim gidip de takip etmemiz mümkün değil. İs
tirham ediyoruz, bazı bölgelerde yığılmış bu koopera
tifleri öbür bölgelere de intikal ettirsinler. 

Bir zamanlar Topraksu, Adana'da, Mersin mın
tıkasında arazi tesviyesi yapıyordu. Çiftçilerin toprak
larını tesviye ediyordu. Nihayet uzun çalışmalarımız 
neticesinde sağolsunlar, bunu İğdır bölgesine de kay
dırdık. Şimdi, sulama kanalları yapıldıktan. Devlet 
Su İşleri görevini bitirdikten sonra ikinci stap Top-
raksuya düşüyor. Bu arada, hemen İğdır'ın ya
nında Tuzluca ilçesinde de bir sulama kanalı yaptı
lar, halk müteşekkirdir: derhal mahsûl çeşidinde ve 
veriminde bir artış oldu. Fakat süratle, hiç olmazsa 
bu ilçede bir üç - beş yüz dönüm, demonstraîif ma
hiyette de olsa, halkın görebilmesi için bir tesviye 
imkânı araştırsınlar. Üç - dört senedir uğraşıyoruz. 
maalesef bir netice de alamıyoruz. Mütemadiyen kar
şımıza plan program çıkıyor. Biz de bu işleri az çok 
biliyoruz, öyle zannediyorum ki, pek mühim de bir 
şey değil, üç yüz. dört yüz dönüm arazinin tesviyesi. 
Tuzluca'daki bu kanalı yaptırmamız da bir hayii mü
cadele sonunda olmuştu: fakat şimdi kendileri de iyi 
bir şey yaptıklarına kani oldular. Bu gibi hayırlı iş
lerinin devamını diliyoruz. Çünkü, köylü faydasını an
ladığı için yakaların: bırakmıyor. Pek tabiî ki bu ar
kadaşların imkânları da kısırdır: fakat yine biraz gay
ret içerisine girerlerse bu mevzuu da halletmiş olur
lar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Kars bölgesinde bilhassa hayvancılık bakımından. 

hayvan sulama göletleri mühim bir konu teşkil edi

yor. Çok eski yıllarda bu göletlerden bir çokları ya
pılmış: fakat zamanla bu göletler tamamiyle dolmuş, 
'kullanılmayacak duruma gelmişti. Hatta, o kadar ga
riptir ki, ilk Köy İşleri Bakanlığı kurulduğu zaman, 
o zamanki Sayın Bakan Lebit Yurtoğlu'na bir soru 
tevcih etmiştim; «Türkiye'de hayvanları ve insanları 
aynı göletten su içen köyler var mıdır?»1 diye. O za
man duraklamıştı. Maalesef, bizim Kars'ta Kocaköy. 
Taşkaf, KalefoğSu gibi üç tane köyümüzün o zaman 
hayvanları da, insanları da aynı yalaktan su içiyordu. 
Fakat bugün bu ıstıraplar hamdolsun giderildi; fa
kat hiç olmazsa hayvanları yaz aylarında sulamak 
için bu gölet yapımına hız, verilsin. Gölet yapılabil
mesi için bilhassa Topraksunun çektiği sıkıntıla
rın başında: dozerleri bir bölgeden diğer bölgeye nak
letmek için trayler sıkıntısı çekiyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muhterem 

arkadaşlar; 
Bu Topraksunun. biraz evvel bahsettiğim gibi, 

yatırımları az. Hakikaten Kars'ta bu sene, öğrendi
ğime göre, sadece iki tane yatırım yapılmıştır. Kos
koca Kars vilâyetine iki yatırımla bu işler başarıla
maz. Zaten bölgeler tutuyor; esasen nerede bölge 
kurmuşlar, bütün imkânlar oraya gidiyor; diğer vilâ
yetler de akıllarına gelirse oralarda da az bir şey ya
pılıyor. Biraz da âdil ölçüler içerisinde bir sıra 
verilsin. Meselâ, eyle bölgelerimiz vardır ki, yalnız 
arpa, buğdayı zor yetiştiriyor. Oralara sulama ka
nalı, şu bu yapmaktan vazgeçelim. Hiç olmazsa pa
muk, pirinç, şeker pancarı ve sair polikültür ziraatin 
olduğu yerlere doğru kayalım: bu daha verimli olur 
kanaatindeyim. 

YSE Genel Müdürlüğünün çalışmaları yürekler 
acısı. Hakikaten bunun yegâne sebebi de. (Arka
daşlarım dile getirdiler fazlaca durmak pek yerinde 
değil) ehliyetsiz kişilerin işin başına getirilmesi key
fiyetidir. 

Bir Planlamamız var. bazı merkezî köyler tespit 
etmiş. Diğer taraftan sağlık ocakları ikmal edilmiş, 
öncelikle yo! yapımında bu sağlık ocaklarının ve 
merkezî köylerin yollarının yapılması lâzım. Çünkü 
bir plan yapılmış, bu planın uygulanması gerekmek
tedir. Fakat Köy İşleri Bakanlığındaki bu YSE Teş
kilâtı bunu bırakıyor, Milletvekili «Şu yolu bura
ya yap.» deyince onunla ilgileniyor. Çünkü tayinini 
o yaptırdığı için onun dediğini yapıyor. Şimdi bun
ları bırakalım, bunlar küçük işler, memlekete bir fay
da da sağlamaz. O milletvekili, o Hükümet de gider; 
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işte Halk Partisi Hükümeti de yedi ay sonra gitti. 
Bundan sonra zaten çok hükümetler gelip gidecek. 
Maksat, Devleti güçlü tutmanın yollarını araştıralım 
ve hakikaten hiyerarşiyi bozmayalım. 

Yazın Kars'ta iken Vali bir şey söyledi; Sayın 
Bakandan öğrenmek isterim. Köy İşleri Bakanlığın
dan bölgelerine bir tamim geliyor, onda deniyor ki, 
«Siz valileri dinlemeyin, kendi işlerinizi yürütmeye 
başlayın.» Hakikaten böyle bir şey var mıdır? Varsa 
çok tehlikeli bir durumdur. Türkiye'de hiyerarşiyi 
zedeleyecek anarşi yaratacak bir durumdur. Bu gibi 
durumlara bir daha da meydan verilmesin. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bir daki

kanızı rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bilhassa Köy İşleri Bakanlığından istirhamım şu 

olacaktır: Hakikaten yedi seneden beri iki tane 
sağlık ocağı yapılmıştır. Bunlar Tuzluca'nın Güzel-
dere ve Ali Köse köylerindedir. Bu köylerin henüz 
yolları yapılmadı. Planlama da burayı merkez köy
leri seçmiş. Bunun lütfen üzerinde durulsun. 

Diğer taraftan, polikültür yapan Kamışlı, Pİrli, 
Sürmeli köyleri vardır. Bunu Toprak - Su teşkilâtı 
iyi bilir, bir yılan hikâyesine döndü. Bunların sulama 
kanalları üzerinde de durulsun. 

Son olarak şunu arz etmek isterim; Halk Banka
sının hakikaten verimli çalışmalarını takdirle karşılı
yoruz. Yalnız, nedense bazı yeni kuruluşlar yapıl
dığı zaman bir hususa dikkat edilmiyor. Meselâ 
Tuzluca, Kars'a 140 kilometre mesafededir, İğdır'a 
40 kilometre mesafededir. Hemen yanındaki İğdır'da 
Halk Bankası açıldığı halde, Tuzluca hâlâ Kars Halk 
Bankasına bağlı bulunmaktadır. Artık bunlarda da 
değişiklik yaparak uzak mıntıkaları da o yakındaki 
bankalara bağlasalar iyi olur kanaatindeyim. 

Diğer traftan bu Bankadan istirhamım şudur: 
Bu bankamız birçok yerlerde yeni şubeler açmakta
dır. Bu şubelerini sık sık teftiş ettirmek suretiyle 
kredilerin hakikaten küçük esnafa gidip gitmediğini 
tespit ettirsinler. 

BAŞKAN — Müsamaha payını da kullandınız. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Çok te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Köy İşleri Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz ve 

Köy İşleri Bakanlığı erkânı için hayırlı olmasını di
ler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Yurtsever?.. Yok. 

Sayın Unsal, buyurunuz efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Divan, de

ğerli senatörler; 
Kalkınma yükümüzün ağır taraflarından birini 

yüklenen Bakanlığın, Köy İşleri Bakanlığı olduğunu 
hepimiz biliyoruz. 

Asırların ihmaline uğramış köylerimizin yol, su, 
elektrik, kooperatif ve bir ölçüde yerleşim işlini, sı
nırlı olanaklarına rağmen büyük bir fedakârlıkla, 
feragatla çalışma yaparak bu Bakanlığımız yürütmek
tedir. 

Köylüler, eskisi gibi yapılmayacak birtakım vaat
lerle, oyalamalarla kendilerinin avutulmasını elbette 
beklemiyorlar. Onlar da artık, suyunu akar, yolunu 
işler, kooperatifini çalışır, elektriğini yanar görmek 
istiyor. Bu, hepimizin de, tüm ulusun da büyük arzu
sudur. Bu arzumuzu yerine getirmede Köy İşleri Ba
kanlığı elemanları, kuruluşu yeni olmasına, yakın ol
masına rağmen, önemsenecek ölçüde başarı sağla
mıştır. Örneğin : Erzincan ilinde bu sene YSE Teş
kilâtının yaptığı işleri burada anmayı, kendilerine te
şekkür etmeyi bir borç biliyorum. Ellerinde yeterli 
aracı, yeterli olanağı olmamasına rağmen, Erzincan 
YSE Teşkilâtının köylülerle elbirliği ederek, gönül 
birliği ederek, gecesini, gündüzünü birbirine katarak 
büyük iş başardığını, otuza yakın köyümüze ilk defa 
motorlu vasıtanın gitmesini sağladığını görmüş bulu
nuyoruz. 

Burada bir konuyu kaydetmek istiyorum. Az evvel 
sayın konuşmacı arkadaşımız da bu konuya değindi
ler. Köy yolları nedense sadece bir geçiş sağlıyor, 
standartlara uygun halde yapılmıyor. Bu, bir ölçüde 
talebin çokluğundan ileri geliyor; ama bunların sa
nat yapıları, stabilize işleri yapılmadığı zaman, ya
pılan yolların kısa sürede bozulduğunu, geçişe imkân 
vermediğini de görüyoruz. Talep çok olsa da, olanak
lar sınırlı olsa da köy yollarının da standartlara uy
gun halde yapılmasını gönülden diliyoruz.^ 

Bunu kaydettikten sonra, değişik bir duruma geç
mek istiyorum. Yalnız konuşmama başlamadan önce 
bir konuyu dikkatlerinize sunacağım. 

Geçen sene Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 
görüşülürken Sayın Bakana yönelttiğim bazı sorular, 
sanıyorum yanlış anlaşıldı ki, Sayın Bakan burada 
soruları yanıtlarken, «Unsal beni bir mindere çek
mek istiyor; ama ben o mindere gelmeyeceğim.» de
diler, benim hiç de söylemek istemediğim ve sorma
dığım birtakım yönde karşılıklar verdiler. Bunu an
latmamın sebebi; şimdi dile getireceğim konu da, 
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bence değişik ve biraz enteresan, Sayın Bakan bunu 
sormamda, buraya getirmemde art bir niyetimin ol
duğunu düşünmesinler, istirham ediyorum, konuyu 
samimî olarak arz ettiğimi kabul edip, buna göre 
dinlesinler. 

Erzincan Kemaliye ilçemizin 24 köyünün Keban 
Barajı nedeniyle, Barajla Munzur Dağları arasında 
mahsur kaldığını birkaç kez bu kürsüden sizlere de 
anlatmış bulunuyorum. Bu bölgede Yeşil Yamaç is
mindeki bir köyümüze YSE Teşkilâtınca bir yol ya
pılması düşünülmektedir. Bu yolun, öğrendiğimiz 
kadarıyle, gideri olan 29 milyon lira Keban Barajı 
projesinden YSE Teşkilâtına aktırılmıştır. Yazm il
çeyi ziyaretimizde, 15 nci Bölgeden gönderilen 9 ki
şilik bir ekibin burada bir dozer, kompresörler ve 
iki vasıta ile çalışma yaptığını gördük. Bu Teşkilâ
tın çalışma yaptıkları yeri biz de yanlarına giderek 
inceledik. Su seviyesinden 600 metre yükseklikte bir 
som kayada çalışıyorlardı. Dört ay çalışmışlar, 6,5 
ton dinamit patlatmışlar; dört aylık çalışma, 6,5 ton 
dinamitin patlamasından sonra 117 metre uzunluğun
da yol yapabilmişlerdi. Yeşil Yamaç köyü bu nok
taya 7 kilometredir. 7 kilometrelik yerde 3 tane taş 
tünel, 2 tane köprü yapılması gerekiyor. Bu sahada 
1 metre mesafede toprak yoktur tamamı taştır. Yo
lun etüdünün, projesinin, keşfinin yapıldığı da henüz 
bilinmemektedir. Gerek orada bulunan mühendisler, 
gerekse milletvekili olan mühendis arkadaşlarım ve 
konunun sonunda yetkili olan kimselerden yaptığı
mız incelemeye göre, bu 7 kilometrelik yolun 29 mil
yona değil, belki 140 i!â 200 milyon liraya çıkabile
cek ağırlıkta bir iş olduğunu söylediler. Biz, konuyu 
Köy îşieri Bakanlığına getirdik; bu işin çok önemli 
olduğunu, bir tetkik edilmesini, projesinin, etüdünün, 
keşfinin sağlıklı yapılmasını veya bu güzargâhtan yoj 
götürmeyip de, işin başka olanaklarla karşılanmasını 
istedik. Mahalline 4 müfettiş gönderdiler ve çalış
maları bir süre durdurdular. Ama her nedense, Ir
mak Hükümeti göreve başladıktan sonra bu iş yeni
den faaliyete geçti. Şimdi görüyorum ki, 24.1.1975 
tarih 15128 sayılı Resmî Gazetede bu yolun üzerinde 
yapılacak sadece bir taş tünel 23 460 019 liraya iha
leye çıkarılmıştır. Burada bulunan köyümüzün nü
fusu 120 civarındadır, 40 seçmeni vardır. Taşlar ara
sına sıkışmış çok küçük bir yamaçta araziye sahiptir. 
Ekonomik katkısı yok denecek kadar azdır. Zaten 
halkının büyük bir kesimi İstanbul, Ankara, Erzin
can ve yurdun diğer yerlerinde ticaretle meşguldür; 
köyde yeterli nüfus da çalışmıyor. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

NAYAZİ UNSAL (Devamla) — Ama bizim eko
nomik katkısı daha büyük olan, daha çok olan bir
çok yerdeki köyümüz, daha az giderlerle, daha az 
paralarla nedense programa alınmazken, bu yol yüz 
milyonlar göze alınarak programa alınmıştır ve YSE 
Teşkilâtının hiç bir şekilde başaramayacağı bir iş ola
rak yürütmesine, yapmasına verilmiştir. 

j Ben, Kemaliye'mizde bulunan hiç bir köyün yola 
kavuşmamasını düşünemem, hepsinin yola kavuşma
sını gönülden istiyorum. Buradan da birkaç kez bu 
konunun önemli olduğunu bildirdim. Yalnız, bir 
tüneli 24 milyon liraya ihaleye çıkacak ve 100 - 150 
milyon liraya mal olacak bir işi YSE Teşkilâtının ola
naklarını bilen bir insan olarak başaracağına inana
mıyoruz. Bu yol, Karayolları ile sağlanacak bir 
koordinasyonla, oraya devredilmelidir. Çemişke
zek'ten bu noktaya gelecek yolla, burası bir Başpınar 
nahiyesi yolu olarak halledilmelidir. Kaldı ki, aynı 

j Keban Barajının gölîenme sahası üzerinde Başpınar 
! nahiyesine Karayolları bir köprü yapmayı kararlaş

tırmış durumdadır. Şu anda köprünün etüdü, köp-
I rünün keşfî yapılmak üzeredir. Bu koordinasyon 
j sağlanırsa, çok önemli gördüğümüz bu para buraya 

harcanmaz. Bu para bizce, köye yol yapmak için 
değil, birtakım kimselere iş temin edilmek için bu-

I rada ihaleye çıkarılmıştır. Bu ihalenin altında, köye 
yol getirme değil, bazı müteahhitlere iş temin etme 
düşüncesi vardır. Sayın Bakandan ve ilgililerden is
tirham ediyoruz; bu konuyu bir tetkik ettirsinler, 
7 kilometrelik yola 100 - 150 milyon lira (Halen şu 
anda 24 milyon lira ihaleye çıkarılmış durumdadır) 

I harcanmasını önlesinler. Bu paralarla Kemaliye'nin 
herhangi bir yerine bir fabrika, bir iş olanağı temin 
edilirse, Kemaliydiler de memnun olurlar, ulus da bu 
bölümde önemli bir ekonomik katkının sahibi olur. 

J Bunu arz etmek için söz aldım. Tekrar ediyorum, 
I Köy İşleri Bakanlığının Erzincan ölçüsünde bu sene 

yürüttüğü işlerden çok çok memnunuz. Gözle gö
rülür, hissedilir derecede önemli bir çalışma başla
mıştır, bunun devam etmesini; yol, su ve elektrik yö-

j nünden geri kalmış bu bölgemizin bu çalışma hızı ile 
kısa. sürede açığının kapatılmasını diliyorum. 

Tüm Bakanlık mensuplarına ve Sayın Bakana 
saygılar sunuyorum, Bütçenin hayırlı olmasını diliyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Özer?.. Yok. 
Saym Tarlan, buyurunuz efendim. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Saym Başkan, 

I değerli arkadaşlarım; 

503 — 
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Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Teşkilât i 
Kanunu üzerinde kısa bir maruzatım olacak; bu mak
satla söz almış bulunuyorum. I 

Bu kanun tasarısı, tasarı halinde 1972 senesinde I 
Cumhuriyet Senatosuna gelmiş ve müzakeresine baş
lanmış idi; fakat bir türlü tamamlanamamış ve Mil
let Meclisinden geldiği şekliyle kanunlaşarak Sena
tomuzdan geçmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; I 
Bu Kanunun tatbikatında müşkülât yaratacak hü- I 

kümlerin bulunduğu, o tarihteki burada yapılan ko
nuşmalarla açıklığa kavuşturulmak istenmiştir, çok 
uşraşılmıştır. Yine istenmiş ve arzu edilmiştir ki, 
Köy İşleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu, hakikaten çok I 
nemli ve süratle çıkması lâzımgelen bir kanundur. I 
Ancak, bunun tatbikatta birtakım sürtüşmelere sebe
biyet vermeyecek şekilde gayet iyi hazırlanmış me- I 
tinler halinde, hükümler halinde çıkarılması arzu 
edilmiş idi. Ne var ki, bu olamamış ve kanun bu- I 
rada müddetini doldurmuş ve talihsiz bir akibetle bu
radan geçmiştir. Bilâhara zamanın Sayın Cumhur- I 
başkanı, bu kanun üzerinde yaptırdığı tetkikat ve 
araştırmalar neticesinde, Kanunu 16 . 1 . 1972 tari
hinde veto etmek mecburiyetinde kalmıştır.- Tekrar I 
tasarı mahiyeti alan bu kanunun halen Millet Meclisi 
Tarım Komisyonunda; Bakanlığın adının değişmiş I 
olmasına rağmen, eski metin üzerinde, Hükümetçe j 
herhangi bir değişiklik yapılmadan, müzakere için 
sıra beklediği tespit edilmiştir. Halbuki, kanunun 
Hükümet tarafından geri alınıp tetkike tabi tutulma
sını gerektiren ciddî sebeplerin başında, evvelâ Ba
kanlığın değişen adı gelmektedir. Yani Köy İşleri I 
Bakanlığı Teşkilât Kanunu, işte burada Tarım Ko
misyonundan almış olduğum metin; «Köy İşleri 
Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri hakkındaki Kanun,» 
Bunu müzakere edeceğiz. Halbuki, Bakanlığın adı 
değişmiştir. Şimdi, Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı olmuştur. 

Nitekim, bizzat yaptığım tetkikatla arz ettim, Ta
rım Komisyonundan adı değişmeden o şekilde müza
kereye tabi tutulmak üzere sıra beklemektedir. | 

Muhterem arkadaşlarım; 
Saniyen, Sayın Cumhurbaşkanlığınca 16 . 1 . 1972 . 

tarih ve 4 - 31 sayı ile Meclislere gönderilen Kanu- I 
nun iade gerekçesi de açıktır. Bendeniz 4 maddeden j 
oluşan bu gerekçenin son maddesini aynen takdim 
edeceğim: Sayın Cumhurbaşkanının 4 maddeden 
oluşan gerekçelerinin 4 ncü maddesini arz ediyorum: 
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«Madde 4. — Anayasamıza göre, idarenin kuruluş 
ve görevleriyle bütünlüğünü, merkezî ve mahallî ida
relerin hukukunu korumak ve kalkınma planımızın 
bütünlüğünü bozacak değişiklikleri önlemek ilkele
riyle Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe konan 
1972 programının uygulanması, koordinasyon ve iz
lenmesine dair karar vade bitimi yüzünden üze
rindeki yasama çalışmaları yüzde yüz tamamlanma
dan tasdike gelmiş olan Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş 
ve Görevleri hakkındaki Kanunun, esaslı ve koor-
dine bir inceleme için bir daha görüşülmesini gerek
tirmektedir.» 

Bu gerekçeden anlaşıldığına göre; kanun iadesine, 
idarenin kuruluş ve görevleriyle bütünlüğünü, mer
kezî ve mahallî idarelerin hukukunu korumak ve ka
nun üzerinde vade bitimi yüzünden üzerindeki yasa
ma çalışmaları tamamlanmadan tasdik edilme keyfi
yetinin âmil olduğu anlaşılmaktadır. Bu, «İdarenin 
kuruluş ve görevleriyle bütünlüğünü korumak.» der
ken, tatbikatta salâhiyettar olanların birbiriyle çatış
masına mâni olmak fikri evvelâ hâkim görülmekte
dir. 

Şimdi Sayın Bakana müteveccih bir sorum ve ri
cam olacaktır : 

Sayın Bakanımızın, biraz evvel temas ettiğim Sa
yın Cumhurbaşkanlığı iade gerekçesini herhalde tet
kik buyurmuşlardır. Buna rağmen kanunu geri alıp 
üzerine eğilmek gibi bir işleme teşebbüs edebilmek 
için vakit bulup bulamadıklarını bilemiyorum. Şayet, 
vakit bulamamış iseler, (olabilir; çünkü dar bir za
manda bu Bakanlığı yüklenmişlerdir.) şu anda dahi 
müdahaleye müsait bir durum vardır. Çünkü, Kanu
nun henüz komisyonda müzakeresine başlanmamıştır. 
Binaenaleyh, Sayın Bakan, Cumhuriyet Senatosun-
daki bu kanun tasarısı aleyhinde yapılan konuşma 
metinlerini de zabıtlardan alıp tetkik ettikleri tak
dirde, tasanda evvelâ tahakkuk ettirilmek istenen 
zihniyeti yadırgayacaklarını ve kanunu sıkıntısız işler 
bir hale getirmek üzere derhal harekete geçeceklerini 
kuvvetle ümit ediyor ve lütfedecekleri cevaba inti
zar en maruzatıma burada son veriyorum. 

Beni dinlemek lütfunda bulundukları için bütün 
arkadaşlarıma saygılar sunar, Bütçenin memlekete ve 
Bakanlığa hayırlı olmasını diler, hepinizi en derin 
saygılarımla selâmlarım muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Turan?.. Yok. 
Sayın Âdemoğlu, buyurunuz. 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
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1973 seçimlerinden sonra kurulan. ortaklık Hükü
metinde Köy İşleri Bakanlığına getirilen zat, bu Ba
kanlığı hallaç pamuğu gibi atmıştır. Bu Bakanlıkta 
uzun seneler; yol, su, elektrik kısmında hizmet vermiş 
çok kıymetli Umum Müdüründen tutunuz da, vilâyet
lerinde yine tecrübeleri müsellem vilâyet müdürleri
nin her biri bir tarafa atılmış; kendinden üç derece 
aşağı bulunan memurlar müdür- yapılmış ve vilâyet 
müdürleri onların emrine verilmiş. Buna dayanama
yan bölge müdürleri de, istifa ederek özel sektöre kay
mışlardır. Toprak - Su'da da vaziyet aynıdır. Ve ge
riye kalan memurlar da, Allah'a çok şükür ki, bu Hü
kümetin ömrü uzun sürmedi de rahat bir nefes alma 
imkânım buldular. Yoksa onlar da acaba bugün mü, 
yarın mı bir yere nakledileceğiz korkusu içinde çahşa-
maz durumda idiler. 

Bu memur kıyımı başka bakanlıklarda da oldu; fa
kat Hükümet düştükten sonra bunun telâfisi cihetine 
gidildi. Bu hususta şimdiki Köy İşleri Bakanı ne dü
şünür onu merak ediyorum? 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu Bakanlığa bir de «Kooperatifler» kısmı eklen

di. Bu, doğrudan doğruya Cumhuriyet Halk Partisi
nin, ortağından mal kaçırma düşüncesinden ileri geldi. 
Bu kaçırdığı mal, maalesef memlekete çok zararlı ol
du, çok zararlı işler gördü. O kadar zararlı işler gör
dü ki, bugün memleket bu zarardan dolayı günde 4 
milyon gibi büyük bir rakam tutan parayı Hazinenin 
omuzlarına yükledi; pamuk mevzuundan dolayı. Pa
muk alımını ve pamuk ihracını kooperatiflere ve Koo
peratifler Bakanlığına vermek suretiyle, hiç hazırlıksız; 
ne teknik eleman, ne depo, ne şu - bu hazırlığı yapma
dan, sırf kooperatiflere iş gördürmek ve kooperatif
lerle eleman kayırmak için tekelci bir politika takip 
ederek, kendi kafasında yarattığı idealini tahakkuk 
ettirmek için, kooperatiflere bu vazifeyi verdi. Duru
mun düzelmesi için, Çukurova'da pamuk müstahsilinin 
çektiği büyük eziyeti bu kürsüden birçok defalar ifa
de ettiğimiz gibi, heyetler halinde Çukurova'ya ve 
Ege'ye giderek, Adalet Partisi olarak, orada köylünün 
derdini tespit edip, yeni Hükümete de ilettik. Maale
sef yeni Hükümet bizim bu konuşmalarımızı ve hatta 
arkadaşlarımızın Hükümet nezdinde yaptığı temasları 
sanki duymamış gibi, sayın Tarım Bakanıyle beraber 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Çukurova'ya git
tiler ve orada toplantı yapıp, pamuk mevzuunda müs
tahsilden tedbir istediler arkadaşlarım. Tedbir açık ve 
seçik olarak burada çok defa ifade edildi ve rapor ha
linde kendilerine de verilmiş idi. Lüifetseler bunları 
tetkik buyursalardı, köylüye çok yardımcı olurlardı. 

[ Bu kooperatifler Türkiye'de niçin genişletilmek is
tendi, adedi niçin çoğaltılmak istendi? Son kurulan ko
operatiflerle, eskiden mevcut olan kooperatiflerle te
ması ve alâkası olan arkadaşlarımız müşahhas misalini 
görmüşlerdir. Bu kooperatifler, anarşistleri beslemek 

I için, solcu yazarları beslemek için ve yalnız iktidarda 
bulunan partilerin taraftarlarını kayırmak için, onlara 

I kredi vermek için desteklendi ve koalisyonun büyük 
ortağı tarafından kendi Bakanlığına bu şey kaydırıldı. 

j Biz, kooperatifçiliğin karşısında değiliz; ama biz, 
demokratik ülkelerde bulunan, milleti ikiye ayırmayan, 
yaran kayırmadan bütün Türk Milletine hizmet ede
bilecek olan ve krediyi de adalet ölçüsünde bütün mil
lete verecek olan kooperatifler istiyoruz; böyle koope
ratifler istiyoruz. Biraz evvel Grup Sözcüm sayın ve 

j muhterem ömer Ucuzal arkadaşımın da söylediği gibi, 
tiyatro yazarı, gazete yazarı, eski milletvekilini, şunu -
bunu kayıran kooperatifçiliği istemiyoruz biz arkadaş
lar. Kooperatifçiliğin falanca yazarla ne alâkası var?.. 
Pamuk alımı işini yapın falanca kooperatifin, falan
ca Soysal'la ne alâkası var da müşavir olarak tayin 
edilir?.. Ve bu kooperatiflere o günkü Bakanın tele
fon emriyle kooperatifler müdürleri tayinler yaptılar. 
Yazılı emir yok, telefon emri. Şunu alacaksın, bunu 

j alacaksın, dediler. Bir ay evvel Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığına yazılı bir soru verdim ve dedim 
k i : Çuko - Birlik, Narko - Birlik ve İçel'deki İçko -
Birliğe seçimden sonra gelen Hükümet zamanında ta
yin edilen elemanların birbir isimlerini istedim. Yakın
da gelecek, göreceksiniz; bunların içinde kaç tane anar-

| şistin olduğunu tespit edeceğiz. Henüz daha cevap 
gelmedi. 

Allah'a çok şükür ki, ömrü uzun sürmedi de, bir 
I de kooperatifçilik bankası kurulmadı. Çünkü, bir de 

kooperatifçilik bankası kuruîsaydı, daha büyük maddî 
imkânlarla işte bu kooperatifler İçko - Birlikte olduğu 

J gibi, Çuko Birlikte olduğu gibi yaran kayırma, anar-
j şistleri besleme menbamm daha genişletilmesine imkân 
i verecekti. 

Sayın senatörler; 
j Vakit çok kısa, bilhassa bu kooperatifçilik mevzu-
ı unda konuşulacak hususlar çok; ama ben içim sızla-
J dığı için, bir pamuk müstahsili memleketin temsilcisi 

bulunduğum için, hiç alâkası olmadığı halde, pamuk 
ihracını, Ecevit Hükümetinin Köy İşleri ve Kooperatif-
1er Bakanlığına bağlaması karşısında, sayın Köy İşle-

! ri ve Kooperatifler Bakanından bir şey istirham ediyo-
i rum; yeter artık pamuk ihracına gidelim sayın Ba-
| kanım. Geçen gün sayın Ticaret Bakanının Hükümete 
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yaptığı teklif Yüce Senatoda büyük olumlulukla kar
şılandı. Sayın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanının 
da, zararına da olsa, bir kısım pamuğumuzun en kısa 
zamanda ihraç edilmesi cihetinde, Ticaret Bakamyie 
beraber olmasını istirham ediyorum. 

Yüce Senatoya saygılarımı sunuyorum. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir kifayet önergesi var, takdim edi
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Köy İşleri Bakanlığı üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
İzmir 

Mustafa Bozoklar 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenkit ve temennileri cevaplandırmak üzere Köy 
İşleri ve Kooperatifler Bakanı sayın Aydınoğîu. 

Sayın Bakan, söz sürenizin mahdut olduğunu bili
yorsunuz. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afycv Ka-
rahisar) — Sayın Başkan, son sözü sıradaki arkadaşa 
mı vereceksiniz? 

BAŞKAN — Son söz sıradaki arkadaşa verilecek
tir. Sırada, sayın Karayiğit var, o bulunmazsa sayın 
Kalpaklıoğlu var, o bulunmazsa sayın Karaosmanoğ-
lu var, o bulunmazsa sayın Atmaca var. 

Buyurun sayın Bakan. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

İ. HAKKI AYDINOĞLU — Sayın Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun saygı değer üyeleri; 

Bakanlığın 1975 malî yılı bütçe tasarısının Cum
huriyet Senatosunda görüşülmesi dolayısıiyle, gerek 
grupları ve gerekse şahısları adına söz alarak, Bakan
lığımın 1975 bütçesi için görüş, öneri ve düşüncelerini 
açıklayan senatör arkadaşlarıma içtenlikle teşekkür et
meyi bir borç bilmekteyim. Bu görüş, düşünce ve 
önerilerin en büyük bir titizlik ve özenle değerlendi
rileceği hususunda sayın senatörlere teminat vermek 
isterim. 

Bakanlığımın 1975 malî yılı bütçe önerisini, hiz
metlerimize karşı büyük bir anlayışla ve yoğun bir ça
lışmayla görüşerek, geliştirilmiş biçimiyle yüksek hu
zurlarınıza getirmiş bulunan, Bütçe Karma Komisyo
nunun sayın Başkan ve üyelerine, yüksek huzurları
nızda bir kez daha teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun pek yakından bildiği gibi, köyle

rimizin kalkındırılması amacıyle, köylerimizi kentlere 

ve birbirine bağlayan yol şebekesinin yapılması, ba
kım ve onarımlarının sağlanması, köylerimizin sıhhî 
ve yeterli içmesuyuna kavuşturulması, toprak ve su kay
naklarının tarıma en uygun bir şekilde korunması ve 
geliştirilmesi, kırsal alanda iskân ve fiziksel yerleşimin 
düzenlenmesi köy ve beide orta malı meraların tahdit 
ve tahsisi, Hazine arazilerinin topraksız ve az top
raklı çiftçilere kiraya verilmesi, kooperatifçiliğin kal
kınmanın bir aracı olarak geliştirilmesi, kooperatifle
rin teknik, idarî ve malî yönlerden desteklenmesi, köy
lerimizdeki âtıl işgücünü ekonomik olarak değerlen
direcek el sanatlarının geliştirilmesi, gerekli teknik ve 
malî yardımların yapılması görevleri ile sorumlu olan 
Bakanlığımız, kurulduğu günden bu yana, ulusal kal
kınma çabalarımızın köy ve köylümüze kadar ulaştı
rılması ve kalkınmanın nimetlerinden köy ve köylüle
rimizin, sosyal adalet ilkelerine göre en iyi biçimde, 
yararlandırılmaları için olanakları ölçüsünde, gayret
lerinin âzamisi içinde olmuştur. 

Yüksek huzurlarınıza getirilmiş bulunan 1975 
Malî Yılı bütçe önerimiz, aynı temel ilke ve görüşe 
dayanılarak hazırlanmış ve geliştirilmiştir. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
Kırsal yörelerde kalkınmanın başlatılması, ge

liştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında temel unsurlar
dan biri olan köy yollarının yapım, bakım ve ona
rımlarına Bakanlığımca ne kadar büyük önem veril
diğini, köylerimizin bir an önce yaz - kış geçide el
verişli köy yollara kavuşturulması için ne büyük ça
balar gösterildiğini Yüce Senato pek yakından bil
mektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plan döneminde köy yollarının 
yapımı, Devlet Planlama Teşkilâtınca öngörülen 
hedefin 3,2 katma ulaşmıştır. 1973 yılında 5784 Km. 
köy yolu yapılmıştır. 1974 yılında stabilize, tesviye, 
asfaltlama olarak toplam 14.842 Km. köy yolu ya
pılmıştır. Bu yollardan 3869 köy yararlanmaktadır. 

1975 yılında 1 484 665 000 lira sarf ile 9600 Km. 
yolun tesviyesi, yine 9600 Km. yolun kaplaması ve 
ayrıca 15.944 M. uzunluğunda 520 köy yolu köprü
sü yapılacaktır. 

1974 - 1975 kış döneminde, özellikle Doğu Ana
dolu Bölgesi köylerinin şehirlerle irtibatını sağlamak 
üzere kar mücadelesi yapmak amacıyle satın aldı
ğımız 10 rotatif İstanbul Gümrüğüne gelmiş bulun
maktadır. Kısa sürede bu makineler hizmete konula
caktır. 

Görüldüğü gibi, Üçüncü Beş Yıllık Plan dönemin
de köy yolları yapımı konusundaki çalışmalarımız 
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aynı hızla sürdürülmektedir, Ancak, yeniden yapıl
ması gereken köy yollarının yapımı ve uzunluğu her 
yıl hızla artan yapılmış köy yollarının bakımı ve ona
rımı, yine de önemini ve ağırlığını korumakta ve 
bu sorunun hızlı ve etkili bir biçimde çözülmesi için 
daha büyük çabalar ve fedakârlıklar gösterilmesini 
gerektirmektedir. 

Karayolu ulaştırmasının ve yol yapını tekniğinin 
gereği olarak, bugüne değin yapılmış bulunan köy 
yolları, daha çok ova ve etek köyleri dediğimiz böl
genin yollarına tahsis edilmiş ve bu yolların yapımı 
birinci önceliği almıştır. Şimdi, içinde bulunduğumuz 
yıldan itibaren, özellikle önümüzdeki yıllarda yapı
mı çok daha güç şartlar altında gerçekleşecek ve da
ha büyük bir makine parkının gereksinmesini ortaya 
çıkartacak dağ yollarının yapımına gelmiş bulunmak
tadır. Burada alınacak sonuçların, daha önce alman 
sonuçlara nispetle çok daha güç şartlar içerisinde el
de edileceğini sayın senatörlerin takdir edeceğinden 
emin bulunuyorum. Bu bölgelerin arazi yapısı, ik
lim koşulları ve köysel yerleşim deseni daha kısa 
bir çalışma dönemi içinde, daha fazla makine gücü
nü gerektiren ve daha yüksek maliyetlere bağlı yoğun 
bir çalışmayı gerektirmektedir. 

Dağ ve orman köylerimizin yol gereksinmesini 
hızla gidermek ve her yıl uzunluğu hızla artan mev
cut yolların bakım ve onarımlarını yapmak amacıy-
le gerekli makine gücünü sağlamak ve esasen bir öl
çüde yaşlanmış bulunan makine parkımızın noksan
larını gidermek üzere, Bakanlığımca 1,5 milyar lira 
tutarında bir «Makine Parkı Projesi» geliştirilmiş bu
lunmakta ve bu 1,5 milyar liralık projenin 665 mil
yon liralık bölümü 1975 Bütçesi döneminde gerçek
leştirilecek ve ön çalışmaları yapılmış olup, sonuçla
rı 1975 yılı içinde alınacaktır. 

Yurdumuzda yol yapımı, içmesuyu tesisleri, top
rak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve inşaat sek
törünün diğer bölümleri için gerekli hafriyat ve in
şaat makineleri ihtiyacı, yıldan yıla hızla artmakta
dır. Bu makineler şimdiye kadar genellikle ithal yo-
luyle dış ülkelerden sağlanagelmiştir. Kalkınmamızın 
gerekli hıza kavuşturulması bu makinelerin aşamalı 
olarak yurdumuzda yapılmasıyle büyük ölçüde ko
laylaşacağından, önümüzdeki yıllarda Bakanlığımın 
ilgili bakanlıklarla birlikte üzerinde duracağı en 
önemli konulardan birisi olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Özellikle ifade etmek isterim ki, gerek Karayolla

rının, gerek Devlet Su İşlerinin ve gerekse Yol - Su 

Elektrik Teşkilâtımızın toplam olarak makine parkı 
birarada değerlendirildiğinde 3,5 milyar liraya yak
laşan büyük bir yatırım potansiyeli ortaya çıkmak
tadır ve bugüne değin bütün bu makinelerin ithalât 
yoluyle yapılması suretiyle bu makine parkı sürdü-
rülebilmiştir. Bizatihi rakamın kendisi göstermekte
dir ki. 3,5 milyar liralık bir ithalât programı bu sa
nayinin Türkiye'de kurulması için yeter ve artar da. 
Bu itibarla önümüzdeki yıllarda makine parkının 
yenilenmesi hususunda 3 kuruluşun behemahal bera
ber çalışmasının mutlak zaruretine ve zorunluluğuna 
burada bir kere daha işaret etmek isterim. 

Özellikle bir başka konuya da dokunmadan ken
dimi alamıyacağım. Son yıllarda, bu makine parkı
nın yenilenmesinde bir zamanlar, 1958 senesinde 
Türk ekonomisini bir nevi moratoryuma götürmüş 
olan, maalesef çok kısa vadeli frunisör kredileriyle 
temin edilmektedir ki, bunların ödeme devreleri son 
derece kısa ve faiz yükleri oldukça yüksektir. Bu 
itibarla, hiç olmazsa bu tip ithalât programlarının 
uzun vadeli, ödemesiz devresi uzun konsorsiyum kre
dileri ve Dünya Bankası kredileriyle karşılanmasının 
memleketimize çok büyük yararlar sağlayacağını 
söylemeye lüzum görmüyorum. İlgili bakanlıklar da 
bu konuda uyarılmışlardır ve Devlet Planlama Teş
kilâtımızın konuya pek yakında el atması gerekmek
tedir. 

Sayın senatörler; 
Köy içmesuları tesislerinin yapımına hızla devam 

etmekteyiz. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı döne
mi sonuna kadar bütün köylerimiz yeterli ve sağlık
lı içmesuyuna kavuşmuş olacaktır. 

1974 yılı başında yurdumuzda mevcut 65 277 köy
sel yerleşim biriminden 46 114'üne içmesuyu geti
rilmiştir. 1974 yılı içinde yeniden 2000 yerleşim biri
mi yeterli ve sağlıklı içmesuyuna kavuşturulmuştur. 

1975 yılında 1,4 milyar lira sarf ile 4530 yerleşim 
birimin içmesuyu tesisi yapılacaktır. 

Elektrik enerjisi götürülemeyen, özellikle interkon-
nekte sistemle ulaşılamayan ve doğal olanakları bu
lunan dağ ve orman köylerine, küçük akarsular üze
rinde bulunan hidrolik potansiyelden yararlanarak 
elektrik götürme çalışmalarımız ve çabalarımız de-. 
vam etmektedir. 

Bu çalışmalarımızın amacı, sanayileşmenin ve 
yükselen yaşama düzeyinin gerektirdiği elektrik ener
jisini karşılayamayan interkonnekte sistemin yükü
nü hafifletmek ve hem de küçük akarsu potansiyel
lerinden yararlanarak, özellikle geri kalmış yöreleri-. 
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mizi kalkındırmak ve ulusal ekonomiye katkıda bu
lunmaktadır. 

1974 yılı Bütçesiyle köy elektriklendirilmesi için 
Bakanlığımıza ödenek ayrılmamıştır. Ancak, il Özel 
İdarelerince yapılan bazı girişimlerde, Özel idare
lerce ayrılan ödenek ve bunlara halk katılımı olarak 
eklenen miktarlarla 8 690 000 lira tutarında bir meb
lâğ ile interkonnekte sistemden 79 ve küçük akarsu
lardan da 4 köyün elektriğe kavuşturulması planlan
mış ve 1974 yılı içinde 13 köy elektriğe kavuşturul
muştur. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Bilindiği gibi, köylerimizin ekonomik yapısı bü

yük bir ağırlıkla tarıma dayalı olmakta devam et
mektedir. 

Nüfusumuzun yiyecek, giyecek ve belirli bir ölçü
de yakacağını ve sanayimizin hammaddesini sağla
yan tarım, ihracatımızdaki yeri ve istihdam arzında-
ki payı dolayısıyle Türkiye ekonomisinin en önemli 
sektörlerden birisidir.-

Dünyada toprak ve su kaynaklarının sınırlılığı, 
son yıllarda hüküm süren kuraklıklar ve gelişmekte 
olan ülkelerde modern tarım tekniklerinin hızla ge-
liştirilememesi, tarımsal üretimdeki artış hızını sınır
ladığından, gelişmekte olan ülkelerde hızla artan nü
fusun ve beslenme standardındaki yükselme eğilimi
nin gerektirdiği tarımsal ürünlerin karşılanmasında 
büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. 

Tahıl sorunu, son yıllarda enerji sorunundan son
ra dünyayı en çok düşündüren sorunlardan birisi ol
muştur ve önümüzdeki 1 0 - 2 0 yılda olmakta da de
vam edecektir. Son yıllarda petrol ve tahılın başına 
gelenlerin önümüzdeki yıllarda diğer sınırlı doğal 
kaynak ürünlerinin ve dolayısıyle diğer tarımsal ürün
lerin başına gelmesi olasılığı her zaman mevcuttur. 

Bu bakımdan tarımda gübre, iyi tohumluk, has
talık ve haşerelerle mücadele konularındaki çalışma
ların hızla sürdürülmesi yanında, uzun dönemde ta
rımsal potansiyelin değerlendirilebilmesi için, su 
kaynaklarının geliştirilmesine hız verilmesi zodunlu 
görülmektedir. 

Ülkemizde tarım, sanayi, içme ve kullanma amaç
larına ayrılabilecek su potansiyelinin 88 milyar m3 

olduğu hesaplanmıştır. Halen bu potansiyelin ancak 
12 milyar m3'ü kullanılmaktadır. 

Yurdumuzda, bugünkü teknolojiyle ekonomik 
olarak sulanabilecek 8,5 milyon hektar arazi olduğu 
tahmin edilmektedir. Bugün bütün olanaklarımızla 
sulayabildiğimiz arazi miktarı 2 389 000 hektardır 

ki, bu da mevcut sulanabilecek arazi miktarının an* 
cak % 24'üne tekabül etmektedir. 

1975 yılı programında su kaynaklarının sulama 
amacıyle geliştirilmesi konusunda, özellikle az geliş
miş yörelerde olmak üzere, kısa sürede üretime ge
çebilecek büyük sulama projelerinin programa alın
masına önem verilmiştir. 

Küçük sulama tesisleri, projeleme ve inşaat süre
leri kısa olduğundan, kısa sürede üretken duruma ge
lerek projeden beklenen yararlar sağlanmaktadır. 
Hektar başına maliyeti büyük sulama tesislerine na
zaran çok ucuz olan bu küçük sulama tesislerinin 
işletme ve bakımları yararlanan çiftçilerce yapılmak
ta, büyük su kaynaklarından yoksun kurak bölge ve 
dağ köylerinin kalkınmasına ve kalkınma çabaları
nın yurt düzeyine yayılmasına önemli katkılar yap
maktadır. 

Topraksu örgütümüzün 1974 yılında 190 milyon 
lira olan küçük sulama yatırımlarının, 1975 yılında 
343 milyon liraya ulaşması öngörülmüştür. 

Kurak bölgelerde sulama amacıyle geliştirilecek 
akarsu kaynaklarının sınırlılığı, yüzey akışlarının gö
letlerde toplanmasını ve yeraltı sularının geliştirilme
sini zorunlu kılmaktadır. Yeraltı suları DSl ile iş
birliği yapılarak geliştirilmektedir. Gölet inşası ko
nusunda Topraksu örgütümüz büyük bir hazırlık 
içinde bulunmaktadır. Sadece Trakya bölgesindeki 
toprak ve topoğrafik yapı itibariyle yapılan incele
meler 1 000 adet göletin yapılabileceğini ortaya çı-. 
karmıştır. 

Sayın Başkan, 
Büyük yatırımlarla gerçekleştirilen büyük sulama 

projelerinden beklenen yararların sağlanabilmesi 
için, sulanacak arazilerin tesviyesi, tarla içi drenajı 
ve çiftçiye modern sulama yöntemlerinin öğretilmesi 
gerekmektedir. Tarla içi sulama devalopmanı olarak 
adlandırılan bu hizmetler birim alandan alınan ve
rimi artırmakta ve birim alana düşen masrafı azalt
maktadır. Yurdumuzda yapılan araştırmalar, arazi 
tesviyesinin pamuk verimini % 30 artırdığı, sulama 
işçiliğini c/c 40 azalttığını, sulama için kullanılan su 
miktarının önemli ölçüde azalttığını göstermektedir. 
Devlet sulama şebekelerinde Topraksu örgütümüz-
ce şimdiye kadar 654 milyon liralık bir kamu yatı
rımı ile 170 000 hektar alanın tarla içi sulama deva
lopmanı gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

1975 yılında 235 milyon liralık bir kamu yatırımı 
ile 38 000 hektarlık bir alanda tarla içi sulama de-
velopmanı yapılacaktır. 
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Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde 285 000 hek
tarlık bir alanın tarla içi sulama developmanı öngö
rülmüştür. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için mev
cut makine parkının ve yatırımların iki katma çıka
rılması gerekmektedir. Makine parkının genellikle 
ithalâta dayandığını daha önce arz etmiştim. İtha
lâta dayalı makine parkının iki misline çıkarılması, 
ithalâtta karşılaşılan normal darboğazların yanında, 
döviz ve dış kredi sorunlarını da birlikte getirmek
tedir. Bu konudaki kamu yatırımlarının iki katma 
çıkarılması ise, kamu yatırımları arasındaki denge
nin korunması sorununu ortaya çıkarmaktadır. Ge
rekli kamu yatırımları sağlansa bile, dağınık şahıs 
arazilerindeki çalışma koşulu, sınırlı iş dönemi, iş 
döneminde arazilerin bitki örtüsü ile kaplı olması gi
bi nedenlerle öngörülen hedefe ulaşmada güçlükler
le karşılaşılacaktır. 

Bugünkü koşullar devam edecek olursa, Devlet 
hem sulamayı, ve hem de tarla içi deveîopman hiz
metlerini sadece kamu yatırımları ile gerçekleştirme
ye çalışacak; fakat çiftçilerimizin büyük bir kısmı 
sıranın kendilerine gelmesi için uzun yıllar bekleye
ceklerdir. Böyle bir uygulamaııın, harcanan kaynak
ların çok büyük oluşu, bölgesel yararların belli çift
çilere izafe edilebilir oluşu ve yararların hesaplana
bilir oluşu, diğer tarımsal bölgelerin aynı hizmetleri 
beklemesi bakımından, hiçbir dayanıklı gerekçesi 
yoktur. 

Örneğin; 1968 - 1972 yılları arasında Topraksu 
sulama ve arazi ıslahı yatırımlarının c/c 80'i Sey
han ve Gediz bölgesine gitmiştir. Bu ovalarda küçük 
tarım işletmelerinin yanında, oldukça büyük işletme
lerin de bulunuşu nedeniyle, tarla içi sulama deve-
lopmanı için yapılan kamu yatırımlarının % 50'sinin 
152 büyük çiftçiye gittiğini Dünya Bankasının son 
raporu ortaya çıkartmıştır .ve 152 çiftçinin yıllık geli
rinde 766 000 liralık artış, 23 büyük çiftçinin yıl
lık gelirinde de 2 000 000 liralık artış sağlamıştır. 

Bu yatırımlar; 

Devlet sulama şebekelerinde sulama ücretleri, 
kullanılan su hacmine göre değil de, sulanan alanın 
büyüklüğüne göre hesaplandığından ve çiftçi boşuna 
harcadığı suyun bedelini ödemediğinden, arazi tes
viyesinin en önemli faydalarından birisini fark ede
memektedir. 

Bu bakımdan, tarla içi sulama deveîopman hiz
metleriyle ilgili olarak kamunun eğitici ve yol gös
terici görevine ağırlık vermesi, bu konuyu çiftçi ör
gütlerine ve özel kuruluşlara benimsetmesi ve sula-
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ma ücretlerinin su hacmine göre saptanması en uy
gun bir yöntem olarak ortaya çıkmaktadır. 

1975 yılı programında, Topraksu'ca tarla içi 
sulama deveîopman hizmetleri için yapılacak yatı
rımların geri ödeme kapsamına alınması ve bu ko
nuda kullanılacak ekipmanların yurt içinde üretile
bilmesi için kurulacak sanayinin teşvik olanakların
dan yararlandırılması öngörülmüştür. 

Topraksu konusundaki sunuşumu bitirmeden 
önce, Türkiye'nin en büyük sulama projesi olacak 
olan, Aşağı Fırat Sulama Projesi için gerekli araştır
maları yapmak ve bölge çiftçilerini sulama konusun
da eğitmek üzere, Urfa'da bir Topraksu Araştır
ma Enstitüsünün kurulması için gerekli hazırlıkların 
tamamlanmış bulunduğunu belirtmek isterim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu konuyle ilgili olarak görüşlerimi tekrar özet

lemek istersem, bugün ileri düzeylere ulaşmış Anglo -
Sakson ve Anglo - Amerikan ekonomilerinde vergi
lemenin birinci prensibi iktidar prensibi ise, ikinci 
de «Beneft Principle» adiyle bilinen «Yararlanma 
prensibi» dir. 

Eğer bir kamu yatırımının, eğer bir.kamu hizme
tinin belli kişilere sağladığı yararlar açıkça hesapla
nabiliyor ve belli kişilere izafe edilebiliyor ise, bu 
kamu yatırımını ve bu kamu hizmetini ondan yarar
lanan kişilerin çekmesi gerekmektedir ve Amerikan 
Malî İdaresinde en çok kullanılan vergileme teknik
lerinden, prensiplerinden bir tanesi de budur. 

Özellikle Topraksu yatırımlarıyle ilgili olarak 
bu prensibin ve bu ilkenin Türkiye'de de uygulan
ma zamanının mutlak surette gelmiş olduğunu belirt
mek istiyorum. Bu itibarla bu konuya büyük ağırlık 
verdim. Aksi takdirde sulama hizmetleriyle ilgili ya
tırımların söylediğim 8,5 milyon hektarlık araziye 
uzanabilmesi ve yaygınlaşabilmesi için, daha uzun 
yıllar bekleme sorunu ile karşıkarşıya kalacağız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Türkiye'deki tarım işletmelerinin ortalama büyük

lüğü 50 dönüm dolayında ve herbir işletme ortalama 
olarak 7 parçadan oluşmaktadır. Bu kadar küçük ve 
parçalı işletmeler üzerinde modern tarım teknolojisini 
uygulamak ve her birine ayrı ayrı gerekli verim artı
rıcı sabit sermaye yatırımları sağlamak olanaksızdır. 
Bu nedenle ülkemiz tarımında rasyonel ve verimli bir 
üretim yapabilmenin en başta gelen şartı, küçük işlet
melerin olanaklarını modern teknolojinin uygulanma
sını kolaylaştıracak biçimde birleştirerek, ortak çalış
malarıdır. Mülkiyetin özüne dokunmadan, demokratik 
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anlayış içinde, çiftçilerin kuracakları ve Devlet tarafın
dan teşvik ve destek görecek olan kooperatifler, kü
çük çiftçiye de büyük ve pahalı ekipman kullanma 
ve modern teknolojiden yararlanma olanağı sağlaya
caktır. 

TOPRAKSU Teşkilâtının 7 yıldan beri yaptığı 
araştırmalar sonucunda anlaşılmıştır ki, kurak bölge
de belli alet ve makine ve teknoloji kullanmak sure
tiyle Orta Anadolu'da buğday verimini dönüm başı
na asgarî % 40 artırmak mümkündür. Bu ise yılda 3 
milyon tonluk bir üretim artışı demektir. Böyle bir 
projenin uygulaması da ancak küçük çiftçinin «Koope
ratifleşmesi» ile gerçekleştirilebilecektir. 

Yaş meyve ve sebze ihracatında da kooperatifleş
me yetersizliği yüzünden münferit üreticiler ürünlerini 
değerlendirememektedir. Yapılan bir etüde göre çiftçi 
kuruluşlarının örgütlenmesi suretiyle Türkiye'nin as
garî yılda 300 milyon dolarlık yaş meyve ve sebze 
ihraç edecek potansiyelde olduğu saptanmıştır. 

1974 yılı başlarında Bakanlığımızın adı Köy İşle
ri ve Kooperatifler Bakanlığı olarak değiştirilmiş ve 
Ticaret Bakanlığı bünyesindeki genel hükümlere tabi 
kooperatifler, Tarım Kredi Kooperatifleri ve Tarım 
Satış kooperatifleri ile bunların üst kuruluşları ve 
Türkiye Halk Bankası Bakanlığımıza bağlanmıştır. 
Böylece Bakanlığımızın kooperatiflerin ve kooperatif
çiliğin geliştirilmesi amacıyle yaptığı çalışmalar, yeni 
boyutlara ulaşmıştır. 

Ülkemizde bölgelerarası sosyo - ekonomik den
geyi gerçekleştirmek, ulusal planlarda öngörülen he
deflere ve üretim planlarına uygun şekilde kooperatif 
yatırımlarını yönlendirmek, özendirmek ve destekle
mek suretiyle üretimin artırılmasını ve değerlendiril
mesini sağlamak, bu yolla halkın gelir ve yaşam dü
zeyini yükseltmek, yaratılan tasarrufları yeni yatırım 
alanlarına yönelterek istihdam olanakları sağlayacak 
biçimde üreticinin yatırım gücünü artırmak ve bütün 
bunları özgür ve demokratik bir ortam içinde gerçek
leştirmek kooperatifçilikte Bakanlığımızca güdülen 
ana gayeyi teşkil etmektedir. 

Kooperatiflerle ilgili mevzuattaki dağınıklığın gi
derilmesi için tarım içi ve tarım dışı kooperatif örgüt
lerinin belli bir kodifikasyon hareketiyle çeşitli tipler-
deki kooperatiflerin müşterek prensiplerini saptayacak 
bir kodifikasyon hareketinin mutlak bir zorunluluk 
haline gelmiş bulunduğunu burada ifade etmek isterim. 
Kooperatifler ve kooperatif üst örgütleriyle ilgili mev
zuatın bir kısmı, ta 1934 1935 yıllarında, bir kısmı 
1950'lerde, bir kısmı da 1960'larda birbirleri arasın

daki parelelizm ve prensip beraberlikleri ve farklılık
ları dikkate alınmaksızın çıkarıldıkları için, bu konu
da belli bir dağınıklık vardır. Behemehal bir kodifi
kasyon hareketinin zorunluluğu ortaya çıkmış bulun
maktadır. Bakanlığım içinde bu kısa devrede dahi ol
sa, küçük bir ekibi bu konu üzerinde çalıştırmaya 
başlamış bulunuyoruz. 

Ayrıca, kooperatifler bankasının kurulmasına iliş
kin bir Yetki kanun tasarısı hazırlanarak Yüce Mec
lise sunulmuştur. Ayrıca bir hazırlık olarak, koopera
tifler bankasının bizatihi kendi kanunu da son deği
şikliklerle hazırlanarak, diğer bakanlıklara gönderil
miştir. Bunu şurada ifade edebilirim ki, aşağı - yuka
rı. 20'ye yakın bakanlıktan gönderdiğimiz tasarıyı 
olumlu bulduklarına dair cevaplar gelmiştir. Diğer ba
kanlıklardan da geldiği takdirde, bizatihi tasarının 
kendisi Yüce Meclise arz edilecektir. 

Çok yönlü Köy Kalkınma kooperatiflerinin idarî, 
malî ve teknik yönlerden desteklenmesi ve bunların 
yukarıda değindiğim amaçlara yönelik ve etkin biçim
de çalışır hale gelmesi için çalışmalarımız aralıksız de
vam etmektedir. 

Sayısı 5 3 76'ya ulaşmış bulunan Köy Kalkınma 
kooperatiflerine, diğer yönlendirme ve geliştirme yar
dımlarımızın yanı sıra, toplam yatırım değeri yakla
şık 500 milyon lira olan 525 proje için kredi ve hibe 
şeklinde 130 milyon liralık Devlet yardımı sağlan
mıştır. 

Ayrıca, yatırıma geçmiş kooperatiflere yurt dışına 
işçi göndermede öncelik tanınmakta ve yurt dışına 
gönderilen kooperatif ortaklarından ek yüklenim bel
gesi alınarak bunların yurt dışındaki tasarruflarının 
kooperatiflerinin yatırımlarına aktarılması sağlanmak
tadır. 1974 yılı sonuna kadar bu amaçla 1089 koope-
rtiften 1061 proje ile ilgili olarak 49 886 kişilik işçi 
kontenjanı tahsisi yapılmıştır. Bu projelerin toplam 
tutarı yaklaşık 1,2 milyar liraya ve yurt dışındaki or
taklarının taahhüt ettikleri miktar da 400 milyon liraya 
ulaşmaktadır. 

1581 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Tarım 
Kredi kooperatiflerinin bugünkü sayısı 2043'tür. Ta
rım Kredi Kooperatifleri mevcut kooperatifler içinde 
ayrı ve güçlü bir bölümü oluşturmaktadırlar. 
Bunların hitap ettiği köy sayısı 20 560 ortak sayısı 
ile 1 305 646'dır. Öz kaynakları toplamı 788 milyon 
liraya ulaşmıştır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerince ortaklarına 1 yıl 
vadeli parasal krediler yanında, çiftçilerin tarımsal 
üretimleri için 5 yıla kadar orta vadeli kredi açılmak-
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ta, gübre, yem, tohumluk, ilâç, tarımsal alet ve ma
kine gibi ihtiyaç maddeleri toptan sağlanıp dağıtılmak
tadır. 

Bu yıl yurdumuzdaki traktör üretiminin ihtiyaçları 
tam karşılamaması karşısında traktör teminindeki 
güçlükleri de dikkate alarak Tarım Kredi Kooperatif
leri aracılığı ile çiftçilerimize traktör dağıtımı pro
jesi geliştirilmiş ve 3050 traktörün bu kooperatifler 
yolu ile dağıtılması planlanmış ve 2 700 traktör de 
çiftçilere teslim edilmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, ilk defa bu yıl Tarım Kredi Kooperatifleri 
Vakfı tarafından bağ, bahçe işlerinde kullanılmak 
üzere fidan tipi bir traktör modeli geliştirilmiştir. Ya
kında imalât safhasına geçilmesi için gerekli hazırlık
lar yapılacaktır. 

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ziraat Bankası 
plasmanları ve kendi öz varlıkları olarak bir yıllık ik
raz gücü 1974 yılında 4 milyar 350 milyon liraya 
ulaşmıştır. 

1973 yılında 17,7 milyar lira olan tüm tarım kredi
leri, 1974 yılında 29,9 milyar liraya yükseltilmiş ol
masına rağmen, tüm tarım işletmeleri açısından yeter
li, etkili ve dengeli bir kredi dağılımının sağlandığı 
hiç bir şekilde iddia edilemez. Türkiye'deki tarımsal 
kredi mekanizması gerektirdiği teminat sistemi dola-
yısyle küçük çiftçiye gereği ölçüde faydalı olamamak
tadır. Bu itibarla mevcut teminat sistemini değiştire
rek, çiftçi gruplarına proje bazı esası üzerinden kre
di vermeyi sağlayacak bir mekanizmanın geliştirilme
si zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası kontrollü 
kredi adı altında projeye dayalı olsa da, yine de her 
şeye rağmen teminat karşılığında kredi vermektedir. 

Bu durumdan bugüne kadar genellikle büyük çift
çiler yararlanmıştır. Küçük çiftçinin teminatı çok ye
tersiz kalmaktadır ve demin de ifade ettiğim gibi, 
yeni bir teminat sisteminin proje esasına göre kre-
dilendirme politikasının oluşturulması ve tarımsal kre
diyi idare eden çeşitli kuruluşlar arasındaki koordi
nasyonun, özellikle kooperatifler bankasının da dev
reye girmesi suretiyle, yeni bir yaklaşımla sağlanma
sı zorunluluk haline gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Bakanlığımıza bağlı Tarım Satış Kooperatifleri 

ve birlikleri hakkında da kısa bir açıklama yapmak 
isterim. 

Tarım Satış Kooperatifleri ve birlikleri, çalışma 
konularına giren tarımsal ürünleri piyasaya hazırla
mak, sürüm ve satışlarını sağlamak, bu ürünlerin sa-
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nayiine geçmek, piyasada düzenleyici görev yaparak 
zararlı fiyat daigalanılarının yıkıcı etkilerine engel 
olmak suretiyle üretici ve tüketiciyi korumak, ortak
larının üretim girdilerini toptan ve ucuza sağlayarak 
dağıtmak amaciyle kurulmuşlardır. 

Halen yurdumuzda 672 Tarım Satış Kooperatifi 
bulunmaktadır. Bunlardan 504'ü 31 birlik halinde üst 
örgütlerini kurmuşlardır. Ortak sayılan 255 bindir 
ve öz varlıkları tutarı 446 milyon 481 bin liraya ulaş
maktadır. Bu kuruluşlara Ziraat Bankasınca 1974 -
1975 kampanyası ihtiyaçları için 1 573 695 000 lirası 
normal ve 15 703 050 000 lirası da destekleme alımları 
için toplam 17 276 745 000 lira kredi açılmış bulun
maktadır. 

Üreticinin emeği ve ürününün gerçek fiyatlariyle 
değerlendirilmesi ve korunması amaciyle devletçe ya
pılan destekleme alımlarının büyük bir bölümü Ta
rım Satış Kooperatifleri eliyle yapılmaktadır. Bu yıl 
Bakanlığımızca yapılan ve yoğun çalışmalar sonunda 
9 ürüne ilişkin taban fiyatlar saptanarak teknik rapor
ları hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

Taban fiyatları saptanan bu 9 ürün; tiftik, pa
muk, kuru incir, yaş koza, çekirdeksiz kuru üzüm, 
fındık, zeytinyağı, antep fıstığı ve ayçiçeğidir. İlk 
defa İpek Kozası ürünü ilk defa bu yıl destekleme uy
gulaması kapsamına alınmıştır. 

Bu yıl dünya piyasası fiyatları düşüklük gösteren 
pamuk, üzüm, fındık gibi ürünlerde, üreticinin düşük 
fiyatlarla malını elden çıkarmasını önlemek amaciyle, 
Tanm Satış Kooperatifleri Birliklerine bu ürünlerin 
tamamına yakın kısmını alabilmeleri ve işleyebilme
leri için gerekli reeskontabl krediler sağlanmıştır. 

Düşük fiyatlar karşısında, üreticinin elindeki tüm 
ürünü, Devletin koyduğu taban fiyatlar ile satın alabil
mek için, özellikle pamuk konusunda Tarım Satış 
Kooperatifleri birliklerinin alım kapasiteleri kira, 
açık depolama v.s. bütün imkânlar kullanılarak üç 
misli artırılmış ve geçen yıl bütün bir kampanya süre
sinde 6,5 aylık bir sürede alınan pamuk, bu yıl iki 
ayda Devletçe alınmıştır. 

1974 yılı destekleme alımı kararnamelerine göre, 
ortak olmayan üreticiden kesilen farklar ayrı bir fon
da toplanmış ve bu fon ile kooperatif birliklerinin 
girişecekleri büyük yatırımlar için kaynak yaratılma
ya başlanmıştır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Bakanlığımıza bağlı ve Bütçesi Yüce Senatoda ay

rıca görüşülecek olan Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğümüzün çalışmalarından ve bütçe önerisin
den de kısaca bahsedeceğim. 
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1947 yılından itibaren 1973 yılına kadar 8 116 
köyde 446 825 topraksız ya da yeterli toprağı olma
ya aileye 22 milyon dönüm arazi dağıtılmış, bunlar
dan 116 908 aileye yaklaşık 167 milyon lira kredi yar
dımı yapılmıştır. 

Aynı dönem içinde 35 milyon dönüm mer'a köy 
tüzelkişilikleri adına tahsis edilmiş ve 25 milyon dö
nüm arazinin Hazine adına tescili tamamlanmıştır. 

1974 yılında 106 köyde 2 866 aileye 218 255 dönüm 
arazi kiralanmış 58 köyde 276 388 dönüm mer'anın 
tahsis işlemi tamamlanmış ve daha önce topraklan
dırılmış bulunan 9 762 aileye 92 milyon lira kredi 
tahsis edilmiştir. 

1975 yılı içinde 400 köyde 30 000 çiftçi ailesine 
1 750 000 dönüm arazi kiraya verilecek ve köy tü
zelkişiliklerine 1 milyon dönüm mer'a, yaylak ve kış
lık tahsis edilecektir. 

Kırsal nüfusun ekonomik gücünü desteklemek ve 
geliştirmek, kalkınmayı dengeli bir biçimde yaymak 
amacıyle sosyal, kültürel ve kamusal gereksinmeleri 
de karşılamak üzere belirli ölçülere göre seçilmiş yö
relerde hizmetlerin yoğunlaştırılması ve bütünleşti
rilmesi amacına yönelik «Kırsal gelişme merkezleri» 
kuruluşu ile ilgili olarak 1974 yılında yurt düzeyinde 
ön etüt ve araştırma çalışmalarına başlanmış, seçilen 
5 pilot yörede uygulamalı model araştırması çalışma
ları yapılmıştır. 1975 yılında bu çalışmalar sürdürüle
cektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Konuşmamı bitirmeden önce, Bakanlığıma bağlı 

Türkiye Halk Bankasının 1974 yılı çalışmaları ve 
1975 programına ilişkin kısa bir bilgi sunmak isti
yorum. 

Tarım Sektöründen ayrılarak esnaf ve sanatkâr 
olmaya yönelen hatta küçük sanayie geçiş olanağına 
kavuşan yurttaşlarımıza gerekli krediyi ve tüm ko
laylığı Türkiye Halk Bankası olanakları ile götürmeyi 
düşünmekteyiz. 

Bu amaçla Bankanın halen finanse ettiği esnaf, sa
natkâr ve küçük sanayiciye daha elverişli koşullarda 
ve düzeyde kredi verebilmesini sağlamak üzere yeni 
kaynaklar yaratmaya çalışacağız. 

Bankanın 1974 yılı itibariyle 5 338 589 000 lira 
olan kaynaklarının 2,6 milyar lirası Bankanın ama
cına uygun olarak realize ettiği meslekî kredilere, 1 
milyar 100 milyon lirası verimlilik amacıyle ticarî 
kredilere ayrılmıştır. 

Meslekî krediler Türkiye Halk Bankası finans
manlarının esasını oluşturmaktadır. Genel olarak mes-
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lekî krediler esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicinin iş
letme gereksinmelerini karşılayan 9 aya kadar vadeli 

i çevirme kredileri ile donatım ve tesis gereksinmeleri
ne cevap veren 5 yıla kadar orta ve 10 yıla kadar 
uzun vadeli kredileri kapsamaktadır. 

! Banka bu amaçlarla 1974 yılında 1 milyar 265 
I milyon lira kısa vadeli çevirme kredisi, 1 milyar 335 
! milyon lira da orta ve uzun vadeli donatım tesis ve 
i edindirme kredisi olmak üzere toplam 2,6 milyar lira 
\ meslek kredisi açmış bulunmaktadır. 

] Küçük sanayicilere ait işyerlerinin modern esas-
I lara göre düzenlenmesi ve birer sanayi sitesinde top-
j lamnas!, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının uygula-
: dığı ve Bankanın aracılık ettiği bir planla yürütül-
; mektedir. Bu amaçla Sanayi ve Teknoloji Bakan-. 

İlgınca bankada çeşitli yıllarda tesis edilen fonların 
j 1974 yılı bakiyesi 442 522 000 lira olup, halen 51 

yerde sanayi sitesi inşa halindedir ve 23 yerde inşaat 
tamamlanmıştır. Sanayi kuruluşlarının bölgesel toplu
luklar haline getirilmesi ve yurt çapında Sanayi böl
geleri teessüs edebilmesi için, yine Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığınca Bankada tesis edilen fonun 1974 
yılı sonu itibariyle bakiyesi 141 539 000 lirayı bul
muştur. Eskişehir, Gaziantep, Erzurum organize sa
nayi bölgeleri inşa halinde olup, Manisa ve Konya 
organize sanayi bölgelerinin inşaası tamamlanmıştır. 

] Banka, kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda 
! da çalışmalar yapmakta ve Esnaf Kefalet Koopera-
j tiflerinin kuruluşuna öncülük etmektedir. 
' Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 

üyeleri; 
i Bakanlığımızın 1975 yılı Bütçesinin Yüce Senato-
! da görüşülmesi dolayısıyle Bakanlığım ve bağlı kuru

luşlarının çalışmaları ve 1975 bütçe önerileri ve prog
ramlan hakkında buraya kadar sunmuş bulunduğum 
bilgilerden de anlaşılacağı gibi, köylerimizde gerçek 
bir kalkınmanın çok yönlü hizmetleriyle görevli, ya-

; tırımcı olduğu kadar geliştirici ve büyük sorumlu
lukları olan Bakanlığımız örgütsel ve yasal eksik
liklerini hızla gidererek, görevlerini olanaklar ölçü-

! sünde daha iyi ve daha çabuk yapma çabası içinde
dir. 

Ancak, bütçe olanakları ile sınırlı olduğu bilin
mekle birlikte, Bakanlığımızın görevlerine ilişkin ko
nularda köy ve köylümüzün bulunduğu şiddetli gerek-

j sinme ile Bakanlığımızın bu konularda hizmet götür-: 
i me kapasitesi gözönüne alındığında, yıldan yıla bü-
: yük artışlar göstermesine rağmen görevlerimiz için 

bütçeden ayrılan ödeneklerin yetersiz olduğunu be-. 
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lirtmekte, bir gerçeğin anlatımı olarak, bir sakınca 
görmemekteyim. 

Yüce Senatonun Sayın Başkan ve değerli senatör 
arkadaşlarıma saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan, kifayet önergesi ve
rilmeden önce bir soru yöneltilmişti. Kürsüden de 
Sayın Unsal o sorusunu beyan ettiler. Hatırlıyor mu
sunuz, Kemaliye'de yapılacak köprü hakkında idi. 
Ona kısaca cevap verirseniz memnun olurum. 

Kifayet önergesi sorulara da şâmil olduğu için, 
kifayet önergesinin kabulünden sonra Başkanlığa gön
derilmiş olan soru önergelerini iade ettim efendim, 
işleme koyamıyorum. 

İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Ben ko
nuşmam sırasında bir sual sormuştum, cevap istir
ham edeceğim. 

BAŞKAN — Konuşma esnasında eksik bırakılan 
husus varsa, konuşma esnasında sormuş olan arka
daşlar Sayın Bakana hatırlatabilirler. 

Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, 

Sayın Ünsal'ın sordukları soru son derece teknik 
ve özellikle Karayolları ile ilgili yönlerinin bulun
ması dolayısıyle müsaade ederseniz yazılı olarak cevap 
vermek istiyorum. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Sayın Balkıs, sizin sorunuz konuşmanızın hangi 

kısmında? 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Suriye'den 

gelen pamuklarla ilgili. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — Da

ha evvel ben de sormuştum, cevap verilmedi Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, onu da cevaplarlar. 
Buyurun Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKA
NI İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Esasen sorulara geçmek üzere idim. Özellikle so
runlara değinen sorulara mümkün olduğu kadar bu
rada cevap vermeye çalışacağım. Ancak teknik ay
rıntı gerektiren soruların yazılı olarak cevaplandırıl
ması için müsaade rica edeceğim. 

BAŞKAN — Evet, lütfedin, aldığınız notlardan 
konuşmacıların konuşmaları esnasında sormuş olduk

ları sorulara kısa kısa cevaplar vermek suretiyle ge
çini:!; Sayın Bakan. 

Buyurun. 
KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 

İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Önce Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Senatör Ziya Gökalp Mülayim arkadaşımızın 
sorusu; kooperatifler ve kooperatif birliklerinin bu
günkü statüsü ve Hükümetimizin bu birlikleri tekrar 
Ticaret Bakanlığına bağlamak hususunda bir çalış
ma içinde olup olmadığı noktasında toplanmış idi. 

Biz. kooperatif ve kooperatif üst örgütlerinin 
birbirinden ayrılmasının belli sakıncaları olduğuna ve 
kooperatif hareketinin bir bütün olduğuna inanıyo
ruz. Köy Kalkınma Kooperatiflerinin; gerek Tarım 
Kredi Kooperatiflerinin, gerek Tarım Satış Koope
ratiflerinin ve bunun üst örgütlerinin birbirinden 
ayrılması imkânsız, yönleri vardır. Bu itibarla Tür
kiye'de kooperatif hareket demokratik ve özgür şart
lar ve prensipler içerisinde geliştirilecekse, bunların 
bir tek bakanlıkta toplanmasında yapısal yönden bü
yük faydalar vardır. Bu itibarla kooperatiflerin bir 
tek bakanlıkta toplanması yapısal bir politika oluş
turmasıdır. Bu oluşturmanın devam edeceği ve Hü
kümetimizin bu konuda bir bakanlıktan alıp, öbür 
bakanlığa bağlama konusunda herhangi bir projesi 
yoktur. Ben kooperatif örgütlerinin tek bir bakanlık 
çatısı içinde ve tek bir hukukî statüde, demin konuş-' 
mamda da belirttiğim gibi, belli bir kodifikasyon ha
reketi içerisinde, müşterek amaçlarını ve parelel pren
siplerinin de konulmak suretiyle kooperatif harekete 
Devletin öncülük etmesi, yön vermesi gerektiği ka
nısında olan bir arkadaşınızım. Bu itibarla böyle 
bir düşüncede olmadığımı Sayın Mülâyim'e cevap 
olarak arz etmiş oluyorum. 

ZİYA GÖKALP MÜLAYİM (Samsun) — So
rum cevaplandırıldı, teşekkür ederim. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Yi
ne, gerek Sayın Ucuzal arkadaşımızın, gerek Sayın 
Âdemoğlu arkadaşımızın, gerekse Balkıs arkadaşı
mızın çeşitli yönlerden olmakla beraber, soruları 
pamuk sorunu ile ilgilidir. Önce Sayın Balkıs'ın so
rusundan başlamak üzere arzı cevap etmeye çalışaca
ğım. 

Türkiye'deki taban fiyatın 8 lira tespit edilmiş ol
ması ve dünya fiyatlarının pamukta düşük olması do
layısıyle Suriye'den Türkiye'ye pamuk geldiği ko-
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nuSunda bize de bazı ihbarlar geldi. Bugün orada bu
lunan bir teftiş grupu halen teftiş halindedir. Pamuk 
belli bir eksperler heyetinin incelenmesi sonunda alın
maktadır. Suriye pamuklan ile Çukurova pamukla
rı arasında belli standart farkları vardır. Halen tet
kik edilmektedir; böyle bir olay vukua gelse dahi, 
büyük bir çapta olacağına asla inanmıyorum. Bir 
iki olay olmuş olsa dahi, kovuşturulması yapılmak
tadır. Sonuç alındığı zaman ayrıca kamuoyuna arz 
edilecektir. 

İBRAHİM HALÎL BALKIS (Urfa) — Teftiş ma
halli Çukurova mı efendim? 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Hem 
Çukurova, hem de Gaziantep bölgesine bir teftiş ku
rulu konuyu incelemek üzere gönderilmiştir Sayın 
Balkıs. 

Yine pamuk sorunu ile ilgili olarak Sayın Kars Se
natörü arkadaşımızın İğdır'da bir alım ekibinin ku
rulup kurulmadığı konusunda bir sorusu vardı. İğ
dır'da da pamuk alımı için bir ekibi görevlendirmiş 
bulunuyoruz. Bu ekip, maalesef kar yüzünden za
manında yerine gidemedi. Halen İğdır'a ulaşmış bu
lunmaktadır ve 10 ilâ 13 bin ton civarında tahmin 
edilen İğdır pamuğunun da, Çukurova pamukları 
ile aynı standartta olması dolayısıyle, Çuko - Birlik 
bünyesi içerisinde alınması için bir ekibi görevlen
dirdik. Yakında alım başlayacaktır. Alımın durdu
rulması diye bir husus bahis konusu değildir, bu 
alım yapılacaktır. 

Pamuık konusundaki bu kısa sorulan bu şekilde 
cevaplandırdıktan sonra, Sayın Ucuzal ve Sayın 
Âdemoğlu'nun pamuk sorunu ile ilgili olarak konu
nun politikası ile ilgili sorularına gelmiş bulunmak
tayım. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
Pamuk, Türk ökonomisinin anatarımsal ürünle

rinden bir tanesi olduğu gibi, aynı zamanda Türkiye 
tarımsal ihracatının % 40'ını ve 1973 yılı itibariyle 

- 1 318 000 C00 dolarlık toplam ihracatın % 25'iıii 
oluşturan bir tarımsal ürünümüz olmak itibariyle, 
millî bir üründür ve bu itibarla pamuk sorunu ile il
gili soruyu cevaplarken, konunun hem makro ve hem 
de mikro yönlerine özellikle ekonomimiz içindeki 
büyüklüğü dolayısıyle bilhassa önem vermek istiyo
rum. Çünkü sanayimizin de büyük kısmı tekstil ve 
tekstile dayalı sanayilerden oluştuğu için, özellikle 
Amerikan ve Avrupa ekonomilerini karşılaştırmakta 
kullanılan, «Amerikan ekonomisi hapşırmaya başla-

' dığı zman Avrupa ekonomisinin nezleye tutulduğu» 
sözünü aynen Türk ekonomisinde de pamuk için 
söyleyebiliriz. Eğer Türkiye'de tekstil endüstrisi hap
şırmaya başlarsa, Türk sanayii de gribe tutulur. Bu 
itibarla da pamuğun sadece bir ihraç metaı olarak 
değil, aynı zamanda Türk sanayiinin bir anag'irdisi 
olmak itibariyle de çok büyük bir önemi olduğunda 
sayın arkadaşlarımla beraberim. 

Pamuk, 1950'li ve 1960'lı yıllarda özellikle tütün
de maruz kaldığımız ve geçirdiğimiz tecrübeler, maa
lesef 1974 yılında pamuğun başına gelmiş bulunmak
tadır. Sayın senatörler gayet iyi hatırlayacaklardır; 
1950'li ve 1960'lı 10 yıllarda tütün devamlı olarak Türk 
ekonomisinin bir sorunu olmuştu ve Tekel İdaresi 
büyük stoklar idame ettirme ve sürdürme problemi 
ile karşı karşıya kalmış ve kamu fonlarının büyük 
kısmı bu stok tütünlere bağlanmıştı. Allah'a şükür, 
son iki senedir tütün Türk ekonomisinin yüzünü gül
düren bir ürün haline gelmiş bulunmaktadır. 

Pamükdaki sorun da şu şekilde ortaya çıkmıştır. 
Dünya pamuk üretimi 1974 yılı itibariyle 59 000 000 
balya ile 63 000 000 balya arasında değişmektedir. 
Dünya tüketimi ise 58 000 000 ilâ 59 000 000 balya 
etrafındadır. İlk defa 1974 yılında pamuk tüketim ve 
üretimi arasında, özellikle petrol krizi ile ortaya çı
kan pamuk fiyatlarının beklenmedik bir şekilde 197 
cent'e kadar yükselmesi dolayısıyle, bütün dünyada 
ekim sahalarında büyük bir gelişme olmuştur. Özel
likle bu konunun en büyük şekilde etkilediği unsur
lardan, faktörlerden bir tanesi olarak Birleşik Ameri
ka'yı misal alacak olursak, normal olarak 1 0 - 1 1 
milyon acre arasındaki pamuk ekim sahası, 1973 yı
lındaki olaylar dolayısıyle 14 milyon dönüme çıkmış
ta- ki (Dönümle acre arasında belli bazı farklar var, 
ama Türkçe bir deyim olarak kullanıyorum) bu da 
bizatihi Amerika'nın pamuk üretimindeki bu % 20'ye 
yakın artış dolayısıyle dünya piyasasının altüst olma
sına yetmiştir. 

Keza, Sovyetler Birliği pamuk konusunda çok bü
yük bir mahsul idrak etmiştir. Keza, Komünist Çin 
1974 yılına kadar, kendi üretimine karşılık 2 - 2,5 
milyon balya civarında net ithalâtçı iken, 1974 yılın
da net ithalâtçı durumundan çıkmış, keza, Komünist 
Çin'de de 2 - 2,5 milyon balyalık bir pamuk üretimi 
artışı olayı ortaya çıkmıştır. 

Konunun bir diğer milletlerarası ekonomik poli
tikayla ilgili bir veçhesi de; bilindiği gibi, dünya eko
nomistleri, (Bir ekonomist olarak bazı şeyleri, pamuk 
sorunuyle de ilgili olsa burada ortaya atmakta fayda 
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mülâhaza etmekteyim) petrol krizi ortaya çıkmamış 
olsaydı dahi, serbest piyasa düzeni ile idare edilen 
ekonomilerin, bünyesel, yapısal strüktürlerinden ileri 
gelen konjonktürel dalgalanmalar dolayısıyle 1973, 
1974 ve 1975 yıllarının resasyon yılları, iktisadî dur
gunluk yılları olacağı, 1973 yılı başlarından beri bek
lenmekte idi ve hatta bir başka faktör daha var idi 
ki, normal olarak 7 senede gelen ekonomik dalga
lanmalar, ekonomik duraklama ile 25 senede gelen 
ve Anglosakson ekonomistlerinin «Kitchen cycle» de
dikleri, 25 senelik orta vadeli dalgalanma ile, 7 sene
lik dalgalanmanın çakışması ihtimali üzerinde 1973 
yılı başlarında konuşulmakta ve bu krizin, İkinci 
Dünya Savaşından beri en şedit şekilde ortaya çıkmış 
olan 1958 krizinden çok daha şiddetli olacağı; özel
likle, 1965'ten itibaren Vietnam Savaşı dolayısıyle, 
büyük ölçüde milletlerarası likiditenin genişlemesi ve 
enflâsyon ile finanse edilmesi dolayısıyle, bu krizin 
geçmiş krizlerden çok daha şiddetle cereyan edece
ğine dair bütün ekonomik tahminciler tahminlerini 
yapmış ve milletlerarası kuruluşlarda ilgili hükümet
leri bu konuda uyarmış bulunmaktaydılar. 

Şimdi, böyle bir ortamda, 1974 ve 1975 yılların
da petrol krizi ortaya çıkmamış olsaydı dahi, gerek 
kısa vade dalgasının, gerek orta vade dalgasının bir
biriyle çakışmasından meydana gelen şiddetli bir dur
gunluğun beklendiği bir sırada, petrol fiyatlarında 4 
misli artış yapılmıştır. Bu 4 misli artış, sadece ifade 
etmek için söylüyorum. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Kısaca özetlemek gerekirse; petrol fiyatlarının 4 

misli artışıyle, bir operasyonda sadece, 60 milyar do
larlık kaynak, Batılı ekonomilerden petrol ihracatçısı 
5 - 1 0 tane ekonomiye kaymış bulunmaktadır. Bunu 
60 milyar dolar dolayında bir refah kayması olarak 
düşünebilirsiniz. Eğer ulusal ekonomiyle mukayese 
edilip, karşılaştırılacak olursa, bunun etkisini çek 
yüksek dozda ve çok yüksek nispette bir vasıtalı ver
ginin ekonomiye konduğu vakası ile karşılaştırabilir
siniz. 

Aile bütçesini, belli bir plana göre hazırlamış 
olan bir aile, çok yüksek dozda ve çok yüksek nispet
te bir vasıtalı vergi ile karşılaştığı takdirde ne ya
pardı ise, dünya ekonomisinde ve özellikle bu refah 
kaymasının bahis konusu olduğu batılı ekonomilerde 
de aynı olay cereyan etmiştir. 60 milyar dolarlık re
fah kayması, bu ekonomiler üzerinde, bu yüksek. 
nispetteki verginin etkisini hâsıl etmiştir. Beklenen 
kriz de eklenince, tam bir konstelâsyon: yani bunalı-

ı mın konstelâsyonu, bunalımın yoğunlaşması vesile
siyle karşı karşıya kalınmıştır. Böyle bir durumda aile 
bütçesini idare eden şahıs, nasıl ki bazı masrafları 
kısmak zorunluluğunda ise, Batılı ekonomilerde de, 
özellikle dayanıklı tüketim mallarında (Tekstile geli
yorum. Pamuğa niçin bu kadar uzun girizgâha, bu 
uzun ayrıntıya lüzum gördüğümü belki sayın sena
törler merak edeceklerdir.) büyük bir talep düşmesi 
olayıyle karşı karşıya kalınmıştır. Bu itibârla, bugün 
bağlı olduğumuz ve bir bütünleşme çabası içinde ol
duğumuz, gerek Avrupa Ekonomik Topluluğu eko
nomileri, gerek Birleşik Amerika ekonomileri bir ara
da yapılandırıldığında, değerlendirildiğinde bu eko
nomilerin; özellikle motor, otomobil, inşaat ve tekstil 
endüstrileri krizin acısını aşırı şekilde çeken sektör
ler olmuştur. Misâl olarak, hem dış ticaret, hem de 
işçi hareketleri yönünden % 40 nispetinde bağlı ol
duğumuz Batı Almanya'yı alacak olursak, son Ocak 
ayı itibariyle 1 154 000 işsizin 290 bini inşaat sektö
ründe, 400 bin kadarı motor, otomobil ve otomobile 
ilişkin endüstrilerde, 80 bin kadarı da tekstil endüst-
risindedir. 

I Bu itibarla, tekstil endüstrisi bütün bu ekonomi
lerde büyük bir krizin içerisine düşmüştür. Ayrıca, 
bu ekonomilerde enflâsyonla savaş için ortaya atılan 
kısıtlayıcı para politikaları dolayısıyle, normal ola
rak 2,5 - 3 aylık stoklarla çalışan tekstil endüstrisi 
kısıtlayıcı para politikasının etkisi altında 7 veya 10 
günlük stoklarla çalışır hale gelmiştir. 

Sayın senatörler emin olsunlar, dünyadaki pa-
I muk piyasası hareketlerini ben bir Bakan olarak dahi 

her gün adım adım ve saat saat takibediyorum. Bu-
l gün bütün tedbirler alınmış olsaydı dahi, pamuk ihra

catında büyük bir sıçrama olamayacağını ,ancak önü
müzdeki aylarda ne olacağı sorunuyle soruyu poze 

I etmek gerekir. «Talep olmuş da, satılmamış mıdır?» 
| dendi. Böyle bir şey bahis konusu değildir. Her gün 
| Liverpol ve Nev/york borsasını takibediyoruz. Bu

nu ihracatçılarımız da takibediyor. Normal olarak 
j bugüne kadar 20 - 30 bin ton halinde gelen talepler, 
| bugün 500 - 900 - 1000 tonluk talepler halinde gelmek-
! tedir. 

Bu itibarla, pamuk sorununun yapısal bir sorun 
olduğunu insaf ölçüleri içinde kabul etmekte mutlak 

i yarar görmekteyim. Bu demek değildir ki, pamukla 
ilgili tedbirler oluşturamayacaktır. Sayın Ticaret Ba-

! kanının burada sayın senatörlere hitaben yaptığı ko~ 
I nuşmada, alınacağını değindiği tedbirleri biz beraber 

hazırladık ve ekonomik kurulda beraber görüştük, 

_ 520 — . 



C. Senatosu B : 34 13 . 2 . 1975 O : 1 

Bakanlığım da ekonomik kurulun üyesidir ve pamuk 
alımlarını idare eden bir Bakanlık olmak itibariyle 
de, konu hakkında birinci derecede söz sahibidir. 

Pamuk konusuyle ilgili ve bugüne kadar devreye 
girememiş olan grupların da devrenin içerisine girme
sinin sağlanması suretiyle birtakım tedbirler yakında 
Bakanlar Kurulu kararı olarak oluşturulacaktır. Sa
yın senatörler bundan emin olsunlar. Yalnız, şunu 
burada özellikle bir defa daha belirtmekte yarar 
görüyorum. 

Nisan ayı içesinde bütün dünya ekim sahaları 
belli olmadan önce dünya pamuk talebinde büyük 
sıçrayışların beklenmemesi gerektiğini de ifade et
mekte yarar görüyorum. 

Yalnız, sevindirici bir haber olarak, Meksika' 
nın ekim sahalarını % 50 azalttığını; keza Amerikan 
Tarım Ateşesiyle de uzun bir görüşmem oldu, Ame
rika'da da önümüzdeki yıl mahsulü için 14 milyon 
«a'cre» den 10-11 milyon «a'cre»'e doğru bir dü
şüşün başladığı, bana ifade edilmiştir. Diğer ülke
lerde de ekim sahalarında büyük bir daralma bek
lenmektedir. 

Bunun sonucu olarak da, ilk defa milletlerarası 
piyasada «for vvorld sale» dediğimiz; yani geleceğe 
şâmil olarak satışlar halihazır satışların üstüne çık
mıştır. Yani normal satışın yer aldığı bir muamele
de pamuğun fiyatı 100 cent iken, geleceğe şâmil, 
gelecek sonbaharla ilgili «For world prices» fiyatı 
103 Cent'e yükselmiştir ki, bunu bir müşir olarak, 
bir endikatör olarak kabul edebiliriz. Nisan ayı içe
risinde pamuk konusunda yeni fiyat strüktürünün 
doğması bahis konusudur. 

Bu itibarla, Türkiye'nin şu alınan tedbirlerle da
hi, depolama kapasitesi ve sair darboğazlar yönün
den bir 100 bin tondan kurtulabilir ve bunun ihracı 
sağlanabilirse, yeni sezona bir stokla girilmesinin 
zannedildiği kadar da sakıncalı olduğu kanısında 
değilim. Çünkü, petrol krizinden sonraki dünya fi
yatları o kadar inişli, çıkışlı, o kadar büyük dalga
lanmalar içerisindedir ki, kesin bir yargıyı oluştur
manın, konunun en yakın eksperleri tarafından dahi 
mümkün olmadığına, Sayın Ademoğlu ve Sayın 
Ucuzal arkadaşım emin olsunlar. Çünkü konuyu 
çok yakından izliyoruz. 

BAŞKAN — Tamam efendim; zaten vaktiniz 
de doldu. 

KÖY İSLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU (Devamla) — Pe
ki Sayın Başkan. 

Sayın senatörler; 
Diğer senatör arkadaşlarımızın sorularının yazılı 

olarak cevaplandırınm. 
ı Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Karayiğit'indir. 
Sayın Karayiğit, buyurunuz. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Ben son söz hakkımı kullanmak istemiyordum; 
yalnız sayın Bakanımızı zevkle dinledikten sonra, 
birkaç konu üzerinde kısaca beyanda bulunmak is
tiyorum. 

Evvelâ büyük bir vukufla sayın Bakanımız ko
nulara derinliğiyle indiler. Bir sene sonrasını düşü
nüyorum; yani 1976 senesinin Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı bütçesini konuşurken aynı konu
ların ne dereceye kadar gerçekleştirileceğini nasıl 
tahmin edebiliriz. 

Türkiye'nin bir hastalığı var. Geliyor bu kürsü
ye, bir sayın bakan çıkıyor, rahatlıkla konuşuyor. 
«Ben bakanlığım sırasında şunları, şunları yapaca
ğım.» diyor, bir sene sonra bir değişiklik oluyor, 
bakıyoruz ki, bütün konular olduğu gibi yerinde 
kalıyor ve sonra yepyeni bir istikamete yöneliyo
ruz. Yani müesseselerin hizmetlerindeki devamlılık 
zedeleniyor, kopuyor, yok oluyor. Bilhassa bu hu
susu Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığmda çok 
daha net olarak görüyoruz. 

Bugün çağın icapları olarak biz köylerimizde en 
ilkel yolu, suyu temin etmekle mükellefiz; ama bıra
kın Doğu'yu benim memleketim olan Afyon Kara
hisar dahi bugün yol durumu bakımından büyük 
bir perişanlık içerisindedir. Aşağı - yukarı 500'ü geç
kin köyü vardır, bu köylerin hemen hemen 250'sin-
de yol vardır, 259"sinin ise yolu yoktur. Bu konuda 
8 - 9 seneden beri de devamlı surette uğraşırız; ama 
bir türlü Afyon Vilâyetinin yollarını tamamlayabil
mek imkânına sahip olamadık. Neden olamadık?.. 

Afyon'un 11 kazası, 520 köyü var, buraya 4 tane 
dozer vermişler. 4 tane dozerle 4 ekip yapıyorsunuz 
ve bunlarla bu hizmetleri lâyıkı veçhile yerine ge
tirebilmek imkânına sahip olamıyorsunuz. Bunu, her 
bütçede zaman zaman ben veya diğer arkadaşlarım 
dile getiririz, sonunda her zaman vaadedilir, «yapı
lacaktır» denilir; ama bir türlü gerçekleştirme imkâ
nı hâsıl olmaz. 

Su mevzuu, yine aynı şekildedir. Afyon'un köyle-
i r'ınin aşağı - yukarı c/c 70'inin içme suyu hıfzıssıhha 
I kaidelerine tam uygun değildir. 
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Meselâ, Afyon'un bir bademli köyü vardır; 9 se- I 
neden beri uğraşırız, buranın içme suyu meselesini 
bir türlü halledemedik. 

Meselâ, Bolvadin kazasının bir Orta Karabağ, 
Büyük Karabağ köyleri vardır, bunların içme suyu 
meselesini bir türlü halledemedik. 

ilgililere gidiyoruz, «Sondaj meselesi» diyorlar. 
YSE'nin elinde yeterli derecede bir sondaj makinesi 
olmadığı için bu işler devamlı olarak sürüncemede 
kalıyor. I 

Şimdi, ben asıl olarak şu konulara değinmek is
tiyorum: 

Elbette ki, bu hizmetler yapılır. Bu hizmetlerin j 
yerine getirilmesini d le getirdiğimiz zaman yönetici j 
arkadaşlarımız bunlar üzerinde hassasiyetle duru
yorlar. Yalnız, iktidarlar değiştiği zaman, politik ! 
nedenlerle yöneticiler de değişirse, yöneticilere hu- j 
zursuzluk gelirse, bu hizmetler elbette ki, bir nokta- j 
da kesilir ve yürümez. 

Bunun tipik misalini biz. Ecevit Hükümeti za
manında gördük. Ecevit Hükümetinde Köy İşleri 
ve Kooperatifler Bakanlığında bir siyasî tercih ola
bilir, 3 - 5 arkadaş değişebilir; bir müsteşar değişe- ! 
bilir, bir genel müdür değişebilir; ama ta aşağı ka
demelere kadar büyük bir değişiklik olursa, elbette 
ki hizmetlerde büyük kopukluk olur. Bu kopuklu- i 
ğun mesuliyeti de elbette ki, bu işleri yapan bakana I 
ait olur. 

Şimdi, Türkiye'de bir şeyi gerçekleştirmek mec
buriyetindeyiz, o da şudur: 

Bir genel müdürü genel müdürlüğe getirirken, j 
ona hedeflerini vermemiz lâzım ve o genel müdürün 
o hedefe ulaşabilmesi için süresini tanımalıyız ve bu 
süre yanında da kendisine imkânları göstermemiz ] 
lâzımdır. «Siz şu imkânlarla ve süre ile şu hedefe ! 
ulaşabilir misiniz?» demeliyiz ve göreve öyle getir
meliyiz. Bir genel büdür o hedefe o imkânlar ve o j 
süre ile ulaşamazsa, onu değiştirmekte haklısınız; j 
ama ulaşırsa, başarı gösterirse, politik nedenlere da
yanarak hâlâ daha o insanı değiştirmekte İsrar 
edersek, o zaman hizmetin devamlılığında, müesse- j 
senin devamlılığında büyük yaralar açmış oluruz, 
onun da ötesinde administrasyonda büyük fedakâr
lıklarla çalışan arkadaşlarımızın geleceği hakkında i 
güven sağlayamayız, huzurlu olamazlar, istikrarlı ça- [ 
lışamazîar. 

Bu bakımdan bu konularda mutlak surette sıyrıl
mamız lâzımdır. i 

Sayın eski Koy tşleri Bakanımız Mustafa Ok'un j 

en büyük partizanca hareketlerinden birisi de, bir 
parlamenter Bakanlığına geldiği zaman, evvelâ onun 
siyasî hüviyetine bakıyordu. Siyasî hüviyeti kendi 
tandasına yakınsa, onun işlerini görüyordu, kendi 
tandasma yakın değil, karşısındaki bir siyasî parti
ye mensup ise, onun işlerini de görmüyordu. 

Bir Köy İşleri Bakanlığında, hele hele Türk köy
lüsüne hizmet götürecek bir bakanlıkta bu tür bir 
siyasî tercih de, çok çirkin bir geleneğe yol açıyor
du. 

Bana, «Sizin zamanınızda da yok muydu?» di
yecek olursanız; eğer bizim de, A. P. İktidarı za
manında bu tür hatalarımız varsa, bu hatalardan 
mutlak surette sıyrılmamızın zaruretine inanan bir ar
kadaşınızım. Çünkü, bu memleketi hepimiz seviyo
ruz. Hareketlerimizde, asgarî müşterekler içerisinde 
memlekete hizmet götürebilecek yollarda mutlak su
rette el ele tutuşmamız, beraber olmamız lâzımdır. 

Bu tür partizanlıklar elbette iyi netice vermiyor 
ve dolayısiyle hizmetlerin yerlerine gitmesinde büyük 
gecikmeler oluyor. 

Arkadaşlar; 
Kısaca kooperatifler mevzuuna da değinmek istiyo

rum. 
Her şeyi tabiî seyrinde bırakmak lâzımdır. Eğer 

tabiî seyrinden fazla bir güç vermeye kalkarsak, bir 
patlama olur, kendi aslî görevini yapamaz. 

Bugün Türkiye'de kooperatifçilik 1935'lerden beri 
yavaş yavaş gelişmiştir. Bugün Türkiye'de kooperatif
leri yönetecek yetişkin eleman yoktur. Biz Türkiye 
olarak yetişkin elemanlara büyük ihtiyaç duyuyo
ruz. Bir köy kalkınma kooperatifinin veyahut bir 
Topraksu kooperatifinin veyahut tarım içi, tarım 
dışı kooperatifin başına gelen arkadaşlar çoğu za
man kooperatifçiliğin ne olduğunu bilmiyorlar ve 
biz bu kooperatifleri çoğalttığımız zaman bir disip
linsizlik başgösteriyor. Mühim olan konu, bu koo
peratifçiliği memleket yararına olarak iyi disipline 
etmek lâzımdır. Hep beraber teşvik edelim; ama de
jenere etmeyelim. Mühim olan konu budur. Bunu 
dejenere ettiğimiz zaman, bu hataların altından ko
lay kolay kalkamayız. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Tarım 

kredi kooperatiflerinin çalışmaları iyi; fakat bizim 
istediğimiz hedeflere ulaşabilecek bir nitelikte ve 
istikamette değildir. Mutlak surette kısa vadeli ve 
cüzî paralarla çiftçi kalkmdirılamaz. Buna da ger
çekçi açıdan bir çözüm yolu getirilmesinin şart oldu
ğuna inanıyorum. 
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Son olarak Halk Bankasına değinmek istiyorum. 
Bir defa Halk Bankası küçük esnaf ve küçük sa

natkârın kalkınması için kurulan bir bankaydı, bu 
bankanın Köy İşleri Bakanlığına bağlanması gari
bime gitti. Ne derseniz deyin, bu benim garibime 
gitti. Çünkü, bizde bir hastalık var; üniteleri büyütü
yoruz. Üniteleri büyüttüğümüz zaman da bunların 
üstesinden gelemiyoruz. Halk Bankası, Ticaret Ba
kanlığının patronajı altında cidden güzel hizmetler 
yapıyordu, bu hizmetlerini şimdi de devam ettiriyor 
ve hakikaten küçük esnaf ve sanatkârın bir te
minatı durumundadır. Bu banka hamlelerini etap 
etap ileriye doğru götürüyor. Bu, yerinde ve teşvike 
lâyık bir harekettir. Yöneticileri kabiliyetli, bu işi 
bilen insanlar. Kendilerini huzurlarınızda tebrik ede
rim. 

Yalnız benim bir sorunum var; bir Halk Bankası 
şubesi bir kazada açıldığı zaman, o kazanın şekli 
değişiyor. Bir kazaya Halk Bankasının şubesi açılı
yor, yanındaki kazaya açılmıyor; o zaman biz po
litikacılar çok müşkül durumlarda kalıyoruz. 

Meselâ Afyon'un bir Şuhut, bir Sultandağı ka
zası var; aşağı yukarı 6 - 7 seneden beri bu iki kaza
ya Halk Bankası şubesi açılmasında devamlı İsrar 
ederiz. Sayın Bakanımız ve sayın Genel Müdürümüz 
bu iki kazaya da Halk Bankası şubesi açılması hu
susunda 1975 programına birazcık himmette bulu
nurlarsa, o kazalar halkı adına kendilerine teşekkür 
ederim. 

Vaktinizi aldığım için özür diler, saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü 1975 yılı bütçe kanun tasarılarının açsk oy
laması bitmiştir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1975 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

Bölüm Lira 

101 Üst yönetim ve koordinasyon 13 237 730 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 YSE Hizmetleri 3 302 280 000 
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 

takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1312 sayılı Kanunun 4-a maddesi, Devlet Bütçesin

den köy elektriklendirilmesi amacıyle ayrılacak öde
neklerin Türkiye Elektrik Kurumuna verilmesini amir 
bulunduğundan, bu kanuna aykırı olarak 1975 yılı 
Bütçesinde Köy İşleri ve Kopoeratifler Bakanlığı 
Bütçesinin bölüm program III. kesim 04 ödenek türü 
3, madde faaliyet - proje 001, harcama kalemi 
900 transferler faslına köy elektrik tesisleri kurul
ması adiyle konulmuş bulunan 10 000 000 TL. nın, 
1312 sayılı Yasaya uygun olarak köy elektrifikasyonu 
fonuna ödenmek üzere, 1975 yılı Bütçesinde Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin bölüm prog
ram 900, kesim 03, ödenek türü 3, madde faaliyet -
proje 002, harcama kalemi 900 transferler faslına 
aktarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Zonguldak 
Ahrnet Demir Yüce 

Gazinantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Afyon Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Bu önerge ile 1312 sayılı Kanunla 
köy elektrifikasyonunun TEK'e devri mevzubahis ol
duğu cihetle bir yanlışlığı düzeltme sadedinde veril
miş bir önergedir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara
hisar) — Sayın Başkan, önergeyi izah için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde görüşme yok efen
dim. 

Bu önergeye Hükümet ve Komisyon katılıyor 
mu?. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — Ka
tılıyoruz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Katılmıyoruz, 
takdiri Yüce Senatoya bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor, Hükümet Yüce 
Senatosunun takdirine bırakıyor. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, bu konuda bir hususu tavzihen arz et
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, görüşme açamıyo

ruz. 

ORAL KARAOSMANOĞLU 
Müsaade eder misiniz, Sayın Başkan? 

(Manisa) — 

KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Önerge sahibi olarak, konuşmak istiyorum. 

BA.ŞKAN — Hayır efendim, önerge üzerinde gö
rüşme açılmaksızın muameleye konuyor; Tüzük öyle. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkan, bu sabaha karşı Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında, 
buyurmuş olduğunuz önergeye Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı katıldıklarını ifade etmişlerdir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Anlıyorum efendim. Zaten o bütçe
nin o bölümü oylanmamış. Bu önerge kabul edildiği 
takdirde, hem o bütçenin o bölümü oylanacak, hem 
de burada tashihat yapılacak. 

Önergeye Komisyon katılıyor, Hükümet takdire 
bırakıyor. 

Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şimdi, Koy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığının 
bölüm 111 YSE hizmetlerindeki 3 302 280 000 lira
lık ödenekten 10 milyon lira düşüldükte, kalan 
3 292 280 000 lirayı oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 

BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, buradan düşülen 10 milyon 
liranın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi
nin 900 ncü «Hizmet progralarma dağıtılmayan trans
ferler» bölümündeki 300 137 390 liraya ilâvesiyle 
310 137 390 lira olarak düzeltilmiş şeklini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

A) KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığı Bütçesinin bölümlerine devam ediyoruz. 

Bölüm Lira 

112 Topraksu 1 403 989 970 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Köy. Koop. ve İlş. Gnl. Md. 319 061 794 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Transferler 11 291 327 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 1975 malî 
yılı Bütçe kanunu tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı, 
uğurlu olsun. 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi. 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü 1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 24 898 799 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Topraklandırma, kredileme ve 
mera tahsisi 74 433 529 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 İskân ve köysel alanda yerleşimin 
düzenlenmesi 121 867 811 
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BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir önerge var, 
takdim ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğüne ait öde
nek cetvelinin 17 nci sayfasında «1 Not» bölümünde 
belirtilen 20 950 000 liralık miktar, Hükümet teklifi 
olup; Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığınca 
112 - 02 - 2002 programının 710 harcama bölümüne 
artış olarak kabul edilen 3 750 000 lira ile 710 har
cama kalemi 24 700 000 liraya yükseltilmiş olduğu 
halde, bu ödenek artışı söz konusu «Not» kısmında 
düzeltilmemiştir. 

«Not» kısmındaki 20 950 000 liranın da 
24 700 000 lira olarak düzeltilmesi gerekmektedir. 

Ödenek artışını gerektirmeyen bu düzeltmenin ya
pılmasını arz ve teklif ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrını 

BAŞKAN — Şimdi bu, anladığımıza göre, elimiz
deki Bütçe kanunu tasarısının-17 nci sayfasında 710 
harcama kalemi var. Bu 710 harcama kalemi; yani 
yapı, tesis ve büyük onarım giderlerine Hükümet 
20 950 000 lira ödenek koymuş. Bu ödenek Bütçe 
Karma Komisyonunda 24 700 000 lira olarak kabul 
edilmiş olduğu halde, aşağıdaki not kısmında, bu 
proje köysel alanda fiziksel yerleşimin düzenlenmesi 
ve âfete maruz köylerin toplulaştırılması ile ilgili 
olup 710 harcama kalemi kodunda gösterilen 
20 950 000 lira olarak buraya geçmiş. Halbuki, 
24 700 000 lira olarak Bütçe Karma Komisyonunda 
kabul edilen miktarın yazılmış olması gerekirken 

sehven bu şekilde yazılmış olduğu beyan edilmekte
dir. 

Hükümet ve Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

HASAN TOSYALI (Kastamonu Milletvekili) — 
Katılıyoruz. 

KÖY İŞLERİ VE KOOPERATİFLER BAKANI 
İSMAİL HAKKI AYDINOĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alınmasını oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Bu kabul edilen önerge rakamda bir değişiklik 
yapmıyor, sadece bir tashihatı gerektiriyor. 

Şimdi, 112 nci bölümü tekrar okutuyorum : 

Bölüm Lira 

112 İskân ve köysel alanda yerleşimin 
düzenlenmesi 121 867 811 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 3 201 712 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 1975 
malî yılı Bütçe kanunu tasarısı kabul edilmiştir. Ha
yırlı ve uğurlu olsun. 

Saat 14,30'da tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

t>9« 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,00 

BAŞKAN : Başkan vekili Mehmet Ünaİdı. 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkamnca S. Ü.) 

BAŞKAN — 34 ncü Birleşimin 2 nci Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere devam ediyoruz. Petrol İşleri Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanun tasarısının açık 
oylamasına 94 sayın üye iştirak etmiş 59 kabul, 35 
ret; tasarısı kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1975 malî yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye iştirak 
etmiş, 57 kabul, 36 ret; tasan kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe Kanun tasarısının açık oylamasına 93 sayın üye 
iştirak etmiş, 57 kabul, 36 ret; tasarı kabul edil
miştir. 

C) ULAŞTİRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

5.- — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M .Meclîsi : 1/225; C. 
Senatosu: 1/292) (S. Sayısı : 421) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, Ulaştırma Bakanlığı 1975 Ma
lî Yılı Bütçe Kanun tasarısının müzakeresine başlıyo
ruz. Grupları adına söz alan sayın üyeler sırasıyle 
şöyledir: C. H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Ali 
Arıkan, A. P. Grupu adına Sayın Raif Eriş, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Haydar Tunçkanat. 

Sayın Mehmet Ah Arıkan C. H. P. Grupu adına, 
buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ ARI
KAN (Mardin) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

1975 yılı Bütçesi münasebetiyle Ulaştırma Ba
kanlığı ve ona bağlı kuruluşların çalışmaları üzerin
de Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini arz ediyo
ruz. 

Önceleri, bir kısmı Nafıa Vekâleti, bir kısmı da 
İktisat Vekâletine bağlı olarak yürütülen ulaştırma ve 
haberleşme hizmetleri 27 Mayıs 1939 tarihli 3613 sa
yılı Kanunla kurulmuş olan Ulaştırma Bakanlığına 

(1) 421 S. Sayılı basmayazı 15.2.1975 tarihli 26 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

tevdi olunmuştur. İkinci Dünya Savaşından sonra 
büyük bir gelişme gösteren ulaştırma sistem ve faa
liyetlerinin mevcut hükümlerle yürütülmesi güçleşti
ğinden, 27 Haziran 1945 tarih ve 4770 sayılı Kuru
luş Kanunu ile Bakanlığın teşkilât ve hizmet saha
ları genişletilmiştir. Buna göre Ulaştırma Bakanlı
ğı merkez teşkilâtı ve iller kuruluşu şeklinde iki kı
sımda mütalâa edilebilir. 

İller kuruluşu; 
1. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz böl

geleri liman ve deniz işleri müdürlükleri. 
2. Yüksek Denizcilik Okulu Müdürlüğü Teşki

lâtından ibarettir. 
Ayrıca, Bakanlığa bağlı kuruluşlar vardır. Bun

ların başında Devlet Hava Medardan İşletmesi Genel 
Müdürlüğü gelmektedir. Bakanlıkla ilgili kuruluşlar 
ise iki kısımda mütalâa edilebilir. 

1. İktisadî Devlet Teşekkülleri bünyesi içinde mü
talaa edilmesi lâzım gelenler ki, bunlar şunlardır: 
Posta Telgraf Telefon İşletmesi Genel Müdürlüğü, 
Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü. Onun dı
şında anonim ortaklıklar şeklinde Ulaştırma Bakanlı
ğı bünyesinde mütalaa edilmesi lâzımgelen diğer kuru
luşlar da mevcuttur. Bunlar, Denizcilik Bankası 
Türk Anonim Ortaklığı, Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyat Türk Anonim Şirketi, Türk Hava Yollan 
Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü. 

Bunlardan Denizcilik Bankası Türk Anonim Or
taklığı ve Denizcilik Bankası Türk Anonim Şirketi 
440 sayılı Kanunun geçici 1 nci maddesi ile kurulan 
tktisadî Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme 
Komisyonu tarafından yapılan teklif üzerine, birer 
İktisadî Devlet Teşekkülü olarak kanunun kapsamı 
içine alınmışlardır. 

Bu kuruluşların durumunu incelemeden önce ulaş
tırma hizmetleri etrafında genel bir bilgi vermek is
terim. 

Bir ülkede ulaştırma hizmetlerinin rasyonel ve 
rantabl şekilde yürüyüp yüremediğini anlayabilmek 
için dört şeye bakmak ve buna göre hüküm gerekir: 

1. Alt yapıların durumu ve planlaması. 
2. Ulaştırma hizmetlerinde sürat. 
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3, Kapasite ve modern işletmecilik ve rekabet. 
4. Emniyet. 
Bu yönleri ile düşünüldüğü zaman ülkemizde ulaş

tırma hizmetlerinin durumunun hiç de gönül açıcı ol
madığı açıkça görülmektedir. Ulaştırma hizmetleri 
kuruluşlarında altyapıların durumu son derece kifa
yetsizdir. Örneğin karayolları taşımacılığı nispe
ten gelişmiş bir durum arz etmekle beraber, demir
yollarının altyapı tesisleri son derece kifayetsiz, nok
san ve hizmetten derhal kaldırılması gerekir bir ma
hiyettedir. Binlerce kilometrelik demiryolu rayı ve 
demiryolları hizmetindeki birçok fabrika ve tesisler 
motor ve aksamı teknik süresini çoktan doldurmuş 
ve hurdaya dönüşmüştür. 

Keza, Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlü
ğü altyapı tesisleri de münakaşa götürmez bir şekilde 
kifayetsiz ve hizmete elverişli olmaktan çok uzaktır. 
Bu durum anailkelerden biri olan ulaştırma hizmetle
rinde sürat faktörünü geniş ölçüde etkilemektedir, is
ter demiryollarında, ister Posta, Telgraf, Telefon 
hizmetlerinde, ister Devlet Havayollarında veya De
nizcilik işletmesinde zamanında ulaşım diye bir şey 
kalmamıştır. Bu haliyle Ulaştırma Bakanlığı kuruluş
ları kamu hizmetlerini arzu edilen biçimde yürüteme-
mektedir. Bu nedenle her şeyden önce kapasite ve 
modern işletmecilik ve ulaştırma hizmetlerinde gerek 
millî kuruluşlarımız arasında ve gerekse milletlerarası 
ulaşım sisteminde rekabete dikkat etmek gerekmek
tedir. Kanaatimiz odur ki, altyapıların planlanması, 
sürat, modern işletmecilik rekabet ve sonuç olarak 
emniyetli bir ulaşım sistemine bizi götürebilir. Ulaştır
ma Bakanlığı hizmetlerinin büyük ölçüde aksaması
nın başlıca nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Gerekli kanunların ve yönetmeliklerin şimdi
ye kadar çıkarılmamış olması. 

2. Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlara 
yeteri miktarda tahsisat ve önem verilmemesi. Özel
likle büyük ölçüde artan nüfus şehirleşme, köylerden 
kentlere akın, ekonomik ve sosyal hareketler karşı
sında gerekli ulaşım hizmetlerinin ifası yolunda bu ar
tış oranında ödenek verilmemesi ve tedbirlerin alın
mamış olması. 

3. Ulaştırma hizmetlerinin rantabl bir şekilde 
ve kamu yararma yürütülebilmesi, gerekli personel 
politikasının işletilmemesi, özellikle teknik eleman ve 
neticelere önem verilmemesi, bu elemanların yetişti
rilmesi için gereken tedbirlerin alınmaması ve yete
rince ücret ve maaş verilmeyerek yetişmiş elemanla
rın da Bakanlık bünyesinde kuruluşlardan uzaklaşma-
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larına sebebiyet verilmesi ve bu uzaklaşmayı durdu
racak tedbirlerin alınmamış olması. 

Sayın senatörler, 
Hepiniz bilirsiniz ki, her kuruluş kanun ve tüzük

lerle yürütülür. Her kuruluş sermaye ve eleman ile 
işler. Bunların üçünden yoksun olan kuruluşların 
başarıya ulaşmasına imkân yoktur. Ualştırma Bakan
lığı ve ona bağlı kuruluşlar yıllarca ve yıllarca bu üç 
önemli noktadan bakıldığı zaman son derece ihmal 
edilmiş oldukları açıkça görülmektedir. Ben Yüce 
Senatoya istatistik! rakamlar verip zamanınızı almak 
istemiyorum. Şu kadarını ifade edeyim ki, Üçüncü 
Beş Yıllık Plan muvacehesinde ulaşım hizmetleri 
süratle büyük bir artış kaydetmektedir. 

1972 de demiryollarında iç hatlardaki yolcu ta
şıması milyon km. birimi itibariyle 5 337 iken, 1977 
de 5 910'u bulacak, endeks 100 iken 122 olacaktır. 
iç hatlardaki yük taşıması 1972'de 7 218 iken 1977'de 
10 076 olacak, endeks 100 iken 155 olacaktır. 

Denizyolu ulaşımında iç hat yolcu taşıması mil
yon km. birimi ile 1972'de 1 741 iken 1977'de 2 366 
olacaktır, tç hat yük taşıması 7 417 iken 12 762'ye 
çıkacaktır. Filo tonajı DVVT sistemi itibariyle 1 150 419 
dan 1 765 000 tona yükselecektir. 

Havayolu ulaşımında iç hatlarda yolcu taşıması 
1972'de 498 iken 1977'de 1 236, dış hatlarda 683'ten 
1 697'ye yükselecektir. Uçak sayısı 18'den 25'e çıka
caktır. 

Karayolu ulaşımında iç hatlarda yolcu taşıması 
mil yol km. itibariyle 61 325'ten 131 300'e, yük ta
şıması ise mil ton km. itibariyle 25 700'den 60 500 
tona yükselecektir. Yol ağı uzunluğu 221 508 km. 
olup 1977'de aynı durum muhafaza edilecektir. 

PTT hizmetlerinde 1972'de şehir içi konuşmalar 
765 milyondan 1977'de 1 milyar 520 milyona çıka
caktır. Telefon abone saysı 1972'de 519 bin olup 
1977'de 960 bine yükselecektir. Telgraf hizmetlerin
de yurt içi telgrafta 1972'te 10 700 000 binden 
8 500 000 bine düşüş olması muhtemeldir. Çünkü 
yurt içi ve yurt dışı teleks tesislerinde büyük bir ar
tış görülmekte, örneğin; teleks hizmetlerinde 1 000 
dakika birimi ile 1972'de 11 650'den 33 200'e bir yük
selme olacaktır. Bunun nispeti % 24,3'tür. 

Görülüyor ki, ulaşım hizmetleri nüfus artışı, 
kentleşme, köylerden şehirlere akım ve ekonomik, 
sosyal gelişmeler nedeniyle büyük bir artış kaydede
cektir. Buna karşılık, bu artış hızına paralel tedbirler 
alınmamakta, gerekli yatırımlar yapılmamakta ve 
Ulaştırma Bakanlığı ve ona bağlı kuruluşlara gerekli 
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finansman yardımı yapılmamakta ve böylece ulaşım 
hizmetlerinin geniş ölçüde aksamasına yol açılmasına 
sebebiyet verilmektedir. 

Oysa ki, ulaşım hizmetlerine gerekli önemin ve-
rilmeyişi millî ekonomimizi çok ağır bir şekilde ve 
olumsuz istikamette etkileyecektir. Bir ekonominin 
yurt kalkınmasına ve kamu yararına arzu edildiği şe
kilde başarılı olabilmesi -çin ulaşım sisteminin ilmî 
ve teknik açıdan ve hattâ millî güvenlik açısından ge
liştirilmesi ve ulaşım sisteminin önemle ale alınması 
gerekmektedir. Ulaşım hizmetlerinin aksadığı bir ül
kede ekonomik kalkınmanın mümkün olamayacağı 
aşikâr olduğu gibi, millî güvenliğin de tehlikeye düş
mesi söz konusudur. Bu bakımdan Ulaştırma Bakan
lığı ve ona bağlı kuruluşlara Devlet olarak, Parlamen
to olarak ve Hükümet olarak el ve gönül vermemiz, 
ulaşım sistemimizin hizmetin gerektirdiği ölçüde ya
rarlı olabilmesi için gerekli kanunların çıkarılması, 
gerekli yatırımların süratle yapılmak üzere ödenek 
verilmesi ve yine gerekli elemanların yetiştirilmesi ve 
teşkilât bünyesinden ayrılmamasını sağlamak için 
tedbirler alınması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; 
Meselelerin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından 

izin verilirse Ulaştırma Bakanlığına bağlı kuruluşla
rın durumunu kısaca arz etmek isterim. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları 46 se
ne önce 1042 sayılı Kanunla 1950 yılında Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi ve Liman
lar Genel Müdürlüğü adiyle teşekkülün 29 . 7 . 1953 
tarihine kadar mülhak bütçeli bir genel müdürlük 
olarak faaliyet göstermiştir. Bilâhara 6186 sayılı Ka
nunla bir İktisadî Devlet Teşekkülü iktisabetmiş ve 
440 sayılı Kanunla bu durumu teyit olmuştur. 

Görevleri: Devletçe kendisine verilen demiryolla
rını işletme, demiryollarına liman, rıhtım ve iskeleler
den Hükümetçe kendisine verilenleri işletmek, demir-
yollarıyle liman tesislerini işletmek ve tesislerini inşa 
etmek, ayrıca deniz yolu nakliyatını tamamlayıcı ma
hiyette her türlü nakil işlerini yapmak, ambar, antre
po, depo, sundurma, silo, akaryakıt depolarıyle ben
zeri tesisleri umumî mağazalar kurup işletmek, ti
caret odaları, otel, gazino, büvet tesis ve servisler kur
mak ve işletmekten ibarettir. 

Teşkilât, Genel Müdürlük merkez teşkilâtıyle 6 iş
letme müdürlüğü, 3 müessese müdürlüğü ve bir fabri
ka müdürlüğünden müteşekkildir. 

1971 İcra Planının 523 nolu tedbiri ve buna iliş
kin 2.. 5 . 1974 tarihli kararnameler uyarınca bütün 

Kamu İktisadî Teşebbüslerinden başlatılan Devlet Plan
lama Teşkilâtı koordinatörlüğünde sürdürülen yeniden 
düzenleme çalışmaları Türkiye Cumhuriyeti Devlet De
miryolları İşletmesinde de 1971 yılında ele alınmış ve 
organizasyon yapıları ile görev dağılımlarının ince
lenmesi sonucunda «Organizasyon El Kitabı» tasarıla
rı hazırlanmıştır. 

1 . 12 . 1972 tarihli Kararname ile kabul edilen 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri reform esaslarına göre ilk 
adım olarak Devlet Teşebbüsleri genel idaresi kurula
cağı, bu idarenin Devlet Planlama Teşkilâtıyle işbirli
ği içinde reform uygulama programını geliştireceği 
öngörülmüştür. Bu konu şimdiye kadar sonuçlandı
rılmamıştır. 

1973 yılında Kamu İktisadî Teşebbüslerinin yeni
den düzenlenmesinin etkinlik, verimlilik ve kârlılık he
deflerine ulaşılması amacıyle yürütülen bu çalışmalar 
için hazırlanan program, Devlet Planlama Teşkilâtına 
gönderilmiş olup, uygulamalar izlenmektedir. 

Teşkilâtın basitlendirilmesi, daha verimli çalışabil
mesi, etkin ve koordinasyon ve tasarruf sağ
lanabilmesi amacıyle teşkilâtta yeniden düzen
lemelere girişilmiştir. Özellikle Sirkeci'deki 7 nci 
İşletme Müdürlüğü 1 nci İşletme Müdürlüğü
ne bağlanmış, Yol, İnşaat ve Tesisleri Dairele
ri birleştirilmiş, Yemekli ve Yataklı İşletme Dairesi 
lağvedilerek Hareket Dairesine bağlanmıştır. Malî İş
ler Dairesine bağlı Yatırım Grupu ve Elektronik Bilgi 
İşlem Merkezi ise Araştırma, Planlama Koordinasyon 
Dairesine bağlanmıştır. Keza Cer - Fabrikalar ve Mal
zeme Daireleri birleştirilmiş, Makine İkmal Grup Baş
kanlığı adı altında tek bir dairede toplanmış, Malzeme 
Dairesine bağlı mağaza müdürlükleri ise işletmelere 
bağlanmıştır. 

440 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanarak Eski
şehir Lokomotif Sanayii Müessesesi adı altındaki teş
kilât da Genel Müdürlüğe bağlanmıştır. Sivas ve Ada
pazarı Fabrikaları da aynı duruma getirilmek için ça
lışmalar devam etmekedir. 

Malî durum itibariyle 1973 yılındaki işletme açığın
dan evvelki yıllara nazaran kısmî bir düşüş müşahade 
edilmetkedir. Ancak, 1974 yılında toplu sözleşme ne
deniyle ve memur aylıkları katsayısının yükseltilmesi 
ve dünya akaryakıt, malzeme fiyat artışları ile işlet
me taşıma tarifelerinde konjonktüre paralel bir ayar
lama yapılıp yapılmaması hususu ciddî bir sorun ola
rak ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

1953 yılında 2,5 milyar lira sermaye verilen Dev
let Demiryolları 1962 yılında bu sermayeyi tamamen 
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ödemiştir. Daha sonra 1972 tarihinde teşekkülün ser
mayesi 8 milyar liraya yükseltilmiş bulunmaktadır. 

Trafik durumu ise yük ve insan taşıması bakımın 
dan büyük bir hız kaydetmemekle beraber memleket 
ekonomisinde büyük çapta önemini muhafaza etmek
tedir. Özellikle taşıma ücretleri Avrupa ülkelerine gö
re çok düşük bir tablo göstermektedir. Buna karşılık 
hizmetin gerektirdiği huzur, emniyet ve rahatlık bir 
türlü sağlanamamış durumdadır. Özellikle Doğuya gi
den katarlarda yolcular perişanlık çekmekte ve tren
lerin çok gecikmeli gitmelerinden halk yakınmaktadır. 

Banliyö yolcu taşımalarında ise durum oldukça 
ferah vericidir. Bu kesimde 1955 yılından bu yana bu
harlı işletmeden peyderpey elektrikli işletmeye geçildi
ğinden ve yolcu taşıma ücretlerinin otobüs ve dolmuş 
ücretlerinden daha ucuz olmasından halk yararına bir 
hizmet oluşturulduğu görülmektedir. 

Bunun yanı başında, Eskişehir Lokomotif ve Mo
tor Sanayii Müessesesi büyük bir gelişme kaydetmek
te, üretim sahasında gittikçe faydalı olmaktadır. Bu 
müessesede ihalelerin daha dikkatli yapılması, müteah
hitlerin zamanında taahhütlerini yerine getirmeleri 
hususu dikkatle izlendiği takdirde üretimde daha fay
dalı sonuçlar alınacağı inancındayız. 

Demiryollarımızın daha yararlı olabilmesi için, yu
karıda arz ettiğimiz gibi gerekli kanun ve tüzüklerin 
bir an önce çıkarılması, ödenek ve yatırım konularında 
Devletin yardımcı olması ve özellikle eleman yetişti
rilmesi bakımından da gerekli tedbirlerin süratle alın
ması şarttır. 

PTT işletmesi : 
Hizmet şekilleri ve dalları çeşitli kanunlarla tes

pit edilmiş ve 6145 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan 
PTT İşletmesi kanunlarındaki değişiklikler 1973 yılın
da yapılmamıştır. Ancak, teşekkül iç mevzuatındaki 
eksiklikleri tamamlama çabasını hızlandırarak bir kı
sım yönetmelikleri çıkarmış, bir kısmında da gerekli 
değişiklikleri yapmıştır. Teşekkül hizmetlerini çoğun
lukla elverişsiz ve bir çoğu kiralık binalarda ve 3677 
işyerinde yürütmektedir. Bu işyerlerinin ikmali, hiz
metlerin rahatlıkla yürütülmesine müsait işyerleri te
mini için uygun binaların sağlanması gerekir. 

PTT İşletmesinin 1973 yılı kadrosu, bir yıl önce
den 4 575 artışla 43 417'ye yükselmiştir. Çalışanla
rın saysı ise 37 577'den 40 174'e çıkmıştır. Artış or
talaması 2 600 kişidir. Çalışan 40 bini aşkın bu per
sonelin yarısına yakın bir miktarı kıdemi beş yıldan 
az olanlardır. Kıdemi beş yıllık olanların artışı % 8,8 
dir. îşletmede memurların çalışma şekil ve saatleri 

6145 sayıü Kanunla tespit edilmiş ve normal çalış
ma süresinin dışında kanunî tatil olan günlerde bay
ram ve pazar günleri çalıştırılacaklara ek çalışma üc
reti ödeneceği saptanmıştır. Ancak, çalışma saatleri 
ni sınırlayan kararnameler ve bütçe kanunu madde
leri, teşekkülü bu konuda zor durumda bırakmakta
dır. Personel sayısında 2 600 kişilik artış olması, iş 
riski, eleman teminindeki güçlük, iş güçlüğü, temi
natlarının ödenmesi 1973 yılı personel giderlerini 
884,3 milyon liradan 1 milyar 14 milyon liraya çı
karmıştır. Artış % 14,6'dır. Artışın 23 milyon lirası 
aylıklarda, 94,4 milyon lira ek ödeneklerde ve 13,4 
milyon lirası da sosyal giderlerdedir. Kişi başına dü
şen harcama ise 1 yıl önceden 214 lira artarak 2 176 
liraya çıkmıştır. İşçilere 1 yıl önceden 19,5 milyon lira 
fazlası ile 56,4 milyon lira ödenmiştir. Çalışılan iş günü 
sayısı % 30 artmıştır. İşçi taban ücretleri 24 liradan 
40 liraya, tavan ücretleri ise 88 liradan 126 liraya 
yükselmiştir. Sürekli işçiler giderleri 16,9 milyon li
radan c/c. 50 artışla 25,6, geçici işçilerde ise c/c 60 faz
lalıkla 19,2 milyon liradan 30,9 milyon liraya yüksel
miştir. 

1973 - 1974 yıllarında, posta, telefon, telgraf, ya
tırımları yıllık programa göre % 100 gerçekleşmiştir. 
1973 çalışmalarının 3 434 972 006 lira genel sermaye
ye konularak yürütülmüştür. Bu sermayenin % 60'ı 
yabancı, % 39'u da öz kaynaklar teşkil etmektedir. 
Teşekkülün 1972 yılında kâr nispeti 160 milyon faz-
lasıyle 473 milyon ve 1973 yılı kârı ise 395 milyon 
liradır. Türkiye'de telefon haberleşmesi 86 otomatik 
15 merkezî bataryalı, 1 596 adedi de mahallî batar
yalar olmak üzere 1 690 adet telefon santralı aracı-
lığıyle yapılmaktadır. Esas telefon postalarının 4 088'i 
otomatiktir, geri kalanı manueldir. Nispeti % 77'dir. 

Posta, telgraf telefon şebekesine bağlı telefonlarla 
konuşma imkânı olan her çeşit telefon postalarının 
toplamı 1972 yılında 79 bin fazlası ile 807 bine ulaş
mış, Türkiye'de bin kişiye düşen telefon sayısı 21,2 
olmuştur. Bu nispet birçok ülkelere göre çok düşük
tür. Hizmetin daha randımanlı olabilmesi için posta, 
telgraf, telefon ihtiyaç ve özelliklerine göre bir mes
lek okulunun açılması, başmüdürlük yer ve sayıla-
ryle bakım merkezleri konusunda yapılan inceleme
lerin tamamlanarak bir anda uygulanması bölge baş
müdürlükleri inşaat servislerinin düzgün bir şekilde 
yürütülmesi gayesi her seviye teknik elemanlarla tak
viyesi radyolink sisteminin bir an evvel ikmal edil
mek üzere gerekli çabanın gösterilmesi, köylerin eko
nomik ve kültürel gelişmesine yardımcı olmak mak-
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sadıyle, köy telekomünikasyon tesislerinin kısa za
manda gerçekleştirilmesi için köy kalkınması ve gü
venliği ile bakanlıklarının bütçelerine her yıl ödenek 
koydurulması, bu ödeneklerin vaktinde posta, telgraf, 
telefona aktarılması her yönden yetersiz olan birçok 
radyolink binalarının yeniden inşası özel kanunlarına 
göre şimdiye kadar verilmiş olan her çeşit teleko
münikasyonlarını tesis ve işletmelerinin iptal edilerek, 
(tesislerinin Posta Telgraf Telefon İdaresine devri ve 
haberleşme hizmetlerinin tümünün Devletin güvenliği 
ile ilgili olanlar hariç, Posta Telgraf Telefon İdaresi 
tarafından yürütülmesi yoluna gidilmesi şayanı temen
nidir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Burada bir noktaya izin verirseniz işaret etmek is

terim. 

Bugüne kadar Türkiye'de köyler her hizmette ol
duğu gibi, maatteessüf söyleyeyim, Posta Telgraf hiz
meti itibariyle de ele alınmamıştır. Filvaki en az 95 
köy en çok 110 köye her sene hizmet götürülmüştür. 
Bu demektir ki, şu anda 36 bin küsur köyün telefonu, 
PTT hizmeti yoktur. Bu demektir ki, bütün Türk (köy
lerinin Posta Telgraf Telefon hizmetine kavuşabilmesi 
için tam 360 sene beklememiz gerekecek. Yani 360 
sene sonra bütün Türk köyleri (36 bin küsur köy kal
mıştır Telefonsuz, PTT hizmeti olmayan köy, 36 bin 
küsufdur. Küsuratını hatırlayamıyorum şimdi) ancak 
bu minval üzerine, yani senede asgarî 95 azamî 110 
köye PTT hizmeti götürülmeye devam ettiğimiz tak
dirde bu minval üzere; ancak 360 sene sonra bütün 
Türk köyleri PTT hizmetine kavuşabilecektir. O hal
de mutlaka bir hamle yapmak lâzımdır ve geçen sene 
ilk defa Posta Telgraf Telefon İdaresi 1 500 köye 
Posta Telgraf Telefon hizmeti götürmek üzere 250 
milyon liralık bir ödenek koymuştur ve faaliyete gi
rişmiştir. Öyle sanıyorum ki, bu sene binin üstünde 
köye (Aklımda kaldığına göre 1 200 civarında köye) 
PTT hizmeti götürülmüştür. 

O halde ben bu noktada köye yöneldiği için Posta 
Telgraf Telefon İdaresine huzurunuzda teşekkür et
mek isterim. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Anonim Şirke
ti : Uzun yıllar Denizbank, Devlet Demiryolları İş
letmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Deniz Yolları ve 
Limanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Denizcilik 
Bankası Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bünye
sinde ayrı bir servis olan şilepçilik işleri 1954 tarihin
den itibaren Şilepçilik İşletmesi Müdürlüğü adı al
tında faaliyete geçmiştir. Olumlu çalışmalar devam 

ederken Bankanın içinde bulunduğu milî sıkıntıların 
da baskısı altında 1955 tarihinden itibaren Denizcilik 
Bankası Türk Anonim Ortaklığının bünyesinden ayrı
larak Denizcilik Bankası Nakliyatı Türk Anonim Şir
keti adiyle ve 110 milyon liralık sermayeli bir kuru
luş haline getirilmiştir. Daha sonra sermayesinin ya
rısından fazlası Devlete ve Kamu İktisadî Teşebbüsü 
Kuruluşlarına ait olması nedeniyle 440 ve 468 sayılı 
Kanunların kapsamına alınmıştır. Deniz Ticaret Fi
losu yüz ve daha yukarı grosstondan büyük gemiler 
dahil, toplam kapasitesi 756 807 grosston olan 353 
gemiden oluşmuştur. Bu filonun analizi şöyledir : 44 
tanker, 2 sıvı gaz taşıyıcı, 3 petrol ile kombina, 3 dök
me yük ve cevher taşıyıcı ve 153 de yolcu ve yük taşı
yanlar General Kargo gemisidir. 

Türkiye, 1973 deniz filosu tonajı bakımından dün
ya sıralamasında 33 ncü gelmektedir. Şirkette 1973 
yılı itibariyle 556 kara personelli ve 2 077 gemi ada
mı olmak üzere 2 633 kişi çalıştırılmıştır. 

Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat Anonim Şirke
ti, kullandığı sermaye, 1973 yılında % 64,3 oranında, 
979 milyon lira artarak 2 milyar 504 milyon liraya 
yükselmiştir. Şirket 799,5 milyon lirası Öz ve 1 mil
yar 704,5 milyon lirası yabancı kaynaklardan oluşan 
bu sermayenin, 2 milyar 22 milyon lirasını bağlı de
ğerlere, 21,5 milyon lirasını uzun sürede paraya çev
rilir değerlere, 261,9 milyon lirasını kısa sürede pa
raya çevrilebilir değerlerle hazır değerlere yatırmıştır. 
1973 yılındaki duruma göre şirketin 435,5 milyon lira 
tutarındaki 'kısa süreli borcuna karşılık elinde 224,2 
milyon lirası kısa sürede paraya çevrilebilir ve 37,7 
milyon lirası hazır olmak üzere 261,9 milyon liralık 
dönen değeri vardır. Bu durum kısa vadeli borçların 
ödenmesini gerektirdiğinden güçlük çekeceğini göster
mektedir. Keza şirketin öz kaynakları, yabancı kay
naklarının % 46,9'una İnerken bağlı değerleri bu kay
nakları 2,7 katı aşmış ve 1972 yılından bu yana oto-
finansman olanağını kaybetmiştir. 

Bu nedenle şirketin 440 sayılı Kanunla, kuruluş 
bakımından, intibakını sağlayacak mevzuatın hazır
lanması ve bu yoldaki çalışmaların hızlandırılması 
şirket bünyesinin hazırlanması sırasında stok prog
ramına yer verilmesi verimliliğin saptanmasına esas 
teşkil edecek donelerin bir an önce saptanması, rahat 
sefer analizleri yapılması, gemi alımlarında ya da 
yaptırılmasında Bakım ve Onarım Donatım Müdür
lüğünün de görüşlerinin de alınması, Ortaklığın yeter
li bir ambar binasına kavuşturulması, Şirket sermaye
sinin artırılması yatırımlarının tümünün programa 
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alınması suretiyle mevzuat dışı harcamaların yapıl
maması şayanı temennidir. 

Devlet Hava Meydanları. İşletmesi Genel Müdür
lüğü 28 . 2 . 1956 tarihinde 6686 sayılı Kanunla ku
rulmuş olup, Ulaştırma Bakanlığına bağlı tüzelkişiliğe 
sahip, katma bütçeli bir genel müdürlüktür. 

Görevleri şunlardır : Devlete ait olup, kendisine 
verilen sivil hava liman ve meydanlarını ve bunlara 
ait her türlü tesisleri işletmek, hava seyrüsefer, tele
komünikasyon, hava trafik 'kontrolü cihaz ve sistem
lerini işletmek ve hizmetlerini ifa etmek, Bayındırlık 
Bakanlığından teslim alınan hava liman ve meydan
larının her türlü bakımı ile devamlı onarımlarını yap
mak, ayrıca hakikî ve hükmî şahıslara alt hava mey
dan ve hmanlarıyle askerî meydanları da anlaşmalar 
gereğince işletebileceği gibi işletmenin zarurî kıldığı 
teçhiz, tesis, tevsi ve ıslahları da Bayındırlık Bakan
lığı ile mutabık kalmak suretiyle yapmaya yetkilidir. 

Hava ulaştırma sektörü; uçaklar, hava liman ve 
meydanları; hava trafik kontrolü ve hava telekomü
nikasyon cihaz ve sistemleri olmak üzere üç alt sis
temden meydana gelmektedir. Bu üç alt sistem kar
şılıklı olarak birbirine tabi olup bunlardan birisinde
ki yetmezlik veya aksaklık diğerini de etkilemekte ve 
dolayısıyle tüm hava ulaştırma sistemim sarsmakta
dır. 

Hava trafik kontrolü hizmetleriyle hava limanları 
işletmeciliği uluslararası anlamda ortak, özel teknik; 
uygulanmasını gerektirir. Devlet Hava Meydanları 
Genel Müdürlüğü ikisi uluslararası tarifeli ve tarife
siz, üçü uluslararası tarifesiz uçuşlara açık olmak üze
re 14 adet hava liman ve meydanı işletmektedir. Tür
kiye hava ülkesinde uçuş emniyeti hava trafik kont
rolü ve düzeninden arama ve kurtarma faaliyetlerinin 
organizasyonundan sorumlu olan Genel Müdürlük 
bu maksatla iki saha kontrol merkezi, beş yaklaşma 
kontrol ofisi ve 13 meydan kontrol kulesi işletmek
tedir. 

Ayrıca hava trafik kontrol üniteleri hava savunma 
sistemine teşhis yönünden yardımcı olmaktadırlar. 
Türkiye hava ülkesinde uçuşların emniyet sürat ve 
intizamla yapılması için 615 kilometresi tavsiyeli, 
8 128 'kilometresi kontrollü olmak üzere 8 743 kilo
metrelik bir hava yolu şebekesi tesis edilmiştir. 

Van'dan Tekirdağ'a ve İnebolu'dan Mut'a kadar 
bütün Türkiye sathına dağılmış ve meydanlar civa
rında tesis edilmiş olan 53 adet değişik cins ve tipte 
elektronik hava seyrüsefer yardımcı cihaz ve sistem

lerine ait istasyonlar günün 24 saati devamlı olarak 
işletilmektedir. 

Meydanların ve hava seyrüsefer yardımcı ve is
tasyon cihazı sistemlerinin işletilmesi, bakım ve ona
rım, kar mücadelesi, yangın ve kurtarma ekibi için 
49 adet değişik araç ve gereç, 132 adet muhtelif tipte 
elektrojen grupu kullanılmaktadır. 

Uçuş emniyeti çok süratli ve kusursuz muhabere 
imkânlarının varlığına ihtiyaç gösterdiğinden Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bir 
uluslararsı muhabere merkezi ve 13 muhabere istas
yonu işletmektedir. Bu muhabere merkezli ve istasyon
larında 72 değişik frekans neşriyat yapan 781 muh
telif cins ve tipte alıcı ve verici telsiz cihazları bulun
maktadır. Ayrıca, saha kontrol merkezlerindeki hava 
trafik kontrollerinin uçaklarla çok uzun mesafelerden 
radyo telefon konuşmasını sağlamak amacıyle yedi 
adet uzun menzilli çok yüksek frekanslı preveriyal 
telsiz istasyonu kurulmuştur. Bunlara ilâveten PTT 
den temin edilen şehirler ve milletlerarası 25 uzun 
hat telefon teleks devresi de aralıksız hizmette bulun-, 
durulmaktadır. Bu maksatla 1974 malî yılı Bütçesine 
hat kira ücretleri olarak 7,5 milyon lira ödenek ko
nulmuştur. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü modern araç gereç ve sistemlerin temin tesisle
rinden de önce bunları rantabl bir şekilde işlenecek 
normal performans limitleri dahilinde çalışmaları için 
periyodik bakım ve kontrollarını yapacak, lüzumu 
halinde arızalarını süratle izale ederek faaliyetlerini 
ve dolayısıyle uçuş emniyetini idame ettirecek kalifi
ye personelin temin edilmeme sıkıntısı içindedir. 

Mahiyeti itibariyle sürekli araştırma, etüt ve plan
lama ve modernize edilme zorunluğunda olan hava 
seyrüsefer ve işletme hizmetlerinin yeterli nitelikte 
personeli olmadıkça başarı sahası yoktur. Uçuş em
niyeti azalır, can ve mal kaybına sebep olabilir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür
lüğü yeterli personel temini, yetiştirilmesi ve yetişmiş 
personelin muhafazasında belli başlı şu güçlüklerle 
karşılaşmaktadır : 

A) Türkiye'de Devlet Hava Meydanları İşletme
sinin yürüttüğü özel ihtisas gerektiren hizmetler için 
personel yetiştiren herhangi bir kuruluş yoktur. 

B) Devlet Hava Meydanları ihtisas görevlerinde 
kullanacağı personeli kendisi yetiştirmek zorunda
dır. 

C) Ayrıca önümüzdeki Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planı döneminde Yeşiîköy Hava Meydanı tev-
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siinin tamamlanacağı ve Gaziantep Hava Meydanının 
açılacağı, Trabzon, Erzincan ve Van meydanlarının 
tevsi atının tamamlanacağı, Antalya ve İzmir Hava 
Meydanlarının günün ve geleceğin istek ve ihtiyaçları
na cevap verecek bir şekle kavuşturulacağı ve yeni
den bir kısım cihaz ve sistemin kurularak hizmete 
verileceği gözönüne alınacak ve meslek eğitiminin 
uzun süreye ihtiyaç gösterdiği düşünülerek şimdiden 
çeşitli branşlarda personel temini suretiyle gerekli 
kadronun kurulması ve bunların eğitilmesi kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. 

1965 - 1973 yılları arasında hava trafiği elektronik 
ve meydan işletme mevzuunda yetişmiş yaklaşık ola
rak 450 teknik personel maaş ve ücretlerinin mahdut 
olması nedeni ile görevlerinden ayrılmışlardır. Ekse
risi yurt dışına gitmiştir. 

Mevcut ücret rejimi personel temininde mevcutla
rın teşkilâtta uzun süre kalmalarına engel olmakta ve 
ehil personel ya yurt içinde özel sektöre kaymakta ve
ya yurt dışına gitmektedir. Buna bir çözüm yolu bu
labilmek için hizmetin özelliği ve bu meyanda muasır 
ülkeler havacılık teşkilatlarındaki uygulama dikkat 
nazarına alınmak suretiyle ayrı bir ücret rejimi uygu
lanması zaruridir. Bu konuda en ileri personel sistem
lerine ait ülkelerde dahi havacılık personeli için özel 
sektörler uygulandığı ve özel statüler uygulandığı ve 
(komşu memleketlerde havacılık personeline özel du
rumlar kabul edildiği vakıasını hazırlatmakta fayda 
vardır. 

Beynelmilel sivil havacılık teşkilâtının üye devleti 
olarak beynelmilel hava liman ve meydanlarında sağ
lık personelinin bulundurulması zorunluğu vardır. 
hal böyle iken can ve mal emniyeti ile ilgili sağlık hiz
metlerinde ücret kifayetsizliği nedeni ile personel te
mini mümkün olamamaktadır. 

Hava liman ve meydanlarında uçuş emniyeti ve 
sahalarını tahdit ve tehdit eden çeşitli inşaat faaliyet
lerinin men'ine ve sınırlandırılmasına mütedair Ma
nia Kanununun bir an evvel çıkarılması işi üzerinde 
durulmalıdır. 

827 sayılı Rıhtım Resmi Kanununun Devlet Hava 
Meydanları İşletmesine de teşmili ve dolayısıyle yur
da 15, 20 milyon Türk lirası gelirin sağlanması için 
halen Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarında 
bulunan tadil tasarısının bir an önce çıkarılmasına 
çalışılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Arrkan, bitiyor galiba değil 
mi? Bitiyor mu efendim? 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ ARI-
KAN (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 

1050, 2490. 5383 ve 5246 sayılı kanunlar işleri gecik
tirmektedir. Yurt dışından kritik bir malzemenin alın
ma süresi 6 - 20 ay arasında değişmektedir. Böyle bir 
durumun havacılığın gerektirdiği emniyet faktörü ve 
sürat ile bağdaşamayacağı takdir buyurulur. Bu ba
kımdan adı geçen kanunların günün ve geleceğin 
şart ve icaplarına göre tadilleri ve bazı muafiyetlerin 
tanınması işi önemini muhafaza etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sürem bitmiş bulunuyor. Sözlerimi bitirirken şu 

noktayı muhterem dikkatinize arz etmek isterim. Ha
kikaten Ulaştırma Bakanlığı ve bu Bakanlık camia
sına bağlı kuruluşların malî politikası çok fecî bir 
durumdadır. Parlamento olarak, Devlet olarak ve 
Hükümet olarak bu davaya behemahal el koymak 
icap etmektedir. Özellikle hizmetin yurt yararına ve 
hakikaten ekonomik kalkınmamızı sağlayacak biçim
de yapılabilmesi için gerekli kanunların, tüzüklerin 
ve yönetmeliklerin süratle çıkarılmasına dair tedbir
leri almak ve yatırım politikasına hız verebilmek için 
de malî bakımlardan yardımlarda bulunmak şarttır, 
esastır. Bunları tekrar dikkatinize arz etmekle yetini
yorum. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ra'if Eriş, Adalet Partisi Gru-
pu adına konuşmak üzere buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Balıkesir) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; ve 
Ulaştırma Camiasının güzide yöneticileri; 

1975 malî yılı Bütçesinin Ulaktırma Bakanlığına 
ait kısmı üzerinde Adalet Partisi Senato Grupunun 
görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. Bu vesile ile hepinizi Grupum 
ve kendi adıma saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Söze başlamadan evvel dinleme ve takipte kolay

lık olsun diye konuşmamın planım arz etmek iste
rim : 

Konuşmam anahatları itibariyle üç bölümden iba
rettir : Birinci bölümde Ulaştırma Bakanlığının kendi 
bünyesi ile kalkınma Planında ulaştırma sektörünün 
yeri ve beklenen işlevleri yani fonksiyonlarını; 

İkinci bölümde hukuken bünyesinde mütalâa edi
len Yüksek Denizcilik Okulu ile kendisine bağlı bir 
kuruluş olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğünü; 

Üçüncü bölümde de bu Bakanlıkla ilgili olan diğer 
ulaştırma kuruluşlarını yani PTT, Demiryolları, De-
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nizyolları Hava Yollarını eleştirmeye ye bunlar üze
rindeki görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Bütçesi ve bu münasebetle faaliyetleri üzerinde 

eleştiriye giriştiğimiz Ulaştırma Bakanlığının kuruluş 
hikâyesi ile hepinizce bilinen teşkilât ve bünyesi üze-
riride uzun 'izahlara girerek zamanlarınızı lüzumsuz 
yere harcamaktan mümkün olduğu kadar kaçınaca
ğım. 

Bu nedenle planlı dönemin gereği ve bir parçası 
olan Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaştır
ma sektöründeki talep, kapasite ve dar boğazlarla 
tedbirlerin izahı yoluna hemen gireceğim. 

Talep : 
Üçüncü Beş Yıllık Planda, özellikle üçüncü uygu

lama yılı olan 1975 yılında ulaştırma sektörünün du
rumunu incelerken ulaştırma talebinin gösterdiği ge
lişmeleri dikkatle, duyarlılıkla incelemdk gereklidir. 
Ulaştırma sektöründeki talep kavramının ekonominin 
diğer sektörlerince sosyo - ekonomik gelişmelere pa
ralel olarak yaratılan bir taşıma hizmeti talebi niteli
ğinde olduğu ve bu gelişmelere bağlı bir özellik gös
terdiği adını andığımız Üçüncü Planda beEr'ıİlmekte-
dir. Bu yılın yani 1975'in talep gelişmelerinin ayrıntı
larının ele alınması uygulamada karşılaşılan dar bo
ğazların nedenlerine ve ileride yaratılması gereken ka
pasitenin ölçüsüne ışık tutacaktır. 

Bu devrede ülkemizde ulaştırma talebine tesir eden 
sosyal ve ekonomik etkenler kısaca; ülke nüfusunun 
artışı ve toplumun yurt üzerinde geçmişe oranla daha 
çok hareket etmesi, toplumun gelir düzeyinin yüksel
mesi ve ulaşıma ayrılan kaynakların artması, sana
yiin yurt düzeyine yaygınlaştırılması politikası, sana
yi ve tarımın gelişmesi neticesi, ithalât ve ihracat ha-
cimlerindeki artışlar, turizmin gelişmesi, Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile ilişkilerin getireceğ ek talepler, 
Avrupa, Orta - Doğu ve Asya bağlantılarının Türkiye 
üzerinden yapılmasındaki gelişmeler, turizm yönünden 
uluslararası ilişkiler olarak sıralanabilir. 

Kapasiteye gelince : 
Muhterem arkadaşlar; 
Ulaştırma sektöründe alt ve üst yapı kapasitesi 

önemli bir gelişme seviyesine ulaşmıştır. Sektörde 
oluşturulan bu kapasiteyle, bugünküne oranla ülke 
ekonomisine daha çok katkıda bulunabilecek bir taşı
ma hizmeti yapılabilirse de, değişik alt sistemlerin 
'birbirinin hızını ve gelişmesini önleyecek biçimde den
gesiz olarak taşıma hizmeti yapmaları, bu olanağı el
den kaçırmaktadır : 

Her alt sistemin niteliklerine uygun yükleri, yine 
kendi niteliklerine uygun uzaklıklara taşıması duru
mu yaratılamamış, sistemler arası işbirliği ve denge 
etken bir düzeye çıkarılamamıştır. 

Ayrıca, örgütsel karmaşıklık, işletme bozuklukları, 
planlama ve araştırmadan yoksun olarak yapılan işler 
ve özellikle son yıllarda kamu kesimindeki yetenekli 
personel sayısındaki azalma gibi sorunlar, sektördeki, 
yani Ulaştırma Camiasındaki kapasitenin verimli bir 
şekilde kullanılmasını önlemektedir. Bu durum son 
yıllarda artan ulaşım talebi karşısında sektörde mev
cut kapasitenin daha da verimsiz ve yetersiz görünme
sine neden teşkil etmektedir. 

Ulaştırmanın bu çok önemli sorunların üstesinden 
gelebilmek için en azından Ulaştırma Bakanlığının 
ulaştırma sorunlarına hâkim ve ulaştırma politikasını 
tespit ve uygulayacak güce ve hüviyete (kavuşturulma
sı. Bakanlıkça hazırlanıp Millet Meclisine sunulmuş 
olan Teşkilât ve Hizmet Kanun tasarılarının kanun
laştırılması. Karayolu taşımacılığını tanzim edecek 
hizmet ve teşkilât kanunu çalışmalarına hız verilmesi. 
Daha evvelki bütçe konuşmalarında tekrar tekrar 
sÖylenegelmiş, temenni edilmişse de, geçen koca bir* 
yıl içinde kendisinden çok önemli hamleler beklediği
miz Ulaştırma Bakanı Sayın Güley'in, kumbaralı te
lefon tesislerinin açılış merasimlerine şeref vermekten 
başka bir başarı ve faaliyetine tanık olamadık. 

Oysa, partisi içinde çok güçlü ve nüfuslu bir şah
siyet olarak görünen Sayın Bakan Ferda Güley'in, ba
şında bulunduğu Bakanlığın diğer bakanlıklardan ve 
Bakanlar Kurulundan sökeceği çok işler vardı. Tah
min ederim Ulaştırma Camiası da en az benim ka
dar bu mahrumiyetin ve geç kalmışlığın hicranı için
dedir. 

Yüksek Denizcilik Okulu : 
Sayın arkadaşlar, 
Türk deniz ticaret filosuna kaptan ve gemi adam

larını, işletme müheridislerini yetiştiren yegâne mües
sesenin Yüksek Denizcilik Okulu olduğu malumları
nızdır. Denizyolu ulaştırmacılığından gerek gemi 
personeli ve gerekse deniz işletmelerinde ve kamu ku
ruluşlarında görev alan personelin mesleğe ait temel 
bilgileri kazanmış tecrübeli kişiler olmasında büyük 
bir zorunluk vardır. Zira, en küçük hatalar çok bü
yük zararlara yol ıçabilir. 

Bunun için dkuluu her türlü tesisleri yeniden göz
den geçirilerek günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
hale getirilmelidir. Öğretim kadrosu gerektiğinde ya
bancı öğretim üyeleriyle takviye edilmeli ve denizcilik 
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alanında otorite olan kişilerin ülkemizde zaman za
man konferans vermeleri temin edilerek, dünya deniz
ciliğinin bilimsel ve teknik gelişmeleri izlenebilme-
lidir.' 

Okulun aynı zamanda denizcilik alanında bilimsel 
araştırma yapabilecek bir merkez haline getirilmesi, 
konusu üzerinde önemle durulmalı, bilimsel yayınlar 
yaparak denizcilik problemlerinin çözümüne dair araş
tırmalarla Türk denizciliğinin kalkınmasına rehber ol
malıdır. 

Okulun statüsü değiştirilerek bilimsel özerkliği ha
iz, denizcilikteki gelişmelere paralel olarak bölümler 
açabilecek, gerekli öğretim üyeleri yetiştirebilecek im
kânlara sahip araştırma ve yayın yapabilecek, deniz
cilik kurumları için danışma merkezi olabilecek de
nizcilik akademisi haline getirilmesi şayanı tavsiye 
bir husustur. 

Şimdiye kadar yak inen tanımak fırsatını bulama
dığımız bu okul hakkında görüşlerimizle dilek ve te
mennilerimiz şimdilik bu kadardır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Konuşmamın başında sözü uzatmayacağıma dair 

verdiğim söze sadık kalarak, Devlet Hava Meydan
ları işletmesine geçiyorum : 

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin teşkilât, ta
lep ve kapasite durumlarına kısaca değinerek, bulun
duğu dar boğazlara hemen geçeceğim : 

Bu Genel Müdürlük, kanun ve uluslararası anlaş
malarla kendisine verilmiş olan görevleri 14 adet hava 
liman ve meydan üzerinde ve civarında tesis edilmiş 
2 saha kontrol merkezi, 5 yaklaşma kontrol ofisi, 
13 meydan kontrol kulesi işleterek, Türkiye hava ül
kesinde; uçuşların emniyet, sürat ve intizamını temin 
etmektedir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, modern araç, 
gereç ve sistemlerin temin ve tesislerinden de önce, 
bunları rantabl şekilde işletecek normal performans 
limitleri dahilinde çalışmaları için, periyodik bakım 
ve kontrollerini yapacak, lüzumu halinde arızalarına 
müdahale edecek, faaliyetlerini ve dolayısıyle uçuş 
emniyetini idame ettirecek kalifiye personelin temin 
edilmeme sıkıntısı yanında, yürürlükteki ücret reji
mi nedeniyle, mevcutlarını bile uzun süre teşkilâtta 
tutamamaktadır. 

Ehil personel ya yurt içinde özel sektöre kaymak
ta veya yurt dışına gitmektedir ki, bunun çözüm yo
lu; hizmetin özelliği ve muasır ülkelerdeki havacılık 
teşekküllerinin tatbikatı nazara alınarak ayrı bir üc
ret rejiminin uygulanmasıdır. Bu konuda en ileri 

personel sistemlerine sahip ülkelerde dahi, havacılık 
personeli için özel statüler uygulandığı ve komşu 
memleketlerde havacılık personeline özel durumlar 
kabul edildiği vakasını hatırlatmaka fayda vardır. 

Bilhassa hava meydan ve limanlarında Türk Ha
va Yolları personeli ile, benzer hizmetlerde çalışan 
Devlet Hava Meydanları personeli arasında 3 - 4 mis
line varan ücret eşitsizliğini önleyecek statü değişik
liğinin biran önce ele alınarak Parlamentoca kanun
laştırılmasını zaruri görmekteyiz. Aksi takdirde, git
tikçe gelişen hava taşımacılığında uçuş emniyet ile, 
can ve mal emniyeti istenilen düzeyde sağlanamaya
caktır. 

Söz konusu statü değişikliğinin gerçekleştirilmesi
ne kadar aşağıdaki hususlar Hükümetçe derhal yerine 
getirilmelidir: 

657 sayılı Devlet Personel Kanunu hükümlerine 
göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesine verilen 1 
ilâ 4 kadrolar, ulaştırma camiası için en düşük sevi
yede bulunmaktadır. İşletme kadrolarının diğer te
şekküller seviyesine çıkarılması hakkıada 1974 yılı 
başlarında yapılan ve Maliye Bakanlığında beklediği 
anlaşılan teklifi daha fazla gecikmeye meydan veril
meden kararname haline getirilerek Devlet Hva 
Meydanları İşletmesine lüzumlu kadroların sağlan
ması çabuklaştırılmanda". 

Havacılık özel bir ihtisas istemekte ve özel branş
larda eğitilerek personelin asgarî iki sene önceden 
temini gerekmektedir. Dolayısıyıe, tevsi edilmekte ve 
modern araç ve gereçlerle takviye edilmekte olan 
başta Yeşilköy olmak üzere tüm meydanlar için l ü 
zumlu 547 adet kadronun bir seneden fazla Dev-: 
let Hava Meydanları İşletmesi, Ulaştırma Bakanlığı, 
Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığı arasın
da sürdürülen yazışmalara bir son verilerek çok 
önemli olan ve zarurî bulunan bu kadroların süratle 
kararname çıkarılmak suretiyle bu işletmeye tahsis
ler yapılmalıdır. 

Uçuş emniyeti ile can ve mal güvenliği için tek
nik teçhizatını 24 saat devamlı faaliyette tutmak mec
buriyetinde bulunan bu işletmenin, fazla çalışma ola
nağının da biran önce sağlanması, 1974 yılı içinde 
hazırlanan fazla çalışma yönetmeliği, Devlet Perso
nel Dairesinin olumlu görüşüne rağmen, Maliye Ba
kanlığından bugüne kadar çıkmamıştır. 

Statü değişikliğine kadar yukarda üç maddede arz 
edilen olanaklar geciktirilmeden, Devlet Hava Mey
danları İşletmesine sağlanamadığı takdirde, mezkûr 
Genel Müdürlük elemanlarından daha ileri düzeyde 
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bir hizmet beklenemeyeceği gibi, aksine teşkilâttan 
ayrılacak ehil elemanların yerleri doldurulamayaca
ğından, uçuş emniyeti ve mal ve can güvenliğinin 
temininin bugünkünden de aşağı düzeye düşmesi 
muhtemeldir. 

İşletmenin karşılaştığı dar boğazlara gelince: 
Hizmetin istenilen seviyede yürütülmesi için ka

nun, mevzuat ve personel sorunlarına âcil ve çok kı
sa vadede bir çare bulunması, ulaştırma hizmetleri
nin sürat, emniyet ve gelişme açısından gereklidir. 
Uçuş ve yer emniyetiyle ilgili cihaz sistem ve tesisa
tın dış ülkelerden siparişine esas olan 2490 sayılı Ek
siltme, Artırma ve îhale Kanunu, 1050 sayılı Muha-
sebei Umumiyet Kanunu ve Gümrük Kanunu, hiz
metin süratle yerine getirilmesine mani olmaktadır. 
Dış ülkelerden temini öngörülen bir malzemenin alın
ması en iyimser ölçüler içerisinde 6 - 20 ay arasında 
değişmektedir. Örnekleri çoktur. 

Hava liman ve meydanlarında uçuş emniyeti sa
halarını tahdit ve tehdit eden çeşitli inşaat faaliyet
lerinin sınırlandırılması ve menine mütedair Mania 
Kanununun biran evvel çıkarılması gerekir. 1956 yı-
dında yürürlüğe girmiş olan 6686 sayılı Kanunun ye
niden revizyona tâbi tutulması gerekir. Sektördeki 
bazı kamu kuruluşlarına, dış piyasadan temin edecek
leri makine, teçhizat ve cihazlar için tam gümrük 
muafiyeti tanınmış olmasına rağmen, adını andığı
mız kuruluşa bu hak tanınmamıştır. Hava, liman ve 
meydanlarında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör 
kuruluşlarının tek bir otorite tarafından idare edil
mesiyle, tatbikatta büyük aksaklıklar ortaya çıkar
maktadır. Buraya zaman zaman gönderilen vali mua-
avinlerinin otoritesi bu işi temine kâfi gelmemekte
dir. Hava Ulaştırma Sektöründe çalışan teknik, işlet
me ve idarî personelin hak ve sorumluluklarını, ça
lışma şartlarını, işe alınma ve işten çıkarılmalarını ge
nel olarak tanzim eden Hava İş Kanununun mevcut 
olmayışı, tatbikatta güçlükler ve tereddütler yarat
maktadır. Millî hava yolumuzun sefer yaptığı bazı dış 
meydanlarda, konma, konaklama ücretleri, Devlet 
Hava Meydanları tşletmesince tatbik edilen tarifeler
den çok daha yüksektir. Bu sebepten, büyük döviz 
kaybı olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Konuşmamın üçüncü ve son bölümü olan Ulaş

tırma Bakanlığı ile ilgili kuruluşlara geldik. Bunların 
ikisi İktisadî Devlet Teşekkülü ve üç tanesi de ano
nim ortaklıktır. Bunları ayrı ayrı ele almadan evvel 
bütçelerin, dolayısıyle Devletin bunlardan bekledikleri 

| ve bunlara tahmil ettiği işlemlere biraz değinmek 
icabeder ise de vaktin darlığını gözönüne alarak bun
ları izah etmekten vazgeçiyorum. Bunların esasen gö
rüşme yeri İktisadî Devlet Teşekkülleri Karma Ko
misyonudur. Orada aynntılarıyle görmek fırsatını in
şallah elimize geçiririz. 

İlk defa PTT'yi ele alıyoruz. PTT, 1975 yılında, 
4463 adet işyerinde, 60 500 personel ile milletin ha
berleşme hizmetlerini ifa etmek üzere teşkilâtlanmış 
olacaktır. Tahsis edilmiş sermayesi 1 milyardır. Sa
bit kıymetlerinin değeri, amortismanlar düşüldükten 
sonra net olarak 3 milyarı aşmaktadır. Bu rakamları 
arz etmekteki asıl gayem PTT'nin 01, 02, 03, 06 ra
kamlarından ibaret olmadığını kanıtlamak içindir. 
Süratli bir tempoyla gelişen haberleşme taleplerini 
karşılamak için planda hedef olarak tespit edilen ka
pasite seviyesine erişmenin heyecanı ve çabası için
dedir. Her kuruluşta olduğu gibi, bünyesinin özelli
ğini taşıyan dar boğazlarla karşı karşıyadır. Bunların 
başında yeterli sayıda ve nitelikte teknik ve dil bilir 
eleman temininde, yürürlükteki ücret rejiminin çıkar-. 
dığı personel sorunu gelmektedir. İşletme icabı ve 

j kamu görevinin gereği olarak mahallî şartlara göre 
günün uzun bir süresinde ve büyük şehir ve kasaba
larda gece gündüz hizmete açık tutulması, hafta ve 
diğer tatil günlerinde de çalışmasına devam etmesi, 
hatta artırması zorunluğu fazla mesai problemini or
taya çıkarmakta ve bu durumunu sayın maliyecilere 
bir türlü anlatamamaktadırlar. 

Maliye Bakanlığınca, kuruluşa, yıllık finansman 
ihtiyacı için bütçeden ödenmemiş sermayeye mahsu
ben verilecek paralarla, Hükümetçe yıl içerisinde alı
nan kararların tatbiki için hâsıl olan nakit ihtiyacının 
temininde karşılaştığı zorluklar, bÜhassa havale alı
cıları tarafından hissedilmektedir; yani havale para
ları geç ödeniyor. Programda konulan paranın aynen 
ve gecikmesiz olarak teşekküle tediyesi ve yıl içinde 
Hükümetçe alman kararlardan hâsıl olaca kek finans
man ihtiyacının karşılanması zarurî görülmektedir. 
Yan ödemeler iç yarası haline geldiği için dokunmaya 
cesaret edemiyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 

Bizim de PTT'den istediklerimiz var: 
Her yıl bütçe konuşmalarında tekrar edildiği üze

re; şehir içi telefonlarının santral kapasitesini artıra
rak, uzun senelerden beri sıra bekleyenlerin talepleri
nin karşılanması ve mevcutlarının mikrofonu zedele-

I yecek derecede kızgınlığına neden olmaması. 
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Şehirler ve milletlerarasında daha çabuk ve daha 
kaliteli hizmet arzı. 

Uluslararası, özellikle Libya ile gelişme istidadı, 
gösteren ilişkilere paralel olarak teleks haberleşmesi
nin artırılması. 

Santral kapasitelerinin artırılması gibi geniş kap
samlı genel ve klasik dilekler yanında: 

Memnuniyetle müşahede edilen köy telefon şebe
kesinin, merkez köylere kadar değil, çevre köyleri de 
kapsayacak şekilde genişletilmesi; zengin ve kalaba
lık köylerden çok fakir köylerden, özellikle orman 
içi ve kıraç köylerden cüzî miktarda katılma payının 
alınması. 

Köy tevziatının daha sık ve daha muntazam bir 
hale getirilmesi için köy dağıtıcı kadrolarının takvi
yesi, bunun yanında köy dağıtıcılarının tazminatları
nın bugünkü fiyatlar karşısında seviyesini muhafaza 
etmesi ve bunların tevziatlarını artık hayvan değil, 
motorla yapmalarının kanunî bir gerek haline getiril
mesi ve motorun muhakkak idare tarafından temin 
edilmesi. Halen benzin parası dahi verilmemektedir. 

Büyükçe ilçelerimize, özellikle 500'ün üstünde 
abone olan yerlere artık otomatik santrallarin tesis 
edilmesine başlanılması. 

Özellikle İstanbul ve turistik yerlerdeki şehir içi şe
bekelerinin çok telli kablolarla tesisine devam edil
mesi ve hatta hızlandırılması. 

Memleketimize iftihar vesilesi olacak PTT Araş
tırma lâboratuvarının meyvelerini çok zamandır gö
remez olduk. Eğer yine gümrük handikaplarını aşa
maz bir hale gelmiş, ise, Sayın Bakanın bizzat alâ
kalanarak altılık, onikilik sistemlerden vazgeçtik, iki 
ve dört kanallı sistemlerin imalâtının artırılması ve 
tesislerin, gerek halkımızın ve gerekse Teşkilâtın dört 
gözle beklediği yerlere tesis edilmesi. 

Şehirlerarası otomatik telefonların işletmesini mil
letçe dört gözle beklemekteyiz ve yetenekli, fedakâr 
PTT'ci camiasından da ümitliyiz. 

Santral programlan geç tatbik edildiği için hali
hazır ve müstakbel talepleri karşılamak durumundan 
çok uzaktadır. Buna misal olarak bugün Bandırma' 
ya üç binlik bir santralın tesisi programlanmıştır. Ha
len Bandırmada 2 750 civarında bekleyen vardır; bu
na bin tanede mevcut abone katılırsa bu 3 750 ola
caktır. Bu itibarla, tesis edilecek üç binlik santralı, na
sıl olsa başlanmadığına göre beş binlik bir krosbarla 
değiştirilmesi, şehirde ve işletme bakımından da bü
yük bir memnuniyeti mucip olacaktır. 

Değerli, arkadaşlarım; 
Devlet Demir Yollarına geliyoruz. Yıllardan beri 

süregelen sorunlar gerçekte sanayileşmeye dayalı kal
kınma çabalarını büyük ölçüde destekleyecek olan 
Demiryollarını, bu hizmeti- yapmaktan alıkoymakta
dır. Her fırsatta belirtildiği gibi, çeken ve çekilen araç
ların yetersizliği, hatların geometrik ve fizik standart
larının birçok kesimlerde günün ulaşım gereksinmele
rine karşılık verecek nitelikte olmayışı, sinyalizasyon ve 
haberleşme sistemlerinin tamamlanmamış olması, ör
güt ve işletmeye ilişkin birçok sorunların çözümlen-
meyişi; Demiryollarında düzenli ve ekonomiye daha 
çok katkıda bulunacak biçimde bir taşıma hizmeti 
yapmayı engellemektedir. Bunların dışında, kuruluşun 
devam eden işletme hataları ve aksaklıkları, zararla
rının kamuoyunda dillerden düşmemesine vesile olmak
tadır. 

Gişeden, «Yer yok» cevabını alan yolcu, zar zor 
bindiği trende boş yerleri görünce bozulmaktadır. 

Trenlerin vans istasyonuna vaktinde gelmesi he
yecan verici sürpriz haline gelmiştir. Trenlerdeki te
hirin, bilhassa Ankara - Polatlı arasında kapanması 
beklenirken, artması; yolculuğun keyfini kaçırmakta
dır. Alda gelen şudur; (Söylemeye dilim varmıyor 
ama...) fazla mesai ücreti çıkartılması buna neden ise, 
derhal vaktinde gelenlere prim, geç gelenlere de ceza 
tatbikatını önerebilmekteyim. 

Hareket halindeki araçları kullananların tecrübe
li ve iş başında zinde bulunmaları, en basit işletme 
kaidesidir. İstasyon memurlarının, toplumdan uzak, 
idarecilerinin ilgisizliğine bağlanabilecek nedenlerle 
hayatlarından memnun olmadıkları her hallerinden 
bellidir. Mesaileri, diğer Devlet memurlarının mesai
lerinden daha fazla ve daha yıpratıcıdır ve karşılığını 
alamamaktadırlar. Açıkçası, personel idaresinden bek
lediği alâka ve şefkati bulamamanın ümitsizliği için
dedir. Nakil dileklerinin 7 sene dolmadan tetkik ve 
intaç edilmesi, buna bir misal olamaz mı? 

Bu nedenlerle, personelden, özellikle istasyon per
sonelinden; daha nazik ve daha fazla alâkalı olmayı 
bekleyemiyoruz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var. 

A. P. GRUPU ADÎN A RAİF ERİŞ (Devamla) 
— Velhâsıl, bu kuruluşun en kısa bir zamanda silki
nip, kullanma değeri kalmamış usullerden derhal ve 
cesaretle vazgeçip, zamanın icapları ve uygun metot
lara başvurması, vazgeçilmeyecek bir temenni ve tav
siyedir. 
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Değerli senatörler; 
Denizcilik Bankasıyle, Denizcilik Bankası Deniz 

Nakliyatı Anonim Ortaklıklarını beraber mütalaa ede
rek; bu işletmeler üzerinde sözlerime başlıyorum. 

Türkiye, üç taraftan denizlerle çevrili bir ülkedir. 
Yurt içi ve yurt dışı ulaştırma değerleri incelendiğin
de, bilhassa dış taşımaların yüzde 95'inden fazlasının 
deniz yoluyle yapıldığı görülmektedir, tç taşımalarda 
da deniz yolunun payı büyüktür. Buna mukabil, it
hal ve ihraç mallarımızın anck yüzde 30'u kendi ge
milerimizle taşıyabilmekte ve her yıl 100 milyon dolar 
civarında bir döviz navlun ücreti olarak yabancı ge
milere ödenmektedir. Bu ise, Türk Dış Ticaret Öde
meler Dengesindeki açığın artmasına sebep olmakta ve 
ekonomimizi olumsuz yönden etkilemektedir. 

Ekonomik kalkınmamızı hızlandıracak kaynaklar
dan birini teşkil eden deniz ticaretimizin geliştiril
mesinde, gemi inşa sanayii ile deniz ticaret filomuzun 
önemi büyüktür. Taşıma maliyetlerinin düşük oluşu ve 
ağır parçaların taşınmasına elverişli oluşu nedeniyle, 
denizyolları; hava, kara ve demiryollarına nazaran 
avantajlı durumunu muhafaza etmekte devam edecek
tir. Bu avantajlı durumdan yararlanmak için, deniz
cilik işletmelerinin geliştirilmesinde zaruret vardır. 
İç ve dış sularda uygun hatların seçilmesi, kombine 
nakliyata önem verilmesi, limanların her yönüyle ye
terli hale getirilmesi, artık kaçınılmaz olmaktadır. 

Türkiye'nin ithalatındaki büyüme, ihracatına na
zaran daha hızlı olmaktadır. Deniz taşımacılığına ait 
istatistikler incelendiğinde; bu nedenle Türk limanla
rına boşaltılan yüklerde yılda yaklaşık olarak 3 mil
yon tonluk bir artış olduğu, buna, buna karşılık Türk 
limanlarından yüklenen ihraç vesair mallarında ise 
daha az bir artış olduğu tespit edilmektedir. Bu key
fiyet, ödemeler dengesindeki açığın; giderek daha da 
büyüyeceğine işaret etmektedir. 

Buna mukabil, milletlerarası sularda Türk gemi
leriyle yapılan taşımalarda, son yıllarda olumlu geliş
meler görülmekte ve bu nevi taşımalardan sağlanan 
navlun gelirleri, ödemeler dengesindeki açığın azal
tılması bakımından önemli olmaktadır. Önümüzdeki 
yıllarda bilhassa özel sektör gemilerinin bu alanda bü
yük faaliyet göstereceklerine ilişkin işaretler mevcut
tur. 

Önümüzdeki yıllarda Türk ekonomisindeki ve dış 
ticaretindeki gelişmeler, sanayi ürünlerimizin ihraç 
imkânlarının çoğalması, AET ve RCD ile olan ekono
mik ilişkilerimizin artması, gemi tiplerinde ve taşıma 
şekilîerindeki büyük değişiklikler; deniz taşımacılığı-
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mızın veçhesini değiştrecek ve navlun açığının, bu de
ğişiklikler sebebiyle azalması imkân dahiline girecek
tir. Bu itibarla, teknik ve ekonomik gelişmelere para
lel olarak, şimdiden bilimsel araştırma ve etütlerle 
Türk Deniz Ticaret Filosunun geliştirilmesi imkân
ları planlanmalıdır. 

Ticaret Filomuzda değişik tipte ve tonajda ge
miler vardır. Türkiye 1972 yılından itibaren filosunu 
gençleştirme çabalarına girişmiştir. Zira, deniz işlet
meciliği yönünden gemi yaşlılığı önemli bir sorun ol
maktadır. 

Milletlerarası sularda yapılan taşımaların Türkiye' 
nin navlun ödeme açığı bakımından önemi aşikârdır. 
Gerek yeni gemilerin filoya girmesi, gerekse özel sek
tör armatörlerinin bu alanda daha geniş faaliyet gös
termeleri sonucunda navlun açıklarının azalacağı ümit 
edilmektedir. , 

Türkiye'nin ticaret filosundaki gelişmeler, ödeme
ler dengesindeki açığı azaltıcı tesir yapacaktır; ancak 
gemi inşa ve onarım sanayiinin geliştirilmemiş olması 
halinde; bu olumlu etkinin gemi ithali tesisleri ve ona
rım masrafları nedeniyle azalacağı da tabiîdir. 

Belirli bir ihracat politikasını dışa bağlı olmaksı
zın yürütebilmek, navlun savaşını kazanmak, döviz 
kaybını önlemek, ödemeler dengesini düzenlemek gibi 
nedenlerle bir millî ticaret filosunun vücuda getiril
mesi zarureti vardır. Bu zaruret aynı zamanda, ülke
mizde istihdam imkânı yaratması bakımından da 
önem taşımakta ve gemi inşa sanayiinin kurulması ve 
geliştirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. 

Türkiye'nin denizcilik sorunları, ülke ekonomisi,-
mülî güvenlik ve jeopolitik yönlerden daima hayatî 
önemini muhafaza edecektir. Denizcilik sektöründe, 
malî ve ekonomik ümitler nedeniyle kalkınma planlan-
larında gereği kadar tahsis verilmeyişi, gelişmeyi olum
suz yönde etkilemektedir. 

Türkiye deniz taşımacılığı yönünden, içine kapa
nık bir ülke durumundadır. Dış ülkeler arasında kay
da değer haklar tutamamakta, birçok ahvalde kendi 
yüklerini dahi kendi gemileriyle taşımak imkânından 
yoksun bulunmaktadır. Yeterli bir deniz ticaret filo
muz yoktur. Navlunlar birçok hallerde Türk gemileri 
aleyhine işlemektedir. 

Özel sektör, Türk gemilerine yük vermekten ka
çınmakta. genellikle akreditifler CİF olarak satılmak
ta, Merkez Bankası gittikçe artan navlun transferleri 
yapmaktadır. Yükleyiciler organize olmamışlardır. 
Gemi sahipleri ve yükleyiciler meclisi yoktur. 

Türk ihracatçıları mallarını genellikle FOB fiyat 
ile satarlar. 
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Yük acenteleri ile işletmeciler arasındaki ilişkiler 
iyi değildir ve acentelerin olumsuz tutumları, gemi
lerimizin yük temininde müşkülât doğurmaktadır. 

BAŞKAN — Vaktniz doldu Sayın Eriş, lütfen bağ
layınız efendim. 

A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Devamla) 
— Efendim, aynı müsamahayı bana da gösterirse
niz; iki sayfa kaldı, tekrar kürsüye çıkip işgal etme
yeyim. Mümkün olduğu kadar kısaltabilirim. 

BAŞKAN — Kısaltın lütfen. 

A. P. GRUPU ADINA RAİF ERİŞ (Devamla) 
— Efendim, vaktin darlığı sebebiyle bazı yerleri at
lamak zorunda kaldım; insicam kayboldu, özür dile
rim. 

Belirli, tutarlı, açık ve gelişmeyi teşvik edici, ko-
ordineli genel bir ulaştırma politikası halen yoktur. 
Hükümet tarafından 15 Ocak tarihinde yayınlanan, 
«denizciliği teşvik politikasını» memnuniyetle karşıla
maktayız; ancak, bu politikanın uygulanması için ge
rekli 250 milyon TL.'lık fonun 1975 yılı Bütçesine 
konmasının sağlanması şarttır. 

Bu millî ulaştırma politikasının geliştirilmesi yö
nünde, Ulaştırma Bakanlığınca son iki yıldan beri 
sürdürülen çalışmalar memnuniyet verici olmuştur. 

Bugünkü Türk Hava Yolları 1933 senesinde Millî 
Savunma Bakanlığına bağlı olarak «Hava Yollan Dev
let İşletmesi İdaresi» adı altında kurulmuş; ancak 
1955 yılında şimdiki isim ve hüviyetinde; yani Türk 
Hava Yollan Anonim Ortaklığı unvanını kazanmış-
flr. 

Türkiye içinde ve dışında bir yerden diğer bir yere 
yolcu, posta ve canlı varlık ile eşya ve her türlü hava 
taşımacılığı yapmak, görevlerinin başında gelmekte
dir. 

Türk Hava Yollarında vukubulan müessif kaza
ların kamuoyunun dikkat ve ilgisini üzerine çekmek
te olduğu malumdur. Bu nedenle halkın eleştiri ve 
tenkitlerine de şiddetli şekilde maruz kalmaktadır. 

Bu meyanda, son defa yapılan muazzam zamlar ve 
uçakların birkaç kişi ile gidip gelmesi zam nispetle
rinde isabetsizlik olduğu kanaatini uyandırmaktadır. 
Bazı Amerikalıların bizim uçakları tercih ettiklerini; 
çünkü özel uçakla seyahat etme keyfiyetini elde et
tiklerini ifade ettikleri söylenmektedir. 

Seferlerin iptali ve vaktinde hareket ettirilmemesi 
yolcuların Türk Hava Yollarına olan güvenlerini sars
makta ve haklı şikâyetlere sebebiyet vermektedir. 
Bunların önlenmesi yerinde bir istektir. 

Genel ücret rejiminin sıkıntıları bu işletmede yok
tur; nispî serbestlik içerisinde daha iyi elemanlarla da
ha kaliteli hizmetleri beklemek hakkımızdır, özellikle 
terminallerdeki şık ve güzel bayan memurelerin yüz
lerine biraz da tebessüm gelse daha güzel, daha cici 
olacaklardır. Ağızda sakız, asık bir suratla Türk Ha
va Yollarına yakışmayan memurlara sık sık rastlamak 
mümkündür. 

Çalışma şartlarının bedende yarattığı çöküntüleri, 
kazaların meydana getirdiği, bilhassa aile fertleri üze
rinde bu olayların meydana getirdiği moral çökün
tülerini de hesaba katacak olursak, ekmek parası kar
şılığında hayatlarını ortaya koyan bu personele daha 
dikkat ve itina gösterilmesi gerekir. Ferdî ve sosyal 
haklan üzerinde de idarecilerinin bunlara nekes dav
ranmamalarını dilemekteyiz. 

Sözlerimi burada bağlarken, eleştiriye tabi tuttu
ğumuz büyük müesseselerin hepsinin müşterek derdi 
olan eğitim meselesi büyük masrafları ve büyük çaba
ları icabettirmektedir. Her idare kendi personelini 
kendisi eğitmek yoluna gitmektedir. Acaba bir ulaştır
ma akademisi kurularak bir yere kadar bunlara te
mel bilgiler verildikten sonra bunlar bir ihtisaslaşma
ya tabi tutulsaîar ve hem gençlere bir okul temin etmiş 
oluruz, hem de bu işletmeleri kendi gayelerinden uzak-
laştırmamış olamaz mıyız diye düşünüyorum. Bunun 
da yakın zamanda tahakkuk edeceğinden eminim. 
Çünkü, Denizcilik Okulunun akademi haline getiril
mesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duydum. 

Beni dinlediğiniz için ve zamanınızı işgal ettiğim 
için hepinize teşekkür eder; 1975 yılı Bütçesinin bütün 
Ulaştırma camiasına hayır ve uğur getirmesini dile
rim. 

Saygılarımla. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat, Millî Bir

lik Grupu adına, buyurunuz. 
M. B. GRUPU ADINA HAYDAR TUNÇKA

NAT (Tabiî Üye) — Sayın senatörler; 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında ulaştırma 
sektörü için talep ve kapasite temel olarak ele alın
mış ve bu nedenle de talebi karşılayabilecek altyapı 
taşıt kapasitesi üstünde durulmuştur. Gerçekte konu
ya bu tür bir yaklaşım doğru olmakla beraber, bu ko
nudaki tahminlerin yapılmasında; 

1. Uzun dönemde sanayileşme, 
2. Şehirleşme, 
3. Nüfus artışı, 
4. Millî gelir artışı 

gibi yalnız içe dönük etkenler ele alınmış, Türkiye'nin 
coğrafî durumu, taşıt araçlarındaki teknolojik gelişme-
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nin sonucu, artan sürat, rahatlık, uluslararası ticaret ve ramlı bir kalkınma ile; yani kıt olan iç ve ân kaynak-
kültürel ilişkilerinin çoğalması ve dünya turizminin larımızı en verimli alanlara öncelikle yatırmak sure-
gelişmesi ve az gelişmiş ülkelerin sanayileşme çabala
rının, dış ülkelerde çalıdan isçilerin, dünyanın üç bü
yük kıtasını birbirine bağlayan Türkiye'nin hava, ka
ra ve deniz ulaştırrnasındaki talep ve kapasiteyi doğru
dan veya dolaylı olarak etkileyeceğine tahminlerde yer 
verilmediği için plan hedeflerinde doğru ve gerçeklere 
uygun biçimde saptanamamıştır. Dünyadaki gelişme
leri ve bunun ülkemize olan etkilerini gözönüne alma
dan yapılmış elan tahminlere göre saptanmış plan he
deflerinin dahi çok gerisinde kalan fizikî, gerçekleşme
ler, zamanın ve doğa" koşulların yıpratması ve çığ gi
bi büyüyen ihtiyaçlar karşısında her geçen gün ulaştır
ma sorunlannuzı çok daha içinden çıkılmaz bir hale 
getirmiştir. 

Pianlı kalkınma döneminin 12 ydını geride bıraka
rak, 13 ncü yılına giriyoruz. 15 yılda bir çok sorun
lar çözümlenmiş olacakın 5 yıllık kalkınma planlarının 
dünya görüşünden yoksun, yalnız içe dönük bir gö
rüşle yapmış olduğu tahminlere göre saptanmış amaç, 
ilke ve tedbirlerden acaba hangileri uygulandı, diye
rek 12 yıl geriye baktığımızda, 1 nci Beş Yıllık Plan
da belirtilen hedeflerin yıllık programlarda tekrarlan
dığını ne garip ki, 2 nci ve 3 ncü Beş Yıllık Planlarda 
da aynen değilse bile, deklşik ifadelerle tekrar edil
diğini görüyoruz. Planın bir ulaştırma politikasının 
saptanması, yük ve yolcu taşımacılığındaki düzensiz-

. ligin giderilmesi, haksız rekabetin önlenmesi yolunda
ki 12 yıldan beri yandan uyarılar ve alınması öngö
rülen tedbirler şimdiye kadar gelmiş geçmiş hiçbir 

tiyle çok daha yüksek bir kalkınma hızı elde etme
miz mümkündür, 

Türkiye; kalkınmasını yalnız, 1965'de millî gelir 
şu kadardı, 1975"de ise bu kadar oklu diyerek içe dö
nük bir karşılaştırma ile de yetinemez,. Komşularımız 
ve diğer dünya ulusları ile kendimizi karşılaştırdığı
mızda, yerimizin nerede olduğunu bilmemiz gerekir. 
Artık uluslar, eskiden 50 yılda yapılan işleri şimdi 5 -
10 yıla sığdırıyorlar. Bu nedenle çok ileri hedeflerin 
santanmas; ve bunun için gerekli fedakârlıkların bi
linçli bir biçimde durmaksızın hedef elde edilinceye 
kadar sürdürülmesi zorunludur. 

PTT, Kıbrıs'la telefon, telgraf ve posta' işlerim 
çok kifayetsiz olarak kaç ay sonra yapabildi? Kıbrıs' 
taki Tinıbu yeni adı Ercan Havaalanını daha dan tra
fiğe açabildik. 

Kum bölgesinde ise, yeniden yapılan bir havaala
nı uluslararası trafiğe açıldı. Durum ortada. Kıbrıs 
Türk bölgesinin haberleşme ve ulaştuma yönlerinden 
dünya ile bağlantısı âdeta kesilmiş; halbuki, Kıbrıs 
Türk bölgesinin ekonomik kalkınması, ulaştırma ve 
haberleşme sistemlerinin hızla geliştin*mesiyle çok ya
kından ilgilidir. 

Dünya haritasına baktığımızda, Türkiye'nin Avru
pa, Asya ve / " 

[ denizyollarının ÖTÎC 
ğo kolayca görülür 

\, kara v 
rde oklu 

îıen 

bakan tarafından dikkate ainmarmş, bu nedenle ola
cak. ki, her biri günlük işleri içinde ve kendi özel oo- j 
litikaları arasında hiçbir iz bırakmadan silinip gitmiş 
terdir. 

Avrnpanm Kuzey - Batı ve Güneyde. 
| rayollarmm bir kısmı Eelgrad. bir kunu Sofya, bir 
j kısmı Selanik üzerinden Romaya, Çekoslavakya, Po

lonya, Macaristan, Almanya, Fransa, İsviçre, italya, 
Yugoslavya, Yunanistan ve Duigartistan'ı Türkiye'ye 
bağlar. Bunların çoğu Edirne'ye ulaşır. Karadeniz 

Planı ve programları yapan kendileri, uygulama- kıyısından Burgaz Tirnova üzerinden gelen bir yol 
yan ve uygulayamayan yine kendileri. Kalkınma için Kırkiareli'ne, Selanik'ten gelen yol ise İpsala'da Tür-
ülkemizin mevcut kapasitesinin böylesine hareketsiz kiye'ye ulaşır. 
ve işlemez bir halde bırakılmasının sorumluluğunu da yine bu ülkelerden gelen demiryolları Yugoslav-
kimse üzerine almıyor ve bir başkasını suçluyor. Oy- y a v e Bulgaristan'da birleşerek Sofya üzerinden Edir-
sa, imzalı belgeler, istatistikî bilgiler ve gerçekler orta
da. Bunları, gerçek dışı parlak nutuklarla örtmek 
mümkün değildir. 

ne'ye ulaşır. Avrupa - Asya ve Ortadoğu hava trafi
ğinin büyük bir bölümü Yeşilköy Hava Limanından 
geçer. Karadeniz kıyısındaki ülkelerin Akde re cü 

Türkiye'de Anayasa gereği plan ve programlar ya- S-r denizlerle olan bağlanksı istanbul 2oğa 
pılmakta; fakat uygulama plana ve programa göre m a r a Denizi ve Çanakkale Boğazlarından geçer. Trab-
yapılmamaktadır. Millî gelir, artışı hesaplarına göre z o n v e İskenderun Limanlan, İran ve Irak için ihraç 
Türkiye her yıl % 7 dolaylarında bir kalkınma hızına ve ithal limanlarıdır. 
ulaşmış görünmektedir. Plan ve programsız Çf 7 gibi Dünya ticaretinin gelişmesi, turizmin artması, işçi 
bir kalkınma hızı elde edildiğine göre, plan ve prog- hareketleri, ham ve mamul maddelerin ucuza nakli 

— 539 



C. Senatosu B : 34 13 . 2 . 1975 O : 2 

gibi konular en kısa yolların birleştiği bölgelerde bu
lunan Türkiye'nin transit taşımacılığındaki önemini 
bir kat daha arttırmaktadır. Fakat, Türkiye ulaştır
ma politika ve planlarında bu konuları ihmal ettiği 
için bu avantaj ona ağır bir yük olmakta, kendi iç 
ulaşımını düzene sokamadığı bir yana, birde dıştan 
gelen bu zorlama ve baskılar nedeniyle artan hava, ka
ra ve deniz trafiği karşısında hergün biraz daha acze 
düşmektedir. 

Hava Limanları, lerminai binaları artan yük ve 
yolcu kapasitesini karşılayacak yeterlikten uzaktır. 
Yeşilköy Hava Limanının bütün tesisleriyle yapımı 
kısa zamanda sona erdirilerek hizmete sokulsa dahi 
ihtiyaca cevap veremiyecektir. İkinci bir hava iima-
nıma uygun bir yerde yapımına hemen başlanmalı
dır. Limanlarımızın yükleme ve boşaltma sistemle
ri iyi değildir, süratle düzeltilmelidir. 

İrak petrolünü İskenderun'a akıtacak boru hati
finin yapımına başlanmıştır. İran'ın doğal gaz boru 
hattı projesinde İskenderun'a bağlanırsa Türkiyenin 
transit taşımacılığındaki önemi daha da artacaktır. 
Irak ve İran'm artan petrol gelirleriyle orantılı ola
rak Avrupa'dan yapmakta oldukları ithalât, kara ve 
deniz yollarında büyük bir tasıma isteği yaratmıştır. 
Trabzon - İran transit yolunun süratle düzeltilmesi, 
Ankara - Van - Kotur demiryolunun daha süratle ve 
düzenli işletilmesi gereklidir. Irak'ı Türkiye'ye bağla
yan demiryolları yeni yapımlarla muhakkak surette 
kısaltılın alıdır.' 

Komşumuz Buiparistam anlaşmalara rağmen 4 
bin vagonu Türkiye üzerinden Suriye : Irak ve İran'a 
kaydırıiamıyarak Bulgaristan'da bekletilmesinden şi
kâyetçidirler. Transit taşımacılığından Yugoslavya 
ve Bulgaristan büyük gelirler sağladıkları halde Tür
kiye bu olanaklardan yararlanamadığı bir yana, bir 
dar boğaz teşkil ederek tıkanmalara sebep olmakta
dır. Bunlara bir çare bulmanın zamanı çoktan gelmiş 
ve geçmiştir. Dünya Bankası, bu yolda yapılacak bü
yük proje yatırımlarının âış finansmanı için gerekli 
parayı verebilir. 2^.:r, Türkiye bu dar boğazları kısa 
zamanda açmak için projeleri yapıp gerekli tedbirleri 
almaz ve ulaştırma sorununa önemle eğiîmezse, hem 
kalkınmasını geciktirecek, hem de trafik kazalarında 
demiryolu, denizyolu, hava ve karayollarında insan 
ve araç kaybı çok daha hızlı bir artış temposuyle 
yükselecektir. İşin çok ilginç bir yönünde sorumlu
ların gerekli tedbirleri hiç veya zamanında almamala
rı nedeniyle her yıl binlerce kişi hiçbir suçları olma
dığı halde ölüme sürüklenmekte veya sakatlanmakta

dır. Fakat, bunlar için ne kimse yürüyüş yapmakta, 
ne de Parlâmentodan araştırma heyetleri gönderilmek
te, Türkiye'de olan kazaların çoğuna kaza demek bi
le yanlıştır. Bunların çoğu bir tür cinayettir. Bunla
rın gerçek suçlan işbaşına gelen sorunlardır 

Uzak mesafelerde denizyolu taşımacılığı ucuz ve 
kârlıdır, karayolu taşımacılığında, demiyolu nakliyatı 
büyük kapasitesiyle uzak mesafelerde karayoluna 
oranla daha ekonomiktir. Fakat, katarların hızları 
Avrupa standartlarına yakîaştınimaîı, vagonlar yol
larda kesilmemelidir. Avrupa. Dizellerden - Elektrikli 
trenlere geçmiş ve şimdi de yakın gelecekte saate 300 
km. hız yapacak trenleri sefere koymayı planlıyorlar. 
Biz satte 30 km. ile onlara nasıl ayak uyduracağız. 
Çift hat demiryolları yapımına ve elektrifikasyona baş
lanmalı ve sinyalizasyona hız verilmelidir. Yolların 
fizikî ve geometrik standartları artırılmalıdır. 

Ankara'dan - Kırıkkale - Çerikli - Çorum - Mer
zifon üzerinden Devletin yaptırmış olduğu güzel yol
larda bir ücret ödemeden Samsun'a yük ve yolcu ta
şıyan otobüs, taksi ve kamyonlarla 5 - 8 satte gidilen 
bir yolda, Ankara - Kayseri - Sivas - Amasya üzerin
den Samsun'a iki günde varan tren nasıl rekabet etsin. 
Hem bu ekonomik olmaktan da çıkmıştır artık. Bu
na benzer demiyolu bağlantıları süratle ekonomik ve 
kısa yollardan geçirilecek yeni şebekelerle geliştiril
melidir. Bu bir zorunluluktur. Böylece Devlet Demir
yolları İşletmesini daha ekonomik bir düzeye ve iş
letmeye sahip olabilir. 

Kendi ülkemizde mevcut, kömür ve su enerjile
rinden üretilecek elektrikle bu hatlarda ekonomik ve 
hızlı trenler işletmek mümkündür. Ve kara ulaştırma
cılığında demiryolu politikası yeniden saptanarak mil
yarlar değerinde ve ekonomik kalkınmamızda büyük 
payı olan bu şebekenin elden çıkmasına göz yumul
mamalıdır. 

Avrupadan gelecek trenlerin Boğazı bir tünelle 
Anadolu'ya geçişi projelerinin yapımı ve uygulama
ya konulmasında da geç kalınmamalıdır. Bugün eli
mizde fırsat ve zaman vardır. Yarın Yeşilköy Hava 
Alanının güvenlik, yolcu, ve yük taşımacılığına uygun 
olmaması nedeniyle uçak şirketlerinin Yeşiyköy yeri
ne Beyrut veya Atina'yı seçmeleri gibi bir durumla 
karşılaşırsak hiç şaşılmamalıdır. Çünkü, bugünün 
teknik olanakları herşeyin üstünden gelecek güçtedir. 
Zoru, kolay, imkânsızı, imkân dahiline sokabilir. Ken
di sistemlerimizi bu olanak ve gerçekler gözönünde 
tutularak süratle düzenlenmelidir. Zaman çok azal
mıştır. 
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Adapazarındaki vagon fabrikası daha iyi vagonlar 
yapabilecek olanaklara sahiptir. Bu olanaklardan da
ha iyi vagonlar yapılması için yararlanılmalı ve kapa
site tam olarak kullanılmalı ve bunun için de gerekli 
ödenek ayrılmalıdır. 

Deniz ulaştırmasında iç hatlarda karşıdan kar
şıya geçişlerin yararlarından bundan önceki yıllarda 
yapmış olduğumuz konuşmalarda uzun uzun söz et
miştik. 

İstanbul - Bandırma arasında sefere başlıyan fe
ribotun zamanla ne kadar isabetli olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır. İtalya - İzmir, Mersin - Magosa - Bey
rut hatlarında da işletilmesinin çok yaradı ve ekono
mik olacağından hiç kuşku duymadığımız feribot se
ferleri için elde mevcut gemiler yeterli değildir. Re
vizyon için bunlardan bir veya ikisinin havuza alın
maları halinde seferler yapılamıyacaktır. Boş duran 
veya kapasitesinin çok altında çalışan tersanelerimize 
bu tür süratli gemilerin yapımı için siparişler veril
melidir. 

Ticaret filomuzun kendi tersanelerimizde yapıla
cak gemilerle takviye edilmesine önem verilmelidir. 
İthalât ve İhracatımızı yabancı gemilerin taşıması 
hiçbir zaman belirli bir oranı geçmemelidir. THY.'nin 
yeni ve modern uçaklarla takviyesi uygun olmakla be
raber bunlarla orantılı olarak, bakım, işletmecilik ve 
hizmetin geliştirilmemiş olması, seferlerin düzensiz 
ve gecikmeli yapılması, yolculara uçakların kalkış ve 
inişleri hakkında zamanında doğru bir bilgi verilme
mesi, rezervasyon işlerindeki aksaklıkların hâlâ gide-
rilmemiş olmasına, altyapı tesisleri ile, seyrüsefer yar
dımcılarının noksanlığı ve yer hizmetlerinin yetersiz
liğini de katarsak, bu güçlü ve modern filonun sağla
mış olduğu olanakların iyi kullanılamadığı kalın çiz
gilerle belirtilmiş olur. Son üç kazanın en büyüğü olan 
DC - 10 - 10'nin Paris yakınlarına düşmesinin neden
leri eğer yapım hatası olarak saptanmış ise, bu yapım 
hatasının zamanında düzeltilmemiş olmasında THY' 
nın payına düşen sorumluluk var mıdır? Varsa, bu 
sorumluluHar hakkında bir işîem yapılmış mıdır? 

F - 28 Yolcu Uçaklarının teknik noksanlıkları ve 
yolcu taşımasında pek güvenilir olmadığı yolundaki 
açıklamaları İzmir ve İstanbul'da düşen F - 28'lerin 
doğruladığı yolundaki iddiaların yoğunlaştığı şu gün
lerde Ulaştırma Bakanlığından doyurucu ve inandırı
cı cevap bekliyoruz. 

Yeşilköy'e inişe gelen F - 28'in asıl düşüş nedeni 
araştırmalar sonucunda açıklanacaktır, elbet. Ancak, 
uçağın düşüş nedeni, olmamakla beraber, düşmesinde 

büyük bir etkisi olan Meydan ışıklarının 22 saniye
lik sönüşü üzerinde önemle durulmalıdır. Devlet Ha
va Meydanlarının kendilerine verilmiş olan görevi yap
madığı kanısı her geçen gün biraz daha yaygınlaşmak
tadır. Gecenin karanlığında inişe geçen ve pisti karşı
layan bir uçak o anda iniş pistindeki ışıkların söndü
ğünü görünce elbette inişten vazgeçer. 22 saniye 300 
km. hızla inişe geçen bir uçak ipin oldukça uzun bir 
zamandır ve bu sürede uçak 2 000 m. bir mesafeyi 
geçer. Verilen saatte cereyanın kesileceği kendilerine 
iki kez bildirilmiş olan, Yeşilköy Hava Meydanındaki 
sorumlu nöbetçi personel, hazır vaziyete geçip, o saat
te inişe geçmesi muhtemel bir. uçağın iniş anında pist 
ışıklarının sönmesinden dolayı doğacak tehlikeyi bi
lerek bunu önlemek için gerekli tedbirleri almaları lâ
zım gelirdi. Ceryanın kesileceği bildirilen saatte, iniş
te bir uçak ve kalkış için bekleyen diğer bir uçak bu
lunduğu halde ilgili personel görev ve sorumlulukla
rının gereğini yaparak bu kazayı önlemeleri mümkün 
iken, bunu yapmayarak, jenaratörlerin otomatik ola
rak 22 saniye gecikme ile devreye girmelerini bekle
mişlerdir. Bu nedenledir ki uçak iniş yapmamış, ikin
ci bir iniş denemesi için havalanmak zorunda kalmış 
ve kaza eh. bundan sonra meydana gelmiştir. Yolcu
larını ve uçağını çok kötü hava şartları altında Yeşil
köy Havaalanmma getiren pilotların, inişe geçtikleri 
halde, böyle bir ihmal nedeniyle iniş yapmamış olma
sı sonucunda bu kaza meydana gelmiştir. Bu kaza 
pist üzerinde de olobilirai. Çünkü, pilotlar gece iniş-
• 
• erinde pist ışıklarından yararlanırları Işıklar olmazsa 
iniş de yapılamaz. Görevlerini ihmalleri açık olan bu 
personel halikında DHM. Genel Müdürlüğü ve Ba
kanlık bir kovuşturma açmış mıdır? Yoksa, bu olay
da DHMİ'nin bir ihmal ve suçları olmadığı görüşün
de midirler? 

Bir başka konuya değinmek istiyorum. Bundan 
önceki Hükümet programında bir «Fider 3 i ne» proje
si vardı. Bu projeye göre, daha küçük meydanlardan 
toplanacak yolcular küçük uçaklarla anameydanla-
ra getirilecek ve anahat yolcu uçaklarına yolcu taşın
mış olacak veya anameydanlardan küçük meydan
lara yolcu taşıyacaklar. Hava trafiğine açılacak her 
meydan asgarî, hava kontrol, hava seyrüsefer yardım-' 
alarmı, güvenlik tedbirleriyle, yolcu terminal bina
ları gibi birçok kolaylıkları ve bunları işletecek per
soneli de gerektirir. Bunun maliyeti hesaplanmış mı
dır.? Üstelik otobüs ve minibüslerle, karayollarında 
çok ucuza ve uçaklardan daha kısa zamanda yapılan 
(terminal - meydan, meydan-terminal gidiş ve gelişle
ri için harcanan zaman) yolcu taşımacıhğıyle rekabet 
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edebilecek midir? Diğer taraftan mevcut kapasitesini 
iyi kullanamayan THY anaucuş yolları üzerindeki 
iç yolcu isteklerini dahi karşılayamaz iken ve de de
vamlı zarar ederken, yeni açılması düşünülen Fider 
îine'nin masraflarını nasıl ve nereden karşılayacak
tır.? 

İyi düşünülmeden .ve iyi hesaplanmadan yapılacak 
bu ve benzeri girişimlerden bazı firmalar ve kimse
ler yararlanabilir; ama mevcut koşullar altında THY' 
nin dolayısıyle Devle'.in zarar edeceği muhakkaktır. 
Her ne kadar bu konuda Ulaştırma Bakanlığınca yap
tırılmış bir yapılabilirlik etüdü varsa da, daha çok 
varsayım ve sergilere davandınlmış olduğu için bu 
etüdün güvenirlilik derecesi kuşku verecek düzeyde
dir. 

PTT'nin çalışmaları ve kapasitesi, istek ve ihtiyaç
ları karşılamaktan çok uzaktır. Televizyon şebekesi
nin yayamlaştzrilmasmdan doğan kapasite ve olanak
lardan da, hâlâ ilkel yöntemlerin uygulanması ne
deniyle yeteri kadar yararlanamamaktadır. Örneğin; 
şehirlerarası telefon konuşmalarında önce, bir hanıma, 
konuşulacak şehir ve konuşulacak numaralar yazdı-
nlmakta ve sonra bekleme faslına geçilmektedir. Şan
sınız varsa, bir süre sonra sizi başka bir operatör ara
yarak konuşmayı sağlamaya çalışır. Bu ise çok eski 
bir yöntem olup, batı ülkelerinde 40 - 50 yıl önce 
uygulamadan kaldırılmış sonra da şehirlerarası ko
nuşmalar da otcmatikleştiriîerek, aradaki operatör de 
kaldırılmıştır. 

Bizdeki bu ilkel yöntem hemen değiştirilmelidir. 
Şehirlerarası numarayı çevirdiğimizde, karşımıza çı
kan yazıcı operatörün yerini, konuşturucu operatörün 
alması, telefon konuşmalarım en azından bir veya iki 
kat hızlandıracaktır. Bunun yapılamama nedeni yer 
darlığına bağ'anıyo^sa, bunun geçer bir özür olma-
cî'ğı açıktır. Pazı büyük şehirler arasındaki telefon 
konuşmalarının otomatik olarak yapılacağı yetkililer 
tarafından birkaç yıl önce ilân edilmişti. Ondan vaz
geçtik. Şehirlerarası konuşmalarda, önce, yazıcı ope
ratör kaldırılarak yerini konuşturucu operatör alsın 
yeter. Bundan aboneler de, PTT idaresi de kârlı ç;-
kacaktır. 

Yurt içi, yurt dışı ve Uluslararası PTT hizmet ve 
ihtiyaçlarındaki hızh artış karşısında, Türkiye bu gi
dişle bir darboğaz ve tıkanıklıklara neden olmakta, 
günlük ihtiyaçlara dahi cevap vermemektedir. Haber
leşme ve PTT hizmetlerinin ölçüsünde genişleyerek 
hızla artması modern elektronik cihazların ve uydu
ların haberleşme hizmetlerine sokulmaları, sorunun 
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çözümlenmesi ve ihtiyaçların karşılanmasını kolay
laştırmaktadır. Bu nedenle PTT idaresi en son tek
nolojik gelişmeleri gözönüne alarak onlardan yarar
lanmalı ve büyük şehirlerin dışında, haberleşme ve 
PTT hizmetlerinin bugün ve gelecekte yoğunlaştığı ve 
daha da yoğunlaşacağı bölgelerde büyük, haberleşme 
ve dağıtım merkezleri kurmak üzere geniş arazi satın 
alarak şehirlerin pahalı ve dar binalarmdaki sıkışık 
durumlardan kurtarılmalıdır. Bu konularda bugün 
dahi çok geç kaimmiş olduğunu söylersek bir doğruyu 
belirtmiş oluruz. 

TRT'nin radyo ve Televizyonları ile yurt sathı
na yayılarak geniş bir kütleye hitap etmesini çok 
olumlu karşılıyoruz. Dil ve kültür birliğimizi gelişti
recek, kalkınmamızın bilinçlenmesini sağlayarak ülke
mizin kalkınmasına büyük katkıları olan TRT'nin ya
yınlarının, elektrikten yoksun olan 20 binden fazla 
köylümüzde de izlenebilmesi için daha küçük ve 
ucuz, pille veya akümülatörîe işleyen taşınabilir tele
vizyon cihazlarının yapılmasında hükümetlerin gös
termiş olduğu ilgisizliği burada belirtmek isterim. 

Kurulmuş ve kurulacak elektronik sanayi için halk 
tipi ucuz tek kanallı televizyon cihazları yapımı şart 
koşulman ve bu sanayinin Türkiye'de gelişmesi için 
Devlet, PTT, Ordu Yardımlaşma, Hava, Kara ve 
Deniz Kuvvetleri Vakıfları bu sanayie katılmalıdır. 
Bunun Türkiye'de pazarı vardır, alıcısı vardır. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum, bir ulaş
tırma politikası saptanarak, ulaştırma hizmetlerinin 
düzenlenmesi, denetiminin bir elden yapılması, îirnan-
L-ırm bir başa bağianmasi, Bakanlığa bağlı kuruluş-
h rm borçlarının konsolide edilerek, bunların verim
siz ve düzensiz çalışmalarının sebep olduğu zararla
rın önlenmesi yolunda bugüne kadar yapılan öneri 
ve temennilerden hemen hiç birinin şimdiye kadar 
dikkate alınmadığını üzülerek belirtmek isterim. 

Her yıl zarar eden bu kuruluşların, bazılarının ela 
kâr ettiği yıllık bilançolarında gösterilmekte ise de 
bunun gerçekle ilgisi olmayıp, personele, ikramiye ve
ya prim vermek için yapılmış muhasebe oyunların
dan başka bir.şey değildir. Kâr etmeyen kuruluşla
rın prim veya ikramiye dağıtmalarını kanun yasak
ladığı için bu yola yıllardan beri başvurulmakta ve 
hükümetler de buna göz yummaktadırlar. Bu neden-' 
lerîedir ki, bu kuruluşlar kendi kendilerini düzeltme 
•ihtiyacını duymamakta ve Devletin müsamahasıda 
bunda önemli bir etken olmaktadır. Bu daha ne ka
dar devam eder bilinmez, kalkınmamızın îokomatif 
görevini yüklenen bu kuruluşların her yılkı zararla-
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rı, ekonomik kalkınmamızı geciktirmekte önemli pay
ları olduklarını burada belirtmek yerinde olacaktır. 
Bu başıboş ve sorumsuz gidişe dur diyebilecek bir 
hükümetin, özlemini yıllardan beri duymaktayız. 

Bugün demir ve cleniz yollarında toplu sözleşme
ler, malzeme fiyatlanyle, fııel - oii'e yapılan zamlar 
maliyetleri her geçen gün roket hızıyîe artırırken, yol
cu ve yük taşınmasmdaki fiyatların 6 yıl öncesi dü
zeyde kalması, ne ekonomi ve ne de işletmecilikle 
bağdaşmaz. 1961 Anayasası ile yeni bir düzen getiril
miştir: Grev, toplu sözleşme, lokavt. 

Toplu sözleşmelerle işçiler, kanun veya kararna
melerle personel giderlerinde meydana gelen artışla
rın, zaten kâr etmeyen bu işletmeleri felce uğratacağı 
bir gerçektir. 

Fuel-oil'in tonu 500 liradan 1 500 liraya çıkmış
tır. Devlet bütçesi artık, kamu kuruluşlarının bu 
tür zararlarını karşılayacak kaynaklardan yoksundur. 
Yatırımlar yapılamamaktadır. Gerekli tedbirler za
manında alınmazsa bize göre çok geç kalınmıştır. 
Yakın zamanda bu işletmeler de güvenirlilik sınırlan 
dışına çıkacak, kazalar birbirini izleyecek ve iflas ka
çınılmaz olacaktır. Bunu da Türk ekonomisinin çö
küşü izleyecektir. Bunun sorumluları, ekonominin 
gerektirdiği zorunlu kararları şu veya bu nedenle 
almayanlar v.̂ ya onu geciktirenler olacaktır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
M. B. GR.UPU ADINA HAYDAR TUNÇKA-

NAT (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan 
ikazınıza. 

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygılar ve 
teşekkürler sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini belirtecek sayın 
üyelere geçiyorum. 

Sayın Karaosmanoğ'.u, buyurunuz efendim, 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 

Yalnız Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ile ilgili ola
rak değil, bütün bakanlıkların bütçelerinin Yüce 
Meclisler huzurunda müzakeresi sırasında, gerek grup
lar adına yapılan konuşmalarda, gerek sayın üyele
rin kişisel olarak yaptıkları konuşmalarda, ilgili ba
kanlıkların ve bağlı müesseselerin çeşitli problemleri, 
çeşitli aksaklıkları, yapılması lâzım gelen, yerine ge
tirilmesi lâzım gelen hususlar bütün çıplaklığıyle or
taya atılır. Bu arada, vatandaşların belli hizmet saha
larında, içinde bulundukları sıkıntılar ve şikâyetler de 
yine bütün detayianyle dile getirilir. 

Şurası bir gerçektir ki, Yüce Parlamentoların büt
çe müzakereleri sırasında yapılan eleştirilerden sonra 
bu çatı altından ayrılmalarından sonra, maalesef il
gili bakanlıklar her nedense isteyerek veya istemeye
rek malî imkânsızlık, teknik yetersizlik, şu veya bu se
beplerle konulara ciddî surette eğilemedikleri bir 
gerçektir. 

Yani şunu demek istiyorum muhterem arkadaşla
rım; Yüce Parlamento kurulduğu tarihten bugüne ka
dar, yüksek huzurlarınızda dile getirilmeyen hiçbir 
mesele kalmamıştır. Her melese bütün yönleriyle açı
ğa vurulmuştur, eleştiriler yapılmıştır; ama bu eleş
tirilerden müspet sonuç çıkaracak şikâyetlerin, belli 
sahalara göre ele alınarak, bunların müspet şekilde 
realize edilmesi, koordine edilmesi yolundaki çalış
malar da maalesef istediğimiz şekilde ve şartlarda ye
rine getirilememiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı; Devlet Demiryolları, PTT 
Genel Müdürlüğü, Devlet Hava Meydanları İşletme
ci Genel Müdürlüğü, Denizcilik Bankası Amonim Or
taklığı ve Türk Hava Yolları gibi hakikaten büyük 
dev müeesseseleri bünyesinde taşıyan bir Bakanlıktır 

Benden önce konuşan muhterem arkadaşlarım 
çeşitli konulara temas ettiler. Ben vaktin darlığı mu
vacehesinde yüksek huzurlarınızı fazla işgal etmeden, 
önemli gördüğüm bir iki noktaya kısaca temas etmek 
ister 'm* 

PTT İdaresi, İktisadî Devlet Teşekkülü haline gel
dikten sonra, hakikaten daha rasyonel çalışabilme im
kânlarına kavuşmuş ise de bugün posta, telgraf tele
fon hizmetleri içerisinde vatandaşların ve ilgililerin en 
fazla müşteki oldukları konu telefon hizmetleridir. 

Şunu da hakkaniyetle kabul etmek lâzımdır ki, 
telefonların teknik yönde Batı devletleri seviyesinde 
realize edilmesi için sadece şikâyet etmek bir anlam 
taşımaz, bu şikâyetlerin ışığı altında, gerek ilgili ba
kanlıkların, gerekse Yüce Parlamentonun birhassa te
lefon yatırımlarına özel dikkat ve itina göstermesi lâ-
zımgeldiği kanaatini taşımaktayım. 

Yatırım, Master Planı çerçevesinde, rasyonel bir 
şekilde, belli bir süratle, yatırım programı hazırlan
madığı müddetçe, telefondan olan şikâyetler maale
sef devam edecektir. Konu sadece şehirlerarasında 
vazife gören telefon memurlarından şikâyetçi olma
dan öteye büyük anlam taşır. Esas mesele, yatırım
ların istenilen düzeyde gerçekleşmeyişidir. Çünkü, bu 
bünye içerisinde en fazla rantabl olan konu Telefon 
îşletmesidir. Zira, telefon gelirleri bu hizmetleri karşı
layacak ve genel bütçesinde PTT"ye kâr sağlayacak 
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düzeydedir. Binaenaleyh, bu yatırımları süratle ger
çekleştirip, beynelmilel ölçüler ve yüksek standartlar
da kurulman ^e geliştirilmesi büyük fayda sağlaya
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Aktüel olarak uçak kazaları; içinde bulunduğu

muz bir konu, olarak maalesef gerek Paris yakınları
na düşen, gerekse geçenlerde İstanbul Yeşilköy'e iniş 
yaptığı sırada pasgeçişten sonra denize düştüğü ifade 
edilen uçak kazamız, hakikaten memlekette büyük 
reaksiyonlar yaratmıştır. Meseleyi teknik zaviyeden 
mütalâa edecek değiliz, Şunu hakkaniyetle ifade et
mek gerekir ki, pilotlarımız, THY personeli hakika
ten feragatle, ciddiyetle çalışmakta olan kişilerdir. 
Penim anladığım, bildiğim kadarıyle sivil pilot yetiş
tiren kaynaklarımız yoktur; ama Türk Hava Kuvvet
lerinin çok kıymetli personeli zamanla oradan ay-
rhi/ak THY bünyesinde çalışmaktadırlar ve hakika
ten pilotlarımız dünya çapında, mevcut imkânlar içe
risinde gayet iyi vazife gören, birçok fedakârlıklara 
katlanan. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü bünyesinde;:! ban aksayan hizmetlerin 
scrumhıluhdarmı dahi bazı noktalarda üzerlerine al
dıkları ifade edilen bir ortamda başarılı cırnaktadır
lar. Kaza oluyor, Alîalını isidir, takdiridir. Bu kaza
larda hayatlarım kaybede? 
anmayı da bir borç bilirim, 

irimizi rahmetle 

üıuü terem arkadaşlarım, 
.Meseleye pratik hâl çaresi bulmak mümkündür. 

Türk Hava Yollan Anonim Şirketi hususî kanunla 
kurulmuştur. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü, bildi.Çin kadarıyhe bir Devlet dairesi 
şeklinde idare edilir. Her halde 2490 sayılı Kanun 
hükümlerine tabidir. Yalnız, vatandaş gözünde her
hangi bir aksaklık olduğu zaman, yolcu sözünde ak
saklığın Türk ^oliannda mı, ver hizmetin - ' .3 mı 
olduğu baklandaki kıstasların değerlendirilmesine im
kân yok. Bizim için mühim olan aksaklığın nereden 
geldiği, nasıl düzeltilmesi gerektiği hususunda ciddî 
çalışmalar yapmaktır. 

Benim şahsî- kanaatim; Devlet Hava Meydanları 
işletmesi Genel Müdürlüğüne sivil havacılığın bu
günkü tekniği, bugünkü teknolojisi, bugünkü yüksek 
standartlar muvacehesinde gereken nispette ilgi gös
terip, gereken nispette ödenek verememektejdz maa
lesef. Bütün bunlara zamimeten malum bürokratik 
Devlet zihniyetinin 2490 sayılı Kanunun dar kalıp
ları içerisinde, o büyük formaliteler içerisinde, sü
ratle gelişen bu teknolojiye ayak uydurabilmek, gü

nün icabetîirdiği şekilde gereken teknik, tesisat ve 
malzeme ile meydanları donatabilmek, gerekse yatı
rımları süratle yapabilmek için, her şeyden önce bu 
zihniyeti değiştirip, bu müesseselere itimat edip, har
cama imkânı veren, süratle malzeme alabilmelerini, 
süratle iş yapabilmelerini sağlayacak imkânların ve
rilmesinin zarurî olduğu kanısını taşıyorum. Sayın 
Bakanımızdan ve ilgililerden çok rica ediyorum der
hal mevzuat çalışması mı yapmak lâzım, ne yapmak 
lazımsa, bunları süratle yerine getirelim. Artık bu kla
sik devlet zihniyetinden kurtulalım, sivil havacılığın 
gerektirdiği rasyonel standartlara bir an önce kavuş
manın çarelerini arayalım ve bunları bulahm. Mese
le o kadar zor değildir. 

Maalesef şu ela bir gerçektir ki, bugün bürokra
tik kademelerde deruhteyi mesuliyet edebilme imkân
ları maalesef şu veya bu sebeple büyük çapta yitiril
miştir. Şu veya bu şekilde bazı teknik komisyonların 
kamuoyu muvacehesindeki ve 2490 sayılı Kanunun 
tatbikatı muvacehesinde bilerek veya bilmeyerek, is
teyerek veya istemeyerek yapılan ithamlar da ortada
dır. Mesele, Tabirimi mazur görün, filanca şey altın
da buzağı aramak değildir. Devlet her şeye mukte
dirdir. Suiistimal yapan olursa, Devlet yakasına yapı
şır, mesullerini ilgili mercilere verir; ama İdarede as-
lolan hüsnüniyettir. Hüsnüniyeti asıl kabul edeceğiz, 
hilafı sabit oluncaya kadar bu makamlarda hizmet gö
ren insanların hüsnüniyetine itimat edeceğiz. Bu öl
çüden gittiğimiz takdirde meseleleri süratle hal tarzı
na. bağlamak imkânını buluruz, muhterem arkadaşla
ra rn.. 

Kısa bir zaman içerisinde kıymetli vakitlerinizi al-
ehrn. Zaman elvermediği için diğer konulara temas 
edemiyorum. Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Turan 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, Sa
yın senatörler; 

Büyük kuruluşları bünyesinde toplamış olan Ulaş
tırma Bakanlığının tümü üzerinde 10 dakika içinde 
konuşulacak aşağı yukarı bir şey yok demektir. Esa
sında değerli arkadaşlarım birçok şeylere temas etti
ler. Bunun yanında Sayın Ulaştırma Bakanı Sabahat
tin Özbek'in Bütçe Karma Komisyonunda yaptığı 
vukuflu, polemikten uzak, gerçekçi ve samimî konuş
masını zabıtlardan okuduktan sonra, Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesi üzerinde fazla bir şey söyleyemeye
ceğim; ama bir iki noktaya da temas etmeden geçe
meyeceğim. 

Her gün aşağı yukarı Ankara'da sesini duyduğu
muz emektar bir ulaştırma teşkilâtımız vardır, Dev-
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let Demiryolları. Büyük eksiklikler ve imkânsızlıkları- | 
na rağmen Demiryollarının azimle görevine devam et
mesi, memnuniyet vericidir. 1950 yılına kadar rakip
siz olarak çalışmıştır. 1957'den sonra gelişen karayol
larına paralel olarak artan motorlu arabalar Devlet 
Demiryollarına rakip olmaya başlamıştır. Uzun za
mandan beri ele alınamayan raylar, vagonlar çok yıp
ranmış. Bu hal demiryollarının süratinde azalmaya 
sebebiyet vermekte ve bunun neticesi olarak da rötar
ları tevlit etmektedir. Tabiî surattaki azalma yolcu 
ve çabuk bozulan emtianın karayollarına kaymasına j 
da sebep olmaktadır. Son 10-15 yıldan beri ot, saman j 
gibi hayvan yemleri yanında şeker pancarı nakliyatı 
ve bunun yanında da vatan sathına yayılmaya başla
yan kömür nakliyatı bu müessesenin yükünü ve tra
fiğini artırmıştır. Otun, samanın ve şeker pancarının j 
sonbahar ve kış aylarında taşınması normaldir; ama 
kömürün de bu aylarda taşınması hem Müesseseyi 
zor durumda bırakıyor, hem de soğuk kış günlerinde ı 
kömür bekliyen ve sobalarının başında titreyen va- j 
tandaşları haklı şikâyetlere ve sızlanmalara sevk edi
yor. Kömür acaba yaz aylarında, da nakledilemez mi? 
Şüphesiz edilir. Kanaatimce bu durum kömür işlet- i 
meleriyle Devlet Demiryolları arasındaki koordinas
yon noksanlığından doğmaktadır. İlgililerin bu nokta 
üzerinde dikkatle durmalarını rica ederim. 

Sanayi ve turistik bakımından gelişen bir çok ille
rimizde halen uçak alanı yoktur. Başlanmış olanların 
da inşaatları uzamaktadır ve zamanında trafiğe açıla
mamaktadır. Bu durum hem vatandaş üzerinde iyi 
tesir bırkmamakta ve hem de artan fiyatlar karşısın
da işin maliyetini yükseltmekedir. 

Sözlerime son verirken, Kayseri'nin havalanı der
dine de değinmek isterim. Süratle gelişen ve sanayi
leşen Kayseri ilimizde bir sivil havaalanı bulunmadı
ğından askerî havaalanından faydalanılmaktadır. Bu 
sebeple havaalanına, Hava Yollarının vasıtalarından 
başka vasıta alınmamakta ve netice olarak havaalanının, 
Hava Yollarının vasıtası ile gidilmek gibi bir mecburi
yet hâsıl olmaktadır. Hava Yollarının vasıtalarını ka
çıran bir vatandaş askerî havaalanına girebilmek im
kânını kaybetmektedir. Bu durumda uçağa binecek 
olan ve uçaktan inip de şehire gidecek olan yolcular 
çok uzun süre meydanda beklemek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. Bu vaziyet vatandaşın ve bilhassa tu
ristlerin seyahat huzurunu bozmakta ve vakit kaybı
na sebep olarak birçok şikayetlere yol açmaktadır. 

Bundan iki sene evvel Ulaştırma Bakanlığından 
bu mevzuda bir soru sormuştum. Verilen cevabı siz

lere okumak isterim, müsaadenizle. «Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminde Kayseri havaalanının apron ve 
irtibat yollarının tevsii maksadryle Bayındırlık Ba
kanlığı 1974 - 1976 yılları programına 5 milyon lira
lık ödenek konmuştur. Sivil maksatla kullanılmakta 
olan Askeri Havalanmın yolcular için normal seya
hat şartlarını ihtiva edecek bir standarda kavuşturul
ması hususunda çaba sarf edilmekedir. Aradan iki 
sene geçmiş olmasına rağmen, eski statü devam et
mektedir. Halbuki, askerî havaalanlarında bazı em
saller vardır. Meselâ İzmir Çiğli Havaalanında oldu
ğu gibi Kayseri'de de bir tutum yaratmak müm
kündür. Orada tamamen, askerî havaalanından ay-
rılmamışsa da, giriş binası kenara alınmış ve vatan
daş rahatça havaalanına girip çıkmaktadır; ama Kay
seri'de havaalanına girmek hakikaten bir derttir. Eğer 
içeride otobüsü kaçırırsanız doğru soluğu komutanın 
yanında ondan sonra da 3-4 kilometre yolu yaya yü
rümek mecburiyetinde kalırsınız. 

Çok değerli Bakanımdan istirham ediyorum. Kay
seri yolcularını bu ıstıraptan bir an evvel kurtarsın
lar. 

Yüce Senatoyu, onun değerli Divan üyelerini, sa
yın Bakanı ve Bakanlık mensuplarını saygı ile selâm
lar, Bütçenin memleketimize ve Bakanlığımıza hayır
lı, uğurlu olmasını dilerim (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Ulaştırma Bakanlığı kendi bünyesinde günlük ya
şantımızı son derece etkileyen büyük İktisadî Dev
let Teşekküllerini barındırmaktadır : İktisadî Devlet 
Teşekküllerinden gerek PTT'nin gerek Devlet Demir
yollarının gerek Deniz nakliyatının ve Hava Yolları
nın nemütenahî problemleri var. Bütün bu problem
lerini zaman zaman İktisadî Devlet Teşekkülleri Kar
ma Komisyonunda da inceliyoruz. Evvelâ 440 sayılı 
Kanunun mutlak surette günün koşullarına adepte 
edilmesi ve re - organizasyon hareketinin de bir an ev
vel neticeye bağlanması şartır, gibime geliyor. Bü
yük problemleri var, büyük problemleriyle muhterem 
yöneticileri başbaşa bırakmış ama muhterem 
yöneticilere gününde, zamanında, anında yetki ver
miyoruz. Yetkiyi vermedikten sonra da karşımıza alı
yoruz, siz niçin bunu yapmadınız, neden yapmadınız 
niçin bu hedefe varamadınız, diye kendilerini muahe
ze ediyoruz. Bir genel müdür için bence en mühim me
sele onu gerekli yetkiyle mücehhez kılmaktır ve müm
kün olduğu kadar Bakanlığın etkisini azaltmak lâzım-
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dır. Çünkü, kendilerinden kârlılık ve verimlilik istiyo
ruz; ama bir noktada da zaman zaman kendilerini 
bir duraklamaya sevk ediyoruz, 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir konu da, hem günlük işlerimi yapmamız, hem 

de beş sene, on sene, yirmi sene sonra bu İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin varacağı hedefleri mutlak su
rette tespit etmemiz lâzım. Aksi takdirde bugün ener
ji krizinde olduğu gibi, çak büyük dar boğazlara dü
şeriz ve bu işin hakkından gelemeyiz. 

Ben bir konu üzerinde ısrarla durmak istiyorum. 
Bu kürsüden zaman zaman yabancı sermayenin mü-
nakaşası olmuştur. Yabancı sermayeye tekel hakkı 
tanımadığımız müddetçe ve yabancı sermayenin tek
nolojisinden memleket sanayii istifade ettiği müd
detçe, bu yabancı sermayenin bir dereceye kadar 
Türkiye'de gelişmesine imkân sağlamamız lâzımdır. 
Ama, yabancı sermaye, yerli sanayii boğmaya başla
dığı an, yerli sanayii zarardide etmeye başladığı an, 
buna bir dur dememiz lâzımdır. 

Son günlerde işittim ki, PTT idaresi ne NETAŞ'ın 
kapasitesini artırmak için bir girişimde bulunmuş. 
Haklı Yalnız bu girişimin neticelerini iyi hesap et
mek lâzımdır. Aşağı yukarı 60 bin hattan 120 bin hat
ta çıkartıyor. Bu 120 bin hatta çıkma esnasında bu
gün telekomünikasyon yönünden Türkiye'de bir ge
lişme vardır, yerli sanayide bir gelişme vardır. Bu 
60 bin hattın Î20 bin hatta çıkartılması -Türkiye'de 
ki yerli sanayii zarardide edecek mi etmeyecek mi? 
Bunu düşünmek lâzım. Bu bir. 

İkincisi PTT idaresi NETAŞ'ın normlarına göre. 
standartlarına göre kendisini de bağlamaması lâzım
dır. Dünyadaki PTT merkezleri, PTT yöneticileri dai
ma iki, üç firmaya bağlanırlar. Ama, biz Türkiye'de 
tek bir firmaya bağlanırsak, Türkiye'de bir tekelin 
yaratılınasuıa sebep olmuş oluruz. Bugün İngiltere'yi, 
Fransa'yı, Yunanistan'ı, Yugoslavya'yı alalım. Üç 
dört firma il3 devamlı surette bağlanmışlardır ve bir 
kaynaktan değil iki, üç kaynağın rekabetiyle kendi
lerini finanse etmişlerdir. Halbuki PTT'nin bugün yap
tığı hareket sadece NETAŞ Şirketinin normlarını stan
dartlarını benimsemiştir; ama diğer ikinci, üçüncü, 
dördüncü firmalar saptanmamıştır. Şimdi ben dün 
Sayın Genel Müdürle konuşuyordum, bir ara gördüm 
1978'lerde, 1930'lerde aşağı yukarı 300 bin, 400 bin 
hatta çıkacaklar. Hep NETAŞ'tan mı alacaksınız?. 
Belki Sayın Bakanım «Hayır» diyecek; ama kiminle, 
kimden alacaksınız? Bunun bir ihalesine çıktığınız za
man 3 - 5 senede neticeleniyor. Yani tedbirlerini şim
diden almamız lâzımdır. 
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Biz yabancı sermayenin karşısında değiliz. Akıl
cı olduğumuz müddetçe yabancı sermaye kullanabili
riz, Ama, bir noktada yabancı sermayenin, yerli sana
yiye zarardide olmaya başladığı an bunun karşısında
yız. Bir basit misâl vermek istiyorum. 

Bugün aşağı yukarı 10 milyon dolarlık ihracat 
yapan Boru - San Sanayii 15 sene evvel yine böyle 
bir yabancı sermayenin tazyiki altında idi. Fakat,, o 
zamanki idarecilerin, yöneticilerin kendilerine bahşet
tiği ufak bir imkânla bugün geliştiler ve boru sanayiin
de büyük bir aşama yaptılar ve ithalâtta da büyük bir 
döviz sağlamaktadır. Onun için gerek Ulaştırma Ba
kanlığının ve gerekse Devlet Planlama Teşkilâtının bu 
konu üzerinde hassasiyetle durmasını temennie şayan 
görüyorum. 

Ben bir demiryolcuyum. Demiryolcu olarak şu 
anda konuşurken büyük üzüntü duyuyorum. Sanırım 
emekli olan demiryolcular aynı üzüntünün içerisinde
dirler. Biz Türk demiryolcuları olarak Avrupa'ya telg
raf çekiyoruz; hamulenizi göndermeyin çekemeyece-
ğiz, diyoruz. Bu bizim için başımızı yere eyecek bir 
harekettir. 

Vagon yapacağız diyoruz. Vagonu durmak için 
yapmayacağız herhalde; ama neyle çekeceğiz?. Çekme 
kuvvetimiz yok. Biliyorum belki Genel Müdürlük sil-
kinecek, çekme kuvvetini takviye için 20 - 30 loko
motif alacak. Ama, Türkiye'de riske girmek kolay bir 
şey değil, çok dedikodulu bir hareket. Onun için demir-
i'oîunun bu büyük yarasını Bakanlığın üzerine ala
rak mutlak surette çekme kuvvetini takviye etmemiz 
şarttır, zarurî bir haldir. Yarın üçüncü demir - çelik 
faaliyete geçecek. Onun cevher naklini nasıl temin 
edeceğiz?. Zaten büyük bir sıkışıklık içerisindeyiz, 
büyük bir sıkıntı içerisindeyiz. 

Fransızlarla yapılan anlaşma sanırım gereği şe
kilde incelenmiyor, tatbik edilmiyor. Bugün gerek 
dizel lokomotif yapımında, gerek yedek parça yapı
mında Fransızların çok yavaş davrandığı kanaatinde
yiz. Onun için lokomotif imalâtına birazcık daha ti
tizlikle önem verilmesi lâzımdır ve şarttır. 

Devlet Demiryollarının altyapı mevzularının sü
ratle gerçekleşmesi lâzım. Artık Nuh nebiden kalma 
gibi 60 Km. süratle giderken istasyona geliyorum, 
makas başında 20 Km. ye 15 Km. ye sürati indir
memek lâzımdır. Onun için çok süratli bir şekilde 
bu işlerin tatbikatına geçmek lâzım. 

Dünya Bankası 220 milyon dolar bir yardım vaat 
etmişti. Sanırım bunun 40 - 50 milyonu gerçekleşi
yor veya gerçekleşti. Geri kalanı için işittiğime göre; 

546 — 
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tarifelerinizde % 30 bir artırıma gidin, ondan sonra T 
ben size bu yardımı yaparım diyormuş. Dünya Ban
kasındaki bu geri kalan 150 milyon dolarlık yardımın 
da bir an evvel temin edilmesi, sanırım demiryolcu
luk için yeni ufuklar açacaktır. 

Türkiye'de o kadar garip tatbikatlar oluyor ki, 
Türkiye Kömür İşletmeleri kömüre zam yapıyor, 
bizim zavallı demiryolu kömür nakliyesine zam ko
yamıyor. Bu işe hiç aklım ermiyor. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. I 

Fiyat tarifelerini mümkün -olduğu kadar biraz » 
daha gerçekçi düzeye ulaştırmamız lâzımdır. I 

Ben sayın Genel Müdürün bazı hareketlerinden I 
şikâyetçiyim. Kendileri lütfetsinler beni bağışlasın
lar; siyasî tandansına, siyasî görüşlerine hürmet ede- I 
rim; ama Devlet Demiryolları Genel Müdürü ola
rak politika dışında Devlet Demiryollarının gereğini 
yapması gerekir. Falan adam filân partiye mensup, I 
filân adam falan partiye mensup diyerek basiretli, 
ferasetle ve fedakârlıkla iş gören insanları yerinden 
uzaklaştırmasının bugünkü demiryolu bunalımının da I 
bir neticesi olarak burada tescil etmek istiyorum. I 

Türkiye'de büyük bir istihdam problemi vardır. I 
Bizim istihdam problemimizi çözebilecek en büyük 
hususların birisi, gemi inşa sanayiine önem verme- I 
mizdir. Gemi inşa sanayiinde çok el emeği olur. I 
Ama işittiğime göre Devlet Planlama Teşkilât'. 
Ulaştırma Bakanlığına aynlan gemi inşa sanayiine 
ait 250 milyon lirayı bütçeden çıkartmış. I 

Arkadaşlar; I 
Türkiye'de işsizlik had safhaya geldi. Her sene 

işsizlik ordusuna 500 - 600 bin işsiz ilâve oluyor. I 
Bugün 1-1,5 milyon kişiye iş bulmak mecburiyetin
deyiz. Böyle mühim bir konuda gemi inşa sanayiini I 
mutlak surette teşvik etmek lâzım ve bu 250 milyon 
lirayı ne yapıp yapıp gemi inşa sanayiine tahsis I 
ettirmemiz gerekir. I 

Türk Hava Yollarının bu kötü kaderine artık I 
dur demesi lâzım. Ben bazı şeylere inanırım; ama j 
sanırım Hava Yollarının hepimizi üzen bu faciala
rında partizanca tayin edilen Üsküdar İlçe Başkanı
nın, yok Gaziantep li Başkanının Yönetim Kuruluna I 
tayinlerinin sanırım bir katkısı olmamıştır inşallah. I 
Olduysa da üzülürüm. Sayın Genel Müdürün bu iş I 
üzerindeki hassasiyetini ben yakından takibediyo- j 
rum. İnşallah bu kötü kaderine bir çizgi çekmiş olu- | 

ruz, Bundan sonra kendileri iyi uçuşları ve memfe-
kelin arzu ettiği ciddî bir servisi düzenlenmiş olur
lar. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi Yüce Türk Milleti
ne hayırlı ve uğurlu olsun. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Kalkaplıoğlu, buyurunuz 

fendim. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sa

yın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Ben de kısaca Ulaştırma Bakanlığı bütçesinde 

bir - noktaya temas etmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi deniz ticaret filomuz öteden beri 
kikayetsizdir. Bu kifayetsizlik iki şekilde tecelli 
eder; birisi geminin azlığı, diğeri de gemilerin ihti
yar oluşu, süratli olmayışı. Buna üçüncü bir husus 
da ekleyebiliriz; o işletmeciliğine, yani gemi işlet
meciliğini bilmediğimiz meselesidir. Her zaman bu 
meseleyi yanı başımızdaki Yunanlılarla da mukayese 
ederiz ve her zaman onların bu işi çok becerdiğini, 
bizim gerilerde kaldığımızı da yana yakıla söyleriz; 
fakat bunun tedbirini düşünmeyiz veya düşünsek 
de bir çaresini bulamayız. Ama bu şikâyetlerimiz acı 
acı söylenir. 

Buna bir şey daha ilâve edilir; hiç olmazsa mil
yarlara varan ithalâtımızın, keza milyarlara varan 
nakliye ücretleri kendi gemimizde kalsın, kesemiz
de kalsın deriz, onu da yapamayız. İthal ettiğimiz 
dış malları da bu dış memleketlerin gemileriyle yur
da getiririz, hatta buna bir de mazeret ararız; adam
lar mallarını satarken nakliyenin, navlunun da ken
dilerine verilmesi şartını koyarlar. Biz bunun da dı
şına çıkamayız. Zaten gemilerimiz de yoktur. Hele 
hele Atlas Okyanusunu, Büyük Okyanusları aşacak 
yollu gemiler, büyük gemiler, . dalgalara mukave
met edecek, emniyetle o malların naklini Türkiye'ye 
getirecek gemimizde yoktur, ne yapalım deriz, otu
ruruz. 

Zannediyorum son zamanda bunu önleyecek bir 
kararnameyi sayın Bakanımız çıkardı. Öyle bir şey 
duydum, haber aldım. Ben «Hocam» diyeceğim; be
nim hocam değil; ama herkesin hocası olduğu için 
«Hoca» lâkabı da yakıştı, hepimizin de sempatimizi 
bu bakımdan çekti. Kendisini tebrik ederim. İnşal
lah duyduğum hakikattir. Bu işe el atmıştır. Şu ih
tiyar gemilerin yeniye çevrilmesini, süratli gemilerin 
bir an evvel mubayaasını ve mümkün olanın da 
Türkiye'de imalâtına geçecek bir yolu aramış, bul
muş olduğunu öğrendim. Uzun mücadeleden sonra 
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bir kararname ile bu işin de kuvveden fiile çıkmış 
olduğunu zannediyorum, İnşallah bu sefer bu maya 
tutur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biliyorsunuz, gemicilik Devlet işi olmaktan ziyade 

özel sektör işidir. Dünyada muvaffakiyet, özel sek
törün muvaffakiyeti olarak görünmektedir. Devlet
ler bu işin işletmeciliğini pek yapamıyorlar, nereye ba
karsanız bakınız, gemicilikte ilerleyen memleketlerin 
gemileri Devlet eliyle çalıştırılan gemiler değildir, özel 
şirket veya şahısların gemileridir. Zannediyorum, Ba
kanlık bu yola gidiyor; yani bu özel şirketlere, şahıs-
lere imkân dahilinde kredi temin etmek suretiyle da
ha genç gemilerin mubayaasına imkân veriyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu gemi işletmeciliğinin o kadar tatlı misallerine 

şahit oluyoruz ki, hiçbir sektörde, işletmecilikte, fab
rikasyonda, ticarette, imalâtta bu gemi nakliyeciliği 
kadar büyük paraların, kazançların olmadığı söyle
nilir. Okuruz, dinleriz. Buna Bakanlık el atmış bulu
nuyor, inşallah muvaffak olur. Hatta derler ki, 4 - 5 
yüz milyon liraya alman bir geminin iki yılda, bile
mediniz üç yılda bedelini ödediği iddia edilir. Peki, 
bu kadar kârlı bir işi bizim armatörler yapar, hele Ka-
radenzlilere bu fırsat verilirse çok fazlasıyle yapar
lar ümidindeyim. Fazla da tecrübesiz değiliz, yıllar
dan beri bu işin ben kuvveden fiile çıkacağına inanı
yorum. Etrafımızın denizlerle çevrili oluşu yıllardan 
beri gemici bir millet olarak bu işi bildiğimize inanı
yorum, ancak buna imkân verilirse, kredi verilirse, 
bunlara ikide birde mevzuat karşısına çıkarıp da kır
tasiyeciliğe boğmadan bir kredi temini ile bir işlet
mecilik ve kolaylık teminiyle, imkânıyle Devlet el 
uzatırsa fazlasıyle bu işte muvaffak olacağımız ümi
dindeyim. Arz ettiğim gibi bu hususta da bir karar
name çıkmış haber aldığıma göre, inşallah iktidarda 
kalırsa sayın hocamızdan bunun süratlenmesini iste
yeceğim, eğer iktidarda kalmazsa attığı bu tohumu 
kendisinden sonra gelenlerin yeşertmesini temenni ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bir de şu tersane meselesi var. Zannediyorum altı 

yedi sene evvel alâyişle, merasimle, davetiye ile Pen
dik Tersanesinin temel atmasına gitmiştik; orada gez
dik dolaştık, bir sürü teknik izahat verildi, sahiller
de gezdirdiler, izahat verdiler; «İşte şu karşı yarım
ada şu tarafa devrilecek, oradan buraya yollar ya
pılacak, tersane şuraya şu şekilde kurulacak, şu ka

dar milyonlar sarfedilecek, Japonlarla anlaştık, şu 
kadar tonajda büyük gemileri kısa zamanda inşa 
edeceğiz, artık, Türkiye dışarıdan gemi almak mec
buriyetinde de kalmayacak» diye ümitlendik, sevin
dik, geldik. Heyhat seneler geçti, mevsimler geçti, 
arada sırada senede bir defa ya gidiyorum ya gitmi-
3'orum, İstanbul'a giderken karayolundan da gitsem, 
bilhassa trenle giderken bakıyorum, o tümseklerde 
ufak tefek bir iki hareket bir iki kum yığınının sağ
dan sola taşınmasından başka geniş bir faaliyete de 
şahit olmadım. Umuyorum ki, bu Japonlarla anla
şıldı, bu iş yapıldı, yapılıyor diyenler, zannediyo
rum bu işi yarıda bıraktılar; ya Japonlar ya bizim
kiler yarıda bıraktı. Sebebi nedir, niçin böyle oldu, 
bu kör, topal oldu ve ümitsizliğe düştük? Bundan da 
şikâyetçiyim, inşallah bu da düzeltilir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Dedikodu demezseniz bir şeyden kısaca birkaç 

cümle ile şikâyetim var; gazetelere de zannediyorum 
intikal etti, bir umum müdürlük meselesi var Hava 
Yollarında. Duyduğuma göre birkaç tane umum mü
dür muavini çok büyük maaşlarla tayin edilmiş, «lü
zumu yok, icabı yok» derler ve bunlar da zannedi
yorum eski generaliermiş, askerlermiş ve zannediyo
rum bunlar da bol bol maaş alan tekaüt maaşı alan 
insanlar. 

Niye eskiden birkaç tane umum müdür muavini, 
bir umum müdür yeterken bu işe birçok umum mü
dürler tayin edilmiş? Duyduğuma göre 20 bin lira da 
maaş alırmtş bunlar. Anlayamadım; yani biz, maruf 
tabiriyle, «Adama iş mi bulacağız, işe adam mı bu
lacağız» mevzuu gene karşımıza çıkıyor. Eğer böyle 
ise duyduğumuz dedikodunun ötesindedir sayın ho
cam, Saym Bakan. Gelin cevap verin buna, yani ben 
tatmin olduğum kadar herkes olsun. Hayır, beş, on 
tane umum müdür muavini yok, yirmi bin lira da 
maaş almıyor; sadece iki umum müdür muavini var, 
onların aldığı beş bin, sekiz bin lira, deyin veya 
hayır deyin, ne diyeceksiniz, ama bir şey söyleyin, 
bu dedikodu örtülsün. Yok, eğer Saym Bakanım, 
eğer bu hakikatse sekiz, on tane umum müdür mua
vini varsa ve bunlar da büyük ücret alıyorsa müsaa
de buyurun da bunun önüne geçmek de size düşer. 
Bunu da hassaten sizden rica edeceğim, bunu cevap
landırmanızı istirham edeceğim. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, efendim. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkanım, benim de zannediyorum, notlarım ara
sında söyleyeceğim bir şeyim kalmadı. 
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Herkesin söylediğini ben de söylemeyeceğim, çün
kü Demiryollarından şikâyet... Belki onlar da bizden 
şikâyet edecek, para vermiyorsunuz, bu parasızlıkla 
bu demiryolu da ancak böyle çalışır, diyecekler. 

Şu tayyare düşmelerine ben de üzülüyorum. Mil
let herhalde benden fazla üzülüyor, bir seneyi geç
medi; üç tane büyük facia. Bunun hepsi de tayyareler
de değil herhalde. Yok, kapağı açıldı, açılmadı, iyi 
kilitlendi, kilitlenmedi, bir tanesini Paris'te düşürü
rüz, öbürünü İzmir'de düşürürüz, bunların acısı din
meden beriki de denizin üstünde düşer; ışık yandıydı 
yanmadıydı diye birbirimize de atf-ı cürümde bulu
nuruz ve böylece mesuliyeti de dağıtırız. Yarın hâki
min karşısına da çıksa, bunlar beraat eder; ama ölen 
de ölür, sönen ocaklar söner, milletin de milyonları 
heder olur, bu da bizim derin acımız olur. Talihimiz, 
kaderimiz bu mu? Olmamalı, Sayın Hocam bu hu
susta da izahat verirlerse memnun olurum. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Hepinize teşekkür ederim, memlekete hayır dile

rim. 
BAŞKAN — Sayın Atmaca?... Yok. 
Sayın Fayyat, buyurun. 
MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Arkadaşımız çok güzel söyledi de gerçekten, özel 

sektöre verilse de, Karadenizliler veya tam Avrupa 
şirketleri gibi ciddî çalışan şirketlere verilse de Tür
kiye'de bu bürakratların, bu beleşçilerin, bu kanunî 
Devlet sıratındaki yüklerin ne hale düşeceklerini o 
zaman anlardık, zaten konum budur, bunun için bu
nunla başlıyorum. 

Yalnız, bu memlekette kârlılığı, rantabl çalışmayı 
isteyenlerin evvelâ o beleşçilikten istifade etmemeleri 
lâzım gelir. Bir defa özel sektör Türkiye'de kendisi
ni savunanlara değil, hiç kimseye, hatta bir gencecik 
talebeye bile faydalı olamaz; ama maalesef bizim gi
bi lüzumsuz yere havada, karada, denizde beleş ola
rak kamu hizmetinden yararlanan kimselerin kalkıp 
da özel sektöre hulûs çakması, yediği çanağı lekele
mek olur. Bunu bilhassa arz etmek isterim. Devlet 
babadan artık o kadar istifade ediyoruz ki, bu Dev
leti batıracak kadar. Ondan sonra da Devlet baba
nın bütün kurluşlarını, devletçiliği tenkit ederiz, bu 
büyük bir çelişki; Aziz Nesin'in kulakları çınlasın 
«Zübük» ünde dehi yoktur bu. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bir telefon konusuna değineceğim, Sayın Baka

nımın dikkat nazarına. Bana verilen cevapta galiba 

Medeni Kanunun 637 nci maddesinin intifa hakkı ile 
ilgili hükümlerine göre telefon üzerinde intifa hakkı 
tesis edilmiştir; bu itibarla devir hakkı vardır. Za
ten tatbikat öyle. Telefon bir milletvekiline veyahut 
da bir kamu görevlisine tercihan veyahut da herhan
gi bir sebeple ne için verilir? Milletvekili olduğu sü
rece verilir. Eğer taşınmışsa, Ankara'da oturmuyorsa 
bence bu telefonun yerine iade edilmesi lâzımdır. Bu
nun tartışmaları uzun süreden beri gelmektedir. Bi
rinci Beş Yıllık Planda dahi bu telefon üzerindeki 
devir hakkının kaldırılması söz konusu edildiği halde 
maalesef bugüne kadar devam etmektedir. 

Devletin kamuya bahşettiği, özel meskenler için, 
özel meskenlerden ziyade kamu yararına kullanılma
sı gereken, ki ancak santral kapasitesi genişletildiği 
takdirde özel kişilerin istifadesi söz konusu olduğu 
halde bakarsınız dört tane telefon var. Bir savcı, bir 
savcı yardımcısının evinde bir telefon yoktur. Han
gi şartlar altında? Eski, Nuh nebiden kalma köhne 
kanunlarla idare eder dururuz. Bir vilâyette bir müd
deiumumi vardır ona verilir; ama bugün için 40 tane 
müddeiumumi muavini, müddeiumumi adına memle
ket idare eder. Ona vermeyiz; ama sosyatenin eksik 
eteklerinin evinde üç tane dört tane telefon olduğu 
da vakidir. 

Bu itibarla telefon üzerinde şunu arz etmek isti
yorum. Saym Bakan, hocamsınız; telefon üzerinde de
vir hakkı olamaz. Bu çok çirkindir. Bu Roma huku
kunun intifa müessesesidir. Çağdaş uygarlıkta yaşı
yoruz. Bunun ciddî cevabını istiyorum. Biran evvel 
kanun teklifinin yapılmasını, millet adına, fakir fu
kara adına, sömürülenler adına arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Feyyat, siz kanun teklif et
meye yetkilisiniz. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Hayır. Ba
kanlardan isteriz. Bizim Bakanımız bu konuda da 
araştırma, çalışma yaptı ve bu konuda da hem temen
nide bulunabilirim hem teklif yaparım. Sayın Başka
nım, sözümü lütfen kesmeyiniz. Konuşmamı iki daki
ka daha uzatınız. O kadar... 

Zaten bizim Sayın Başkan daima lâfı keser; usul
dendir. 

BAŞKAN — Rica ederim, devam ediniz efen
dim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Sayın Baka
nım; 
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Bir de indirimli, Darülaceze haline getirilen ka
mu kuruluşlarından bahsedeceğim: Havada, denizde, 
karadaki tatbikatları bu haldedir. 

Bilhassa Hava Yollarından bahsedeceğim. Zaten 
diğerlerini de okumaya zaman yok. Aldığım cevap
tan bu anlaşılıyor. 

Bilhassa, istirham ediyorum; indirimli ve meccani 
seyahatin amaçlarım sordum. Dahilî yolcu taşımala
rında indirimli kanun ve kararnamelerle müsteniden 
ticarî durumlar dikkate alınmak suretiyle uygulan
maktadır. Bilhassa hava yollan bakrmından iç ve 
dış hatlarda trafiği artırmak ödeme gücü zayıf grup-

ile yolculuk yapmaktadırlar. Yanı nence itibariyle 
bir jenaratör alamamak ve dolayısıyîe milyonlarca 
kazaya sebebiyet verdiğimiz bir ülkede birinci derece
nin üst kademesinde çalışan kamu görevlilerine hiç 
görevi ile ilgisi yokken bu indirimlerin yapılması Orta 
Çağın anlayışından daha geridir. Çok çirkindir. Sa
yın Bakanım. Yıllar boyunca süregelen bu alışkan
lığa son vermemiz gerekir. 

Bu itibarla eğer kamu görevi adına gezmesi gere
kenler varsa, kendi kuruluşu tarafından biletinin alın
ması, nasıl ki bir savcının 3 005 sayılı Kanıma göre 
bir tahsisatı varsa diğer kuruluşlardan da alınması 

lan ve görevleri icabı sık sık seyahat eâzn zümreleri ! zaruretine inanmaktajaz. Buna son verilmesinin bi-
istifade ettirmek için uygulanmaktadır. Bu görevi 
icabı sık sık seyahat edenlerin kimler olduğu bir tür
lü anlaşılmamaktadır. Bunları okumak istemiyo
rum. 

Çok indirim çeşitleri mevcuttur. (:/c lö, (/c 40, 
{/c 50, c/c 60 gibi baz- indirimler vardır. Bunların 
bir kısmı yaygınlaşmıştır. Kanun bütün vatandaşa 
saridir; ama diğer bir kısmı belli zümrelere, bürok
ratlara, belli yüksek makamları işgal etnrş ve kişiye 

rore ıs ver-lmıs ru; o i an zümrelere mansustur 
Bilhassa belli olan, lüzumlu görevlerde bulunan

ları da biraz sonra arz edeceğim. Bunlara ne mak
satla paso verilir? Bunu bilmem. En başta parla
menterlere!.. Çünkü, yolluk alıyoruz. 

Bedelsiz ve indirimli taşmışlar için belli ölçüler, 
sebepler sanlar t nş rrndtr. diye soruyorum. Burada 
da Devlet Demiryolları bakımından aynı cevaplar 
mevzubahis. Yakuz şu konuyu soracağım Cayın Ba
kanım: Bedelsiz ve indnimh taşımalar için beynel
milel tatbikatta ki kaideler uygulanmakta ve paza;' 
araş turnalarına göre indirim nispeti ve diğer şartlar 
tespit edilmektedir, denildi. Kesin, bir cevap d-.ğü-
dir. Say m Ferda Güîey Bey bakan iken dahi bu ko
nudan rahatsız olduklarını ve bunlar- peyder pey de
ğiştirmeye yöneldiklerini, bu konuda kanun hazır
lıkları yaptıklarını bildirmişlerdi; ama bir sonuç alı
namadı. Biliniyorum, devam etmekle midir? Yoksa 

Onu bilhassa istirham edi sonuç, ahnamaaı u 
rum. Bunu bilhassa Devlet Kava Yolları soru-

1973 yılı Haziran ve Ekim devrelerinde Türk Ha
va Yollarının İstanbul, Ankara sektöründe 313 630 
koltuk satışa arz edilmiştir. Bu koltukların c'c 65,6'st 
ütilize edilerek 20S 989 yolcu taşınmaktadır. Bu yok 
cular içinde 10 319 bedelsiz, 106 bin yoku tam 
ücretin r': 25*1, ve 12 457 yolcu ise % 25, tenzilât 

linçi bakımından bir misal vereceğim, arz edece-
ğim. 

Sayın Bakanım; 
Herkese telefon vere vere bu durum oldu. Tür

kiye'de santral kapasitesine göre kısıtlamak lâzım. 
Bir harp senesinde ekmek olmadığı zaman, buğday 
olmadığı zaman ekmeğin vesika ile olması gibi. 
«Efendim, parası var; abr.» diyor. Bunu geçen sene 
da a"z ettim. 

İkincisi; bir gün yolcu treninde gezerken Devlet 
Demiryollarında hakikaten görevli, yetkili bilinçli ol
ması lâzımgelen biri şöyle dedi; «Bu idarenin ada
mıyız. Müsaade ediniz de Hava Yollarındaki ve 
Devlet Demiryollarındaki bizler de senede bir gün 
ailemizle paso ile gezelim» 

iyi. Ben de savcıyım... Ben de adam öldüreyim, 
beraeî edeyim. Bana da adanı öldürmek içki bir 
konteır'an tanınsın. Bu garip değil midir? Hangi 
asırda, hangi, çağda yaşıyoruz? Ne için bu konuda 
caba gösterilmez. Bu itibarla burada yıllar boyu 
söylenir dinlen-'v. söylenir dinlenir... 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

MEHMET FEYYAT (Devamla) — Bunlara son 
vermek lâzım. Bu mesele üzerine eğilmenin zarure
tine inanmaktayız. Bilhassa şunu arz etmek isterim. 
Bir zamanlar ticaret hâkimlerine paso verilmişti. 
Niçin diğer hâkimlerin yek da ticaret hâkimine var? 
Meğerse ticaret hâkimlerinin Denizcilik Bankasının 
ticaret mahkemelerinde işi var diye mi acaba? Bir 
makale yazdım ertesi günü iptal edildi. Bu kadar 
ucuz, bu kadar basit, bu kadar tutarsız. Küçük bir 
memurun, Ankara'da böyle liflemekle yere düşecek 
kadar geçersiz tasarruflar çıkmaktadır. Ben bu Anka
ra'da büyük adamlar olduğuna inanırdım, küçük bir 
memurken buna inanırdım. Şimdi mutsuz oldum. 
Bu kadar geçersiz, tutarsız davranışlara son verilme-
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sini istiyorum. Hele özellikle sağ kanadın; özel sek
törü tavsiye eden Genel Müdür bizim gibi beleşçilerle 
burayı iflâs ettirdi, Saym Denizcilik Bankası Genel 
Müdüründen evvelki... Bugünkü Denizcilik Bankası 
Genel Müdürü askerdir, politikacı değildir. Hatta 
hoşlanmam bile, bir gün bir iş sebebiyle de olsa iş 
ziyaretine gitmedim. Politikacılardan uzaktır; ama şu
nu arz etmek isterim. Eskisinden çok değerlidir. Mües
seseyi kâra götürmüştür, Faydalıdır. Hiç olmazsa bu 
tarafını, bu hakkını teslim edin; ama bu sebeplerden 
dolayı da Bakanı uyarnıad'ğından dolayı görevi ih
malden tenkit edebilirsiniz. Tenkitlerin . haysiyetli ve 
yapıcı olması lâzımdır. Aynı zamanda da oları biten
leri biliyoruz; çoban duyarsa anarşist olur. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Deniz Ulaştırma Bakanlığı hakkındaki bazı konu
larda düşüncelerimi arz edeceğim : 

Bir kere; aşınmış, yorulmuş, ekonomik ömürleri
ni doldurmuş araç ve gerekçelerin yenilenmesi ge
reklidir. Örneğin aşınmış raylar ki, raydan çıkmalar 
ve belki de Demiryolu ulaştırmasındaki kazaların çoğu 
bundan ileri gelmektedir. Geçen sene de değinmiştim. 
Devlet Demiryolları istasyonlarında kullanılmış ve 
atılmış malzeme yığıntıları değerlendirilmelidir. 

İmalât sanayi kurularak yerli imalât miktar ve 
cinsleri artırılmalıdır. Bu memleketimizde sanayinin 
geliştirilmesi bakımından da önemli bir konu teşkil 
etmektedir : Yalnız Denizcilik tersanelerinde değil, 
Devlet Demiryolları, PTT ile ügili imalâtlardan baş
ka, uçak imalâtı ile de ilgilenilip Hava Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı ile de akort bir çalışma yapıl
ması her halde temin olunabilir. 

Bu konudan olmak üzere Erzurum Cer Atölyesi 
de yeniden faaliyete geçirilirse memnun olacağız. Ge
çen sene de arz etmiştim, nedense sayın hemşerim 
Ekrem Ceyhun da bu işe eğilmedi. 

Telefon şebekeleri tevsi ve ıslah ile daha çok hiz
met arzı temin olunmalıdır ki, geçen sene de söyle
dim; bu altın yumurtlayan tavuktan yeterince istifade 
edemiyoruz 

Devlet Demiryollarında ray bisikleti konusunu 
tekrar arz ediyorum. Zannederim Sayın Ekrem Cey
hun bey bu konuda geniş bilgi sahibidir. Belki işsizliği 
doğurur düşüncesi varsa da, bence cfc 25 gibi artan bir 
miktar personelle yol boyu inşaat ve ağaçlandırma iş
leri gördüıülebilir, Karayollarında olduğu gibi. Kal

dı ki, gerek Devlet Demiryollarının güzergâh boyunca 
çok cembi dereler mevcuttur, gerekse kendi istimlâk 
sahaları içerisinde dahi ağaçlandırmaya müsait bir 
çok sahaları vardır, 

Ayrıca, doğu - batı trenleri konfor farkına tek
rar değineceğim. Zira, artık bu kokar koltuk, yatar 
koltuk farkını sosyal adalet ilkesine uygun bulmuyo
rum. Artık bizim izzeti nefsimize dokunuyor, buna 
da ilgi gösteriiirse çok memnun olacağım. 

Devlet Demiryolları İktisadî Kamu Kuruluşu sta
tüsüne tam olarak kavuşturulmalıdır, yani maliyet 
altında taşıma yapılmasına artık son verilmelidir. Za
ten bu mesele, maliyet altında taşıma ot saman ve 
bilmem ne için artık az gelirli vatandaşın faydasına ol
madığı görüldü, Binaenaleyh, bundan bir netice de 
çıkmıyor, bir müesseseyi boşuna zarara çalıştırmaya 
kimsenin hakkı yoktur. 

Köklere ve hele behemahal köykent veyahutta 
diyebileceğiniz ;rh ki, bu gibi köylere 

PTT ve telefon götürülmesine hız verilmelidir. Demin 
burada bir arkadaşımız bahsetti, alınmış olan hızla 
30 sene 40 sene, 50 sene falan beklemek artık bu 
a-'rda bir ulaştırma için muhal olmaktadır. Köydeki 
"/atandaşimı?: da hiç olmazsa merkezî köylerden bir 
vz-re ge'lp eve dan telefon edip ihtiyacını görebilmeli
de. Bu da a-vzn ihtiyacı haline gelmiştir. 

^•irndi müsaadenizle sözümü tatlıya bağlamış ol
mak için sizlere bir şiir sunacağım; 

<kKi:.n adın kor ulaştırma, 
Raylarında başlamıştır aşınma. 
PTT mi, uyuz gibi kaşınma, 
Eiru: 
Vap 
Ray 
Hat 
Ala: 
Lârr 
Kaz 

km 
uru 
dan 
kar 
id a 
ıbal 
2. o) 

V' 

ne 
ç 

k< 
d:: 
ar 
u; 

;ak ben 
la sefal' 
;kar lol-
:\r cinsi 

kendice başı 
i dır taşıma, 
:omokif, 
lâtif, 

ı sis pek hafif. 
edince 

• ne mü 
pif. 
essif....-» 

ima. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, Tüzüğümüzde 
manzum konuşma yok efendim. 

HİLMİ NALBA.NTOĞLU (Devanda) — Yoksa 
ela başka yapmayacağım zaten. 

«Ulaştırır, ulaştırır, o dünyaya ulaştırır, bu dün
yayı bulaştırır.» 

Savgılar sunarım. 

LA5KAN — Kifays 
um. 

Irleri var. takdim ediyo-
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Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı üzerindeki görüşmelerin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
tzmir 

Mustafa Bozoklar 
Sayın Başkanlığa 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesiyle ilgili müzakerele
rin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Manisa Çorum 

Oral Karaosmanoğlu Safa Yalçuk 

BAŞKAN — Önergeleri oylarınıza arz edeceğim. 
ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Aleyhinde söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Aleyhinde, Sayın Adalı. 
ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Muhterem 

Başkan. muhterem senatörler; 
Kifayeti müzakere veyahut müzakerelerin kifayeti 

takriri, müzakere edilmekte olan konunun kâfi dere
cede görüşüldüğü ve o konunun aydınlığa çıktığı, ya
ni dört başı mamur şekilde artık konu aydınlanmış
tır, oylanmızı kalp huzuru ile, vicdan huzuru ile kul
lanabiliriz, konu o olgunluğa gelmiştir manasına ve
rilir. 

Dir de başka bir manası var ki, arkadaşlarım her
halde o manada vermişlerdir; yani bu konu nasıl ol
sa iflah olmaz, ne kadar konuşsak boşunadır; bizden 
evvelkiler de konuşmuş, biz de 10 sene konuştuk, 
Cumhuriyet kurulduğundan beri konuşuluyor, binaen
aleyh fazla zaman kaybına meydan vermemek için 
kâfi görelim. Arkadaşlarımın kifayeti bu manada ver
diğini tahmin ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Kifayeti müzakere takriri kabul edilmezse bizim 

Umumî Heyete ve dolayısıyle bu kürsü vasıtasıyle 
efkârı umumiyeye anlatmak istediğimiz, hattâ işin sa
mimisi, bunların ötesinde kendimizi kalp huzuruna 
kavuşturmak için. Neticede bir şey olmayacağını ben 
de biliyorum, kifayet kabul edilmezse, bana sıra ge
lirse, konuşursam hiçbir şeyin değişeceği yok; ama ben 
biraz ferahlamış olacağım. Ben ne yapabilirim? İnsan
lar elinden gelenin azamisini yaptıkları zaman, bir 
noktada kendi kendilerine rahatlarlar. Ben elimden 
geleni yaptım, ben senatörüm, Senato kürsüsüne çık
tım, bunları söyleyebildim, oldu oldu, olmadı olma
dı... Olmayacağı malum, bugüne kadar olmadığı gibi. 
Gerçekten fevkalâde kıymetli, fevkalâde sevdiğim, hür
met ettiğim Sayın Bakanımıza herhangi bir taanda bu
lunmak istemiyorum. Bütün iyiniyetiyle, bütün dira-
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yetiyle bu işlerin üzerine eğildiği malum; ama kifayet 
kabul edilmezse niçin bütün bu işlerin yalnız Baka
nın tutumunda olmadığını, işin bünyesine de; tele
fonu, telgrafı, vatandaşın günlük hayatının 24 saat 
içerisinde karşı karşıya geldiği kamu hizmetlerini bün
yesinde toplamış olan Ulaştırma Bakanlığının, bün
yeden mütevellit zaaflardan dolayı iyi hizmet vereme
diği; hem en pahalı hizmet verdiğini eğer kifayeti red
detmek suretiyle bize konuşma imkânı verirseniz, hem 
en pahalı hizmet gören, hem de en kötü hizmet gören 
kamu teşekküllerinin Ulaştırma Bakanlığı bayrağı al
tında toplanmış olduğunu açıklamak istiyoruz. Bu çok 
çelişki gibi gözüken, hem pahalı, hem en kötüsü. Bir 
şey ya kötüdür ucuzdur, ya pahalıdır iyidir. Hem pa
halı olup, hem kötü olan işletmeciliğinden, uçak ser
visinden, şehir hatlarından, PTT'sinden 03'teki me-
muresine kadar hepimizin her gün şikâyetçi olduğu
muz, şikâyetin ötesinde hasta olduğumuz bu Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı teşekküllerin iç bünyelerini döke
bilmek için bize konuşma imkânı vermenizi rica edi
yorum. 

Bu bakanlıkların umumî heyetlerinde müzakere
lerin nasıl cereyan ettiğini. Dünyanın en teknik işlet
meleri diye kabul edilen milyonlarca liralık sermayesi 
olan ve dünyanın bugün en teknik işletmelerinden 
sayılan havayolları işletmelerinde, hangi vazifelerin 
hangi formasyondan geldiğini, bulundukları mevkii ile 
hiç alâkası olmayan şekilde yetişmiş insanlardan müte
şekkil olduğunu, Meydanlarla Havayolları arasında
ki ilişkiyi, THY'nin, Yeşilköy'deki bir apron işçisinin 
Devlet Hava Meydanları Yeşilköy Meydan Müdürün
den fazla maaş aldığını, elbette ki bu birbirine girift ve 
çok garip tezatları açıklamak imkânını vermenizi rica 
ediyor ve kifayetin aleyhinde bulunuyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kifayet kabul 
edilmiştir. 

Kifayet sorulara da şamildir. 
Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Sayın 

Ulaştırma Bakanı Sabahattin Özbek, buyurunuz efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan. Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Muhterem hatip arkadaşlarımızın, Bakanlığımız 
hakkında yapmış oldukları yapıcı ve uyarıcı tenkitle
rine şükranlarımı arz ederek söze başlamak istiyor 
rum. 
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Bilhassa, gruplar adına konuşan arkadaşlarımız 
büyük bir çalışma yapmışlar; gerçekten, Bakanlığımı
zın içerisinde bulunan veya bağlı bulunan kuruluş
ların durumları hakkında geniş bilgiler takdim etmiş
lerdir. 

Belki bunları benim söylemem icabederdi; fakat 
arkadaşlarımız bütün bu bilgileri takdim ettikten son
ra ben, Yüksek Heyetinizin zamanını fazla almak iste
miyorum. Ancak, görüşmeleri sırasında cevaplandırıl
masını arzu ettikleri soruları, ille de cevaplandırılsın 
demeseler bile, benim öyle anladığım soruları cevap
landırmaya gayret etmek istiyorum. 

Sayın Başkan; 
Vaktinizi fazla almayacağım. Onun için de, şim

diden arz edeyim ki, belki benden sonraki bütçe için 
gelecek arkadaşlar vardır, onların haberi olsun; müm
kün mertebe kısa. konuşup, bağlamaya çalışacağım. 

BAŞKAN —• Şüphesiz haberleri var efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Şimdi, konuşma sırasına göre, Sayın 
Mehmet Ali Arıkan beyefendinin mevzubahis ettiği 
bir - iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Arkadaşımız, haklı olarak, Ulaştırma Bakanlığı
nın gelişmesi yönünden gerekli kanunların ve yönet
meliklerin hazırlanmadığına ve bundan dolayıdır ki, 
istenilen hususlarda, istenilen ölçülerde bir gelişmeye 
ulaşılamadığına işaret buyurdular. 

Şunu arz edeyim ki; Millet Meclisine halen su
nulmuş olan kanun tasarılarımız şunlardır : 

Ulaştırma Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hak
kında Kanun tasarısı, 

Türk Deniz Yolları Kanunu t.ısarısı, 
Tesir, Kanunu tasarısı, 
Yüksek Denizcilik Akademisi Kanunu tasarısı, 
Posta Biriktirme Sandığı Kanunu tasarısı, 

Van Gölü İşletmesinin Türkiye Cumhuriyeti Dev
let Demir Yollarına Devri ve İşletmesine dair Ka
nun tasarısı, 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollan Kuru 
luş Kanunu tasarısı, 

PTT Kuruluş Kanunu, tasarısı. 

Başbakanlığa sunulmuş olan kanun tasarılarımız 
şunlardır : 

Devlet Gemi İnşa Kurumu Kanunu tasarısı, 
Devlet Limanları İşletmesi Kurumu Genel Müdür

lüğü Kanun tasarısı. 
Hazırlığı tamamlanmış ve muhtelif bakanlıklarda 

gezmekte olan kanun tasarıları şunlardır : 

I Karayolu Taşıma Kanunu tasarısı, 
Karayolu Trafik Kanunu tasarısı, 
Karayolu Ulaştırması ve Trafik Genel Müdürlüğü 

Kuruluş Kanunu tasarısı, 
Mania Kanunu tasarısı, 
Hava Seyrüsefer Kanunu, tasarısı, 
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi Ge

nel Müdürlüğü Kanunu tasarısı, 
Denizde Can ve Mal Koruma Kanun tasarısı. 
Zannediyorum ki, bu tasarılarımızdan hiç değilse 

bir kısmı tahakkuk etmiş olsaydı, bugün bazı konu-
| larrîa daha az tenkitlere maruz kalırdık; ama elbette 

ki bizim vazifemiz bu kanunları hazırlayıp Yüce Mec
lislere arz etmek, ondan sonra da kanunların akıbe
tini kovalamak ve mümkün mertebe çıkarılmalarına 
çalışmaktır. 3u hizmeti yaptığımıza kaniiz. 

Bendeniz, dikkat buyurursanız ifadelerimi cem'i 
olarak kullanıyorum. Çünkü, pek tabi olarak bu ka
nunlar ne tek başına benim zamanımda, ne tek başı
na benden evvelki Bakan zamanında ve ne de on
dan evvelki Bakan zamanında hazırlanmış değil; as
garî üç bakanı içerisine alan bir çalışma süresi içinde 
hazırlanarak getirilmiştir. 

Sayın Başkan; 
; Ulaştırma Bakanlığı kuruluşlarının da yeterli ol

madığına temas edilmiştir. Doğrudur. Eğer değerli ha-
tiplsrin birçoklarının sözlerinin sonunda bağladıkları 
gibi; istenilen tahsisaf'ar verilmiş olsaydı belki bu ya-
trımiarı daha büyük ülçüde tahakkuk ettirebilirdik. 
Çünkü, benim bu senek i yatırımım (Ki, bu yıl umu
miyet itibariyle yatırımlar şanssız gitmiştir.) buna 

j rağmen Ulaştırma Bakanlığı ortalaması yüzde 82'dir. 
O halde, bazen şöyle oluyor; para alınır, ama tahak
kuk ettirilemez. Biz parayı alabilseydik yatıracaktık. 
Çünkü, bazı kuruluşlarımızda yatırım nispeti yüzde 
102'dir; yüzde 98,5'tir. Bu seviyede bir yatırım hızı 
içerisinde arkadaşlarımız çalışmaktadırlar. 

Bununla, ne bize bu paranın tahsisinde karar ve
ren, yahutta hiç değilse planı yapan plancılara, ne ma
liyecilere ve ne de bunların tahakkukunu sağlayan 
Bütçe Encümenlerimize ve Meclislerimize herhangi 
bir şekilde üzüntülerimi belirtmek istemiyorum. Onla
rın da ne imkânlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Var 

] da vermiyorlar değil. Olduğu kadarını, memleketin 
muhtelif ihtiyaçları için taksim ediyorlar ve bu tak
sim içerisinde işin önemine göre, müstaceliyetine göre 

i bir hız vermek istedikleri noktalara getiriyorlar. Bu 
mesele, muhtelif bakanlıklar arasında konuşulursa, 
hepsi kendi işinin daha önemli olduğunu ortaya süre-
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çektir. Bir Sanayi Bakanlığı işsizlik meselesi dolayı-
sıyle hiç değilse priyorite alırken, bir Millî Eğitim 
Bakanlığı okutma ve okuma yönünden priyorite al
mak isteyecektir, Millî Savunma Bakanlığının priyo-
ritesi baştadır; hele bilhassa bildiğimiz şartlar içeri
sinde. 

Binaenaleyh, işaret etmek istiyorum ki, 1972 yılın
da 2 milyar 191 milyon lira olan Ulaştırma Bakanlı
ğının tüm yatırımlarının, 1974 yılında yüzde yüz bir 
artışla 4 milyar 380 milyon liraya çıkması ve 1975'te 
de 6 milyar 162 milyon lira olarak Yüce Heyetinize 
takdim edilmiş bulunması; bu sahada yine elimizden 
geldiği kadar ve sizlerin de yardımınızla gayretli bir 
çalışma içerisindeyiz. 

Bununla birlikte, muhterem hatiplerin işaret ettiği 
bazı noktalarda bizler, bilhassa meselenin yürütücüle
ri olarak çok daha endişeliyiz. Bir Devlet Demir Yol
lan meselesini muhterem arkadaşlar ellerine aldılar, 
meseleyi didiklediler, hızla gelişmesini istediler. Biz 
de aynı şekilce meseleyi düşünmüşüz. Hele bilhassa 
enerji meselesi bu hale geldikten sonra, demiryolları 
büyük bir önem kazanmıştır; ama şunu arz edeyim 
ki, Ulaştırma Bakanlığı daha bu enerji problemi ortaya 
çıkmadan bir dünya bankası projesi yaparak, Devlet 
Demir Yolları için 11 milyar liralık bir yatırımın içe
risine girmiştir; yol ve çekici, çekilecek vasıta ola
rak. Bugün bu rakımın kifayetsizliğini görmekteyiz 
arkadaşlarımız gibi. Bunu geliştirmenin gayreti içeri
sindeyiz. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Ulaştırma Bakanlığında hız istenir; ama Ulaştır

ma Bakanlığı aynı zamanda oturaklı bir Bakanlıktır, 
öyle kolay kolay da hıza girmez. Hıza bir defa girse, 
yürür; ama hıza geçirmek; yani dinamoyu, motoru 
bir defa çevirmek zordur işin içerisinde. Biz, demir
yolculuğunda senede 250 - 300 kilometre demiryolu 
yaptığımız zaman, belki çok büyük bir rakam gibi 
gözükür; fakat (Arkadaşlarımla konuştuğum zaman da 
işaret ettim.) elimizdeki demiryollann yenilenmesi 
için, bu tempoyla 10 sene çalışmak icabeder; bunun 
dışında yapacağınız yeni yollar orta yerde yoktur. 

Binaenaleyh, bu çarkı öyle bir hıza getirmek lâ
zım ki, bir tarafta eskiyi yenilesin, (arkadaşlarımızın 
işaret buyurdukları gibi) hız artsın, kazalar azalsm, 
herkes memnun olsun; fakat öte tarafta da yeni yeni 
yollar açarak, başka yerlere de hizmet götürmek im
kânı hâsıl olsun. 

Binaenaleyh, buyurdukları meseleler haklıdır, ye
rindedir; ama Devlet Demiryollarında bugünkü irn-

İ kânlarla acaba verilecek bu yatırımın çok üstündeki 
j bir yatırım tahakkuk ettirilebilir mi, meselesi ortaya 
I çıktığı zaman; biz orada, «Hayır, belli bir ölçünün 

üzerine çıkmayın» deriz. Bunun sebebi, demin de arz 
ettiğim gibi, ağır tempoyla hareket eden bir sektör-

J dür. Bunun yanında öyle sektörlerimiz var ki, onları 
I kolayhkîa sarfedebiliriz ve hızımızı orada yüzde 100 

artırabiliriz. 
| Binaenaleyh, meseleyi o yönleriyle de ayrıca dik-
I kale almak icabedecektir. 

i Saysn Mehmet Ali Ankan beyefendinin yine PTT 
i babında söyledikleri, bilhassa köyler için ileri sürdük-
j leri meseleler; bizi hiç değilse (endişemizi demesem 

bile) tahrik ve teşvik eden bir unsurdur. Mühim bir 
I meseledir; ama dikkat buyurursanız, mesele arkada-
] simizin, belirttiği kadar da pesimist değil. Yani 36 bin 
j köyü senede yüz hesabiyle senelik bir hizmet olarak 

gösterdiler; fakat ondan sonra yine işaret buyurdu-
| 1ar ki, «Geçen sene 1 500 köye geçildi. Hele bilhassa 
i bu merkezî köyler meselesi üzerinde durulur da köy 
i sayısı 7 500*e indirilirse, önümüzdeki sene; yani bu 
j 1975 Bütçesinden de yeniden 1 500 köye bu hizmet gö-
i türüleceği görülürse; Allah izin verirse 5 sene içeri-
\ sinde bu mesele halledilir. ı 
i Sayın Ankan, 40 bin köy meselesi, 36 bin köy me-
| selesi bu şekliyle kalsa bile bunların hepsine zaten ne 

telefon gidecektir, ne de posta gidecektir. Bunların bir 
i çoğu komdur, mezradır; küskün baba - oğulun, iki 
j kardeşin ayrılıp, onar onar bir yerde kurdukları yer-
j lerdir. Bizde böyle köyler mevcuttur ve 41 bin köy 
\ rakamı içerisinde bunlar da vardır. Yoksa, bizim anla-
! d iğimiz manada esas köyü tadat ederseniz, bu rakam 
i azalır; ama her halükârda, mademki plan kabul etmiş

tir, mademki Toprak Reformu içerisinde de yer almış -
| tır, 7 500 merkezî köy meselesi üzerinde durulmaktadır. 
| Şu halde, biz bugünkü kapasitemizle, (Şundan emin 
j olabilirsiniz ki) bunları beş senelik bir devre içeri -
J sinde PTT'ye kavuşturabiîiriz ve bu iş zannedildiği 
\ kadav sıkıntılı da olmaz. 

Efendim, müsaade buyurursanız; bütün arkadaş
larımız Türk Hava Yollarına ve son meselelere te
mas buyurdular. Bendeniz, onların hepsini bir arada 

! arz edeyim arkadaşlarıma. 

j A. P. Grupu adına konuşan Sayın Raif Eriş bey-
J efendinin, tasarıların kanunlaştırılması meselesiyle il

gili olarak buyurduklarına zannediyorum ki, biraz ev-
| vel cevap verdim. Belki bu son üç yılın getirdiği bir 

problemdir. İnşallah kısa bir zamanda bu problem 
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çözülür. Memleket sizlerin güvenoyuna ulaşmış bir 
hükümete kavuşur ve sizler de o hızla eldeki kanunla
rı kısa bir zamanda geceli gündüzlü çalışarak çıkarır
sınız. Gelecek seneki bütçede gelecek yöneticiler bu
raya biraz daha rahatlıkla çıkabilirler. Bizim temen
nimiz ve bir üyeniz olarak da benim şahsî temennim 
budur, meselenin kısa bir zamanda halledilmesidir. 

Sayın Raif Eriş Denizciiik Okulundan bahsetti. 
Denizcilik Okulu için, (demin de arz ettim) Yüksek 
Denizcilik Okulu Akademisi Kanunu tasarısı 22.2.1972 
tarihinde Meclise sunulmuştur. Aradan üç sene geç
miştir. Eğer kanun bugüne kadar çıkmış olsaydı, Aka
demi kurulmuş olacaktı. Arkadaşımızın buyurduğu şe
kilde yabancı hocadan da faydalanacaktı, yerli pro
fesörden de faydalanacaktı, bir akademi hüviyetine 
girdiği için araştırmalar da yapacaktı ve birçok mese
lelerimizi çözmüş olacaktı. 

Binaenaleyh, kanun yok diye bütün meseleleri 
ona bağlamak da caiz değil tabiî; ama bazı meseleler
de, meselâ bu Denizciiik Okulu meselesi, bilhassa be
nim ihtisas saham; senelerce hocalık, dekanlık, rektör
lük yaptım, büyük kuruluşlar meydana getirdim, ben 
bir Denizcilik Okulunu nasıl olsa düzene sokabilirdim, 
belki demiryolunu düzene sokamazdım; ama bir oku
lu düzene sokabilirdim; fakat arz ettiğim gibi, kanun
lar yardımcı olmadığı zaman büyük müşküllerle de 
karşılaşıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
En ufak meselede bile, bir ücret meselesinde; bir 

öğretmen ücreti yüksekokulda 40 lira, akademide 
100 lira olduğu zaman, İstanbul gibi bir yerde Deniz
cilik Okuluna hoca bulmakta sıkıntı vardır. Bütün 
bunlar da maalesef birtakım kanunlarla halledilmek
tedir, başka imkân getirilememektedir. 

Buna benzer bir dunım : Gelişmesini istediğimiz, 
gelişmesi için çaba sarfettiğimiz; fakat hiç değilse ar
zu ettiğimiz ölçüde geliştiremediğimiz bir teşekkül de 
Devlet Hava Meydanları İşletmesidir, bunda şüphe 
yok. Bu işletme önemle ele alınmalıdır. 

Şunu muhterem üyelere temin etmek isterim ki, 
gerek 1973'teki vazifem sırasında, gerek avdetimde, 
gerekse benden önceki Sayın Bakanların müşterek 
gayretleriyle bu Hava Meydanları İşletmesini geliştir
meye çalışmışlardır, hepimiz çalıştık; fakat ben şunu 
arz etmek isterim, yakın zamanlara kadar bürokrasi
nin manasını ben pek iyi bilmiyormuşum. Şimdi bü
rokrasinin manasını daha iyi anlamaya başladım, 
«Bürokrat ne demektir, bürokrasi ne demektir?» Belki 
tabiri yine yanlışmı anlıyorum, ama hiç değilse an

ladığımı söyleyeyim; «.Bürokrat» demek, iş yapıcının 
iş yapmasına engel olan adam demektir. Benim görü
şüm bu. 

Bir şahsa bir vazife veriyorsunuz; heycanlıdır, 
cesaretlidir, bilgilidir, güçlüdür ve işi yapmak niye
tindedir gayretlidir. Fakat hiç beklemediği yerlerde 
arkasından; görünmeyen bir grup arkaya doğru ası
lır, haberiniz yoktur. Bu asılanları siz başlangıçta kü
çümsersiniz. Çünkü kendi gücünüze güvenirsiniz; ama 
bir zaman geliyor ki, o gücünüz de kâfi gelmiyor ve 
nihayet bir zaman sonra sizi iş yapmaz hale getirebi
liyorlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri meselesinin 

en büyük işi personel meselesidir. Bu personelde iki 
pro'blem var. Birisi, kaliteli personel, ikincisi, tat
min edilmiş personel. Eğer bu ikisini bir araya getire-
mezseniz, hele ikinciyi yapamazsanız; yani tatmin ede-
mezseniz, zaten kaliteli personeli getirmenize imkân 
yok. Bilâkis elinizdeki kaçıyor. 

Kulede oturan bir telsizci; havada uçan bütün 
uçaklara, »İn, çık, şu metrede dur, şu metreye git, şu 
istikamette dolaş, şu istikamete gel» diye İngilizce ko
nuşan bir personeldir. Eğer siz bu personeli, falan dai
redeki telsizcinin fiyatına kullanmak isterseniz, işte o 
zaman orası telsizci bulamaz. Çünkü, İngilizcesi var
dır, (Zaten bütün hava meydanlarında, kuleler İngiliz
ce konuşur) kalkar buradan evvelâ en yakın memle
ket nereyse oraya gider, ondan sonra da icap ederse 
Avusturalya'ya kadar gider. Amerika'da yetiştirilmiş 
50 tane personel bugün elimizden bu şekilde gitmiş
tir. 

Peki; kim tutuyor, arkanızdan çekenler kim? Bir 
türlü yan ödemede bunun değerini anlatamamaktadır. 
Yani, falan dairenin telsizcisi ile kulenin telsizcisinin, 
İngilizce bilen telsizcisinin aynı ücretlerle çalıştırıla-
mayacağını anlatmamaktır. İlle de, «300 lira yan öde
me vereceğim; ötekiler de 300 alıyor» der. Siz de, 300 
lira yan ödeme ile (bırakınız 300 lirayı, zaten maaş
lar belli) bu 300 liralık yan ödeme ile bu adamları 
tutamazsınız; geçer, giderler. 

Bürokrat nerede? İşte bürokart, sana bir türlü yan 
ödemeyi vermeyende. Gidiyorsun, didiniyorsun; gidi
yorsun, didiniyorsun sonra bir gün ya diyorsun ki, 
«Vazgeçtim bu işten, bilâder; bıktım artık..» yahut da, 
çok inatçı bir tipsiniz, sonuna kadar gidiyorsunuz, 
bir şey yapabilirseniz yapabiliyorsunuz. 

Şimdi, Bakanlığa geldiğimiz günden beri yaptığım; 
bir defa yan ödemesi yoktu bu Genel Müdürlüğün; 
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gelir gelmez, «Aman bir yan ödemesi getirin» dedik. 
Yan ödemesini götürdük. Götürdüğümüz yan ödemeyi 
istediğimiz ölçülerde alamadık. 

Demin Sayın Adalı temas etti, bir tarafta Türk 
Hava Yollarının falan kalitedeki işçisi şu maaşı alır
ken, onun yanında senin, kulede oturup, bütün uçak
ların hayatını kontrol eden bir insanın ondan daha 
az maaş alırsa, hatta Türk Hava Yolları bunları tat
min edebilmek için arada bir kendilerine yemek ik
ram ederse, bu ikramlarla bu arkadaşları tutmaya ça
lışırsanız, bu kimseleri sonuna kadar burada tutamaz
sınız. O zaman hava meydanları gelişmez. 

Hava meydanları; başındaki arkadaşları ile için
deki arkadaşları ile devamlı kurs içindedir. Hepsi lisan 
bilir; kendi hizmetleri bakımından. Mektebi yok, muh
terem arkadaşlarım. Dün sordum, dedim ki, «Hangi 
mektepten gelirler buraya? Şu kuleye oturan adam ne
reden gelir? Fizikçi midir, elektronikçi midir, telsizci 
midir, nedir?» Yok mektebi; lise mezunundan dahi olu
yor. Alıyorlar, kursa sokuyorlar, ne şekilde, nasıl ha
reket edeceğini öğretiyorlar, ingilizce şartını koyuyor
lar ve yürütebiliyorlar. Şimdi, tahsisatınız, imkânları
nız müsait olduğu zaman bunu yapacaksınız. 

Şu halde, ne yaparsınız siz Bakan olarak? Bizim 
Bakan olarak yaptığımız, mademki bu bürokartlardan 
yakayı kurtaramayacağız, o halde gelin meseleyi kö
künden halledelim. Mademki Türk Hava Yollan ilgi
lileri oturuyor, kendi Yönetim Kurulu kararı ile iste
diği ücretleri veriyor, insanları tutuyor, kaçını yakala
yıp geri çekebiliyor. O halde birinci husus, buraya da, 
sivil havacılık kısmı yine bizde kalmak şartı ile yeni 
bir statü getirelim. 

İki, mukaveleli personel statüsünü getirelim, de
dik ve buna karar verdik. Eğer bunu tahakkuk ettirir
sek (ki, 1 0 - 1 5 gün içerisinde tahakkuk ettirmek ümi
dindeyiz, Sayın Başbakana da arz ettim meseleyi). 
tahakkuk ettirebilirsek, zannediyorum ki, Türk hava 
meydanları meselesi çözülür. Türk hava meydanları 
meselesi çözüldüğü zaman pilot havada rahat uçar. 
Pilotun havada rahat uçması, elbetteki, kuledekinin se
sine bağlıdır, muhterem arkadaşlar; ne kadar cesaret
li olurlarsa olsunlar. 

Bu yönlen ile Türk hava meydanları meselesine, 
yani personel meselesine tekrar dönmeyeceğim. Mo
dern araç - gereç ve bakım vasıtaları bakımından ne
ler yaptığımızı da arz etmek isterim. Bazı arkadaşları
mız, hiç bir şey yapılmadı, hiç bir şey olmadı diyor
lar, ama birşeyler de oluyor; pek de diç bir şey yapıl
madı değil. Meselâ, biz gelir gelmez, bu Türk hava 

I meydanlarının bilhassa yangın söndürme aletleri, kur
tarma aletleri, kar temizleme aletleri, buz çözme alet
leri ve bunlara benzer aletleri bakımından noksanlarını 
telâfi etmek için oturduk, konuştuk. Bu arzım 1973'te 
ve baktık ki, elimizdeki paralarla bu işin içinden çıkıl
maz; Senede 10 milyon, 15 milyon lira almakla bu 
işin içinden çıkılmaz. O halde ne yapacağız? Bir proje 
yapacağız. Projemizi verdik; 385 milyon liralık bir 
projedir. Bu projenin 50 milyon lirası 1974 yılında 
kullanılmıştır. Demek oluyor ki, eğer bütçe formülleri 
içerisinde yürüseydik bu olmazdı. Beş senelik bir tah
sisatı, bir senede kullanma imkânını bulduk. Tabiî, 
önümüzdeki senelerde sarfiyat işi daha çabuklaşacak
tır. Çünkü, hazırlıklar tamamlanmıştır; birinci senesi, 
biraz daha uzun süren bir senedir. 

Sayın Raif Eriş beye şunu arz edeyim, fazla mesai 
ücreti bundan birkaç gün evvel çıktı ve ben Genel Mü
dür arkadaşımıza havale ettim. Binaenaleyh, hiç değil
se o meseleyi halihazırda bürokratların elinden kurtar
mış olduk. 

Liman otoritesi meselesine gelince : «Biz, bize ben
zeriz» demişler büyükler. Yani, bazı meselelerde sa-

I ym senatörlerden istirham ederim, bizi falan ile filan 
ile mukayese etmeyiniz, kendi aramızda mukayese edi
niz, kendi işimizde mukayese ediniz. Başka çıkarı yok 
bunun. Kanunlarımız buna imkân vermiyor. Hava 
meydanlarında kaçırma hadiseleri, bombalamalar ve 
birtakım hadiseler olduğu sırada bendeniz yine Ba
kandım. Peki, nasıl bir tedbir alalım ki, bu hava mey
danlarını tek elden idare edelim dedik. 

Sıkıyönetim olduğu sırada bir albay idare ediyor
du, bunu. Sıkıyönetim kalktı, albay gitti. Şimdi, al-

j bayın hizmetini yapacak kim var? «Efendim» dedik, 
«Devlet Hava Meydanlarındaki arkadaşa bu vazifeyi 
verelim.» Dediler ki. gümrükçüler, «Devlet Hava Mey
danlarının memuru bana söz söyleyemez; ben ancak 
Gümrük ve Tekel Bakanından emir alırım.» Polisler 
çıktılar dediler ki, «Bu, kim bize talimat verecek; 
ben Dahiliye Vekâletinden emir alırım, validen emir 
alırım.» E, canım iyi; hepiniz burada çalışıyorsunuz, 
sizi beraber çalıştırmak mecburiyetindeyim emniyeti 
bakımından. 

I Ne yapalım?.. Dünyanın başka tarafında getiriyor 
bir hava meydanının başına, bir mühendisi oturtuyor, 
diyor ki, «Sizin amiriniz budur...» Oradakilerin hep-

ı si de «Başüstüne» diyorlar. Bize kimse öyle demiyor; 
O diyor ki, «Ben falanım; o diyor» «Ben falancayım», 
o da «Ben falancayım», diyor. 

Ne yapalım?.. İller Kanununu zorladık; İller Ka-
1 nununu bulduk, dedik ki, valiler, taşrada bakanlıkların 
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temsilcileridir. Şu halde bu meydanların başına gelin 
vali ölçüsünde birer şahıs oturtalım ve vali muavinleri 
oturtur bunların başına ve böylece bir meydan otori
tesi kurmaya çalıştık, ama «yeterli oldu mu?» derse
niz, olmadı, arkadaşlar. Bunun için de ayrı bir kanun 
teklifi getirmek için arkadaşlarımız arasında görüştük 
ve karar verdik. 

Şimdi Sayın Raif beyefendi, PTT hizmetlerinin 
köylere götürülmesine, dağıtıcı kadroların tazminatla
rının artırılmasına, mümkün mertebe bu hizmetlerin 
daha da genişletilmesine işaret buyurdular. 

Demin de bir vesile ile telefon konusunda arzı ma
lûmat ettim. Elimizden geldiği kadar köyün rahatla
masına çalışıyoruz. Bendeniz aslında ziraateiyim, köy
le teması çok fazla olan arkadaşlarınızdan birisiyim; 
köyün yolu, köyün telefonu olmadığı zaman köy yal
nızdır. Köye yol gidecek ki, yalnızlığını unutsun; te
lefon gidecek ki, zaman zaman yalnızlığını unutsun. 
Bir hadise olur, hadisenin iletilmesi lâzım. Yolsuz ol
duğu zaman; işte kış aylarında Doğu'da, falan yer
lerde, bazan kızağın bile gitmediği yerlerde, başımıza 
gelenleri görüyoruz; yol olmadığı zaman yalnız bırakıl
mıştır, köylü. Telefon olduğu zaman, telefonu açıp 
hemen şu hizmeti isteyebilecek duruma girecektir. Bu 
yüzdendir ki, biz, telefona önem verdik PTT'ye önem 
verdik. Bilhassa, Almanya'daki işçi vatandaşlarımızın 
hizmetlerinin çok artmış olması durumu aslında bizi 
bu işe de zorluyor. Yani, bugün yalnız bir milyar 
mark Türkiye postaları ile memleketimize gelirken ve 
bunu da köydeki kimsesiz yaşlı bir kadına götürmek 
icap ederse, o zaman siz eski hizmetinizden vaz geç
mek. mecburiyetindesiniz; hizmeti yenilemek durumun
dasınız. 

İşte onun içindir ki, biz hizmeti yeniledik; birçok 
yerlerde yeniledik. Tamamladık mı? Hayır. Tamamla
maya çalışıyoruz ve inşallah bunda da muvaffak ola
cağız. 

Yalnız, umumî olarak arz edeyim, telefonda bü
yük ve hızlı bir gelişme vardır, hızlı bir çalışma var
dır; ama bu bizim hızlı gidişimiz karşısında hızsız gibi 
görünmektedir ve bütün mesele ondan ibarettir. Elbet-
teki bir memlekette 200 bin telefon dağıtılırda aynı 
sene 400 bin kişi sıraya girerse, bu 200 bin kaybolup 
gidiyor ara yerde, Aslında büyük hizmet yapılıyor; 
fakat öteki zorlayıcı grup gelip bu işi hallediyor. 

Sayın Feyyat burada olsaydı, arada o meseleyi de 
çözerdim; ama kendileri yok. Belki sonradan kendi
sin yazıyle arz etmek durumuna girerim. 

Efendim, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryol
larını zamanın icaplarına göre düzenlemenin gayreti 
içindeyiz. Biraz evvel Sayın Nalbantoğlu bir noktaya 
temas ettiler. O noktaya geleceğim; ama bunu da 
buraya gelmişken söyleyeyim. Sayın Nalbantoğlu, 
(«Nalbantoğlu yok» sesleri.) 

Yok mu? O zaman gelsinler Bakanlıkta anlatırım 
ben de kendisine. 

Sayın Nalbatoğlu, Erzurumu temsil ediyor, ben 
de Erzincanlı olmam nedeniyle müşterek derdimiz-
dir bu bizim. Rahmetli annemi, Erzincana gönderiyo
ruz. Doğu Ekspresi gelmiş, pencereden içeriye sok
tuk, kapılardan girmenin imkânı yok, koridorlar hep 
dolu; yaşlı kadını pencereden içeri soktuk. Bu olay 17 
yıl evvel olmuştur. 

Bu konu benim içime dert olmuştur. Haydarpaşa' 
ya her gidişimde arkadaşlar, Doğu Ekspresini görme
den gitmem. Doğu Ekspresi ne alemde? Doğu Ekspre
si maalesef hiç bir zaman bir Ankara - istanbul Eksp
resi olamamıştır; olmadı.. Olması için çalışıyoruz, 
gayret ediyoruz. Bunları da oturup arkadaşlarımla 
konuşuyorum; konuşmadığımızı zannetmeyin, konu
şuyoruz. Niye olmuyor, neden sahip çıkmıyoruz diyo
rum... Efendim, bu bir eğitim meselesidir aynı zaman
da. Onu da hesap etmek mecburiyeti vardır. Meselâ, 
uçağa bir el çantasıyle binilir, bunun adeti budur di
yorsunuz; fakat bir de bakıyorsunuz ki, 5 tane se
petle gelmiş o zat; o uçağa binemiyor. Uçağa binerse 
de uçağın her tarafını yırtıp gidiyor. İşte o zaman ne 
oluyor? Eğitim meselesi oluyor. 

Demek ki, beriki meselede de bir eğitim mevzuu 
var; ama arz ettiğim gibi. Bilhassa Genel Müdür be
nim bu hassasiyetimi biliyor; fırsat buldukça Doğu 
Ekspresini kontrol eder, temizliğine, rahatlığına, em
niyetli bir yolculuk yapılmasına dikkat eder. İnşallah, 
bir gün orasıda burası gibi olur. Ben 2,5 sene Er
zurum'da hocalık yaptım, hep trenle gittim geldim. 
Demin de arz ettiğim hikâye doîayısıyle, işi gayet iyi 
biliyorum. Bütün gayretim bunu çözmektir. 

Efendim, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat mese
lesi çok uzun görüşmeyi gerektiren bir konu. Yalnız, 
şu noktalarla gönlünüze ferahlık verebilirim. Deniz 
Nakliyat iki sene içerisinde büyük gelişme göstermiş
tir; elindeki 57 tane gemiyle. İki sene evveline kadar 
büyük zararlarla bilançosu kapanırken, bu sene 120 
milyonu aşan bir kârla bilançosunu kapatmıştır ve 
tabiatiyle de bu kâr taşınan yükle olmaktadır. Do
îayısıyle biz kendi yükümüzün ve petrolümüzün mü
him bir kısmını bu sahaya aktardık. 
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Denizcilik Bankasına gelince; Benim ilkokul ça
ğımda tanıdığım gemiler, hâlâ denizlerimizde hareket 
halindedir. Zannediyorum ki, yine bir hatibin işaret 
buyurduğu gibi, bu günü geçmiş, yaşlanmış, masraf
ları harcı borcunu ödemez (halkın tabiriyle) gemileri 
bir an evvel devreden çıkarıp, yerine yenilerini getir
mek, sürati getirmek bilhassa şehir içi hatlarında ge
reklidir. Sayın Genel Müdür bu hususta da bazı gay
retlerin içerisinde. Bir bakımdan eski gemileri yenile
mek için, bir bakımdan da süratli Graft Hovercraft tipi 
gemileri; İstanbul içerisinde hızlı gidecek, Marmara 
Bölgesinde hızlı gidecek tipleri getirmeye çalışıyor. 
Tahmin ediyorum ki, kısa bir zaman içinde bu sektör
de de büyük bir gelişme olacaktır. Benim kanatim, 
ümidim bu merkezdedir. 

Sayın Haydar Tunçkanat, birçok meselelere do
kundular. Ben de bu arada bazılarına cevap verdiğimi 
zannediyorum; fakat yine kendilerine söylemekle Yük
sek Heyetinizi rahatlatacak bir iki noktaya temas 
etmek istiyorum : 

P îan l2nc i senesine girdi; fakat hiçbir şey 
yapılmadı, ulaştırma sektöründe bir gelişme olmu
yor gibi bir anlayışım var. Belkide cümle tam de
ğil; ama kusura bakmasınlar, ifadelerini tekrarlama
dım, anlayışımı arz ettim. 

Öyle değil, muhterem arkadaşlar. Demin de arz 
ettim, ynie bir hatip arkadaşımız söyledi, bir defa 
Ulaştırma yakın zamana kadar yarısı Ticaret Bakan
lığında, yarısı şu bakanlıkta, yarısı bu bakanlıkta 
değerlenmiş toplanmış gelmiş: tam da öyle bir zamanda 
gelmiş ki, işler fevkalâde kızışmış, heyacanlanmış, ka
pasiteler gelişmiş; o devre içerisinde birtakım işler 
yapmak lâzım geliyor ve onun için yapılan işlerin ba
zısı gözükmüyor. 

Şimdi biz, Ulaştırma Bakanlığında bu ihtiyacı; Sa
yın Haydar Tunçkanat'ın duyduğu, belirttiği ihtiyacı 
duyarak oturduk, bir «Ulaştırma Koordinasyon Daire
si» diye, Dünya Bankasından aldığımız bir tahsisatla 
birlikte bir teşkilât kurduk. Eğer alır götürürseniz, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bir kürsüsü ola
rak, yahut bir araştırma enstitüsü olarak oraya koya
bilirsiniz. Basında çok kıymetli elemanların bulun
duğu bir araştırma müessesesi. «Ne yapar?» derler. 
Hatta bende bazen, ne yapar bu araştırma müessesesi, 
(ücretler de oldukça yüksek) ne yapıyor bu araştırma 
müessesesi, diye sorarım. 50 milyon soruya cevap ha
zırlıyor arkadaşlarım. Bunun içindir ki, biz gerek 
Hacettepe'nin, gerekse Orta Doğu Teknik Üniversi
tesinin elektronik cihazlarını kullanıyoruz; bu işi hal
ledebilmemiz için. 
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! Yapmak istediğimiz (Tamamen beyefendinin bu
yurduğu gibi) şudur : 

ihtiyaçlar ne olacak? İhtiyaçları ne şekilde nasıl hal
ledeceğiz? İhtiyaçlar, hangi ücretler içerisinde veyahut 
hangi maliyetler içerisinde olabilecektir? Bunu kara, de
niz, hava ve demiryollarında ve bunun yanında PTT'de 

ı düşünürseniz mevzuun genişliği ortaya çıkıyor, iyi bir 
çalışmamız var. Sonucu 1,5 yıl içerisinde alınacak. 1,5 
yıl sonraki arkadaşımız inşallah sizleri daha rahatlandı-
rıcı cevaplar takdim edebilir. 

Yeşilköy Hava Limanı yapılsa da yetmeyecektir. 
i Efendim, «1985'e kadar bitecek» diyorlar. Çünkü 20 

milyonluk bir kapasite getiriyorlar. Bir defa, «1985'e 
1 kadar biter mi?» meselesini konuşmak lâzım gelir. 

Açık konuşmak icap ederse, ben ondan ümitsizim; 
benim bütün endişem orada. Eğer, biterse benim gör
düğüm proje. 1985'e kadar sıkıntı çekilmez. Hakikaten 
iyi bir plan. 6 senelik bir yapılma zamanı konulmuş, 
6 senenin üzerine asgarî yüzde 50 koyarsanız 9 sene 

j eder ve malumuâlinz bunları biz yapmayız. Ulaştırma 
Bakanlığı değil, bunları Bayındırlık Bakanlığı yapar, 

I ortaya kor, ondan sonra, «Buyurun gelin, işletin» der. 
Biz tam gideriz işletmek için, bir de bakarız ki, güzel 

i bir pist yapılmış, ama ışıkları yok. Ondan sonra ışık
ları ihaleye çıkar. Üç sene de ışıkların bitmesini bekle-

i riz. Eğer İstanbul'da yaptığımız o muazzam pistin ya-
j mnda ışıkları olsaydı, öteki piste inmek zarureti de ol-
i mazdı, ışık meselesi de söz konusu olmazdı, meseleyi 

de kolaylıkla hallederdik. Çünkü bu yeni yapılan pis
ten ışıklandırılması, zayıf akım projesi en modern sis-

| temler içerisinde yapılıyor, iki yerden cereyan geliyor. 
Ayrıca da otomatik şalterlerle cereyanı sağlanabiliyor, 
olmayacaktı; ama bu, demin arz ettiğim meseleler bir 

I yerden tutuluyor, çekiliyor, gitmiyor, hızlanmıyor. Me-
| sele burada. Meydanîardaki durum bu Sayın Tunçka-
! nat. 

i Yalnız, ikinci bir meydan meselesi üzerinde çalış-
j malarımız var. O da. Üsküdar tarafında; yani Anado-
| la tarafında. Orada iyi bir yer bulunacak olursa, ye-
j niden bir hava limanı yapılması mecburiyeti vardır. Za-
! ten benim şu 1.5 - 2 sene içerisinde öğrendiğime göre 
\ büyük hava limanlan yerine muhtelif yerlerde hava li-
| manian yapmak daha iyi oluyor. Dünya hep ona gitti. 
| Paris bile en sonunda hava limanı sayısını artırdı. 

i Mühim noktalara temas buyurdular; Trabzon -
| Iran transit yolu, İrak yolu, Bulgaristan'ın şikâyeti... 
| Efendim, petrol meselesi, petrol fiyatları bu duruma 
| gelince, tabiî civarımızdaki komşularımızın gelirleri 
I c!e arttı. Gelirleri artınca satın alma güçleri arttı ve 
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satın alma güçleri de artınca etraftan mal almaya 
başladılar. 

Sırası gelmişken şunu arz edeyim, bir defa Tür
kiye olarak bizim yapmamız icap eden şey evvelâ bi
zim mal satmamızdır. Transtiçilik değil, o malları bi
zim satmamız lâzımdır. Çünkü, İtalya'dan lorilerle; 
yani şu büyük kamyonlarla Samsun limanına zanne
diyorum 25 lori elma gelmiştir; İran'a gitmesi için. 
Bizim elmalarımızın durumu nedir; onu arkadaşlar 
pekâlâ bilirler, tetkik edebilirler. 

Romanya'dan, Trabzon limanı iîe bildiğimize gö
re, 2 milyon koyun geçecektir. Yine 2 milyon tona 
yakın da buğday geçecek. Buğdayı veremezdik; ama 
koyun meselesinde bir tedbirimiz olması icap ederdi, 
yapabilirdik belki. Satamadık, ama hiç değilse taşı
yalım diyorum arkadaşlarıma. Taşımacılıkla da iyi 
para vardır, memlekete iyi para gelir. Şimdi buna 
hazırlanıyoruz. 

Yine burada birçok handikapları aştık. Trabzon -
îran transit yolu bugün işler durumda. Yalnız, Sa
yın Tunçkanat şunu arz edeyim, kötü bir mevsime 
geldi, kışın en kötü devresine geldi, girdi. O yönüyle 
biraz rahatsızlık veriyor bize; ama havalar düzelince 
daha büyük kamyonlarla işin içerisine girerek bu işi 
düzelteceğiz. 

Bunun dışında Sayın Müsteşarımla Karayolları 
Umum Müdürünü gönderdim, dedim ki, gidin Trab
zon, Samsun, Giresun, Hopa limanlarına bakın, 
buralardaki indirme şartlarını tetkik edin, vapurları 
nasıl taksim edeceğimizi anlayalım. Trabzon'da bir 
geminin boşaltılması 55 gün sürüyor, bu şartlar al
tında elbette ki, gelmeyecektir. Bunu biz de biliyo
ruz, ama yapacağımız iş, dedik ki, küçük gemileri 
başka yerlere, büyük gemileri başka yerlere sevk ede
rek bu işin içerisinden çıkalım. 

Şimdi, bir sayın arkadaşımın da sualine birlikte 
cevap vereceğim. Efendim, biz telgraf çekiyormuşuz 
ki, vagon göndermeyin, biz bunları nakledemeyiz... 
Yani Irak transit meselesi, tabiî İran da var bunun 
içerisinde, ayrıca demiryolu olan. 

Bunun suçunu, günahını muhterem arkadaşlar 
biz üzerimize alamayız, almayız. Sebebi, bendeniz 
de işbaşına geldiğim zaman ilk işim, (eski tecrübele
rime dayanarak getirin bakalım hamulemizi, getirin ba
kalım ne yüklediniz, ne boşalttınız, nereye ne götürdü-
nüz, kaç vagon yüklediniz, vatandaş kaç vagon istiyor, 
transitte neyiniz var... Bu hesapları sordum. Gördüm 
ki, rakamlar çok yüksek. Bilhassa transit rakamları 
çok yüksek, «Peki, neden bunları taşımıyoruz» dedim. 

Gördük ki, biz hududa getirdiğimiz zaman oradan 
çekilmiyor. Şimdi, oradan çekilmezse, Sayın Fethi 
beyefendi bir sual sormuş, o da onun hesabını isti
yor, sejür ücreti diye; yani bekleme ücreti meselesi 
oluyor. Trenler bizde bekledi diye biz bunlara ücret 
veriyoruz, para ödüyoruz. Transit geçen tranler biz
de bekledi diye para ödüyoruz. Öyle para ödüyoruz 
ki, alacağımız ücrett, sejür parası olarak geri gidiyor. 
Yani, bedavadan nakliyecilik yapıyoruz, alıyoruz, ora
dan oraya götürüyoruz; ama bekleye bekleye verdiği
miz para, alacağımızdan fazla oluyor neredeyse. Gü
nah!.. Günah bizde değil. Günah, bizim götürdüğü
müz yerden çekip götüremeyenlerde. 

Onun içindir ki, bir defa sefirler ölçüsünde temas 
ettim, kendilerine bunu anlattım, çekmezlerse mal 
sokmayız dedim. Bizim ne mecburiyetimiz var efen
dim, onların zararını neden ödeyelim? Ya sejürleri siz 
ödersiniz bundan sonra, getiririz yığarız boş yollara, 
(O da yok ya, neyse hatır için yapalım) ya çeker 
götürürsünüz, ya yeni katarlar teşkil etmek suretiyle 
bize tokomotif yardımı yaparsınız alır götürürsünüz, 
ama her halükârda bir çare bulursunuz dedim. 

Bu yetmedi muhterem beyefendiler, bunun üzeri
ne Sayın Başbakanın iznini alarak, Bulgaristan, Ro
manya, Irak, Suriye ve îran Ulaştırma Bakanlarını 
Ankara'ya davet ettim. Gelsinler, oturalım bu mese
leyi konuşalım. Çünkü, beyefendinin işaret ettiği gibi, 
gerçekten Bulgaristan, şikâyetçidir. 

Şimdi, vagonlar orada yığılmaya başladı. O da isti
yor ki, kendi sahasından çıksın gitsin vagonlar. Bizi 
zorluyor ki, al götür... Ben de diyorum ki, o çeksin 
malını, ben de geleyim oradan malımı götüreyim. Fil
hakika, boşaldı. Boşalır boşalmaz biz de oralardan 
yeniden mal çekmeye başladık. Meseleyi bu şekilde 
düzene koyduk; fakat bu arz ettiğim bakanlarla, müş
tereken, gerek karayolları taşımacılığı, gerek demir
yolları taşımacılığı ve gerekse başka limanlar vasıtasıy-
le kara ve demiryolları taşımacılığını konuşup, Türkn 
ye'nin lehine olarak bir karara bağlamak için bu te
şebbüste bulunduk. İnşallah başarılı sonuçlara varırız. 

Sayın Tunçkanat, feribot olarak iki tane halihazır
da yapılmakta; iki tane yakın hatlar gemisi yapılmak
ta, iki tane de feribot inşa edilmekte. Bunlardan ikisi, 
1975, diğeri ikisi de 1976 yılında hizmete girecekler
dir. Tabiî, Kıbrıs meselesi, Kıbrıs dolayısıyle bir fe
ribotumuzun oraya devamlı işlemesi, hattâ belki bun
dan sonra daha fazla olacak. O yönleriyle bu hizmeti 
artırmaya çalışıyoruz. Bunları arkadaşlarımız düşüne-: 
rek planlıyorlar. 
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Uçak kazaları meselesini, yine müsaade ederseniz 
hepsini toplu olarak arz edeyim : Sayın Oral Karaos-
manoğîu'nun zannediyorum ki, bilhassa DHMİ'nin 
durumu hakkındaki düşüncelerimizi arz ettim. Türk 
Hava Yollar ile durumları, buyurdukları şekilde ka
zaların da muhtelif yerlerde muhtelif şekillerde oluş
ları üzücü, ama biraz sonra arz edeceğim. 

Efendim Devlet Demiryollarının tarifeleri üzerinde 
durdu sayın senatörler, hattâ bazıları da şikâyet etti; 
«Niye pahalandırmıyorsunuz, bunları artır iniyorsu
nuz?» diye. Dün bu mesele üzerinde oturmuş arka
daşlarımızla konuşuyorduk ve tarifeler hazır; tarifeler 
epeyden beri hazır. Yalnız, Devlet Demiryolları tarife
lerine yapılacak zam, göründüğü gibi biriki noktaya 

aksedecek zam değil. Bütün vatandaşa yansıyacaktır. 
Bunu bilmek lâzım. Sordum, dedim ki, Zonguldak'tan 
Erzurum'a yeni tarifenizle kömürü nakledersek, 5 ton 
kömür alan adam Doğu'da kaç lira fazla para vere
cektir? Asgarî 400 lira fazla ödeyecek, eğer bu nakli
ye zammını kabul eder de getirirsek. Kömürde böyle. 
Peki buğdayda, unda, tuzda, şekerde; bütün yediği
miz içtiğimiz, götürdüğümüz büyük kapasitedekiler; 
küçük çapta yenilenler mühim değil belki, fakat bü
yük kapasitede alınanlar büyük akisler yapıyor. O 
yönüyle bizi düşündürüyor. 

Yolcu meselesinde haklıdır arkadaşlarımız. Biz de 
düşünüyorduk; fakat yolcu meselesi Devlet Demir
yollarının zararlarında yahutta kayıplarında çok mü
him mesele değil. Esas mühim olan yük. Geçen gün 
arkadaşlarıma söyledim; ben, otu ve samanı 1 kuruşa 
naklediyorum Erzuruma. Çıkarırım 30 kuruşa, hiç 
bir şey değil, kâra da geçiririm ben Devlet Demiryol
larını isterseniz. Eğer bu pahalandırma işine girersek 
bir günde kâra geçiririm. Ne var, tarifeleri yükselt; 
otu 1 kuruşa götürürken çıkar 30 kuruşa bakınız ne 
oluyor. Nitekim, arkadaşlarımızın yapmış oldukları ta
rifeye göre, eğer o tarifeyi ben kabul edersem, Hü
kümet muvaffakat ederse, bir kalemde 1 milyar 180 
milyon lira parayı ilâve ediyoruz bütçeye; ama mem
leketteki diğer fiyatlara aksi ne olacak? Ben bunu dü
şündüğüm için hemen karar veremedim; fakat tarife 
üzerinde konuşan arkadaşlarıma şunu arz edeyim ki, 
bu olacaktır, bundan kaçınmayacağız, yapamamazlık 
edemeyeceğiz. Bu bir noktaya geldi; ama öyle bir şe
kilde yapalım ki, yurttaş, vatandaş, bilhassa geliri az 
olan vatandaş bundan en az zarar görsün. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iyi niyetle kısa konuş
mak üzere söze başladınız; fakat tenkit ve temennile
rin çokluğu, zamanın sizi sıkıştırmasına sebep oldu. 
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Bu itibarla 10 dakikanız var, bunu hatırlatayım ve bu 
10 dakikalık müddet içerisinde lütfen, iki sorunun da 
cevabının bulunacağını hesap ediniz. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Sayın Başkan, özür dilerim, gerçi biz 
görevimiz itibariyle dakikalı konuşmaya alışmışız, ama 
ders programını da kendimiz yaptığımız için, onu ko
laylıkla bir zaman içine sokabiliyoruz. 

BAŞKAN — Bunlar zamanınızdan gidiyor efen
dim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarımız burada o ka
dar enteresan sorular soruyorlar ki, onları cevaplan
dırmaya girdiğimiz sırada zaman mefhumunu kaybe
diyoruz. Ben vaktinizi geciktirirsenı özür dilerim; 
ama geciktirmeyeceğim. 10 dakikada bitireyim müsaa
de ederseniz. 

Efendim, Sayın Ahmet Karayiğit mühim bir nok
taya temas ettiler, onu açıklamak mecburiyetindeyim. 
Yabancı sermayeden bahsederken NETAŞ'dan bahset
tiler, NETAŞ 60 binden, 120 bine çıkıyor. Yarın 
bunlardan gene alacağız. Bu bir tekel haline geliyor. 
Binaenaleyh yabancı sermayeye, bütün şeyi bir tekele 
kaptınyormuş gibi bir durum hâsıl oluyor, hissi verdi. 

Malumuâliniz NETAŞ bizim PTT'nin ortak ol
duğu bir şirkettir ve bu ortaklığın % 49'u bizim, 
•c/c 51'i onlarındır; yani Kanadalılarındır. Kanadalı-. 
lar bize müracaat ederek, «Hisselerimizden istediği
niz kadarını size vermeye hazırız» demişlerdir. Bina
enaleyh, eğer bunu alma imkânı bulursak bu % 49 
hissemizi kolaylıkla c/c 70'e çıkabarilecek durumda
yız; ama bir firmadan almaya mecburuz. Eğer mem
leketin içerisinde (ki. şimdi bir kısım yerlerimiz öyle) 
değişik telefon tesisleri kuracak olursak, bunların 
tamiratı, parçaları ve sairesi muazzam yekûn tutu
yor. Öte taraftan bu NETAŞ, kısmen yabancı bir 
sermaye de olsa, kullandığı bütün malzeme Türk 
malıdı.r Sizin telefonunuzun şu elinizle tutulan, üze
rine konan yeri İzmir'de yapılıyor; yan servis. Kab
lo Türkiye'nin muhtelif yerlerinde yapılıyor. O, on
ları bir araya toplanıp getiriyor. Kiminle? Türk iş
çileriyle gerçekleştiriyor. O bakımdan hiçbir sıkıntı 
yok ve arkadaşlarımız üzülmesinler. 

Tarife zammını söyledim. 
Sayın arkadaşlarım iki noktada genel müdürle

rin politik durumlarından söz ettiler. İzin verilirse, 
bunun detayına girmeden şunu arz edeyim : 

Benim hizmet anlayışım, hizmet içinde tarafsız
lıktır; ister Bakan, ister Müsteşar, ister Umum Mü-

560 — 
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dür, isterse evrak kaydeden memur... Çünkü, öyle 
kabul ediyorum ki, bu, insanların şerefine tevdi 
edilmiş bir iştir. Eğer bir zat partizanca, bir kimse
nin işini yapmaz da ötekinin yaparsa, kendisine ve
rilen bir emaneti kötüye kullanıyor demektir. Ben 
umur müdür arkadaşlarımdan bunu beklemiyorum 
ve bugüne kadar böyle bir tutumlarını da görmedim. 
Eğer olursa, arkadaşlarımı temin ederim, hiç mü
samaha etmem. Başka hizmetlerinde müsamaha 
ederim, ama bizim gibi hele ulaştırma gibi bir hiz
mette tarafgirlikle birçok kimselere avantajlar, bir
çok kimselere zarar getirebilecek bir bakanlıkta bu
na katiyen müsaade etmeyeceğim ve etmedik Allaha 
şükür. 1973 seçimlerini biliyorsunuz. 1973 seçim
lerden sonra bütün parti başkanları tarafsızîığımız-
dan dolayı PTT'ye teşekkür etmiştir. Bu tarafsızlı
ğımıza devam edeceğim ve arkadaşlarımıza, sizlerin 
huzurunuzda şunu belirtmek istiyorum ki, bu olma
yacaktır. Katiyen böyle bir şeyi de akıllarına getir
mediklerini zannediyorum. 

Sayın Ahmet Beyefendinin, bu 250 milyonun 
bütçeden çıkarılması meselesiyle ilgili sözüne, mü
him bir soru olduğu için temas etmek istiyorum. 
Efendim, bütçeden çıkarılmamış, yalnız, bütçeye ko
nulmamış. Eğer kredi olarak, 1 milyar kredinin ilk 
parçası olan 250 milyon liradan bahsediliyorsa se
bebi şu: 

Kararname 31 Arahk'ta çıktı; fakat bütçe bağ
lanıp çoktan Meclise gitmişti. Bu maddeyi kararna
me getirdi, her sene 250 milyon lira fon olarak ko
nur dendi. Onun için yetiştirilemedi. Eğer bir çare
sini bulursak, Büyük Millet Meclisinden istirham 
edeceğiz; bilhassa Sayın Kalpaklıoğlu'nun ve yine 
Sayın Ahmet Beyefendinin temas ettikleri mesele
ler dolayısi ile... 

Sayın Kalpaklıoğlu, kararnamenin çıkarılması 
Allaha şükür yine bana nasip oldu. 1973'te hazır
lamıştık, bu sefer geldik tamamladık. Sayın Bakan 
birtakım hazırlıkları yapmıştı, ama son imzası bana 
nasiboldu. Büyük bir rahatlık getirdi. İki gün evvel 
İstanbul'da idim, bütün tersanelerin başkanlarıyle 
beraberdik; bizim sektör beraberdi. İyi görüşmeler 
yaptık. Bütün arkadaşların hevesi var; gemi inşaatı
nı geliştirmek, götürmek için... Bekledikleri kolaylık
ları büyük ölçüde bu kararname ile hallettik ve böy
lece işte o bürokrasiyi yendik. 14 yere giderken 3 
yer ile arkadaşların meselesini halletme imkânını bul
duk. O yönü ile inşallah önümüzdeki senelerde gemi 

sektöründe büyük bir gelişme olacaktır. Bundan emin 
olabilirsiniz. 

Pendik Tersanesine gelince; Pendik Tersanesi 
maalesef uzun zaman sürüncemede kalmış bir iş idi. 
1973'te bunun bıçağını attık. Bu, Japonya geldi, ge
lecek, gitti gideceği kaldırdık, bu işi artık biz yapa
cağız dedik, kararımızı verdik ve işin içerisine girdik. 
Sizin temel merasiminde bulunduğunuzdan bugüne 
kadar 247 milyon lira para sarf edilmiştir. Önümüzde
ki sene 112 milyon lira para sarfedilecektir. Esas pro
je 685 milyon liradır. Pendik Tersanesinin gelişmesi 
çok hızlı değil; fakat kötümserliğe de bizi götürecek 
kadar da yavaş değildir. 

Maaşlar meselesine Bütçe Encümeninde de temas 
edildi, zabıtlarda da vardır. O yönü ile işin gizli ka
paklı tarafı yoktur. Sayın Umum Müdür Muavinleri 
arkadaşlarımız (O gün benim sormuş olduğum rakam
lara göre konuşuyorum) 11 bin lira maaş, 11 bin li
rada makam tazminatı olarak 22 bin lira almakta
dırlar. Umum Müdür de aynı maaşı almaktadır ve 7 
tane de Umum Müdür Muavini vardır. 

Bana bir vazife verdiniz, «Hoca, ne yaparsan yap 
bu işi düzelt» dediniz. Bu işe benim gücüm yetmez. 
Bu işe Maliye Vekilinin gücü yeter. O da burada otu
ruyor. Yarın kendilerinin umumî toplantıları olduğu 
zaman kalkarlar, maliyeci olarak bu işin hesabını so
rarlar. Ben ancak burada, usulsüz yapılan bir sarfi
yat olursa, oraya bir müfettiş gönderip tahkikat yap
tırabilirim, ama kendi kanunlarına göre tespit ettik
leri rakamları kullandıkları zaman bir müdahalede 
bulunmama imkân yoktur. Vaziyet böyledir... 

BAŞKAN — Sayın Bakan müddetiniz doldu efen
dim. Kalmış olan sorular varsa, onlara da yazılı ce
vap verebilirsiniz. 

Şimdi iki tane soru da elimde var. Bunları da oku
yarak takdim edeyim. İster kısaca cevaplandırırsınız, 
isterseniz yazılı olarak kendilerine bildirirsiniz. 

Sayın Çelikbaş'ın sorularını okuyorum, efendim : 
«1. — 1973 ve 1974 takvim yıllarında DDY Ge

nel Müdürlüğünün, vagonlarını zamanında boşaltma
masından dolayı ödemek mecburiyetinde kaldığı se-
jür ücreti Türk lirası ve döviz olarak ne kadar?» 

Var mı rakamı efendim? 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — 105 milyon TL.'dır. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
«Soru 2. — Ulaştırma Bakanlığı 21 Aralık 1953 

tarih ve 6209 sayılı Serbest Bölge Kanununa göre 
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memleketimizde serbest liman ve serbest bölgeler ku- ( 
rulmasına taraftar mıdır?» 

Taraftar mıdır efendim?.. Evet veya hayır. 
ULAŞTIRMA BAKANİ SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Buna ait kanun Meclistedir efendim. 
BAŞKAN — Evet efendim. 
«3. — 1973 ve 1974 yıllarında Devlet Demiryolla

rının transit nakliyatından sağladığı döviz ve tutan 
Türk lirası ne kadardır?» | 

Var mı efendim rakam? 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Var efendim. Sayın Çelikbaş'tan özür 
dilerim, Türk lirası olarak veriyorum. Döviz kuru 
daima değişiyor; 256 milyon lira, 1974 yılı gelirimiz. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkanım, şifahî bir maruzatta bulunaca- j 
ğım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
FETHİ ÇELlKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Tevsik edemediğim için yazmadım, ama öğrendi
ğime göre istanbul'a denizyolu ile gelen emtianın bo
şaltılması geciktiği için, satıcılar (CİF) kıymetler üze
rinden c/c 10 zam yapıyorlarmış Bunun aslı var mı? 
Bu yolda tatbikat nedir? 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Yazılı olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksiniz. 
Sayın Hüseyin Atmaca'nın bir sorusu var : «De

nizli havaalanı inşaatına hangi yıl başlanacaktır? 
1975 yılı Bütçesinden bu maksatla ödenek ayrılmış 
midir?» 

Eğer verebileceğiniz bir malûmat yoksa, yazılı ola
rak cevaplayabilirsiniz efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 
(Devamla) — Sayın Başkanım müsaade ederseniz, ya
zılı cevaplayayım da bu gece rahat uyusun, hiç de- ı 
ğilse. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI SABAHATTİN ÖZBEK 

(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; 

Çok teşekkür ederim beni dinlediğinizden dolayı. 
Kusura bakmayınız, belki biraz fazla konuştum. As
lında keyfim yoktu, az konuşacağımı ümit ederek 
çıkmıştım; fakat lütuf kâr teşviklerinizle işi uzatmış | 
oluyorum. Sayın Başkana da bilhassa teşekkür edi
yorum. müsahama gösterdiklerinden dolayı. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım efendim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. j 

Sayın Karaağaçlıoğiu. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-

hisar) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Huzurlarınızda müzakeresi yapılmakta olan Ulaş

tırma Bakanlığı bütçesi hakkında grupları ve şahısla
rı adına yapılan görüşlere muhterem Bakanımızın, 
huzurunuzda vermiş olduğu cevapları dinledikten 
sonra, mesuliyet duygusu taşıyan, hizmete inanmış 
insanların samimî görüşlerini bu kürsülerden Hükü
met - Parlamento, Parlamento - Devlet ilişkilerini sa
mimî bir hava içerisinde gerçekleştirecek bir üslûp 
içerisinde bize ifade ve beyan etmiş olmalarından 
dolayı son derece müteşekkirim. Kendilerine bu açık 
kalpli beyanlarından dolayı teşekkürü bir borç bi
liyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her halükârda Ulaştırma Bakanlığı gibi Türki

ye'nin ekonomik yapısında, sosyal hayatında, kültür 
ve turizm hizmetlerinde ve bunun ötesinde yurt 
savunmasında büyük katkıları bulunabilecek, büyük 
hizmet payları bulunabilecek olan bir bakanlığın 
meselelerini kısa bir zaman içinde dile getirmek ve 
bunları icra olarak, yasama organları olarak değer
lendirebilmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şu hususu ifade etmek isterim ki, en büyük ge

lişmeler, çağımızın ekonomik ve teknolojik koşulları 
içerisinde ve en süratli gelişmeler hiç şüphe yokki, 
ulaşım ve haberleşme sektöründe olmaktadır. Bina
enaleyh, Bakanlığın hizmet gördüğü ve kendisine mev
du olan; yasal olarak mevdu olan görevleri bakı
mından da bu hizmet sektörünün süratle kendisini 
çağın gelişen şartları içerisinde hizmete verebilecek, 
sıkıntılarını geride bırakabilecek koordinasyonu, ted
birleri, yasal idarî, hukukî, malî, teknik ve personel 
meselelerini süratle halledebilecek müessir tedbirleri 
de getirmesi lâzımdır 

Sayın Bakanımızın burada ifade buyurdukları gi
bi, bunların süratle halli ve kısa zaman içinde bun
ların halledilerek Türk ekonomisine, Türk kalkınma
sına faydalı hale gelmesi mümkün değildir. Bu şikâ
yetler uzun müddet de devam edecektir. Çünkü, as
lında iki plan devresini geçirmiş, bir de üç yıllık 
plan döneminin uygulamasına başlamış bulunan 
memleketimizde, ifade etmek lâzımdır ki, üzülerek 
beyan etmek icabeder ki, esaslı bir ulaşım poîtikası 
tatbik etmek mümkün olmamış ve bu poîtikanın 
anamihverini, anagörüşierini, temel görüşlerini vaz 
etmekte mümkün olamamıştır. 
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Kaldı ki, bu temel politikaları, ulaşım politika- j 
lan içerisinde her birisi kamu niteliğinde hizmet 
gören müesseselerin ayrı hizmet politikalrmı ve bu
nun inkişâf; ilerdeki, istikbaldeki inkişâf durumla
rını ele alacak projeksiyonları ayrı ayrı hazırlamak 
lâzımdır. Bunlar da olamamıştır. Teşkilât kanunları j 
Meclislere gelmiş ve bu kanunların görüşülmesi es- | 
nasmda sanırım ki, bu politikalar da, bu kanun içe
risinde ayrıca değerlendirme şansını bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her şeyden evvel yasalar, malî imkânlar, yapıla- ı 

cak işler tespit edilebilir; ama bu işlere hayatiyet 
verecek de administrasyonun yetişmiş olan teknik 
ve uzman kadrolarıdır. Çünkü, sözümün başmda da 
ifade ettiğim gibi, Ulaştırma Bakanlığı aslında tek
nik hizmetleri, uzman hizmetleri bünyesinde taşıyan 
bir müessesedir. O itibarladır ki, her şeyden evvel 
bu kadro içerisinde muhtaç olduğu elemanlara hiz
met gördürebileceği ehil kadroları bünyesinde tuta
cak tedbirleri mutlaka birtakım hükümlerle, birta
kım imkânlarla, yetkilerle Bakanlık getirmiş olması 
lâzımdır. 1327 sayılı Kanun, sanırım ki, bu imkânla
rı tamamıyle verecek nitelikte değildir. Şikâ
yetimiz bundandır. Sayın Bakan şikâyet eder, 
Parlamento şikâyet eder, hizmet görenler şi
kâyet eder ve netice itibariyle hizmetin ak
samasından da memleket, millet ve tümüyle hepi
miz zarardide oluruz. Bunları telâfi edecek tedbirleri 
elbirliğiyle almak lâzımdır. Sanırım ki, bu, Bakanlı
ğın çapını da aşan, icra ve yasama organının işbir
liği ile gerçekleştirilebilecek nitelikte olan bir konu
dur. Sadece bir bakanın veya icrada vazife almış 
birkaç sayın bakanın bu meseleyi halletmesini de 
beklemek ham bir hayal olur. Çünkü, bu artık mil
letçe şikâyetçi olduğumuz, Parlamentoca şikâyetçi 
olduğumuz, administrasyonca şikâyetçi olduğumuz 
bu konu artık icraların ufak ünitelerini aşmış, tü
müyle icra - Parlamento hizmetleri meyamna gire
cek kadar ağırlık kazanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben Bakanlık hakkında böylece kısa görüşümü 

arz ettikten sonra iki konuya temas ederek sözlerimi 
bitireceğim. Bunlardan bir tanesi gemi endüstrisi, 
gemi işletmesi ile ilgili konu. 

İkincisi de, Devlet Demiryolları ile ilgili gorüş-
lerimdir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk ekonomisi 1975'lerin başında 2 milyar 200 

milyon dolarlık bir açık veriyor. Dış ticaret den- J 

gemlzdcki tablo vahim, Bu tablonun açık olan du
rumunu sadece dışarıdaki işçilerimizin Türkiye'ye 
gönderdiği 1,5 milyar dolara yaklaşan dövizleriyle 
kapatıyoruz. Tarım ihracat gelirlerimiz sınırlı, bun
ları süratle artırmak mümkün değildir. Bu 2 milyar 
200 milyon doların 300 milyon doları sadece deniz 
nakliyat ödemelerinden ileri gelmektedir. 7 bin kilo
metrelik bir deniz çevresine sahibolan, ihracat ve it
halat hacmi 5 milyara ulaşan bir memleketin, maa
lesef deniz filosu acınacak nitelikte çok yetersizdir. 
hatta kâfi değildir. Bu filoyu güçlendirmek için ne 
icabediyorsa onu yapmak lâzım. Bunun başında 
Türkiye'de her şeyden evvel bir gemi endüstrisinin 
kurulmuş olması lâzımdır. Bunu kurmadığsmız tak
dirde 1970'lerden beri, plan münakaşalarından beri 
müdafaa ettiğimiz bu teze ağırlık vermediğimiz 
müddetçe, Türk ekonomisi daima açık verecek ve 
ithalât ve ihracatımızda da dışa bağlı olacağız. 

Petrol istihlâkimiz gün geçtikçe artıyor; 12 milyon 
tona geliyor. 3 milyon tonun ötesindekini hep deniz 
nakliyesi ile getireceksiniz. Tanker filolarına ihtiyaç 
var, yolcu gemilerine ihtiyaç var, yük gemilerine ih
tiyaç var, hatta harp gemilerine ihtiyaç var. O halde 
bunların hepsini güçlü bir deniz endüstrisi ile yapa
bilirsiniz. Dünyanın bütün tersaneleri Anadolu'dan 
Bremen'e kadar, Norveç tersanelerine kadar, İngiliz 
tersanelerine kadar hepsi 7 - 8 senelik bağlantılarla 
gemi siparişlerini almış, sizin siparişlerinizi yapacak 
durumda değil, bekleyeceksiniz. Sayın Hocam diyor 
ki, fon ayrılacak, şunu yapacağız, bunu yapacağız... 
Hükümet böyle diyor. Bütçelere para konuyor, ama 
bunları getirmeniz mümkün mü? Bunları süratle Türk 
ekonomisinde hizmete kalbetmeniz mümkün mü? De
ğildir arkadaşlar... Tek çıkar yol Türkiye'de bu gemi
leri inşa etmeye mecbursunuz. Tarihî bir geçmişimiz 
var, denizci milletiz; ama maalesef denizciliğimiz 
Abdülmecit'ten beri Türkiye'de dejenere olmuş, kay-
bola kaybola elimizde 900 bin tonilatoluk yahut da 
800 bin DV/T'luk dediğimiz küçük, mütevazi bir ar
matörlük kalmıştır. Bununla hiç bir şey yapamazsı
nız. 

O itibarla Pendik'te kurulacak olan tersanenin alt-
yatırım hizmetlerini süratle tamamlamak... 

BAŞKAN —- İki dakikanız var efendim... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Bunun yanında yan sanayileri; bu civardaki yan 
sanayileri değerlendirebilecek şekilde kanalize etmek, 
enerji ihtiyaçlarını karşılamak ve bunun sermayesini, 
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mali kaynaklarını bulmak, teknolojisini ise lisans yo-
luyle, royalti yoluyle, know - how yoluyle; hangi yol
la bulacaksak, Japonya'dan mı alacağız, İtalya'dan 
mı alacağız, bunu yapan devletlerden mi alacağız, 
süratle alarak bu işi tamamlamak lâzımdır. 

Bu aslında bir de istihdam politikasıdır. Türki
ye'de işsizliği önleyecek olan bir iş sahasıdır. 80 bine 
yakın işçi çalıştıracak kadar geniş bir iş sahasıdır. 
Buna eğilmeye mecburuz. Hükümetlerin gece - gün
düz uykusunu kaçıracak olan hizmet dallarından, hiz
met fonksiyonlarından birisi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bugünün Avrupasınm ekonomik konjonktürü ve 

enerji sorunu muvacehesinde, Türk - Yunan ilişkile
rinin kıta sahanlığı sebebiyle gerek ekonomik bakım
dan, gerekse savunma yönünden Türkiye'nin müstak
bel hadiselerle karşı karşıya kalması bakımından en 
büyük hizmet ünitesi olan, Devlette bu işleri karşı
layabilecek, bilhassa savunma hizmetlerini karşılaya
bilecek, görebilecek en güçlü Devlet kuruluşu olarak 
bu Bakanlığın, ilerideki muhtemel hâdiseleri karşıla
yabilecek bir çalışma içerisinde olup olmadığı, şayet 
böyle bir çalışma içerisindeyse Yunan - Türk silâhlı 
çatışmasının bütün şümulüyle vukubulacağı bir is
tikbalde ulaşım hizmetlerinin, ikmal hizmetlerinin sa
vunmaya olan katkılarını düşünerek bu hususta ge
rekli teknik ve kadro hazırlıklarının yapılmasında 
zaruret olduğu aşikârdır. Bakanlığın bu hususa en kı
sa zamanda eğilmesinde, savunmasıyle işbirliği yapa
rak, Genelkurmayla işbirliği yaparak bu konularda 
âcil tedbirleri şimdiden almasında zaruret vardır. 

Taş kömürü ve dizelle işleyen lokomotiflerin fuel -
oil'i ve bunların bakımı, revizyonu gibi bütün me
seleler, gemilerin ve diğer hizmetlerin, haberleşme 
ünitelerinin hepsinin bir muhtemel harekâtta hizmete 
hazır hale gelebilecek şekilde yeniden gözden geçi
rilmesinin zaruretine kaniim. Çünkü, sulh zamanında 
birtakım hâdiselerin meydana geldiği, hepimizin saat
lerce bu kürsüden şikâyetçi olduğumuz konular, as
lında bir memleketin sebebi felâketi olabilecek ka
dar mühim hadiselerdir. Şimdiden bunlara eğilmenin 
zaruretini bir kere daha ifade etmeyi bir vazife te
lâkki ediyorum. Mesuliyet taşıyan, icrayı deneten ve 
kanun yapan bir parlamenter olarak, naçiz bir arka
daşınız olarak bu konuya dikkatleri çekmek istiyo
rum. 

Vaktinizi daha fazla almamak için sözlerime bura
da son verirken hepinizi hürmet ve muhabbetle se
lâmlar, Bütçenin Millete ve Bakanlığa hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 Malî Yılı 
Bütçe Kanunu tasarılarının müzakeresi bitmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin Bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

O ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 15 319 080 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Haberleşme faaliyet yol. dü
zenlenmesi 780 704 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Kara ulaştırması pol. düzen
lenmesi 2 485 091 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

113 Deniz ulaştırması pol. Düz. ve 
geliştirilmesi 86 960 896 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

114 Sivil havacılık Pol. Düz ve g. 4 027 001 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

115 Ulaştırma ve haberleşme araç 
ve gereç hiz. düz. koordinas
yonu 528 716 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Bölüm Lira 

116 Genel ulaştırma koordinas
yon hiz. 11 671 078 

BAŞKAN — Bolümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 599 644 100 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yüksek Denizcilik Okulu 

101 Üst yönetim ve koordinasyon 11 653 533 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Öğretim ve eğitim hiz. 12 843 901 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/225; 
C. Senatosu : 1/292) (S. Sayısı : 421) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, (270 553 665) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyo
rum. 

(/) 421 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir._ 

Devlet Hava Meydanîan İşletmesi Genel Müdürlüğü 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 61 371 518 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Uçuş emniyetinin sağlan
ması 87 100 089 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Havaalanı yer emniyetinin sağ
lanması 118 617 858 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağılı-
lamayan transferler 3 464 200 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul buyrulan (A) işaretli cetvelle birlikte 1 nci 
maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 

Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (270 553 665) lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim ediyorum. 
B - CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirleri 168 200 000 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 Özel gelirler 102 353 665 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştin 
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Kabul buyuruîan bağlı (B) işaretli cetvelle bir
likte maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,,. 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğünce 1975 malî yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen saym 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaştırma 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oyla:miza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte söz iste
yen sayın üye?.. Yok, Tasarının tümünü oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Meydanları 

İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1975 Malî Yılı Bütç-'j 
Kanun tasarısının müzakeresi bitmiştir, hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

D) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Gelir Bütçesi. 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı 1975 Malî Yılı 

Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki müzakerelere baş
lıyoruz. 

Lütfen, Hükümet ve Komisyon, yerlerini alsın
lar, 

Bu arada bir önerge var. Çalışmaların saat 20'ye 
kadar devam etmesi ve ondan sonra kalan kısma ya
rınki programda devam olunmasını temin sadedinde 
verilmiş önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin saat 20'ye kadar devamını arz ve 

teklif ederim. 
Eskişehir 

Ömer Ucuzal 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Müzakerelere başlıyoruz, efendim. 
Sayın Veli Uyar, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-

pu adma. 
C. H. P. GRUPU ADINA VELÎ UYAR (Yoz

gat) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 
1975 malî yılı Maliye Bakanlığı bütçesi üzerin

de C. H. P. Senato Grupu adına görüşmelerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Maliye Bakanlığı ve bütçesi diğer masrafçı ba
kanlıklardan ve bütçelerinden ayrı özellik taşıdığı 
malumlarınızdır. 

Takdir buyurulur ki, İkinci Dünya Harbinden 
sonra, malî ve iktisadî konular ağırlık kazanmakta 
ve dünya siyasetine yön vermektedir. Soğuk ve sı
cak harplerin hemen hepsi ekonomik savaşa dayan
maktadır. Ekonomik Savaştan başarılı çıkmak, mem
leketlerin kalkınmış olması, iyi bir ekonomik güce 
ve isabetli bir malî politikanın yürütülmesine bağ
lıdır. 

Türkiye'nin malî ve iktisadî politikasının içte ve 
dışta yürütücüsü, kooordinasyonu ve sekretaryası 
gibi, ağır görevleri yüklenen Maliye Bakanlığımızın 
fedakâr mensuplarını takdir etmemek hakşinaslık ol
maz. 

Aslında, maliye (Bütçe hazırlığı ve uygulanması, 
gelir temini, para ve kredi işlemlerini düzenleyen Ha
zine olmak üzere) üç Bakanlığın yüklenmesi gere
ken ağır yükü taşıyan Maliye Bakanlığımızın görev
leri, sorumluluğu sayılamayacak kadar çoktur. Kal
kınma planlarımızın yıllık programlan üzerine büt
çeler hazırlayan ve uygulamasını yapan Maliye Ba
kanlığımızın ne kadar güç şartlar içinde bulunduğu 
bütçelerin tetkikinde hemen göze çarpmaktadır. 

Üç yıldır uygulanmakta bulunan program bütçe 
her yıl biraz daha gelişmekte uygulamada görülen 
noksanlıklar giderilmeye çalışılmakta ise de, masraf
çı bakanlıkların bilhassa carî masraf taleplerini kıs-
madıkça, yatırım bütçelerine daha ağırlık verilmesi 
olasılığı yoktur. 
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Kalkınma gayretinde olan ülkemizin ekonomi 
dengesi bakımından maliye politikasının isabetle ha
zırlayıcısı ve yürütücüsü durumunda bulunan Ma
liye Bakanlığımızın görev ve yetkileri gün geçtikçe 
artmakta, hemen her çıkan kanun az veya çok malî 
konuları kapsamakta, Maliye teşkilâtına görev yük
lemektedir. 

Her ne kadar zaman zaman kuruluş kanununda 
yapılan tadilâtla Maliye Bakanlığı teşkilâtı genişle
mekte ise de, uygun bir merkez binasının bulunma
yışı genişleyen kadroların doldurulamayışı ve yetiş
kin elemanların teşkilâttan ayrılmaları sebebiyle ge
rekli çalışmalarda aksaklık olmaktadır. 

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu, Hesap Uzman
ları Kurulu, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu 
ve gelir idarelerinin inceleme ve kontrol elemanla
rından yetişenlerin çoğu maddî olanaksızlıktan ve 
ücret dağılımının dengesizlikten dolayı teşkilâttan 
sık sık ayrılmaktadırlar. Bu yetişkin elemanları ve 
beyin gücünü teşkilâtta tutmak çareleri süratle ele 
alınmalıdır. 

Devlet mallarını koruyan, devlet hazinesine para 
temini için vergi alan, çeşitli kaynaklar teminine ça
lışan Maliye memurları hemen her memlekette se-
simsiz görülmektedir. Bu kuruluştan aynîan yetişkin 
elemanların yerine yenilerinin tayini hemen hemen 
imkânsız hale geliyor. Zira her yıl sıkı bir imtihan
la alınan genç elemanların bilgi ve tecrübe kazanma
ları zaman meselesi oluyor. 

Yıllardır büyük ümit bağlanan personel refor
mu olarak düşünülen Devlet Memurları Kanunu ev
velâ Parlamentomuzda, bilâhara hükümetlerde için
den çıkılamayacak hale getirilmiş, hiçbir personelin 
memnun olmadığı mevzuat olarak karşımızda bulun
maktadır. Sözü geçen kanun ve eklerinin verdiği 
yetkilere dayanılarak kim baskın çıkarsa hak alır 
yolu açılmış, birkaç yıl evvel T. C. nin birinci dere
ce memurları 1 5 - 2 0 adedi geçmez iken, bugün bin
leri bulmuş, şube müdürleri dahi birinci derecede 
memuriyet kadrosuna sahip olmuşlardır. Tahsilli 
tahsilsiz elemanlarla üst kademeler doldurulmuş. 
haksızlıklar alabildiğine artmış, sızlanmalar ayyuka 
çıkmıştır. Hele bir yan ödeme, iş riski, teminindeki 
güçlük ödemeleri ise yürekler acısı hale gelmiştir. 
Bütçe müzakeresinde acı acı müşahede ettik. Hükü
metçe hazırlanan kanun tasarısı ve cetvelleri, yan 
ödeme ve tazminat listeleri ulufe dağıtıbrcasma artı
rılırken, ilgili bakanlar, hatta ne gariptir ki, Sayın 
Maliye Bakanımız bu zamlara ve adaletsiz dağıtıma 

| karşı çıkmaya lüzum görmemişlerdir. Bu bahsetti
ğim hususlar Maliye Bakanlığı ile ilgili değildir ga
yet tabiî. Bütün bakanlıklarla ilgilidir. 

Genel deyimiyle ipin ucunu kaçıran idareler ve 
Parlamentomuzun baskı gruplarının hücumuna uğ
ramış, her gün koridorlarımız çeşitli meslek kuru
luşlarının mensuplarıyla dolup taşmış, evraklar, mek
tuplar, telgraflardan geçilmez olmuştur. Meslek 
grupları arasında asker - sivil, idarî - teknik personel 
arasında yan ödeme alma yarışı başlamış, verilen 
yan ödemeler ise, gayesinden saptırılmıştır. Ağır işte, 
sorumlu mevkide çalışanla şantiyede hizmet gören
lerle büroda çalışanlar arasında ödenek bakımm-

I dan bir fark görülemez olmuş, çalışan da çalışmayan 
da aynı parayı alır hale gelmiştir. 

Bu durumda büyük ümit bağladığımız hızlı kal
kınma yatırımları aksamakta, hatta yapılan yatırım
lardaki teknik hatalar birbirini kovalamakta, bürok
rasi çarkı ise çok, ama çok ağır işlemektedir. 

Eu keşmekeşe hep birlikte «dur» dememiz, hatta 
son vermemiz gerekirken, belediyelerimizin, yüzbin-
lerce memur ve esnafımızın büyük ümitle beklediği 
kanunlara, kararnamelere aylardır el atılmazken, bü
yük bir zafer kazanmışîık edasıyla değerli bakanla
rımızın da desteğiyle 11 nolu, Kararname ile uğraş
mak hakikaten garip karşılanmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yukarıda da değindiğim gibi masrafçı dairelerin 
cari masrafları hemen her yıl artmakta, yeni yeni 
döşemeler ve demirbaşlar, sık sık mobilya değiştidme-
leri, hele resmî araba saltanatı, akim alamayacağı öl
çüde. kanunlara aykırı surette yürütülmektedir. Par
lamentomuzda bile bu husus dillere destan olmak
tadır. 

Personel enflasyonu para enflasyonundan hızlı 
gittikçe, Türkiye'nin süratle kalkınması hayal olur. 

I 3 0 - 4 0 yıldır yürürlükte bulunan, günümüzün ko
şullarına cevap veremeyen Devlet İhale Kanunu ile 
Genel Muhasebe Kanununun değiştirilip, amirlere 
caseretle karar alma, bürokrasiyi önleme yetkisi ta
nınmadıkça, çalışanla çalışmayan ayrılmadıkça daha 
çok konuşmalar yaparız. Değindiğim kanunlardan 
hemen herkes şikâyetçidir. En az 20 yıldır heyetler 
Avrupa'lara, Amerika'lara gider bu kanunlar için; 

j ama hazırlanan tasarılar Meclislere gelir, Meclisleri
mizin mesailerinin çokluğu dolayısıyla olacak her hal
de, birkaç defa kadük olur. maalesef bu kanunlar 
bir türlü Parlamentodan geçmez, bizler de her yıl 

1 aynı şikâyetleri dile getiriyoruz. Halisane dileğimiz 
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yeni kurulacak hükümetin en önemli görevi bu temel 
kanunları ele almak, Parlamentodan süratle geçmesini 
sağlamak gayreti içinde olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânını uyguluyo

ruz. Kalkınma çabası içindeyiz. Bu çabamızda başa
rıya ulaşmamız, Parlamentosuyla, Hükümetiyle, tüm 
kamu kuruluşlarıyle bu çabaya yardımcı olmamıza 
bağlıdır. Hükümetlerce Meclislere gönderilen temel 
kanunların çıkmaması nedeniyle yıllık programların 
süratle uygulanması, kırtasiyeciliğin önlenmesi yönün
de Maîiyemizce yıllardır bütçe kanunları ile bazı yet
kiler alınmakta ve bunun da alınması gerekmektedir, 
5 - 10 yıl evvel 1 5 - 2 0 maddeyi geçmeyen bütçe ka
nunları günün ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu
gün yüz maddeyi geçmiş, büyük bir e^er haline gel
miş durumdadır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Yıllardır yabancı diyarlarda çalışan, alın terleri

nin karşılıklarını biriktirip yurda döviz göndermele
rinden gurur duyduğumuz ve övündüğümüz işçi kar
deşlerimizin kazançlanyle, yurttaşlarımızın küçük ta-
sarruflarıyîe kurulacak şirketleri memleket yatırımı
na yöneltmek hepimizin görevi olması gerekirdi. Bu 
maksatla 1974 Yılı Bütçesine 51 nci madde konul
muştu. Yıllardır «memleketi kalkmdırdık» diye 3 - 5 
kompradora milyonları aktaranlar, işçilerimizin ve 
küçük tansarruf sahibi halkımızın geri kalmış yöre
lerde kuracağı halk sektörü yatırımlarını desteklemek 
için tespit edilecek bir veya birkaç kamu bankası 
aracılığıyla kullanılacak destekleme fonunu, «fonla
rın oluşturulması bütçe ile ilgili değildir ve bu fon
lar Sayıştay denetimi dışındadır» gerekçesiyle A. P. 
Meclis Grupunca Anayasa Mahkemesine müracaat 
edilmiş sözü geçen maddenin iplâli istenmiş ve Yük
sek Mahkemecede, sanırım işlerinin çokluğu, mesai
sinin yoğunluğundan olacak. Anayasamızın çeşitli 
maddelerinde bulunan memleket kalkınmasının sağ
lanması, halkın daha iyi yaşama düzeyine çıkarılma
sının Devletin görevi olduğu prensipleri dikkate alın
madan, 832 sayılı Kanunun çeşitli maddelerinde büt
çe ile tespit edilen küçük sanayi siteleri kurma fo
nu. gecekondu önleme fonu, tabii afetler fonu, top
raklandırma özel fonu, gibi fonların Sayıjtayca de
netlendiği hükmü incelenmeden iptali cihetine gidil
mesi, kanımızca isabetli olmamıştır. Bu durumda işçi
lerimizin ve küçük tasarruf sahiplerimizin kuracak
ları çok ortaklı şirketlerin ve kooperatiflerin memle
ket kalkınmasına yönelmesi, bilhassa geri kalmış 

yörelerimizin işçilerinin kuracağı şirketlerin yapacağı 
yatırımlarda Türk Ticaret Kanunu ve Damga Vergisi 
Kanununun hükümlerinin ıslâhı, teşvik tedbirlerinin 
süratlendiri'mesi, plân ve projelerinin hazırlanmasın
da önderlik edilmesi hükümetlerin önemli görevlerin
den olmalıdır. 

Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım; 
Program bütçe hazırlanmasında program maliyeti

nin incelenmesi, teklif edilen ödeneklerin hakiki du
rumunu tespit, masrafçı dairelere ışık tutucu Maliye 
elemanlarının görüşleri ağırlık kazanmalı, Bakanlık
ların bütçe hazırlıkları sırasında alamadıkları ödenek
leri Plan ve Bütçe Komisyonunda alma yollarına 
sapmaları bütçenin samimiyetini ve denkliğini boz
makta ve dengeyi zedelemektedir. 

Tüm kamu gelirlerinin toplanması ile görevli 
olan vergi idarelerinde çalışanlar kamu hizmetleri 
arasında özel bir yeri ve ağırlığı olmalıdır. Kanaati
mizce bugüne kadar, alman tedbirler vergi idaresi
nin arzulanan ölçüde gelişmesini sağlayamamzış ve 
çalışmalar yeterli olmamıştır. 

Vergi idaresine karşı yöneltilen tenkidîer ve şi
kâyetlerin ağırlığı vergi kanunlarının âdil ve etkili 
bir şekilde uygulanmamakta olması etrafında top
lanmaktadır. Yıllardır, vergi reform çalışmaları di
ye lâfı edilen faaliyetler ve hazırlanan raporlar 
maalesef kanun tasarısı haline getirilmemiş ve do
laplarda tozlanmaya terk edilmiştir. Şimdiye kadar 
daima vasıtalı vergilere ağırlık verilmiş, vasıtasız 
vergiler zayiatı gün geçtikte artmıştır. Hizmet erba
bının en küçüğünün verdiği vergi kadar büyük es
naf ve ticaret erbabının vergi vermediği her gün ga
zetelerde görülen makalelerle karikatürlerle konu ol
maktadır. Vergi yükünün daha âdil bir biçimde da
ğılımını sağlamak, çeşitli vergi kanunlarında yer alan 
muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi yerinde 
olur kanaatindeyiz. Daha dengeli bir ücret ve gelir 
politikasını uygulamak amacıyle indirim ve tarifeler 
günümüzün koşullarına uygun hale getirilmelidir. 
Vergi kanunlarının âdil ve etkili uygulanması her 
şeyden önce iyi yetişmiş, vatandaş ve Devlet men
faatlerini aynı ölçüde koruyan- bir memur kadrosu
na sahip olmakla mümkündür. Acaba böyle bir kad
ro teşkili hususunda alınan tedbirler yeterli midir? 

Edindiğimiz bilgiye göre, vergi dairelerinde çalı
şan yetişkin personelden 1/5'i her yıl görevden ay
rılmakta ve bu ayrılmalar nispetinde kadro yenilene-
memcktedir. Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu de
ğişmeler elbette ki, zaman meselesi olduğu için yeni 
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alman genç arkadaşlarımızın bu seviyeye ulaşması 
elbette ki, zamana bağlıdır. Değişmenin bu kadar 
fazla olduğu bir idarede özellikle personel haklan 
yönünden alınacak bazı tedbirler olmalıdır. 

Bu hususta hükümetlerin dikkatini çekmek iste
riz. Bugün vergi incelemelerinde yeterli olmadığı ka
naatindeyiz. Vergi ihtilâflarının uzun sürede sonuç
lanması ile Devlet alacağının zamanında kasalara 
giremediği bir gerçektir. Vergi Usul Kanununda ya
pılacak değişikliklerle Vergi İtiraz ve Temyiz komis
yonları daha etkin hale getirilmeli, kuruluşlar günün 
şartlarına göre yeni baştan düzenlenmeli, vergi yar
gısı İtiraz ve Temyiz Komisyonu mensupları öde
neklerle tatmin edilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Vergi zayiatının azaltılması, Devlet gelirlerinin 

çoğaltılması, vergi memurlarının iyi yetiştirilmesi ve 
kontrol mekanizmasının iyi işlemesiyle birlikte, ver
gi işlemlerinin daha kolayca anlaşılır hale getirilme
si, belgelerin düzgün tanzimi, beyannamelerin hata
sız doldurulup kontrolünün ernin ellerce yürütülme
sine bağlıdır. Bu ise, yıllardır yeminli malî müşavir
lik müessesesinin kurulamayışından ileri gelmekte
dir. Mükelleflerin beyannameleri sorumsuz kişilerce 
düzenlemeye devam edildikçe, sızlanmalar ve malî 
kazanın yükü alabildiğine artmaktadır. 

Birkaç defa Parlamentomuza gelip kadük olan 
Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu tez zamanda çı
kar ve malî müşavirlik müessesesi kurulur, beyanna
melerin kontrolü yeminli malî müşavirler eliyle dü
zenlenip denetlendikçe zayiat azalır ve malî kazanm 
o nispette yükü hafifler. 

Saygıdeğer arkadaşlarım; 
Türkiye ekonomisinin düzeltilmesi. Türk parası

nın kıymetinin korunması ve yükseltilmesi, iktisadî 
ve malî konularda köklü tedbirler almamıza bağlı
dır. Diğer taraftan Türk parasının, yabancı paralar
dan dolara bağlı olmasının acısmı yıllardır çekmek
teyiz. Buna bir son verilmesi zamanı gelmiş ve geç
mektedir. 

Yıllar yılı idarî ve organizasyon çalışmaları yapı
lıyor, iktisadî Devlet Teşebbüslerinin yeniden düzen
lenmesi çalışmaları yürütülür, vergi reform komis
yonları kurulur, üst kademeden yetişkin kişilerce 
uzun çalışmalar yapılır, iç ve dış kredilerden mil
yonlar harcanır; ama sonuçta beyanatlar gazetelere, 
raporlarda raflara gider. Bu durumda ise, kalkınma
mız edebiyatını dilimize sakız edip çiğnemekte de
vam ederiz. 

Yukarıdan beri değindiğim hususlar yalnız Ma
liye Bakanlığı bütçesiyle ilgili olmayabilir; ama te
mas ettiğim meselelerde Maliyemizin ağırlığı çok 
büyüktür. 

Saygıdeğer senatörler; 
Sözlerime son verirken, 1975 yılında vergi re

form çalışmalarının sonuçlanmasını, serbest Malî 
Müşavirlik Kanununun biran önce çıkarılmasını, İk
tisadî Devlet Teşebbüslerinin reorganizasyonun sağ
lanmasını, Genel Muhasebe ve Devlet İhale kanun
larının tez zamanda çıkarılmasında Maliyemizin gay
retli olmasını diler, bütçemizin milletimize hayırlı 
olmasını temenni eder. C. H. P. si adına hepinizi say
gı ile selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Şakir Ağanoğlu, A. P. si 
Grupu adına. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ŞAKİR AĞANOĞ
LU (Trabzon) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı içerisinde 
Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçelerini eleştirecek, 
Adalet Partisi Grupunun görüşlerini ifade etmeye ça
lışacağa. 

Gelirler konusunu incelerken, memleketin istisadî 
ve malî durumuna göz gezdirmek ve bütçe imkânla
rının ekonomik gelişmeye ne ölçüde hız katabileceği 
hususu üzerinde duracağız. 

Bütçe Kanunu Devletin bir yıllık bir süre için 
gelir ve gider ihtiyaçlarının karşılanmasını belirli öl
çülere ve prensiplere bağlayan bir yasadır. Gerek 
kamu hizmetleri için yapılacak harcamalar ve gerek 
çeşitli kaynaklardan sağlanacak gelirler bir yıllık bir 
devre için hesaplanır. 

Ancak. Devlet hayatı devamlıdır. Günden güne 
değişen siyasî, sosyal ve ekonomik şartların oluş
turduğu devlet yönetiminde, yıllık bütçeleri sadece 
ait oldukları yılın imkânlarına göre tertiplemek müm
kün değildir. Daha önceki yılların iktisadî ve majî 
şartlarıyle gelecek yıllara ait temenniler, bütçelerin 
yapısını ve muhtevasını şekillendirmektedir. 

Diğer taraftan, bütçeyi hazırlayan Hükümetin 
hizmet anlayışıyle, kamu hizmetlerinde önem verdiği 
sahalar ve yatırımlarda öncelik tanıdığı konular be
lirli hususlar olarak yer alır. Bu özellikleriyle bütçe 
kanunları yurt sorunlarının çözümü istikametinde 
aranan ve uygulanmak istenen tedbirleri bünyelerin
de toplayan dokümanlardır. 

1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı 14 Ka
sım 1974 tarihinde kurulmuş olan Sayın Sadi Irmak 
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Hükümeti tarafından Parlamentoya sunulmuştur. 
Anayasamızın öngördüğü zaman içerisinde 30 Kasım 
1974 tarihinde tasarının Yüce Meclislere sunulmuş 
olmasını çok olumlu karşılamış bulunuyoruz. Yeni 
Hükümet bu çok önemli görevi zamanında yapmış
tır. 

Ancak, tasarı daha önceki Hükümet zamanında, 
Cumhuriyet Halk Partisi ve Millî Selâmet Partisi 
Koalisyonunun iş başında bulunduğu sırada hazırlan
mıştır ve o Hükümetin siyasî, ekonomik ve malî gö
rüşlerini yansıtan bir dokümandır. Aynı zamanda 
son 4 - 5 yıldır ülkemizin içinde bulunduğu siyasî 
dalgalanman m ve iktisadî güçlüklerin etkileri altında 
oluşmuş, enflâsyonist gidişi devanı ettirecek hüviyette 
bir tasarı olduğuna işaret etmek istiyoruz. 

12 Mart 1971 olayından sonra, ülkemiz Parlamen
toya dayalı ve devamlı siyasî iktidarların yönetimin
den mahrum kalmıştır. İş başına gelen hükümetler 
kısa ömürlü olmakta, yurt sorunlarının çözümü için 
gereken icraat yapılamamakta, iktisadî bunalıma kar
şı etkili tedbirler alınamamaktadır. 

Geriye dönüp 10 yıllık bir devreye göz attığımız 
zaman, A. P.'nin iktidarda bulunduğu 3965 - 1971 
yılları içerisinde fiyat artışları yıllık ortalama c/r 7,6 
nispetinde kalmıştı. Yatırımlar c/c 80, c£ 90 nispe
tinde gerçekleştirilmiş, sanayileşme hamlelerimizin 
dev eserleri sayılan büyük tesislerin kurulması başa
rılmıştır. 1971 !de başlayan siyasî buhranla birlikte, 
enflasyon ve fiyat artışları hızlanmıştır. 

Fiyat artışları 1971 yılında ortalama c
r 15,9, 

1972'de c/c 18, 1973'te % 29.2, 1974'te ise <;'c 30 nis
petini bulmuştur. Yatırımlar azalmaktadır. Kamu 
sektörü yatırımları bu devrede ancak rx 40, r/( 50 nis
petleri arasında gerçekleştirilebilmektedir. Ekonomik 
kontrol altından çıkması keyfiyeti ile, Hükümet buh
ranlarının ne derece bağlantısı bulunduğunu arz etti
ğimiz bu rakamlar göstermektedir. 

Son 4 yılda enflasyonun hızlanarak arttığını, kal
kınma gayretlerinin zayıfladığını, işsizlik ve geçim 
sıkıntılarını toplumda huzursuzluğu yaygın hale ge
tirdiğini derin üzüntü ile müşahede etmekteyiz. 
12 Mart 1971 sonrası karasızlık ortamında yapılmış 
olan 1973 Ekim gene] seçimleri, herhangi bir siyasî 
partiye tek başına iktidar olabilecek bir güç kazandı
ramamıştır. 

Nitekim, bu seçimlerden sonra 4 ay devam eden 
müzakerelerle çeşitli alternatifler aranmış ve sonunda 
Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi koalis
yonunda mutabakat hâsıl olmuştur. Lâkin, bu Hü

kümet de kurulduğu sıralardaki iddiaların tam tersine 
uzun ömürlü olamamıştır. Cumhuriyet Halk Par
tisi, Millî Selâmet Partisi koalisyonun iktidarda kal
dığı 8 aylık süre içerisinde ülkemizde huzur, istikrar 
ve güven sağlanamamıştır. Aksine bugün karşılaştı
ğımız birtakım huzursuzlukların tohumları da bu 
son Hükümet devresinde atılmıştır. 

7 Şubat 1974 tarihinde güven oyu almış olan 
Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi Koa
lisyon Hükümeti, 1974 Bütçesini üç aylık bir gecik
meyle Parlamentodan çıkarmış ve Haziran ayı ba
şından itibaren uygulamaya başlamıştır. Enflasyonu 
hızlandıran hüviyetiyle 1974 Bütçesi ülke ekonomi
sini daha fazla çıkmaza sürüklemiştir. 

Anayasa ve diğer kanunlara aykırı hükümleri ta
şıması gerekçesiyle Adalet Partisi tarafından Anayasa 
Mahkemesine görütülen 1974 Bütçe Kanununun 
9 maddesi Yüce Mahkeme tarafından iptal edilmiş-
tir. iptal kararı bu yılın Ocak ayı içerisinde açıklan
mıştır. Anayaraya ve diğer kanunlara aykırı hüküm
leri Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi 
Koalisyon Hükümeti iktidarda kaldığı sürede uygula
maya devam etmiştir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler: 
1975 bütçe kanun tasarısı da geçen yılki Bütçe 

Kanunu paralelinde hazırlanmış bir tasarı olarak, 
Anayasaya aykırı hükümleri ihtiva ediyordu. Karma 
Bütçe Komisyonundaki müzakereler sırasında bu 
kabil hükümlerin bir kısmı metinden çıkarılmış, bir 
kısmı da tashih edilmiştir. Lâkin, halen eleştirisini 
yaptığımız metinde yine birkaç madde kaldığını, bun
ların da tasan metninden çıkarılması gerektiğini ifa
de etmek isterim. 

Bunlardan biri, 32 nci maddedir. Toplu iş söz
leşmeleriyle tespit edilecek konularda Bakanlar Ku
ruluna yetki tanıyan bu madde, Anayasamızın 47 nci 

i maddesiyle sağlanan ve 275 sayılı Toplu Sözleşme, 
i Grev ve Lokavt Kanunu ile esasları tesnit edilmiş 

bulunan işçi haklarım zedeleyici mahiyettedir. Bu 
j maddenin tasarı metninden çıkarılması için bir öner-
I neyi Yüce Başkanlığa sunmuş bulunuyoruz. 

I Diğer bir hüküm, «Ulusal Ekonomik Danışma 
] Komitesi» diye bir yeni komitenin kurulmasını öne-
| ren 35 nci maddedir. Bütçe Kanunu gibi bir yıllık 

süresi olan bir kanun ile bu kabil komitelerin kurul
masın m doğru olmayacağım, diğer taraftan 20 - 25 

j kişilik komisyon veya komitelerin yararlı çalışmalar 
f yapmalarının mümkün olamadığını ve Devlet Planla-
| ma Müsteşar!,ğı ve Yüksek Planlama Kurulu gibi, 
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iktisadî kalkınmanın ana politikasını tespit ve tayine 
yetkili kuruluşlar varken, yeni bir komiteye lüzum ol
madığı düşünceleriyle bu yeni hükmün de tasarı met
ninden çıkarılması gerektiğine inanmaktayız. Bu. 
maksatla bir önergeyi Yüksek Başkanlığa takdim et-
-miş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Sayın Sadi Irmak Hükümetinin 24 Kasım 1974 
tarihinde Meclislerde okunan programında, ekono
mik gelişmeyi hızlandırma ve fiyat istikrarını sağla
ma amaçlarını destekleyecek şekilde bir bütçe kanu
nu tasarısı getirileceği belirtilmiş idi ise de, getirilen 
tasan bu niteliklerden mahrumdur. Kendilerinden 
önce hazırlanmış olan tasarıda, yeni hükümetin esas
lı bir değişiklik yapmaya imkân bulamadığı anlaşıl
maktadır. 

Eleştirisini yaptığımız tasanda yer alan gelir kay
naklarının, abartılmış rakamlarla ifade edilmiş olduk
larını belirtmek isteriz. Öngörülen gelirlerin yıl içe
risinde tahakkuk ve tahsil edilebilmesini mümkün 
göremiyoruz. Bu gelirlerin sağlanması için yapılacak 
zorlamalar enflasyonun hızını artıracaktır. Enflasyon 
ise, programa alınan hizmetlerin ve yatırımların 
gerçekleşmesine imkân bırakmayan bir müzmin has
talık olarak bünyemizi kemirmektedir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü uy
gulama dilimini teşkil eden 1975 yılında, kalkınma 
hızı yüzde 8 olarak tespit edilmiştir. Rayiç fiyatlarla 
yıl içerisinde iç kaynaklardan 457 milyar 207 milyon. 
dış kaynaklardan 4 milyar 620 milyon lira olmak 
üzere, toplam, 461 milyar 827 milyon lira gayrisâfi 
millî hâsıla elde edileceği hesap edilmiştir. Bu hâsı
ladan kamu tüketiminin 55 milyar, özel tüketimin 
305 milyar lira olarak toplam, 360 milyar lira tüke-
tileceği ve 101 milyar liranın yatırımlara ayrılabile
ceği öngörülmektedir. 

Bu hesaplar yapılırken, bir evvelki yıla kıyasla 
genel tüketimde yüzde 6 bir artış olacağı var sayıl
makta, buna karşılık yatırımların yüzde 30 nispetinde 
artacağı, yüzde 50'si özel sektörde ve diğer yüzde 
50'si kamu sektöründe olmak üzere 101 milyar lira
lık toplam yatırım yapılacağı öngörülmektedir ve eğer 
1975 yılında bu hedefler gerçekleşir ise, ülke ekono
misinin istikrarlı bir kalkınma düzeyine ulaşacağı 
kabul edilmektedir. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Yıllık gayri safi millî hâsılanın yüzde 23 nispetin

de bir kısmının Devlet bütçesine intikal edileceği dü

şünülmüş olarak, 1975 bütçe gelirleri 106 888 231 296 
lira olarak tespit edilmiştir. Bu meblâğın 97 milyar 
838 milyon lirası vergi gelirleri ve çeşitli fonlarla, 
9 milyar lirasının da iç istikraz suretiyle elde edil
mesi öngörülmektedir. 

Gelir toplamı 81 milyar 675 milyon lira olarak 
tespit edilmiş bulunan ve fakat bunun ne miktarının 
gerçekleşeceği henüz bilinemeyen 1974 bütçesi gelir
leriyle kıyas edildikte, 1975 yılı bütçe gelirleri yüzde 
30 nispetinde ve 25 milyar liralık bir fazlalık göster
mektedir. 

Şimdi, bir nebze, gerek gayrisâfi millî hâsılanın 
ve gerekse Devlet gelirlerinin tahmin olunan ve tasa
nda yer verilen miktarlarda gerçekleşebilip gerçekle
şemeyeceği konusu üzerinde durmak istiyoruz: 

Gayrisâfi millî hâsılayı yıl içerisinde, ekonominin 
çeşitli sektörlerinin meydana getireceği üretim oluş
turmaktadır. Türkiye ekonomisinde başlıca sektör
ler; tarım, madencilik, sanayi ve hizmetlerdir. 1974 
yılında 430 milyar 601 milyon lira olarak hesap edilen 
ve fakat henüz kesinleşmemiş bulunan gayrisâfi millî 
hâsılaya nazaran yüzde 7,25 nispetinde bir gelişme 
olacağı ve 1975'te 461 milyar 827 milyon liralık gay
risâfi millî hâsıla elde edileceği farz olunmaktadır. 

Geçen dört yılda ekonominin gelişme hızı 1971'de 
yüzde 8,2. 1972*de yüzde 7,6. 1973'te yüzde 5.5, 
1974'te yüzde 8,1 olarak seyretmiştir. 1974 yılı sonu
cu henüz kesin değildir. Bu geçen yıl için, plan he
defi yüzde 7,6'ydı. Tarım sektöründe yüzde 3,7 nis
petinde bir gelişme olacağı düşünülmüştü. Halbuki, 
1974"te hava şartlarının elverişli geçmesi sonucu ta
rımda daha yüksek ölçüde; yüzde 6,9 nispetinde ge
lişme kaydedilmiş, bu sebeple ekonominin genel ge
lişme hızının yüzde 8,1'i bulacağı tahmin edilmişti. 

1975 yılında, tarımımızda tahmin edilenin üstünde 
bir gelişme beklenebilir mi?.. İklim şartlarının ne de
rece elverişli olabileceğini şimdiden tayin etmek 
mümkün değildir. 

Diğer bazı emaralere gelince : 
1974'te alınmış birtakım kararlar muvacehesinde 

iyimser olmak mümkün değildir. En önemli üretim 
unsurunu teşkil eden kimyevî gübrelerin fiyatları üç 
dört misli artmıştır. Traktör, makine, yedek parça, 
akaryakıt, tohum, ilâç ve diğer araç ve gereçlerin 
hepsi yüzde 40 ve 50 nispetinde pahalanmıştır. Üreti
cinin, Türk çiftçisinin, bu zarurî üretim maddelerini 
ve araçlarını bulup alması ve yeteri kadar kullanabil
mesi mümkün olamayacaktır. Bu itibarla, 1975 yılın
da tarım kesiminin beklendiği kadar verimli olama
yacağı endişesini duymaktayız. 
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1975 uygulama programında tarım sektöründe 
5 milyar 287 milyon lirası kamu kesiminde, 6 milyar 
lirası özel kesimde olmak üzere, 11 milyar 287 milyon 
lira yatırım yapılması kararlaştırılmıştır. 1974'e kı
yasla yatırım artışı yüzde 51,6 nispetindedir. Ancak, 
genel fiyat artışları bugünkü hızıyla devam ederse, 
büyük rakamlar olarak görülen yatırım meblağları 
yine yeterli olamayacaktır. 1975 programında tarım 
için öngörülen yüzde 4,7 nispetindeki gelişme hızının 
gerçekleşmesini yürekten dilemekle beraber, şartların 
elverişli olmaması sebebiyle endişemizi muhafaza 
ediyoruz. 

Sanayi sektörüne gelince : 

Sanayimiz 1974'te başlayan enerji buhranının et
kisi altındadır. Enerji maliyetlerinin yükselmiş ol
masından başka, her gün elektrik cereyanının birkaç 
saat kesilmesi tekmil işyerlerini ve en fazla sanayi 
tesislerini devamlı çalışamaz hale getirmiştir. Üretim 
azalmaktadır. Hammadeler ve yardımcı maddeler 
fiyatlarının yükselmesi ve işletme masraflarının de
vamlı artması karşısında sanayi mamullerinin mali
yetlerini bir seviyede tutmak mümkün değildir. Fiyat 
artışları, sanayi mamullerinin iç ve dış piyasalarda 
sürümünü engellemektedir. 

Diğer taraftan, özellikle Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin gelişmeleriyle ilgili yatırımların plan ölçüleri 
Y3 y-lhk programlara uygun olarak yapılmaması, bu 
sektördeki sanayii güç duruma düşürmüştür. Bir ki-

amu işletmelerinin zararlı çalışma hali devam 
ediyor, 1974 yılında sanayi için planda öngörülen 
yüzde 11.2 nispetindeki gelişme hedefine ulaşılmamış-
t>r. Gelişme hızının yüzde 8.5 nispetinde olabileceği 
anlaşılmaktadır. 1975 yılı için, daha ileri bir tahmin 
yanılmış olarak yüzde 12,9 nispetinde bir gelişme 
öngörülmüştür. 1974'ten devreden elverişsiz şartlar 
\ e arz ettiğimiz sebeplerle 1975 yılında yüzde 12 nis
petinin üstünde bir gelişme kaydedilmesini mümkün 
göremiyoruz. 

Diğer taraftan, madencilik kesiminde 1974 yılı 
için yüzde 6.7 nispetinde bulunan gelişme hızının. 
1^75'te yüzde 15,6'ya yükseleceği; enerji üretiminde 
1974'te yüzde 16,4 olarak tespit edilen ve fakat 
gerçekleşmeyen artış hızını 1975'te yine yüzde 16 ola
rak artacağı öngörülmektedir. Bunları, ulaşılması 
mümkün olamayacak gelişme hedefleri olarak gör
mekteyiz. 

Hizmetler kesiminin de, ekonominin diğer sektör
lerinde ki sıkıntıların etkisi altında yıl içerisinde bek

lenen gelişmeyi gösteremeyeceğini ifade etmek duru
mundayız. 

Bu düşüncelerle 1975 yılı içerisinde gayrisâfi millî 
hâsılanın bütçe gerekçesinde saptandığı nispet ve mik
tarda bir gelişme gösterebileceğini, ileri iyimserlik 
olarak saymaktayız. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bütçenin gelirlerine gelince; bir malî yılın gelir

leri, bir evvelki yılın iktisadî durumuna ve vergi ta
hakkuklarına dayanmaktadır. 1975 gelirlerinin bü
yük kısmı, 1974 yılında tahakkuk eden vergilerden 
oluşacaktır. 

1974'te tarım sektörü hariç, diğer sektörlerde plan 
hedeflerinin altında kalındığını, özellikle sanayiin bir 
sıkıntılı duruma düşmüş olduğunu arz etmiştim. Ta
rım sektöründen henüz yeteri kadar vergi alınama
maktadır. 1974 yılında gayrisâfi milli hâsıla içerisin
de 110 milyar lira olarak ve yüzde 25,6 nispetinde 
yer alan tarım kesiminden elde edilebilecek verginin, 
Gelir Vergisi içerisindeki yeri henüz yüzde 1 nispetin
dedir. Toplam vergi gelirlerinden tarıma isabet eden 
miktar ise, binde 4 nispetinin altındadır. Toprak Re
formunun ve genel olarak Tarım Refirmunun başarı-
labilmesi, bu sektörün Hazineye sağlayacağı imkân
lar bakımından da ayrı bir önem taşıdığına işaret et
mek isterim. 

Tarım sektörünün yüksek gelir grupları henüz 
yeteri kadar vergilendirilememektedir. Bu yüzden, 
diğer sektörlerle kıyaslanınca; geniş ölçüde vergi ada
letsizliği bulunduğunu belirtmek gerekir. 

Ekonominin diğer sektörlerine gelince; çeşitli se
beplerle 1974 yılında güçlükleri artan ve imkânları 
daralan sanayi, enerji ve hizmetler kesimlerinden 
sağlanacak gelirlerde yüzde 34 nispetinde artış kayde
dilebileceğini kabul etmek, mantıken bir çelişkiye 
düşmek olur gibi geliyor bize, 

Geçen yıl bütçesinde olduğu gibi, 1975 Bütçesi 
geîirlerininde hemen hepsinde şişkinlik vardır. Bütçe 
gerekçesinde henüz kesin sonuçları alınmamış ve 
ancak aylarca sonra belli olabilecek 1974 vergi tah
silatı, 6 - 7 aylık uygulamalara bakılarak yüksek 
tahminlerle rakamlandırılmıştır. Bu rakamlar esas 
alınmış ve 1975 yılı için daha yüksek nispetlerde tah
minler yürütülmüştür. Böyle bir değerlendirmeyi, 
bütçelerin esas prensiplerinden olan samimiyet kaide-
siyle bağdaştırmak mümkün değildir. 97 milyar lira 
olarak tespit edilen gelirler içerisinde 12,5 ilâ 15 mil
yar lira arasında bir abartma payı yer almaktadır. 
Bu miktar gelir açığına iç istikraz yoluyla sağlanacağı 
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farz olunan 9 milyar lira eklenince, Bütçenin toplam 
gelir açığı 21,5 ilâ 24 - 25 milyar lirayı bulmakta
dır. 

Diğer taraftan, tasanda yer alan tüm gelirler tah
min olunan miktarlarda tahakkuk etmiş olsalar dahi, 
1974'e tıazaran yüzde 30 nispetinde artacağı varsayı
lan 1975 gelirlerinin, gerçekte bir rakam büyümesin
den ileri bir etkisi ve yapıcı gücü olamayacaktır. 

Fiyat artışı 1974 yılı sonunda yüzde 30'dur. Bu 
artış, Bütçe rakamlarının aynı nispette artmış olma
sını etkisiz hale getirmektedir. Fiyat artışları 1975 
yılında da devam edecek bir karakterdedir. 

Bu itibarla 1975 Bütçesi, gerek hizmetler sahasın
da ve gerek yatırımlarda geçen yılda yapılabilen iş
lerden daha ileri, daha fazla iş yapmak kudretine 
sahip değildir. Hatta, çok önemli bir faktör olan 
nüfus artışı dikkate alınırsa, bu Bütçe ile Türk Mil
letine daha az hizmet götürülebileceğini kabul etmek 
gerekir. 

Türkiye'nin nüfusu 1974'te daha 1 milyon artmış, 
yıl sonunda 39 066 000'i aşmıştır. Nüfusla birlikte 
ülkenin genel ihtiyaçları çoğalmaktadır. Daha bü
yük rakamlarla ifade edilen gelir ve giderleri kap
samakta ise de, 1975 Bütçesi; hizmet etme gücü iti
bariyle, zayıftır, kifayetsizdir. 

Bütçe gelirleri içerisinde 30 milyar lira olarak 
yer alan en büyük rakam, Gelir Vergisidir. Bu ver
gi, 1972'de 11 663 000 000, 1973'te 15 673 000 000 
lira olarak gerçekleşmiş; 1974'te 22 milyar liraya yük
seleceği ve 1975'te de daha yüzde 36.3 nispetinde 
artarak 30 milyar liraya yükseleceği varsayılmıştır. 
Bu tahmini, çok abartılmış bir iyimserlik olarak 
karşılamaktayız. 

Diğer taraftan, İşletme Vergisinin geçen 3 yılda 
sırasiyle 451, 554 ve 685 milyon lira olarak seyreden 
hâsılatının, 1975 yılında 1 milyara yükseleceği tah
mini de, aşırı bir tahmin olarak görülmektedir. Bu 
verginin ıslahı zorunludur. Nispetinin düşürülmesi 
suretiyle uygulama sahasının genişletilmesine ve uy
gulama usullerinin sadeleştirilmesine zaruret var
dır. 

Bütçe gelirleri içerisinde yer alan çeşitli fonların 
değerlendirilmesi yeni ölçülere bağlanmıştır. Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankasında toplanan mevduat 
karşılıklarından yüzde 20 nispetindeki bir kısmı ziraî 
krediler için, geri kalanın da Kamu İktisadî Teşeb
büslerinin yatırım finansmanlarında kullanılması 
hükmü, 1974 Bütçesinde getirilmiş bir yeniliktir. 

Cumhuriyet Halk Partisi - Millî Selâmet Partisi 
koalisyonu işbaşında bulunduğu sürede bu kaynağı 
kullanmıştır. Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği 
hükümlerden biri olarak, bu hüküm de yeni Bütçe 
tasarısından çıkarılmıştır. 

Şimdi, Kamu İktisadî Teşebbüsleri için yeni fi
nansman kaynakları bulmak zorunluğu vardır. İki 
hafta sonra kapanacak olan 1974 malî yılında Kamu 
İktisadî Teşebbüslerine 19 970 000 000 liralık yatı
rım ve 164 milyon liralık fiyat farkları dolayısiyle, 
kaynak ödeme açığı olarak toplam 20 134 000 000 li
ralık kaynak ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir. Malî 
yıl sona ererken, bu ihtiyacın ne ölçüde karşılanabil
diğini 'tespit etmek mümkün olamamıştır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
A. P. GRUPU ADINA ALİ SAKİR AĞANOĞ-

LU (Devamla) — Sayın Başkanım, 2 bütçeyi görü
şüyorum; onun için müsaade ediniz, grup adına ikin
ci kez olarak konuşmama devam edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, biliyorsunuz ki, 
İçtüzüğümüz bütün gruplar konuşmadan ikinci kez 
söz verilmesini menetmiştir. Ancak sırada halen bir 
grup var, o grup eğer sırasını ikinci kez için size 
verirse, müsaadesini rica edeceğim; devam edersiniz, 
etmezse müddetinizin sonunda diğer grup konuştuk
tan sonra devam edersiniz. 

Sayın Alpan, müddeti dolduğu takdirde, sıra si
zin Grupun ve ondan sonra ikinci kez konuşma hak
kı doğuyor; ama Sayın Ağanoğlu diyor ki, «İkinci 
konuşmamı da devam etmeme müsaade ederler mi, 
sıralarını verirler mi?» 

M. CİHAT ALPAN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Uygun olur efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ SAKİR AĞANOĞ
LU (Devamla) — Teşekkür ederim, efendim. . 

Bütçe Kanunu gerekçesinde 1974 yılının Türkiye 
içinde ve dünya üzerinde gayri müsait gelişmeler do
layısiyle Kamu İktisadî Teşebbüslerine ancak 
5 885 000 000 lirası Devlet Yatırım Bankasından, 

.5 680 000 000 lirası genel bütçe transferlerinden, 
2 568 000 000 lirası dış proje fonlarından olmak üze
re, 14 133 000 000 liralık imkân sağlanacağı ifade 
edilmektedir; ama malî yılbaşında programa alınan 
20 134 000 000 liradan yıl sonunda karşılanabileceği 
tahmin olunan 14 133 000 000 liradır. Hal böyle 
iken, yıl içerisinde gerçekleştirilebilen ise, özel fon
dan verildiği ifade edilen beş milyar liradır. 

Bu rakamlardan anlaşılıyor ki, 1974 yılında Ka
mu İktisadî İşletmelerinin programa alınan finansman 
imkânlarının ancak yüzde 25'i yerine getirilebilmiştir. 
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1975 Malî Yılma girerken Kamu İktisadî Teşeb
büslerine 5 milyar 765 milyon lira kaynak ödeme açı
ğı, 25 milyar 35 milyon lira programa bağlanan ya
tırım olarak toplam, 30 milyar 800 milyon liralık 
finansman sağlamak gerekiyor. Bu ihtiyacın 5 milyar 
lirasının Devlet Yatırım Bankasından, 3 milyar 300 
milyon lirası dış proje kredilerinden, 7 milyar lirası 
dış borçlanmalardan, 6 milyar 500 milyonu özel fon
dan, 9 milyarı da yine bütçeden olmak üzere top
lam, 30 milyar 800 milyon lira sağlanacağı farz olun
maktadır. 

Gerek bütçe imkânlarının ve gerek dış kredilerin 
1975 yılında ne derece yeterli olabileceğini ve kulla
nılabileceğini derin derin düşünmek durumundayız. 
1974'te olduğu gibi, yeni malî yılda da Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin kısır imkânlarla sıkıntılı bir ida-
meî hayatta bulunma durumu ile karşı karşıya bulun
duklarını üzüntü ile ifade etmek gerekiyor. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu

nun 50 nci maddesine göre, malî yıl içerisinde Ha
zinenin, Merkez Bankasından bütçe gelirlerinin yüz
de 15'i kadar kısa vadeli avanslar almasına imkân 
tanımaktadır. 1974 yılı Bütçesinde bu kaynak nispet 
ve ölçü kaldırılmış olarak ve istendiği kadar kullanıl
mıştır. Anayasa "Mahkemesi, Bütçe Kanununun bu 
hükmünü de iptal etmiştir. Yeni tasanda yine, yüz
de 15 nispeti kullanılacak avanslar için tavan kabul 
edilmiştir. 1974 yılında Merkez Bankasından Hazi
nenin istediği kadar avans çekmesi enflâsyonu hız
landıran âmillerin başında yer alan bir faktördür. Ni
tekim, tedavüldeki para miktarı 1971 yılı sonunda 
17 milyar, 1972 yılı sonunda 20 milyar, 1973 yılı 
sonunda 25 milyar 332 milyon iken, 1974 yılı sonun
da 33 milyar 478 milyona yükselmiştir. Artış nispet
leri; 1972'de yüzde 17,74, 1973'te 26,31 1974'te ise yüz
de 32,2 nispetindedir. 

Görülüyor ki, 1974'te yüzde 32 nispetinde bir 
emisyon artışı ile 8 milyar liradan fazla para piya
saya çıkarılmıştır. Tedavüle çıkarılan paranın artış 
nispeti ile yıl içerisinde eşya fiyatlarının (ki, yüzde 
30'u aşmıştır) artış nispetleri arasında sıkı bir işbir
liği olduğu yahutta bir beraberlik, paralellik olduğu 
görülmektedir. 

1975 Malî Yılında birtakım kayıtlamalar yeniden 
getirilmiş olmakla beraber, emisyonu zorlayacak 
başka faktörlerin mevcut olduğuna işaret etmek gere
kir. Kışa vadeli Hazine avansları, bütçe gelirlerinin 
yüzde 15" nispetinde kalacaktır, ama işçi dövizleri-
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nin Türk parasına çevrilmesi suretiyle döviz karşı
lığı emisyon yolu açık bulunmaktadır. Biriken dö
vizlerin ekonomiye yararlı olarak değerlendirilmesi, 
bunların süratle yatırım malları ithalinde kullanıl
ması ile mümkündür. 

1975 yılında yatırımlar için 101 milyarlık bir he
def tespit edilmiştir. 

Ancak, 50 milyar liralık kamu yatırımları için ye
terli finansman kaynağı bulunmuş değildir. Özel 
sektör için de, 50 milyar liralık yatırım yapabilmek, 
mevcut şartlar altında çok güç ulaşılabilecek bir he
def gibi görünüyor. Özel sektörün dış kredi kay
naklarından ve içte kredi kolaylıklarından faydalan
dırılması ve bu maksatla çeşitli teşvik tedbirlerinin uy
gulanması gerekmektedir. 

Geçen 1974 yılında ağırlığını hissettiren ve 1975'te 
de devam edecek nitelikte bulunan enerji problemi, 
yatırımların gelişmesine karşı en önemli engeldir. 
Enerji maliyetinin yükselmesinin yanı sıra, hammad
de fiyatlarının artması, başta sanayi olmak üzere 
her türlü teşebbüsün masraflarını ve üretim maliyet
lerini yükseltmektedir. 

Çeşitli sânayi mamullerinin sürümü yavaşlamak
tadır. Yer yer stok birikmelerinden şikâyetler başla
mıştır. Bir kısım mamul maddalerin, sanayi ürünle
rinin dış piyasalara ihracı da güçlüklerle karşılaşmak
tadır. Toptan eşya fiyatlarında yüzde 30 nispetinin 
üstünde yükselme olmasına karşılık, dış ticaret iliş
kilerimizin yoğun olduğu ülkelerin paralarına nispet
le Türk parası değerinde yapılan ayarlamalar yüz
de 20 - 25 nispetleri arasında kalmıştır. 1974 yılın
da dört beş defa tekrarlanan ayarlama işleri Türk 
parası için bir kıymet düşürme, bir devalüasyondur. 
Bu ayarlamalara rağmen yine de Türkiye'den mal 
alan memleketler için Türk mallarının fiyatları önem
lin nispetlerde yükselmiş bulunuyor. 

Bu durumda ihracatın teşviki için yeni tedbirlere 
ihtiyaç vardır. Yapılan para ayarlaması, daha doğ
rusu Türk parasının değerinin düşürülmesi zorunlulu
ğu, ekonomimizin son yıllarda hızlanan enflâsyo-
nist gidişinin bir sonucudur. Geçmiş yıllardaki de
valüasyonlar hatırlanacak olursa, bunlar 12 yıllık fa
sılalarla tekrarlanmıştı; 1946, 1958 ve 1970 yıllarında 
yapılma zorunluluğunda kalınmış para operasyonla
rıydı. Son devalüasyonda Türk parasının değeri yüz
de 66 nispetinde düşünülmüştü. 

1970'ten sonra henüz dört yıl gibi kısa bir süro 
geçmişken paramızın değerinin yeniden düşürülmesine 
zaruret duyulması, ekonomimizin siyasî buhranla 
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birlikte önemli bir sarsıntı geçirmekte olmasından 
ileri gelmektedir. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Vergi gelirleri ve çeşitli fonlarla sağlanacağı tespit 

edilen 97 milyar 888 milyon liranın dışında kalan 9 
milyar lira için iç istikraz yoluna başvurulacağı kay
dedilmiştir. 1973 yılında 4 milyar lira, 1974'te 6 
milyar lira olarak yer verilen iç istikrazın bu yıl 
yüzde 50 artırılarak 9 milyar liraya çıkarılması, büt
çe açığının kapatılması düşünce ve endişesiyle başvu
rulan çare olduğu anlaşılmaktadır. 1974 malî yılı 
için ihtiyaç duyulmuş altı milyarlık istikraz henüz ger
çekleşmiş değildir. 

îç borçlanmaların ekonomii zorlayıcı bir ölçüde 
yapılmasının çeşitli sakıncaları vardır. Enflâsyonist 
bir ortamda Hazine borçlanmalarına rağbet azdır. 
Bütçe Kanunu tasarısının 71 nci maddesinde iç istik
raz ile ilgili bir hüküm vardır. Geçen 1974 yılında 
uygulanmak istenmiş olan bu hükme göre Hazine, 
gerçek ve tüzelkişilerden özel şartlarla bono satarak 
borç alacaktı. Geçen yılki teşebbüslerden bugüne 
kadar bir bilgi alamamış bulunuyoruz. Özel borç 
alma usulünü başarısızlıkla neticelenmiş bir teşebbüs 
olarak kaydetmek istiyoruz. 

Hazine istikrazları hemen tamamen millî bankalara 
yüklenmektedir. Bu hal, bankaların iş hayatına kre
di açma imkânlarını daraltmakta ve dolayısiyle ekono
miyi zararlı bir istikamette etkilemektedir. 

Türkiye'de bankaların mevduat maliyetleri yüksek
tir. Halkı tasarrufa teşvik etmek ve küçük tasarruf
ları toplayıp millî sermaye haline getirmek düşüncesi 
ile bankalarımız şube teşkilâtını ülke sathına yaymak 
gayretindedirler. Bankalar bugün için çok masraflı 
ve pahalı bir hizmet görüyorlar. 

Diğer taraftan toplanan mevduatın yüzde 25 nispe
tinde bir kısmı karşılık olarak Merkez Bankasında 
birikmektedir. Geniş ölçüde istihdam yaratan ve öde
dikleri çeşitli vergilerin toplamı her yıl milyarları bu
lan millî bankaların ekonominin gelişmesinde önemli 
katkıları bulunduğunu kabul etmek gerekir. Bu özel
likleriyle bankaların malî bakımdan fazla bir baskı 
altına alınmaması her zaman göz önünde tutulacak 
bir husustur. 

1975 malî yılı içerisinde 9 milyarlık iç istikrazın, 
ancak kısmen gerçekleşebileceğini kabul ediyoruz. Bu 
takdirde de kamu sektörü yatırımları için yıl içerisinde 
yeteri kadar kaynak bulunamayacağı acı bir gerçek ola
rak karşımıza çıkmaktadır. 

1975 Bütçe Kanun tasarısı program bütçe formü
lüne göre hazırlanmış üçüncü bütçeyi teşkil ediyor. Bu 
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tip bütçeler uygulamada birtakım kolaylık ve sadelik 
getirmiştir. Lâkin, henüz malî teşkilât yeterli tecrübe 
kazanamamış olduğundan birtakım yanlışlıklara sebe
biyet verilmektedir. Hatalı uygulamaların ıslah edil
mesini temenni ediyorum. 

Tasarıda dikkati çeken bir başka özelik şudur: 
Geçen 1974 yılında uygulanmamış bir husus bu yıl 

dikkate alınmıştır. Kadro cetvellerinin ilgili dairele
rin bütçelerine eklenmesini zorunlu gören hüküm 51 
nci maddede yer almıştır. 

Maliye Bakanlığı bütçesi eleştirilirken, üzerinde du
rulan çeşitli konuları bu yıl da tekrar etmek gereki
yor. Arttırma - Eksiltme ve İhale Kanunu, Muhasebei 
Umumiye Kanunu, Türk Parasının Kıymetini Koruma 
Kanunu gibi, hükümleri çok eskimiş ve uygulamada 
sayısız güçlükler doğuran kanunların günümüzün şart
larına göre yeniden hazırlanmalarında zaruret vardır. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim, ona göre 
ayarlayın. 

A. P. GRUPU ADINA ALİ ŞAKIR AĞANOĞ-
LU (Devamla) — Zamanında bitireceğim efendim. 

Geçim indirimi ölçüsünün yeni ücret ve gelir ra
yiçlerine göre yeniden tespitine ihtiyaç vardır. Daha 
âdil bir vergi sistemi getirmek üzere, vergi reformları
nın tamamlanması gerekir. Ziraî Gelir Vergisinin ıs
lahı, Katma Değer Vergisi Kanununun çıkarılması zo
runludur. Kamu İktisadî Teşebbüslerinin zararlı olmak
tan ve Devlet Bütçesinden yardım bekler halden kur
tarılması, bu kuruluşların iktisadî kalkınmaya hız ka
tacak sıhhatli müesseseler haline getirilmesi lâzımdır. 
Halen insan yığınakları haline gelmiş olan bu teşebbüs
lerin ıslah edilmesi, rantabilitelerinin yükseltilmesi 
mümkündür. Ürettikleri hizmetleri ve ihtiyaç madde
lerini piyasa şartlarına göre değerlendirme imkânları
na kavuşturmaları ve müdebbir tüccar zihniyetiyle ha
reket etmeleri sağlanabilir. 

MEYAK (Memurlar Yardımlaşma Kurumu) ismen 
teşekkül etmiş ve topladığı aidat önemli bir yekûn tut
muştur. Bu kuruluşun faaliyete geçirilmesi ve ekonomi
ye güç katacak çeşitli sanayi teşebbüslerine katılması 
arzu edilen bir husustur. 

Yine topladığı primler milyarı aşmış olan Bağ -
Kur müessesesinin malî imkânlarını verimli yatırımlar
da değerlendirmesi gerekir. Sınai tesisleri, turistik tesis
ler gibi işletmelere bu kuruluşların elinde biriken fon
ların uzun devreler için yatırılması mümkündür. Bağ -
Kurun statüsünde değişiklik yapılmasını da bu arada 
ifade etmek istiyoruz. Yaşı 60'ı aşmış ve çalışma gü
cünü kaybetmiş veya çalışma yeteneği azalmış üyeleri-
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ne 5 yıllık bir prim ödeme süresini doldurma mükel
lefiyetini beklemeden emekli olabilme imkânının ha
zırlanması gerekir. Sosyal güvenlik bakımından, Sos
yal Sigortalar, Emekli Sandığı ve Bağ - Kur müessese
sinin, emeklilik ve diğer haklar konularında benzerlik 
ve eşitlik sağlanması gerekir. 

Sayın Başkan,.Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Petrol üreten ve ihraç eden Orta - Doğu ülkeleri

nin ellerinde son yıllarda «Petro - dolar» diye adlan
dırılan çok büyük sermaye birikmektedir. Kendi ülke
lerinin dışında yatırım sahaları arayan bu sermayeden 
Türkiyemizin faydalandırılması mümkündür. Çeşitli sa
nayi sahalarına ve turistik tesislere bu kabil sermaye 
çekilebilir. Hem ülkemizin yararına olacak, hem de 
gelecek sermayeye cazip görünecek anlaşmalar hazır
lanabilir. 

Türkiye'nin yıllık tasarrufu ve sermaye biriktirme 
olanağı yeterli değildir. Kalkınmayı hızlandırmak için 
cesur atılımlar yaparak dış kaynaklardan faydalanma
ya mecburuz. 

Diğer taraftan sanayimizin güçlenmesi, ihracata dö
nük bir hüviyet kazanmasına bağlıdır. İhracatı teşvik 
yönünden tedbirlerimizi artırmaya mecburuz. Türk 

L — Kıbrıs Türk Toplumu Meclis ve Bakanlar 
Kurulunun, Federal Kıbrıs Türk kanadının Federe 
Devlet esasına göre düzenlenmesi kararma dair Kıbrıs 
Cumhuriyeti Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denk-
taş'nı telgrafı. 

BAŞKAN — Bir telgraf var takdim ediyorum: 
Dışişleri Bakanlığına telefona yazdırılan telgraf 

Sayın Tekin Arıburun 
Senato Başkam 

Kıbrıs Türk Toplumunun uluslararası antlaşmalar
la tescil edilmiş bulunan temel hak ve özgürlüklerine 
vaki saldırıların bertaraf edilmesi amacıyle ve Anava
tanımızın paha biçilmez maddî ve manevî yardımlany-
le sürdürülen kutsal mücadelenin bir devamı ve gereği 
olarak ve Şanlı Ordumuzun zaferlerle sonuçlandırdığı 
barış hareketlerinin sağladığı olanaklar içerisinde Kıb
rıs Türk Toplumu Meclisi ve Bakanlar Kurulunun 
bugün yaptıkları müşterek toplantıda, müstakbel Fede-

ekonomisinin fasit daireden kurtarılması ve yeniden ge
lişme ve ilerleme yoluna sokulabilmesi için büyük ya
tırımlar yaparak, hızla sanayileşmeyi gerçekleştirmek 
zorundayız. Herkesin bir iş bulup çalışacağı bir ortam 
yaratmaya mecburuz. Ücretlerle fiyatlar arasında den
ge sağlamak ve milletimizin geçim sıkıntılarını azalt
mak zorundayız. Bu tedbirleri süratle bulmaya ve uy
gulamaya mecburuz. Kısa ömürlü ve geçici hükümet
lerin, Türkiye'nin bugünkü büyük meselelerini çözme
ye yarayacak etkili tedbirler alabileceğine kani değiliz. 
Bu itibarla gücünü Parlamentodan alacak ve Parla
mento içerisinden çıkarılacak bir hükümetin kısa süre
de kurulmasını temenni ediyoruz. 

1975 bütçesinin Devletimiz ve büyük milletimiz 
için hayırlı olmasını diler, Grupum adına Yüce Sena
toyu saygılarımla selâmlarım. 

Sayın Başkan, müsamahanıza teşekkür ederim, sa
yın Alpan'a da ayrıca teşekkürlerimi sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1975 Malî Yılı Bütçesine açık oyu
nu kullanmayan sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

re Kıbrıs Devleti Türk kanadının federe devlet esa
sına göre düzenlenmesi kararı alınmış bulunuyor. 

Bu tarihî kararın Yüce Ulusumuzun mümtaz tem
silcilerine duyurulması ricasıyle bilgilerinize arz eder, 
Kıbrıs Türk Toplumunun Anavatana, onun mümtaz 
temsilcilerine ve Şanlı Ordumuza olan sonsuz güven 
ve bağlılığımızı bir kez daha belirtir, derin saygılarımı 
sunarım . 

Rauf Denktaş 
Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe 

Devleti Başkanı 

(Alkışlar) 

BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur, 

2. — C. H. P. Grupu Başkanlığının, Cumhuriyet 
Senatosunun Kıbrıs Cumhuriyeti Türk Federe Devle-
tinin kurulmasından duyduğu büyük gururun, Kıbrıs 
Cumhuriyeti Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denk-
taş'a bildirilmesine dair önergesi (4/223) 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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BAŞKAN —• Bununla ilgili bir önerge var, takdim 
ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Kıbrıs Otonom Türk Devletinin kurulması, tari

himizin en mesut bir olayıdır. Bu mutlu olaydan duy
duğumuz büyük gururu ve sevinci Cumhuriyet Sena
tosu adına Kıbrıs Devlet Başkanı Rauf Denktaş'a 

gönderilecek bir kutlama telgrafıyle duyurulmasına 
delâletlerinizi arz ederiz. 

Cumhuriyet Halk Partisi 
Grup Başkanvekili 

İstanbul 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Gereği yapılacaktır, efendim. 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

D) MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Gelirler Bütçesi 
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sayın Sup

hi Karaman?... Yok. 
Kontenjan Grupu adına Sayın Cihat Alpan. Bu

yurunuz. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI

NA CİHAT ALPAN (Cumhurbaşaknınca S. Ü.) — 
Sayın senatörler; 

1975 malî yılı gider ve gelir bütçeleriyle Bütçe 
kanunu tasarılarının ve bu tasarılara göre hazırlanan 
Bütçe Karma Komisyonu raporunun Cumhuriyeti
mizin sosyal - hukuk devleti niteliklerine ters düşen 
bazı önemli kusurlarını açıklamak, bunların ve daha 
başka benzerleri varsa hepsinin giderilmesi lüzumu
nu ortaya koymak ve çözüm çarelerini önermek için 
grupumuz adına söz almış bulunuyorum. 

Maruzatımın, Anayasa 94 ncü madde son fıkra
sının, «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, bütçe 
kanunu tasarılarının Genel kurullarda görüşülmesi sı
rasında gider artırıcı veya belli gelirleri azaltıcı tek
lifler yapamazlar» hükmüne aykırı olduğu anlayışıyle 
karşılanmamasını ve böyle yorumlanmamasını önce
likle rica ederim. 

Bildiğiniz gibi, Anayasamızın bütçe hakkındaki 
126 ncı maddesi son cümlesinde, «Bütçe Kanununa 
bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konu
lamaz.» der. ' 

1975 malî yılı bütçeleriyle, kanun tasarısında gör
düğümüz ve üzerlerinde durduğumuz iki hukukî ku
suru açıklayabilmek için evvelâ Anayasa Mahkemesi
nin 1974/26 esas, 1974/48 karar sayılı ve 21 Kasım 
1974 tarihli kararının, bu cümle ve maddesiyle ilgili 
kısmını aynen okumak ve bu kararın 10 Şubat 1975 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunduğunu da belirtmek 
istiyorum. 

Anayasa Mahkemesinin 1974 malî yılı Bütçesinin 
bazi esasları aleyhinde Adalet Partisi Millet Meclisi 

Grupu tarafından açılan dava sonucunda aldığı bu 
karar, 29 Ock 1975 tarihli ve 15 133 sayılı Resmî 
Gazetede yayınlanmış bulunuyor. 

Efendim şimdi, Anayasa Mahkemesi kararında, 
Anayasanın 126 ncı maddesi açısından inceleme kıs
mını aynen okuyorum: 

«Anayasanın bütçeye ilişkin 126 ncı maddesinin 
3 ncü fıkrasının son cümlesinde, (Bütçe Kanununa 
bütçe ile ilgili hükümler dışında hiçbir hüküm konu
lamaz.) kuralı yer almıştır. 

Burada, bütçe ile ilgili hüküm deyimi üzerinde kı
saca durmak yerinde olacaktır. 

Anayasa tasarısının, Temsilciler Meclisindeki gö
rüşülmesi sırasında, kural üzerinde yapılan değişik
lik, konuyu gereği gibi aydınlatacak niteliktedir. Ana
yasa tasarısında bu kural, (Bütçe Kanununa malî hü
kümler dışında hiçbir hüküm konulamaz) biçimin-. 
deyken, Temsilciler Meclisindeki birinci görüşme sı
rasında bir üye (Malî hükümler) deyimi üzerinde du
rarak, erek, bütçe uygulamasıyle ilgisiz konuların 
Bütçe Kanununda yer almaması olduğuna göre, de
yiminin, ereği karşılamadığını ileri sürmüş ve komis
yondan açıklama istemiştir. Komisyon, bu konuda bir 
açıklama yapmadan, öteki görüşleri de gözönünde bu
lundurmak üzere maddeyi geri almış ve yeniden dü
zenlerken, (Malî hükümler) deyimini, (Bütçe ile ilgi
li hükümler) olarak düzeltmiş ve madde böylece Tem
silciler Meclisinde kabul edilmiştir. 

Şu duruma göre, Anayasanın 126 ncı maddesinin 
son fıkrasında yer alan (Bütçe ile ilgili hükümler) de
yimini, malî nitelikte hüküm anlamına değil, bütçe
nin uygulanmasıyle ilgili, uygulamayı kolaylaştırıcı 
veya kanun konusu olabilecek yeni bir kuralı kapsa
mamak koşulu altında, açıklayıcı nitelikte hükümler 
olarak düşünmek zorunluğu vardır. 
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Şurasının da gözönünde bulundurulması yerinde 
olur: 

Bir kanun kuralının bütçeden harcamayı gerekti
rir veya bütçeye gelir getirir nitelikte bulunması 
onun, 126 ncı maddede öngörüldüğü gibi, bütçe ile 
ilgili hükümlerden sayılmasına neden olamaz. Çünkü, 
hemen her kanunda, harcamalara yol açabilecek bir 
veya birçok hükümler bulunabilir. Keza, her vergi ka
nunu, bütçeye belli bir kaynaktan gelir sağlar. 

Bütçe kanunlarıyle öteki kanunlar arasında mev-
cudolan bu gelir - gider ilişkisinin, söz konusu kanun
ların, 126 ncı maddede yer alan (Bütçe ile ilgili hü
küm) deyiminin kapsamı içinde sayılmasına olanak 
verdiği kabul edilecek olursa, bütün bu kanunların, 
söz gelimi tarım, orman, eğitim, sağlık, savunma ve 
benzeri kamu hizmetlerini düzenleyen pek çok kanu
nun ve tüm vergi kanunlarının bütçe ile ilgili sayıla
rak değiştirilmeleri veya kaldırılmaları için bütçe ka
nunlarına birer madde konulmasına gidilebilir. Oysa 
bu kanunlar, bütçenin yapısiyle, onun uygulanması 
yöntemleriyle ve bütçenin, Anayasanın 126 ncı mad
desinde belirtildiği gibi, yıllık harcamaların saptan
masından ibaret olan temel ereği ile ilişiği bulunma
yan, yasa koyucunun herhangi bir alanda belli bir 
erek doğrultusunda ve bütçelerden tüm değişik yön
temlerle oluşturduğu düzenlemelere ilişkin yasama 
belgeleridir. 

(Bütçe ile ilgili hüküm) deyimine dayanarak, bir 
kanunun gider veya gelirle ilgili kurallarının, bütçe 
kanunlarıyle değiştirilebileceği yolunda bir gö
rüş ve uygulama, Anayasanın 92 ve 93 
ncü maddelerini gelirle ilgili veya gidere 
yol açabilecek kanunlar bakımından işlemez du
ruma sokar ve 94 ncü maddede yalnız bütçe düzenle
melerinin özellikleri dolayısiyle, ayrıcalıkları olarak 
öngörülen pek sınırlı nitelikteki yola, Anayasa koyu
cunun ereğine aykırı olarak genişlik ve genillikle ka
zandırır.. Oysa 126 ncı madde, sözü geçen kuralın 
tek ereğinin, bütçe kanunlarını bünyeye yabancı hü
kümlerden ayıklamak ve derli - toplu bir düzenleme 
ile bu kanunlardan gerçek anlamda bütçe kavramı 
dışında kalan konulara asla yer vermemek olduğunda 
kuşku yoktur.» 

Anayasa Mahkemesinin bu mütalâasıyle Anaya
sanın 152 nci madde son fıkrasına göre, «... Devletin 
yasama, yürütme ve yargı organlarım, idare makam
larım, gerçek ve tüzel kişileri bağlar» kararı karşısın
da. 1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 99 ncu 

maddesindeki son fıkrası, «Hükümleri, 1975 malî yı
lında, uygulanmaz» biçiminde ifade edilen; 99 ncu 
madde (F) fıkrası; yani: «Korunmaya muhtaç çocuk
lar hakkındaki 24 Mayıs 1957 tarihli ve 6972 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi»; 

Yine 99 ncu madde (r) fıkrası; yani: « 9 . 3 . 1972 
tarihli ve 1571 sayılı bazı tekel maddeleri fiyatlarına 
yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın, Türkiye Cum
huriyeti Merkez Bankasında açılacak bir deprem fonu 
hesabında toplanmasına dair kanunun, 1 ve 2 nci 
maddeleri» ile tasarıda benzer mahiyette başka fık
ralar da varsa, hepsini kanun metninden çıkarmak 
ve dolayısiyle gider ve gelir bütçelerinin yapılarında 
da bunlarla ilgili değişiklikleri yapmak gerekmekte
dir. 

Tekrar ediyorum; bu sonuç, açıkladığım hukukî 
kusurların Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
giderilmesini zorunlu kılmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Sosyal kusurlara gelince, bunlar da: 
Korunmaya muhtaç çocuklar sorunu ile, 
Deprem felâketine uğrayan vatandaşlarımıza kar

şı Devletin yüklendiği ve ilân edip bugüne kadar ye
rine getirmediği daimî iskân sağlama borcu yüzün
den doğmaktadır. 

Millî vicdanı rahatsız edici ve Devlete güveni 
sarsıcı birer mahiyet taşıyan bu konuları kısaca 
açıklarsam, değişiklik gerekleri daha manalı ve daha 
inandırıcı olarak ortaya konulur ve bütçelerin, sa
dece aritmetik dengeleri üzerinde değil, (bilhassa 
program bütçelerin) sosyal zaruretleri ve Devletin 
bu husustaki yükümlülüklerini de karşılayan ve kap
sayan bir yapıda oluşturulması gereği kolayca anla-
şılır. 

Değerli mensuplarıyle övündüğümüz Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilâtı sosyal adalet 
ve sosyal güvenliğe uymayan ve manevî yönde Dev
leti küçültücü telâkki edilebilecek böyle bir bütçe 
yapısını terk ve bu derece hasis bir tutumu reddede
rek yürütmenin; yani Hükümetin selâmetini bu yıl
dan itibaren (Bütçenin sıhhati ve samimiyetiyle) tam 
olarak sağlamalıdırlar. 

Bu halisane dileğimizin, Genel Kurulumuzla 
merkezî ve mahallî idarelerimizin bütün ilgilileri ta
rafından kabule şayan görülerek gerekli değişiklik
lerin yapılacağım umuyoruz. 

Sayın senatörler; 
Anayasa gereğince, bütün fertlerini kaderde, kı

vançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halin-
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de yaşatmak ve korumak ödevini taşıyan Devletimiz. 
24 Mayıs 1957 tarihinde yürürlüğe koyduğu 6972 sa
yılı Kanun ile korunmaya muhtaç çocuklar soru
nunu kendi yükümlülüğü altına almıştır ve bu mak
sat için de; 1957 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçe
sine 57 milyon 500 bin, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesine 20 milyon, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü bütçesine de 200 bin lira olmak üzere, top
lam, 77 milyon 700 bin lira konmuştur. Bu miktar, 
1974 malî yılı Bütçesinden 11 milyon 430 bin lira 
fazladır ve bu fazlalık Bütçe Kanunu tasarısının, 
99 ncu madde (f) fıkrası metinden çıkarılmayacak 
olursa, mahallî idareler bu hizmete hiçbir katkıda 
bulunamayacaklardır. Bu takdirde, il özel idareleriy
le belediyelerin son defa ödedikleri katkıların topla
mı olan 18 milyon 72 bin lira koruma birliklerine 
ödenmeyecek demektir. Bu seneki bütçenin geçen 
seneye nazaran olan fazlalığı ise, bu katkıdan 6 mil
yon 642 bin lira noksandır. 

Bu noksanlık yanında, yuva ve yurtlara kabul 
edilmek için sıra bekleyen ve haklarında mahkeme
lerce koruma kararı alınmış olan çocukların mikta
rının 10 bini aşkın olduğunu belirtmek ve bunlara 
bu yıl yenilerinin de katılacağını hatırlatmak iste
rim. 

Halen yuva ve yurtlarda bulunan 17 bin çocuk
la birlikte, her çocuk başına bütçe ödenekleri topla
mından 2 877 lira düşmektedir. Fakat, bu paydan 
önemli bir kısmı yuva ve yurtların bütün idarî gider
leriyle, Devlet memuru olmayan personelinin özlük 
haklarına da harcanacaktır. Bu gerçek ve cari ge
çinme şartları karşısında sadece bütçe ödeneklerinin 
ne derece yeterli olduğunu ve olacağını takdirlerini
ze sunuyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Bu durum sıkıntısını öteden beri sürdürür geti

rir. Yurdun çeşitli köşelerinde bulunan ve bu yuva
ları gören hayırsever vatandaşlarımız, aynî ve malî 
birçok yardımlarda bulunurlar. Cumhurbaşkanlığı 
döneminde Sayın Sunay, gittiğimiz yerlerin hangisin
de böyle bir yurt varsa, orayı mutlaka görür, ço-
cuklarıyle konuşur, dertlerini -ve dileklerini dinler, 
mahallî kuruluşları, eğer garnizon varsa, başta gar
nizon komutanlıklarını yardıma davet ederdi ve ha
kikaten çok faydalı neticeler alınırdı. Gene, hayırse
ver vatandaşlarımızın bu konudaki yardımlarının de
vam ettiğini ve edeceğini biliyorum. 

Ayrıca, senelerdir süregelen bütçe yetersizlikleri 
yüzünden ve mahallî idarelerinin fakirliğinden, Bin

göl, Bitlis, Çankırı, Hakkâri, Kırşehir, Tunceli ve 
Van illerimizde 1957'den beri koruma birlikleriyle, 
yuva ve yurtlar da kurulamamıştır. Bunları en kısa 
zamanda kurmak, Devletin şüphesiz baş görevlerin
dendir. Bu uzun gecikmenin de 1976 malî yılına ka
dar telâfi edilmesini Hükümetimizden diliyoruz. 

Sayın senatörler; 
1966 yılından bu yana Doğu illerimizde vukua 

gelen depremlere uğrayan ve geçici iskân şartları 
içinde sürekli sıkıntılarla yaşamakta olan vatandaş
larımızın daimî iskânı için bugüne kadar yapılan 
planlama çalışmaları sonuçlarına göre, inşa edilmesi 
gereken konut adedi 35 bin 480 olarak tespit edil
miştir ve maalesef bugüne kadar daimî iskân tipin
de tek konut da yapılmamıştır. 

Geçici iskâna tabi tutulmuş olan vatandaşları
mız 8 - 1 0 metrekarelik ahşap kabinler içinde yaşa
maktadırlar. Bu yüzden tabiî bir kısmı da gene yu
varlak taşlardan kurulmuş, ufak bir sarsıntıda dağı
lacak, taş ve toprak binalar altında barınmaktadır
lar. 

1974 yılı şartlarına göre bu konutların inşa edil
meleri için 1 milyar 615 milyon 640 bin lira harcan
ması gerekmektedir, imar ve İskân Bakanlığı bu işe 
girişmek maksadıyle 1975 malî yılı Bütçe teklifinde 
600 milyon lira ödenek istemişse de, ancak 25 mil
yon lira verilebilmiştir ve bu paranın bir kısmı da 
tabiatıyle personel giderlerine harcanacağından, asıl 
maksada ne derece hizmet edeceği bellidir. 

Bu gibi baskın tarzında meydana gelen ihtiyaç
ları ve ihtimalleri karşılamak için, bazı tekel madde
lerine yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın Türki
ye Cumhuriyeti Merkez Bankasında açılacak bir Dep
rem Fonu Hesabında toplanması ve yalnız bu mak
sat için kullanılması hakkında 1571 sayılı Kanun çı
karılmış ve 9 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe konumuş-
tur. 

İlk 2 yılın uygulanmasında 500 ilâ 600 milyon lira 
arasında para toplayan bu kanuna, 13 Şubat 1973 ta
rihinde yürürlüğe konulan 1658 sayılı Kanunla bir ge
çici madde ilâve edilmiştir. Bu maddeye göre; fon
da toplanan paralardan, bir kısmının, Bakanlar Ku
rulu karanyle ve sonradan aynı fona iade edilmek 
şartıyle, depremden başka âfetlerde, bunların gerek
tirdiği hizmetlerde, meselâ, depreme uğramış köylere 
ulaşmak için açılacak yolların yapımında (ki, bu mak
satla karayollarına da zannediyorum 40 - 50 milyon 
liralık bir ödeme yapılmıştır) ve yardım işlerinde de 
faydalanmak ve bu maksatla ilgili diğer bakanlık ve 
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kuruluşlar emrine de verilmesi imkânı sağlanmış ve 
uygulanmasına da geçilmiştir. Fakat, bu uygulama
nın, fondaki birikimi tükettiği ve diğer bazı maksat
lara aktardığı söylenmektedir. Bu durum karşısında-
fonda toplanacak yeni hâsılatın (ki, bunun 1974 yı
lının ilk 7 aylık gerçekleşmesine göre 647 milyona 
ulaştığı dikkate alınarak) 1975 malî yılında 747 mil
yon liraya baliğ olacağı tahmin edilerek.. 

BAŞKAN — Sayın Alpan bir dakika efendim. 
Sayın Aîpan'ın konuşma müddeti bitinceye kadar 

müzakerelerin devamını oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Alpan. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA M. CİHAT ALPAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Gelir bütçesine alınması, deprem felâketine uğra
mış Doğu'daki vatandaşlarımızın ıstıraplarını aynen 
devam ettirecek hatta manevî bakımdan şüphesiz da^ 
ha da artıracaktır. Artık bu türlü ıstıraplara son ve
recek girişimlerde bulunmak zorundayız. Aksi takdir
de değişik hükümetler döneminde, değişik muamele
lere ve mazhariyetlere mâruz kalan vatandaşlar ara
sında eşitsizlik doğar, adaletsizlik ve huzursuzluk olur. 
Devlete güven ve sadakat kaybolur. Buna meydan 
vermemek Hükümetin, verdirmemek ise Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin vazifesidir. 

Bu sebeple, deprem fonunda toplanan ve topla
nacak olan hâsılatın Gelir Bütçesine katılmasını ön
lemek ve Doğuda daimî iskânı sağlayacak inşaata 
önümüzdeki mevsimden itibaren girişilmesini sağla
mak için 99 ncu maddenin (r) fıkrasının da k&khnl-
masını gerekli görüyoruz. 

Sayın senatörler; 
Hukukî ve sosyal kusurların giderilmesi için çö

züm çaresine ve önerimize gelince: Bunu Bütçe Kar
ma Komisyonumuzun kullandığı bir çarede buluyo
ruz. Bu çare bütçede ikinci defa <~/c 1 indirim yapmak -

Birinci indirimde; Devlet borçlan, Millî Savun
ma Bakanlığı hizmet programlarında yer alan öde
neklerin tamamı ile Jandarma Genel Komutanlığı 
RE-MO programında ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
hizmet programlarındaki 470 harcama kaleminde yer 
alan ödeneklerin hariç tutulması şartıyle bütçeden 
792 283 486 liranın düşülmesi sağlanmıştır. İkinci bir 

indirim ile aynı ayrıcalıklar; yani aynı ödenekleri ha
riç tutulmak şartı yle deprem fonundan Gelir Bütçe
sine katılması öngörülen 747 milyon liraya yakın bir 
karşılık sağlayabilir. Bu imkân bizi Gelir Bütçesin
den 747 milyonluk deprem fonunu ve Bütçe Kanunu 
metninden de 99 ncu madde (F) ve (r) fıkralarını çı
karmak hususunda serbest bırakır. Böyle bir operas
yonla 1975 malî yılı Bütçesini denk olarak bağlaya
biliriz. Bunun için hazırladığımız önergeleri sırası ge
lince sunacağız. 

Sayın senatörler; 
Bu sonuca ve vicdanî kanaatimize dayanan öne

rilerimizin kabul buyurulması hakkındaki grupumuz 
ricasını belirterek sözlerimi bitirir, 1975 malî yılı Ge
nel Bütçesinin ve Maliye Bakanlığı bütçesinin Dev
letimize hayırlı, Bakanlık teşkilâtına yararlı olması 
dileği ile saygılarımızı sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanun tasarısının 
açık oylamasına 93 sayın üye iştirak etmiş; 56 kabul, 
37 ret oyu kullanılmıştır. Bu suretle tasarı kabul edil
miştir. 

Bir tashih takriri var takdim ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Biraz önce okunan önergemizin birinci cümlesin

deki «Otonom Türk Devleti» sözcüğünden önce, «Fe
dere Türk Kıbrıs Cumhuriyeti» cümlesinin bir yan
lışlığa-meydan verilmemesi için ilâve edilmesini say
gı ile arz ederim. 

Cumhuriyet Senatosu 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 

adına İstanbul Senatörü 
Fikret Gündoğan 

BAŞKAN — Zapta girmiştir efendim. 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Sayın Başkan, bu 

önergeyi hep birlikte benimsiyoruz. 
BAŞKAN — Tabiî, Cumhuriyet Senatosu Başkan

lığına çekilmiş, bir telgraf olduğu için, tabiatıyle Cum
huriyet Senatosunun temayülünü Cumhuriyet Sena
tosu Başkanı, imzasıyle gönderecektir. 

Gruplar adına yapılan konuşmalar bitmiştir. Ki
şisel görüşlerin müzakeresine yarın sabah devam edil
mek üzere; yani 14 • 2 . 1975 Cuma günü saat 9,30 da 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20.05 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) — YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üye
si Ahmet Karayiğit'in, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün
ce 1975 yılı dolay isiyle yaptırılan özel hediyelik eşya
lara dair soru önergesi ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Erhan Işıl'in yazılı cevabı. (71321) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Petrol Ofisi hakkındaki sorumun Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasına tavassutlarınızı arz ve rica ederim. 

Ahmet Karayiğit 
Cumhuriyet Senatosu 
Afyon Karahisar Üyesi 

Soru : 
Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce 1975 yılı dola-

yısıyle yaptırılan özel hediyelik eşyalara .(Takvim, ka
lem, anahtarlık hariç) ne kadar masraf yapılmıştır ve 
bunlar kimlere dağıtılmıştır? 

Yazılı olarak bildirilmesini saygılarımla rica ede
rim. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1 1 . 2 1975 

Sayı : 112/052.16/97 
Konu : Cumhuriyet Sena
tosu Afyon Karahisar Üye
si Sn. Ahmet Karayiğit'in 
yazılı soru önergesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 16 . 1 . 1975 gün ve 5273-2549/7-321 sayılı ya

zıları. 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Sn. 
Ahmet Karayiğit'in, «Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün
ce 1975 yılı dolayısiyle yaptırılan özel hediyelik eş
yalara ilişkin» yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Cumhuriyet Senatosu Afyon Karahisar Üyesi Sn. 
Ahmet Karayiğit'in «Petrol Ofisi Genel Müdürlüğün
ce 1975 yılı dolayısiyle yaptırılan özel hediyelik eşya
lara ilişkin» yazılı soru önergesi cevabıdır. 

Soru : 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce 1975 yılı dola
yısiyle yaptırılan özel hediyelik eşyalara (Takvim, 
kalem, anahtarlık hariç) ne kadar masraf yapılmıştır 
ve bunlar kimlere dağıtılmıştır? 

Cevap : 

Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünce 1975 yılı dola
yısiyle kalem hariç 12.045, T.L.'lık hediyelik eşya alın
mış ve bunlar, ofisle iş ilişkisi bulunan müessese ve şa
hıslara dağıtılmıştır. 

Bilgilerinize sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

<«> 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
AFYON KARAHÎSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Mac it Zeren 

ANKARA 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

AYDIN 
AH Celâl ettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 94 

Kabul edenler : 59 
Reddedenler : 35 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 84 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Öze etin 
Safa Yalçuk 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatun oğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mustafa Bozuklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
O rai Kara osm an oğlu 
Ruhi Tunakan 

MUĞLA 
İlyas Kara öz 
Haldun Meiateşeoğlu 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN . 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbant oğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıç oğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Güııdoğan 

KARS 
S i m ' Ata'lay 
Muzaffer Şamiloğlu 

SAMSUN 
Balhri Cömert 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzmı İneıbeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zal'oğlu 

URFA 
Hasan O rai 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Naim Talû 
Bahriye üco'k 

KIRŞEHİR 
Halü Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arı'kan 

ORDU 
Şevlket Koksal 
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RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

[Oya Katıl 

TABİİ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Sezai OTCan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Alâeddm Yılmaztürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin CizreTioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Sırrı Turanlı j Mehmet Nafiz Ergendi 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu . 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapaıılı 
Yiğ'it Köker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
öemalettin Inkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Ergeeeıı 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
İhsan Topaloğru 

GÜMÜŞHANE 
Ab bas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 

[Açık i 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

..«..—^> 
. j 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

mayanlar] 

Ahmet Vefa Poyraz 
İZMİR 

Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküeük 
Hilmi Soydan 

KASTAMONU 
Ahime t Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigil 
Hüseyin Kalpafklıoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğhı 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait MebmetoğkL 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüsevin Avni Göktürk 
(î.) " 

iyelikler] 

Samsun 1 
Tunceli 1 

Yekûn 6 

•9<»~ •<••• 
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ORDU 
Selâhattin Acar 
Beikir Sıtaa Baylkal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
(BÖ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağaaıoğlu 
Ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

VAN 
Feri.l Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 

j Halil Tunç 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 57 
Reddedenler : 36 

Oekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 85 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Kadri Kaplan 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzını Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Maci.t Zereaı 

AYDIN 
Ali Celalettin Coşkun 

BİTLİS 
Kfımran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GAZİANTEP 
İbrahim Terfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Münnin Kırlı 

KASTAMONU 
Mehmet Çaimlıca 
Ahmet Nustret Tuna 

KAYSERİ . 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğiu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahm et Öz mu m eu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Kara o sın a n oğlu 
A. Orhan Süersan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Ayni Göktürk 

ORDU 
Belkir Sıtıkı BaVkal 

[Reddedenler] 

BURSA 
Saffet Ur al 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Nivazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaııtoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİNOP 
Nâzıım İn ebeyi i 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Bal ki s 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Bahriye Üeok 

Rahmi Erdem 
Feyzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sunrı Ataiay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

— 584 
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KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 

Hamili Özer 

MANİSA 

Doğan Barutçuoğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acımer 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
(t. Â) 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
M. .Şükran Özkaya 
Cevdet Sun ay 
Haydar Tunçkanat 
]\ [uza f Ce r Yurdakul er 

ADANA 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bks. V.) 

AĞRI 
Kasım Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 

Şevket Koksal 

RİZE 

Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öz t ürk 

[Oya Katılmayanlar] 
ARTVİN 

Recai Kocaman 
AYDIN. 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Hikmet Asîanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BOLU 
Turgut Yaşar Cfülcz 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Sefahattin Cizrelioğlu 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğhı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Erg ecen 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Telkin Arıburun 
(Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karafküeük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yıiiuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçiigil 

KIRKLARELİ 
Ali Al kan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
Ruhi Tııııakan" 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Ha 1 d un Metnt eş eo ğlıı 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağıın 

[Açık üyelikler] 
Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niede 

1 
1 
ı I 

Samsun 
Tunceli 

YOZGAT 
Ve!li Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rencleci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Memcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ö. L fit fi Hocaoğlu 

VAN 
Feri d Melen 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â.) 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhattin BabüroğJu (R.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Fethi Çelikbaş 
Özer Deırbil 
Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin (t.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattiin Özbek (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 
» © « 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kaimi edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emaııullalı Celebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Selâhaitin Özgür 
Haydar Tunekanat 
]\ [uzaffer Yurdakul er 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenoeak 

A M ASYA 
Maeit Zcrcn 

ANKARA 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafeitin Paker 

AYDİN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğhı 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ek reni Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

Oy vere uıler : 93 
Kabul edenler : 57 

Reddedenler : 36 
Çekiııserler : . 0 

Oya katılmayanlar : 85 
Acık üyel 

[Kabul e 

Raif Eriş 
BİTLİS 

Kâmran İnan 
BOLU 

Turgut Yaşar «dilez 
Al â e d el in Yi i m a z t ü r k 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
" M. Şevket Ö/.«jetin 

Safa Yaleıık 
DENİZLİ 

Ali Kemal Turgut 
DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 
ELÂZIĞ 

Şali m H a z e r d a ğl ı 
ERZURUM 

Liiü'i Doğan 
GAZİANTEP 

İbrahim Terfik Kutlar 

[Redde< 

ÇANAKKALE 
İnıadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbaiitoğiu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

ikler : 6 

denler] 

GÜMÜŞHANE 
Anbas Cilâra 

ILATAY 
Mustafa Deiiveli 

İSPARTA 
Ivlust af a Gül cü gil o 

İÇEL 
Talip* Özdolay 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orlıan Ki ir 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpakiıoğlıı 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali A kî an 

KONYA 
Omıan Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MANİSA 
0 r a 1 Ka r a o sn ı an o ğlu 

'enler] 

HATAY 
K e; n a i Ki 11 ç o ğ 1 u 

İÇEL 
Lûti'i Bilgem 

İSTANBUL 
Solmaz Belüi 
Rahmi Erdeni 

| Fevzi Hakkı E sat oğlu 
| Mehmet Feyyat 
; Fikret Gündoğan 

KARS 
! Sırrı Al al av 

A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUĞLA 
Ha]dan Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki At a sağun 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzım İnebevTi 

* • 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Hüsamettin Çelebi 
Naim Talû 
Bahriye Üçok 

[ Muzaffer Şamiloğlu 
KIRŞEHİR 

Halil Üzmen 
KONYA 

Fa kili Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barut çuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkaıı 

536 
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ORDU 
Şevket Köıksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

TABİÎ ÜYELER | 
Ekrem Acuner 
Vehbi Ersü ' 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 

MehmetÜnaldı (Bsk.V.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karnağaçlı-
oğlu 

AĞRI 
Kasını Küfrevî 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettiıı Coşkun 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

» 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS • 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
Yeli Uyar 

ZONGULDAK 
MeJh.rn.et Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

[Oya katılmayanlar] 

BİLECİK i 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Hasan Erg e e en ] 

GAZİANTEP 1 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
1 Sabahattin Orhon 

İhsan Topaloğlu 
İSTANBUL 

M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun (Başkan) 
Ali Oğuz-
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN 31 AR AŞ 
Adnan Karaikücük 

1 | 

Hilmi Soydan 1 
KARS 

Yusuf Ziya Ayrım 
KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MUĞLA 
İlyas KaraÖz 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
(U) 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

[Acık üyelikler] 

Ankara 1 
İstanbul 1 
Konya 1 
Niğde 1 

Samsun 1 
Tunceli 1 

— 
[ Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melemı 

i YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(I. A) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Baykara (B.) 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 

i Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sebahattin Özbek (B.) 

1 Halil Tunç 

..+.. 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Kanunu tasansıaa verilen oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 93 

Kabul edenler : 56 
Reddedenler : 37 

Çekinserler : — 
Oya katılmayanlar : 85 

Açık üyelikler : 6 

[Kabıd edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emauullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi GKirsoytrak 
Kadri Kaplan 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
M. Şükran Ckkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

AFYON KARAHtSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Croral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıealı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

İskender Cenap Ege 
BALIKESİR 

Hikmet Aslaııoğlu 
Raif Eriş 

BOLU 
Alâeddm Yılnıaztürk 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeçen 
Ömer Ueuzal 

OAZL4NTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

İSPARTA 
Mustafa Cfülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KASTAMONU 
Ahmet Nussret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunıakan 

MARD|N 
SaiA Mehimetoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

[Reddedenler] 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret G-ündoğan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtikı Baykal 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeei 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Nihat Erim 
Naim Talû 
Bahriye Üçok 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
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MARDİN 
Mehmet Ali Arı tan 

ORDU 
Şeviket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş (B.) 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztekin (B.) 
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 

Kemal Şenocak 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 
ANKARA 

Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kö'ker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

BALIKESİR 
Cemalettin İnkaya 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
Vefli Uyar 

ZONGULDAK 
Meöım^t Ali Pestilci 

[Oya katılmayanlar] 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

GÜMÜŞHANE 
Abbas CMâra 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Tekin Arılburun 
(Başkan) 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karalküçük 
Hilmi Soydan 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi To'koğhı 

KONYA 
Mehflnet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsmıail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun1 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk (1.) 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYE 

Muhsin Batur 

SİNOP 
Nâzıım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Erttürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali ŞaTdr Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 

URFA 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Zeyyat Bay kara (B.) 
Hüsamettin Çelebi 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Ecvet Güresin (İ.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Halil Tunç 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

34 NCÜ BİRLEŞİM 

13 . 2 .1975 Perşembe 

Saat : 9.30 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARİ 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1 277) (S. Sayısı : 406) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) 

İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
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