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1. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un Başkanlığın geçen Birleşimdeki tutu
munun içtüzüğe uygun ve tarafsız bul
duğunu açıkhyan gündem dışı bir konuş
ması 

5.— Görüşülen işler 
1. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına 

dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklik hakkında Millet Meclisi Plân 
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Sayfa 
Komisyonu raporu (1/360) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 45 e ek, O. Senatosu S. Sayısı: 
80) 5:6 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri (M. Meclisi 1/405, C. Senatosu 
1/190) (M. Meclisi S. Sayısı : 111, C. Se
natosu S. Sayısı : 87) 6:9,87:90 

3. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 
yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan de
ğişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (M. Meclisi 1/323, C. Sena
tosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayısı : 80, C. 
Senatosu S. Sayısı : 16) 9 



Sayfa 
A) Ulaştırma Bakanlığı Ibütçesi 9:42,43:44 
4. — Devlet Hava Meydanları İşletme

si Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 

1 — GEÇEN Tl 

Birinci Oturum 

Devlet- Üretme Çiftlikleri Genel Müd ürlüğü 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısının ikinci oylama
sı yapılarak kabul olundu. 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının tümü üzerinde görüşmelere geçildi. 

Birleşime ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 
Mekki Keskin Nevzat Şener 

Kâtip 
Ankara 

İbrahim Sıtkı Hatiboğlu 

2 — GELEN 

Raporlar 

1. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkere
si ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şiklik hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu 
raporu (1/360) (Gündeme) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 45 e ek, C. Senatosu S. Sayısı : 80) 
[Dağıtma tarihi : 21.. 2 . 1963] 

2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 
3 ncü bendinde yapılacak değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/261) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 109) | Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . 1963] 

•'). — Kölelik, köle ticareti, köleliğe benzer 
uygulama ve geleneklerin ortadan kaldırılma
sına dair ek Sözleşmenin onaylanmasının ııy-

Sayfa 
Karına Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez
kereleri, (M. Meclisi 1/326, C. Senatosu 
1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. Sena
tosu S. Sayısı : 29) 44:48,91:94 

C) Çalışma Bakanlığı bütçeısi 48:86 

rTANAK ÖZETÎ 

İkinci, Üçüncü ve Dördüncü oturumlar 

Bâzı suç ve cezaların affı hakkındaki kanun 
tasarısının maddeleri üzerindeki görüşmeler 
bitirilerek, tümü kabul olundu. 

21 . 2 . H)63 saat 14,30 da toplanılmak üze
re, aynı gün saat 5,40 da Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 
Nurettin Ok Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdar oğlu 

KÂĞITLAR 

guıı bulunduğu hakkında, kanun tasarısı ve İç
işleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/350) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 110) | Dağıtma tarihi : 
20 . 2 . .196:1] 

4. — 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu' ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si 1/405, C. Senatosu 1/190) (Gündeme) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 111, C. Senatosu S. Sayısı : 
87) [Dağıtma tarihi 21 . 2 . 1963)] 

5. — Sağlık ve Sosyal "Vardım Bakanlığı 
Kuruluş ve memurları Kanununda ve 48(52 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
değişiklikler yapılmasına dair kanun tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve, Plân komis
yonları raporları (1/404) (Gündeme) (S. Sayı
sı : 1 13) [Dağıtma tarihi : 21 . 2 . 1963] 



B I R I N C I O T U R U M 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozbeyli 

KÂTÎPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

» 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

/. — Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'un, 
Başkanlığın geceyi birleşimindeki tutumunun iç
tüzüğe uygun ve tarafsız bulduğunu acıklıyan 
gündem dışı bir konuşması 

BAŞKAN — Sayın Nurettin Ok, gündem 
dışı konuşmanız, görevinizi gerektiren haller 
içinde midir? 

NURETTÎN OK (Çankırı) — Evet, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, 

NURETTİN OK (Çankırı) — Saygı değer 
arkadaşlarım; Yüce Meclisin çalışmaları ile il
gili bir konu üzerinde kıymetli vakitlerinizi al
mış olacağım. Konuşmamı, Anayasamızın 84 
ncü maddesinin ışığı altında ve görevimin yeri
ne getirilmesini gerektiren hal içinde yapaca
ğım. 

Değerli arkadaşlarını; bütün gece, bu sabah 
saat altıya kadar devam eden ve nâçiz arkada
şınızın başkanlığında cereyan eden müzakere
lerde vukubulan müessif olay dolayısiyle bâzı 
müşahedelerimi, faydalı ve yapıcı olur kanaati 
ile arz edeceğim. Evvelâ şunu tesbitte mutlak 
bir zaruret mevcuttur. Mademki; Anayasamı
zın 4 ncü maddesine göre, egemenlik kayıtsız 
şartsız Türk Mili etinin di r ve 5 nci maddesine 
göre yasama yetkisi T. B. M. M. ne verilmiştir; 
O halde T. B. M. M. dâhilinde, yasama yetkisi 
bu esaslar dâhilinde ve müstakildi icra olunur. 
Her Meclis kendi çalışmalarını İçtüzük hüküm
lerine göre yürütür. Hal böyle olunca, Yüce 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz var, müzakere
lere başlıyoruz. 

Meclis dâhilinde, Başbakan veya bakan ile mil
letvekili arasında, muhalefet ile iktidar grup
ları arasında, çalışmalar sırasında bir fark mev
cut değildir. 

Yalnız, İçtüzük hükümleri, sırf çalışmalarda 
kolaylığı sağlamak amaciyle Hükümeti ve ko
misyonları konuşmada sıraya bağlı tutmamış ve 
sırf bu yönden bir tercih bahşetmiş bulunmak
tadır. Meclislerde İçtüzük hükümlerinin tatbiki 
ve müzakerelerin idaresi ise, yine Yüce Meclis 
tarafından, onun itimadı ile seçilmiş başkanla
ra aittir. O halde, bu esaslar dairesinde Meclis 
dâhilinde her arkadaşımızın, ister Başbakan ol
sun, ister milletvekili olsun, ister muhalefet 
grupuna mensup bulunsun, ister iktidar grup
larına dâhil olsun, İçtüzük hükümlerine saygı 
göstermesi ve yine sizlerin itimat ve sevgi oyla
rınızla yine sizler namına müzakereleri idare 
etmek üzere yetkili kılınmış Başkanlık mevki
inde bulunan arkadaşlarımıza, İçtüzük hüküm
lerini tatbik sırasında riayetkar olması şarttır. 

Aksine hal vukuunda ne olur sayın arka
daşlarım? Şu olur ki, nizam ve kaide fikrinin 
zail olduğu yerde anarşi başlar; herkesin baş 
olduğu yerde hiç kimse baş değildir; dün gece 
olduğu gibi bir hercümerç başlar ve Yüce Mec
lis âdeta çalışamaz bir hale getirilir. 

Demokratik nizamı hakikaten benimsiyen 
insanlar, demokrasinin bir kaideler manzumesi 
olduğunu hatırdan çıkarmamalıdır. Konuşma
sını bilmek, hele iyi konuşmasını bilmek bir sa-

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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nattır. Ama dinlemesini bilmek, ondan da üs
tün bir sanat olarak telâkki edilir. 

Dün gece yarısı cereyan eden olaylara de
ğinmek istemezdim. Ama, yine faydalı olur, dü
şüncesi ile kısaca değineceğim. 

İtimat oylarınızla müzakerelerin idaresi yet
kisini bahşettiğiniz nâçiz arkadaşınız, çok genç 
yaşında bu mutluluğa erişmenin idraki ve dik
kati içinde, İçtüzük hükümlerini yukardaki gö
rüşleri açısından tatbik ettiği ve buna mutlak 
tarafsızlık ve âzami dikkat gösterdiği bir sıra
da, sinirlerine hâkim olamryan iki sayın bakan 
arkadaşımızın söz isteğine şahit oldu. Sırada 
milletvekili arkadaşlarımız mevcut iken, İçtü
züğün 85 nci maddesine göre, Hükümet adına 
konuşmalar sıraya bağlı tutulmadığından ken
dilerine söz verildi. 

Ancak, hitabet gürsüsüne gelen Sayın Baş
bakan Yardımcısı Ueyzioğlu'nun Hükümet adı
na değil, şahsı adına söz istediğini tesbit etme
miz üzerine, çok nazikâne bir surette kendileri
ne söz veremiyeceğimizi Sayın llhami Sancar 
Hükümet adına konuşacağını beyan ettiği için 
takdimen Sayın Sanear'a söz vereceğimizi be
yan ettim. Sayın Feyzioğlu, Saynı Sancar'dan 
söz sırasını istedi. Takdim Hükümet adına ko
nuşmalarda mümkün olabileceği cihetle, bunun 
da imkânsız olacağını belirttim. Tamamen doğ
ru ve İçtüzük hükümlerine uygun bu hal tarzı 
karşısında, çok sayın arkadaşlarımın bir gru-
pundan bir uğultu koptu ve devam etti. Sayın 
Feyzioğlu da bu sefer söz isteme şeklini değiş
tirerek, «Usul hakkında» konuşacağını beyanla, 
konuşmaya devamlı ikazlarımıza rağmen devam 
etmeye gayret etti. Usulle hiç alâkası olmıyan 
beyanlarda bulundu. Bu hal birçok arkadaşı
mızın reaksiyonlarını mucilboldu. Daiha sonra, 
Sayın Sancar Hükümet adına yaptığı konuşma
da, Hükümetle hiç ilgisi (bulunmıyan beyanda 
bulununca, 'hiç arzu edil'miyen Ibir hercümerç, 
Meclis dâhilinde vukulbuTdu. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; çok özür dile
yerek şunu 'ifade etmeye, genç neslin naçiz Ibir 
temsilcisi olarak mecJbımım. 

Memlekette yaratınıya çalıştığımız (huzur 
ve sükûnu evvelâ kendi 'harimiimizde, Yüce 
Meclisimizde yaratmaya mec'buruz. Nizam ko
yan insanlar, evvelâ nizam fikrine kendilerini 
alıştırmalıdır. Meclisleri, halk efkârında za
man zaman ifade edilen şekle çevirmekten kur-
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1 armalıyız. Bu ne ile mümkün olur? Bu Yüce 
Meclis çatısı altında, lo'dacı Hasan'ından Meclis 
İdare Müdürüne, milletvekili sayın (x) arkada
şımızdan 'Barbakan Yardımcısı sayın (x) e, Kâ
tip (x) ten Başkan ve Baş'kanVckili Nurettin 
Ok'a kadar, nizam fikri önünde saygı ile eğil
mekle mümkün olur. Yalnız, (bu kürsülerde 
«evvelâ dinlemesini öğrenelim» elemek kâfi de
ğildir. Hakikaten dinlemesini öğrenmekle; yal
nızca suisalım demekle- değil, 'hakikaten susma
sını (bilmekle mümkün 'olur. Müzakereleri ida
re eden (başkanlar veya (başkanvekilleri gökten 
valhiy suretiyle gelmiş değillerdir. Yine sizle
rin teveocü'hünüzile, itimat ve scvfgi 'oylarınızla, 
sizler namına müzakereleri idare etmek üzere 
yetkili kılınmışlardır. O halde, size 'bu dünya
nın belki en mukaddes kürsüsünde, hem de en 
ağır merasim elbisesi içinde frakla sizler na
mına idareyle yetkili 'kıldığınız başkanlarınıza 
Yüce Meclis olarak riayetkar .olunur. 

Meclis Başkanı, Meclis Başkaııvekili, Baş
bakan ve Başbakan Yardımcısı olsun, iktidarı 
ve mulhalefeti olsun, Ibizzalt yaptığınız ve 'İrer 
zaman değiştirebilmek yetkisini 'haliz (bulundu
ğunuz İçtüzük Ihü'kümleriue mutlak 'bağlı ka
lınız. Bu nevama ıbiraz da sizi Ibizlere, (bizi 
•siz1']ere, llıerlbirimizi Mribirim'ize /şikâyet ıgilbi ol
du. özür dilerim, Yüce Heyetinizi en derin 
saygı ile'Selâmlarını. (Alkışlar) 

SUPHİ BAYKAM (Istanibul) — Zaptı sa-
!bı'k 'hakkında söz 'istiyorum. 

BASjKAN — Sizin konuşmanızda zapta 
yanlış ıgeçen 'bir husuis mu var efendini? 

SUPHİ BAYKAM (İstanbul) - - Ben de 
dünkü müzakere lile ilgili olarak 'konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz istiyen arka
daşa bir evvelki «elsede zapta yanlış ,ge;çen bir 
hususu tavzih için söz verilir ve 'bunun da 
kendi konulşması olması'şarttır. Bunun dışında 
zaptı sabık hakkında -söz 'veremem. 'Sizinle (be-
ralber TCrtol Yılmaz Akçal da y.apltı salbık (hakkın
da söz istekli. Aynı suali ona da sk)rayım. 

SUPHİ 'BAYKAM (İstanbul) — Ben uısııl 
hakkındaısıöz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Akçal, siz de geçen bir
leşimde zapta geçen Ibir hususun tavzihi için mi 
soz istiyorsunuz? 
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EROL YILMAZ AKOAL (Bize) — Daiha 

evvel, Ibir arkadaşımızın hakki'mda beyan etti
ği Ibir hususa dair söz istiyorum. 

BAŞKAN— Size de söz yeremiyeceğim; 
çünkü, s'izin zapta geçmiş olan 'bir 'beyanınız 
yanlış geçmiş ise, bunu -tashih için zaptı salbık 
'hakkında ısöz yerebilirim. ('G-'ürül'tül'er) 

Sayın Baykam, usul hakkında mı söz iste
diniz? 

SUPHİ 'BAYKAM (Lstanibul) — Evet, usul 
'hakkında. 

BAŞKAN — Hangi usul .hakkında? (Gürül
tüler) 

Muhterem arkadaşlar; bu sebeple usul dola-
yısiyle söz vermiyoram. Zira usul müzakeresi, 
bitmiş, tamamlanmış bir mesele hakkında de
ğildir, müzakere edilmekte olan bir husus işa
ret edilirse-o zaman söz verilir. Bu sebeple he
nüz müzakereye geçmedik. Lütfen oturunuz ve 
riayetkar olunuz. (Soldan alkışlar) 

SUPHİ BAYKAM (îstanbul) — Gündem 
dışı olarak dünkü müzakereler için söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen oturun. Söz ver
miyorum. Söz vermiyorum. Lütfen oturun bey-
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efendi: Muhterem arkadaşım evvelâ zaptı sabık 
hakkında söz istediniz. Söz vermiyeceğimi ifade 
ettim, usul hakkında söz istediniz bunu da ver
miyeceğimi ifade edince, şimdi de gündem dışı 
söz istiyorsunuz. 

Gündem dışı konuşmanın takdiri .Riyasete 
aittir, bugün üç bakanlık bütçesini bitirmek du
rumundayız, bunun takdirini Yüksek Heyetinize 
bırakırım. 

VAHAP DİZDAROGLÜ (Mardin) — (Kür
sünün önüne kadar gelerek) Böyle şey olmaz, 
Reis Bey! (A. P. sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Böyle şey olmazsa, zorla çıkar 
da konuşur musunuz beyefendi? Size söz verme
diğimi söylüyorum o kadar; söz vermiyorum. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Bey
efendi, bunların zapta geçmesi şarttır. 

BAŞKAN — Konuşmalar zapta geçiyor, iş
te zaptın önünde konuşuyorsunuz, zaten. 

VAHAP DÎZDAROĞLU (Mardin) — Yal
nız, bir milletvekili söz alsın konuşsun, bu ol
maz, diğerleri de zaptı sabık hakkında konuşa
bilirler. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

/. — Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik hak
kında Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(1/360) (M. Meclisi S. Sayısı : 45 e ek, C, Sena
tosu S. Sayısı : 80) (1) 

BAŞKAN — Efendim; bir tezkere var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulunan 

Değerli kâğıtlar kanun tasarısının öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu 
Sözcüsü 

Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Önergede değerli kâğıtlar hak
kındaki kanun tasarısının Cumhuriyet Senato-

(1) İ5 e ek S. Sayılı basmayanı tutanağın 
sonundadır. 

sundan gelen metninin öncelikle görüşülmesi 
teklif edilmektedir, öncelikle görüşülmesini oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

48 saat geçmediği için, gündeme alınmasını 
oylarınıza sunacağım. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun raporunu okutuyorum. 

Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/360 

Karar No. : 42 
Ankara, 20 . 2 . i963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 

2 . 1963 tarihli 46 ncı Birleşiminde değiştirile
rek kabul edilen Değerli kâğıtlar kanun ta
sarısı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduk
ları halde komisyonumuzda incelendi ve görü
şüldü : 

5 — 
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Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılmasına 

dair beşinci maddedeki (Kira sözleşme kâğıt
ları yerine âdi kâğıt kullanılması halinde, de
ğerli kâğıdın bedeli ve bunun beş katı tutarında 
ceza alınır) fıkrası yerine Cumhuriyet Senato
sunca değiştirilen (Kira sözleşmeleri yerine âdi 
kâğıt kullanılması halinde bu evraka değerli kâ
ğıdın bedeli tutarında damga pulu yapıştırılır) 
fıkrasının kaim olması komisyonumuzca da uy
gun görülerek Cumhuriyet Senatosunun değişik
liğine aynen uyulmuştur. 

Raporumuz öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 
Kâtip 

Yozgat 
V. Uyar 

Aydın 
î. Sezgin 

Hatay 
A. S. Hocaoğlıı 

İmzada bulunamadı 
Kastamonu 
S. Keskin 

Konya 
H. C. Yılmaz 

Sirt 
A. Yaşa 

AHMET AYDTN 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
0. Apaydın 
Diyarbakır 

R. tskenderoğlu 
îç.el 

S. Kutlay 

Kars 
K. Okyay 

Maraş, 
A. Karaküçük 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

BOLAK (Balıkesir) 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi, Cumhuriyet Senatosu
nun değiştirdiği 5 nci madde metnini okutuyo
rum. Sayın Ahmet Aydın Bolak, metni okuta
yım, ondan sonra söz vereceğim. 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ
ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme
leri yerine âdi kâğıt kullanılması halinde bu 
evraka değerli kâğıdın bedeli tutarında damga 
pulu yapıştırılır. 

Bu mecburiyete uymıyan noterlerden yukar-
daki fıkrada yazılı bedelin beş katı tutarında ce
za alınır. 

.BAŞKAN — Bu metin hakkımda. mı söz is
tiyorsunuz, Sayın Bolak? Buyurun, efendim. 
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AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlar; bu kanunun Bütçe Ko
misyonunda dik müzakeresi sırasında, bende
niz şu fikri ileri sürmüş ve komisyonca da 
makul olan bu fikir metne aynen geçirilmiş
ti. Borçlar Hukukumuza göre kira akdi şi
fahi bir akittir. Şifahi olan bir akdin, değer
li kâğıtlar hakkındaki kanun doiayısiyle ya
zılı hale getirilmesi hususi hukuık .sisteminin 
bir malî hükümle tadiline yol açan veya o mâ
nayı istihdaf eden bir hükmün sevk edilmesi 
isabetsizdi. Nitekim, bu esbabı mucibe ile mad
deye bu fıkra ilâve edilmişti'? 

Şimdi; Senato, eğer hariçte bir şahıs mu
kavele yapar, noter getirirse, notere gelen bu 
âdi kâğıt üzerine, bumun beş katı nisibetkıde 
damga pulu yapıştırmak .suretiyle bir hüküm 
ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bendeniz, bu 
ilâve edilen hükmün isabetli olmayacağına ve 
yanlış anlamalara, sebebiyet vereceğine kaa-
niim. Bu sebeple, Meclilsinizce ilk kabul edi
len metinde is'abet olduğu kanaatindeyim. Bu
nu arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Bu mevzu üzerinde başka söz 
istiyen arkadaşımız yok. 

Muhterem arkadaşlarını; Senatodan ge
len metin aynen kabul edildiği yani Yüksek 
M'eelisiııizcc benimsendiği takdirde, kanuni-
yet kesbedecektir. Benimsenin ediği ıtakdir'de, 
Karına Komisyona gidecektir. Bu itibarla, 
okunmuş olan komisyon raporunu ve Sena
tonun gene okunmuş olan 5 nci madde met
ninin benimsenip benimsenmem esi hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. 

Benimseyenler... Benimsemiyenler... Benim
senmiş ve tasarı kanunlaşmıştır. 

2. — 1962 yılı Bütçe Kanununca bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe 
Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Mecli
si 1/405, C. Senatosu 1/190) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 111, C. Senatosu S. Sayısı : 87) (1) 

(1) 111 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Aynı tasarı ile ilgili C Senatosu
nun 87 S. Sayılı basmayazısı ise C. Senatosu 
19 . 2 . 1963 günlü 47 nci Birleşim tutanağı 
sonundadır. 
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BAŞKAN — Bir önerge daha var, otkutu-

Vüruın. 
Y üksek Başka nlığa 

Gelen kâğıtların raporlar kısmında bulu
tunu 1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun 
tasarısının gündeme alınarak öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

M. Plân Komistyonu 
•Sözcüsü 

Ordu 
Arif Hikmet Onat 

BAŞKAN — Taısarmm tevziinden -itiıbareiı 
üzerinden 48 saat geçmediği için, gündeme' 
alınması hususunu oylarınıza arz edeceğim. 

21 . 2 . 1963 O : 1 
Gündeme alınmasını oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 1962 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/ l ) ve (A/2) işaretli cetvellerin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında 177 300 lira
lık aktarma yapılmıştır. 

B. 

Hükümet teklifine bağlı cetvelle 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

(A/ l ) 

İçişleri Bakanlığı 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci miaddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

470 Kaymakamlık ve meslek kumları 4 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 500 

Maliye Bakanlığı 

450 Üniversite ve yüksek okullarda, okutulan öğrencilere verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yaym giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

31 500 

31 500 

Millî Eğitim Bakanlığı 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
452 44Ş9 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilecek

lerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

20 000 

Ticaret Bakanlığı 
305 Kira bedeli 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
422 Panııiık. işleri stadardizasyonu genel giderleri 

BASICAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

19 000 

000 

— 7 — 



B. 
M. Meclisi B : 56 21 . 2 . 1963 O : 1 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
201. Maaşlar 

BAŞKAN — KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı ıkanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyemler... Kabul edilmiştir. 
212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayi'h kanunlar gereğince ödenecek er ta

yını 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy etnler... Kabul edilmiştir. 

214 6535. sayılı Kanuna göre verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 
307 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 

BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
429 Kimyevi madde, ecza ve ilâçlar 

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

' ; ; : ; ; ( A / 2 ) 

Ticaret Bakanlığı 

7 000 

70 300 

43 780 

25 000 

1 520 

7 000 

15 000 

32 000 

701 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 

725 Ziraat Bankasına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Bakanlığı 

Etmiy enler... K a bul e dilmiştir. 

4 000 

10 000 

Maddeyi tekrar okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlik

te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul ©dilmiştir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1962 yılı bütçesinin (A/2) işaretli cet
velin 78.1 nci bölümünün adı (Sağlık h'izmetleri-
nin sosyalleştirilm'esi hakkında 224 sayılı Ka
nunun gerektirdiği giderler için Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankasında açılacak fon hesabı
na yatırılmak üzere, «bu fondan yapılacak har
camaların şekli Bakanlar Kurulunca belirti
lir.») şeklinde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında komisyonun 
bir önergesi vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

Tasarının 2nci maddesindeki parantez için
de bulunan (Sağlık hizmetlerinin sosyalleş
tirilmesi hakkında 224 sayılı Kanunun gerek
tirdiği giderler için Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat Bankasında açılacak fon hesabına ya
tırılmak üzere, «bu fondan yapılacak harca
maların şekli Bakanlar Kurulunca beiirti-

i 
lir.») ibaresinin çıkarılarak yerin© bölü
mün altına «bu fonun yıl sonundaki bakiye
si karşılık gösterilmek suretiyle aynı mik
tarı 1963 bütçesine ödenek 'kaydetmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir.» kaydı konulmuştur 
şeklinde arz ve teklif «derim. 

Kocaeli 
Kemal Babaç 
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BAŞKAN — Bu önerge biraz evvel komis

yonun önergesi diye ifade edilmişti. Bu ifade 
yanlıştır, önerge, Kocaeli Milletvekili Cemal 
Babaç'a aittir. 

Komisyon bu önergeye iştirak ediyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Bu önergenin dikkate alınması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun filhal iştirak ettiğine göre, ta
dilâtı ile birlikte maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye Bakanı 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen? Yok. 
Tasarının tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
Kutular dolaştırılacaktır. 

3. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu . (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) ( M. Meclisi S. Sayısı: 
80, C. Senatosu S. Sayısı: 16) (1) 

A — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi: 

B — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı: 76, C. 
Senatosu S. Sayısı: 29) 

(1) 80 S. Sayılı basmayazı 11 . 2 . 1963 ta
rihli tutanağın sonundadır. Aynı tasarı ile ilgili 
C. Senatosunun 16 S. Sayılı basmayazısı ise C. 
Senatosunun 30 . 1 . 1963 günlü 34 ncü Birle
şimi sonuna bağlıdır. 

21 . 2 . 1963 0 : 1 
MİLLET PARTlSt CİRUPU ADINA KÂZIM 

ARAR (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma Bakanlığı 1963 yılı bütçesi münase
betiyle Millet Partisi Meclis (Irupu adına gö
rüşlerimi arz ediyorum. 

Kuruluş, görev ve yetkileri malûm olan bu 
Bakanlığın çok çeşitli hizmetleri vardır. Bu gö
revlerin daha iyi, daha sistemli, daha mükemmel 
ifası yolunda senelerden beri yapılan tenkid ve 
temennilerle, her yıl Bakanlık görüş ve mütalâ
aları tetkik edildiği zaman küçük farklarla he
men hemen aym sözlerin söylendiğini ve aynı 
cevapların alındığı müşahede edilebilir. 

Bu itibarladır ki, bu klâsik metodun, tesir
siz tenkidin tekrarlanmasında fayda mütalâa 
etmiyoruz. Realitelerin ışığı altında konuşmak 
hem Büyük Meclis üyeleri için ve hem de Ulaş
tırma Bakanlığı için kaçınılmaz bir hareket tar
zı olacaktır. 

1963 yılı Bütçesinin bu sebeple büyük önem 
taşıdığını, tenkid ve temennilerimizin hareket 
noktasını değiştirmemizin haklı bir nedeni var
dır. Müsaade buyururlarsa bu nedeni, nedenleri 
bir zihniyete bağlamak ve bu açıdan tahlil et
mek ve d olay isiyle bir gerçeği açıklamaktan 
büyük bir zevk duymaktayız. 

Devlet mekanizmasının işleyiş tarzındaki 
aksaklıklar ve bu aksaklıkların düzenlenmesi 
yolundaki gösterilen gayretlerin beklenilen so
nu vermediği aşikârdır. Plânlı devreye girmiş 
olmamıza rağmen en mesut neticeyi alacağımı
za dair küçük bir ümide sahip değiliz. Çünkü, 
masa başı faaliyetleri, klâsik usule bağlılık, bü
rokrasiye sadakat, Devlet teşkilâtını mefluç 
hale getirmiştir. 

Reformların başında gelmesi iktiza eden bir 
reform vardır. O da «zihniyet reformu» dur. 
Bu reformu hükümetler tatbikatları ile göster
meli, koordine faaliyetleriyle tahakkuk ettirme
lidirler. Bu sebeple Ulaştırma Bakanlığı cami
asında Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana te
sadüf ettiğimiz iki mühim olaydan bahsetmek 
istiyoruz. Bunlardan biri, yanılmıyorsak 1 nci 
Münakalât Vekili rahmetli Ali Çetinkaya'nm 
icraatıdır. Mevzuatın vuzuhsuz bıraktığı ve fa
kat tatbikatında serbestlilik verdiği sayısız en
gelleri yapıcı bir zihniyetle, iyi istikamette kul
lanmak suretiyle ferdî ıslahat metodunu tatbik 
eden Çetinkaya, Ulaştırma işlerimizde oldukça 
başarılı sonuçlar elde etmişti. 
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Eski devirlerde tatbik edilen çok güz el bir 

usul de vardı, memleketin umumi ahvalini öğ
renmek istiyen idareciler, yakınlarının da istih
baratım süzgeçten geçirmek için tebdil gezerler, 
gerçekleri bizzat görürler, icabını tâyin ederler
di. Oetinkaya, bu usulü ilk defa bu Bakanlıkta 
tatbik eden, murakabe ve mesuliyet duygusun
dan uzaklaşmış olanları daha zararsız hale ge
tiren bir Bakan vasfını da kazanmış bulunuyor
du. 

Bu kısa izahı yapmaktan maksadımız, şu an
da Büyük. Meclise hesap vermek durumunda 
bulunan Sayın Bakana sözümü intikal ettirmek 
içindir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesini Karma Bütçe 
Komisyonundaki müzakerelerini takibettik. 
Orada müşahede ettiğimiz manzara kırılan ümit
leri canlandırıyordu. Yeni bir zihniyeti,, ferdî 
de olsa tatbik etmek istiyen mesul bir Bakan, 
Sayın Rifat Öçten, Ulaştırma işlerimizde ısla
hatçı bir faaliyetin enginliklerine gömülmüş, ör
nek bir çalışmanın tahakkuku için büyük gay
retler sarf ediyordu. 

Sayın Bakan, belki tebdil gezmemişti. İni
kat bir bakanlık camiasının klâsik bir avukatı 
da olmamıştı. Ama, kısa zamanda Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesinde yer alan müesseselerin 
murakabe ve ıslahı yolunda çaba sarf ediyordu 
Kendisini, bu Bakanlıktan üç .giin sonra çeke
ceklerine -asla endişesi olmıyan bir hali vardı. 
Yaptığı işin, memleket sathında, bütün mem
leket teşkilâtında müşahede ettiğimiz önemli ak
saklıkların kendisine düşen kısmını olsun gider
mek istiyen. bir gayreti vardı. Mulhalefete söz 
bırakmıyacak derecede kendi bünyesini hepimiz-

. den fazla tenkid edebiliyordu. Bu gayretlerin 
neticesi ne olursa olsun öteden beri hasretini 
çektiğimiz bu davranış hoştu, kaybolan mesuli
yet hissini yeniden ihyası için g-ee kalınmış ol
masına rağmen mühim bir adımdı. Sayın Ba-
karjı müşa'hedc ettiğimiz bu 'zihniyet ve davra
nışından dolayı tebrik eder bu çeşitli faaliyet
lerin. diğer Bakanlıklara da 'sirayetini can ve gö
nülden temenni ederiz. 

Hemen ilâve edelim ki, bu g-örüşümüz, Ulaş
tırma. Bakanlığının faaliyetlerini tenkide mâni 
olmiyacak, aksine bu düşünce ve zihniyete sa
hip çalışmalarına hizmet edecektir. Bu husu
su belirttikten sonra şimdi Ulaştırma Bakanlığı-
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um bünyesinde yor alan hizmetler üzerindeki 
görüşlerimizi kısaca açıklamak istiyoruz. 

Devlet Demiryolları : Bu işletmemizin bilan
çoları tetkik edildiği zaman, her bilançonun za
rarla kapandığım, görmek mümkündür. Devlet 
Demiryolları işletmesinin borç ve taahhütleri
nin toplamıı biıbuçük milyar lirayı bulmaktadır. 
Bide mevcudolan taşıtların % 25 ten fazlası 
ömürlerini doldurduğu ve If)G3 yılı sonunda bu 
nisbet % 52 nısbetinde olduğu anlaşılmaktadır. 
işletmenin 1062 yılı zararı 250 milyon liradır. 

1962 yılı masraflarını karşılamak üzere bu 
zararın Maliye Bakanlığı kanaliyle temin edil
mesi bu işletmenin içinde bulunduğu ^üç duru
mu izaha yeter. 

Demiryollaırı işletmesi geniş faaliyel bölüm
lerine teması 20 dakikalık zaman içinde düşün
mek mümkün değildir. Bu işletmeye ait Millet 
Partisinin ig'örüşleri daha önce Senatoda geniş 
ölçüde, bel iri ildiği iç.in bu kadarla: yetinirken 
Karma Bütçe Komisyonunda yaptığım bir te
menni üzerine Ankara - Çankırı - Zonguldak 
hattında motorlu trenin yeniden ihdas edilme
sinden dolayı a lâk allılara- hassaten teşekkür ede
riz. 

PTT Umum Müdürlüğüne gelince : 
Bu işletme ulaştırma camiası içinde daha 

sağlam 'bir bünyeye salhiptir. Posta, telefon ve 
telgraf hizmetlerimizin daha rasyonel hale ge
tirilmesi zaruridir. Bu 'hizmetlerin i fası nd ak i 
aksaklık sebepleri arasında iş hacminin geçmiş 
yıllara nazaran artmış olması, daireler arasın
da koordinasyonun sağlanamaması, personel ve 
vasıtaların yetersizliği ve kısaca iktisadi Devlet 
Teşekkülü hüviyetinin icalbettirdiği bir zihni
ydi e çalışıl amamış olması sayılabilir. Posta, 
telgraf ve telefon işlerinde şikâyet konusu olan 
•hususların tadadından tevakki ederek zaman za
man müşahede ettıiğim'iz lâ/kaydinin ciddî bir 
şekilde ele alınması halinde şikâyetlerin asga
riye indirilmesini mümkün görüyoruz. 

PTT işletmesi hakkında bâzı temennilerde 
bulunmak isteriz : 

1. Teşkilâtta reorganizasyon yapılmalı, mer
kez ile i aşra i eskil âtı arasında ve merkez ser
visleri arasında koordinasyon sağlanmalıdır. 

2. istanbul'daki PTT Fabrikasının daha ve
rimli çalışabilmesi için bünyesine uygun bir 
imalât programı hazırlanmalıdır. 

10 — 
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3. Posta, paket, mübadele merkezleri için 

işletmeye elverişli binalar sağlanmalı ve motor
lu tesisler ve araçlarla teçhiz edilmelidir. 

4. Yurt içi ve yurt dışı telgraf servisleri 
bugünkü ihtiyaç ve şartlara uygun hale getiril
meli ve otomatik teleks şebekesi kurulmalıdır. 

5. tşletmeye fazla gelir sağlı yan şehir ve 
kasabalar otomatik santrallerin tesis ve tevsiin-
de ön plâna alınmalıdır. 

6. İşletmenin büyük gelir kaynaklarından 
'biri olan hâtıra pııllmrı özellikle ele alınmalı ve 
önem verilmelidir. 

Her yıl vasati 8 - 10 milyon civarında bu iş
letmeye1 gelir sağlıyan hatıra pullarının daha 
elverişli hale getrilınesi için : 

1. Normal ihtiyaç için bastırılan posta pul-
lrında olduğu gibi hatıra serilerinde de tedavül 
süresi kadırılmalıdır. 

2. İyi bir pulda aranılan mevzuu, kâğıt, bas
kı ve renk... (libi belli vasıflar bemehal temin 
edilmeli ve çok teiniz bir kâğıt stokuna sahibo-
lunmalıdır. ' 

•°). Hatıra serilerinde trajın enlâsyona gidil
meden asgari, âzami miktarı uygun hale getiril
melidir. 

4. Her yıl çıkarılacak hatıra serilerinin 
(Posta, resmî ve uçak pulları hariç) koleksi
yoncuların alını kabiliyetleri hesaba katılarak 
tesbit edilmelidir. 

5. Abonelere1 tam bir itimat verebilmek için 
tek taraflı taahhütnamelerden vaz geçilerek iki 
taraflı olması temin edilmelidir. 

(i. Hatıra pullarının daha ziyade memur ve 
öğrencilerin kolaylıkla alabilmelerini ve devam
larını sağlamak için alım takatleri nazara alına
cak kıymette olmalıdır. 

7. Pul tevzii daha iyi bir esasa bağlanmalı, 
taahütnamelerin hemen iptali cihetine gidilme
meli ve taahhütnameler münasip müddet uza
tıl malıdıdr. 

8. Tabaka pullarının kırılmadan muhafaza
sını teminen 25 - 50 lik tabakalar halinde bastı-
rı 1 m ası sa ğlan m alıdı r. 

9. — Pulların dört köşesinden sayılması mah
zurlu olduğundan sayımda tahribatı önlemek 
için maliyenin damga pullarında tatbik ettiği 
gibi bir kulak veya daha güzel bir tedbir düşü
nül in elidir. 
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10. — Malarzgirt serisi gibi nahoş karşıla

nan sprizlerden kaçınılmalı, buna zaruret du
yuluyorsa daha iyi bir esasa bağlanmalıdır. 

11. Krörlü pulların şikâyeti mucibolmıya-
cak hale getirilmesi için ciddî tedbirler alınmalı
dır. 

12. — Munzam ücretli pulların müraselât-
ta büyük zorluklar tevlidettiği nazara alınarak 
hayır kurumlarımı, yardım prensibi ihlâl edilme
mek şartiyle munzam ücretler kaldırılmalıdır. 

\'>). Yabancı memleketlere damgasız, dam
galı pul ihracı ve memleketimize ithali hususun
da gerekli kolaylıklar sağlanmalıdır. 

14. Tiadyoda bir pul saati ihdas edilmeli ve 
gençlerimizin, en az spor kadar faydalı olan pul 
merekını geliştirebilmek için Millî Eğitim Ba
kanlığı ile koordina bir faaliyete girişindi ve 
okullarda yavrularımıza pul zevkini ve hevesini 
aşılamalıdır. 

15. I'. T. T. İdaresinin bir pul sandığı ku
rulmasını teminen yıllık emisyon programı dı
şında bir «kredi serisi» ve yine modern bir mat
baaya ve klişe atelyesine kavuşabilmesi için bir 
«tesis serisi» çıkarması temin edilmeli ve her iki 
seriden temin edilecek 5 milyon lira ile kurula
cak sandığın ya bir banka delaletiyle veya biz
zat posta idaresinin mevcut personel kadrosu ile, 
pul meraklılarına nominal değerinin f/f ^ s i n^s-
betinde kredi sağlanması hususunda çalışmalar 
yapılmalıdır. 

16. Batı memleketlerinde olduğu gibi, sene
de en az iki serinin hayvan, çiçek, kuş, kelebek, 
mantar... (libi tematiklere yev verilmelidir. 

Ulaştırma Bakanlığının bu dalında müşahede 
edilen müsbet faaliyetin ilerisi için daha da ümit 
verici olacağını ve çalışmaların Batı memleketle
rindeki düzene ulaştırılacağını ümit etmekteyiz. 

Türk Hava yolları : Muhterem arkadaşlar, 
Türk Hava Yolları Anonim Şirketi de diğer te
şekküllerimiz gibi iktisadi olmaktan uzaklaştı
rılmıştır. 

Yüksek Murakebe kurulunun raporlarından 
da, öğrendiğimize göre; uçuş faaliyetlerinin ik
tisadi ölçülerde olmadığı ve yıllık uçuş yckûnle-
rinin çok düşük olduğu anlaşılmıştır. 

tik faaliyet yılı olan 1056 tarihinden itibaren 
Hava Yolları Anonim Şirketinin blânçosıı şöyle
dir : 

11 — 
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1956 yılında bilanço zararı 245 931,43 
1957 » » » . 3 692 426,78 
1958 » » » 3 233 420,80' 
1959 » » » 10 984 984,73 
1960 » » » J4 777 569,63 
1961 » » » 21 553 030,07 

Zarar ettiği anlaşılmıştır. Her yıl ıslah edil
mesi ve zarardan kurtarılması için tedbir alın
ması iktiza eden şirket, tedricen hor yıl zara
rını kabartmakta devam etmekte nasıl bir çık
mazın içinde bulunduğunu göstermesi bakımın
dan üzerinde dikkatle durmamız gerektirdiğine 
kaani bulunmaktayız. 

Denizcilik Bankası : 
Bu işletmenin 1957 - 1962 yılları arasındaki 

geliri 137 milyon liradır. Aynı yıllar arasındaki 
borcu ise 237 milyon liradır. 

Bu bankaya bağlı olan şehir hatları işletme
sinin eski borçları bir yana sırf 1963 yılındaki 
zarar toplamının 34 milyon ilara olacağı da tah
min edilmektedir. 

20 dakikalık bir zaman içinde kısaca ifadeye 
çalıştığımız kanaat ve görüşlerimizi bitirirken 
İktisadi Devlet Teşebüslerinin, bilhassa seneler
den beri zarar görenlerinin özel teşebbüse devri 
hususundaki temennimizi bir kerrc daha teyid 
eder hürmetlerimizi sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Meclis Grupu adına Sa
yın Ömer Faruk Sanae. 

A. P. GRUPU ADİNA ÖMER FARUK 
SANAÇ (Elâzığ) —• Sayın Başkan, Büyük Mec
lisin sayın üyeleri; 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına 
Ulaştırma Bakanlığı 1963 malî yılı bütçesi 
üzerindeki tenkid ve temennilerimizi arz eder
ken, vaktin darlığı hasebiyle teknik tefer
ruata girmeden bizzarur ana prensip ve me
seleler üzeninde durnıaıyıa çalışacağız. Umumi
yetle Karma, Bütçe Komisyonuna sunulan 
bakanlık bütçe raportörlerinin ciddî bir tetkik 
mahsulünden raporlarındaki görüşe iştirak 
etmekteyiz. Uvvvelemirde şu hususu belirt
mek isteriz ki : Ana muhalefet partisi olarak 
teşriî murakabe vazifemizi yaparken gaye ve 
hedefimiz, memleketimizin üstün menfaatleri
nin ışığı altında, hakka ve hakikate mütevec
cih ve yapıcı bir tenkid olacaktır. Toptan in
kâr, her şeyi kötüleme ve her hizmete çelme 
takma kötü usul ve itiyadına asla iltifat etmi-
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yeceğiz. Her bakımdan maalesef geri kalmış 
memleketimize ve aziz milletimize hizmet va
zifesi! ile mükellef olan hükümetleri muvaffa
kiyet kazandıkları nisbette tebrik etmekten 
zevk ve şeref duyacağız. 

Sayın Milletvekilleri; -
Ulaştırma hizmetlerinin bir memleketin, ik

tisadi, sosyal ve stratejik bünyesi üzerindeki 
tesirleri, süratli, emniyetli ve ucuz ulaştırma 
ve aynı şekildeki haber naklinin, istihsal 
ve istihlâk bölgelerini birbirine bağlama ve 
her türlü ihtiyaç ve irtibatın temini: bakımın
dan; canlılardaki kan daim arlan ve sinir sis
temleri gibi son derece ehemmiyetlidir. Bu se-
Ibeple'dir ki, kalkınma plânımızda ulaştırma, 
üçüncü sırada yer almış bulunmaktadır. Yük
sek malûmunuz veçhile, Ulaştırma Bakanlığı 
idare ve işletmeleri her biri bir bakanlık ça
pındaki İktisadi Devlet Teşekkülü olan D. D. Y. 
ve PTT ile, anonim şirket statüsünde olan 
Denizcilik Bankası, şilepçilik ve türlü iştirak
ler ve katma bütçeli Devlet Hava Meydanları 
müesseseleri olarak yürütülme'kedir. Bu idare 
ve müesseselerin her biri memleketin dört bir 
bucağına yayılmış ve hattâ millî hudutları 
taşkın teşekküller halindedir. Bakanlığın 
bahsi geçen kuruluşlar olanak 1963 bütçesin
deki cari ve yatırım masraf yekûnu iki 
milyar 300 milyon liradır. Bakanlık, bünye
sinde memur, müstahdem ve işçi olarak 105 
bin i'kşiyi toplamaktadır. Ulaştırma Bakanlığı 
hizmetlerinin âmme hizmeti vasfı yanında ik-
tisadilik vasfı da aynı derecede, ehemmiyetli
dir. Bir taraftan ulaştırma hizmetlerinin em
niyetli, seri ucuz ve konforlu olarak ifası ge
rekirken diğer taraftan bu müesseselerin ik
tisadi bakımdan rantabl çalışmaları şarttır. 
Ancak hemen ilâve ve ifade edelim ki, bu ba
kanlık müesseseleri, bugünkü durumları iti
bariyle kendilerine kanunen mevdu bulunan 
hizmetleri lâyikı veçhile görebilecek ve yürü
tebilecek kudret ve imkândan maalesef uzak 
bulunmaktadır. 

Ulaştırma hizmetleri mahiyetimi itibariyle 
külfetli, çalışma, teknik bilgi ve çalışmayı 
ieabetttiren daha çok ticari vasıf ve hususi
yetleri hâkim bir işletmecilik sanatıdır. 

Muvaffakiyet için, teknik ve tecrübeli per
sonel. kadar modern vasıta ve koordine bir 
çalışma sisteminin de rolü büyüktür. 
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Bu balkımdan evvelemirde, yaz kış, gece 

gündüz, köy şehir demeden, ağır mesuliyetler 
altında yurdun her köşesinde bin bir maıh-
rumiyet ve meşakkat içerisinde hizmet müca
delesi yapan DDY, PTT, Hava ve Denizyol
ları personelinim her şeyden evvel geçim en
dişesinden ıızaik emniyet ve huzur içerisinde 
Vazife görebilecek maddi ve mânevi imkânlara 
kavuşturulması şarttır. Sosyal hizmet ve tesis
lere ehemmiyet verilmek lâzımdır. 

Aziz arkadaılarım, 
DDY, PTT Denizcilik Bankası ve Hava

yolları müesseselerinin beş yıllık malî ve ik
tisadi durumlarını kıisaca gözden geçinirsek şu 
kati neticeye varabiliriz. 1958 yılın dam itiba
rım DDY İni tarihten evvelki beş yıl içe
risinde ortalama takriben 15 - 17 milyon lira 
'kâr sağlarken 1962 yılında 250 milyon lira za
rar etmiştir. 

Denizyolları keza daha evvel 20 milyon 
lira civarında kâr ederken zararı son. yıllarda 30 
milyon lirayı aşmıştır. Havayolları da uımulma-
dık derecede zararlara girmiştir. 

Bu zararların hakiki sebebi, Hükümetin 
muhtelif beyan la riiyle teyidolumduğu veçhile, 
Türkiye çapındaki iktisadi buhrandır. Filıhaki-
'ka iktisadi bir bünyede gelir azalarak mas
raflar artarsa elbette doğacak netice zararın 
^artmasından ibaret olacaktır. Umumiyet iti-
bariyle ulaştırma v asit al arı uda, iktisadi istik
rarsızlık ve buhrandan doğan taşıma hac-
mındakli düşüşler bu z'araırları doğurmuş bu-
b ummakta dır. Filhakika uzun yıllar tren
ler, uçaklar boş gidip gelmiş, gemiler eşya 
nakli imkânı bulamamış, masraflar artmış ve 
bu hareketsizlikten doğan zarar ve sıkıntı 
halka ve Devlet Hazinesine kadar inikas et
miştir. Halen Devlet Demiryolları finansman 
güçlüğü sebebiyle zor durumdadır. Vasıtalar 
yıpranmıştır. Bu velslile ile bir muhalefet millet-
kilinin 1957 yılı bütçesinde yaptığı tenkidleri 
yüksek huzurunuzda arz etmek isterdim. Sayın 
'milletvekili şu beyanda bulunmuşlardır : 

«Devlet Demiryolları finansman müşkülâtı 
içindedir. 944 lokomotifin 400 tanesi ömrünü 
ikmal etmiştir. 7 800 kilometrelik demiryolu 
şebekesinin 2 000 kilometresini yenilemek lâ
zımdır ve şarttır. 1956 yılında yolcu trenleri 
yüzde 40 nıislbetinde artırılmış olduğu halde 
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her gün şikâyet mcvzuıu olan müziç izdiham
dan kurtulma imkânı olma mısır. 

Devlet Demiryollarının 10 yılda tatbik et
mek üzere hazırlanmış 4 milyar liralık bir ya
tırım programı vardır. 1956 yılı sonunda 
DDY Pan - Amerikan Firnraisı ile 8 sene 
vadeli 40 milyon dolarlık bir kredi mukavelesi 
imzalamıştır. Bununla 2 000 kilometrelik 90 
tane dizel lokomotiflik bir işletme kurulacak
tır. Bu 163 buharlı lokomotif yerine kaim ola
caktır ve bu suretle 2 000 ton kömür tasarruf 
olunacaktır. 

Gürülüyür ki, daha 1957 yılında ifade olu
nan ihtiyaçlar bugün de mevcuttur ve artmak
tadır. Hükümetler, idareler her devirde ken
dilerine güre programlar hazırlamakta ve tatbik 
etmek istemektedir. Ancak mühim olan, bu 
programların tatbik olunmaları ve muvaffaki
yet sağlanmasıdır. Halen Devlet Demiryolları
nın bu ihtiyaç durumunu ne merkezde olduğunu 
keza şikâyetlerde bahsi geçen Pan Amerikan 
Anlaşmasının son safahatını Sayı ti Bakanın 
açıklamasını rica ediyoruz. Ancak şikâyetler 
ibazen, trenlerdeki izdihamdan Ve. bazatı da 
trenlerin, uçakların ve gemilerin 'b'oş gidi]) gel
mesinden doğmaktadır. 

Plânlama Dairesinin 1962 yılı bütçesi sıra
sında beyan ettiği veçhile, memleketimizde ik
tisadi buhran, işsizlik ve vergi tahsilatındaki 
düşüklüğün ihakiki sebebi iş hacmındaki düşme 
ve istihlâk hacmındaki eksiklikten ileri gel
mektedir. 'Bu itibarla Ulaştırma P>akanlığı mü
essese! erindeki zararların giderilmesi evvele
mirde iktisadı durumumuzdaki inkişafa bağlı 
olacaktır. 

'BAŞKAN — iki dakikanız var. 
ADALET P A R T M 'G-RUPU ADINA ÖMER 

FARUK SANAÇ (Devamla) — 5 yıllık plânın 
'tatbikatı, muvaffakiyet sağlama imkânı buldu 

- ğu nisbetite Ulaştırma Bakanlığı çalışmaları 
da muvaffakiyete ulaşabilecektir. 

Ancak, bu plân tatbikatının da, muvaffak 
olabilmesi için iç ve dış finansman imkânlarına 
bağlı bulunmaktadır. 

19'02 yılı bütçesinin, nasıl sene 'sonunda yüz
de 12 bir tasarrufa gidil'mek isureliyle açıkla 
kapandığı yüksek malûmunuzdur. 

Hükümet ve bilhassa O. H. T', li sözcüler, 
tek ümidin kabul buyrulau beş yıllık plân ol-
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dnğunu her -vesile ile ifade etmektedirler. Yıl-
Jı'k plân ve program, mâhiyetinde olan bütçele-
i'in ımuivaffakiyeti şüphesiz plândaki hesapların 
'tatbik ive 'tahakkuk kabiliyetine bağlı olacaktır. 
Söylem İki: Kayıtlara .göre vergi taıhsil fi tının yıl
lar itibariyle 'gösterdiği artış nislbeti 1959 da 
yüzde 34/88 iken ITOO yılında yüzide 4, 1061 yı
lında yüzde 17,54 ve 19Ö2 yılında yüzde 6,19 
dur. Buigün'kü durumda !bu rakamlar, iktisadi 
Ihayatta istikrarlı ve normal 'bir inkişaf 'devrine 
girilmedikçe plânın muvaffakiyeti. ve dola.yı-
•siyle Ulaştırma 'Bakanlığı bütçesinin de muvaf-
fa'k bir tatbikat sağiıyacağı kanaalt ve itima
dını ibize maalesef verememektedir. Her şey
den evvel, karma ekonomi esalsına, 'dayanan 
plânda ıser'best teşdb'bülse Hükümetin emniyet 
ve itimat telkin etmesi şarttır. Ancak 'bu ta!k-
kliiHİle 11 milyar lira olarak yapılması derpiş 
'olunan seılbest teşebbüs yatırımının sağlanması 
mümkün olur. 

Ulaştırma 'Bakanlığı müessieseleriude raıuta'bl 
ve kıoordinc bir' çalışmayı t e minen alına'bilecek 
'başlıca tedbirler ve tem en illilerimiz şöyle 'hulâ
sa, olunalbilir: 

DDY nida 'verimli olmıyan i'ş'le'tme usulleri
nin değiştirilmesi, bMharlı cer sis'teminden 
elektrik ve mazotlu iSİtsteme geçilmesi 'şarttır. 
.Ancak 'bu takdirde 'vie nispette demiryollarında 
maliyet düşürülebilecektir. Teşkilât 'kanun
larında ve mevzuatta gerekli •değişiklikler ya
pılmalıdır. Tren ücretleri iktisadi usûllere ^ove 
yeniden incelenmelidir. Ancak ibıı takdirde 
'karayollari'yle rekabet imkânı olaibü'ir. 

Memleketin iktisadi haya ti nida. ve bilhassa 
i'lıraç malları üzerinde daha eo'k (mahrumiyet 
bölgesi ve uzak 'b'ölgellerde iş ısahası açılalbilecek 
türlü is'tilhsa'l maddeleri üzerinde tarifelerde 
küçük de olsa'bâzı'indirmeler yapılmalıdır. Her 
haMe boş 'katar nakliyatı rantaibl 'bir işletme 
sayılama!/. 

Deniz na'kiiyat filomuzun son yıllarda yeni
len" liş 'olması •rakiplerimize karşı 'bizi avantaj
lı duruma getirin işitir. Ancak Denizcilik Ban
kasının 'da 'Ciddiyetle idle alınma'sı zaruridir. 

PTT îdareısinde 'hizmetin en geniş şekilde 
vatandaşın ayağına 'götürülmesi tem en ilimizdir. 
Haber naklinin sert, ucuz ve emin şekilde ya
pılması 'lâzımdır. Vatandaş çJolk defa PTT hiz-
me'tlerinden •şlikâydt'çidir. Mektuplların hafta
larca ısonra sahibine ulaşa'bil'diği gazetelerde 
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mizah mevzuu olarak okunur. Birçok defa 
yolcuların, cekti'ldieri tellgraftan 'önce mahalli
ne vardıkları vâ'kıdır. Şehir içi ve .şelhirlerarası 
telefon 'görüşmeleri çekilmez ibir dert halini al
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın hatip. Cümlenizi tamam
layın efendini. 

ADALET PAKTI S t GRUPU ADINA ÖMER 
FARUK SANAO (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendini. Anayasamızın muhabere mahremiyeti 
hükmüne rağmen halen birçok vatandaşlar bu 
haklarının ihlâl edilmekte olduğu endişe ve 
şüphesi içindedir. Hükümetin ve idarenin artık 
vatandaşın içindeki bu şüphe ve tereddüdü gi
dermesi gerekir. 

Büyük, şehirlerin telefon ihtiyaçlarının bir 
aıı önce giderilmesi şarttır. Filhakika telefon 
hem kolay, hem de çok kısa zamanda kâr sağ
lıya n bir yatırımdır. Küçük posta merkezleri
nin imkân nisbetinde nahiyelere kadar geniş 
çapta tesisi lâzımdır. Mektup, telefon ve tel
graf ücretlerine yapılacak zamların doğru ol
madığı ka n aatind ey i z. 

Vergi reformu adı altında vatandaşa yük
letilen milyarı aşan çok ağır vergiler kâfi gel-
miyormuş gibi, PTT masraflarına da yapılacak 
zamlar, esasen işsizlik ve piyasadaki durgunluk 
sebebi ile doğan hayat pahalılığının ağır tesir
leri altında çırpman ve kıvranan vatandaş için 
çekilmez bir hal almış olacaktır. 

Sayın Maliye "Bakanı "Bütçe Komisyonunda. 
akaryakıta yapılan zam tasarısı görüşülürken 
bu tasarının pahalılık getirmiyeceğini, filha
kika mütehassıslara yaptırdığı hesaplara göre 
İstanbul - Ankara arasında kilo başına ancak 
17 santim bir fark isabet ettiğini beyan (diniş
lerdi. Umarız ki, Sayın Ulaştırma Bakanı, Ma
liye Bakanının sözünü senet ittihaz ederek 
bahsi geçen santim esası hesabından fazla, ölçü
de yeni bir zam daha getirmesin. 

BAŞKAN — Tamamlayın efendim cümleni
zi. Vaktiniz dolmuştur, efendim. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ÖMER 
FARUK SANACJ (Devamla) — Bitiyor efen
dim. Karma, Hükümet programlarında vatan
daşlar arasında huzuru ve iyi münasebeti sağ
lamak gaye olarak alınmış, geçmişin yaraları
nın sarılması da prensibolarak kabul edilmiştir. 
Bu esasa dayanarak Hükümet, siyasi kanaatle-
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ı-inden dolayı türlü iftiralarla mağdur edilmiş 
memur, müstahdem ve işçilerin uğradıkları 
haksızlıkların tamiri yolunda karar almıştı. 

BAŞKAN —• Sayın hatip; müddetiniz bit
miştir. Lütfen cümlenizi bağlayın, efendim. 

ADALET PARTİSİ (UU7PU ADINA ÖMKR 
UARUK S ANAÇ (Devamla) — Peki efendim. 

Hükümeti bu hayırlı karardan ve Bakanı da 
bu 'tatbikatından dolayı tebrik ederiz. Diğer bü
tün Hükümet üyesi sayın bakanların da bu ka
rara uymalarını temenni eder, 1963 yılı bütçe
sinin mmeleketimiz için, milletimiz için hayırlı 
ve muvaffakiyetli olmasını teennini eder, gru-
pumuz adına muhterem heyetinizi hürmetle se
lâmlarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis (irupu 
adına Sayın İhsan Ataöv. 

A. P. MEGLİS ORUPU ADINA İHSAN 
ATAÖV (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Adalet Partisi Meclis (Trupunun 
Ulaştırma Bakanlığı 196o bütçesi hakkındaki gö
rüşlerini arkadaşını sizlere arz etti. Ben de ba
na verilen beş dakika içerisinde arkadaşımın te
mas edemediği birkaç noktaya dokunacağım. 

Yurdun kalkınma konusunda en hayati nok
tası olan ulaştırma hizmetlerinin rantabl olma
ması ve arzu edilen sonuca varamaması Ulaştır
ma Bakanlığına bağlı müesseselerin sermaye ve 
yatırını darlığında değil, işletme ehliyetsizliğin-
dedir. Herbiri birer İktisadi Devlet Teşebbüsü 
olan ve hayat sahaları çok geniş bulunan bu iş
letmeler kendilerinin birer ticari müessese oldu
ğunu, görmekte oldukları âmme hizmetleri ya
nında birer kâr müessesesi bulunduklarını unut
mamalıdırlar. Bu müesseselerin personeli günü
nü doldurup maaş alan memur zihniyetinden 
çıkmak ve bir ticarethane kanasına bürünerek 
çalışmalarını o yönde organize etmek zorunda
dırlar. Bakanlık merkez teşkilâtının teftiş ve 
musahalası 11 kişi ile yapıldığı ve yapılırken 
de ne yaptıkları bilinemiyen savunma sekreter
lerinin 15 bin olması 60 000 personelli Karayolla
rı Ulaştırma Dairesinin bir başkan bir de uzman
la- iki yüksek tahsilli eleman ile yürütülmesi ya
nında Bakanlık Savunma Sekreterliğinin 9 yük
sek tahsilli uzmanla yürütülmesi israf örnek
lerinin en canlı misalidir. 

Muhterem arkadaşlarını, yurdumuzun deniz 
ulaştırmasını temin eden iki sektörü vardır. Bun-
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kırdan birisi Devlet sektörü olan Denizcilik 
Bankası, diğeri de özel sektörü olan armatörler 
ve motorlardır. Mlinde Devletin bütün imkânla
rı bulunan Denizcilik Bankası işletmeleri maa
lesef devamlı zarar ettiği halde aynı işlerle işti
gal eden armatörler devamlı kâr sağlamaktadır
lar. İşte bunun sebebi ticari bir zihniyet ile iş
letme ehliyetinde kimseler yanında ay başında 
maaşını almayı düşünen ve Devlet babaya güve
nen memur zihniyeti, bir de hatır için iş başına 
getirilmiş işletme kifayetinden uzak personel po
litikasıdır. 

Sözlerimin burasında şunu arz etmek isterim 
ki, Sayın Bakanın son zamanda almakta olduğu 
tedbirler ve vermekte olduğu kararlar müessese
lerin istikbali bakımından bizlere ümit vermiş
tir. Burada büyük zararlardan kâra geçmiş olan 
Denizcilik Bankasının son iki yılda tekrar bü
yük zararlara ve tehlikeli bir istikbale yönelen 
durumuna el koyarak müesseseyi işin ehli bir 
umum müdürün omuzııua tevelli etmiş olmasını 
da takdirle karşılarız. 

Bu müessese büyük reform istiyen bir mü
essesedir, limanlarının bir kısmı 1)1) Yollarının, 
bir kısmı belediye ve özel idarelerin, bir kısmı 
Denizcilik Bankasının olan, hizmetlerinin bir 
kolu Van Gülünde, diğer kolu Yalova Kaplıca
larında, İstanbul şehir hattı gemileri ile beledi
ye hizmetinde yurtiçi ve yurtdışı yolcu yük ta
şıma ; gemi kurtarma, deniz fenerleri, radyol'ar, 
cankurtaran, kıyı emniyeti ve genel tamiratı gi
bi sayısız ve dağınık hizmetlerle mükellef tu
tulan bu müesseseyi yeni baştan ele almak ve 
hizmetlerini memleket gerçeklerine uydurmak 
zorundayız. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var, etendim. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (De

vamla) — Az fakat öz bir personel politikasının 
zaruri olduğuna inandığımız banka, işletmelerin
de ihtisastan uzak önemli mevkilere yerleştiril
miş hatırlı insanlar yerine, senelerce dar imkân
lar içerisinde ömür tüketmiş yetişmiş kimsele
rin Ibiri ne.i plâna alınmasını adam tatmin et
mek için işletmelerde son yıllarda teşkil ettiri
len şeflikler üzerinde durulmasını ve bir perso
nel politikasının takilbedil meşini tavsiye ede
riz. Kara nakliyatının depodan depoya yap
makta olduğu taşımalar sebebiyle kaçırılan iş
leri tekrar gemilere çekme çareleri aranmaktır. 
Bunun için bankaya aidolan iskelelerde alın-
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makta olan iskele rüsumları ya kaldırılmalı ve
ya indirilmelidir. Gemilerde yüklerin dökülüp 
harabolması önlenmeli, tahmil - tahliyede kolay
lıklar sağlanmalıdır. 

Turistik temiz ve süratli /gemiler yalnız dış. 
seferler için tahsis edilmekten çıkarılmalı, tama-
miyle iç seferlerin kara nakliyatına terk edil
mesi karşısında artık vatandaşı da modern vası
talarla, kendi sulaıında seyahat etme imkânları
na ermelidir. 

Kalkınma plânımıza göre büyük ümitler bağ
ladığımız turizm dâvamızın halli için, bölge 
kalkınmasına dâhil yerlerdeki binalar üzerinde 
durmalı Meryemana günü için Kuş Adası bu 
şartlarla Antalya - dış limanlarla direk sefer
leri eltüt edilmelidir. Ege adaları - Selanik - iz
mir - Antalya - Kıibrıs, iskenderun, israil, Feri
bot seferleri üzerimde duralım alıdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. Lüt
fen cümlenizi bağlayın. 

A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Aziz arkadaşlarım, bu konularda söylenecek 
sözümüz çok olma'kla beraber zamanımızın 
darlığını nazara alarak sözlerimize son verme
den önce arkadaşım glilbi ben de PTT zamları 
tizlerinde bir nebze durarak sözlerimi bağlıyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv; PTT zamları 
üzerinde değil sözlerimizi bağlayın : 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Bağlıyorum 
işte zamlarla bağlıyorum. 

BAŞKAN — Hayır. Yeniden konuşımanıza 
devam etmeyin. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Şu sırada 
vatandaş askerdeki evlâdına mektup yazar
ken posta parasını düşündürmeye, durgun olan 
ticari hayatımızda harefeet sesi ararken telefon 
zilinin... 

BAŞKAN — Sayın Ataöv. Lütfen konuşma
ma devam etmeyim ve cümlenizi tamamlayın. 
Beş dakikalık konuşma kararı Meçisin ka
rarıdır. Lütfen bu karara riayet edan. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ulaştırma Ba
kanlığı 1963 yılı bütçesinin milletimize ha
yırlı olmasını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. Partisi Grupu adına 1 
Sayın Şaban Kesfkin. I 
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0. K. M. P. GRUPU ADINA ŞABAN KES

KİN (Çankırı) — Sayın Başkan muhterem ar
kadaşlarını ; 

O. K. M. P. Meclis Grupu adına Ulaştırma 
Bakanlığı ve ona bağlı müesseseler hakkındaki 
görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. Bakan
lığa hayatiyet veren belli başlı teşekküller 
T. O. DDY Genel Müdürlüğü, PTT Genel Mü
dürlüğü, Denizcilik Bankası T. A. O. ve bunun 
kurduğu Deniz Nakliyatı T. A. O., T. H. Y. 
A. O. ile katına bütçeli D. H. I. Genel Müdürlü
ğüdür. Bakanlığın bu teşekkülleri ve normal 
olarak Bakanlığın kuruluşu icabı diğer unsıırla-
riyle 105 bin civarında personeli ve 2 milyar 300 
milyonluk malî portesi ile memleket ekonomi
sindeki geniş yerini izaha lüzum yoktur. 

Bu nisbette yaygın ve geniş bir teşkilâta sa
hip Ulaştırma Bakanlığının medeni ve sosyal 
hayatımızdaki görev ve hizmetleri de o derece 
önem taşımaktadır. Günlük hayatımızın seyrini 
temin eden ve ekonomimize hareket veren, inki
şaf katan Ulaştırma Bakanlığının hizmetlerinin, 
taşıdığı değer bu yönden de büyüktür. 

Süratle gelişen medeni dünyanın yenilikle
rine uyma mecburiyetini de hesaba katarsak 
Bakanlığa binen yeni yüklerin ağırlığını da ko
laylıkla görmek mümkündür. O itibarladır ki, 
Bakanlık kuruluşları ayrı ayrı ve fakat hizmet
leri arasındaki ilgiden dolayı, memleket kon
jonktürüne ^öre, teşekkülleri arasında kuraca
ğı, isabetli koordine, isabetli fiyat tarifeleri, 
isabetli personel istihdamı vekâletin topyekûn 
başarısı olacaktır. 

Bakanlığa bağlı müesseselerin malî durum
ları tetkik edildiği zaman umumiyetle kârlı ve 
verimli olamadıklarını görmekteyiz. Kârlı ola
mayışlarında âmme görevi yüklenmeleri dola-
yısiyle, mazur gösterecek bir sebebi bulmak 
mümkündür. Fakat verimli olamayışlarının se
beplerini izah etmek çok zordur. 

Bir müessese âmme hizmeti ifa ettiği için za
rar edebilir, ama bu durum, bu müessesenin ve
rimli olmamasını intacetmez, verimli çalışır, kâr 
etmiyebilir. Zira kârlılık verimli çalışma kadar 
memleket konjonktürü ile sıkısıkıya ilgilidir. 
Bu bakımdan yıllardan beri verimli mesaiden 
uzak bu müesseselerin topunda bir zihniyet re
formuna yeni bir çalışma metoduna ihtiyaç var
dır. Bakanlığın bütün müesseselerinee bilinme
lidir ki, beş yıllık kalkınma plânının getirdiği 
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yeni ruh karşısında verimli çalışma, verimli so
nuçlara erişme mecburiyeti vardır. Bu şekilde 
bir mesainin, zararı asgariye indireceği ve plâ
nın tesbit ettiği kalkınma hızının daha iyi geli
şeceği izahtan varestedir. 

Muhterem vekâlet ve onun erkânı, geçmiş 
yıllarda alışılagelmiş mûtat ve klâsik bütçeler
den birisinin daha formalitelerinin tamamlan
makta olduğunu kabul etmesinler. Bu bütçele
rin geçmiş yıllarda kabul edilen bütçelerden baş
ka yönleri, başka hususiyetleri vardır. Zira 
1963 ün her bütçesinde olduğu gibi, bu bütçede 
de plânın tesbit ettiği bâzı kayıtların, çizilen 
bâzı hudutların içinde kalma ve tâyin edilen 
gayeye ulaşma zorunluğu ile karşı karşıyayız. 

Ulaştırma Bakanlığı camiasmdaki sektörle
rin, plânda büyük vazifeler verilen Devlet kesi
mindeki sektörlerin, en önemlilerini teşkil et
mesi bakımından da, yöneticilerinin seneye 
Yüce Meclisin önüne gelirlerken plânda tesbit 
edilen 1963 çalışmalarını tahakkuk ettirmenin 
gururunu taşımalarını' C. K. M. P. Meclis Gru-
pu olarak candan arzu etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; bakanlığın bünye
sindeki teşekküllere kısaca birer birer temas et
mek isterim. 

TCDD yolları : 
Bu teşekkül dünyanın her yerinde olduğu 

gibi bizde de gelişen diğer araçlar karşısında 
dünkü cazibesinden çok şeyleri kaybettiği yük
sek malûmunuzdur. Bundan birkaç ay evvel 
muhterem Ulaştırma Bakanından sorduğum bir 
soruya aldığım cevaptan öğrendiğime göre son 
beş yılda TCDD nın zararları şöyledir : 

Senesi Meblâğ Kâr - Zarar 

1957 4 255 300 Zarar 
1958 21 872 620 Kâr 
1959 54 948 573 Zarar 
1960 151 991 187 » 
1961 221 696 345 » 

Şu tablodan da anlaşılıyor ki, DDY zararı 
son beş yılda yuvarlak olarak 4 milyondan 221 
milyon gibi süratle inkişaf eden bir zarar ye
kûnuna ulaşmıştır. 1958 yılında meydana gelen 
kârın sebebini Bakanlığın ifade ettiğine göre, 
o sene yolcu ve eşya tarifelerine yapılan zam-
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larla, memleket konjonktürüne yaklaştırabilme-
sinin sağlanması şeklinde yapılan izahı uygun 
bulmak mümkün olabilir. Bir sene içinde bir
den bire büyük zararlara ulaşmanın sebepleri 
olarak ileri sürülen sermaye durumu, finans
man durumu, öz varlıklar, konjonktürel etkiler, 
DDY yüklenen mükellefiyetler, karayolu re
kabeti, fizikî bünyenin ,gayriiktisadi durumu 
•ve maliyet altı taşımalar olduğu da kabul edile
bilir. Ancak bu faktörlerin özellikle konjonk
türe etkileri, karayolu rekabetinin ve gayriik-
tisadi fizikî bünyenin ıslahı mümkün olabilirdi. 

Üzülerek ifade edeyim ki, 15 sene evvel bin
diğimiz kara trenler bugün aynı sürat aynı kon
for, aynı hizmet anlayışı ile vazife görmektedir
ler. Buna mukabil 15 yıl önce bindiğimiz derme 
çatma otobüslerin yerini bugün hostesli, pul
man koltuklu, radyolu, kaloriferli lüks ve en 
az 1/3 nisbetinde ucuz ve trenden daha seri oto
büsler almıştır. Elbette ki, müşteri her bakım
dan otobüsü tercih eder, daha seri daha ucuz 
yük taşıyan kamyonu tercih eder. Trenlerde 
ne vardır. 

15 sene evvel bindiğimiz tahta sıralar, tozlu 
koltuklar, kuşeti açmaktan kaçman laubali 
müstahdemler ve nihayet sıkıcı bir yolculuk. 

Basit bir misal vermek isterim. 10 sene ev
vel Çankırı'ya posta treni ile 6 saatte giderdik, 
nihayet 140 kilometrelik bir mesafedir. Bugün 
de, pek ender olarak tehir yapmazsa yine altı 
saatte gitmekteyiz. Konfor vaziyeti keza 15 se
ne evvelkinden farksızdır. Buna mukabil lüks 
otobüsler 6 liraya 3 saatte bizi aynı yere daha 
rahat ulaştırmaktadır. Bu ve bunun gibi mi
salleri bütün hatlara teşmil etmek mümkündür. 

Kanaatimizce bu rekabetin trenler lehine hal 
çaresi, trenlerdeki cazibeyi artırmak, isabetli ta
rife tatbik etmek ve fazla yük olan sair masraf
ları kısarken enerjik ve dinamik çalışmayı da 
sağlamaktır. 

Her sene zararlar kaydeden bu müessese 10 
kadar çeşitli teşekküle iştirak etmek suretiyle 
zararlarına zararlar ekleme garabetini de gös
termiştir. Mahdut olan imkânlarını ana mevzu 
etrafında teksif ettirilmesi için bu iştiraklerin 
tasfiyelerinde zaruret vardır. Ayrıca müstakar 
bir personel politikasının tesbiti ve adama iş de
ğil işe adam bulmak prensibinin mutlak anlam
da benimsenmesinde de ayrı bir zaruret vardır. 
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PTT hizmetlerine gelince : 
Muhterem arkadaşlarım; PTT hizmetlerinin 

de bugün umulan ve arzulanan hizmetleri gör
mekten uzak olduğunu ifade etmekte gerçeğin 
payı büyüktür. Bilhassa genişliyen şehirler, ge
lişen ihtiyaçlar karşısında PTT hizmetlerinin 
kifayetsizliği bir türlü küçülememektcdir. Son 
günlerde plânda derpiş edilen hizmetlerin ve 
yatırımların sağlanabilmesi için bâzı zamların' 
yapılması mecburiyeti hâsıl olduğu ifade edil
miştir. Ancak bu zamların daha hafif olması 
mümkün değil miydi? İdarenin, açılan zam ka
pısından plânın zaruri kıldığı miktarların üs
tünde bir zam ıgeçirme gayretinde olduğu ve 
bunda da muvaffak olunduğu şeklindeki kana
at zam miktarlarını gördükten sonra 'kuvvetlen
mektedir. ;Saym Vekilden bu zamların bu şekil
de ağır oluşlarının sebep ve memleket konjonk
türü karşısındaki durumlarına dair görüşlerini 
tesbit etme'k isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, Denizyollarına gelin
ce : 

Denizcilik 'Bankasının 1957 yılı hariç bilan
çosunu kârla 'kapatması memnuniyet verici sa
yılabilir. Ancak elindeki imkânlar ve şartlar do-
layısiyle Denizcilik Bankasının daha da kârlı 
ve verimli olması mümkündür. Bir hastalık ha
line gelen ve bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde olduğu gibi Denizcilik Bankasının da işti
raklerine ortaklıklarına rastlıyoruz. Bu ortak--
liklarındatn bâzılarını mâkul karşılamak müm
kündür. Fakat bâzılarını hiç ilgisi olmaması 
dolayısiyle, Gima gibi, Basın İlân Kurumu gibi 
şirketlere sermaye veümesÜ hem isabetsiz ve 
hem de kabul edilen Kalkınma Planındaki pren
siplere aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım ; Türk Hava Yolları 
A.O. durumu da diğer müesse'selerin durumun
dan başka bir manzara arz etmemektedir. Ku
ruluşundan • beri zararlar kaydeden bu müesse
senin sadece 1962 daki zararlarında bir azalma 
müşahede edilebilmiştir. Hava yollarının hiz
metleri de Denizyollarında olduğu gibi zama
nın getirdiği icaplar dolayısiyle yurt dışına* taş
mış bulunma'ktadır. Bilhassa döviz sağlama ve 
'Türk Bayrağını yabancı ülkelerde dalgalandır
ma gayesine matuf olan dış seferlerinin, iç se
ferlerden de verimsiz olduğu meydandadır. T. 
H.Y. rının haiz olduğu maddi kuvvet karşısm-
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da bu seferlerin bugün için verimli olacağını 
ümidetmekte isabet yo'ktur. Zira bugün hava 
seyriseferleri yeni tip uçak imalâtları o kadar 
ilerlemiştir ki, yabancı bâzı hava yolları işlet
meleri göklerde birer otorite olarak hâkimiyet 
kurmuşlardır. Bu yarışmaya kısır imkânları
mızla katılmak ve blir başarı sağlamak bugün 
için güçtür. Dahilî seferlerimizde de verimli bir 
mesai görmek imkânına sahip değiliz. Bu ve
rimsizliği doğuran faktörler uçak fiyatlarının 
halkımızın kazançları ile mütenasibolmıyacalc 
derecede fazla oluşunda aramak lâzımgelir. Tür
kiye'deki uçak yolcuları bugün muayyen kişi
lerdir. Belli gelire sahip 'kişilerdir. Fiyat tarife
leri halkın gelir seviyesinden uzak kaldığı müd
detçe, bu böyle devam edecektir. Bu halin de
vamı demek bu kurumun muayyen bir zümre
ye hizmeti ve zararlarının da milletin sırtına 
yüklenmesi demektir. 

Muhterem arkadaşlar; D.H.M.t. Genel Mü
dürlüğünün durumuna gelince, katma bütçeli 
bu G-enel Müdürlüğün durumu ve görevleri bâ
zı hususiyetler arz etmektedir. Memle'ketimizde-
ki meydan işletmeciliğini, Türk göklerindeki 
hava trafiğini ve telekominikasyon hizmetleri
nin milletlerarası ve memleketimiz isteklerine 
göre yönetme görevi 'bu Genel Müdürlüğün uh
desindedir. Süratle gelişen havacılık karşısında 
memleketimizin mevkiinin Önemi dolayısiyle 
yabancı uçakların konma ve konuklama hizmet
leri bakımından da Hava Meydanları İşletmesi
nin müstesna bir önemi vardır. 

Kuruluş yılı olan 1956 dan bu yana yuvar
lak olarak 8 milyondan 63 milyon gibi 8 misli 
bir bütçe artışına mukabil gelirlerinde büyük 
rakamlara tesadüf edilmediği gibi bugünkü ih
tiyaca cevap vermekten de uzak bulunmakta
dır. 

Bu bakımdan olacak ki 5 yıllık Kalkınma 
Plânı bu Genel Müdürlüğün yatırımlarının he
men yapılmasında fayda görmüştür. Bunun için 
Kalkınma Plânının 5 yıl içinde yapılması gere
ken yatırım miktarının yarısına yakın meblâğı 

i 1963 yılında harcanmasını uygun bulmuştur. 
Hava meydanlarımızın en önemli gelir ve 

hizmet kaynağı olan Yeşilköy Hava limanının 
r gelişen ra'kip yabancı meydanlar karşısında tev-

siinde bir zaruret vardır. O itibarla Yeşilköy 
I hava limanında her tip uçağın iniş ve kalkışını 

— .18 — 



M. Meclisi B : 56 
emin bir şekilde sağlıyacak duruma getirilmesi 
için Bayındırlık Bakanlığınca başlanmış bulu
nan, tevsii etüt ve projesinin biran evvel netice
lenerek gerekli tevsiinin yapılmasını arzu et
mekteyiz. Bu gibi yeniliklerin, inkişafların 
turizm dâvamızın gelişmesindeki önemi ve his
sesi hiç şüphesiz büyük olacaktır. 

C.K.M.P. Meclis G-rupu adına Ulaştı rina Ba
kanlığı ıbütçcsinin verimli sonuçlar getirmesini 
diler hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 
bütçesi üzerinde C.H.P. Grupu adına Sayın Tur
han Kut. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Grup adına konuşacak bir kişi var efendim. 
Zannediyorsam o da benim. 

BAŞKAN — Buyurun Abdurrahman Altuğ. 
C. H. P. grupu adına, Sayın Başkan, Sayın 

Milletvekilleri, 
O. H. ıP. grupu adına, Ulaştırma Bakanlığı 

Bütçesi üzerindeki tenkit ve temennilerimizi 
arz etmek üzere yüksek huzurunuza çıkmış 'bu
lunuyoruz. 

'Toplum hayatının en zaruri hizmetlerinden 
biri olan Ulaştırmada, hizmetin kolaylığı, sürati 
ve (genişliği, milletin medeniyet seviyesinin öl
çüsüdür. 

Geri kalmış bir memleketin, süratli ibir kal
kınmaya girişebilmesi, herşeyden evvel ulaştır
ma hizmetler,inin geniş 'bir şebeke halinde, yur-
idun en hücra köşelerine kadar götürülmesi ile 
mümkündür. Ancak bu sayededir ki, yurdun 
yeraltı, yerüstü hazinelerinden istifade imkânı 
doğıar, vatandaşın emeği, mahsulü değerlendi
rilebilir. Sosyal hizmetlerin her çeşidi vatandaş 
ayağına götürülebilir. Bu suretle vatandaşa 
medenî insan, hüviyeti kazandırılabilir. Aksi 
(halde- birbirinden, ıgeçmişinden ve 'geleceğin
den habersiz geri kalmış 'bir toplum 'olanaktan 
kurtulmak mümkün olamaz. 

Bu kadar geniş İbir fonksiyonu olan ulaştır- v 

manın, birbirlerinin tamamlayıcı parçaları du
rumundaki haberleşme, kara, su ve hava ulaş
tırmaları, ıbu ehemmiyetlerine 'nıyigıın bir koor
dinasyon içinde (bulunurlarsa hizmetlerini o ka
dar iyi ve güzel başarır ve ana gayeye ulaşma
ya hizmet 'etmiş olurlar. 

— 19 
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Ulaştırma politikasının .amacı bu gruplar 

arasında tamamlayıcı bir çalışma ve hizmet im-
kânlıarıının temini olmalıdır. Ulaştırmanın ıbu 
hizmetlerde ve bu gayeye ulaşmada 'başarılı ola
bilmesi için klâsik ana temellerde yâni, insan 
bilgisi ve gücü, vasıta kuvveti, malî tafcatta ar
zu edilen niteliğe varmış olması ıgerekir. 

iîşte biz meselelerimizi bu temel istikamet
lerde mütalea etmek isteriz. 

İnsan gücü ve bilgisi : 
Yukarıda kısaca (büyük önemini (belirtmeye 

çalıştığımız ulaştırma hizmetlerinin gayeye va
rabilmesinde insan bilgisi ve ıgücünün (müstes
na yem ve önemi vardır. Bu itibarla herşeyden 
evvel bunun üzerinde durmak ıgerekir. Ulaştır-
anamızın bu ilkeye uygun bir personel politika
sı ve çalışması var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, 
(Bu soruya sürat, ©esaret ve kesinlikle, evet 

demek mümkün değildir. Ancak insaf ile (hemen 
belirtelim ki bu tereddüdümüzün sebebi bu yı
lın içinden değil uzun bir geçmişin süzgecinden 
ıgelmektedir. 

Yıllardan beri her bütçe tenkidinde, bu 
dertlerin temel hal çaresi olarak gösterilen Teş
kilât Kanununun bir türlü çıkarılamamış ol
ması derdin müzmin bir ıha! almasına sebep 
olmaktadır. Teşkilât Kanunu ıbu sene de henüz 
hazırlanmamış ve Meclise sevk edilmemiştir. 

Bu ıgecikme Bakanlığın personel politikası
nı istikrarsız bilgi ve gücünden (gereği (gibi isti
fadeyi mümkün kılamamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma camiası içinde yer alan, D. D. Y., 

P. T. T., T. H. Y., Denizcilik Bankası ve Deniz 
Nakliyat A. O. ile Havaımeydanları işletmesi 
Genel Müdürlüklerinin personel kadrolarının 
şişkinliği, öteden beri tenkid konusu olmaktadır. 
Bir ıgerçek olan bu hal hem işletme genel mü
dürlüklerinin cari masraflarını ve tabiatiyle 
sararlarını artırmakta ve hem de bu memur ve 
(hizmetlilere götürülecek olan sosyal hazmetleri 
zorlaştırmaktadır; Bakanlığa bağlı kuruluşlar 
içinde en geniş bir sahayı kaplayan DDY-
nın 1963 işletme masrafları 1 milyar 46 (milyon 
lira olarak tahmin edilmiş olup, bunun yüzde 
61, 1 i @ibi çok büyük bir kısmı yâni 600 milyon 
lirası personel masrafı olarak sarf edilmektedir. 
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PTT İdaresinde bu nisbet yüzde 60, 

Denizcilik Bankasında ise her yıl artan ihir hız
la şimdilik yüzde 47 - 50 nisbetinde yükselmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarıım, 
Bakanlığa bağlı 'bütün kuruluşlarda perso

nel fazlalığı açıkça müşahede edilmektedir. 
DDY da memur, hizmetli, yevmiyeli, A, 

tB, C, D, grupu işçileri olarak 65 728 personel 
bulunnuaıktadır. 1957 -19$2 arasındaki umumi ar
tış 5 476 kişidir. 

Denizyollarında çoğu memur grupunda ol
mak üzere personel artışı 1957 ye nisbetle 1962 
farkı 2 511 kişidir. 

Yetkililerin beyanına göre şişkin olan ,bu 
personel kadrosundan lasgarî yüzde 10 tasarruf 
mümkün gönilmektedir. 

Diğer kuruluşlar idinde de müşahede edilen 
bu personel fazlalığını bir tasfiye ile gidermeyi 
düşünmüyor ve tavsiye etmiyoruz. Bunun belli 
çaresi, imkân hâsıl oldukça mevcut personeli 
yeni açılacak vazifelere nakletmek, boşalan yer
lere mutlak zaruret olmadıkça yeni tayinler 
yapmamak, müddetini dolduranları ve artık 

- kendilerinden iyi bir şekilde istifade edilmesi 
mümkün olmıyanların kanun çerçevesi içinde 
emekliye sevkı olmalı ve bilhassa emekli olduk
ları halde işletmede çalıştırılanlar m durumu 
yeniden gözden geçirilmelidir. 

Bu prensibe titizlikle «sadık kalması gere
ken ulaştırma camiası içinde bilhassa D. D. Y. 
ve Denizyollarının buna dikkat etmediğini üzün
tü üe müşahede etmekteyiz. 

DDY blânçosunu her yıl zararla kapa
maktadır. Hâlen 1,5 milyardan fazla borç ve 
taahhüdü vardır. Yalnız 1962 deki zararı 250 
milyon liradan fazladır, işte bu Genel Müdür
lükte 1961'e nisbetle 1962'de D. grupu yâni 
daimi işçi kadrosunda 6886 kişilik bir artış 
müşahede edilmiştir. Yetkililerin beyanına gö
re bunun bir kısmı, bu işletmeye yıllarca emek 
vermiş B ve C igrupu işlilerinin daimi kadroya 
alınmasından mütevellit olsa bile, mühim bir 
kısmının ne sebep ve suretle kadroya alındığı 
ve artışın sebebi izah edilememektedir. İzah 
edilemiyen bu sebep yıllarca D igrupu kadrosu
na geçmek için arzu ve çaba gösteren bu işlet
menin emektar B ve C igrupu işçileri arasında 
büyük bir üzüntü ve tepki yaratmıştır. 

21 . 2 . 1963 0 : 1 
Sosyal adaletin bütün teminatları ile ger

çekleşmesine gayret gösterdiğimiz bir devrede 
bu işletmenin, en tabii işçi haklarını hiçe say
ması ive onları çiğnemesi tecviz edilecek bir 
(davranış olamaz. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Çeşitli sebeplerden zararları tevali eden 

DDY, Denizbarik ve diğer kuruluşların, per
sonel fazlalığı yüzünden de bu zararları 'çoğa
lınca, kuruluşlar personeline sosyal hizmetleri 
sağlayamamakta ve tabiatı ile insan bilgisi ve 
gücünden gereği gibi yararlanamamaktadır. 

Bu itibarla, bünyesinde çalıştırdığı geniş 
memur ve hizmetlilerine sosyal hizmetleri ulaş
tırma için Bakanlığın gerekli tedbirleri süratle 
almasını temenni ederiz. 

Mesken işi, Sosyal Sigorta yeni baştan ele 
alınmalı, işçi hakları korunmalı bilhassa ücra 
istasyonlarda feragatla vazife gören elemanla
rın geleceği, çocuklarının tahsili teminat altına 
alınmalıdır. 

Bakanlık bünyesinde bulunan çeşitli yardım
laşma teşekkülleri birleştirilerek tek teşekkül 
haline getirilmeli, daha rasyonel ve faydalı ça
lışması sağlanmalıdır. 

Bu meyanda esas gayesi, küçük memurların, 
personel ve işçilerinin korunmasını sağlıyacak 
tesisler kurmak, sosyal hizmetler arz etmek oldu
ğu halde, tatbikatta bundan inhiraf etmiş ve 
adeta yüksek dereceli personelin inhisarı altına 
girerek onlara hizmet eder duruma gelen DDY 
kooperatiflerinin yeni baştan ele alınarak esas 
gayelerine hizmet istikametine yöneltilmeleri sü
ratle sağlanmalıdır. 

Ancak bu suretle ulaştırmanın ana temelle
rinden biri olan insan bilgisi ve gücünden en iyi 
bir şekilde istifade etmek imkân dâhiline gire
bilecektir. . 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ulaştırmanın ikinci ana temeli vasıta kuvve

tidir, demiştik. 
Üzüntü ile belirtelim ki, ulaştırmamız bu te

melinde de zaıfa uğramış ve hizmetini gereken 
rahatlık ve kolaylıkla yapamaz hale gelmiştir. 
Bugün ulaştırmanın temelini teşkil eden DD Yol
larının 2 500 Km. lik bir kısmı yeni baştan ta
mire, ıslaha muhtaçtır. Ve bu tez elden yapılmaz
sa kısa bir süre sonra tehlikeli durumlar hâsıl 
ojacaktır. 

— 20 — 
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Milyarlar istiyen bu iş için, her yıl zarar eden 

bir işletme çare bulamaz. Hükümet süratle bu 
işe el atmalıdır. Yurt ihtiyaçlarının günden gü
ne artması, hususiyle, ulaştırmanın ye bilhassa 
DD Yollarının iktisadi, sosyal gelişmemizde, 
memleket müdafaasındaki müstesna rolü karşı
sında, konuya önemle eğilmek zamanı çoktan 
gelmiştir. 

5 yıllık Kalkınma Plânı ile bu derdin hal
ledilmesini gönülden dileriz. Ancak bu maksat 
için 5 yılda tahsis edilen 1 milyar 298 milyon 
liranın kâfi gelmiyeceğini de belirtmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
DDY yeni bir cer politikası tesbit etmiş ve 

bunun süratle tatbiki lüzumuna inanmıştır. Tam 
bir fikir birliği içinde olduğumuz bu politikaya 
göre bâzı hatlarda elektrifikasyon, bunların dı
şında kalan hatlarda ise dizelizasyona gidilme
sinde mutlak bir zaruret vardır. 

Bunun büyük faydasını bir tek misal ile be
lirtmek mümkündür. Yalnız İstanbul - Ankara 
arası elektrifiye edilirse, dizelli işletmeye naza
ran 13, buharlı işletmeye nazaran 33,5 milyon 
lira tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Başka bir mukayese ile bu hatta, buharlı iş
letme için yıllık 52,5 milyon, dizelli işletme için 
32 milyon lira masraf yapıldığı halde elektrik
li işletmenin masrafı 19 milyon liranın altında
dır. 

Bu hal aynı zamanda cer maliyetini 1/3 e 
düşürdüğü için nakliye ücretleri de o nisbet.te 
ucuzlamaktadır. Bu suretle DD Yolları, Kara
yolları rekabeti ile savaşacak duruma gelebile
cektir. Bu politikanın tahakkuku halinde geniş 
çapta kömür tasarrufu da sağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Tam randımanla çalışan DDY fabrikaları n-

daki imalât sayesinde işletmenin muhtaçolduğu 
yük, posta, yolcu, sarnıç vagonlarının kısa bir 
süre sonra tamamiyle memleketimizde yapılaca
ğını büyük bir memnuniyetle müşahade etmek
teyiz. İşletme fabrikalarında Fuel - Oil tipi 2 
aded büyük ana hat lokomotifi 1961 senesinde 
ikmal edilmiş ve hizmete girmiştir. 1964 yılından 
itibaren büyük dizel, 1966 senesinden itibaren 
de büyük elektrikli lokomotif imaline başlana
caktır. 

Ecnebi şirketlerinin elinde bulunduğu sırada 
bu işletmede Türklere gardöfren ve makasçılı-

âl . 2 . 1963 0 : 1 
J ğın bile verilmediği çok uzak olmıyan mazinin 

acı hâtıraları arasındadır. 
Bu sebeple DDY politikasını, millî bir poli

tika haline getirerek onları devletleştirme ci
hetine gidenlerin hatıralarını anmak, ölenlerin 

I ruhlarını yadetmek ve son başarıları ile bize gu-
I rur veren DDY idarecileri, mühendis, teknisyen 
I ve işçilerine huzurunuzda teşekkür etmek ve ge-
I lecek hizmetlerini de aynı heyecanla beklediği-
I m izi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, 
I PTT Genel Müdürlüğünün iktisadi olmadığı 

gerekçesi ile birçok yerlerdeki şubelerini kapat-
I ması şikâyet ve ıstırap konusudur. Hiç şüphesiz 
I malî mülâhazalar nazara alınabilir ama PTT nin 

çok önemli bir âmme hizmeti olduğu da asla unu-
I tulmamalıdır. Birkaç mektup için bir şube aça-
I mayız, zarar ediyoruz, diyen zihniyete bir mek-
I tubun, bir telgrafın bir veya birçok hayatı kur-
I tardığmı, memleketimizde sık sık müşahede et-
I tiğimizi hatırlatmak isteriz. 
I PTT İdaresi kapatılan şubeler yerine, yeni 
I ihtiyacı bir nisbet dâhilinde karşılamak üzere 
I acenteler ihdas etmiş ise de, bunlardan gereken 
I faydalar sağlanamamıştır. Bu sebeple acentelik-
I lerin, bilhassa malî yönden yeni baştan ele alı-
I narak ıslah edilmesini zaruri bulmaktayız. Şehir-
I içi ve şehirlerarası telefonları ayrı bir şikâyet 
I konusudur, öteden beri tekrar edile edile adeta 
I ezberlenen bu dertlere ve telefon bekliyen 200 
I bin vatandaşın taleplerine süratli bir çare bulun-
I masını temenni ederiz. 

I Muhterem arkadaşlarını, 
I Denizcilik Bankasının vasıta durumuna da 
I devinmek isteriz. Halen elinde 293 milyon lira 

değerinde 25 yolcu gemisi, Deniz Nakliyat A. O. 
da da 256 707 tonilâtoluk 37 nakliye gemisi bu
lunmaktadır. 

Kendi limanlarımız arasındaki, yolcu ve eş-
I ya nakliyatında ve bilhassa turizmin gelişme-
J sinde çok önemli mevkii ve rolü olan Denizcilik 

Bankası bu görevini gereği gibi yapmamakta
dır. 

Bu, kısmen sermaye kifayetsizliğine bağlan
maktadır. Doğrudur, ancak sermaye yetersizliği 
çeken bir teşekkülün kendi hizmet gayesinden 
ayrı bir istikamette çalışan (rima ile Basın İlân 
Kurumunda iştirakçi olmasını da izah etmek ko-

I I ay değildir. Bu da Bankanın belli bir prensiple 



M. Meclisi B : 56 
bağlanmamış olduğunu göstermektedir. Bu du
rumun süratle ele alınarak ıslahı gerekir. Va
sıta kifayetsizliğini kısmen olsun gidermek için 
iç. hatlarımızdaki seferlerde kullanılmak üzere 
süratli, küçük gemilerin inşaı cihetine gidilmesi 
şayanı arzudur. 

Büyük bir memnuniyetle ve iftiharla belir
telim ki, halen kendi tersanelerimizde 7 bin toni
lâtoluk gemileri yapabilecek durumdayız. 5 yıl
lık Plânla tevsi edilecek tersanelerimizde ihti
yaçlarımızın geniş bir şekilde karşılanacağını 
ümit ve güvenle söyliyebiliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırmanın üçüncü ana temeli olan malî ta

kate gelince : 
Bu camiaya dâhil hiçbir kuruluşun istenilen 

fakatta olmadığını üzüntü ile belirtmek isteriz. 
DDY nın durumunu yukarda kısaca arz et

miştim. Bu kuruluş, diğer kuruluşlar gibi zarar
dan kurtulma çaresi olarak ücretlere zammı gör
mektedir. Bu tek kurtuluş çaresi değildir ve 
olamaz. Her şeyden evvel DDY müşteriye hiz
met arz eden bir tüccar durumunda olduğunu 
unutmamalıdır. Müşterisini memnun edebilme
si için, tarifelerini çok muntazam ve çok dikkat
le tatbik etmeli, aktarmaları uzatmamak, âza
mi sürat temin etmeye çalışmalıdır. Personelinin 
yolculara karşı nazik davranması önemli bir ko
nudur. İstasyonların bekleme salonlarının ve di- , 
ger müştemilâtı çok temiz olması şart ve zaruri
dir; Ancak bu sayede vatandaşın yolculuğuna 
rağbeti kısmen de olsa artırılabilir. 

Buna inzimamen, tarife altı tenzilatların kal
dırılması nakliye ve sair vergilerden muaf tu
tulması, demiryolları yenileştirmesinin süratle 
ikmali bu kuruluşu zarardan kurtarabilir ve ge
leceğine güven yaratabilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Denizyolları için de aynı şeyler söylenebilir. 

293 milyon lira değerinde olan 25 yolcu gemisin
den 1962 de elde edilen 9 milyon liralık kâr bu 
kuruluşun ticari bir zihniyetle işletilmediğinin 
münakaşasız bir delilidir. Bunun yanında her 
seferi tıklım tıklım insan dolan şehir hatlarında. 
1962 do 28 milyon zarar kaydedilmesi ve bu za
rarın 1963 de 34 milyon olarak tahmin edilmesi 
iddialarımızın bir başka delili olarak ortada dur
maktadır. 

Mütenevvi faaliyetleri olan, hattâ yukarda 
-arz ettiğimiz gibi Basın İlân Kurumu ve Gima'ya 
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I iştirakçi bulunan Denizcilik Bankasının durumu 

bu sebeplerle pek parlak sayılamaz. 
Her ne kadar bu, sermaye yetersizliğine bağ-

I lan makta ve bunda bir nisbet dâhilinde hakikat 
I payı bulunmakta ise de herşeyden evvel banka

nın yıldan yıla artan memur kadrosunu ve per
sonel politikasını yeni baştan gözden geçirmesi 

I işletmesi için gerekli gemileri yapma ve satmal-
I. mada büyük titizlik göstermesi kendi iştigâl sa-
I hası dışındaki iştiraklerden vazgeçmesi zarar 

ettiği faaliyetleri terketmesi lüzumuna inanmak
tayız. 

I *̂  
I Muhterem arkadaşlarını, 

4655 sayılı Kanunla, Ulaştırma Bakanlığına 
tahmil edilmiş bir görev daha vardır. Buna gö-

I re Ulaştırma Bakanı hazarda tedvir ettiği mü
nakale, mürasele ve muhabere işlerini seferde 
de, Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay 

I Başkanlığının mütalâalarını almak suretiyle ha-
I zarda hazırlıyacağı bir projeye göre yönetmek-
I le görevlidir. Bizzat Sayın Bakanın şimdiye ka-
I dar ihmâl edildiğini zannettiğimiz bu konuya 
I önemle eğilmesini rica ederiz. 
I Muhterem arkadaşlarım, 
I . Ulaştırma gibi çok geniş fonksiyonu ve me

seleleri bulunan bir konu üzerinde zamanın ınii-
I saadesi nisbetinde görüş ve temennilerimizi 
I (-. TT. P. Grupu adına arz etmiş bulunuyoruz. 
I Bu camianın vasıta kuvveti ve malî takatı-
I nm ıslahı bunu yapacak olan personelinin maddi 
I ve manevî kapasitesine bağlıdır. 
I Her şeyden evvel en yetkili memurundan en 

küçük işçisine kadar bütün ulaştırma camiası 
personelinin, istikbâl endişesinden, geçim der
dinden sıyrılmış tam bir huzur ve güven içinde 
bütün gücü ile işine sarılarak çalışmasını sağla-

I m ak lâzımdır. 
Geçmiş devrin bütün tahribatını kapatmak, 

yaraları sarmak lâzımdır. 1950 den bugüne ka
dar ehliyetine, kabiliyetine, kifayetine ve işin-

I deki lüzumuna hiç bakılmadan vazifesinden 
I uzaklaştırılmış olanların bu mağduriyetlerinin 

en küçük bir fark gözetilmeden tamir edilmesi, 
I arzu edilen güvenin, Devlete inanmanın tesisinde 
I büyük faydalar sağlıyacaktır. (Bravo sesleri) 
I Sarsılan güvenin iadesinde, bozulan meka-
I nizmanm işletilmesindeki gayretlerinde Sayın 
I Bakana yardımcı olmak en samimi arzumuz ve 
I vazifemizdir. 
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1963 bütçesinin Büyük Türk milletine hayır

lı olmasını diler hepinizi, O. II. P. Orupu adına 
saygılarımla selâmlarım.. (Alkışlar) 

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

Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA ATA 
BODUR (Ordu) — Sayın Başkan, saygı değer 
arkadaşlarım ; Yeni Türkiye Partisi Grupu adı
na Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüş ve kanaatlerimizi arz edeceğim. 

Bayındırlık Bakanlığı, imtiyazlı birer demir
yolu şirketi olan Aydın, izmir - kasaba ve tem
didi, Şark ve Cenup demiryolları ile Devlet De
miryolları Devlet Havayolları ve PTT faaliyet
lerini imtiyaz Sözleşmeleri ve özel kanunlarla 
murakabe etmekte iken 27 Mayıs 1939 tarihinde 
3613 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığı kurul
muştur. 

Kendisine bağlı müesseselerin ifa edecekleri 
hizmetleri malûm ve muayyen olan Bakanlığın 
27 Haziran 1945 te çıkarılan 4770 sayılı Ka
nunla hizmet hudutları genişletilmiş ve buna 
paralel olarak da görev ve sorumlulukları ağır
laştırılmıştır. 

Halen bu hizmetler Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi Genel Müdürlüğü, Devlet Demiryol
ları, PTT, Denizcilik Bankası T. A. O. ve bu 
ortaklığın kurduğu Deniz Nakliyatı T. A. O. ve 
Türk Havayolları A. O. Genel Müdürlükleri 
hizmetleridir. 

Bakanlığın kendi bünyesindeki memur ye 
müstahdem kadrosu ve bütçesi hariç yukarda 
saydığımız teşebbüslerin 105 bin personel kad
rosu ve iki milyar 291 milyon cari ve yatırım 
bütçesi-vardır. 

Bir defa Bakanlık, kendisine bağlı bu hiz
met teşebbüslerinin murakabe ve kontrol me
suliyetini taşımaktadır. Diğer taraftan yine 
Bakanlık kendisine bağlı bu müesseselerin ka
nunla mevdu hizmetleri gereği gibi yapması
nın, rasyonel ve ciddî çalışmasının, mal ve can 
emniyetinin sağlanmasını, İktisadi Devlet Te
şekkülleri ve anonim ortaklıklar olarak teşek
kül etmiş bulunmalarına rağmen, âmme hizmeti 
ifa etmelerinin, geniş vatandaş kütlelerine mu-
hatabolmalarınm, Türk Milletine karşı sorumlu 
bulunmaktadır. 

Bakanlık, bu ağır vazifeyi ifa ederken, bu
günkü kadro \*e eleman bakımından durumu 
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nedir? Bu hizmetleri hangi malî imkânlarla yü
rütür? Bunun üzerinde durmak lâzımdır. 

Bakanlığın kendisine bağlı müesseselerin fa
aliyetlerine paralel (PTT hariç) daireleri var
dır. Ayrıca müşavirlik, hukuk ve teftiş heyeti 
servisleri ve kadroları mevcuttur. 

Kadroların % 20 si yüksek, % 11 i lise, 
% 22 si orta, % 17.si ilk ve % 30 u okur-ya
zar tahsil seviyesindedir. Bütün faaliyet kolları 
tamamen teknik ve geniş hizmet müesseseleri
nin murakabe ve kontrol etmek vazife ve so
rumluluğu üzerine yükletilmiş Bakanlık, çok 
küçük bir kadro ile ve hem de ehliyetli ele
manları tatmin edici kifayette bulunmadığı için 
de, mevcut kadrolar, menşe ve teknik bilgi se
viyesinin çok dûnundaki elemanlarla çalışmak 
mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Bu sebeple Ulaştırma Bakanlığının süratle 
bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlıyarak Yüce 
Meclise sunmasını ve bu büyük müesseseleri 
murakabe ve mesuliyet deruhde eden Bakanlı
ğın ehliyetli ve kifayetli elemanlarla bu vazi
feyi ifa edebilmesinin normal şartlarını süratle 
tahakkuk ettirmesini temenni ederiz. 

Bakanlığa bağlı ve bugün malî durumu iti
bariyle iyi durumda olmıyan Devlet Demiryol
ları İşletmesi Genel Müdürlüğünden bahsetmek 
istiyorum. 

Devlet Demiryolları müessesesinin bugün 
içinde bulunduğu güçlüklere temas etmeden ev
vel bu müessesenin işletme faaliyetlerine mes
net teşkil eden kuruluş kanunlariyle bunların 
etkilerine temas etmede fayda vardır. 

Türkiye'de İstiklâl Mücadelesi ile başlıyan 
millî demiryolculuk hareketi süratle inkişaf et
miş ve 27 Mayıs 1924 te 506 sayılı Kanunla De
miryolları Umum Müdürlüğü kuurlmuştur. Bu
nu takiben demiryolları sonunda bulunan liman
ların da Demiryolları İşletmesine bağlanması 
için 1927 tarihinde 1042 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmiştir. 

1042 sayılı Kanunla ihali inşada ve atiyen 
'inlşa edilecek Devleit Demiryollarının 'Ve bu de
miryollarının müritdhi toklukları DetvKete ait 
limanları işletmek ve inşa etmek üzere Nafıa 
Vekâletine bağlı ve şalhsiıyeti ıhükmlüyeyi haiz 
Devle't Demiryolları ve Limanları İdaresi teşkil 
edilmiş idi. 19'31 yıkında 1818 sayılı Kanunla 
!bu müş'terek çalışma nizamı da kaldırılarak, in-
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şaa't ttamamiyle Nafıa Vekâletine bağlanmış ve 
Demiryolları ve Limanları Umulmi İdaresinin 
unvanı da değiştirilmek suretiyle Devlet De
miryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğüne çevrilmiştir. tBu suretlle inşa ve işlet
me (işleri tamamen (birbirinden ayrılmıştır. 

1938 tarihinde .3487 sayılı ve 1818 sayılı 
kanunlarla ayrılan Nafıa Vekâleti İnşaat Dai
resinin hizmet esasları tesbit edilmiş ive inşa 
edilecek hatların, sa'tınalmaeak muharrik ve 
mütahamik malzemenin tâyin vie tespitini 'de 
Nafıa Vekâletinin takdirine terk etmiştir. Na
fıa Vekâleti Ibu inşaat vazifesini ifa ederken 
ihtiyaçları tek taraflı düşünmüş Ve hizmetin 
sa'hM ve işleticisi Demiryolları ile istişare lü
zumunu dalhi duymamıştır. Diğer taraftan yi
ne Iblu kanunun '6 nıeı maddesiyle teslbit edilen 
âm'ir hükümlere göre, inşaat ımuıharrik ve mü-
taharriik edevatın ve diğer noksanların temini 
Nafıa Vekâleti İnşaat Dairesinin (bütçesine ko
nacak ödeneklerle temini 'gerekirken, Nafıa 
Vekâleti 'bugüne kadar kanuni taahhütlerini 
ifa etmemiş, natamam ve işletmeye elverişli 
olmıyan 'hatları ve binaları inşa ederek Devlet 
Demiryollarını terk eylemiştir. Halouki Nafıa 
Vekâleti yukarda arz ettiğimiz kanuna göre 
yalnız halttın ye istasyon binalarının yapılma-
ısiyle taahhüdünü İfa edememiş olması ve bu 
inatlarda işliyecek muharrik ve mütalıarrik ede
vatın da mubayaa vte teslimine kanunen meclbur 
tutulmuş idi. Nafıa Vekâletinin kanunen taah-
(hüdettiiği ve fakat bu taalMıüdü yerine getirme
diği ımiktar o günlün parasına ıgöre 70 milyon 
ve buıgünkü kıymetlere ıgöre de 600 milyondur. 

5073 ve 49116 sayılı kanunlarla Demiryolla
rına geniş finansman imkânı temin edilmiş idi. 
6186 sayılı Kanunla İktisadi Devlet Teşekkülü 
(haline ıgetirilen müessese kuruluş kanunların
daki ticari ve iktisadi elastikiyet ve imkânla
rın .bahsedilmesi temennisine rağmen kanunla
rın temin eylediği malî imkânlar verilmemiş, ve 
1963 tarihinde müessese İktisadi Devlet Teşek
külü »olurken kendi kaderiyle Ibaşlbaşa (bırakıl
mıştır. 

Devlet Demiryolları İktisadi DevLet Teşek
külü olduğu vakit şu .halde idi : 

1. Müessesenin ftzikî yapısının hayatiyeti 
tamamen zail 'olmuş, 'hatların mubayaası ve ye
nilenmesine mütaallik sermayenin işletmeye ve
rilmemesi ise'belbiyle takriben 2 500 Km. lik (bir 
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yolun yenilenmemesi zaruretiyle, işletme kar
şı karşıya Ibırakılmılştır. 

2. Lokomotif parkının % 30 u, vagon par
kının % '25 i işe yarama»-<halde olduğundan 
yeniden bu açık, mü'bayaa suretiyle kapatıl
mıştır. 

fi. Nommel sermayenin 'hayatiyetinin ta
mamen zail olması, sermaye miktarının sabit 
tesisler olarak milyarlara yakın bir mertebede 
sermaye olarak gösterilmesi ve işletmeye san
ki sermaye verilmiş gibi 'gösterilmiş bulunması. 

4. 6186 sayılı Kanunla müessesenin finans
man imkânlarının daraltılması ve yukarda arz 
edildiği ığibi elde mütedavil sermeyenin bulun
mamış olması. 

5. Geçmiş yılların denk 'bütçe düşünüş ve 
anlayışı içinde demiryollarının Ihayat'iyetini 
tarsin edecek bakım ve yenilemelerin kifayetle 
ve işletme «zaruretleri içerisinde yapılmamasın-
dan iç (bünyenin kendi kendini yiyip Ibitirmiş 
olması. 

6. İktisadi Devlet Teşekkülü olmadan ev
velki hükümler titiyadiyle tarifealitı taşıma mü
kellefiyetlerinin, farkı bütçeye konmadan mü
temadi surette tahmil edilmesi ve hâlâ Ibu iti
yadın devam etmekte (bulunması. 

7. Yolcu nakliyatında zümrelere tarif e-
altı taşıma mec'buriyeti ile müessesenin idbar 
edilmesi. 

8. Politik tesirlerle işletmeye . mütemadi 
zarar iras eden lüzumsuz durak ve istasyonla
rın açılmasına zorlanma yüzünden şe'bekede 
işletme ihtiyacı dışında halen mevcudolan is
tasyon ve durakların kapatılması lâzımgelirken 
Ibunların .hâlâ mevcudiyeti. 

9. Müessesenin hiıçjbir nakliye dalında bu-
lunmıyan kanuni ve ağır mükellefiyetlerle kar
şı karşıya bırakılması. 

10. Vilâyet ve belediyelerce yapılması lâ-
zımigelen Ibirçok ihizmetl'erin, 'politik tazyikler
le müesseseye yaptırılması. 

11. Karayolu politikasının demiryollarına 
nazaran çok müsait l)ir nizam içinde rüçhani-
yete kavuşturulması ve kara nakil vasıtaları 
ile demiryolu vasıtalarının aynı 'vasatta reka
bet edebilme imkânının, demiryolu aleyhine el
de tutulması. 

Se'bepferi üzerinde ciddiyetle durulacak ve 
önlenecek sebeplerdendir. 
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Bunlara ilâveten : 
Demiryolu müessesesi bugüne kadar bir tari

fe seyy aliye tinden mâruz bırakılmıştır. Konjok-
türel ayarlamalarla demiryolları mütemadi za
rarlara sokulmuştur. 4 Ağustos 1958 kararı bu
nun açık misalidir. Gerçi bu karardan sonra de
miryolları tarifelerine % 100 zam yapılmıştır. 
Bunun akabinde kömür fiyatları yükselmiş, 
akar yakıta zam yapılmış, vatandaşın ödeme ka
biliyeti demiryolu ile seyahati kendisine ağır bir 
ödeme gibi gösterilmiş, bu sebeple vatandaş ken
di menfaatlerini hesabetmeden kötü bir rekabet
te bulunan kara nakil vasıtalarına hem kendisini 
ve hem de yükünü intikale sebebiyet vermiştir. 

Diğer taraftan demiryolu ve İktisadi Devlet 
Teşekküllü müesseselerin üzerine, hükümet poli
tikasına muvazi ağır sosyal hizmetler ve mükel
lefiyetler yüklenmiştir. 

Yine politik tesir ve icbarlarla müessesenin 
personel kadrosu mütemadi surette şişirilmiş, da
ha ağırı naehil insanlar politikacıya istinat ede
rek rieskâr vazifelere kendilerini tâyin ettirmiş-
mişlerdir. 

Son olarak da, Devlet Demiryolları iktisadi 
Devlet Teşekkülü olduğu vakit, mülhak bütçe 
iken müterakim takriben 1,5 milyar lira borcu 
tekabbül etmek mecburiyetiyle karşı karşıya 
bırakılmıştır. 

Çok muhterem arkadaşlar : 
işte Devlet Demiryollarının iktisadi Devlet 

Teşekkülü olduktan sonra hangi sebep ve saik-
lerle bugünkü duruma düşürüldüğünü sizlere 
arz ettim. Görülüyor ki, demiryollarının bu
günkü durumu, bünyevi hatalardan ve becerik
sizliklerden mütevellit bir durum değildir. Ka
nunen tesbit edilen malî mükellefiyetler Hükü
metçe yerine getirilmemiş ve yine politik tesir
lerle bu işletme hiçbir zaman kendi haline bıra
kılmamıştır 

Bugün Devlet Demiryolları müessesesi 4 
Ağustos 1958 tarihindeki kararlarından sonra 
mütemadiyen zarar etmektedir. 1962 zararı tah
minen 270 milyondur. Fakat bunun karşılığın
da Hazinenin sübvansione etmesi lâzımgelen 250 
ilâ 300 milyon maliyet altı taşımalardan elde 
edemediği alacağı olması icabeder. Bundan böy
le Hükümetin iktisadi olmıyan hizmetleri ifaya 
bu müesseseleri zorladığı vakit, plân gerekçesi
ne de uygun olarak Hazinenin sübvansion etmesi 
temenniye şayandır. 
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PTT idaresine gelince : 
PTT idaresinin bugün içinde bulunduğu im

kânsızlıkları izah etmeden evvel, bu müessese
nin işletme faaliyetlerine mesnet teşkil eden 
kuruluş kanunlariyle bunların tesirlerine göz at
makta fayda vardır. 

PTT idaresi, her ne kadar iktisadi Devlet 
Teşekkülleri haline 9 yıl önce alınmış ise de, aşa
ğıda açıklanan hususlardan anlaşılacağı üzere, 
son yıllarda memleketin umumi kalkınmasının 
tesiri ile bütün hizmet çeşitlerinde kaydedilen 
mühim trafik artışlarını lâyıkı veçhile karşılar 
duruma getirilmemiştir. Çünkü : 

1. Katma bütçeli idare zamanında denk büt
çe mülâhazasiyle tesislerde gerekli yenileme ve 
tevsiat yapılamamıştır. 

2. Kanunla kendisine verilen 300 milyon li
ralık itibari sermayenin bugüne kadar ancak 
177 milyon lirası ödenmiş bulunmaktadır. Bu
nun da 58,5 milyon lirası, mülga idareden devir 
bilâhara mahsubedilmiş paradır. 

3. PTT Müessesesi mülga idareden Emekli 
Sandığı kesenekleri olarak 22,6 milyon lira borç 
devralmıştır. 

4. Târifealtı, ücretsiz veya çok cuzi üc
retlerle PTT idaresine kanunlarla birtakım mü
kellefiyetler ifa ettirilmiştir. Bunun yekûnu 
Posta Telgraf ve Telefondan 30 milyon liradır. 

5. PTT idaresi iktisadi Devlet Teşekkülü 
olmasına rağmen çeşitli tazyik ve tesislerle ikti
sadi olmıyan merkezler açtırılmıştır. Birçok 
merkezlerin iktisadi olmayışı nazara alınmadan 
mesailer uzattırılmış ve gelirlerin çok üstünde 
masraflar ihtiyar ettirilmiştir. 

6. Müessese tarife seyyaliyetinden mahrum 
bırakılmaktadır. (Âdi mektup, telgraf ve âdi 
telefon mükâleme ücretleri Hükümetçe tesbit 
edilmektedir.) 

7. Hükümetin politikasına bu gibi iktisadi 
Devlet Teşekkülleri uymak mecburiyetinde bı
raktırılmış ve müesseselerin sırtlarına geniş sos
yal mükellefiyetler yüklettirilmiştir. 

8. Finansman ihtiyaçları zamanında karşı
lanmamış, ecnebi şirketlerle mukaveleler yapıl
dığı halde akreditif açılmaması sebebiyle tesi
satlar getirtilelmemiş, mukavelelerin feshi zaru
reti dolayısiyle de müessese ağır zararlara uğ- . 
ratılmıştır. 

Bu arz ettiğim arızî, kanun dışı tazyiklerin 
giderilmesi ve müessesenin kendi tedbirleri ve 
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seyyaliyeti içerisinde hareket etmesi lâzımgel-
mektedir. 

BAŞKAN —• İki dakikanız var, efendim. 
YENî TÜRKÎYE PARTISI GRUPU ADINA 

ATA BODUR (Devamla) — Denizcilik Banka
sına da temas etmek isterim : 

Denizcilik Bankası şimdiye kadar durumları
nı arz ettiğim 2 müesseseden dalha fazla tazyik 
ve tahditlere tabi tutulmuştur. 

Denizcilik Bankasının esası olan müessese 
1843 yılında Fevaidi Osmaniye namı altında ku
rulmuştur. 

Tersanei Âmire gemilerini Kadıköy ve Ada
lara işletmekle işe başlatılmış ve 1870 senesinde 
Idareİ Aziziye'ye inkılabetmiştir. 1878 yılında 
yani 8 sene sonra- 1da rei Aziziye lâğvedilerek 
td ar e i Mahsusa olarak bir teşkilât kurulmuştur. 
Bu müessese gerek istanbul'da ve gerekse o ta
rihteki Osmanlı imparatorluğunun denizlerinde 
yolcu ye yük gemisi işletmek üzere kurulmuş ve 
1909 yılma kadar şirket takriben 80 aded bü
yüklü küçüklü gemi temin ederek faaliyette bu
lunmuştur. Ancak, gemilerinin çoğunun bakım 
ve tutumu yapılamadığı için şirket feshedilmiş 
ve 1909 yılında 2 ingiliz Firması tarafından 
(ıSeyrisefain idaresi) kurulmuştur. G-emilerin 
pejmürde hali ve Adriyatik denizinden Basra 
körfezine kadar bütün denizlerde sefer yapma 
müşkülâtı karşısında, şirket, teminatını yakmak 
suretiyle akdi feshetmiş ve bu suretle, yani bir 
sene sonra 1910 tarihinde (Osmanlı Seyrisefain 
idaresi) kurul muştur. 

Bahriye Nezaretine bağlı olarak faaliyet gös
teren bu idare filoyu bazı yeni gemilerle takvi
ye etmiş ve 1923 yılında 597 sayılı kanunla, ya
ni 13 sene sonra (Türkiye Seyrisefain idaresi) 
kurulmuştur. Bu idareden 10 sone sonra, 1933 
yılında 2248 sayılı Kanun ile 3 kısma ayrılmak 
suretiyle (Akay), (Denizyolları) ve (Fabrika 
ve Havuzlar idaresi) namı altında teşkil âti a rla 
idare edilmiştir, 1938 yılında 3295 ıs ayılı Kanun 
ile iktisat Vekâletine bağlı olmak üzere (Deniz-
bank) İdaresi kurulmuş ve ilk defa olarak bün
yesine bankacılık fonksiyonu sokulmuştur. De-
nizbank'takriben 1,5 yıl sonra lâğvedilerek 1939 
tarihinde 3633 sayılı Kanun ile (Devlet Deniz
yolları işletme Umum Müdürlüğü) ile (Devlet 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğü) olmak 
üzere iki müessese kurulmuştur. Devlet Deniz
yolları İşletme Umum Müdürlüğü Denizbank'-
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tan, Denizyolları, Akay, Fabrika ve Havuzlar, 
O emi Kurtarma işletmesi ile bilâ'hara Şirketi 
Hayriye, Haliç Şirketi, Kıyı Emniyet idaresini 
bünyesinde toplamıştır. 

Ayrı teşekkül halinde çalışan bu müessesele
rin düşünülen maksada vâsıl olmadığı görül-

Imes'i üzerine, 1944 yılında tekrar birleştirilerek 
(Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü) unvanı altında faaliyete geç
miştir. Bilâhara 1952 tarihinde müessese 5842 
sayılı Kanun ile (Denizcilik Bankası T. A. O.) 
olarak hizmete sokulmuştur. 

Denizcilik Bankasının geçirdiği bu safahatı 
arzdan maksadımız, 1843 ten 1952 ye kadar ge
çen 109 sene zarfında müessese 11 defa hüviyet 
değiştirmiş, bunun altısı 1923 ten bu yana ya
pılmış ve bunların her birinin müddeti 1,5 se
ne ile 1 1 sene arasında değişmiştir. 

deniş ve muhtelif hizmet kollarını bünyesin
de toplayan bir müessese için sık sık hukuki 

I değişime tabi tutulması, hem iç bünyeyi sarsmış 
ve hem de uzun vadeli işletme politikası takibe-
dilememiş ve her değişiklikte yapılan idari ve 
malî tasfiyelerle personel değişikliği bu müesse
seyi birçok malî külfetlere sokmuştur. 

Banka 1952 tarihinde kurulduğu vakit duru
munu şöylece hülâsa edebiliriz : 

1. 500 milyon sermaye ile kurulan Banka
nın 255 milyonluk kısmı Hazine tarafından ve 
245 milyonluk kısmı ise özel ve tüzel kişiler ta
rafından karşılanması gerekirken bu yapılma
mış ve kuruluşta 224 milyon liralık kısmı Hazi
ne ve 1,7 milyon liralık kısmı da (B) hisse se
netli tarafından ödenmiştir. 

2. Sermayenin (B) hisse senetleri hiçbir 
zaman piyasaya çıkarılmamış ancak 154 sayı
lı Kanun gereğince Banka borçlarının bir kıs
mı (B) hisse senetlerine karşılık tutularak ser
mayenin 495 milyon liralık kısmı 1960 senesinde 
ödenmiştir. 

BAŞKAN — Müddetiniz tamamdır, Sayın 
Ata Bodur. 

ATA BODUR (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar; Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde yer 
alan daha birçok teşekküllerin vazife ve salâhi
yetleri üzerinde durmak, çalışmak ve sizlere izah 
etmek elbette ki, vazifemizdir. Fakat vaktin 
tahdidedilmiş olması, esasen zamanın da sıkışık 
bulunması sebebiyle sözlerime burada nihayet 
verirken, 1963 yılı Ulaştırma Bakanlığı bütçesi-
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nin Türk Milletine hayırlı olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var, Hüküme
te söz verdikten sonra Yeni Türkiye Partisi gru-
pu adına söz istemiş olan Sayın Ahmet Çak-
mak'a söz vereceğim. 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— Kifayet aleyhinde konuşacağım Reis Bey. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, sözlerinizi 
kürsüye gelerek söylemeniz daha doğru olur. 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Ankara) 
— ikazınıza teşekkür ederim efendim. Kifayet 
aleyhinde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz verdiğim 
zaman, sırası geldiğinde size söz vereceğim 
efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BAKANI RlFAT ÖÇTEN (Si

vas C. S. Üyesi) — Çok muhterem milletvekille
ri arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığının bütçe
sinin görüşülmesi dolayısiyle siyasi parti grup
ları adına söz alıp konuşan arkadaşlarımın çok 
yapıcı ve yerinde buluş ve tenkidleri dolayısiy
le, cidden çok mütehassis oldum, kendilerine 
minnet ve şükranlarımı arz ederim. Aziz arka
daşlarım, bilhassa, Bütçe Komisyonunda arz et
tiğim gibi, Ulaştırma Bakanlığına bağlı müesse
selerin durumlarını, mevcut halleriyle ve çıplak-
lığiyle yüksek huzurunuza arz edeceğim. 

Çünkü, ben Ulaştırma Bakanı olarak bunda 
büyük bir zaruret duyuyorum. Bu müessesele
ri aynı zamanda Yüksek Meclisinizin de mü
dahale ve murakabe etmesi icabeder, buna mec
buruz. 

Arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığı Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı bâzı imtiyaz
lı şirketleri devir almak ve PTT yi ken
disine başlamak, suretiyle Ulaştırma hizmet
lerini de ifa ederken, 1945 yılında 4777 sayılı 
Kanıtnla Ulaştırma Bakanlığı haline getiriliyor. 

Takdir buyurursunuz ki, o zamanki Ulaştır
ma ve haberleşme hizmetleri bugünkü dünya in
kişafları ve ihtiyaçları karşısında çok mahdut 
ve basit mânada iken, Ulaştırma Bakanlığının 
üzerine mevdu vazifeleri genişletilmiş ve ağır
laştırılmış olmasına rağmen bir türlü teşkilât 
Kanununa el sürülemiyor. Arkadaşlarımın da 
ifade ettiği gibi, bugün 105 bin personeli 2 mil-
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I yar 300 milyon sermayesini kontrol ve muraka-
| be eden ve dolayısiyle bunun ağır mesuliyetini 
I üzerinde tutan Bakanlığın 525 personeli, 8 kü-
I sur milyon bütçesi vardır. Bu itibarla samimi-
I yetle ifade etmek lâzımdır ki, Ulaştırma Bakan-
I lığı, ağır hizmet müessesesi olan müesseselerini 
I ciddî ve lâyıkı surette murakabe ve konrol ede-
I memiştir. Ve hattâ ben bu Bakanlığa geldiğim 
I zaman, Denizcilik Bankası ve Deniz Nakliyat 
I Şirketinde bu murakabe ve konrolu yaptırdığım 
I zaman, bu müessesede bir hayli emeği geçmiş 
I olan personel, bu müdahaleyi yadırgadı. Ve 
i Ulaştırma Bakanlığınca böyle bir teftişi mura-
I kabeyi şimdiye kadar görmediklerini söyliyon 
I samimî personele rastladım. 
I Bu müdahalelerle, iki müessesede ciddî sui-
I istimaller ve lâubalilikleri tesbit ettim. Ve bu 
I müdahaleler diğer, Ulaştırma Balkanlığı müıes-
I şoselerine de 'sirayet etti, ciddî ve lâubalilik

ten uzak bir mesai içine girmiş bulunuyoruz. 
Arkadaşlar, mevcut 525 personelin % 20 si 

I yüksıek talhlsilllidir, % 31 i okulsuz, yani yalnız 
I okur - yazardır. Zamanla kadro kifayetsizliği 

ve birtakım politik tesirlerle ehliyetsizi ehliyet-
I linin üzerine geitirip oturtmak sebelbi ile kıy-
I metli elemanlar gitmişler ve Ulaştırma Bakan-
I lığı bugünkü kadrosu ile foaş başa bırakılmış

tır. 
Ulaştırma Bakanlığı 1955 ten itibaren bir 

I Teşkilât Kanunu ile YiÜksek Meclisin huzuru-
I na çıkmak istemiş ve bir teşkilâlt kanunu ha-
I zırlamıştır. Fakat bizde malûm malî düşünce-
I 1er dolayısiyle bunu bir türlü Yüksek Meclise 

getirememiş, eHıemmi mülhimme tercih prensip 
I ve zihni'ydtiyie daima bu teşkilât kanunu ha

zırlığı Maliye Bakanlığınca Ulaştırma Bakan
lığının yüzüne çarpmıştır. 

1962 bütçesinin görüşmesi yapılırken Yüce 
Komisyon bu mevzu üzerinde çok ciddiyetle ve 

I hassasiyetle durmuş ve o z'amanki mesul Ba
kan sikıştırılmiişltır. Fakat buıgüne kadar arz 
edeceğim 'Sebeplerle böyle (bir teşkilât kanunu 

I Meclise getirilmemiş bulunuyor. 
Malûmları olduğu üzere iktisadî Devlet Te-

I şekkıüllerinin neıorganizasylonu kanunu komis-
I yonlarda görüşülmektedir. Devlet Personel Ka

nunu hazırlıkları da bitmiş, yakında Hükiüme-
I te sunulmak üzeredir. Bkıaenaleylh Ulaştırma 
I Bakanlığı teşkilât kanunu hazırlanırken Tau iki 
I kanunun ışığı altında *bâzı hizmet müıesseseıleri 
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tesis etmek, ona göre, kadroları tevsi etmek, 
temin etmelk mecburiyeti duyuldu. Ve bu iki 
taisarı kanuniyet kaızanmadan evvel, Ulaştırma 
Bakanlığınca yapılacak bir kanun tasarısı, bi-
lâJhara, birıçıok tadiller suretiyle tekrar huzu
runuza gelmek gibi !bir engellemeye mâni ola
caktır. 

Bu itibarla, bu iki kanun tasarısının kanuni-
yet keşfetmesine intizar etmek mecburiyetini 
duyduk ve getiremedik. 

Aziz arkadaşlar; Ulaştırma BaJkanlığmm bü
yük müesseselerinden birisi, D. D. (yollarıdır. 
D. Demiryolları İktisadi Devlet Teşekkülü ol
madan evvel birçok kanunlarla birtakım safa
hata mâruz bırakrlmııştır. Meselâ inşaat kısmı 
Bayındırlık Bakanlığına bağlanmış, tekrar ay-
rılmıiş, Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. Bilâ-
Ihara gene Bayındırlık Bakanlığına bağlanmış
tır. Uzun tariihi hikâyesini burada tekrar edip 
sizleri sıikmak istemiyorum. 

En nihayet İktisadi Devlet Teşekkülü hali
ne gelmiştir. Devlet Demiryollarının bugünkü 
ihalini tevlit ve tesis eden sebepler, fikirlerini 
beyan edlen arkadaşların zannettiği gibi bün-
yevi değildir. 

Arkadaşlar, elbette bünyevi ihmaller, bün-
yevi hatalar mevcuttur, ama bu müessesenin 
bulgun /bu 'hale gelmesinin siebebi hükümetle
rin bu müesseseler iktisadi Devlet Teşekkülü 
olmadan evvelki itiyadı istismarlar, maliyet 
altı taşıma yaptırılarak bunun karşılığını büt
çeye koymaması ve birtakım politik kararların 
tesiri altında çırpındırılması nihayet bugünikü 
'hale gelmesinle sebelboılmuştur. 

Ulaştırma Bakanlığının bütün müesseseleri 
İktisadi Devlelt Teşekkülü olduğu zaman kanu
nen" kendilerinle tanınan nominal sermayelerin
den hiçbiri tam olarak verilmemiştir. Sabit kıy
metler kendisine sermaye olarak kabul edil
miş ve bu müesseseler iışıletaıe sermayesinden 
tamamen ma'hrum bir halde kendi kaderlerine 
bırakılmıştır. 

'İktisadi Devlet Teşe'kkülü olmadan evvel 
yıpranmış fizikî yapısını tamamen kaybetmiş, 
makina parklarını işliyemez halde bulmuştur. 
Binaenaleyih, işletme sermayesi olmıyan bir ik
tisadi Devlet Teşekkülü, kendi haline bırakıl
dığı zaman, ağır faizlerle kredi müesseselerin
den kredi almak mecburiyetinde kalmış, geliş
meler, mesailer ilerledikçe iktisadi durum bun

al . 2 . 1963 O : 1 
larm faaliyetine tesir etmiş, Demiryollarının, 
aleyhine, kara nakil vasıtaları inkişaf ettiril-

| mistir. Karayollarının, ba'kımını Devlet yapar. 
| Bu yollardan istifade edenlerin yalnız bir plâ-
i ka takmak mecburiyeti vardır. Halbuki D. D. 
i yollarının Devlete karşı ağır mükellefiyetleri 

mevcuttur. Rekabet aynı seviyede tutulmamış-
tır. 

I Nihayet, Ata Bodur arkadaşımızın dediği 
I ^ilbi, 1958 de 4 Ağustos kararları ile, >o sene

den itibaren kâr etmeye başlamış olan D D yol
ları kârını kaybetmiş, hattâ kendisini kurtara-
mıyacağı uçurumların içerisine düşmüştür. Hâ
lâ bu durum sarsıntı devam etmektedir. 

Arkadaşlar; geçmişi burada baihsetmenin 
hiçbir faidesi yoktur. Ciddî ve plânlı devrede, 
bilhassa 1963 icra plânında neler yapacağımı
zı, neler düşündüğümüzü sizlere arz etmek is
terim. 

Ticari ve iktisadi bir anlayış içerisinde fi-
izikî bünyesinin ıslaihmı mümkün kılan bir mo
dernleşme /programının hazırlanmasını ve tatbi
kini ,gerçıe!kleiştirece)k tedbirleri almak için has
sasiyetle durmaktayız. 

Nakliyatta; sürat, emniyet ve konforu artı
rıcı tedbirlerin alınmasını kısmen temin elttik. 
Maddi imkânların bize yardım ettiği nis-
bette üç misline çıkarmak üzıerinde hassasiyet
le duracağız. 

İ 963 tatbikatında inşallah büyük bir ferah
lık göreceksiniz. 

Harb yıllarında kara nakil vasıtaları mün-
keşif değildi. Yol bakımı mevcut değildi. Bina
enaleyh, tek el halinde gerek şahıs, gerek eşya 
nakliyatı yapan D. D. Yolları o zaman bilhassa 
emtia nakliyatında vatandaşın itimadını kay
betmiş, kıymet vermemiş, vagonlarda koyunla
rın kuyrukları kesilmiş,, vatandaşın malını ta
şıyan vagonlar lâalettayin bir istasyonda kesi
lerek ayların kaderine terk edilmiştir. Bu yüz
den vatandaşla demiryolları arasında, maalesef, 
demiryolu aleyhine hissi rabıta doğmuştur. 

Kara nakil vasıtaları inkişaf ettikten sonra 
vatandaş bunun intikamını DDY ndan aldı. Bi
naenaleyh, biz, bilhassa yük nakliyatı bakımın
dan vatandaşın itimadını kazanmak için geniş 
çapta tedbirler aldık. Bundan böyle, dükkân
dan dükkâna, kapıdan kapıya nakliyat yapaca-

I ğız. Vatandaş artık ambara getirip malını tes-
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lim etmiyecek, ambar memurlarımız, işletme 
müdürlerimiz, bir nakliyat şirketinin müdürü 
gibi, pazarlarda gezeceklerdir. (Bravo, sesleri) 
Vatandaşın artık yükü ambarlarda, aylarca, 
günlerce beklemiyecektir. Yük alındığı zaman 
sevk etmek imkânı programlaştırılmıştır. (Bra-

. vo, sesleri) 
idare bünyesinde, arkadaşlarımız da temas 

ettiler, ciddî bir reorganizasyon yapmak zaru
retini hissetmişizdir ve bunun faaliyetleri de 
bitmek üzeredir. Hattâ büyük bir huzurla ne
ticelerini bizzat müşahede etmekteyim. 

Arkadaşlar, yine politik tesirlerle demiryol
larına birçok masrafları ve zararları icabettire-
cek, durak ve istasyonlar açtırılmıştır. Ekspres
ler yine bu tazyiklerle, durulmaması icabeden 
yerlerde hâlâ durdurulmaktadır. 

Sürat temini için ekspresler tamâmiyle baş
ka bir program içinde mütalâa edilmektedir. 
Geliri giderinden az olan istasyonları ve du
rakları maalesef kapatmak mecburiyetinde ka
lacağız. Demiryolları idaresi 1963 yılında tat
bik etmek üzere gerek emtia nakliyatında ve 
gerekse şahıs nakliyatında ciddî indirim yap
mıştır. Evvelce eşya nakliyatı tarifesi ambar 
memurlarının da anlıyamıyacağı şekilde çok 
muğlâk ve her eşyayı tefrik etmiyen şekilde 
yanlışlıkları ve zararları sebebolacak şekilde 
tatbik ediliyordu. Bugün her nevi mâlı ve kilo
metresini o kilometreye kadar nakledeceği ma
lın bedelini, ücretini gösterir Avrupai anlayışla 
ve tatbikat kolaylığında emtia tarifesi yapıla
rak, tatbikata konmuştur. Evvelce olduğu gibi 
mesafenin uzaklığına göre fiyat yüksekliği de
ğil, mesafenin uzaklığı nisbetinde daha çok fi
yat düşüklüğü olacaktır. Bu itibarla sizlere 
1963 yılında tatbik edeceğimiz uzak mesafeler-
deki tarifeleri arz edebilirim. Halen bugün al
makta olduğumuz ücretlerle, bir Marttan itiba
ren alınacak ücretleri arz edersem aradaki farkı 
müşahede etmiş olacaksınız. 

Haydarpaşa - Ankara; halen 1 nci mevki 
71,05 kuruş, 2 nci mevki 50,75 kuruş, 3 ncü mev
ki 30,45 kuruş alıyoruz. 

Bir marttan itibaren; Haydarpaşa - Ankara; 
1 nci mevki 52,20 kuruş, 2 nci mevki 30,55 ku
ruş, 3 ncü mevki 26,10 kuruş alacağız. 

Bu fark yüzde 15 - 28 kadardır. 
Haydarpaşa - Sivas : Halen birinci mevkiden 

133 lira; ikinci mevkiden 94 lira; üçüncü mev-
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kiden de 56 lira alıyoruz. Bir Marttan itibaren 
birinci mevjd 133 liradan 88 liraya, ikinci mev
ki 94 liradan 61 liraya, üçüncü mevki 56 lira
dan 44 liraya düşüyor. Bu itibarla mesafe uza
dıkça fiyat daha az düşecektir. 

Arkadaşlar, Devlet Demiryollarının üzerin
de şimdiye kadar ciddiyetle durulmamış ve 
Devlet Demiryolları bu hale getirilmiştir. Dev
let Demiryollarının bu hale gelmesinin sebebi, 
kapasitenin doldurulmaması, buna ehemmiyet 
verilmemesidir. Bu da iç bünyenin kendi hatası 
değildir. Gerek tarife yapmak mevzuunda, ge
rek teşekkülün merkeziyetçi bir zihniyetle ida
re edilmesi bakımından kapasiteler dolduruL-
muyordu. Bugün tamam'iyle işletme müdür
lerini bu mevzuda serbest bıraktık, salâhiyet 
verdik. Evvelce işletme müdürü kendisine vâ
ki teklM merkeze initika'l ettiriyor, merkez
den 15 - 20 gün sonra, müspet veya menfi bir 
cevap geliyordu. işletme müdürü de kendisinle 
bağlanan müşteriyi bu zaman içinde kaçırı-
yordu. Bugün bu nevi salâhiyetleri işletme mü
dürlerine verdik ve mer&eziyetıçli idareyi kal
dırdık. Tarife sert)eşitimiz vıardır. ilerde hu
zurlarınıza geleceğiz; birçiok zümrelere yaptı
ğımız maliyetaltı taşımalarımız vardır. De
miryollarının bu sene bu maliyet altı mecnuri' 
taşımalardan doiayı zararı tam 250 milyon li
radır. Halbuki umumi zarar yekûnu 277 milb-
yon liradır. Bu maliyet altı taşımaları bizim 
için birer zarar telâkki etmezseniz ve niha
yet Hazineden sülbvansiyone edilmesi ieaıbe-
deıtse, demiryolları bütün senelerde bu hesap
lar içinde zararda değildir arkadaşlar. Dün
yanın her tarafında îkttisadi Devlet Teşekkül
leri, gayriiktisıadi hizmetlere Hükümet tara
fından zorlanımadığı zaman o zararı Hüküm'et 
sübvansliyone eder. Plânla devtfe içinde biz 
de bu ciddî karara vardık ve bunun tatbikatı 
belki sizlerin huzurunuza gelecek kadar, Ma
liye Vekâleti ille Ulaştırma Bakanlığını kar
şılıklı bir mücadele haline sokacaktır. 

PTT idaresi bugün iktisadi Devlet Teşek
küllerimiz içinde malî durumu en müsaidolan 
tuüessesielerdmdaden birisidir. Bu müessese de 
iktisadi Devlet Teşekküllü olduğu' zaman, 
nominal yine sermayesi vferilmemiş, eski borç
lar devredilmiş, biıftakım yenülenm^esi icabeden 
lı atlar ve sıan't raileri e kendi kaderleriyle baş-
'başa bırakılmıştır. Arz ettiğim gftfbâ bütün Ik-
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ıtliısadi Devlet Teşekküllerinin durumu esasen 
'bu h akltedir. 

Alakadarlar, PTT İdaresinin her sene züm
re tari'feis'M tatbik medburiyetind'e bulunması 
ve maliyet altı taşımalar ve haberleşmeler se
bebiyle 30 mdllyom Mna zararı vardır; Hazine 
bumu hiçbir zaman süıbvamsiyone etmemiştiir. 
Arkadaşlar, kanunun parasız yapmaya mec
bur ettiği haberleşme hizmetleri maalesef 
müesseseye bu zararı her sene yüklemektedir. 
Bu * kanunların kaldırılmuası içlim ya'km zaman
da huzurlarınıza yien'i tekriflerie geleceğiz. Bâzı 
arkadaşlar posta ve haberleşme hizmetlerimi
zin karşılığında bâzı zamlardan yakındılar, 
bunların yerlinde olmadığını söylediler. 

Arkadaşlar, huzurunuza gelecek olan İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Reoriganüzasyon Ka
nunumu tetkik ettiğimiz zaman göreceksiniz 
ki, bundan sonra İktisadi Devlet Teşekkülle-
ri'niin zararlarını antik Hazine karşılamamak
tadır. Artık bundan slonra biz bu hizmetleri 
kendi imkânlarımızla karşılamaya; mecburuz. 
Bu sebeple de ciddî tedbirler almak mtec-
buriyetlindeyiz. Buna rağmen biz hizmeti kâr 
etmek maksadıma matuf olarak yürütmüyo
ruz. Hiç değilse maliyet eısaisı üzerinden, 
zarar etmeden bu hizmeti yapmıak mecburiye
tindeyiz bugün. Aks'i takdirde bu hizmetler 
ne inkişaf ettirebiliriz, ne normal şekilde ifa 
edebiliriz. 

Bugün arkadaşlar, Ankara ve İstanbul'da 10 
biin hatlık sanltra'lden fazla: (10 bin dâhildir) 
bir eve taktığımız bir telefon bize 3 bin lira
ya mal olmaktadır. Bunun dışımda tesisat mas
rafları daimî bakım masrafları ve nihayet hiz^ 
lineti ifa eden memur masrafları bundan ha
riç tutulmuştur. O halde biz bu hizmetleri ma
liyet üzerinden kıymetlendirmek mecburiye
tindeyiz. Onun için bu iki şehirde yaptığımız 
tesi's masrafları, itimat buyurunuz ki, faızla 
değildi i-. Dünya devletleri, ile mufcayeise etti-
ğirnüz zaman bunun böyle olduğu meydana 
çıkabilir. Bunu yapmaya mecburuz. Bizden 
mütemadiyen bu hizmetlerin iyi işlemediğin
den, iyi yürütülmediğinden şikâyetlerde bu
lunuyorsunuz. Ben her gün Ulaştınma Bakanı 
•olarak bu çatının . altına geldiğim zaımıan cep
lerim mebus ve senaltör arkadaşlarımın mü
temadi hizmet talepleriyle doluyor-. . Halen 
pek çok arkadaşlar nalhiyelerle kadar posta 
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merkezilerinin aıÇiHmaısını istiyorlar. Pek çok 
ararkadaşliar telgraf ve telefon demir telleri
nim bakır tele çJevrilme'sini işitiyorlar. Mesai 
.saatlerinin dalha çJok uzatılmasını istiyorlar. 

Arkadaşlar bu hizmetler elbetteki tam ola
rak karşılığını aldığımız zaman inkişaf eder ve 
o zaman sizleri memnun edecek aksaksız 
bir halde ifası mümkün olur, .Vermeden almak' 
mümkün değildir. Buna rağmen vatandaşın 
bugünkü 'hayat konjonktürü içindeki durumu
nu mütalâa ederek asgarisinde karar kılıyoruz. 
Ve mutlaka kâr letm'ek için vatandaşı Ibu hiz-
mçitlerden m abra m etmek istemiyoruz. Yalnız 
istanbul ve Ankara'dadır bu zamlar. Diğer şe
hirlerimizde yoktur. Hepimizin manzumdur 
k'i 5 - 6 bin liraya karaborsadan telefon aran
maktadır. O halde vatandaşın bu hizmete iş e dit 
ihtiyacı vardır. İstanbul'da bugün 85 bin kişi 
telefon bekliyor. Yarın telefon vereıeeğiz de
diğimiz zaman müracâat iki misli artacaktır. 
Birçok vatandaş telefon 'verilmediğini bildiği 
için müracaat etmiyor. Bu sene 'İstanbul'da 
s<on zamanlara dolğru ancak 2'2 500 hat tevsii 
yapabiliyoruz,. Bundan böyle sanayiini kura
cağız. Artık Ihiçbir devletten hazır santral alıp 
monte etmiyeceğiz. (Bizim sanayimizle 'bu (hiz
meti ifa etmek mümkün olacaktır. Biz bu ka
rarı verdik. Bu 'hizmetleri yaparken PTT nin 
elbetteki paraya ihtiyacı vardır. İBu para da 
getirdiği Ihizmetin karşılığıdır, katiyen fazlası 
değildir. 

Poata ihizmetlerini ifa ettiğimiz zaman se
nede 30 milyon lira 'zararlımız oluyor. Bütün 
d'ünyada bu hizmetler zararına ifa edilir. Bu
na rağmen 50 kuruş aldığımız zaman ve bunlara 
mümasil taahhütlü mektuplara zam yaptığımız 
zaman yine zarardan kurtulmuş değiliz arka
daşlar. Bunu zarardan kur'tanmak için yapılan 
'hizmetlerin biraz 'da değerlendirilmesi ve bu 
'hizmetlerin kıymetinin v'erllme'si lâzımdır, ar
kadaşlar. 

'Bir arkadaşım, telefon mu'hab e relerinin din
lendiğinden vatandaşın şüphe sezdiğini beyan 
ettiler. Sizi mukaddesatımla temin ederim 'ki, 
bu iş üzerinde 'zaman zaman ciddî ihbarlar al
mış 've duymuşumdur. Tetkik ettim. 'Katiyen 
böyle bir gey yoktur arkadaşlar. Buna inanma
nızı billhas'sa istiriıam ederim. Zaten arkadaşlar, 
Ibu bir teyp e bağlanmadıktan sonra işu ıveyalhut 
bu vazifeli tarafından dinlenme iddiam vârid-
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olamaz. Onun için 'bugün katiyen (böyle Ibir şey 
yoktur. Bu hususta en ufak 'bir şüpheye düş
memenizi istifham ederim. 

Arkadaşlar; SıL'ıi' Birde, Sıfır Üçte çalışan 
op'eratris arzlarımızdan, han mil arımızdan her 
gün şikâyetler devam '-e tını ek t e ve llıa'tlt'â artmak
tadır. Geceleri Çok defa yatağından kaldın]) 
'kaldırıp da İstanbul - Balı'kesirle, Balıkesir, İs
ta ıibul'la konuşacak arkadaşı, tavassut etmek 
suretiyle 'konuşturuyorum, fi Uma. şahidoluyo-
rum. Bunun tedbirini aldık. Bu kadrolarla 
mahdut görgülü aile çocukları müracaat edi
yorlar. Bu tamamiyle bir gongu ve terbiye 
meselesidir. Bsasıuda olmadıkça üzerinde ne 
'kadar dursanız, ne kaklar zecri ted'bir alırsanız 
bii' tesir gö'stermemektedlir. Onun için iburada 
çalışacak kızlarımızın kadrosunu ü'stün tutmak 
ve bu surette (görgülü ailelerin kızlarını t elbet-
nı'e'k im'kânı üzerinde çalışıyoruz. Kazla para 
vermek suretiyle 'bu müracaatları tenı'in edece
ğimize kaani ıbulunuyoruz. 

Mesaimin 'büyük bir kışımı Ibu opera t isti er 
üzerine temerküz etti arkadaşlarını. Bu mevzu 
üzerinde çok hassasiyetle duruyorum. İlgili
lerle konuştum, tedbirlerini almak üzereyiz. 
Bunu da size arz ederim, (boldan Telefoncu 
Ay ten sesleri) 

BAŞKAN — Müda'hale etmeyin efendim, 
lütfen. 

UDAŞTlKıMA 'BAKANI RİFAT ÖOTBN 
(Devamla) — Arkadaşlar, Denizcilik Bankası
nın ; «son zamanlarda malî ve iktisadi durumu
nun vatandaş aley'hinde işleonlş olması sebebiy
le ive 'diğer «hizunet müesseselerinde 'olduğu gibi 
•kara nakil 'vasıtalarının da fevkalâde inkişafı 
dolayıls'iyle durumu iyiden kötüye doğru git-
me'ktedir. Denizcilik Bankası bugüne kadar 
çü'k lâu'bali ve mesuliyet 'duygu'sunu lılis'setme-
yen insanların doldurduğu bir idare halinde
dir. Bu müessesese, üzerinde çok ciddi dur
dum. Arkadaşlar, .personel çok fazla idi. Ada
ma iş bulmak için blL'has'sa ; menşei liningi ta
rih olursa olsun, siz politikacıların tes'iriyl'e bu 
kadrolar çök şişirilmiştir. Bulgun dabi 'bu taz
yiklerden; me'sul arka'daşlar kendilerini alama-
makta'dırlar. Bbliyct'siz ve oturduğu masanın 
icalbettirdiği işi Ibavşaraımııyacak derecede zayıf 
olan arkadaşları uzak'laştırdığıımız zaman da 
Mir cjO'k tazyiklerin tesiri altında 'kalıyoruz. Bu 
memlekette öteden beri alışılmış bir itiyattır. 

Buna, mukaıvemet etmek elbette bizim için bir 
vazifedir. 'Sizlerin de durumlarınızı Ve mec
buriyetlerinizi Ihcsaba katmak suretiyle âzami 
derecede mukavemet ediyoruz. Ama Ibİz'iım c'e-
vmıiye tim izin ^politikasının ve ıbu politikanın içer-
vsin'de bulunan arkadaşların 'bir 'hususiyeti var
dır. Bulundukları yerde 'birçok dertli ve ıstı
raplı peşinin insanlar vardır. Bunların tesiri 
altından milletvekilleri arkadaşlar elbette ki 
'kendilerini 'kurtaramama'ktadırlar. Ama bu
na rağmen İktisadi Devlet Teşekküllerinin dıı-
i'iıııuı da bu hale 'gelmiştir. Halk Partisi (İrap 
Sözcüsü arkadaşın da işaret ettiği .gibi, 'bir 
tasfiye ıdolayısiyle değil, fakat noıynal yollarla 

'çıkanların yeıtine kimseyi almamak IhusUsunda 
'kararlıyız. Yine Ibu arkadaşıımın bana huzur 
veren ışık tutan beyanatı ıgiilbi tatbikatımız baş
lamıştır. Bilhassa em'ekliye ayrıldıktan sonra, 
şuna Ibuna tesir etmek suretiyle, şunun bunun 
nüfuzu ile mühim mevkileri işigal eden falkat 
Ibu vaızifeleri ifa edemiyen başaramıyan arka
daşlara, da artık burasını da'ha e'hline daha la-
yıkma Ibırak, diyoruz. (Sağdan braıv'o .'sesleri)1 

Ve yine de icabederse diyeceğiz, arkadaşlar. 
(Soldan, bravo se'sleni alkışlar) Bu meıvzmlda 
benim hakkımıda <;ok .şey söylendi. İMüesseşele
rim, açıktır arka'daşlar. 'Kars'tan Bdirne'ye 
kadar ığidin, tamamiyle nlemleketimin ve mü
esseselerimin menfaati i (fin çalıştığımı ive Ibun-. 
dan başka 'hiçbir şeyin beni enlgellemiyeceğini 
Yüksek Heyetinize bir kere daha arz ederim. 
(Soldan, bravo «'esleri al'kışlar)' 

Arkadaşlar, Denizcilik Bankasını Şirketi 
Hayriye'den devir aldığımız 'zamanlardaki ta
rife tatbik ettirilmemiş bu tarifenin altında 
bir tarifenin tatbiki emredilmiş ve bu tarife 
bugüne ka'dar tatbik edıilegelınıiştir. Plânlama 
Dairesinin ve 196'» yılı tatbikat programının 
bu mevzua dair açık direktifleri vardır. Deniz
cilik Bankasının şehir hatlarında tatbik ettiği 
tarife maliyetin çok altındadır. Binaenaleyh, bu 
maliyet seviyesi içinde bir tarife yapmaya mec
buruz ve bu tarifeyi yaptık. Bir kısım müesse
seleri çok müşkül vaziyette bırakan kanuni mev
zuatımız vardır. Bunları tasfiye» etmek kolay 
değildir. Ama buna rağmen Yüksek huzurunu
za geleceğim. 

Arkadaşlar, Haliçte Denizcilik Bankası ola
rak belediyenin hizmetini ifa ederiz. Bu husus
ta değişik senelerin hesabını yaparsanız, vasati 
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sini alırsınız, asgari beş milyon lira Denizcilik 
Bankası zarar eder. . Buna rağmen belediyenin 
hizmetini yaptığımız bu yerde kazancının yüzde 
yirmisini belediye hissesi olarak belediyeye ve
ririz. Denizcilik Bankasının bu gibi verdiği bir
çok resimler vergiler vardır. Buna rağmen bu 
hususlardaki hizmeti bazan parasız, bazan da çok 
dun fiyatlarla ifa eder. 

Tersanelerimiz ciddî faaliyete girmişlerdir. 
Şimdiye kadar yalnız kendi bünyesinde faaliyet 
gösteren tersaneler, artık piyasaya çıkmış ve 
hattâ altı milyon liralık iş dahi almıştır. Bun
dan böyle 10 bin tonluk gemiler kendi tersane
lerimizde inşa edilecektir. Bunun dışındaki ge
miler ancak ithal edilecektir. Plânlamanın ka
rarını da tatbik etmek üzere faaliyete geçmiş 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, Denizcilik Bankasının % 5.1 ser
mayesine iştirak ettiği Denizcilik Bankası Deniz 
Nakliyat Şirketi vardır. Hükümetin aldığı ka
rarlarla çok fena duruma düşen bu Nakliyat Şir
ketinin bugünkü halini sizlere arz etmeden geç
meğe vicdanım razı olmadı, ki bu dert aynı za
manda armatörlerin de derdidir. 

1955 senesinde yüzde 51 i Denizcilik Bankası, 
yüzde 49 ü Emekli Sandığının sermayesiyle ku
rulmuş 110 milyon liralık bir şirket teşekkül et
miştir. Bu şirket 1960 yılının Haziran ayında 
Amerikan'm Tremisik firmasiyle • anlaşmış 24 
milyon 400 bin dolara yüzde 6 faizli krediyle 12 
gemi satınalmış'tır. 11 i yeni inşadır. Bunlar 
Japonya'da imal edilmiştir. Biri de inşa edil
miş olarak alınmıştır. Bugün bu şirketin elinde
ki filo, dünyanın en genç ve en süratli filosu-
dur. Âzami yaşı sekizdir. Halen elinde 37 gemi 
vardır. Kurulduğu seneden itibaren kâra başla
mıştır. 1955 senesinde üç milyon küsur bin, 1956 
senesinde on küsur milyon, 1957 de 14 küsur 
milyon, 1958 de 16 küsur milyon, 1959 da 28 
küsur milyon, 1960 ta 34 küsur milyon lira kâr 
etmiştir. Fakat 1.961 Haziranında 70 sayılı teb
liğ çıkmıştır. Aynı zamanda Türk parasının ko
runmasına dair Kanunun 14 No. lı tebliği de 
vardır. Bugüne kadar Türkiye'den ihracedile-
eek mallar CİF olarak ihracediliyordu; ithal 
edilecek mallar ise FOB olarak getiriliyordu. 
14 numaralı tebliğ bilhassa bunu temin ediyor
du; Türk parasının korunması hakkındaki Ka
nuna göre o zaman ecnebi bandıralı gemiler, 
Türkiye'ye ait nakliyata katiyen yanaşmıyor-
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lardı. Çünkü, bedelini transfer ettirmek müm
kün değildi. Bilâhara 70 sayılı Kanun, ve 34 sa
yılı Karar çıkarıldı, o zaman 34 milyonluk kâr 
1.4 milyon liraya düştü. Halen de 20 milyon lira 
zarardadır. Bu iki karar üzerinde durulmadığı 
takdirde, Türk armatörlerinin durumu da aynı
dır, Türk armatörlerinin ve Türk ticari filo
sunun durumu fecaattir, arkadaşlar. Ben bunu 
iktisadi kurula götürdüm. Armatörlerle de çok 
ciddî şekilde meşgul oldum, inşallah yakın za
manda iktisadi kurulda, Hükümet nezdinde bu 
kararı tashih ettirmek yoluna gideceğiz. Bütün 
devletler armatörlerini himaye etmektedirler. 
Amerika, yardımlarından, yüzde 50 sini kendi 
armatörlerine taşıtmak kararını almıştır. Al
manlar, İtalyanlar çok az faizle bunlara uzun 
vadeli kredi verirler. Yine devletler kendi ar
matörlerini himaye ederler. Nitekim, Alman
lardan aldığımız 200 milyon dolarlık istikraz 
mukabili bize 700 bin marklık yük vermeyi, 
karşılık olarak temin etmişlerdir. Diğer dev
letler armatörlerini böyle himaye etmektedir
ler. Biz bu himayeyi yapmadık. Fakat bu işi 
ciddî olarak Hükümet nezdinde takibediyorum, 
arkadaşlar. 

Arkadaşlar, Türk Havayolları kurulduğun
dan itibaren zarar etmektedir. Arz ettiğim gibi 
kurulduğundan itibaren işletme sermayesi ve
rilmemiştir. Ağır faizlerle kısa ve uzun vâdeler
le tayyare satın aldırılmış, bunların ağır faizleri 
altında bocalamıştır, iktisadi durum da Hava
yollarına tesir etmiştir. 

Vekâlete geldiğim zaman umum müdürle 
yaptığımız ciddî mesai sonunda kapasiteyi dol
durmak için, fiyatlarda tenzilât yaptık. Bu sa
yede 1961 deki 21 milyon lira zarar 1962 de 17 
milyon liraya indi. 1963 te bu zararı 14 milyo
nun altına indireceğimize eminiz. 

Yazın da kapasiteyi doldurmak için bir 
ucuz tarife sistemi üzerinde çalışıyoruz. 

Kış seferlerini kaldırdığımız yerlerde yeni
den tecrübe mahiyetinde ihdas etmek düşünce
sindeyiz. Birçok mebus arkadaşların talepleri ve 
tazyikleri karşısındayız. Tecrübe mahiyetinde 
yapacağımız bu hizmetleri zarar ettiğimiz anda 
elbette ki, kaldıracağız, arkadaşlar. 

Hava Meydanları Umum Müdürlüğü, Hava
yollarından ayrılmış mülhak bütçeli bir umum 
müdürlüktür. Yeni olmasına rağmen hava em
niyetini sağlamak mevzuunda ciddî faaliyet 
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içindedir. Be§ senelik plân içinde fennî araç
larla uçuş ve iniş emniyetini temin edeceğinden 
emin olabilirsiniz, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan arkadaşlar 
lütfen oylarını kullansınlar. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Adalet Partisi Grup Sözcüsü 
Ömer Faruk Sanaç arkadaşımızın, buharlı loko
motiflerden bir an evvel Devlet Demiryolları
nın kurtarılması için ciddî çalışmalar yapılması 
meselesine temas etmeleri dolayısiyle kendile
rine şunu arz edeyim ki, beş yıllık plân içe
risinde, 85 dizel lokomotifle bilhassa Garp 
vilâyetlerimiz, buharlı lokomotiflerden kur
tarılmış olacaktır. Bu beş sene içerisinde Es
kişehir Devlet Demiryolları Fabrikasında di
zelli lokomotif imal etmeye (başlamış olacağız. 
Elektrikli trenlerin de saç konstiriksiyonunu 
yapmış bulunacağız. Nisan ayı sonlarında 
veya Mayıs ayının başında, sipariş etmiş ol
duğumuz 33 dizel lokomotif İstanbul - An
kara arasında ve Ankara'dan itibaren de Garp 
vilâyetlerimizde işletilmeye başlanmış ola
caktır. Bu 5 sene içerisinde İstanbul ile Am
fiye arasında yani, İstanbul ile, Adapazarı 
arasındaki işletmelerde elektrifikasyon sis-. 
temine girilecektir. Onun içlin bu dizelizas-
yon meselesi üzerinde; Ömer Faruk Sanaç 
arkadaşımız müsterih olsunlar, bu hususlarda 
çok ciddî faaliyet göstermekteyiz. İnşallah, 
10 senelik plânın tatbikatı içerisinde, memle
keti buharlı lokomotiflerden kurtarmak gay
retini muvaffak bir hale getireceğiz. 

Ayrıca, trenlerin boş gidip gelmesi mese
lesi üzerinde de çok ciddî Ibar şekilde durduk. 
Onun için de geniş bdr fiyat indirimi yaptık. 
İnşallah, trenlerimizin boş gidip gelmesi me
selesini tamamen olmasa dahi, kısmen mâni 
olacağız. İşletme usullerinde tamamen deği
şiklik yapılmıştır. Arz ettiğim gibi, işletme 
müdürlükleri tamamiyle kendi mesuliyet ve 
salahiyeti içerisine terk edilmiştir. Ciddî kont
rol ve murakabe işlerinde serbest olacaklar
dır. Evvelce bir yol çavuşunu dahi, işletme 
müdürüne sormadan ve adamın da muvafa
kati olmadan, işinden alınıp kaldırılmakta 
ve işletme müdürlükleri bir kukla haline ge
tirilmiş bulunmakta idi. Şimdi teşkilâta ait 
dairelerde herkese geniş salâhiyet verilmiş-
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tir. Bu salâhiyetin altında kontrol ve mura
kabe meselesi vardır. Onun için, hakikaten 
arkadaşlar, bugün Ulaştırma Bakanlığına bağ
lı müesseseler çok huzur içinde çalışmakta
dırlar. 

Deniz nakliyat filosunun gençleştirilmesi 
mümkün değildir. Mevcut kapasite halen ih
tiyacı karşılamakta ve artmaktadır. Beş se
nelik plân ölçüsü içinde küçük motorlarla înak-
liyat yapmak ve maliyeti düşürmek yolunda 
faaliyetlerimiz vardır. 

İhsan Ataöv arkadaşımın, memurların ça
lışmaması mevzuundaki temasları gayet isa
betli ve yerindedir. Ben bilhassa (Devlet De-
miryollariyle meşgul almaya başladığım za
man laubali bir mesai içerisinde memurla
rın sabahleyin saat 10 ilâ 10,30 arasında gel
dikleri, kendilerinde bir vicdani mesuliyet 
hissetmedikleri, öğleden sonra da 3,5 ilâ 4 
arasında mesaiden çıktıkları •görülmekte idi. 
Mesai arkadaşlarım şahittirler, Ibu mevzu üze
rinde ciddiyetle durdum, bugün bunlara te
sadüf etmek mümkün değildir. (Alkışlar) 

Ayrıca, memurlar bir huzursuzluk içeri
sindeydi. Memuriyet hayatına Devlet Demir 
Yolları işletmesinde başlamış, gözünü bu mü
essesede açmış ve bu müessesenin Avrupa ve 
Amerika'da okutturduğu kıymetli elemanları 
bir köşeye atılmış, ellerinden salâhiyetleri 
alınmış, kendileri (kıymetsiz birer insan ola
rak telâkki edilmiş ve bunun neticesi ola
rak da birçokları bu müesseseyi terk etmiş 
gitmiş ve bir kısmı da kahretmiş, oturmuş 
idi. Bir kısım ehliyetsiz insanlar, , şahıslara 
intisabetltiği için, hakları olmadığı mevkile
ri işgal etmişlerdir. O mevkiin bilgisine ve 
ehliyetine sahibolmadıkları için, aşağı ka
demelerde bulunan memurların sabotesine mâ
ruz kalmışlardır. Yanlış tasarrufları ile de 
müesseseleri zarara sokmuşlardır. Daire içe
risinde memur ve müstahdem arkadaşlar 
gruplara ayrılmıştı. Her hangi birisinin bu 
gruplara ayrılmasının başka ıbaşka tesirleri 
vardı. Bunlarla çok ciddî meşgul oldum, ar
kadaşlar. (Alkışlar ve bravo sesleri) Prensip 
kararı aldiıtn; bu teşkilât içinde yetişen ar
kadaşlar, bu kapıyı bekliyen arkadaşlar, eğer 
lâyikıyle verilen işleri görüjyorlarsa, üst ka
demeleri ihraz edeceklerdir. Büyük bir mec
buriyet ve zaruret olmadıkça dışardan, bu 
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bünye içinde yetişen arkadaşların başına, 'her 
hangi bir kimseyi oturtmıyacağım. (Bravo 
sesleri) ve bunu geldiğim günden beri tatbik 
ediyorum. Bu samimî ve ciddî davranışlarım 
için de, memurlarımın ve işçilerimin büyük, 
itimadını kazandım. Bundan dolayı müessese
ler büyük huzur duydu. Bugün en büyüğün
den en küçüğüne kadar memurlar ve işçilerim. 
bir haksızlığa mâruz kalımyacaklarını, bir, 
haksızlığa mâruz kaldıkları takdirde bu
nun telâfi edileceğini yakinen biliyorlar ve 
huzur duyıvyorlar. Ben de bu hususu t emin 
etmek için mütemadi surette uneşgul olmakta
yım. Aniden işçilerin içerisine girerek, hiz
met .müesseselerinin, içine girerek, kendileri
ne belli etmeden -dertlerini sormakta ve ken
dileriyle meşgul olmaktayım. Demin bir ar
kadaşım, Ali Ootinkaya da böyle yapıyordu, 
dediler. Ben Ali Çetinkaya'nııı böyle yap
tığını bilmiyordum. Fakat demek ki, bu mü
essesede ismi yâd edilen muhterem bir ölüyü 
taklit 'etmişim, bundan dolayı büyük bir gu
rup duymaktayım. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarını, gruplar adına 
konuşan arkadaşlarımızın temenni mahiyetin
de izhar ettikleri bütün hususları tesbit et
miş bulunuyorum. Bunları imkânlarımız dâ
hilinde yerine getireceğimden, bunların üze
rinde hassasiyetle durulacağından katiyen 
şüpheye düşmemelerini rica ederimi. Ve esa
sen hepiniz yakinen müşahede ediyorsunuz 
ki, daima içinizdeyim. Bana -her mevzuda 
verdiğiniz notlar, yaptığıinız ikazlar, mut
laka sizlere; yapılmış, yapılmamış ise, se
bepleri ve niçin yapılmadığı hususları izahı 
ile birlikte bildirilmiş oluyor. Beni burada, 
iş yerimde yakinen müşahade etmektesiniz. 
Sizlerin büyük yardım ve müzahareltleıiııizi 
gördüm. Bundan sonra da her zaman beni 
ikazlarınıza:, gördüğünüz aksaklıkları bana 
duyurmanıza muhtacım; bunları bilhassa siz
lerden istirham ediyorum. ((-. 11. V. si •sıra
larından, Vekil dediğin böyle olur sesleri) 

Arkadaşlarım, burada konuşmak, belki 
yapılacak, ;yapıl-mıyaoak işleri burada dile 
getirmek, bence bir mâna ifade etmez. Hiz
metler yapılacak işlerin birer şahididir. Me
mur ve işçilerime, kim ne derse desin, hiz
met yolunda yalnız memleket ve müesseseyi 
düşünmekten başka hiçbir hissi tesirin altın

da kalmamaları zihniyetini aşıladım. Buna 
eminim ve bunun semerelerini inşallah siz
leri yüzümü ak edecek şekilde, kaldığı/m 
müddetçe çıkarmaya söz veriyor vaad ediyo
rum. (Alkışlar) 

Bu itibarla fazla konuşmak istemiyorum. 
Soru tevcih buyurmak istiyen arkadaş varsa 
cevaplarımı arz ederim. 

(Sual sormak istiyoruz, sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmaları 
bitsin, sual sormak istiyeıılerin hepsini tes
bit etleriz. Konuşmanız bitti mi Sayın Bakan? 

U1 .AŞIM KAI A. BAKANI RİFAT ÖÇTÜN 
(Devamla) — Kvct efendim. 

BAŞKAN —Şimdi sual sormak için söz alan 
'arkadaşlara sırasiyle söz vereceğim. Sınai sırası 
Selâhattiıı Güven arkadaşımızda. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
SELÂHATTİ'N GÜVEN (Trabzon) — Sa

yın Bakan bundan üç. sene evvel Boğaziçinde 
yanan iki tankerin enkazı elan olduğu yerde 
durmakta ve boğaz seyriseferl için büyük bir 
tehlike arz etmektedir. Bu durumu siz de takdir 
edersiniz. Bu tehlikeli vaziyetin ıgiderilmetsi hak
kında Bakanlıkça bir şey düşünülüyor mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, bu tankerler için nıaıh-
kemece alınmış ihtiyati haciz kararı vardır, bu 
sebeple uzun müddet bunlara dokunamadık, Ihıa-
erz kararı sebebiyle gerekli tedbirlere tevessül 
•edilemedi. Bunlardan bir tanesi yüzer vaziyet
teydi, bulunduğu yerden yüzdürdük ive tzarar-
ısız bir yere oturttuk. Mahkemenin neticesi belli 
olduktan sonra, bunların durumları tecelli ede
cektir. Bu ise, bunların bulundukları yerlerden 
kaldırılması, bertaraf edilmesi ile mümkün ola
caktır. Bugün bedellerine ıhaciz konmasını, satıl
masını biz talep ettik, takibettik, fakat müm
kün olmadı. Mahkemenin el koyduğu ınıesele-
lerdeki durumları sizler bilirsiniz! Maalesef, 
arzu edildiği zaman derimi (bir neticeye ıbağla-
iiıamıyor. Yoksa bu meselenin üzerindeyiz ve 
takip ediyoruz. Mahkemenin böyle bir tedbir 
kararı olmasaydı, .bugüne kadar bunları, o bu
lundukları yerlerden kaldırtmış olacaktık. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 

— Muhterem Balkan, fonksiyon icra etmekte 
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bulunan Devlet Demir Yolları Meslek Okulu
nun kaldırılması düşünülmekte midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Kesin bir kararımız yoktur. 

İBRAHİM SITKI HATÎPOdLU (Ankara) 
— Orta ve List\.. Müsaade ederseniz usul .hak
kında konuşma yapacağını. (Gürültüler) 

Müsaade ederseniz usul hakkında sual soru
yorum; bir Milletvekilline söz vermemek için ye
terlik önergesi geldiği bir anda, bir vekâlet 
ıbütçesi hakkında Milletvekilleri, düşüncelerini 
(Bakana veya Bakanlık mensuplarına birçok su
al ]er soracaklardır... 

ıBAŞKAN — Siz .sual soracağını diye söz is
temiştiniz. Söz verdik. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— Şimdi sayın Bakana soracağım sualler var. 

iBu ortaokul ve lise .mezunlarından Devlet 
Demir Yolları müessesesine intisap etmiş olan
lar buraya girerlerken kurs da görmektedirler. 
Ayrıca, ibir de Eskişehir'de İbir Çırak -Usta Oku
lu da bulunmaktadır. Bu ihtiyaç Iburadan karşı
landığı halde, 10 .milyon liraya yakın İbir tasar
ruf sağlıyacak olan bu okulun kaldırılmasının 
niçin aleyhindesiniz? Ve .buna benzer suallerim 
devam edecektir. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) •— .Efendim, müsaade ederseniz, 
öğrenmek istediğiniz hususa cevap vereyim. 

Okulu gezdiğim zaman iben de sizin ıgilbi; oku
lun lüzumsuzluğuna bir an için kaani oldum ve 
üzerinde çok hassasiyet 'gösterdim. Bir defa 
Eskişehir'deki kurs bu okul malliiyetinde ve 
manasında 'değildir... Onun için o kursla, bu 
okulu mukayese etmemek lâzımdır. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devam
la) — Buradan mezun olanlar da esasen mes
lek kurslarına tâıbi tutulmaktadır, yâni orta 
mektep ve lise mezunları ıgibi.. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Evet.. Şimdi muhtelif fikirler 
vardır. Henüz bu okul mevzuunda kesin bir ka
rara varmış değilim. Onun için evet veya ha
yır diyemedim. Bir kısım teknik elemanla
rın liselerden mezun olduktan sonra; bilhassa 
mahallî vazifelerde ve memuriyetlerde, bilhas
sa istasyon şefliklerinde, ancak bu .arkadaşları, 
tutabiliriz, bunlardan büyük istifademiz de 
oiur, binaenaleyh ıbu mekteJbe lüzum yoktur, lise 
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i mezunlarına bir sene veyahutta 6 ay kurs gös

termek suretiyle, bu «seviyeye yetiştirebiliriz, de
diler. Bir kısım elemanlar, da bu meslekî oku
lunda kıymetli elemanlar yetişiyor, yarın, bu 
Türkiye sathına yayılmış olarak, fedakârane 
•iş gören, vazife gören, arkadaşları buradan ye-
tiştirmedikçe, başka şekillerde temin etmemiz 
mümkün değildir, dediler. Yalnız henüz bunun 
neticesini istihsal edemedim. Onun için Ibu hu
susta katî bir şey söyliyemiyorıım. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Ankara) 
— İkincisi, mer'kez teşkilâtında, Muhterem Ba
kan, reorganizasyona (gitmek düşüncesinde mi
dir? Meselâ birbirine benziyen, hemen hemen 
aynı hizmeti ifa eden, plânlama, araştırma, ge
liştirme, amenajman gibi, birbirine müşabih 
vazifeler gören dairelerin başlarında istihdam 
edilen memurlardan bir kısıntı yapmak, bir 
organizasyona gitmek taısavvurunda mıdır, 
Muhterem Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI RlFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Bu temenni arzusunu ben de iz
har ettim. Zannediyorum, kaldırdılar, yahut da 
kaldırmak üzeredirler. 

'BAŞKAN — Tamam mı, efendim ? 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 

— 'Tamam değil efendim, suallerim bitmedi. 
BAŞKAN — Devam ediniz, öyleyse, efen

dim. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 

Devlet Demiryolları fabrikalarında yapılmış ol
duğunu işittiğim pulman vagonları yapılmış 
mıdır? Bu, müesseseyi ne kadar zarara sokmuş
tur? Bu fabrikaların esas vazifeleri nelerdir? 
Esasen eğer böyle bir Pulman vagon yapılmışsa 
Yataklı Vagonlarla 'mukavelemiz gereğince, Ya
taklı Vagonların İşletmesi oraya aidolduğuna 
göre, böyle bir usulün veyahut da yanlış bir yo
la gidildiği hakkında bir takibat yapılmış mı
dır? 

ULAŞTIRMA BAKANI RIFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim Pulman vagonların ya
pılması teklif ini.bana getirdiler. Yalnız zatıâli-
ııizin dediği gibi, Yataklı Vagonlar mevzuuna 
ve faaliyetine girecek şekilde değil, üçüncü mev
ki vagonları Pulman koltukları haline getirmelk 
bu üçüncü mevki vagonları bu durumdan kur
tarmak için bir teklif geldi. 
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Bunun malî portesini, esasını hazırlayıp, 

bana getirip, henüz bir karar almadılar. 
İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 

— Zamanı idarenizden evvel yapılmış olan va
gon var mıdır? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Şimdi muttali oluyorum; derhal I 
tetkik ederim. I 

Şimdiye kadar da bu mevzuda bana hiçbir 
ihbarda bulunulmadı. I 

İBRAHİM SITKI HATÎPOĞLU (Devamla) 
— Muhterem Bakan, DDY, Karayolları ile re- j 
kabeti menedebilmek için, Hükümetten, Kara
yolları Trafik Vergisi namına bir vergi ihdası 
için teşebbüse geçilmiş midir? Bunun dışında 
DDY nı cazip bir hale getirmek için iltisak nok
talarına otobüs, mücavir kasaba ve köylerden 
ve şehirlerden gidip gelen otobüsler düşünül
mekte midir? Bu faydalı mütalâa edilmekte 
midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, Plânlama Kanunu kara
yollarındaki her türlü nakil vasıtalarının mu- I 
rakabe ve kontrolünü Ulaştırma Bakanlığına 
tevdi etmiştir. Binaenaleyh, kara nakil vasıta
larının, mal ve can emniyetini murakabe ve 
kontrol vazifesi Bakanlığımıza mevdu bir vazi
fe haline gelmiştir. 

Gerek yapacağımız teşkilât kanununda, ge
rekse bu murakabeyi yapabilmek için kara na
kil vasıtaları organizasyonunu ve murakabesini, 
kontrolünü temin edecek bir büro kuracağız, 
kanunen bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Şim
di arz edeceğim, dediğiniz kısma geliyorum. 
Tetkik ettirdik, Amerika'da ve Avrupa'da üç 
sistem vardır. Biri kara yoluna bakım masrafı 
alır. Birisi bölgeler kısmıdır. Bir bölgeden 
muayyen bir bölgeye çıkılamaz, yani bölge için
de hareket etme mecburiyeti vardır. Bir kısmı 
da; asgari ve âzami tarife ücreti tatbik eder. 
Bugün bu tasarıların taslakları elimizde hazır
dır. Fakat Ulaştırma Bakanı olarak şahsi görü
şümü sorarsanız; mütehassıs elemanların muta
bakatı var mı, bilmiyorum. Zaten akar yakıt
tan vergi alınmak suretiyle kara nakil vasıta
larına bir nevi zam yapılmıştır. O halde demir
yolları ile meşru sahada rakabeti temin etmek 
için asgari ve âzami ücreti tesbit etmek, bun
dan sonra bir otobüsün ben 5 liraya İstanbul'
dan Ankara'ya adam 'götürüyorum demesine | 
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mâni olmak suretiyle bu rakabeti önliyebilece-
ğimize kaani bulunuyoruz. Gerek yük nakliya
tında gerekse şahıs nakliyatında âzami bir üc
retten daha aşağı ne yük nakledilebilir. Ne de 
şahıs nakledilebilir. Buna ait kanunu da Yük
sek Huzurunuza getireceğiz. 

Diğer buyurduğunuz husus, hakikaten bizim 
kapasitemizi doldurmak ve bizi müşterimize ca
zip halde göstermek için buna lüzum ve zaru
ret vardır. Ama, bugünkü bâzı malî imkânları
mız bunu yapmaya müsait değildir. Fakat mü
racaat vUkubulduğu takdirde, şirketlerle bunu 
yapabiliriz. 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— Bu ücret tarifesi sadedinde, mıntakalarmm 
özelliklerine göre muayyen ücret tarifeleri ta
kibi uygun ve faydalı mütalâa buyurulur mu? 
Bugün için böyle bir tatbikat var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Yoktur. 

ÎBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— İşletme müdürlerinin muayyen sahayı kap
ladığı sizce de malûmdur. Haydarpaşa İşletme 
Müdürlüğünün hemen karşısındaki Sirkeci İş
letme Müdürlüğünün rasyonel, rantabl bir şe
kilde olduğu kanaatinde misiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Sirkeci İşletme Müdürlüğünün 
bugün mahiyeti başkadır. Orada elektrifikas
yon sistemi vardır. Bir de Avrupa hattı vardır. 
Ekspresler vardır. Bunlardan hangisini soru
yorsunuz? 

İBRAHİM SITKI HATİPOĞLU (Devamla) 
— İşletme müdürlüklerinden bahsediyorum. İki 
İşletme Müdürü aynı yerde ve dar bir sahada 
eleman şişkinliği yaratmak suretiyle Bakanlığı 
ve müesseseyi bir külfete soktuğura kaani mi
siniz? Yoksa faydası mı olduğuna kaanisiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, teknik bir tetkik yap
madan evvel söyliyeceklerim kesin değildir. 
Ama işgal ettikleri geniş saha itibariyle bir iş
letme müdürlüğü tarafından bunun ikisinin 
idare edilmesi mümkün değildir, kanaatinde
yim. 

BAŞKAN — Sayın Hatipoğlu, sözlü soru 
mahiyetinde olabilecek suallerinizi lütfen bura
da sormayınız. Müsaade buyurun. 
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İBRAHİM SITKI HATlFOĞLU (Devamla) 

— Efendim, sorduğum suallere, efendice, olgun 
ve ehliyetle cevap vermiş olan Muhterem Rifat 
öçten'e, DDY nı millîleştiren, Cumhuriyet Hü
kümetinin fedakâr Vekili merhum Ali Çetinka-
ya gibli ebedî bir isim vermesini Tanrıdan diler, 
bütün Bakanlık mensuplarını hürmetle selâm
larım. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özkan. 
HALİT ZÎYA ÖZKAN (Malatya) — Efen

dim, benim sualim daha ziyade, âcil bir ihtiya
cın tahakkuku mieyanında olacaktır. 

Şimdi, muhtelif kazalarımızda PTT Teşkilâ
tında maalesef devamlı bir çalışma imkânı 
mevcudolmadığma göre, bunun çok acı taraf
ları üzerinde hepimiz yer yer durmaktayız. Sa
bahleyin saat 9 a kadar, mühim bir kazaya te
lefon etmeye imkân yoktur. Çünkü, mesai saati 
henüz açılmadığı için, işletmenin muhaberesi ta-
mamiyle felce uğramıştır. Bunun çok büyük za
rarı olmuştur. Yangın, iktisadi, ticari ve sosyal 
bakımdan büyük zararı olmuştur. 

Halbuki, devamlı çalışmayı temin için Ba
kanlığın bütçesine büyük 'bir külfet yüklemiye-
ceği kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Efendim, konuşma şeklinde 
oluyor, lütfen sual sorun. 

HALÎT ZİYA ÖZKAN (Devamla) — Sual 
efendim. (Bu kazalarla vilâyet arasında iktisadi 
hacımda veya aynı hacımda olan iş yerlerinin 
kalkınmasında büyük fayda mülâhaza ettiği
miz PTT Teşkilâtının çalışmalarını temin için 
1963 yılı bütçesinde bir ödenek, bir tahsisat ay
rılmış mıdır? Bu hususta ıSayın Bakan ne dü
şünüyorlar i 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim umumi konuşmamda da 
arz ettiğim gibi; birçok kaza merkezleri mahdut 
mesaiye ta'bidir, birçok talepler vardır. Mesai 
saatlerinin uzatılması isteniyor. Fazla mesaiyi 
temin etmek için mutlaka oraya kadro vermek 
lâzımdır. Çünkü, mahdut memura fazla mesai 
ücreti vermek suretiyle, onu daha fazla mesaide 
tutmaya imkân yoktur. İlçelerde mesai 17 ye 
kadardır. Sabahleyin 9 dan alkşamın 17 sine ka
dar. >Bu mesaiyi 24 e kadar çıkarmak mümkün
dür. İktisadi durumu hareketli olan kazaları
mızda yapıyoruz. Bunu büyük kazalarımızda da 
tatbik edebiliriz. Bunu derhal de yapabiliriz. 
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Yalnıs, iktisadi olduğu takdirde, bu hiz
meti oraya götürdüğümüz zaman, hiç değil
se bize zarar vermiyecek şekilde bir durum te
min edebiliyorsa, onu derhal yapmaya hazırız. 
Ve tecrübi mahiyette yapıyoruz. Eğer, bahset
mek istediğiniz kazanın ismini verirseniz, der
hal kontrol ettiririm, iktisadi olduğu takdirde 
bunu yaparız. 

HALİT ZİYA ÖZKAN (Devamla) — Arz 
ettiğim, bir kaza değil. Türkiye'de bâzı büyük 
kazalarda, zaman zaman, bu telefon görüşme
leri muayyen zamanlara inhisar etmekte, dola-
yısiyle, muayyen mesai saatinde muhabere yapı
labilmektedir. Büyük zararlara duçar olmuştur. 
30 milyon bir zarara mal oluyor, bu demektir ki, 
bu kazalara birer kadro verilmek suretiyle bu
nun... 

BAŞKAN — Sayın Özkan, lütfen sual şek
linde olsun. 

HALÎT ZİYA ÖZKAN (Malatya) r - Bun
ların tamamının günün 24 saatinde faal bir va
ziyete getirilmesi mümkün müdür, değil midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, bu kadro meselesi
dir, bütçe meselesidir, para meselesidir. Şimdi, 
dediğiniz şekilde bunları saat 24 e kadar devam
lı tutulmasının malî portesi nedir, bilmiyorum. 
Ama memleketin asayiş ve emniyet meselesi do
layı siyle yani memleketin asayiş ve emniyet me
selesi mutlaka oranın daimi mesai halinde kal
masını gerektiriyorsa, Hükümetin bana, «Bunu 
sübvansiyone edeceğim.» demesi lâzım. Burada 
bana sizlerin yardım etmesini istirham ediyorum. 
Hükümet bana, «Bu hizmeti götür.» dediği an
dan itibaren ben götürürüm. Ama benim mas
rafımı, benim zararımı Hükümetin takabbül et
mesi lâzımdır. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Efendim, bâzı . 
hava meydanlarının işletmeye kapatıldığını işi
tiyoruz. Bunların miktarı ne kadardır ve kapat
ma esbabı mucibesi nedir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, imkân verirseniz bu hu
susu size yazılı olarak cevaplandırayım. Çünkü, 
bâzı cihazlardan dolayı tayyare meydanlarına 
büyük tayyarelerin inişlerine müsait olmadığı 
için kapatmaktayız. Ama, ne zaman açacağız; 
bu eksiklerin ne zaman tamamlanacağı belli 
olmadığı için size tatmin edici cevap veremiye-
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ceğinı. Yazılı olarak cevaplandırmama müsaa
denizi rica edeceğim. 

KEMAL GÜVEN (Kars) — Yazılı olarak 
cevaplandırmanızı kabul ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Naci Öktem. 
NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Efendim sual

lerimin bir kısmı sayın Bakan tarafından cevap
landırılmış bulunmaktadır. Yalnız şu suali sor
makla yetineceğim: İstanbul ile Ankara'da ça
lışan mototrenler 21 tane olduğu halde, bunla
rın 16 tanesi çalışmamaktadır. Devlet Demiryol
larının Eskişehir ve Sivas'taki atelyelerindc 
meşhur otomobilleri yaptığımıza ğörc, bunların 
parçaları oralarda yapılıyor mu ? 

İkinci sualim, işçilere ait bir Emekli Sandı
ğı var? Bu Sandık iflâs halindedir. İflâs halin
de olan bu Sandığını kurtarılması hakkında Ve
kil Bey bir şey düşünüyor mu? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Arkadaşlar; ben mesuliyeti de
ruhte ettiğim zaman elimizde - dizi tâbir ediyor
lar - 16 dizi mototren vardı. Bunun altısı işli
yordu, onu da tamirde idi. Tamir atelyesi An
kara'dadır. Mototren tamir atelyesine gittiğim 
zaman birtakım motorları tezgâhın üstüne koy
muşlar, etrafında çalışan işçiler gördüm. Ne ya
pıyorsunuz? Dedik, «Bunu tamir edeceğiz.» de
diler. Ne kadar zaman sonra hat üzerine koyar
sınız dedim, «Mümkün değil, yedek parçaları 
yok çünkü.» dediler. Bunlardan iki tanesi hariç, 
diğerlerinin yedek parçaları getirtilmiştir. Bun
ların yapılacak yerleri yapılmış ve hat üzerine 
konulmuştur. Diğer ikisinin de hat üzerine ko
nulması yakındır. 

İkincisi, Devlet Demiryollarının bir Emekli 
Sandığı vardır. Emekli Sandığı Kanunu teessüs 
etmeden evvel, Devlet .Demiryollarının işçi ve 
memurları bu Emekli Sandığına bağlı idiler. 
Fakat 1956 da Emekli Sandığı, işçi Sigortalan 
Kanunu çıktıktan sonra birçok işçi ve memur
lar Emekli Sandığı Kanununa tabi oldular. 
Emekli Sandığının 31 milyon liralık bir bütçe
si varken, burada inşaat kredisi vermiş olma
sı sebebi ile fena vaziyete düşmüş ve iki sene 
sonra da sıfıra müncer olacak durumdadır. 
Onun için işçi Sandığı ile'bilhassa temasa geç
tim. Bizim, Emekli Sandığımız işçi ve memur
larına, işçi Sigortaları Emekli Sandığına naza
ran daha fazla rüçhaniyet hakkı verdiğini be
lirttim. Bugün işçi Sigortaları işçisine, benim, 
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işçime Emekli Sandığından verdiğim haklan. 
veremiyor, ölüm, doğum tazminatları var, mik
tarlar daha fazla tutulmuş. Çalışma Bakanlığı 
haklı olarak müktesep haklara dokunamam, 
bunları benim alabilmeni için 90 milyon lira 
vermeniz lâzımdır, dedi. Ben gelmeden evvel 
dosya bu halde kapanmış idi. Şimdi işi yeniden 
ele aldım, oldurmak üzereyim. İşçi Sigortaları 
90 milyon lirayı almadan işçilerimi kabul ede
cektir. Bunu hallediyoruz. Emekli Sandığı ile 
olan ihtilâfı halletmek için .Hakanlıklar arası 
İktisadi Kurula gitmek mecburiyetindeyiz. Ya
kı nda halledilecektir. 

NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Çok teşekkür 
ederim. 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dalha sı
rada 8 milletvekili «sual için beklemektedir. 
Proigram ıgereğinee bugün ilki vekâlet 'bütçesini 
dalha çıkarmak mecburiyetindeyiz. Sual sora
cak arkadaşlardan bi'llhaısısa rica ediyorum; ya
zılı ve sözlü soru şe'klinde cevabının alınması. 
mümlkün «lan sualler şimdi sorulmasın. Ancak 
bugün için cevaplandırılması zaruri görülen 
suaıller sorulsun. 

iSayın 'Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİT LİOĞLU (Edirne) —Vazgeç

tim, ayrıca soracağım. 

BAŞKAN — Sayın Naz m i öızoğlu. 
NAZMİ ÖZOÖLU (Edirne) — 1960 senesin

de 8 nc'i aıyın 16 sıyla, 9 ncu ayın 15 i arasın
da Devlet Demiryolları hareket personeline 
fazla "mesai paraları verilmemiştir. Acaba Sa
yın Vekilimize verilmediğine dair bir .müraca
atta bulunuldu mu? 

ULAŞTİRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Verilmiş olması lâzımdır. Bu şe
kilde ^verilmediğine dair çok müracaatlar oldu. 
Faik at bulgun.... 

NAZMİ lÖZOĞUL (Edirne) — Bugüne ka
dar fazla mesai karşılıkları verilmemiştir. 

BAŞKAN —• ıSaym Öızıoğul bu şekilde soru
ların cevaplarını yazılı olarak alabilirsiniz. 

NAZMİ ÖZOĞUL (Devamla) — Efendim/ 
(o Ihalde şu sualimin cevaplanmasını rica edece
ğim: Beş Yıllık Kalkınma Plânında Uzunköp
rü ile 'Edirne arasında tren hattı yapılacağı ma
lûmdur. Bu hususta Bakanlığın hazırlıkları 
var mıdır? 
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(Devamla) — Efendim, bu işleri Bayındırlık 
Bakanlığı yapıyor, bize devrediyor.- Bunların 
'sadece işletmesi bize aittir, inşa işi Bayındırlık 
Bakanlığına aittir. 

BAŞKAN — Şehmut Aslan. 
ŞEHMUZ ASLAN (Diyarbakır) — Efen

dim PTT idaresinde çalışan birçok metnimin 
terfi edemediği hakkında birçok şikâyetler al
maktayız. Bunların zaten maaşları da çok aız 
olduğu iç'in böyle terfilerinin geciktirilmesi ha
linde müşkül durumda kalmaktadırlar. Bunla
rın terfilerinin sağlanması hakkında ne düşün
mektesiniz ? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Defamla) — 1963 bütçesi içinde bunu halle
deceğiz. Bu seme içinde kadrosuzluk yüzünden 
terfi etmemiş memur kalmıyacaktır. 

HİLMİ BAYDUR (Muğla) — Efendim, Ce
nup ısalhiıllerim'izin kapısı olan Marmaris iske
lesi ilki sene evvel bir kaza geçirmiştir; tamir 
edilmemiştir. Acaba tamirinin teşriine imkân 
lyok mudur? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — İmkân vardır, üzerindeyiz. 

HİLMİ BAYDUR (ıMuğla) — İkincisi, bir
çok turistlerin geldiği Marmaris'te 1957 den be
ri PTT binası tahta barakadan ibarettir. Bir
çok ecnebi turist gelip gitmektedir, ayıp olu
yor. Acaba PTT binası yapmak imkânı yok 
mudur? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Posta, telgraf binalarının yapıl
ması, Umum Müdürlük tarafından kararlaştı
rılmış ve hazırlanmıştır. Bendenize henüz gel
medi. Bana getirdiklerinde tetkik edeceğim. 
Uygun.görüldüğü takdirde Marmaris'i de he-
sa!ba katarız. 

HİLMİ BAYDUR (Devamla) — Üçüncüsü, 
cenup şehirlerimize vapur seferleri ancalk 15 -
20 günde bir yapılmaktadır. Bilıhassa narenci
ye bölgelerinde malhsulün ihracedilebilmesi için 
'güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Hiç. olmazsa na
renciye mevsiminde, buna aidolmak üzere ihti
yaca yetecek şekilde vapur seferleri tertibedil-
mesi mümkün müdür? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Bizim için iktisadi olursa tertibi 
mümkündür. Artık bundan sonra hizmetimizi 
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ancak iktisadi yerlere götürebileceğiz. Bizim 
için 'kârlı ve kazançlı olursa tabiî ki koşarız. 

FARUK KÜRELİ (Çorum) — Hava kaza
larında büyük şehirlerin .'korunması için büyük 
şehirler üzerine raslııyan yolların kapatılması 
ve belirli yerlerde geliş ve gidişin sağlanması 
için ne düşünmektesiniz? 

ULAŞTIRMA BAKANİ RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, bu mesele beynelmilel 
bir meseledir. Yalnız bizim bakımımızdan düşü
nülmesi mümkün değildir. Beynelmilel hatlar 
vardır, mesafeler vardır. O bu işlerin haılli için 
beynelmilel olarak tosbit mesafeler içinde uçuş 
vardır. ıBu hususu bizim Ulaştırma Bakanlığı 
olarak tesbit ötmemiz mümkün değildir. 

SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 
Efendim, Ankara'da Doğuya giden trenler ile 
Batıya giden trenler-arasında bir fark olduğu 
göze çarpmakladır. Bu hizmet farkını gidere
cek tedbirlerin alınması düşünülmekte midir? 

ıBir de, Doğuya acaba Mototren tahsisi müm
kün müdür? Bunların cevabını rica edeceğim. 

ULAŞTIRMA ıBAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim, vapur durumumuz .gör
düğünüz gibidir. Yeni imal edeceklerimizi sü-
atle imale geçeceğiz. Ben de bir Doğıı çocuğu 
almam itibariyle, bu defa Doğuya talhsis etti
receğim, ama bugünkü imkânlar içinde iktisa
di olarak -düşünmek lâzım olduğu için, nerede 
trafik fazla ise, rağbet varsa konforu daiha çdk 
oraya veriyoruz. Ama bu böyle mi olmalıdır? 
Doğuda konfor olmamalı mıdır? Bugünkü im
kânlarımız içinde emin olunuz ki, daha iyiye 
götürmek 'imkânlarına sa'hibolsam yapacağım, 
fakat bundan sonraki mesai ve faaliyetimde, 
bunun bilhassa arkadaşlarımla birlikte titiz
likle üzerinde duracağız. Emin olmanızı rica 
ederim. 

BAŞKAN — Sayın Asım Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — Muhterem Bakan, 

5 yıllık kalkınma plânının tatbikatını yürüt
mek üzere muhterem bakanlığınıza bağlı İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri ve ortaklıklarının kal
kınmaları için, geçen sene neşredilen uzman ra
porları da dâhil olmak üzere, halen Meclisin 
Karma Bütçe Komisyonunun Su Komisyon ra
porlarında çok zayıf oldukları görülen Bakan
lık merkez teşkilâtı mı yürütücü unsur olacak
tır. Yoksa zatıâliniz şahsan mı yürütücü rolü 
oynıyacaksmız ? 
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(Devamla) — Merkez teşkilâtı, yürütücü rolü 
oynıyacaktır. Bunu, bir işi bitirdikten sonra de
ğil, bitirmeden evvel ışık tutacak vaziyete ge-
tirmemez lâzımdır. Yoksa benim şahsan yapa
bileceğim sadece bir murakabedir. Bu muraka
bede aksaklıkları telâfi etmek mecburiyetinde
yiz. Yoksa, bunu kıymetli arkadaşlarım bulun
madıkça benim halletmem mümkün değildir. 
Şimdiye kadar, Bakanlığın Hukuk Servisinde 
ve diğer servislerinde kaliteli elemanın bulun
mayışı mevcutların zayıf oluşu sebebi ile çalış
malarımız randımanlı olmamaktadır. Karayol
ları Dairemiz vardır. Bu dairenin vazifesi kara
yolları nakil vasıtalarını kontrol etmektir. 
Kadrosuzluk yüzünden buraya gerekli eleman
ları alamamaktayız. Bu noksanların giderilmesi 
için Teşkilât Kanunumuzu en kısa zamanda ge
tirmeyi düşünmekteyiz. Bugünkü vaziyette de
diğim şekilde elemanı bulmama imkân yoktur. 
Onun için Teşkilât Kanununu bir an evvel ge
tirmek mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Yahya Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (İçel) — Turfanda 

meyva ve sebze iç payasalarımızda çok para 
ediyor. Frigorifik uçak ve tren tesisleri bu hu
sus için düşünülüyor mu, bu bir. 

Mersin Limanında tehlikeli bir durum var
dır, deniz itfaiyesi yoktur. Buranın bu ihtiyacı 
karşılanacak mı? 

Kıbrıs'a uzun zamandan beri Mersin'den fe
ribot işletileceğinden bahsediliyor. İşletilecek 
midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Feribot işletmesi, maalesef 5 yıl
lık plânın içinde değildir. Fakat sonradan, Hü
kümet olarak, vâki şikâyetler üzerine bunun 
lüzumuna kaani olduk. Basın - Yayın ve Tu--
rizm Vekili ile müştereken iktisadi kurula bir 
taleple gideceğiz. İktisadi kuruldan, Hükümet
ten çıkacak bir kararla beş senelik plân içinde 
bunu mütalâa edeceğiz. Bize cazip teklifler var
dır, bunu bu sene realize edeceğiz. 

İki tayyaremizi yaş meyva ve sebze naklede
cek hale getirilmiştir. Geçen seneden beri bu işe 
devam etmekteyiz. Bu iş pahalıya mal olduğu 
için gidiş veya dönüşte başka bir yükle teçhiz 
etmek ve meyva ve sebze maliyetini düşürmek 
için gayret sarf ediliyorsa da bu iş pahalı oldu-
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ğu için hiç kimse bizden tayyare kiralamamak-
tadır. Yalnız, dediğiniz Cenup hattında bu dü
şüncemiz yoktur, frigorifik vagonlar için. Bun
lar yalnız Sirkeci'den itibaren Avrupa'ya var
dır, Cenup için yoktur. 

BAŞKAN — Son olarak, Sayın Bahtiyar 
Vural, buyurun. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Ben da
ha evvel rica etmiştim. 

BAŞKAN — Doğru efendim, zühul oldu, 
Geçioğlu arkadaşımızın hakları var. Buyurun 
siz sorun. 

MEHMET GEÇİOĞLU (Adana) — Efen
dim, Adana'da Devlet Demiryollarınca menafii 
umumiye namına arsa istimlâk edildiği malûm
dur. Bu arsalara oradaki teşkilât ev yapmıştır, 
hattâ bu arsaları alıp satanlar da vardır. Bun
lar hakkında ne gibi bir muamele yapılmıştır? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi; istasyonda bir geçit köprüsü yok
tur. İstasyon memurlarının çocukları yaz kış 
buradan geçmek mecburiyetindedirler. Bu durum 
muvacehesinde çeşitli vukuat olmaktadır. Bu 
hususta bir düşünceniz var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Efendim bu mevzua Bütçe Komis
yonunda temas etmiştiniz. Ondan sonra bu me
sele ile meşgul oldum. Hakikaten Adana'da, 
bidayette işçi ve küçük maaşlı memurlar için 
bir kooperatif kurulması cazip teklifi ile gelin
miş, maalesef büyük maaşlı, büyük unvanlı me
murlar da bu kooperatife girmişler ve ucuza 
elde ettikleri arsaları bugün fazla fiyatla sat
mış olanlar da var veya satmaya hazır olanlar 
da var. Bu ıd'osyanın hazırlanmasını ve işin 
mahiyetinin Ibana 'getirilmesini emrettim, dosya 
Ihazırlanmakta'dır. Beyefendi. 

MEHMET GEÇÎO&LU (Adana) — 'Teşek
kür /ederim. 

ULAŞTIRMA BAIKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Ve (bunlardan Ibir taneöi (beni 
mütemadiyen gazetelerde 'afişe edenlerden 'bi
risi' eski hukuk müşavirlerümdendiir. Kendisi
ni tekaüde 'sevk ettiğim için Ibunu yapmaktadır, 
•bakan kanun ve ahlâk dersi veren birMdir, ma
alesef. 

MJBHM3HT GEÇİOĞLU- (iDevamla) — Geçit 
köprüsü hakkında da malûmat rica edeceğim. 
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((Devamla) — Bunun beş senelik plânla tahak
kuk etitirilmesü mümkün (değildir. 

(BAHTİYAR VURAL (Kars) — Doğu Eks
presi Erzurum'a kadar reSt'oranlı ıgider, andan 
sonra yok. Oradan Kars'a kadar »gidenler çok 
sıkıntı çekiyorlar. Acaba reStioranlı olarak 
temdidetmek mümkün müdür? 

ULAŞTIRMA BAKANI BÎPAT ÖÇTEN 
(Devamla) — Olur, bu mevzuu da tetkik lede-
lim. Erzurum'a kaıdar gi'ttfikten sonra benim 
şahsi (kanaatimi sorarsanız oradan Kars'a ka
dar da (gitmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — ıSayın Fevzi Ceylân buyurun 
siz de sorun sualinlilzi. 

FEVZİ CEYLÂN (ISamsun) — Efendim 
Samsun limanı yapıldıktan sonra tren hattının 
antrepolara kadar 'gitmesi de icabederdi. Fa
kat bu yapılmamıştır. Acaba Karayolları ile 
idare arasında bir ihtilâf var da ,onun için mi 
yapılamıyor? Bunlda bir anlaşmazlık 'olsa gerek
tir. Bu hususta malûmat rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 
(Devamla) — İstimlâk meselesi mevzuubahis-
tir. Bu tatil devresinde mahallînde tetirik et
mek ve karar vermek istiyorum. Yakında hal
ledeceğim. 

BAŞKAN — ISualler bitmiştir 'efendim. 
ULAŞTIRMA BAKANI RİFAT ÖÇTEN 

(Devamla) — Hepinize teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Son soz Yeni Türkiye Parti
si Meclis Grupu adına Sayın Ahmet Çakmak'ta. 

Bu arada müsaadenizle, bîr açı'k oylamanın 
neticesi alınmıştır. Okutuyorum. 

Açık oyunuza sunulmuş olan 19Ö2 malî yı
lı Bütçıe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısına verilmiş 
oyların neticesini arz ediyorum. 

Oy sayısı : 316 
Kabul : 393 
Ret : 13 
Çekinser : 10 
Tasarı kanunlaşmıştır. 
Y. T. P. ORUPU ADINA AHMET ÇAKMAK 

(Bolu) — Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, şu beş dakikalık süre içinde Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki ıgrupu-
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muzun ıgtöıtiişünü eksik kalan kısmı olan Türk 
Havayolları bütçesi hakkında mâruzâtta bu
lunacağım. 

1956 yılında 60 milyon Türk Lirası itibarî 
sermaye dle faaliyete 'geçen ve aynı zaımanda 
(hususi sermayenin de iştiraki sağlanan Türk 
Havayolları Anonim Ortaklığı Ibu kuruluş yı
lında Heron ve Disitri 3 tipi uçaklarla hizmet 
görürken, igerelk iç ve gerekse dış «Seferlerde ge
nişleyen ülhtiyaçları karşılamak maksadiyle fi
losunu Vaykant ve Ef. 27 uçaklarla teçhiz ey
lemiştir. Bu ıcilhazlanma dlolayısiyie, 106*2 yı
lı sonu itibariyle 28 500 000 lira kısa vadeli ve 
148 028 000 milyon lira da uzun vadeli olmak 
üzere 17<1 528 000 Türk Lirası borçlanmıştır. 
Sayın Bakanın da az evvel ifade ettiği gflbî, 
ortaklığın 'kuruluşundan itibaren işletme açık
ları artmış B61 yılında 21 553 080 Türk Lirası
na yükselmiş ve bazen alman zecrî tedbirlerle 
bu açık 1Ö*6S2 yılında 17 milyon liraya düşürül
müştür. 'îmşaallaih (1963 yılında bu açık 14 mil
yon liraya düşürülebilir. 

Türk Havayollar. Anonim Ortaklığının bu 
zararlarına, malî ve iktiisadli vaziyetin normal 
inkişafını kaybetmesi dolayısiyle vatandaşın 
iştira gücünün zayıflaması ve kara nakil vası
talarının süratle inkişaf etmiş olmasını sebep 
göstermek mümkündür. Diğer taraftan Türk 
Havayollarının beynelmilel hatları, diğer dev
letlerin beynelmilel hatları seviyesinde ve mü
saittir. Ancak diğer ecnebi şirketlerin ellerin
de jetko uçaklar vardır 'Havayollarının elindeki 
m'otorlu Vaykant uçakları ile rekabet yapıla
maz hale ıgelimiştİT. Bu sebeple Türk Havayol
larının bilhassa dış seferler bakımından poli
tikasını tâyin etmek zaruretine şiddetle ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ya Havayolları elindeki uçak
lar yenilenmeli veyahut da ecnebi şirketlerin 
ortaklığı kabul edilmelidir. Biz beynelmilel 
hatlarımıizm ecnebi ş&rketldre, 'ortaklık olarak 
da olsa teslim etmemizi, İTürk havacılık kabi
liyeti ve menfaatleri ile bağdaştıramıyoruz. 
Tavsiyemiz, dış seferleri, diğer beynelmilel şir
ketlerle rekabet edecek şekilde yapmak üzere 
yeniden te^hizatlaromaktır. 

Arkadaşlarım, 
Dış seyahat mevzuunda Hükümetin bir ka

rarı vardır. Resmî sektöre tabi memurların, 
dış seyahatlan 'Türk Havayolları uçakları ile 
yapmaları ieabetmektedir. Buna rağmen bu 
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kararnameye ne Kamhiyo Daire'si 've ,ne de res
mî ısektör memurları riayet etmemektedirler. 
Bu 'suretle dMviz 'ziyama ve jnüelssese zararına 
sebe'bölunmaktadır. Sayın Ulaştırma Balkanı
nın bu mevzu üzerinde -de ciddiyetle durması
nı temenniye şayan görürüz. 

Mu'hlt e re m a rlk aıdaşl a. r, 
Türk Havayolları işletmesi aynı 'zamanda 

hava meydanları işletmesin!i de (beraber yürü
türken l'95i6 yılında Hava, Meydanları işletmesi 
ayrı (bir .'teşekkül, 'halinde kurulmuş ve müliha'k 
bütçeli Devlet Hava 'Meydanları Genel Müdür
lüğü haline getirilmiştir. 

Devlet Haıva Meydanları Genel Müdürlüğü
nün vazifesi, uçuş emniyetimi en iyli bir şekilde 
temin için (gerekli çalışım alan yapacak ve mey
dan cilhazlanmasını ive (bakımını ifa edecek ve 
bu .suretle uçuş emniyetini muidern 'cihazlarla 
'beynelmilel hava meydanları hizmetleri seviye
sinde yürüteçe'ktir. 

5 yıllık plân irterisin'de ciddî mıesai 'sarf edi
lerek uçuş emniyetini kâmil (bir mânada 'sa'ğla-
maJsı için bu Umum Müdürlüğün süratle mey
danları fennî araçlarla 'te(%:izatlandiTiması ve 
Türk 'semalarındaki uçuş emniyetini te'k elden 
idare etmesi temenniye şayandır. 

»Sayın Bakana izahatından dolayı teşekkür 
eder, Y. 'T. P. Grupu adına, bütçenin Ihayırlı 
ve (başarılı olmasını dilerim. 

Hürmetlerimi ısunarım. (Alkışlar) 

BAŞrvAN — Kifayet önergeısini 'okutuyo
rum. 

Sayın Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı ve Devlet Hava Mey

danları (bütçeleri üzerinde kâfi derecede 'gö
rüşülmüştür. Müzakerelerin yeterliğ'inin 'oya 
ıkonulma'sını arz ve teklif ederim. 

Balıkesir 
öeva't Kanpulat 

21 . 2 . 1963 O : 1 
I 'BAŞKAN — İbrahim Sıtkı Hatip'oğhı. Ki

fayet aleyhinde. 
İBRAHİM SITKr H A T İ P O G B U (Ankara) 

— Pek muhterem Balkan, değerli 'milletvekili 
arkadaşlarını, ben şalhisaaı konuşacağını kadarı
nı konuşmuşum dur. Şalhsım için kifayettin aley
hinde s'öz istemedim. Yallnız ben de dâhil, çok 
iyi niyetli1 Mühteı^m Reisimin. sa(bnnı tüketen 

I «anki uzun bir konuşma yapuyonnuşcaısına 
Bayın Vekile bir sual sormak m e cibilliyetinde 

I kaldım. Bu zorlamalar gruplıard/an sonra mil
letvekillerine söz verilim eden yeterlik önergesfr-
n'in verilim iş olmıaısınrn tabiî bir neticesidir. 

I Bu d aka çok zaman kaybına, seıbelboluyor. Yük-
I sek Heyetiniz tensip buyururaa, grup sözcü

lerinden sonra hiç. olmazsa, üç milletvekiline, 
lehinde, aleylıi'nde ve üzerinde söz verilsin. Uç 
'miil'1/etvekili konuştulktam sonra yeterlik öner-

I ıgeler'inin oyıa konııılmıası uygun olur. Takdir 
J Yüksek Heyetinizindir. Ben, (bugünkü bu 
I yeterliğin; aleyiıinde değilim. 

I BAŞKAN — Bu önergenin aleyhinde söz is
temediniz mi, Sayın Haiiiploğlıı ? 

İBRAHIM: SITKI HATIPOĞLU (Ankara) 
— izah ettim efendim. 

BAŞKAN — Aley'ilbnde değiılinı. diye ifade 
etltiniz sonradan. Yeterlik önergesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştii'. 

Ulaştırınca Bakanlığı ve bu bakanlığa bağlı 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin! tümü üzerindeki görüşme
ler bitti. 

Ulaştırma, Bakanlığı bütçelinin. bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kafbııl 
edenler... Kabulı etmiîycnler... Kaibul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bugün saat 20 de toplanılmak 
üzere oturanına, ara veriyorum. 

| Kapanma saati : 18.30 



Î K Î N O t OTURUM 
Açılma saati : 20,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Perruh Bozbeyli 

KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Mithat Şükrü Çavdaroğlu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Efendim, biraz geciktik, Riya
set Divanı toplantı halindeydi. 

Müzakerelere devam ediyoruz. Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerinde konuşmalar 
bitmiş, bölümlere geçilmesi kararlaştırılmıştı. 
Bölümlere geçiyoruz. 
B. 

101 

201 

202 

203 

206 

207 

209 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul ödemler... 
Etnıdyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edeni-er... 
Etmiyeulef... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edcnkr... 
Etmıiyenler... Kabul edil mistir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiye.nler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 

Lira 

12 000 

4 439 002 

1 988 980 

73 500 

B. 

210 

217 

301 

302 

503 

304 

305 

306 

307 

308 

yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etkiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul odonWr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edeni-er... 
Etmıiyeaıler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lana 
405 000 

4 200 

4 355 

70 000 

81 500 

30 000 

92 000 

112 500 

108 250 

213 001 

30 000 

48 — 
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309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 

408 

416 

417 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

653 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeıüer... Kabul edilmiştir. 
Yüksek istişare Kuruluna üye 
olarak iştirak edeceklerin hu
zur haklariyle yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu ge
nel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Liman idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle 
başka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hava trafik kontrol kursu 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
G-eçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım -
Bakanlık memur 
demlerinin öğle 

Yardımlar 
ve müstah-
yemeklerine 

B:56 
Uira 

16 500 

4 500 

50 000 

800 000 

40 500 

20 000 

3 001 

200 000 

5 000 

3 001 

21 

701 

703 

705 

781 

2 .1963 0 : â 

yardım olmak üzere yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve 
satınalmalar 

İstimlâk ve satmalma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makina ve teçhizat satmalımı 
ve esaslı onarımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dira 
20 000 

70 000 

88 000 

490 000 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı bütçesi mü
zakere ve kabul edilmiştir. 

4. — Devlet Havameydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon 
Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, C. 
Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı : 76, C. 
Senatosu S. Sayısı : 29) (1) 

BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi G-enel Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerin
de görüşmeler bitmiştir. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatı-

(1) 76 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 29 S. 
Sayılı basmayazısı ise, C. Senatosunun 5.2. 1963 
günlü 40 nc\ Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 
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rımlar dışında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 31 286 300 
ve yatırım giderleri için de, bağlı (A/2) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 37 923, 000 
lira ödenek verilmiştir. 

201 

202 

203 

204 

& 
îkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmliyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanuna göre 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 

207 

210 

218 

.Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince 
verilecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dira 

1 021 547 

18 170 445 

565 851 

21. 
İB. 
221 

20 150 

1 401 281 

3 600 

6 300 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

407 

408 

2 .1963 O : 2 

Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

"Üçüncü kısım • Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanuna göre öde
necek tedavi gider ve yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderlerd 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geliverilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Artırma, eksiltme ve ihale 
komisyonlarına iştirak edecek 
üyelerin huzur hakkı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lim 

7 500 

96 500 

991 000 

60 000 

186 500 

527 240 

708 195 

762 000 

6 000 

773 288 

7 500 

1 000 

1 000 
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B. 
412 

4J4 

417 

418 

419 

420 

426 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

505 

Sıhhi malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vergi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Meydan hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslara ka
tılacakların yolluk ve güder
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1939 - 1961 yılları borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
40 000 

70 000 

155 000 

18 000 

50 000 

4 616 400 

40 000 

260 000 

275 000 

215 000 

50 000 

50 000 

230 000 

B. 

653 

70! 

703 

705 

741 

761 

771 

Altıncı kısım - Yardımlar 
DHMİ Memur ve Müstahdem
leri Yardım ve Biriktirme San
dığına 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
T - Onarımlar 

Bina ve pist onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 
Makimi ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
II - İstimlak ve satınalmalar 

İstimlâk ve satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - "Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
Yeni yapı ve esaslı onarım
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, çift
lik binaları, tamirhaneler, 
depolar v. s. satıualması, 

yapımı ve onarından 
Fabrika, imalâthane, çiftlik 
binaları, tamirhane ve depo-
•lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler..-. Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
Pist, hangar, meydan yolları, 
spor sahaları, kuyular, ağaç
landırma, otopark yerleri, te
lefon, telgraf tesisatları, elek-

İflra 

100 000 

150 000 

287 000 

2 400 000 

772 630 

4 827 370 

70 000 

46 — 



M. Meclisi B : 56 
B. Lira 

trik hatları, havagazı, haricî 
su lâğımı, fosseptik ve kanali
zasyon tesisatları yapımı, ba
kımı ve idame giderleri 6 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
IX - Makimi ve teçhizat alım

ları ve esaslı onarımları 
78J Makimi ve teçhizat satmalı

mı ve onarımı 2İ 286 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 237 sayılı Kanıma göre sa-
tmalınacak taşıtla r 1 930 000 
BAŞKAN — Kabıfl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi eetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İslet
mesi Genel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılın
da elde edilecek gelir, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 69 209 .'î00 lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
.1. İşletme gelirleri 8 975 000 

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

2 Hazine yardımı 55 228 000 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Gecen yıldan devreden nakit 5 006 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Kava Meydanları İş
letmesi Oenel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinin (her birinin 
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dayandığı hükümler, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsiline 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
ımiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 8656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren (hizmetlilerine ait 
(kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde .gösteril
miştir. 

IBu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarı
sı ile 'Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
(Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır, 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile Iberalber 
oya .(sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

CVfADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letin esi Genel Müdürlüğü kuruluşu baklandaki 
(6686 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
(gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
oya sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları (bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertiplerinden karşılığı bulunan 
«borçlar ilgili oldukları ıhizmet (bölümlerinden 
bu (bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten : 

1939 - 1961 Devlet Hava Yolları ve Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi 'Genel Müdürlüğü 
bütçe yıllarına ait olup da Mühaısebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde (bulunan borçlar, 1963 yılı bütçesinin ilgili 
Ihizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü kıısım bö-
drümlerl ile yatırım bölümleri bakiyelerinden 
eski yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlı
ğınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Gider (bölümlerinden yakı

lacak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gıösteriilmiştir. 

(BAŞKAN — (Maddeyi oya sunuyorum; ka
bul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1903 tari
hinde yürürlüğe girer. 

(BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Btmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞIKAN — Maddeyi oya sunuyoruım; ika-
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü hakkında ıstötz isteyen1?. Yok. 
Tasan açık oylarınıza sunulmuştur. 

[BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, ıbu mev
zuda İblir hususu hatırlatmak isteriz. Riyasetçe 
(müşahede edilen adedden fazla oy (pusulası çıktı
ğı görülmektedir. Sebebi ibizce malûm olmamak
la beralber arkadaşlarımın dikkatini çekeriz. 

C) Çalışma Bakanlığı (bütçesi, 

(BAŞKAN — Şimdi Çalışma (Bakanlığı büt
çesine geçiyoruz. 

i lk söz, M. P. Meclis Grupu adına Memduh 
Erdemir'dn. 

Buyurun. 
MÎLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM

DUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Çalışıma Bakanlığı 1968 yılı bütçesi üzerin
de Millet Partisi Meclis Grupu adınla söz al
mış bulunuyoruz. 

Yüksek fleyetinizce bilindiği) üzere, memle
ketimizde, sosyal politika problemleri en hara
retli bir şekilde münakaşa' edilmektedir. De
nilebilir ki, iktisadi kalkınmanın muvatfiaki-
yeti müstakar bir sosyal politikanın takübe-
dilmesine ve içtimai meselelerin en kısa bir za
manda halledilmesinle bağlı bulunmaktadır. 

Kalkınmamızla sıkı salkıya ilgili 'bulunan 
bu sosyal meseleler, hiçbir zaman statik de
ğil, bilâkis canlı ve hareket halindeki mesele
lerdir. Her hangi bir eemiyetin bünyesindeki 
muhtelif sosyal sınıifflann, hepsinin birden 
daimıa yanyana ve tam bir muvazene içinde 
bulunma©ı befl&enemıez. Sınıflar arasırıdalki 
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ahengi tam ve mükemmel olaralk tesis etmiş 
Ibuulnan milletler ise, hiç şüphe yok ki me
sutturlar. 

Bu sebeple, Millet Par tM Meclisi Grupu, 
emek sahiplerinin hayat şartlarının ıslahını, 
sosyal meselelerimizin başında telâkki etmek 
tedir. Çalışanların insanca bir hayat sürmesi 
temin edilmedikçe istenilen randımanın alın
ması mümlkün olamaz. İstismar edildiğine 
inanan ve yarınından endişeli bulunan bir in
sanın işine şevkle sarılması beklenemez. Emek 
ve sermaye arasında âdil münasebetler ku
rulmadıkça içtimai sulh ve sükûn sağlanamaz. 

Ferdî, işsizlik, açlık ve sefalet korkusun
dan kurtarmak ve zayıfları korumak devle
tin başlıca vazifesi tflmjalidır. Zamanımızda; 
devletlin sosyal adalet ve sosyal güvenlik 
tedbirleri ile bu vazifeyi1 yüklenmesi, müfrit 
solcu cereyanlara karşı tesirli bir mücadele 
ve müdafaa vasıtası telâkki edilmektedir. Bir 
cemiyette baikifki sulih ve sükûn ancaîk bu yol
dan temin edilebilir. Yeni! Anayasamızın be
nimsediği! sosyal devlet telâkkisi iktisadi kal
kınmada daimıa göz önünde bulundurulmalı
dır. 

Bu vesile ile, İngiltere'nin sosyal sigorta 
plânını hazırlıyan, ingiliz İktisatçısı ve devlet 
adamı Bevemdge'in : «İşsizliğin toplumdaki 
en büyük tahribatı, yarattığı sefalet değil, 
doğurduğu korku ve kindir.» sözünü, bu saha
da bugüne kadar müspet bir icraat yapma
mış bulunan Hükümete hatırl atamayı vazife sa
ylıyoruz. 

Bu itibarlardır ki, Millet Partisi Meclis 
Grupu, işsizliği gidermek uğrunda gösterilmiş 
olan ve bundan böyle gösterilebilecek bütün 
gayretleri az bulmıakltadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimiz için en kıymetli servet olan 

insan gücü m/aalesef israf edilmektedir. Esa
sen, balkımızın temayül ve geleneklerinden do
ğanı ve taibiî şartlarla dayanan geniş ölçüde bir 
gizli işsizlik mevcut bulunmaktadır. 

İleri ve demokratik memleketlerde hemen 
hemen halledilmiş bulunan işsizlik konusu, 
Türikiye için, her şeyden evvel bir sanayi me
selesidir. Beş Yıllık Plân döneminde derpiş 
olunan' yatırımların mühim bir kısmının enf-
râstrüiktür yatınım olması, bu plân dönemin
de devamlı bir istihdam hacminin sağlanmasın-
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da güçlük çekileceği kanaatini uyandırmakta
dır. 

1963 yılı uygulama programının «istihdam 
ve insan gücü,» kesiminde, bir milyon 300 bin 
kişinin işsiz kalacağının açıklanmış olması bu 
kanaatimizi teyidetmektedir. Yine bu kesimde : 
«Artan iş gücünün şehirlere ölçüsüz bir şe
kilde akımını önlemek için tarım bölgelerin
deki gizli işsizliğin azaltılmasını sağlıyacak, 
küçük el sanatları gibi, tarım dışı çalışmaların 
toplum kalkınması programı çerçevesi içinde 
artırılması teşvik edilecektir.p> İbaresi tedbirler 
meyanmda yer almaktadır. Bir hizmet asgari 
bir masrafı gerektirdiğine göre, bu hizmetin 
yapılabilmesi için lüzumlu meblâğı bütçenin 
fasılları arasında görmek mümkün değildir. 
Bu, suretle 1963 porgramında alınacağı belir
tilen yükariki tedbirin kuru bir hayal olduğu 
gerçeği meydana çıkmaktadır. 

Yukarda bahsettiğimiz gizli işsizliğin tev-
lidettiği âtıl iş gücünün değerlendirilmesini, 
memleket şümul bir problem telâkki ediyoruz. 
Çalıştırılamıyan bu gücün vüsati ve önemi, an
cak : kifayetli iş piyasası etütleri ile tesbit olu
nabilir. 

Hükümet Programında ehemmiyetle yer 
alan bu hususun 1963 yılında mütaakıp yıl
larda no şekilde halledilebileceğine dair 'bir 
emareyi Çalışma Bakanlığı bütçesinde göreme
mekteyiz. 

1963 yılı bütçe tasarısının tümü üzerindeki 
mütalâalarımız meyanmda, ihracettiğimiz zirai. 
ve sânayi maddelerin memleketimizde kıy
metlendirilmek suretiyle harice satılmasına 
mütedair ileri sürdüğümüz kanaat ve temen
nilerimizin, işsizliğin giderilmesi bakımından 
da ayrı bir ehemmiyet taşıdığını yeri gelmiş
ken ifade etmek isteriz. 

Diğer taraftan, sanayiin kurulmasına, geliş
tirilmesine ve istihsale yönelmesine tesir ede
cek faktörlerin başında, sıhhatli ve bilgili bir 
iş gücünün temini keyfiyeti gelmektedir, işçi 
eğitimi bakımından ehemmiyetli olan bu hu
sus, üzerinde önemle durulması gereken nok
talardan birisidir. Bu itibarla, işçi eğitiminin, 
her şeyden evvel genel eğitime dayanması Mil
let Partisi Meclisi Orupunun temel kanaa
tini teşkil 'etmektedir. Bu temel inancımızı be
lirttikten sonra; ;| 
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: - 1 . - 3457 sayılı Kanunun bugünkü. ihti

yaca cevap verecek şekilde tadil edilmesini, 
2. Çıraklık Kanununun hazırlanarak, bir 

an evvel Büyük Meclise, getirilmesini, 
,3. • işçi eğitimi ile ilgili meselelerde;, dev

let,- iş -veren ve işçi temsilcilerinin katılacağı 
salahiyetli^ bir komitenin faaliyete geçirilme
sini, • .• 

işçi eğitiminin halledilmesi yönünden ula
şılması zaruri dik merhale sayıyoruz. 

Çalışma Bakanlığının bütçe tasarısında rast* 
lıyamâdığım'ız eğitim çalışmalarının, yapıla
cağını ummak ve bu yolda 1963 programının 
ön gördüğü şekilde Millî Eğitim, Bakanlığı ile 
bir koordinasyona . gidiliyorsa, bunun finans
manının ne suretle temin edildiğini öğrenmek 
isterizr' • • - • 

Muhterem arkadaşlar, 
Çalışma Bakanlığı bünyesinde tetkike değer 

gördüğümüz müesseselerden birisi î^ ve "işçi 
Bulma, diğeri ise İşçi Sigortaları Kurumudur. 

iş ve İşçi, Bulma Kurumu, iş/arz ve talebi
nin denkleştirilmesi, memleketteki iş gücünün 
tanzimi gibi son derece ağır ve 'Bütün""' memle
kete şamil bir âmme hizmetini'ifa* etmektedir. 
tş ' ve işçi Bulma' Kurumuna tahmil •••• olunan 
hizmetin miktar ve şümulü dikkate alınmadan, 
-'mâlî kaynaklarının, özel idare ve "belediyelerden 
alınacak" hisselere inhisar ettfrilmîiş olması, 
sadece hizmetlerin aksamasına sebebolmamış, 
aynı zamanda 17 seneden beri faaliyette bulu
nan Kurumun inkişaf etmesine de mâni ol
muştur. 

- -Sağdan,, soldan temin edilen ve miktarı ön
ceden bilinmiyen meçhul tahsisatlarla, geniş öl 
çüde ve belirli hizmetlerin yapılması müm
kün değildir. Bu sebeple iş ve işçi Bulma 
Kurumunun görevlerini lâyikiyle ifa edebil
mesi ve gelişmesi ve gelişmesi için gerekli tah
sisatın, doğrudan doğruya Genel Bütçeden ay
rılması görmüş olduğu âmme hizmetinin mut
lak bir icabı telâkki edilmelidir. 

Bu itibarla Hükümet Programında : «iş ve 
işçi Bulma Kurumunun daha sağlam gelir 
kaynaklarına kavuşturma imkânları aranacak
tır,» şeklindeki vâki sarih taahhüdün bugü
ne kadar gerçeşleştirilmemiş olmasını üzüntü 
ile karşılamaktayız. 
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îş ve işçi Bulma Kurumunun yeteri (kadar 

eglir. ve teşkilâttan mahrum , ıslaha muhtaç 
bu âcil durumu muvacehesinde; bu Kuruma 
•verilebilecek ilâve vazifeler meyanında, Beş 
Yıllık Plânda derpiş olunan işsizlik, İşsizlik 
Sigortası mevzuunun yürütülüp yürütülemiye-
ceğinin münakaşası bir tarafa, ağır geçim 
şartları karşısında ailesinin maişetini temin 
edecek kadar değil, kendisi için dahi bir lok
ma ekmeği bulamadığından ötürü yuvasını 
ve yurdunu terk etmiş bulunan Avrupa'daki 
binlerce işçimizin, murakabesinin yapılması ve 
haklarının korunması keyfiyeti de- muallâkta 
bulunmaktadır. 

işçi Sigortaları Kurumuna gelince : 
Bu Kurum işçinin sosyal güvenliğini temi

nat altına almak üzere kurulmuş bir müessese
dir. Yani işçinin felâketli günlerinde sığına
cağı tek müessesedir. Bu müessesenin işçi
lerle olan münasebetlerindeki davranışlarını 
işçi lehine kaydetmek mümkün değildir. Tatbi
kattaki kırtasiyecilik, sigortanın hiç olmazsa 
geleneği icabı görülmesi icabeden hizmetleri 
yavaşlatmaktadır, 

Diğer taraftan işçi Sigortalan Kurumu, 
gerek işçiden ve gerekse iş verenden alacağı 
primleri birçok cezai müeyyidelerin himayesi 
altında süratle tahsil ettiği halde j iş kazaları 
ve meslek hastalıkları tediyelerinde, işçiye 
maddi ve mânevi takatinin ve bilgisinin fev
kinde külfetler tahmil etmektedir. Bu külfet
ler işçi Sigortalarının teşkilâtı bulunmıyan iş 
yerlerinde daha da ağırlaşmaktadır, işçi Si
gortaları Kurumunun tasvip görmiyen bu hal
leri bir an evvel ıslah edilmeli, Türk işçisi lâ
yık olduğu insani muameleye kavuşturulmalı-
dır. 

21.2.1963 0 : 2 
4792 sayılı işçi Sigortaları Teşkilât Kanu

nunun, günün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
olduğu keyfiyeti de izahtan varestedir. Hükü
met programı ile taafhftıüt edilmiş bulunan bu 
kanuna ait tadilâtın bugüne kadar Büyük Mec
lise gelmemiş olması, Hükümetin zaıf ve ida-
rei maslahat politikasının bir delili sayılmalı
dır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Meriyette bulunan 3008 sayılı iş Kanunu ve 

ekleri, sosyal adalet ve sosyal güvenlik mefhum
larının ihtiva ettiği anlamdaki hükümleri kap
samamakta ve günün ilh%açlarını karşılıyamı-
yacak duruma gelmiş bulunmaktadır. 

«Bir ücret karşılığında başkasının hesabına 
çalışma» işçilik vasfı için yeter sayılmak lâzım-
gelirken, «Bedenen ve fikren çalışmak» gibi 
suni tariflerle ve işçi sayısı ile mukayyet olan 
'bir iştçi ve iş yeri anlayışı içerisinde, geniş bir 
kütle sosyal politikanın nimetlerinden maihrum 
edilmiştir. Sosyal bakımdan oMuğu kadar, iş
letmelerin küçük parçalara bölünmesi suretiy
le, verim azalması, rekabet eşitsizliğinin yara
tılması gibi ekonomik mahzurlar da doğmakta
dır. 

Bu itibarla, İş Kanununun şümul sahasını 
genişletmeyi istihdaf eden Sosyal sigortalar Ka
nununun, kısa bir zamanda hazırlanmasına ve 
taltlbike konulmasına ihtiyaç duyulduğu aşikâr 
bulunmak'tadır. Sosyal Sigortanın hedefi çalı
şanı : «lîhltiıyaç ve sefaletten kurtarmak» tır. ih
tiyaç: işsizlik ve hastalık dolayısiyle kazancın 
kesilmesi, ıgelirfcı masrafa yetmemesi, kaza ve 
meslek hastalığı ve ihtiyarlık sebebiyle kazan
ma kalbililyetinin kalmaması gibi geniş ve umu
mi bir mânayı ihtiva etmektedir. Fakirlik, ih
tiyacın devamlı bir hal almasıdır. Sefalet, fa
kirliğin ileri şekli, zaruret ve mahrumiyet ise 
dalha ileri dereceleridir, işte sosyal sigortanın 
'hedefi ihtiyacı bütün şekilleri ile ortadan kal
dırmaktır. Bu kanaatledir ki, çalışma hayatı
mızı yeni bir düzene sokacak olan, «iSosyal Si-
ıgortalar Kanunu» nun hazırlanıp, Meclise şev
kini Hükümetten beklemekteyiz. 

Memleketimizde, bugüne kadar sigortanın 
şümulü dışında kalmış olan tarım kesimindeki 
işçilerimizin ise bu siosyal sigortalar kanuniyle 
durumları tatmin edici bir huzura kavuşmuş 
olacaktır. Bu sahadaki faaliyetlerini tacil et
mesini Hükümetten temenni etmekteyiz. 

Halen işçi Sigortalan tarafından işçiye ik
razda bulunmak suretiyle işçi meskenleri yap
tırılmasını, sigortanın asli vazifesi telâkki et
miyoruz. S'osıyal mesken inşaatı ayrı bir mev-
zuat ve ayrı bir politika konusudur, imar ve 
iskân Bakanlığının görevleri cümlesinden olan 
bu mesken inşaatlarının, 'işçi Sigortalarına 
yaptırılma keyfiyeti izaha mulh'taç bulunmak
tadır. Sosyal mesken inşaatlarının imar bakan
lığına devrini temin edecek, sosyal meskenler 

kanunu hazırlanmalı ve işçi Sigortaları bu ağır 
külfetten kurtarılmalıJdır. 
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İkinci Koalisyon Hükümetinin, «'Sosyal ve 

ekonomik meselelerin çözümünde, sendikalar, 
Devlete yardımcı müesse&eler olarak itibar gö
receklerdir.» şeklinde programında ifade ettiği 
sendikalara ai't kanun tasarısını Meclise sun
mamış olmasını taahhüdü ile 'bağdaştıramamak-
tayıız. 

Muhtevası hakkında ilerde arz edeceğimiz 
görüş ve temennilerimiz ne olursa olsun, çalış
ma hayatımızı; demokratik Batı memleketle
rindeki düzene kavuşturmak maksadiyle ha
zırlanmış ve ıBlüyü'k Meclisin komisyonlarında 
görüşülmekte lolan, «Toplu sözleşme, grev ve 
lokavt kanunu» tasarısının esasen partimiz 
proıgramiyle Türk işçisine tanınmış bir hak ol
ması bakımından sevinçle karşılamaktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yukarda kısaca arz ve ifade edilen görüş 

ve temennilerimiz, muvacehesinde, sfosyal haya
tımızın düzenlenmesi ile ilgili olarak Çalışma 
Bakanlığı bütçesinin hususi bir önem taşıdığı 
aşikâr bulunmaktadır. Fakat huzurunuza geti
rilen 1963 yılı Çalışma Bakanlığı bütçesi bu 
önıemi ile mütenasip bulunmamaktadır. Bu büt
çe sosyal meselelerimizin halli için yeteri ka
dar bir harcamayı değil, tâbir caizse, bu saha
da yapılmakta olan "edebiyatın 1063 yılında da 
devamına imkân verebilecek bir harcamayı der
piş etmektedir. 

(Bütçeye konulan tahsisatın % lö 1er sebe
biyle maaşlardaki artışlar hariç, geçen seneki 
tahsisat seviyesinde kalmasının ana sebebini 
malî kaynaklarımızın azlığından ziyade, Çalış
ma Bakanlığı Teşkilât Kanununun, bugünkü ih
tiyaçlara uygun olmamasında buluyoruz. 

Çalışan ile çalıştıranın karşı karşıya değil, 
yan yana bulunmasında hâkem mevkiini işgal 
etmesi gereken Çalışma Bakanlığının, bu göre
vini lâyikıyle yapabilmesi, Teşkilât Kanunu
nun ihtiyaca salih bir şekilde yeniden düzen
lenmesi ile kabildir. 

Halen birkaç vilâyet hududunu içine alan 
bölge teşkilâtı yerine, her vilâyette Çalışma Mü
dürlükleri ihdası ve böylece Çalışma Bakanlığı
nın merkez ve taşra teşkilâtının en kısa zaman
da lüzumlu kadrolarla takviye olunması sure
tiyle, iş yeri, iş veren ve işçiler arasındaki mü
nasebetleri daha kolay ve dalha sıkı bir hale ge
tirmek mümkündür. 
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ikinci Koalisyon Hükümetinin programı ile 

taahlhüdettiği bu vecibeyi geçmiş 9 aylık bir 
süre içerisinde yerine getirmemiş olmasını âzdm 
bir hata sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Buraya kaldar söylediklerimizin dışında ka

lan bâzı temennilerimizi de arz etmek isteriz: 
1. İşçi Sigortaları Kurumu bünyesinde, «İş 

Emniyeti Komitesi» kurulmalı ve iş yerlerinde 
iş kazalarını önleyici tedbirler alınmalıdır. 

'2. (Hastalık Sigortası, sigortalının eş ve ço
cuklarına da teşmil olunmalıdır. 

3. T. C. Emekli ıSandığmm memurlara 
maaşları ııiısbetinde yaptığı ikrazat gibi, İşçi 
Sigortaları Kurumu da işçilere ücretleri nisbe-
tinde ikrazat yapabilmelidir. 

4. İşsizlik sigortası ihdas ve tatbik edilme
lidir. 

5. Asgari ücretlerin tesbitinde geçinme en
deksleri mutlaka dikkate alınmalıdır. 

•6. Hükümet programı ile taahlhüdedilen 
ikramiyelerin ücretlere ilâvesi keyfiyeti mutlak 
surette ve derhal gerçekleştirilmelidir. 

7. Deniz îş Kanunu bugünkü ihtiyaca uy
gun olarak yeniden ele alınmalıdır. 

Maruzatımıza son verirken Millet Partisi 
Meclis Grııpu olarak Çalışma Bakanlığı bütçesi
nin memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, Yüksek Heyetinize saygılarımızı su-

. narız. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz A. P. Grupu adına Sayın 

İhsan önal'indir. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH

SAN ÖNAL (İçel) — Millet Meclisinin Sayın 
Başkan ve üyeleri. 

Çalışma Bakanlığının 1963 yılı bütçesi hak
kında A. P. nin görüşlerini arz etmek üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. Burada, bütçe
nin bölümleri üzerine eğilmeden ve bu Bakanlı
ğın çalışmalarını gözden geçirmeden evvel, par
ti olarak, bu konuda umumi görüşümüzü belirt
mek isteriz. Biz: İşi ve çalışmayı insanlara hu
zur ve saadet getiren ve topluluğu ileri götüren 
mukaddes bir hizmet telâkki ediyoruz. İktisadi 
durum ne olursa olsun, işsiz kalmış bir vatan
daşın bedbahtlığına inanıyoruz. Bu bakımdan 
çalışma hakkını, iş hürriyetini savunup koruma
yı başlıca vazifelerimizden sayıyoruz. - Bilhassa, 
gelişmemiş memleketler için, iş kutsallığının ve 
zaman cevherini hakkiyle kullanmanın en bü-

— 6X — 
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yük dayanak olduğuna kaaniiz. Bu itibarla mem
leketimizde iş yaratmak; insan emeğini yerinde 
ve israfsız kullanmak; emek ve sermaye mesele
lerini bu görüşle ele almak iktisadi meseleleri
mizin başında gelmelidir. - îşçi problemleri an
cak iş olan yerde bahis konusu olabileceği ci
hetle biz işçi ile iş vereni, iş mefhumu etrafında 
aynı heyecanla toplanmış iki tamamlayıcı un
sur olarak mütalâa ediyoruz. Bu kesin ve çok 
açık görüşün bir tabiî neticesi olarak da, mem
lekette iş yaratılmasını; işlerin açılmasını; iş 
sahasının gelişmesini birinci derecede ehemmi
yetli görüyoruz,. Bu yaratmayı, bu açmaları 
ve gelişmeleri sağlıyaeak olan da, sermayeyi te
min edecek olan da insandır. Kalkınmanın ye
gâne manivelası olan istihsal ve bunun üç un
surundan'en mühimmi yine insan ve onun bil
gisi ve gücüdür. Bu aslî unsurun kifayetli ola
rak bulunmadığı yerlerde tabiat da, sermaye de 
pasif kalmaktadır. 

insan cevherinin istihsaldeki önemini takdir 
eden milletler ise, bunu harekete geçirerek, bâ-
zan çok daha fakir tabiat imkânlarına rağmen 
insan gücü sayesinde sermaye temini ile yatı
rımlara muvaffak olarak istihsallerini ve neti
cede refehl arını artırmışlardır. 

icaplar bizim için de aynıdır. İşçinin eme
ğinin ye memleket tabiatının değerlendirilmesi 
ve umumi refahın artması iş yerlerinin artma
sına ve işin verimli, kazançlı hale yükselmesi 
umumi gelirin artmasına bağlıdır. Burada bir 
hususa ehemmiyetle işaret etmek isteriz. Dün
yanın ilerlemiş milletlerine bir göz atacak olur
sak şu hakikati görürüz: İş veren ve işçi müna
sebetleri refaha erişmiş memleketlerde ideal 
şeklini almıştır, istihsal ve refahın ise ancak 
özel teşebbüse öncelik verilen memleketlerde 
arttığı hususu, bugün kabul olunan bir hakikat
tir. işçi teşekkülleri de özel teşebbüsün hâkim 
olduğu memleketlerde gelişmiş, işçi liderleri ye
tişmiş, sendikalar kurulmuş ve istihsaldeki 
emeğin payı hakkaniyet ölçüleri içine alınmak 
suretiyle de sosyal adalet temin edilmiştir. Bu
na karşılık, Devletin patron olduğu memleket
lerde işçi, emeğinin payını ve haklarını elde ede
memiş, bu gibi memleketlerde umumi istihsal de 
düşük olduğu için refah paylaşımı yerine zor
luklar ve hattâ sefalet paylaşımı vücut bulmuş
tur. 
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istihsaldeki emek payının artmasında iktisa

di sistemin rolüne işaret ve aynı zamanda iş ve
ren ile işçi arasındaki münasebetlerin işçi lehine 
tecellisi özel teşebbüste daha kolay olabilmek
tedir. Politik tesirleri do-layısiyle iktidarlar iş
çilerin haklarının korunmasına sahip çıkarlar. 
Fakat Devlet patron olursa, işçi lehine her tâviz 
kendi kesesine dokunur. Bugüne kadar Türki
ye'de olan da budur. 

Şimdi iş yeri ve işçi münasebetlerini düzen-
liyen mevzuata gelelim. Mevcut kanun ve yeni 
kanun tasarıları. 

1936 da meriyete girmiş bulunan İş Kanunu, 
o zaman sosyal güvenlik, iş ve işçi bulma konu
ları mevzuatla düzenlenmemiş, olduğundan bu 
mevzulara ait hükümleri de ihtiva etmekte idi. 
Bugüne kadar zamanın icaplarına göre birçok 
tadiller geçiren ve esasen basit olan bu kanu
nun asıl metni çok yamalı hale getirilmiştir. Ar
tık bugünkü iş hayatının icaplarını eksiksiz 
karşılıyacak yeni bir metnin bir an evvel ta
hakkuk ettirilmesi gerekmektedir. Bugün sos
yal güvenlik, gerekse iş ve işçi bulma f aaliyet-
leri iki ayrı kurum tarafından kanunlarına gö
re yürütülmekte olduğundan bu kurumların 
mevzularına ait teferruatlı hükümlere yeni çı
kacak kanunda lüzum kalmamıştır. Ancak, on
ların da yeniden ele alınması lâzımgelmektedir. 

Karma. Bütçe Komisyonunun raporunun B 
bendinde, hazırlanan Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt ve Sendikalar kanun tasarıları ve tş 
Kanununun yakında Meclise geleceği, Sosyal 
Sigorta ve Bakanlığın teşkilâtı Kanununun da 
tadili için gerekli çalışmaların yapıldığı bildi
rilmektedir. Yüce Meclisinizin üzerine hassasi
yetle eğileceği bu kanun tasarılarının müzake
relerinde memleket realitelerine en uygun bir 
şekilde ele alınarak kanunlaşması için grupu* 
muz, uhdesine düşen vazifeyi yapacaktır. 

1947 tarihli İşçi ve iş Veren, Sendika ve 
Sendika Birlikleri hakkındaki Kanun, birçok 
eksiklik ve kusurlarına rağmen memleketimiz
de sendika hürriyeti ve sendikacılığın tesisinde 
ilk adım olmuştur. Bir intikal kanunu, diyebi
leceğimiz bu kanunun tatbikatında görülen ak
saklıklar nazarı itibara alınarak sendika "hür* 
riyeti memleket gerçeklerine en uygun şekilde 
tedvin edilmelidir. Grupumuz bu mevzuda ge
rekli hassasiyeti gösterecektir, Sendika üyele-
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rinin taahhüdedecekleri aidatın, iş verenler ta
rafından ücretlerden kesmeye mecbur tutulma
ları işçi ve iş verenler tarafından mesnetsiz ve 
gayrihukuki görülmektedir ve aynı zamanda 
bunun işçiler üzerinde sendikaların nahoş bas
kılarına sebebiyet vereceği ifade edilmektedir. 
Bunun diğer milletlerdeki emsalleriyle muka
yese edilerek bir neticeye varılması yerinde ola
caktır. Ve yine sendikaların üyeleri üzerine bâzı 
mükellefiyetler yükletirken üyelerinin işsizlik 
hallerinde ve diğer sosyal durumlarda ne gibi 
hizmetleri olacağı sorulmaktadır, kanun tasarı
sında bu cihetlerin boşluğu görülmektedir. 
Kolektif iş akdinin iş verenle işçi mümessilleri 
arasında akdinde işçi teşekküllerinin; hususiyle 
sendikaların taazzuv etmemiş olması dolayısiyle 
bu akitlerin kanunda yer aldığı şekliyle işçinin 
lehine olması temin edilebilecek midir? Ziraat 
işçisi için kanunda müessir hiçbir tedbir alın
madığı ve grev hakkından faydalanamıyacağı 
anlaşılmıştır. îşçi kütlesinin büyük ekseriyetini 
teşkil eden ve hepsinden fazla yoksul ve teşki-*4 

lâtsız Jbulunan ziraat işçilerinin haklarının ko
runmasına ait müessir hükümler göremedik. 

Haddizatında bu kanunlar meydana getiri
lirken yeni bir reform zihniyeti içerisinde ve 
bir kül olarak bütün bu mevzuatın medeni dün
yadaki anlamiyle ele alınması lüzumuna kaaniiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Biliyorsunuz ki, Çalışma Bakanlığı kuruluşu 

ve görevleri hakkındaki Kanun 1946 da yürür
lüğe girmiştir. Umum müdürlük ve daireler 
olarak 10 teşekkülden ibaret bulunan Bakanlı
ğın kuruluşunda en mühim unsur olarak, Çalış
ma Umum Müdürlüğü, îşçi Sağlığı Genel Mü
dürlüğü ve "bir de Araştırma Kurulu vardır. 
Bunların haricindeki diğer umum müdürlükler 
ve daireler tâli kalmaktadırlar. 

Çalışma Bakanlığının bütün faaliyetlerine 
malzeme haızırlıyacak ve ışık tutacak mühim 
görevleri uhdesinde topl'ıyan bu 'araştırma kuru
lun la baremin en yüksek derecesinden maaş 
alan başkan, üyeler, mütercimler ve bâzı me
murlar güya vazife görürler. Acaba 'bu kurul 
şimdiye kadar hangi meseleyi araştırmış ve ça
lışma Bakanlığı konulariyle ilgili ciddî etüt ve
ya tercümeler yapmıştır? Ciddî hiejbir şey. As
lında bu kurulda muktedir şahıslar bulunduğu
na'kaanîiz. Fakat, Bakanlık ileri gelenlerinin 
idaresizlikleri ve ihmalkârlıkları yüzünden bu 
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(kurul, akşama kadar boş oturarak sadece gün
lük gazete okuyan bir topluluk halinde olduğun
dan şikâyetler edilmektedir. 

Bize nazaran ileri memleketlerin çalışma 
mevzuatlarının, sendika hareketlerinin, çeşitli 
sigorta kollarındaki ilerlemelerini, işçi eğitimi 
ile alâkalı çalışmaları bilmeleri ve yakında ku
rulması düşünülen işsizlik sigortası g'ibi mevzu
ları derinliğine etüt etmeleri lâzımdır. Bu su
retle işçi ve iş verenin problemlerini, sosyal 
problemler burada et̂ üt edilerek mevzuata uy
gun değişiklikler yapılırsa Çalışma Bakanlığı 
da kendi saha ve mevzularında semereli bir faa
liyet göstermiş olur. Aksi takdirde ilmî bir araş
tırma yapılmadan îş Kanunu, Sosyal Sigorta 
Kanunu veya iş ve işçi bulma mevzuları üze
rinde teklif edilecek kanun tasarıları ve nizam
lar şahısların indî telâkkilerine bağlı kalır ve 
işlemez. Bütçesine hayli bir külfet olan bu 
Araştırma Kurulu üzerine Bakanlığın dikkat 
nazarlarını ehemmiyetle çekmek isteriz. 

Vekâletin bünyesinde Çalışma Genel Mü
dürlüğü, görevini hakikaten lâyıkiyle yapmaya 
çalışan tecrübeli ve yetişmiş elemanlar tarafın
dan yönetilen yegâne servistir. Çolk mühim 
fonksiyonları olan bu Genel Müdürlük iyi bir 
çalışma çabasi/içinde olduğu için burada üzerin
de durmıyacağım. 

Buna mukabil vekâletin bünyesinde birçok 
mühim vazifeleri üzerinde toplıyan işçi Sağlığı 
Genel Müdürlüğü de bugün tamamen fonksiyo
nu olmıyan bir umum müdürlük haline gelmiş
tir. îş yerlerinde iş emniyeti ve işçi sağlığı ba
kımından tedbirler almak ve seminerler yaparak 
personel yetiştirmek, sağlık ve meslek hastalık
ları bakımından îşçi Sigortalarını murakabe et
mek gilbi hayati vazifeleri olan bu Umum Mü
dürlük, bugün hu işlerin hiçbiriyle meşgul de
ğildir. Yaptığı iş sadece Bakanlığa bağlı ku
rumlarla alâkadan, gelen yazıların bir kopyesini 
çıkararak aidolduğu kurumlara havale etmek
ten ve bunlar üzerinde Bakanlığı yanlış. yola 
götürerek bir nevi hiyerarşik murakabe kurma
ya çalışan ve onu müdahaleci bir yola sürükli-
yen bir daire olmaktan ibarettir. Bakanlığa 
bağlı her iki kurumun bütçe ve kadrfoltarı her 
nedense bu genel müdürlüğe tetkik ettirilir. Bu 
servisin elemanları tamamiyle kanunları bir ta
rafa bırakarak işin icabatmın dışında ve kurum
ların mevzuatını ve menfaitlerini nazarı dik-
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kate almadan hissî sebeplerle değişikler yapma
ya kalkar ve bunları da Bakanlık makamları- .< 
na kabul ettirir. Nitekim bunun en son misali 
işçi Sigortaları Kurumu bütçesinden paras; ve
rilecek olan yüksek maaşlı belki yüzlerce ele
manı Bakanlık emrinde çalıştırmak için tama-
miyle yersiz .girişilen teşebbüstür. 

Bütün bunların sebebi bu genel müdürlü
ğün vazife ve salâhiyetlerinin tam olarak belir
tilmemiş, memleket ve Bakanlığın bugünkü ih
tiyaçlarına göre kurulmamış olması, bu umum 
müdürlüğün 'başında bulunanların meslekten 
yetişmemiş ve bu bakımdan kifayetsiz kimseler 
olmasındandır. Kaldı ki bu sağlık dairesinin ba
şında bulunan zat dahi doktor değildir. Ne ha
zin tecellidir ki, yaptığım tetkikatta umum mü
dürlüklerin hepsi, îşçi Sigortaları Umum Mü
dürlüğü dâhil, hiçbirisi doktor olmadığı gibi 
bunların iki muavinlerinden hiçbirisi dahi dok
tor değildir. Bu hususu her halde benim gibi 
hepiniz de hayretle karşılıyaoaksınız zannedi
yorum. Bu durumda daha ziyade sağlık ve sos
yal hizmetleri için olan bu teşekküllerin vazife
lerini ne dereceye ıkadar yapabileceklerinin tak
dirini sizlere bırakıyorum. 

Bir nebze de iş ve işçi Bulma Umum Müdür
lüğünden bahsetmek istiyorum. Bu kurum, 
tahsisatının az olması daha ziyade vilâyet ve be
lediyelerin vermeleri ieabeden ödeneklerin tah
sil edilememesi yüzünden malî imkânsızlıklar 
içerisindedir. Bu sene de bütçeye konulan tah
sisat çok azdır. Adliye ve emniyetle tam bir ko
ordinasyon yapamamasından gönderilen işçiler
den iş verenler memnun olmam'aıktadırlar. Mü
him görevleri üzerine almış bulunan bu kuru
mun ödeneğinin artırılması ve aynı zamanda 
vilâyet ve belediyeden tefrik olunan ödenek

lerin muntazaman tahsili temin edilmelidir. Çün
kü bu tahsilatlar yapılamamaktadır. 

Yakın ve Orta - Doğu Çalışma Enstitüsü se-
senerddr iş ve çalışma, ımevzuunda yaptığı çok 
kıymetli ve ilmî seminerlerle Çalışma Bakanlığı
nın faaliyetlerine ışık tutmakta ve en kıymetli 
bir hazine olmaktadır. Çalışma hayatımızı dü-
zenliyecek bütün kıymetli fikir ve prensipleri 
orada bulabileceğiz. Bakanlığın bunlardan is
tifade etmesini temenni ederiz. 

Çalışma Bakanlığı denince ilk akla gelen te
şekkül işçi Sigortaları Kurumudur. Senede 
600 - 700 milyon gibi bir bütçesi vardır. 4792 
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sayılı ve 1945 tarihli Kanlınla çalışma hayati* 
mızın sosyal güvenlik sahasında yer almıştır. 
Bu kurumun kuruluşu şöyledir, 

1. Kuruluş : iş hayatında türlü hallere 
karşı ilgili sigorta kanunu hükümlerini uygula
mak ve Çalışma Bakanlığına bağlı olmak üze
re işçi Sligortaları Kurumu vücuda getirilmiştir. 

Kurum bu kanuna ve özel hukuk hükümleri
ne tâbidir. Malî ve idari bakımdan muhtar 
olup tüzel kişilikte bir devlet kurumudur. 

Organları : Genel Müdürlük kuruluşu - Yö
netim kurulu (9 kişi) Genel Kurul. Bu kurum 
Teşkilât Kanununa göre her ne kadar Çalışma 
Bıakanlığma bağlı gözükürse de yine kendi ni
zam ve kanunlarına göre malî ve idari balom
dan tamamiyle müstakül bir teşekküldür. Ba
kanlığın bu kurum üzerindeki yetkisi tamamiy
le bir vesayet murakabesidir. Halbuki tatbikat
ta Bakanlık, bu hukuki yetkiyi aşmakta ve 
sigorta üzerinde tamamiyle hiyerarşik denecek 
bir murakabe kurmaktadır. 

İşçji Sigortaları Genel Kurulu her sene Ba
kanlığın davetiyle Haziran ayında toplanır, bu 
kurula iş veren ve işçi delegeleriyle Bakanlık
lar temsilcileri katılırlar. Her yıl bu toplantı
larda çok acı tenkidler ve temennilerde bulunu
lur. Bunlar zabıtlara geçer, fakat bir müddet 
sonra Umum Müdürlük bunları unutur. Ve er
tesi yıl genel kurula sunulan raporda bir yıl 
evvelki tenkidlere ait ısudan cevaplar verilir 
ve kapatılır. Halbuki yapılan tenk'id ve temen
nilerin her birisi çok mühimdir ve üzerinde cid
diyetle durulması gerekir. Nitekim genel ku
rulun 1962 Haziran toplantısında bilhassa işçi 
delegeleri kurumun başındakilerin idaresizlik
leri ve bu yüzden kurum işlerinin ve idaresinin 
bir çıkmazda bulunduğunu ortaya koymuş ol
malarına ve Ihattâ Umum Müdürle yardımcıları
nı istifaya davet etmiş olmalarına rağmen ku
rumun gidişinde ıhiçjbir değişiklik olmamış, bi
lâkis işler daha da karışmış, iş.verenlerin ve 
memurların şikâyetleri artmış, kusuru, kaba
hati ve liyakatsizlikleri sabit olanların hepsi 
maalesef yerlerimde kalmışlardır. 

Kurumun gelirleri; iki mühim kaynağı var
dır. Birincisi iş veren ve işçinilı ödeyeceği si
gorta primleri; ikincisSi de genel (bütçeden ya
pılacak yardımlar. 

Maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları pri
mi !% 11 dir. Analık ve hastalık ise >% 5 tir. 

— M — 
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Genel bütçeden yapılması lâzımgelen yar

dım kanun hükmü olmasına rağmen bugüne ka
dar bir para ödenip ödenmediğini bendeniz de 
bilmiyorum, ödenmiş ise miktarını, değilse 
esbabı mucibesini bilmek istiyoruz. Sosyal si
gorta tatbik edilen diğer milletlerden bir iki 
misal vermek istiyorum. İngiltere'de mahallî 
idarelerin sligo\rta teşkilâtının ve şahsın da pa
ra ödenmesine rağmen genel bütçenin '% 15 i 
sağlık işlerime ayrılmıştır. Halbukü bizim Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına umumi mu
vazeneden ayrılan para iki ısene evveline kadar 
% 4,5 idi. İsviçre nüfusu 7,5 milyon olmasına 
rağmen sosyal hizmetleri için ayrılan para 20 
milyar Türk lirasıdır. 

İndî, bütün masrafları iş veren ve işçilere 
yükletilmÜş iken ve devlet bütçesinden de ka
nun maddesi olmasına rağmen bir kuruş yar
dım yapılmaz iken Bakanlığın Ibu kurum üze
rinde bir de malî ve idari tasarruflarını tama-
miyle yersiz buluyoruz. Bu da yetmiyormuş 
gibi son zamanlarda çıkartılan bir kanunla si
gorta gelirinin % 1 nin Bakanlık bütçesine ak
tarılmasına akıl erdüremiyoruz. öyle ya, nere
de kendisinin yapacağı yardımlar, bir de üs
telik oradan aktarmaya gidiliyor. 
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genel bütçeden yardım nıaddei mahsusası da bu 
cihet için olmalıdır. Acaba bu yapılmış mıdır? 

Hepimizin malûmudur ki, 1§ Genel Müdürlü
ğünün iş yeri kapsamına aldığı yerlere sigorta 
kendi kanun hükümlerini tatbik eder. 1950 ta
rihinde yürürlüğe giren Hastalık ve Analık Si
gortaları Kanunu tatbik edilmeden evvel iş yer
lerinin ve işçiler sağlık kontrol ve tedavileri ba
kımından Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 
nci maddesiyle İş Kanununun 62 nci maddesi
nin (ç) bendi tatbik edilirdi. Hastalık ve Ana
lık Sigortasının uygulandığı iş yerlerinde bu 
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 180 nci madde
siyle İş Kanununun 62 nci maddesinin (ç) ben
dinin hükümlerinin uygulanmıyacağmı geçici 
birinci madde ile Hastalık ve Analık Sigortası 
Kanunu sarahaten tasrih etmiştir. İşte Hastalık 
ve Analık Sigortası Kanunu çıktıktan sonra iş 
yerlerine ve iş verenlere yükletilen mükellefi
yetler birleştirilerek hastalık ve analık sigorta
ları altında prime bağlanarak masrafı iş yeri 
ve işçilere yükletilmek suretiyle bu vazifeleri 
İşçi Sigortalan üzerlerine almıştır. Bu prim, 
Hastalık Sigortası için işçi aylık ücretinin % 4 
üdür ki, bunu işçi ve iş veren yarı yarıya öderler. 
Analık Sigortası için de % 1 dir. Bunu iş veren 
öder ki, ceman % 5 eder. İşçilerin bütün sağlık 
hizmetlerini bu kanunla İşçi Sigortaları üzerine 
almış iken, bu vazifelerin bir kısmından sureti 
katiyede kaçmakta ve ben ancak tedavi ile uğ
raşırım deyip kendi revir veya hastanesine gön
derildiği takdirde hastalara bakmakta ve nadi
ren de iş yerlerine âdet yerini bulsun diye 10 -
20 dakikalığına gezici bir pratisyen doktor gön
dermektedir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İH

SAN ÖNAL (Devamla) — Sigorta iş yerlerin
deki lüzumlu koruyucu hekimliği asla üzerine 
almadığı gibi her ay 5 - 10 bin lira bu fasıldan 
prim ödeyen iş yerlerine iki senedir bir defa ol
sun bir doktor göndermediğini de yakinen bil
mekteyim. İş yerleri şehire 10 - 40 Km. mesa
fede olunca işin vehametini takdir buyurursu
nuz. Halbuki Sigorta Kanununun uygulanma-
siyle evvelkine nazaran daha iyi sağlık hizmet
leri beklenirken şehre uzak olan iş yerlerindeki 
işçiler 180 nci maddenin kendilerine sağladığı 
bakımdan da mahrum kalmaktadırlar. Halbu-

Haddizatmda çok iyi niyet ve gayelerle mey
dana getirilmiş bulunan bu kurum giderlerini 
karşılamak üzere iş yerlerinin büyük fedakâr
lıklarla işçisinin sağlığına sarf edilmek üzere 
sağlık sigortası primi ismi altında verdiği para
lar birtakım fuzuli masraflar yüzünden işçinin 
sağlığına hiçbir zaman lâyıkı ile intikal ettirile-
memektedir. 1961 yılı hastalık ve analık sigor
tasından yapılan tahsilat yekûnu 155 anilyon 
liradır. Bunun 31 milyonu analık sigortasına 
ait iken 2 milyon lira gebelik ve doğum, 7,5 
milyon lira emdirme, 2,5 milyon lira da analık 
ödeneği, ki ceman 12 milyon lira analık sigor
tası priminden gayeye ödenir. Yani 31 milyon 
liranın ancak 12 milyonu ana ve bebeğe sarf edi
liyor, 19 milyonu ne oluyor? Eğer bunun hepsi 
idari masraflar ise bu çok fena bir idare tarzı
dır. İşte biz işçi analarının hakları olan bu mil
yonlarca liranın heba olmasına razı değiliz. Yi
ne bu 1961 yılı Hesabı Katisine göre masraf 
176 milyon lira olduğuna göre, bu senenin açı
ğı da 21 milyon lira oluyor. Bu açığı her halde 
Devlet, umumi bütçeden kapatmalı idi. Zaten 
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ki ödedikleri sigorta primleri ile sigortanın te
min edeceğinin iki misli hattâ bâzan 5 misli sağ
lık hizmetlerini sağlıyabilir. 

Bir de, eski binaları imar ederek gerek dok
tor, personel ve gerekse asgari konfor bakımın
dan kifayetsiz hastanelere işçileri yatmaya mec
bur etmek bugünkü insan hakları ile kabili telif 
değildir. Hâlâ 450 - 600 lira ücretle çalıştırdığı 
pratisyen doktora günde 50 - 100 hasta muaye
ne ettirmek gibi sakim bir yolda hâlâ Genel Mü
dürlüğün veya Bakanlığın ısrar etmeleri (ki, 
çok zaman bu da bir nimet sayılır ele geçmez.) 
ne ilmî ve ne de insani bakımdan asla tecviz 
edilemez. Bu sadece doktorları istismar olsa 
üzerinde durmıyacağız. Fakat ondan çok daha 
fenası işçi hayatının istihkarıdır. 

Umum Müdürlüğe sorarsanız hastalık sigor
tasının zarar ettiğini söylerler. Doğrudur da. 
Fakat nedenini ben anlatayım : Hastanelerde 
hastaları tedavi edecek doktor ve hemşire kul
lanmakta çok hasis davranırlarken; buna muka
bil 10 milyonlara mal olan tamamiyle lüks mal
zemelerle müesseseleri doldururlarsa, ki çok za
man bunlar ihtiyaçtan fazla olduğu gibi çok za
man kullanmadan senelerce bir kenarda kalırsa, 
elbette bunlara yatırılan paralar yersiz, fuzuli 
masraflar olur, diğer taraftan hasta, doktorsuz, 
hemşiresiz ve hastabakıçısızdır. Medeni millet
lerde 2 - 3 hastaya bir hemşire düşerken, bizde 
çok zaman 40 - 50 hastaya bir hemşire düşer. 
Hal böyle iken bu boşluğu doldurmayı düşün
mede 5 bin liralık bir otoklavın yapacağı iş için 
200 bin liralık muazzam bir set - f or, evet 200 
bin liralık, fakat yine de hasta bakımsızdır. 
Elemansız, yalnız âletlerin bu dâvayı halledemi-
yeceğini anlamalıyız artık. îşte sağlık sigortası 
bunun için zarar ediyor, işten anlıyan doktor
lara bu cihet ciddî bir teftiş yaptırılırsa işin va
hameti çok acı olarak meydana çıkacaktır. 

Onun için Sayın Bakandan çok ehemmiyetle 
bir ricamız olacaktır : Hastanelerdeki kıymetli 
ve çok pahalı olmakla berbaer % 25-50 nisbe-
tindc fazla bulunan veya kullanacak personel 
olmadığı için istifade edilmiyen alât ve malze
melerin mubayaasının mucip sebeplerini lütfen 
araştırsınlar. (Bu lüzumu gösteren, zannedersem 
daha ziyade merkezdir. Her nedense, mubayaa 
yapmalc için âdctâ can atıyorlar. Fakat asıl işi 
yapacak doktorlara gelince : Hiçbir gayret ve 
teşebbüs yok neme lâzım deniyor.) Bu tatbika-
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tın altında büyük suiistimallerin mevcudoldu-
ğunu hayretle göreceklerini kendilerine temin 
ederim. Ancak gidip bunları örtbas edecek, bu 
işin ehli malûm kimseleri değil, hakikati mey
dana çıkaracak ehil kimseleri göndersinler. 20 
trommel lüzum eden bir hastaneye 200 tane gön
derildiğini hayretle öğreniyoruz. Bu kadar fa
kir bir memlekette ve hele hastaların ekmeğin
den alman bu paraların bu şekilde suiistimali^ 
müessese birde zarar içinde iken akıllara dur
gunluk veriyor. Sigortaya bir tavsiyemiz olacak
tır. îşe giren her işçiye mikrofilm ile bir göğüs 
grafisi yaptırmayı mecburi kılalım. Bir işçi için 
bu nihayet 2,5 liradır. 100 işçide bir, hastalığı bu 
şekilde tesbit edebilsek masrafımız 250 lira ola
caktır. Fakat çok zaman tüberkülozlu bir hasta 
sigortaya binler, hattâ onbinlcrce liraya maİ ol
maktadır. îşte kendilerine zararı önliyen bir 
tedbir göstermiş oluyoruz. 

Çok muhterem arkadaşlarım Çalışma Bakan
lığının 1963 yılı bütçesinin memleketimize hayır
lı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle se-

., lamlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Saym 

Yusuf Ziya Yücebilgin. 
C. K. M. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA 

YÜCEBÎLGÎN (Zonguldak) — Saym Başkan ve 
muhterem- milletvekilleri; 

Çalışma Bakanlığının 1963 bütçesini müza
kere ettiğimiz şu anda C. K. M. P. Meclis Grupu-
nun bu bütçe üzerindeki fikir ve görüşlerini arz 
ederken hepinizi hürmet ve sevgi ile selâmlarım. 

Çalışma Bakanlığının 1963 yılı bütçesinin 
tahlil ve tetkikinde, umumi ve modern prensip
lerin ışığı altında bu bakanlığın uhdesine teret-
tiibeden, ifaya mecbur olduğu vazifeleri belirt
meye çalışacağız. Şüphesiz ki, demokratik re
jimlerde bu vazifeleri ifa ederken muayyen me
tot ve prensiplere uymak mecburiyeti vardır. 
Yeni Anayasamız umumi hatlar içerisinde takib-
edilınesi lâzım gel en yolu çizmiş durumdadır. 

Yüksek Meclis huzurunda Çalışma Bakanlı
ğımızın şimdiye kadar olan hizmet devresinde, 
demokratik düşüncelerin icabı olarak uhdesine 
düşen vazifelerden ne kadarını tahakkuk ettire
bildiğini tetkik edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; komisyon raporunda 
da zikrcdildiği gibi 4841 sayılı Kanunla 1945 
yılında faaliyete geçen Çalışma Bakanlığı mez
kûr kanunun 20 ııci maddesiyle iktisadi ve sos-
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yal politika sahasında mühim vazifeler yüklen
miştir. Modern cemiyet olarak yaşamanın zaru
ri kıldığı bu vazfeler : (Çalışma hayatının dü
zenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yük
seltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin memleket yararına ahenkleştiril
mesi, memleketteki çalışma gücünün genel refa
hı artıracak surette verimli kılınması, tam çalış
ma ve sosyal güvenliğin sağlanması) dır. 

Bu hedef ve vazifeler Anayasamızın 40 ncı 
ve mütaakıp maddelerinde yer almış bulunmak
tadır. 

Şu izahattan anlaşılacağı üzere Çalışma Ba
kanlığı ; iki ana vazife ile tavzlif edilmiş durum
dadır. Bunlardan birincisi sosyal güvenliği te
min etmek, dolayısiyle vatandaşlar arasındaki 
tesanüt, sevgi ve (hürmet hislerini artırmaktır. 
İkinci vazifesi ise, 'memleketin iktisadi geliş
mesini temin (bakımından, işçilerle iş verenler 
arasındaki" ihtilaflı meseleleri demokratik pren
siplere uyarak Mİ yolunu bulmak ve sarsıntı
sız, kesintisiz bir iktisadi inkişafın temini su
retiyle vatandaşların ıhayat standartlarını yük
seltmektir. 

'Sosyal güvenlik mefhumu, esefle kaydet
mek lâzımdır 'ki, inatta meseleye insiye olduğu 
zannedilen 'bâzı kimseler tarafından dahi ya 
noksan veya yanlış olarak ifade edilmektedir. 

Görüşümüz şudur ki, Çalışıma Bakanlığı ta
rafından nazara alınması lâzımgelen sosyal gü
venlik 4 kı'smı i'htiiva etmektedir. 

1. Bunlardan 'birincisi '«dro'it au travail» 
yani çalışma hakkıdır. Bu hakkı ve «Liberte 
du travail»1 çalışma hürriyeti ile ve ne de kol-
l'O'ektivist memleketlerde tatbik edilen «O'bîiga-
tli'on du travail» çalışma mecburiyeti ile 'karış
tırmamak lâzımdır. 

Fransa'da büyük ihtilâlden sonra işçi küt
lesi 'korporasyonların ta'hdi'tıçi zulmünden kur
tulmuştur, fa'kat ihtilâl neticesinde kendileri
ne teımin 'edilen çalışma 'hürriyetinin i'hjt'iyaca 
cevap vermediğinin derhal farkına varmışlar
dır. Vatandaşlara, ihtisaslarına göre 'bir işte 
çalışmak emniyetinin Çalışma Ba'kanlığı tara
fından tanınması lâzımdır. Yüksek Meclisi
mizde Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken 
Ihaklı olarak blirçök kıymetli hatip arkadaşla
rımız patronaj müessesesini müdafaa etmişler
dir. Biz, suç işlemiş, cemiyete mutzır insanları 
yetiş'tirerek 'onlara iş bulmak suretiyle cemiye-
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. fte nâfi hâle sokmak isterken elbette ki, modern 

vasfını ihraz etmiş ;bür cemiyet için temiz mem
leket evlâtlarının işsiz kalması, dölayısiyle fe
na yollara sapmasına göz yumamayız. 

Çalışma Ihakkmın tanmmasiyle cemiyette 
vatandaşların birbirlerine ve Hükümete karşı 
olan sevigı ve saygısı artar. Bu suretle cemi
yete ıhuzur gelir ve hükümetler emniyet içeri
sinde çalışmak imkânını bulurlar. 

Çalışma hakkını kalbul etmiş hükümetler 
vatandaşlara lilhtısaslarına göre iş Ibulmafc mü
kellefiyetini yüklenmiş olurlar. Vatandaş ba
kımından bu hakkın kullanılıp kullanılmaması 
arzuya taibidir. Vatandaşı zorlayıcı bir durum 
mövcut değildir. O halde çalışma hakkının 
vatandaşlara tanınması demokratik telâkkilere 
uygun, cemiyet ve ferdin menfaatlerini himaye 
edici mahiyettedlir. 'Bu 'hakkı 'kabul e'tmiş ce
miyetlerde Devlet vatandaşlara taa'h'hüdettiği 
çalışma ha'kkını temin edemediği takdirde iş
sizlik ısigortası kanalı ile vatandaşın geçimini 
Hükümet olarak temin ötmeyi kendisi için asli 
bir vazife tanır. 

Esefle kaydetmek lâzımdır ki, (bizde vatan
daşlarımıza 'biraz evvel izalh ettiğimiz şekilde 
ne bir çalışma '.hakkı tanınmış ve ne de işsizlik 
sigortası teessüs etmiştir. Halbuki, s'osyal gü
venliğin en mühim unsuru çalışma Ihakkmın ta
nınmasıdır. Plânlı 'kalkınma devresine girmiş 
olan memleketimizde üm'idederiz 'ki iş hayatı 
geniişliyeeek, millî ,gel'ir artacak, Çalışma Ba
kanlığımız da çalışma hakkını tanıma imkânını 
bularak bunu bilfiil ve 'hukuken 'bulgünkütş ve 
îşçi Bulma Kurumunu ihtiyaca cevap verecek 
bir ışekilde ıslalh ederek Ibu müessese vasitasiyle 
tahakkuk ettirecektir. Aneak, bu suretle iş 
gücümüzün memleketimizde iilstiihdam edilmesi 
mümkün olacak ve dışarı/ya işçi alanı durduru
lacaktır. Bugün Almanya'da 23 000 işçimizin 
bulunduğu söylenmekte ve 1O0 000 va'tandaşı-
mîzm da dış memleketlerde çalışmak isteğinde 
olduğu, düyduğulmuz halberler arasındadır. Bu 
arada şunu da zikretmek isteriz ki, dış mem
leketlere çalışmaya giden vatandaşlarımız her 
türlü millî himayeden mahrum durumdadır. 

'Sosyal güvenliğin ikinci unsuru ise, asgari 
ücretin çalışan vatandaşlara garanti edilmesi
dir. îşçi ücretleri çalışanların aile ve çoıcırk-
lannın medeni bir insfan gibi yaşamasın^ ce'/ap 
verecek miktarda olacaktır. Bununla iberaber 
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memleketimizde birç/oık çalışma kolları içÜn tes
'bit edilen asigari ücret'ter kifayetslrz ve işçi sı
nıfının maddi ihtiyaçlarını karşılıyaciak dere
cede değildir, tş verenler Çalışma Bakanlığı 
'taralından tes'bit edilen 'asgarî ücreti âzami üc
ret olarak telâfkki etmekte ve tatlbî'ka'tta o şekil
de (hareket etmekledirler. Çalışma Bakanlığı- , 
nın realitelere uyigun Mr şekilde asgari ücretin 
tejsibitinde daha titiz (hareket etmesi ve muraka
besini artırması yerinde bir hareket olacaktır. 
Esas Mühsalin artma'siyle mütenasibolarak üc
retlerin artmasıdır. 

Sosyal güvenliğin 3 ncü unsuru ise çalışan 
zümrenin iş ıgücünün muhafaza ed'illmesi ga
rantisidir. Bunun başında hasıtalıklara Ve ka
zalara tsebelb'olacak çalışma şartlarının ıslâhı 
gelir. Hastalandıktan ve kazaya uğradıktan 
sonrn iş kapasitesini azaltan bu felâketlerin en 
kısa (zamanda giderilerek çalışanlara iş -gücüle
rinin iadesi bu meyandadır. iş kazalarından 
çalışanları korumak ma'ksadi'yle lüzumlu teknik 
ve öğretici tedbirlerin alınması şarttır. Bütün 
dikkat ve ihtimamlara rağmen 'hastalanan ve
ya kazaya uğrayan işçi vatandaşların (bedefeiz 
olarak (hastaneler, sanatoryumlar, pravantor-
yumlar ilâç ve doktor temini şekİll'erÜnde felâ
kete uğrayanların yardımına kfoşim'ak sosyal 
güvenliğin zaruri icaplarmdaındır. Bunu Ibaşa-
raJbilen kemiyetler'her zaman sükûn ve 'huzur 
içdride yaşarlar. Bu saihada memleketimizde esef 
verici vakıalara rastlanmaktadır. Kondisyon ra
porunda Çalışma Bakanlığı teftiş ve murakabe 
kadrosunun kifayetsizliği, yüzünden 10611 yılın
da memleketimizde 68 307 iş kazası feslbit edil
diği ive (bunun 400 ünün lölü'm ve 1 3!3Q ünün de 
maluliyetle neticelendiğinin tes'bit edildiği bil
dirilmektedir. 

Çalışma Bakanlığımız -elindeki imkânların 
darlığı yüzünden sosyal güvenliğin iş gücünün 
muhafazası ve devamlılığı garantisini de ifa 
etmek hususunda büyük müşkülâtla karşılaş
maktadır. 

Bu arada Zonguldak yeraltı işçilerinin du
rumlarından bahsetmek yerinde olacaktır. Bu
rada istihdam edilen işçilerimiz kötü çalışma 
şartları içerisinde vazife görmektedirler. Bil
hassa kömür ocaklarında çalışanlar az zaman
da kömür tozlarının ciğerleri harabetmesi dola-
yısiyle hastalanmakta ve elîm neticelere duçar 
olmaktadırlar. Biraz pahalı olmakla beraber bu 
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ocaklarda kuru işletmecilik yerine sulu işletme
ciliğin tatbiki bu vatandaşlarımızı mâruz kal
dığı felâketlerden koruyacaktır, iş kazaları ba
kımından da bu mmtakadaki maden işletmele
rinde lüzumlu tedbirler alınmalıdır. Çalışma Ba
kanlığımızdan bu üzücü felâketlerin Önlenmesi 
için hususi bir alâka rica ediyoruz. 

Sosyal güvenliğin 4 ncü unsuru ise, mecburi 
sosyal sigortalardır. Bütün ihtimamlara rağ
men çalışma gücünü kaybetmiş vatandaşların 
imdadına koşmak medeni cemiyetlerde bir za
rurettir. Bu yardımlar ihtiyarlık, kaza, malu
liyet, hastalık, analık, işsizlik sigortalarına ait 
teşkilât tarafından yapılacaktır. Memleketimiz
de bu ihtiyaçları karşılamak üzere Çalışma Ba
kanlığına bağlı işçi Sigortaları Kurumu mev
cuttur. Bu müessesenin başka memleketlerde 
olduğu gibi mecburi ve bütün vatandaşları içi
ne alan sosyal sigortalar müessesesi haline gel
mesi lâzımdır. Daha evvel de zikrettiğimiz gibi 
işsizlik sigortası memleketimizde henüz mevcut 
değildir. Mevcut sigortaların tatbikat sahası 
dar ancak, muayyen bir sınıf vatandaşları içi
ne almakta ve yaptığı yardımlar işçi sınıfının 
ihtiyaçlarını karşılıyacak durumdan uzaktır. 
işçi Sigortaları Kurumuna ait paraların tam 
olarak müsmir yerlere ve hedefine sarf edildiği 
de iddia edilemez. Bu müessesenin iyi işliyebil-
mesi için üzerinden siyasi nüfuzu kaldırmak 
şarttır. 

Sosyal sigortalar tasarısı hakkında öğrendi
ğimiz Hükümet çalışmalarını memnuniyetle kay
dederken bu tasarının Hükümet tarafından bir 
an evvel Meclise sunulmasını candan temenni 
ederiz. 

Bir nokta üzerinde durmamız faydalı olacak
tır. Avrupa Istişari Asamblesinin 16 . 1 . 1962 
günkü toplantısında kabul edilmiş olan Avrupa 
sosyal şartının Yüksek Meclisimizce kabul edil
mesi hayati bir ehemmiyet arz etmektedir. Bu 
sosyal şart 19 maddeyi ihtiva edip 7 çekirdek 
maddesinden 5 ini kabul eden memleketler bu 
şartı kabul etmiş sayılacaklardır. Avrupa en
tegrasyonunun tahakkukunda sosyal bakımdan 
birleşmeyi temin edecek ve müşterek pazara gir
mek istememiz dolayısiyle ve aynı zamanda 
Avrupa'nın muhtelif memleketlerinde çalı
şan vatandaşlarımızın menfaatlerini himaye 
bakımından da bu şartı kabul etmemiz faydalı 
olacaktır. Bilhassa toplu iş sözleşmesi, grev ve 
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lokavt, sendikalar kanunları Yüksek Meclisi
mizce kabul edildikten sonra Avrupa sosyal 
şartına katılmamız kolaylaşmış olacaktır. 

Çalışma Bakanlığımızın en mühim diğer bir 
vazifesi ise, iktisadi hayatın tanzimi rolüdür. 
Yukarda unsurlarını belirtmeye çalıştığımız 
sosyal güvenlik kanalı ile millî gelirin vatan
daşlar arasında âdil bir şekilde tevziine hizmet 
edecek olan Çalışma Bakanlığı bu fonksiyonu 
ile memleketin iktisadi inkişafına yardım et
mektedir. 

Sosyal adaletin mevcudolmadığı memleket
lerde millî gelir muayyen insanlar elinde kaldı
ğından iktisadi sahada mübadele imkânları çok 
daralmış duruma düşer, istihsal edilen malları 
büyük bir vatandaş kütlesine satabilmek im
kânı ortadan kalkar. Mahreç bulamıyan fabri
kalar iktisadi faaliyetlerini genişletemedikleri 
gibi gittikçe çalışmalarını daraltmak mecburi
yetinde kalırlar. Bu ise, memlekette işsizlik ve 
sosyal felâketlere yol açar. Ancak, sosyal ada
letin mevcudolduğu memleketlerde fertler bol 
istihlâk imkânı bulurlar veu bu ise, iktisadi in
kişafa hız verir. 

Bilhassa, plânlı kalkınma devresine girdiği
miz 1963 senesinde muvaffak olabilmemiz için 
sosyal güvenlik prensiplerinin ışığı altında iş
leri yürütmemiz şarttır. 

Muhterem arkadaşlar, 
îşçi vatandaşlarımızın büyük bir kısmı gü

nü gününe kazanıp yiyen insanlardır. İktisadi 
kudretleri mahdut ve zayıftır. İş verenler kar
şısında fert olarak meslekî menfaatlerini müda
faa etmekten âcizdirler. Anayasamız bu düşün
celerden hareket ederek işçilerimize meslekî 
menfaatlerini toplu olarak müdafaa etmek im
kânını vermiştir. Çalışma Bakanlığımızın Ana
yasa hükümlerine uyarak toplu iş sözleşmesi, 
grev ve lokavt, sendikalar kanunları üzerinde
ki müspet çalışmalarını sevinçle zikredeceğiz. 
Tamamiyle demokratik ve işçi ve iş veren men
faatlerinin telifinden mülhem olan bu kanunlar 
Yüksek Meclisçe teşekkül ettirilmiş olan geçici 
komisyonda müzakere edilmiş ve pek yakında 
huzurunuza gelmesi gün meselesi haline gelmiş 
olması Çalışma Bakanlığımızın muvaffakiyeti 
bakımından zikre şayandır. Günün ihtiyaçlarına 
cevap vermiyen 1936 tarihli iş Kanunu yerine 
yeni hükümet tasarısının hazırlık safhasında 
olduğunu öğrenmekle memnunuz. 

âi.â.ideâ ö : â 
Deniz iş kanunu tasarısının hazırlanmakta 

olduğunu da Öğrenmekle bahtiyarız. 
Bütün bu kanunları hazırlarken işçi, iş 

veren ve müstehlik sınıfların menfaatlerimi 
muvazeneli bir şekilde ayarlamak mecburiye
tindeyiz. Çalınma Bakanlığifmız 'bugünkü <mü-
tevazi bütçesi ile elbetteki uhdesine düşen 
vazifâlyi tam olarak yapamamaktadır. 

1962 malî yılı (A/l) cetveline göre 
9 435 656 lira olan bakanlık bütçesi 1963 
malî yılı için % 15 nisbetinde 1 686 720 lira 
fazlası ile 11 122 376 lira ve (A/2) cetveli 
kısmı dâhil hizmetler için de 175 000 lira olmak 
üzere ceman 11 '297 376 lira olarak tanzim 
olunmuştur. Geçen' seneye nisbetle Çalışıma 
Bakanlığı bütçesinde müşahade edilen bu faz
lalık, bâzı mahdutt sayıda kadrolar ihdası 
müstesna, 1963 malî yılı başından itibaren 
ilâvesi gereken ımemur maaşlarına % 15 zam
lara tahsis edilmektedir. 

Halbuki, nıe»mleketimizde Çalışma Bakan
lığının uhdesine almakla mükellef olduğu hiz
metler gittikçe artmaktadır. Misâl olarak 
gene komisyon raporunda gösterildiği gibi 
6050 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 28 . 2 . 
1953 tarihinde iş yieri sayısı 7062 iken 1961 
sonunda 39 111 e ve işçi sayısı ise 488 505 den 
868 "594 e yükselmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizde mevcut bulunan 40 000 o 
yakın iş yerine mukaibil bakanlık (kadrosun
da bu yerleri1 teftiş için yalnız • 113 iş mü
fettişi kadrosu bulunmaktadır. Bu vaziyette 
bir müfettişe teftiş için 337 iş yeri düşmek
tedir. Bütün bu haller şunu göstermektedir ki, 
Çalışma Bakanlığı bugünkü mütevazi bütçe
siyle vazifesini lâyikı veçhile yapmakta 
müşkülât çekmektedir. Bu bakımdan bakan
lığın teşkilât kanununun yeniden ele alına
rak sosyal bünyemizdeki geliştirmeleri en 
iyi şekilde düzenlemek ve bunun içinde ba
kanlığı yetkili teknik ve 'kafi miktarda kifa
yetli elemanlarla' teçhiz etmek bir zaruret 
haline gelmiştir. 

Sayılı .arkadaşlarım; 
C. K. M. Partisinin Meclis grupunun Ça

lışma Bakanlığı 1963 ibütçesi hakkındaki gö
rüşü kısa olarak bunlardan ibarettir. Çalış
ma Bakanlığının bünyesindeki zaruri görülen 
ıslâhatı yaptıktan sonra, memleketimiz için 

— 80 ~ 
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bu teşkilâttan daha verimli neticeler alacağı
mızdan şüphemiz yoktur. Ancak şunu da tak
dir ediyoruz ki, bu ıslâhalt yeni imıkânlarıln 
teminine bağlıdır. 

Sözlerimize son verimken, Çalışma Bakanlı
ğımıza, yeni bütçesinin 1963 yılı tatbikatında, 
C. K. M. P. Meclis grupu namına muvaffaki
yetler diler hepinizi hürmet ve muhabbetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C.H.P. Grupu adına Sayın Şe
ref Ba/kşık. 

C.H.P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(izmir) <— Sayın Başkan ve sayın milletvekil
leri; 

Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi Gru
pu adına Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
düşüncelerimizi açıklamadan önce, başarılarını 
takdir duyguları ile takibettiğimiz Çalışma Ba
kanı Sayın Bülent Ecevit'e ve Bakanlığın fera
gatli unsurlarına, değerli gayretlerinden dolayı 
teşekkür etmeyi vazife bilmekteyiz. 

Geçen yılki bütçe tenkidimizde, Çalışma Ba
kanlığının gerçekten ağır görevinin çok yakın 
bir gelecekte büsbütün ağırlaşacağmı, birçok 
alhvalde Bakanlık çapını da aşarak Hükümetin 
birinci plânda meselesi olmak ehemmiyetini ka
zanacağını belirtmiş idik. Son bir yıl içinde ce
reyan eden olaylar, bu tahminimizin isabetini 
kısa zamanda göstermiş bulunmaktadır. 

Yürütmekte olduğumuz karma ekonomi sis
temi ile, sosyal adalet içinde hızlı kalkınmanın 
mümkün olaınıyacağı tezini, hızını gittikçe ar
tıran kesif bir propaganda ile savunan çevrele
rin haksızlığını kabul ettirmede, Çalışma Ba
kanlığının tesirli bir rol oynaması gerektiği 
açıktır. Esasen millî, geliri âdil dağıtma meka
nizmasının iyi işliyebilmesi, bu Bakanlığa ait 
(hizmet konularının başarı ile gerçekleştirilebil
mesine büyük ölçüde bağlıdır. 

iş Kanununun yürürlük safhasının genişletil
mesi, «bedenen çalışma» «fikren çalışma» gibi 
suni ayırmalara son verilmesi yolunda geçen 
yılki tenkidimizde ileri sürülen temennimiz, ha
zırlığı bitirilmek üzere olan yeni iş Kanunu ta
sarısında «tek işçiye kadar teşmil» prensibi 
içinde yerine getirilmiş olacaktır. 

Grupumuz adına verilen kanun teklifi ile 
Hükümetin sevk ettiği kanun tasarısının Millet 
Meclisi Geçici Komisyonunca kabulü sayesinde, 
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«sendika kurma batkının memurlar da dâhil, 
fikren olsun bedenen olsun bütün çalışanlara 
tanınması» yolunda geçen yılki bütçe tenkidi
mizde açıklanan temennimizin tahakkuk safha
sına girdiğini görmekle memnun .oluyoruz. 

Maluliyet ve ihtiyarlık ödemelerini, paranın 
ısatmalma gücündeki değişikliklere göre ayar-
lıyacak bir mekanizmanın kurulması, - hastalık 
sigortasında sigortalının eşleri ve çocuklarının 
da faydalandırılması, maluliyet ve ihtiyarlık 
aylığını almakta iken hastalanan sigortalıların 
da istifade ettirilmeleri yolundaki temennileri
mizin de, hazırlanmış olan yeni Sosyal Sigorta
lar Kanunu tasarısında derpiş edildiğini öğren
miş bulunuyoruz. Bunlardan başka, sigorta yar
dımlarının milletlerarası normlara uygun hale 
getirilmesini, iş kazası veya meslek hastalıkla
rında geçici iş göremezlik ödeneğirideki yirmi 
aylık sürenin kaldırılmasını, yaşlılık sigortasın
da aranan yaş had dinin kadınlar için 60 dan 
55 e indirilmesini «enken yaşlanma» halinde 50 
yaşından itibaren aylık bağlanmasını derpiş 
eden hükümleri de yerinde görmekte ve getire
ceği bu yeniliklerden dolayı da Çalışma Bakan
lığını tebrik etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Toplu .Sözleşme, grev ve lokavt Kanunu ta

sarısı, Yüksek Heyetinizde müzakere edilmek 
üzeredir. Bu tasarının biran önce kanunlaşması 
için hiçbir gayretin esirgenmernesi gerektiğine 
kaaniiz. 

Sendikalar kuvvetlenmeden grev ve lokavtın 
kabulünü Bütçe Karma Komisyonunda endişe 
konusu yapan bir muhalefet milletvekilinin gö
rüşüne Cumihuriyet Halk Partisi hiçbir suretle 
iştirak etmemektedir. Aynı düşünce, Millet 
Meclisi Genel Kurulunun geçen, bütçe müzake
relerinde, o zaman Birinci Karma Hükümette 
ortak olan şimdi ise muhalefette 'bulunan parti 
adına yapılan konuşmada da savunulmuş idi. 
«Grev hakkının kullanılabilmesi için malî ba
kımdan çok kuvvetli sendikalara ihtiyaç vardır. 
Sırf bu sebeple evvelâ Sendikalar Kanununun 
hazırlanmasına ve sendikaların malî bakımdan 
kuvvetli hale gelmesinden sonra grev hakkının 
tanınmasına zaruret olduğu kanaatindeyiz» 
Cümleleriyle, bu parti adına ifade glunan görü
şün yersizliğini önemle belirtmek isteriz. , 

Aynı parti grupu adma. Cumhuriyet Sena
tosunda da yapılan bir konuşmada, «grev me-

W 
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selesi halledilmeden evvel kolektif iş akdinin 
tecrübe «dilmesi lâzımdır.» «^Kolektif iş akdinin 
de (gazetecilerden başlamasını teklif edeceğiz. 
Çalışma Bakanı bunu bir tecrübe etsin, «ğer bir 
başarı elde ederse, bunu tevsi etsin» denilmiş
tir. 

Yine sözü geçen partinin bir Senato üyesi 
tarafından da «işçiye grev hakkının tanınma
sının da bugün için- .faydadan ziyade zararlı 
olacağı (kanaatindeyiz» sözü sarf edilmiştir. 

Anayasamızda i nisan hakkı olarak derpiş 
»edildiği halde, greve karşı 1960 sonrası Türki
yelinde- beliren bu şüpheciliğe ve inanmazlığa 
esef etmemek mümkün değildir. 

Her şeyden önce Anayasamızın 47 nci ve 
geçici 7 nci maddelerine aykırı böyle bir mülâ
hazaya Yüksek Heyetinizin asla iltifat etmiye-
ceğinden eminiz. Aksine gfev hakkının tanın
madığı memleketlerde, sendikaların kuvvetlene-
nıediğini ve birer yardımlaşma dernekleri hüvi
yetinden bir türlü kurtulamadıkların] kabul et
mek lâzımdır. »Sendikaların kuvvetlenmesi, sen
dikalı işçi sayısının artmasına bağlıdır. Bunun 
bir- esaslı şartı da, sendikanın gerçekten kendi
sine yarar bir teşekkül olduğuna işçilerin.inan
dırılmış olmasıdır. Bu inanma duygusunu ve 
sendikacılık şuurunu en iyi surette geliştirecek 
olan bir müessese de grevdir. 

1961 yılında Türkiye'nin sanayi sektöründe 
çalışan işçilerimizin sadece yüzde 25,7 sini teş
kil eden sendikalı işçi nisbeti, grevin memleke
timizde kabulünden sonra, biz inanıyoruz ki, 
büyük ölçüde artacaktır. Ancak bunu sağlıya-
bilmek için de, geçen bütçe konuşmamızda da 
belirttiğimiz üzere, Toplu sözleşme ve grev me
kanizmalarının işleyişinde, sendikaları bertaraf 
edici, yahut tesirlerini azaltıcı usullerden kaçın
mak lâzımdır. Ayrıca işçi temsilciliklerinin kal
dırılmasını da, aynı maksada hizmet edecek bir 
davranış olarak övüyoruz. 

Grevin, sendikacılığı geliştiren yönünden 
başka,- millî gelirin âd il dağıtımındaki rolü se
bebiyle bir sosyal adalet mekanizması hüviyeti 
do vardır. Avrıca grevin maliyeti azaltmanın ça
resini, sadece işçi ücretlerini indirmede değil, iş
letmecilik usullerini geliştirmede aramaya müte
şebbisi zorlayan ve bu suretle uzun vâdede millî 
ekonomiye verimli metotlar kazandıran çok 
önemli ekonomik faydası vardır, 
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.Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu, sa

dece bir Anayasa mecburiyeti olduğu için değiİ, 
zaruretine ekonomik ve sosyal yönlerden sami
miyetle inanmış bir grup olduğu için, grevin en 
kısa zamanda kanunlaşmasını istemektedir. 

İşsizlik sigortası bahsindeki çalışmaların 
seyrini ve hazırlıkların derecesini öğrenmek isti
yoruz. Bilhassa işsiz nüfusun çalışan nüfusa nis-
betinin yüksek ve fert başına düşen millî geli
rin düşük bulunduğu Türkiye gibi az gelişmiş 
memleketlerde tatbiki en güç sigorta kolu oldu
ğunu kabul ediyoruz. Sürekli işçi niteliğinde 
olanlar için bu işsizlik sigortasının kurulması 
imkânlarının araştırılacağı, İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Teşkilâtının geliştirilmesi yoluna gidi
leceği, boş yıllık kalkınma plânımızda belirtil
miştir. 

1962 yılı bütçesine kadar İş ve İşçi Bulma 
Kurumuna ayrılmış olan 100 bin lira civarında
ki ödeneği geçen yıl 1,5 milyon liraya çıkarmış 
olmakla, Karma Bütçe Komisyonu yerinde bir 
karara varmış idi. özel idareler ve belediyeler 
hisseleri tamamen tahsil edilemediği için malî 
güçlükler içinde bunalan kurumun, sağlam bir' 
kaynağa sahibolabiimesi maksadiylc, Devlet büt
çesinden ayrılan meblâğda, bu yıl da bir artış 
olmalı idi. Plândaki «İş ve İşçi Bulma Kurumu 
teşkilâtının geliştirilmesi yoluna gidilecektir» 
direktifine 1963 yılında ayak uydurulmamış ol
masını bir noksanlık sayıyoruz. 

Bu yetersiz ödenekle ciddî bir iş gücü piya
sası istihbarat şebekesi kurulması, her ilçede 
birer kurum şubesi açma maksadına ulaşılması, 
hiç olmazsa bir yıl daha tehire uğrıyacak demek
tir. 

Bakanlar Kurulu kararı ile İktisadi Devlet 
Teşekkülleri, özel idareler, belediyeler ve Dev
letin asgari yüzde 50 iştiraki bulunan müessese
lerin îş ve işçi Bulma Kurumundan işçi isteme 
mecburiyeti ile yabancı memleketlere işçi ihra
cını düzenleme işinin kuruma yükletilmesi kar
şısında, bu müessesenin aynı malî yetersizlik 
içinde hapsedilmesi, mazur görülebilecek bir 
davranış olamaz. 

İş Kanununu tek işçili iş yerlerine kadar ge
nişletir. Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt, Sen
dikalar kanunları gibi geniş çapta görev artırı
cı yeni kanunları yürürlüğe koymak üzere iken, 
bu genişletmelerin ve görev artırmalarının, esa
sen mevcut ihtiyacı karşılamaya gücü yetmiyen 
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Çalışma Bakanlığı teşkilâtına getireceği yükle
rin hesaba katılması, bütçenin bu muhtemel ge
lişmelere paralel bir artış kaydetmesi gerekir 
idi. Bunu da ikinci bir noksanlık sayıyoruz. 

İşçi Sigortaları Kurumunun halen yürüt
mekte olduğu sigorta primlerinin işçi ve iş ve
ren arasındaki oranının işçi lehinde gözden ge
çirilmesi görüşümüzde bu yıl da ısrar ediyoruz. 
Müteşebbislerin maliyetlerinde yaratacağı kaba
rıklık sebebiyle özel teşebbüs yatırımlarının aza-
labileceği ve bilhassa plânın ilk kalkış noktasın
da kalkınma hızına menfi etki yapabileceği, bir 
mahzur olarak kabul edildiği zaman dahi söyle
necek şey, bu gözden geçirmenin hemen değilse 
bile yakın bir zamanda ele alınması gerektiği
dir. 

Kaldı ki, sigorta primlerini artırmanın, mec
buri tasarruf yolu ile yatırım hacmini bir başka 
kanaldan genişletmek demek olacağı da unutul
mamalıdır. 

İşçiyi ucuz ve sıhhi meskene kavuşturma yo
lundaki gayretlerin yetersizliği Hükümetin de 
kabul ettiği bir gerçektir. Bu konuda ciddî, pra
tik ve müessir tedbirler bulunmuş olarak Yük
sek heyetinize şimdiye kadar gelinmiş olması 
gerekir idi. Seri inşaat usulleriyle bol mesken 
yapma hedefine bizi kısa zamanda götürecek 
mekanizmanın gecikmeden kurulmasını bekliyo
ruz. 

Sigorta primini tamamen ödiyecek olan ser
best meslek erbabı, esnaf ve sanatkârlar sosyal 
sigorta sistemine gecikilmeden dâhil edilmelidir. 

Sigortacılık hususiyetleri çerçevesinde kalın
mak şartiyle sigorta fonlarını ekonomik kalkın
ma hedeflerine uygun istikamette kullandıracak 
yeni bir fon kullanma politikasının tesbit edilip 
edilmediğini de öğrenmek istiyoruz. 

deniş ölçüde iş gücü ihracettiğimiz Alman
ya'da Çalışma Ataşeliği kurulması bu kadar ge
cikmemen* idi. Yabancı memleketlerdeki işçileri
mizin haklarını korumak bakımından Çalışma 
Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısını bekleme
den mer'i kanuna ilâve getirecek bir tasarının 
Büyük Millet Meclisine şevki suretiyle bu mese
lenin vaktinde halli mümkün idi. Bununla bera
ber, Dışişleri Bakanlığı kadrolarında yapılan 
bir tâyinle geç de olsa, tatminkâr da sayılmasa, 
nisbeten bir hal çaresi bulunmuş olması, yerin
de bir davranıştır. 
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Sayın arkadaşlarını; 
Sözlerime son verirken, yeni yıl bütçesi tat

bikatının başarılı olmasını diler, Cumhuriyet 
Halk Partisi Millet Meclisi Grupu adına Yük
sek Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına Sayın Mitöıat San. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MİTHAT SAN 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, Muhterem ar
kadaşlar, 

Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adına; 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerimdeki tenkid ve 
temennilerimizi Yüksek Meclise arz ederken, 
sosyal politika ha«kkmdaki düşüncelerimizi de 
programımıizdaki esaslar dafhilinde açıklamak 
isteriz. 

Biz, Yemi Türkiye PartM olarak,-yurdumuz
da emeğin istihsalden âdil 'bir hisse almasını 
prensip itibariyle kabul etmiş ve çalışanların 
iktisadi durumumuzun mıüsaade ettiği nisbette 
refaha kavuşturulmalarının temin edilmesi ve 
işçilerimize dalha iyi çalışma şartlarının sağ
lanması lâzımigeldiğine inanmış bulunuyoruz. 
işte bu sayılan mucip sebeplerin esprisi altın
da biz, memleket kalkınmasına tevcih edilecek 
insan gücünün yar aticilik vasfının inkişaf etti
rilmesinde, iş ahlâkının tesisinde meslek şeref 
ve haysiyetinin kurulmasında, iş hayatının dü
zenlenmesinde, sosyal güvenliğin sağlanmasın
da, işçilerin yaşama seviyelerinin yülkselnuesin-
de, Çalışma Bakanlığını birinci derecede bir 
organ olarak görme'kteyfrz. Keza iş verenle işçi 
arasındaki münasebetlerin en ahenkli bir şek
le sokulmasında yine Çalışma Bakanlığını bi
rinci derece sorumlu saymaktayız. 

1. Çalışma Ba'kanlığı bu sa'hada üzerine 
düşen vazifeleri yerine getirebilmek için aşa
ğıda yazılı kanun tasarılarını kısmen Meclise 
sevk etmiş ve diğerlerinin de üzerinde çalış-
ma'kta bulunmuştur. Bu hususu memnuniyetle 
kaydetmek isteriz. 

a) Grev, lokavt, toplu sözleşme (kanunu ta
sarısı komisyondan geçerek Meclise gelmiştir. 

b) ıSenldikalar Kanun tasarısı keza komis
yondan geçmiştir. 

c) iSosyal Sigorta Kanunu tasarısı hazırla
narak Başbakanlığa sevk edilmiştir. 

d) l'ş kamımı tasarısı hakkında bakanlık
ların mütalâası alınmış ve Başbakanlığa gön
derilmeli; üzere bulunmuştur, 

t 
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e) Teş'kilât Kanunu, Deniz İş Kanunu ve 

Araeılar kanunu tasarısı (Halik arasında dayı-
baişı) hazırlanmaktadır. 

f) işçi sağlığı ve iş emniyeti müfettişi ye
tiştirilmek üzere kadro kanunu tasarısı hazır
lanmaktadır. 

g) Toplu sözleşme Kanunu tadili* üzerinde 
Bakanlıkça çalışılmaktadır. 

Yukarda sayılan kanun tasarılarını hazırla
dıkları için Çalışma Bakanına ve Bakanlıkda 
(himmetleri geçen zevata burada alenen teşek
kür ederim. 

Şayet bu tasarılar tam ve kâmil olmasalar 
dairi, bu takdirde bunları mükemmel hale getir
mek: Yüksek Meclis üyelerinin yani bizlerin va
zifesidir. Ancak bu vesile ile burada Kavel hâdi-
ısesindeki tutumundan dolayı Çalışma Bakanını 
tenkid edeceğiz. Gerek Çalışma Bakanlığının 
gerekse İçişleri Bakanlığının vazifelerini yap
tıklarını söylemek mümkün değildir. Bilâkis bu 
gevşek tutumları ile dâhilde Hükümeti müşkül 
bir mevkiye sokmuşlar ve hattâ zadf bir vazi
yete diisürnıüşler hariçte ise yurdumuzdaki ec
nebi sermayenin emniyet altında bulunmadığı 
hissini uyandırmışlardır. 

Çok muhterem arkadaşlar, 
Beş yıllık plân yaptığımız bunların tahak

kuku için gerekli dövizin teminini konsorsi
yumdan istediğimiz ve -ecnebi sermayesinin 
.yurda gelmesini arzu ettiğimiz bu zamanda Ka
vel hâdisesi neticelerinin memlekete hayır ge-
tirmiyeceği bir bedabattır, süratle kalkınma
yla gittiğimiz ve sanayileşmek çabasının bulun
duğumuz bu devrede mesuliyetimi işltirak etti
ğimiz Hükümetlin alâkalı âzalarının bu gibi hâ
diselerde, gelecek zamanlarda, çok kararlı dav
ranmaları lâızımgeldiği kanaatinde olduğumuzu 
ifade ile bu balhse nihayet veriyoruz. 

2. Asgari ücret : 
Dünyanın her yerinde, iş hayatının ahenkli 

bir şekilde işlemesinde, işçilerin emeklerinin 
karşılığını âdil bir surette aldıklarına kaani 
olmalarının büyük bir rolü olduğu inkâr edile
mez bir hakikattir. 

İleri memleketlerde bu hususlar üzerinde 
büyük bir titizlikle durularak asgari ücret tes
bit edilmektedir. Bundan başka oralarda işçi 
'teşekkülleri azalarına maddi yardım yapacak 
şekilde malî tafcata malik ve onların haklarını 
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iş verenlere karşı müdafaa edecek tarzda hu
kuki elemanlara sahiptirler. 

Bizde ise işçilerin henüz organize teşekkül
leri bulunmadığından dolayı iş verene karşı 
tek başına kalmaktadırlar. Yurdunmzda iş sa
hası dar olduğundan ve milyonlarca işsiz insan 
bulunduğundan, arz ve talep kaide ve hattâ 
kanun kadar kuvvetli olan bu kaidenin tesiri 
altında kaldığından dolayı asgari ücretin tes-
biti ileri memleketlerden çok daha eberamiyet-
li blir hal almakta ve Çalışma Bakanlığının en 
mühim bir vazifesi olarak karşısında durmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Çalışma Bakanlığı tarafından, asgari işçi 

ücretleri tesbit edilirken, ileri memleketlerde 
kullanılan modern usullere riayet edildiğini, 
bunların h.er şeyden evvel işçilerin hayatını 
idame edecek miktarda tutulduğunu, çeşitli is, 
kollarının işin ağırlığına göre muvazeneli ol
duğunu, işcjilyi teşvik edecek vasıfta bulundu
ğunu ve nilhayet istilhsal randumanının' artma
sına âmil olacak unsurları ilhtiva ettiğini iddia 
etmeye imkân yoktur. Biz Yeni Türküye Parti
si olarak asıgari işçi ücretlerinin tesbitinde Ça
lışma Bakanlığının yukardafci prensiplere ria
yet ettiğine kaani değiliz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Size bunu bir misal ile arz edeyim. Bir ay 

evvel seçim mıntakam olan Gazianteb'e gitmiş
tim. Tekstil örme ve Giyim Sanayii! İşçileri Sen
dikasını ziyaret ettim. İşçiler bana asgari üc
retlerinin günde 8 lira 25 kuruş olarak tesbit 
edildiğini söylediler. Günde sekiz saat ve ayda 
30 gün çalışan işçilerin eline vasati 167 lira geç
tiğini ifade etmişlerdir. 25 seneden beri çalışan 
vasıflı üşçiler de bu parayı almakta imişler. Bir 
gecekonduya yüz lira kira vermek mecburiye-
Jtind'e bulunan bir işçinin bakacak karısı ve ço
cukları olmadığını farz etsek bi'le tek başına 
nasıl yaşanabileceğini benden sordular. Kendi
lerini tatmin edecek cevabı maalesef vereme
dim. 

Bu işçiler kendilerine verilen öğle yemeği
nin tasavvur edilemiyecek kadar fena olduğunu 
da ifade etmişlerdir. Affınıza sığınarak onların 
ifadesini tekrar ediyorum: «Bize verilen yeme
ği köpek bile yemez, dökülmektedir.» bu husus
ta Çalışma Müdürlüğüne ve iş müfettişlerine 
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yaptıkları ' şikâyetlerin;de neticesiz kaldığını 
söylemişlerdir. 

Biz Yeni Türkiye Partisi olarak, asgari işçi 
ücretlerinin, Çalışma Bakanlığı tarafından yeni
den tesbit edilmek üzere derhal ele alınması 
icabettiği kanaatindeyiz. Şayet işçilere yemek 
verilmçsi mecburi ise bu takdirde işçilere ve
rilecek yemeklerin evsafının tesbit .edilmesi ve 
standart bir şekle sokulması ve bunu temin için 
müeyyideler konulması lâzımdır. Aksi halde 
sırf yemek veriyormuş gibi görünmek istiyen 
iş verenin harcadığı para boşa gitmekte ve işçi 
de bundan istifade edememektedir. Bu yolda 
heder olup giden millî servetin ve israfın önüne 
geçilmek üzere Çalışma Bakanlığının iş müfet
tişlerini derhal harekete getirmesi lâzımgeldiği 
kanaatindeyiz. Esasen işçinin günlük randıma
nını* ve iş gücünü artıracak yemeğin, yenilebi-
lecek bir halde verilmesini işini bilen iş veren
ler idrak etmelidirler. 

3. İşçi durumu : 
Yurdumuzda plânlama tarafından muhtelif 

sanayi- kollarında çalışan işçilerin miktarı 
1 800 000 olduğu, 

Tarımda çalışan işçilerin ise 9 200 000, 
Diğer hizmetlerde çalışanların 1 500 000 ol

duğu ifade edilmektedir. Bu suretle yurdumuz
da 12,5 milyon işçinin çalıştığı bildirilmekte, 
3 milyon iş gücüne sahip Türk vatandaşının da 
işsiz bulunduğu ifade olunmaktadır. 

Memleketimizde Tarımda çalışan işçiler, 
Amerika ve Avrupa'da olduğu gibi senede 3 000 
saat değil ancak 500 saat civarında çalışmakta
dırlar ki, bu da çalışma güçlerinin % 17 sine te
kabül etmektedir. Şu hale göre tarımda en nik
bin rakamlara göre ancak 2 milyon tam insan 
gücü iş bulmakta ve 7 milyon insan işsiz bulun
maktadır. 

Bu miktara plânlamanın verdiği 3 milyon iş
siz ilâve edilirse 10 milyon insanın tam güciyle 
çalışamadığı meydana çıkar. Şimdi biz tarımda 
çalışan ve işsiz olan 7 milyon insanı bir tarafa 
bırakalım. Plânlamanın verdiği ve mutlak ola
rak işsiz olduğunu ifade ettiği 3 milyon insan
la meşgul olalım. 

Memleketimizde bulunan bu 3 milyon iş gü
cüne sahip insanın, yurt istihsaline yardım 
etmesi şöyle dursun, bu adamların yiyecekleri 
bir lokma ekmeği ve giyecekleri birkaç metre 
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bezi bile kazanmaktan âciz bulundukları ve tam 
mânasiyle müstehlik insanlar olduğu meydana 
çıkar. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizdeki işsizliğin kabahatini Ça

lışma Bakanlığına yüklemek arzusunda değiliz. 
Ancak geçen sene Çalışma Bakanlığı bütçesi

ni yine bendeniz Yeni Türkiye Partisi adına 
tenkid ettiğim zaman, memleketimizde boş du
ran insan gücünün istekli bulunan Avrupa mem
leketlerine gönderilmesi için Bakanlığın gerekli 
faaliyete girişmesi ve cihazlanması icabettiğini 
de ifade etmiştim. Bu vesile ile de 1958 sene
sinde İtalya'nın yalnız İsviçre'de 400 bin işçisi 
olduğunu beyan etmiştim. 

Yaptığım tetkikat neticesinde 1961 ile 1962 
yılı zarfında ve bir sene esnasında 10 000 ka
dar işçinin Avrupa'ya gönderildiğini tesbit et
miş bulunuyorum. 

Bugün bütün Avrupa'da 30 000 raddesinde 
işçimiz bulunmaktadır ki, bu da memleketimiz
de bulunan 3 milyon işçiye nazaran % 1 dir ve 
gülünç bir miktardır. 

Bilhassa vasıfsız olarak istenilen tarım, in
şaat ve yol işçilerinin harice gönderilmesi, mem
leketin muhtaç bulunduğu kalifiye işçiye tesir 
etmiyecektir. İşsiz olarak dolaşan her iş gücü
ne sahip insanın Avrupa'ya gönderilmesinin 
yurdumuza temin edeceği faydalar sayılamıya-
cak kadar çok ve çeşitlidir. Yurttaşlarımızın 
oralarda iş ahlâkını sağlamlaştırmaları yabancı 
yerlerde meslek şeref ve haysiyetlerini tarsin et
meleri, görüş zaviyelerinin genişlemesi, hayat 
standardlarmın yükselmesi hülâsa yepyeni bir 
ruh haleti ile yurda dönerek öğrendiklerini tat
bik etmeleri ve mükteseplerini memleket hayırı-
na kullanmaları azımsanacak kazançlar değil
dir. Hal böyle iken ve Çalışma Bakanlığının ha
rice işçi göndermek için bütün gücünü organi
ze etmesi lâzım gelirken maalesef bu hususta 
gerekli teşebbüsleri kâmil olarak yapmadığına 
kaaniim. 

Harice giden 30 bin işçiden 13 250 kişinin 
Bakanlık tarafından gönderilmiş bulunması bu 
iddiamızı ispat eden su götürmez bir delildir. 
İş bulup harice gitmek istiyen işçilerimize Ça
lışma Bakanlığının yardım etmesi şöyle dursun, 
pasaport için çıkarılan müşkülâta kendisi de bi
raz yardım etmektedir. Dışarıya gitmek için ora-
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dan bilet istiyenleri ve buna mümasil manialar 
işçilerin gitmesini kösteklemektedir. Bilhassa 
kendi teşebbüsleriyle gitmek istiyenler zorluğa 
uğramaktadır. Avrupa'da bulunan işçilerimi
zin haklarını koruyacak bir makam mevcut de
ğildir. Hariciyemiz işçiler şöyle dursun hattâ 
vatandaşlarımızla meşgul olmayı bile kendileri 
için bir angarya telâkki etmektedirler. Muhte
lif zamanlarda vâki seyahatlerimde bunları biz
zat müşahede etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Burada temas etmek istediğimiz mühim bir 

mesele de şudur. Hariçte çalışıp para kazanan 
işçilerimizin, tasarruf et t ikkri paraların yur
da getirilmesi için kendilerine kolaylık göste
rilmesi lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

Bu husus bir malî mevzu teşkil ettiğine göre 
Çalışma, Bakanlığının Maliye Bakanlığı ile te
mas ederek bu meseleyi halletmesi lâzımdır. 

3. Sosyal sigorta : 
Memleketimizde mevcut muhtelif sanayi kol

larında çalışan 1 800 000 işçinin yalnız 850 000 i 
sigortalı imiş. Tarımdaki 9,2 milyon işçi ile di
ğer sahalarda çalışan 1,5 milyon işçi sigortalı 
değildir. Şu 'hale göre 12,5 milyon işçiden yal
nız 850 000 i sigortalıdır ki bu da % 6 eder. 
Çalışma Bakanlığının bu mevzuu ciddiyetle ele 
alması icabettiğine Yeni Türkiye Partisi olarak 
inanmaktayız. Hepinizi hürmetle selâmlar 1963 
bütçesinin memlekete hayırlı olmasını temenni 
ederiz muhterem arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi şahısları adına konuşa
caklardan Sayın Asım Eren'e söz veriyorum. 
Ancak Riyasetin Yüksek Heyetinizden bir is
tirhamı vardır; sual sormak suretiyle müzake
reler uzamaktadır. Bu sebeple sual soracak ar
kadaşların suallerini önceden not halinde Ve
kil Beye vermeleri, umumi cevap esnasında da 
bunların cevaplandırılması mümkün olacaktır. 
Bu itibarla bu yola gidilmesini riea ederim. 

ÂSİM BREN (Niğde) — Pek muhterem ar
kadaşlarım, kısa bir müddet zarfında temas 
edeceğim meseleler mahdut, buna mukabil ben-
denizce çok önemli meselelerdir. 

Çalışma Bakanlığı, üç büyük alanda görev
lidir. Bunlar, memlekette işsizlere iş bulmak, 
iş bulanların iş hayatını tanzim etmek ve yi
ne çalışanların, hayat garantilerini sağlamaktan 
ifbarettir. 
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Şunu da bu arada belirtmek vazifemdir : Bu 

konulara ait kanuni müdevvenat Türkiye Cum
huriyetinde Cumhuriyetin kurulduğu ilk gün
lerden itibaren tatbika başlanmış; hakikaten 
dünyada çalışma sahasında iftihara değer ham
lelerle iş hayatını düzenliyecek kanunlar Cum
huriyetin uzak mazisinden itibaren tedvin edil
miştir. Böylece Türkiye Cumhuriyeti, iş ha7 
yatını tanzim eden modern devletler içinde hiç 
de geri kalacak, ve yüzü kızaracak bir Devlet 
değildir. Bununla beraber bugün Çalışma Ba
kan! ı-ğının .görevli olduğu o üç büyük alanda 
ayrı ayrı büyük meselelerimiz vardır. Bu me
selelerden birisi, benden evvel konuşan kıymetli 
Y. T. P. Sözcüsü arkadaşımın belirttiği rakam
da ifadesini bulduğu gibi hakikaten 20 milyonu 
geçen iş arayan insanın, yüzünü Çalışma Ba-
kanlığuıa çevirmiş, ondan çare bulmasını bekle
mekte; ondan tedvin edeceği kanunlarla gerek 
maişet medarı ücretlerin tanzimini, gerek iş 
hayatına girdikten sonra her medeni insan gibi 
çalışmasını temin edecek ve patronlara karşı 
haklarını garanti edecek düzeni beklemekte ol
masıdır. . 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz bu
günkü durumu itibariyle yirmi milyonu tatmin 
edecek iş sahalarına 'mâldık değildir. Bu itibar
la, Türkiye'nin muvakkat, âcil tedbirlerle bu in
tikal devrini atlatması lâzımıgelir. Ancak, iş 
sahaları açıldıktan, işsizlerin miktarına tekabül 
edecek iş sahaları 'yaratıldıktan sonradır ki, mü-
devvenatımızm normal şekilde işliyeceğine inan
mak mümkün olur. Bu âcil geçici tedbirler için
de (dış memleketlere işçi göndermek) de vardır. 
İtalyanların, Habeşistan ve Arnavutlukla vâki 
taarruzları, kendi işçilerine iş sahaları bulmak 
için yaptıklarını, insan ihracı için bu harblere 
atıldıklarını bilmiyenimiz yoktur. 

Demin benden evvel ıkonuşan arkadaşımı-
zı,n belirttiği elçiliklerimize ait hususlardan 
dolayı bende ilgisiz .makamlara teıeissüf ede
rim. Elçiliklerimiz de işsizlerimize iş verme, 
iş bulma meselesinde Türkiye'de olduğu gibi, 
yabancı "memleketlere giden Türk evlâtları
na da bu .memleketlere vardıkları anda, bu 
yabancı yerlerde iş bulmalarına yardım etmek-; 
le kendilerini vazifeli addetmeli; kendileriy
le temaslarda kendilerini yardımdan uzak 
tutmamalıdırlar. (Bu iş bir hariciye işi "değil-
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dir) dememelidirler. Bunu teessüfe şayan bir 
nokta olarak belirtmek isterim. 

. Bir devletin kendi işsizlerine iş bulmak 
için harbi göze aldığı bir çağda yaşıyoruz. Tür
kiye'nin işsizleri yabancı memleketlere inti
kal ettiği zaman, onlara gerekli ilgi göste
rilmelidir. Türkiye'de ekmek olmadıığı için, 
yafbancı memleketlere giden işçilerimiz sokak
larda perişan, sefil olmamalıdırlar. Her iş
siz insana, yapabileceği iş için yardım ve 
teşebbüs etmek mecburiyetinıdeyiz. Maalesef 
işsizlik yüzünden kötü yollara teşebbüs et
mek mecburiyetini duyarak, Türk adını o 
yabancı gazetelerde, o yabancı nıanfillerde 
lekeletenler ve o hâdiseler ile sebepleri el
bette hariciyemizin de ilgilenmesi gereken 
hususlardır kanaatindeyim. Bu itibarla Sa
yın Hükümete arz etmiek : isterim iki, hariç 
memleketlerde, bu intikal devresinde, iş ara
yan Türk işçilerine karşı bütün Hükümet 
bakanlıklarının görevleri vardır. Bakanlıjklar-
arası bir iş birliği ile bu meselenin acilen 'tan
zimi Hükümetin başlıca vazifelerinden biri-
dlir. Bu, Hariciye Vekâletini de kendi aslî iş
leri kadar alâkadar eden nazik (bîr meseledir. 

Çalışmanın ikinci konusu (İşçilerin iş ha
yatını düzenlemek) ıtir demiştim. Hazırlanan 
tasarıların çoğu bu alandadır. İnsan halkları
na Anayasaya bağlı, demokratik kanunlarla 
iş hayatımız inşallah ('emeği sömürülmek
ten) koruyacak; aşırı işçi isteklerini de f ren-
ıliyecektir. 

Muhterem bir arkadaşım, Kavel meselesi
ne temas ettiler. Çalışma Bakanlığının ikin
ci ana görevinden olan bu mesele, yine, Hü
kümet için G-rev, Lokavt, Toplu Sözleşme gibi 
kanunlar; İş Kanununun tashihat, tadilât ve 
tevsii ile hakikaten belki düzüne konulabilecek 
olan konulardan nazik bir problem teşkil ek
mektedir. Bugün, işçinin iş hayatını düzen
lerken Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ola
rak şu istikâmetin hiçbir zaman'unutulmama
sı icabetmektedir. işçinin, bir medeni insan 
olarak her türlü haklara sahip olması gere
kir. Türk işçisi buna llâyıktır. Türk1 işçisi, 
Alman, Japon, İtalyan işçilerinden kabiliyet 
itibariyle aşağı bir insan değildir. Fakat, ken
disine bu haklar verilirken ve Ibuna lait her 
Jürlü müdevvenat Meclisimizde hazırlanır
ken, değerli Türk işçileri bilmelidir kli, Tür-
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kiye'de işçi haklarını taşjkın şekilde talebe 
veya bu hakların hudutlarını a§arak teza
hürlerle, bu memleketin huzurunu bozmaya 
haklan yoktur. Bu itibarla, haklarını ye
rinde ve kanuna saygı içindo kullanmaları 
ve memleketin düzenini bozuı& maları gerekir 
kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Bren, zamanınız ge- ' 
çiyor, . lütfen bağlayın. 

ASIM EREN (Devamla) — İşçinin hayat 
garantilerini ele almaya vakit kalmadı. Her 
türlü sosyal endişeyi karşılıyan kanunları da 
bekliyoruz Bu noktaya temas ettikten son
ra, Muhterem Çalışma Bakanlığına, iyeni büt
çe yılında vazifelerinde, Oenabı Haktan ken
dilerini desteklemesini candan niyaz ederim, 
hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İki 'aded kifayet önergesi gel
miştir. Sonradan gelen arkadaşlarımın da duy-
masını temin için, şu hususu hatırlatmak is
terim ; Sayın Bakandan sual soracak arka
daşlarım, lütfen daha evvel hazırlasınlar, za
man (tasarrufu bakımından buna ihtiyacımız 
vardır. Kifayet önergesini bakan konuştuktan 
sonra okutacağım. Şimdi Sayın Bakana söz ve
riyorum. Buyurun, Sayın Ecevit. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, buradan gerek grupları adına, gerek şahıs
ları adına konuşan arkadaşlarımızın, Çalışma 
Bakanlığım ilgilendiren konular üzerinde vu
kufla yaptıkları ve bizim için çok istifadeli 
olan konuşmalarını zevkle dinledim. Arkadaş
larımın, konuşmalarında ileri sürdükleri mü
talâa, tenkid ve sorulara cevaplarımızı kısaca 
arz etmeye çalışacağım. Yalnız, daha önce bir 
vazifeyi yerine getirmeme müsaadelerinizi rica 
edeceğim. Bakanlığımızın, zaman zaman, mil
letlerarası bâzı münasebetleri hakkında Yüksek 
Meclise bilgiler vermesi ve bu hususun zabıtla
ra geçmesi gereklidir. Kısaca bu bilgiyi verme
me müsaadenizi rica ederim. 

5175 sayılı Kanunla tasdik edilmiş bulunan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 19 
ucu maddesinin 5 - b fıkrası gereğince, Millet
lerarası Çalışma Sözleşmelerinin Yüksek Mec
lise arz edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan 
aşağıdaki yeni gelişmeleri arz ediyorum : 

Sözü edilen Teşkilâtın 1961 yılında yapılan 
çalışma konferansında kabul edilen, İşçi- Mes-
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genleri konusundaki 115 sayılı tavsiye ile, Teş
kilâtça kabul edilen sözleşmelerin , mütenazır 
hükümlerinin yeknesak hale getirilmesine dair 
olan 116 sayılı Sözleşmeden başka, «1962 Hazi
ran ayında yapılan Genel Çalışma Konferansın
da da aşağıdaki tavsiye ve sözleşmeler kabul 
edilmiştir : 

1. Sosyal politikanın temel gaye ve norm
ları hk. 117 sayılı Sözleşme; 

2. Sosyal güvenlik bakımından vatandaş 
olmıyanlara da vatandaşlar gibi muamele yapıl
masına mütedair 118 sayılı Sözleşme; 

3. iş müddetlerinin indirilmesine dair 116 
sayılı tavsiye; 

4. Meslekî yetiştirme hakkında 117 sayılı 
tavsiye; 

Bu sözleşmelerin tasdik edilebilmesi bakı
mından gerekli incelemeler yapılarak onanması 
mümkün görülenler hakkında hazırlanacak ka
nun tasarıları huzurunuza getirilecektir. Şim
diye kadar Yüksek Meclisinizce tasdik edilmiş 
bulunan sözleşme sayısı 16 dır. Gerek bu sözleş
melerden, gerek tasdik etmemiş olduğumuz 
sözleşmelerden mevzuat çalışmalarımızda geniş 
ölçüde faydalanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri, bu sözleşmeler konu
sunda ayrıca bilgi arzu ederlerse onu da ver
meye amadeyim. Bu arada, milletlerarası müna
sebetler söz konusu olmuşken, Sayın Yücebil-
gin'in belirttiği bir hususa da cevap vermek is
terim. 

Sayın Yücebilgin, haklı olarak, Avrupa Kon
seyinin uzun yıllar ciddî bir çalışma ile hazır
lamış bulunduğu sosyal şarta katılmamız lâzım-
geldiğini hatırlattılar. Biz de aynı kamdayız. 
Bu yıl bu sosyal şarta katılabilme imkânlarını 
hazırlamış olacağız. Yakında Büyük Millet 
Meclisinde görüşülüp kanunlaşmasını istediği
miz bâzı kanunlar vardır. Bu arada, bilhassa 
muhterem arkadaşımın da belirttiği, toplu söz
leşme, grev ve lokavt kanununun çıkması lâ
zımdır. Bu kanunlar yürürlüğe girdikten sonra 
sosyal şarta katılabiliriz. Sosyal şarta katıla
bilecek duruma gelebilmek için gerekli işleri 
yapmayı ödev biliyoruz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, grupları 
adına konuşan değerli arkadaşlarımın soruları
na, mütalâa ve tenkidlerine kısaca cevap ver
meye çalışacağım, 
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Millet Partisi adına konuşan Sayın Memduh 

Erdemir arkadaşımız, işsizlik meselesine temas 
buyurdular ve bugüne kadar bu konuda müs
pet bir icraat yapılmamış olmasından şikâyet 
ettiler. Her halde, insafla düşünüldüğü zaman 
takdir edilir ki, Türkiye gibi henüz iktisadi ge
lişmenin başlangıç safhasında bulunan bir mem
lekette, hele nüfus artışı dünya nüfus artışı 
oranlarının en yüksek seviyesine varan bir mem
lekette, işsizlik dâvasını 1 - 2 yıl içinde kökün
den halledebilecek bir tılsım her halde şimdiye 
kadar bulunmamıştır. Bunu kısa zamanda hal
ledecek tılsım, tatbikatta bulunmuş olmak şöyle 
dursun. En nazari bilimsel kitaplarda bile bu
lunmuş değildir. Sizlere, işsizlik derdinin azal
makta olduğuna, imkân nisbetinde azalmakta 
olduğuna dair riyazi bilgiler verebilecek du
rumda olmadığımı itiraf etmek durumundayım. 
Çünkü, memleketimizide henüz işsizlik sigortası 
olmadığından ve iş ve işçi Bulma Kurumu da 
nüfusumuzun takriben ancak 5 milyonluk bir 
kısmı ile temas halinde bulunduğundan, mem
leketteki iş gücü durumu, işsizlik durumu hak
kında sıhhatli, hattâ sıhhatliye yakın, istatis
tikler hazırlama imkânlarımız maalesef yoktur. 

Ancak, Bakanlık olarak, teşkilât olarak, ve 
Hükümet olarak intibaımız, geçen yıl zarfında, 
işsizlik tazyikinin hissedilir ölçüde azalmış oldu
ğu yolundadır. Gerçekten geçen yıl içinde yapı
lan inşaatın, bir yıl öncesine nazaran % 25 
fazla olduğu görülür. Bu artış dikkate alınırsa 
ve hal'en devam eden yatırım faaliyetleri göz 
Önünde tutuluma işısdzlk (bakımından 'bîr .azal
manın yer .almış (bulunmasını tabiî karşılam'ak 
gerekir. Ancak, Ibu dâvanın birden bire kökün
den hairledile'biledeğli Ihulsusuh'da bir Ihayati vaat
te bulunma gücünü kendimde 'bulamıyforum. Sa
yın Memdulh Erdemir, işsizliğin kaynağına ığide-
rdk onu halletmemize yardımcı olacak Ibir ta
savvura tıe-mas buyurdular, ki bu da toplum 
'kalkınması'dır. Gerçekten, hem Hükümet ola
rak »ve hem de 'biz (Bakanlık olarak yalnız mem
leketin kalkınması hele geri kalmış bölgelerin 
kalkınması 'bakımından değil, aynı zamanda i§-
sfizliğin süratle aza'lnmsı bakımından da, top
lum kalkınmasına ön'em' '-veriyoruz. Çünkü, 'bü
yük şehirlerimizde daha fazla % sahaları aç
maya ve konut dâvaisını halletmeye çalışmak 
kendi ıbaşına yeterli değiDdlir. Meseleleri, so
nuçlarında tezahür ettiği noktada halletmek 
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yerine, meseMerin kaynağına inmek gerekir. 
Toplum kalkınması prensibi Ibiize işte bu 'imkâ
nı (verecektir. îşsizllk ıd'âlvalsını ve Ibüyük şe-
hiMeri'mli'ze akın 'dâvasını kaynağından hallet
mek için, ıgeri kalmış bölgelerin kalkınması yio-
kınfda yeni hür sisteme gi'tm'eye 'ihtiyaç' vardır. 
Böyle Iblir sistemin kurulmasını mümkün kıl
mak üzere hazırlanmış lolan toplum kalkınma
sı projesi Bakanlar Kurulunun Igündeminde-
'dir. Kısa zamanda yürürlüğe gireceğini ümit 
ve (temenni etmekteyiz. Yalnız' -Sayın Mem-
•dulh Erdemir bu toplum 'kalkınması projesinin 
faydasına işaret etmekle beraber bir de endişe
lerini Ibelİrttliler. «1963 uygulama pıroıgraımında 
toplum kalkınmasına 'başlanacağı 'belirtildiği 
halde bunun için bü'tçede Ihiçjbir Öldenek göre
miyoruz» dediler. Haklıdırlar. Bü'tçelde hiçjbîr 
•ödenek yoktur. Fakat bu Ib'ir ihmaklen değil, 
h'öyl'e 'blir ö'deneğe İlh'tiyaç 'bulunmayışından ile
ri gelmektedir. Hazırlamış bulunduğumuz top
lum kalkınması projesinin, en faydalı, en müs
pet niteliklerin'den hurisi de, Devlette yemi 'bir
takım 'malî külfetler getirmiyeeek olmasıdır. 

Aslımda, birçok yalbancı müşahitlerin*'ifade
lerime göre, Türkiye'de i'dare cihazı, bir toplum1 

(kalkınmasını haşarı ile yürütebilecek şekilde 
'kurulmuştur. Ancak, (bu idare olmazının kendi 
içinde gerekli ko'ordinaJsyomu yoktur. (Bugün 
TitofkiyeVle, köylerle doğrudan doğruya temas 
'halinde, 'öğretmenler dışmJda, 70 bin kadar me
mur lolduğu 'tespit edilmiştir. Toplum kalkın
ması projesinli yürü'tmek için (bu 70 0Ö0 memu
ra ya pek az memur ilâve etlilecek, ya da hiç 
ilâve ıg'erekmiyeciektir. Gerekli plan, biz'irri ida
ri sistemimizde Vali ve kaymakamlarımıza ve
rilmiş 'olan koordinasyon imkânlarından fayda
lanarak, bu memurların 'birhlirleriyle dahla sı
kı iğ birliği halinde .çalışmalarını ve halkın 
kenidi bölgelerini kalkm'dırma yolunda gönüllü 
i§ birliği ve heyecanını harekete ge't'ir'e'bliilmele
rini 'sağlamaktır. 

'Onun için toplum kalkınması yenli m asra f-
-tan ve yeni teş'kilâtianma'dan çok, hir ideal işti, 
hir heyecan işi v'e gönüllü iş birliği ve koor
dinasyon işidir. Bu .bakımdan bütçede bunun 
içlin ayrı öldenek bulunmayışı Ibu miesel'emıin ıcld-
d'iye alınmadığına bir delil sayılmamalıdır. 

'Mahsullerimizin yurdumuzda değerlen'diri-
lere'k öyle ihraç edilmesi gıerektüğine, o yönlden 
işsizliğe 'bir -çare hulunalbileceğine haklı olar'ak 
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işaret ettiler', (Sayın :. Erdemir arkadaşımız. 
Bizde, i'tlhal ve ihraç politikamıza b-Ugün'e ka
dar isçiler ve işsizlik yönün'den 'bakılmamış ya
hut yeteri (kadar o yönden 'bağlanmamış olma
sını Ib'ir 'eksiklik olarak görmekteyiz, Ve bu. 
eksikliği gidermek düşüncesi ile dir ki, Hükü
met olarak bir karar 'almış bulunmaktayız. 'Bun
dan böyle, ithalât ve ihracat kotalarını tesbit 
«den heyete işçi temsilcisi alınması da 'karar
laştırılmıştır. G-erÇe'kitlen, 'benim Çalışma Baka
nı bulunduğum bir küsur yıllık müşahedem o 
dur M, ihracat ve itfhalât politikasının iş ıglücü 
meselelerinle, işsizlik meselesine görte ayarlan
ması bakımından, işçi senldlikalarınm çlok yerin
de bâzı fikir ve temennileri olmakta'drr. 

Şimdi, ithalât ve ihracat politikamız tesbit 
edilirken işçilerin 'görüşlerinden doğrudan doğ
ruya faydalanma yolu güdülmelkteidÜr. 

Değerli arkadaşlarımızın iş gücü eğitimi 
Jıakkmda ileri sürdükleri mütalâalar çok yerin
dedir. Gerçekten bu yolda ne kadar ileri adım
lar atılırsa, iş birliği yapılırsa, iş kolaylaşmış , 
olur. Nitekim işsiz vatandaşlarım vasıflarına 
bakıldığında; her hangfi bir sanat ve meslekte 
yetişmemiş . insanlar oldukları görülmektedir, 
her hangi bir sanat ve meslekte yetişmiş olan 
insaniaır daha kolay iş 'bulmakta ve hem de da
ha tatmin edici ücretler almaktadırlar. 

Biz, Bakanlık ve Hükümet olarak, iş eğiti
mine büyük önem verme kararındayız. Bu hu
susta iş ve îşçi Bulma Kurumuna bâzı ödevler 
düştüğü gib'i, başka çeşitli müesseselere de 
ödevler düşmekte, Millî Eğitim Bakanlığına, 
Sanayi Bakanlığına hattâ özel işletmelere ödev
ler düşmektedir. Ancak bunlar arasında şim
diye kadar gereken bağlantı kurulmamıştır. Bu 
eksikliği göz önünde tutan 'Bakanlığıımız, Dev
let Plânlama Teşkilâtına böyle bir koordinas
yon heyeti kurulmiası yolunda bir proje teklif 
etmiştir. Bu proje tatbik mevkiine konunca 
memleketimizde iş gücü eğitimi daha iyi bir şe
kilde yürütülebilecektir. Sayın arkadaşımız bu 
yoldaki faaliyetleri hızlandırmak için • bütçeye 
bir para konmadığını Üfade buyurdular. Faikat, 
Millî Eğitim bütçesinde bu kısma hu yıl'10 mil
yon lira ıkonmıış bulunmaktadır. 

Çıraklık Kanununun 'bir an evvel sevk edil
mesi yolundaki temennilerine gelince; bu ka
nun Hükümetçe Meclise sevk edilmiş ve bir ko
misyonda görüşülmesi tamamlanmış bulunmak-
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tadır, ŞÜmdi, Çalışma Komisyonuna havale- edil
miş haldedir. 

Gerek sayın Memduh Erdemir gerekse sanı
yorum bütün arkadaşlar, îş ve îşçi Bulma Ku
rumunun, girmiş olduğumuz plânlı kalkınma 
döneminde yüklendiği ağır ödevler karşısında 
malî kaynaklarının yetersizliğini belirttiler. 

Kurumun ımalî kaynaklarımın daha çok, 
özel idare ve (belediyeler tarafından verilecek 
hisselere bağlı olmasındaki sakıncaları belirtti
ler, ve devletçe bu ikuruma daha fazla yardım 
yapılmasını, bütçeden daha çok para ayrılma
sının gerektiğini ileri sürdüler. 

Değerli iarkadaşlammızm bu konudaki ten-
kidlerine cevap verebilecek durumda olmadığı
mı itiraf etmek isterim. 

Gerçekten îş ve İşçi Bulma Kurumunun ma
lî kaynakları yetersizdir, özel idare ve beledi
yeler kendilerine düşen hisseleri ödeyebilecek 
durumda değildirler. Pek çokları, kendileri 
yardıma, muhtaç haldedirler. Gelecek yıl ki 
bütçe 'görüşmelerinde olsun, Bakanlığımızın so
rumlusu durumunda bulunacak kimsenin bu ko
nuda mahcup duruma düşmemesi için, önü
müzdeki yıl zarfında bu boşluğu kapatabilmek 
yolunda elimden gelen gayreti sarf edeceğimi 
ve Hükümete de fbu konuda gerekli telkinlerde 
bulunacağımı .huzurunuzda' vaadetmek isterim. 
Nitekim bu maksatla şimdiden iş ve îşçi Bulma 
Kurumuna bir rapor hazırlatmış 'bulunuyorum. 
Bu raporu ilk fırsatta Hükümetin nazarı dikka
tine sunacağım. Yalnız, yine hayalperest olma
mak içün şunu önceden ıbelirtmek isterim ki, 
î ş ve îşçi Bulma Kurumunun bütün maddi ih
tiyaçlarının bir hamlede tamamiyle devlet tara
fından karşılanabileceğini beklemek yersiz olur, 
biraz fazla hayalperestlik olur. Bir yanda dev
letin bütçe yolu ile yardımını artırmaya çalışı
lırken, bir yandan da özeL idare ve belediyele
re durumlarını düzelterek yardımlarını teminat 
altına alma yollarını aramak (ihtiyacını duymak
tayız. Hükümetin, özel idare ve belediyelerin 
gelir kaynaklarını artıracak bâzı hazırlıkları 
vardır. Bunlar pek yakında Maliye Bakanlığı 
taraflından yüksek huzurunuza getirilecektir. 
Bu temin edildiği takdirde, »özel idarelerle bele
diyelerden, îş ve îşçi Bulma Kurumuna veril
mesi gereken yardımların ödenmesini teminat 
altına almak yolunda elimizden gelen gayreti 
sarf edeceğiz. 
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Gerek sayın Erdemir gerek diğer hatip ar

kadaşlarımız, işsizlik sigortasının biran evvel 
Ihazırlanması temennisinde bulundular. Bu ara
da, C.H.P. adına konuşan Sayın Şeref Bakşık 
arkadaşımız bu konudaki çalışmaların ne safha
da olduğuna dair cevap istemiştir. Birkaç ay 
önce, îş ve îşçi Bulma Kurumuna bu konudaki 
hazırlıkların tamamlanması içtin emir verilmiş
tir. Girmek üzere bulunduğumuz bütçe yılı için
de, îş ve îşçi Bulma Kurumunun hazırlığına da
yanarak îşsizlik sigortası meselesini ele almak 
ümidindeyim. 

Her ne kadar işsizlik sigortası Kalkınma 
Plânında uzun vadeli hedef olarak ele alınmış 
ise de, ben bu hedefe çok daha kısa zamanda va
rılması için elden gıelenin yapılması gerektiği 
kanısındayım. Ve bu yolda elimden gelen gay
reti sarf edeceğim. 

Bu arada, îş ve îşçi Bulma Kurumu vesile
siyle şunu da belirtmek isterim: Bir yandan bü
tün Devlet sektörünün işçilerini Kurumdan al
maları mecburiyeti kabul edilmekle, bir yandan 
plânlı kalkınma döneminde işçi eğitimi yönün
den Kuruma yeni ödevler yüklenmekle, bir yan
dan da yurt dışına işçi gönderilmesi faaliyetiyle, 
îş ve îşçi Bulma Kurumuna bugünkü yetersiz 
malî kaynaklarına rağmen yeni ve ağır külfet
ler yüklendiği doğru ise de, Kurum mensuplan-
nm fedakârane çalışmaları sayesinde, Kurum, 
bu pek yetersiz imkânları ile dahi üzerine dü
şen ödevleri büyük bir yeterlikle yerine getire
bilmektedir. Ancak, malî imkânların yetersizli
ği çalışma alanını sınırlamaktadır. Bugün maal
esef pek mahdut il ve ilçelerde bu Kurumun 
teşkilâtı vardır. O bakımdan Kurum ancak 
mahdut bir vatandaş kütlesi ile temas edebil
mektedir. Kısacası, Kurum çalışmaları, malî 
kaynalklarmm darlığı yüzünden daha çok, çalış
ma alanının ısınırları bakımından yetersiz kal
makta, fakat bu sınırlar içinde üzerine düşen 
ödevleri, mensuplarının fedakârca çalışmaları 
sayesinde, mümkün olan başarı ile yerine getir
mekte ve getirmeye çalışmaktadır. 

iSaym Erdemir arkadaşımız, işçi meskenleri 
yapımının, îşçi Sigortaları Kurumunun asli 
Ödevleri arasında sayılmaması gerektiğini 
söylediler, biz de bu konuda kendileri ile bera
beriz. Ve bu işçi meskenleri yapımına yeni bir 
şekil verme imkânlarını araştırmaktayız. Bu 
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konuda imar ve iskân Bakanlığiyle ve Emlâk 
ve Kredi Bankasiyle iş birliği ve istişarede bu
lunmaktayız. Gerçekten bizim de kanaatimize 
göre, işçi meskenleri yapımı için, ister işçi Si
gortaları Kurumuna bağlı, ister İmar ve îskân 
(Bakanlığına bağlı müstakil yarı müstakil bir 
'kurum, bir müessese kurulması zarureti vardır. 
Zira bugünkü şekliyle kooperatifler yoliyle iş
çi meskenleri yapımının tatmin edici bir şekilde 
yürütülemediğirii ben de müşahede. etmekteyim. 

Sayın arkadaşım ve diğer muhtelif arkadaş
larım ancak küçük bir kütlenin sosyal sigorta
dan faydalanmasından şikâyet ettiler. Fakat, 
bâzı arkadaşlarımızın da belirttiği gibi, Bakan
lığımızca hazırlanmış olan ve halen Bakanlar 
Kurulu gündeminde bulunan yeni Sosyal Si
gortalar Kanun tasarısı bu meseleyi bir ölçü 
içinde halledecektir. Yeni Sosyal Sigortalar Ka
nunu gereğince tek işçi çalıştıran müesseseler
deki işçiler dâhil, bütün işçiler, sosyal sigorta 
kapsamına gireceklerdir. Ancak yine de mec
buri sosyal sigorta tarım alanına teşmil edilmiş 
olmıyacaktır. Bu konudaki eksikliği, boşluğu 
doldurmak üzere, şimdilik hazırlamış bulundu
ğumuz yeni Sosyal [Sigortalar Kanun tasarısın
da şu imkân açılmıştır : Tarım İşçileri, iş veren
lerini ifkna edebildikleri hallerde, iş verenlerle 
toplu sözleşme yapabileceklerdir. Ve toplu söz
leşme yaptıkları zaman da işçi Sigortaları Ku
rumuna müracaat ederek grup sigortası yaptı
rabileceklerdir. Böylelikle, sosyal sigortanın 
mecburi olmamakla beraber, ihtiyarî olarak, ta
rım kesimine de uygulanmasına başlanmış ola
caktır. Kanaatim odur ki, bu konuda ilik uygu
lamalar serbest teşebbüse ait çiftliklerden çok 
Devlet çiftliklerinden beklenebilir. Tarım işçi
leri için toplu sözleşmeyi ve grup sigortasını, 
Devlet çiftliklerinde tatbik etmek ve ilk örnek
leri bu çiftliklerde vermeye başlamak gerekir. 
Şunu sevinerek belirtmeliyim ki Sayın Tarım 
Bakanı da bu konuda aynı görüştedirler. 

Arkadaşımız, Sendikalar Kanunu tasarısının 
hâlâ Hükümetçe Meclise sunulmamış olduğun
dan şikâyet ettiler. Fakat, diğer bâzı hatip ar
kadaşlarımızın da belirttiği gibi, bu kanun tasa
rısı Meclise sevk edildiği gibi bâzı milletvekili 
arkadaşlarımızın teklif ettiği bir kanunla birlik
te encümende görüşülmesi tamamlanmış bulun
maktadır; bütçe müzakereleri biter bitmez, 
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Yüksek Meclisin uygun ıgöreceği zaman, T op-
lu sözleşme, grev ve lokavt Kanunu tasarısiyle 
birlikte Sendikalar Kanunu tasarısı da Yüksek 
Heyetinizce görüşülmeye hazır bir hale gel
miştir. 

Gerek Millet Partisi adına konuşan arkada
şımız, gerekse diğer arkadaşlarımız, Çalışma 
Bakanlığı Bütçesinin yetersizliğinden şikâyet et
tiler. Bu yetersizliği gidermek, bir zihniyet 
meselesi ollduğu ,kad<ar bir teşkilât kanunu mese
lesidir. Şunu, iki yıldır sevinerek ve öğünerek 
müşahede ediyorum ki, Yüksek Heyetimiz, eski 
yıllarıda görülmemiş bir ölçüde Çalışma Bakan-
lığı Bütçelinin yetersizliği üzerine eğilmekte
dir. Meclisin bu haıssıaısiyelti, eminim ki, bu ye-
terszliğin giderilmesini mümkün kılacak etken
lerden biridir. Bunun yanında, bu yetersizliği 
gidermek için, Çalışma Bakanlığı Teşkilât" Ka
nununun da değiştirilmesi gerekmektedir. Bu
nu da önümüzdeki bütçe yılı içinde sonuçlandır
mayı vaadediyoruz. Şunu itiraf etmem gerekir 
ki, gerek Bakanlığın teşkilât meseleleriyle, ge
rek işçi Sigortaları teşkilâtı meseleleriyle, geri
de bıraktığımız yıl zarfında, yeteri kadar il
gilenmek fırsatını Bakan olarak bulabilmiş de
ğilim. Bunun sebebini bir ihmalkârlık olarak 
görmemenizi rica ederim. Bunun sebebi, daha 
çok, öncelikle hazırlanması gereken bâzı kanun
lar bulunması idi. Evvelâ, yeni Anayasamızın 
âmir hükmü haline gelmiş olan ve en geç iki 
yıl içinde yürürlüğe girmesi iktiza eden Toplu 
Sözleşme, Grev ve Ltokavt kanun tasarılarının 
hazırlanmam gerekiyordu. Ayrıca, bâzı arkadaş
larımızı n haklı olarak belirttiği gibi, yamalı 
bir hale gelmiş olan ve bugünkü ihtiyacı karşı-
lıyamaz duruma gelen İş Kanununun yeniden 
hazırlanması lâzımgeliyordu. Sosyal sigortalar 
Kanununun yeni baştan hazırlanması lâzımgeli
yordu. Sendikalar Kanununun yeni baştan ha
zırlanması lâzımgeliyordu. Geride bıraktığımız 
bir yılı, Bakanlık, bu kanun tasarıları üzerin
de kesif bir çalışmayla geçirmiş ve çalışmalarını 
ancak tamamliyabilmiştir. öylelikle, geçen yıl 
ortalarında Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt, 
kanun tasarısı Meclise sevk edilmiş, bunu ta
kiben geçen yıl sonlarında Sendikalar kanunu 
tasarısı yine Meclise sevk edilmiştir. Değişik 
kanunlar halinde bulunan bütün sigorta kanun
ları tek bir metin halinde yeniden hazırlanarak, 
Bakanlar Kuruluna sevk edilmiştir. Tahmin 
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ediyorum ki, pek yakında yüksek huzurunuza 
gelecektir. Ayrıca, yeni İş kanunu tasarısı hak
kında Bakanlıkların mütalâası alınmış ve ha
zırlıklar tamamlanmıştır. Bu kanun tasarısı da 
bugünlerde Balkanlar Kuruluna ve oradan yük
sek huzurunuza getirilebilecek hale gelmiştir. 

Her şeyden Önce, Bakanlık olarak kendi 
dertlerimizi halletmeden önce, bu meseleleri hal
letmemiz gerekiyordu. Bu konulardaki çalışma
larımız bittiğine göre, önümüzdeki yılda çalış
malarımızı Bakanlık ve ona bağlı kurumların 
teşkilât meseleleri üzerine teksif etmeye azim
liyiz. 

(Bu arada arkadaşımızın sigorta ile ilgili ola
rak belirtmiş olduğu bâzı temennilerin yeni 
yapmakta olduğumuz kanun tasarısı çalışmala-
riyle gerçekleştirilmesi yoluna gidilmiş bulu
nulmaktadır. Meselâ, hastalık sigortasından iş
çilerin eşleri ve çocukları da faydalanabilecekler
dir; ayrıca fikir işçisi, beden işçisi ayırımı da 
ortadan kaldırılmaktadır ve bütün işçiler bir 
tutularak sosyal sigortadan yararlandırılma yo
luna gidilmektedir. Yeni hazırladığımız bu ka
nun tasarısının getirdiği yenilikleri Sayın Şeref 
Bakşuk arkadaşımız özetledikleri için tekrar ede
rek vaktinizi almak istemiyorum. Ancak ayrı
ca şunu da belirtmek Merim : Kanunun getir
diği pek çok yenilikler ve hak genişlemeleri 
arasında, işçilerin emeklilik aylıklarında % 100 ü 
•aşan bir artma olacak, ve bu artıştan, daha 
önceki yıllarda kendilerine emeklilik ve maluli
yet ödeneği bağlanmış işçiler de faydalanacak
tır. 

İş emniyeti konusuna arkadaşımız daha çok 
önem verilmesi gerektiğini öne sürdüler. Biz 
de buna daha çok Önem verilmesi gerektiğine 
inandığımız içindir ki geçenlerde huzurunuzda 
kabul edilen kanun tasarısını sevk ettik. Bu 
kanun yürürlüğe girmiştir. Buna göre İşçi Si-
gortalariyle Çalışma Bakanlığı iş güvenliği 
yönünden çok daha sıkı bir iş birliği yapabile
cek duruma girmiştir; ve bu kanunun vereceği 
yeni kadro imkânları ile iş yerlerinde iş güven
liği ve işçi sağlığı kontrolünün çok daha yeterli 
bir şekilde yapılabileceğine eminiz. 

Muhterem arkadaşımız, asgari ücretlerin tes-
bitinde geçim endeksinin dikkate alınması za
ruretini belirttiler. Bu zaruret esasen gözönün-
de tutulmaktadır. Ancak asgari ücret tesbiti 
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I mekanizması bizim görüşümüze göre yetersizdir. 

Her ilde ayrı ayrı kurulmuş olan asgari ücret 
tesbit heyetleri vardır. Bunlar o iller için, as
ıgari ücretleri tesbit etmektedirler. Bir itiraz 
vâki olursa merkeze gelerek bir sonuca bağlan
maktadır. Bu yüzden, her ilde asgari ücret için 
değişik değişik ölçüler kullanıldığı ve bu ba
kımdan iller arasında adaletsiz ve dengesiz bîr 
durum ortaya çıktığı gibi, asgari ücretlerin bü
tün yurt ölçüsünde ve bütün iş kolları için kı
sa bir zamanda tesbiti de kolay olmamaktadır. 
Buna karşı tedbir olarak yeni hazırladığımız 
iş kanun tasarısında, bu mahallî asgari ücret 
tesbiti heyetlerini kaldırmış bulunuyoruz. Bu 
kanun tasarımız Yüksek Meclisinizde kabul 
edilip yürürlüğe girdiği takdirde bütün Türki
ye için merkezde bir tek asgari ücret tesbiti 
heyeti bulunacaktır. Bu heyette hem Devlet 
temsilcisi, hem işçi temsilcisi ve hem de iş ve
ren temsilcisi bulunacaktır. Ve bu heyete bağ
lı geniş bir bilimsel büro kurularak, memleket
te geçim şartlarındaki değişiklikleri ve muhte
lif iş kollarının özelliklerini devamlı tetkik 
edip asgari ücret tesbit kuruluna bilimsel bir 
şekilde ışık tutacaktır. Bütün memleket için 
ve bütün iş kolları için asgari ücreti yalnız 
bu heyet tesbit edecektir, öylelikle hem dalha 
ilmî hem dalha âdil Ihem daba süratli bir şekil
de asgari ücretin tesbiti mümkün olacaktır. Bu
nunla beraber şimdiki halinde dahi asgari üc
retlerim mümkün olduğu kadar âdil bir şekil
de ve süratle tesbitine çalışılmaktadır. Meselâ, 
Y. T. P. adına konuşan ve konuşmasından isti
fade ettiğim Sayın Mithat San arkadaşım, Ga
ziantep'te tekstil işçilerinin asgari ücretinin 825 
kuruş olarak tesbit edildiğini, bunun yetersiz 
'olduğunu belirttiler. Gerçekten yetersizidir ama, 
şu gerçek de göz önünde tutulmalıdır; bundan 
önce Gazianteptc tekstil iş kolunda asgari üc
ret 650 kuruştan ibaretti. 825 kuruş kendi ba-
şıria ele alındığı zaman hakikaten tatmin edi
ci görünmez. Ama bir hamlede 650 kuruştan 
825 kuruşa yükselmektedir. Bu, teselli verici 
'bir hamle sayılsa gerektir. Ayrıca, geçen yıl 
bütçesinde de arz etmiştim, meselâ Zonguldak
'ta ve umumiyetle kömür işçilerinin asgari üc
retlerinde bir hamlede yüzde otuzu bulan bir 
yükseliş olmuştur. Kauçuk ve lâstik iş kolla
rında 1959 da 800 olan aısgaıü ücret 1961 de on 

[ liraya çıkarılmıştır. Madeni eşya iş kolunda, 
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1959 da resmî sektörde 600 kuruş olan asgari 
•ücret, Ankara'da geçen yıl yapılan bir tesbitle, 
(bir hamlede 1 200 kuruşa çıkarılmıştır. Yüzde 
(yüz bir artış olmaktadır. Bundan da görülüyor 
İki, asgari ücretler bugünkü seviyesiyle geçin
me şartları bakımından tatmin edici olmamak
la beraber, her halde geçim endekslerlindelk'i ar
tışların çok dalha ilerisinde bir artışla yüksel
mektedir. Aynı temayül ücret artışlarında da 
»görülebilir. Bilhassa geride bıraktığımız bir yıl 
zarfında ücret artışları büyük bir hız kazan
mıştır. 

Elimizde bulunan heöaplara göre 1961 - 1962 
fiyat endeksleri artış oranı yüzde 3,3 iken, ay
nı devrede ücretlerdeki artış yüzde 9 u bul
muştur. Yani ücret artışının fiyat yükselişine 
oranı yüzde 273 tür. Bu ölçüde bir yükseliş, 
geçim endekslerindeki .^yükselişe nazaran dıa-

'•ha bu kadar hızlı bir ücret yükselişi, geride bı
raktığımız yıllardan hiçbirinde görülmez kanı
sındayım. Ayrıca şunu belirtebiliriz: Bir yılda 
ücretler yüzde dokuz oranında yükseldiği hal
de gene de bunun enflâsyonlist sonuçları olma
mıştır. 

Arkadaşlarımız Deniz İş Kanununun bir an 
evvel hazırlanmasını temenni ettiler. Bu konu
da bir milıletvielkili arkadaşımız bir teklif ge
tirmişler ve ayrlca Başkanlık da'çalışmalarını 
ilerletmiş bulunmaktadır. Ümidediyoruz ki her 
(iki metin bir arada müzakere edilebilecektir. 

•Konuşlan arkadaşlarımız bâzı noktalarda, 
aynı konulara temas ettiler. Bâzılarını daha 
önc'e cevaplandırmış olduğum için ve vaktinizi 
alm'amak düşüncesiyle, tekrar aynı konuya dön
memeyi tercih ettim. Adaldt Partisi adına, konu
şan Saıym Dr. İhsan ö n al arkadaşımız, istifa
de ile dinlediğim, fikir ve tenkidlerini öne sür
düler. 

Bakanlık olarak hazırlanmış bulunduğumuz 
ve yakında yükslek huzurunuzda görüşülmeye 
başlanacak olan .kanunların, gruplarınca Mec
liste destekleneceğini Sayın Grup Sözcüsünün 
ağzından dinlemek benim için büyük bir bahti
yarlık olmuştur. Hızlı kalkınmanın, ekonomik 
kalkmmıanm Sosyal adalet ölçüleri içinde yüra-
tülmeisindekii zaruriete bütün partilerin inanmış 
•olduklarına bir delil olarak alıyorum, bunu. 
»Bütün partilerin bu mevzuda görüş birliğine 
varmaları nisbetinde me'mleketimizin iktisadi 
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kalkınmasını sıosyal barış içlimde yürütmenin 
mümkün olacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşımız, daha sendikalar ye
teri kadar taazzuv etmediğinden toplu sözleş
menin işçi lelhime olup olmıyacağı konusunda 
tereddüt ve kaygılarını belirttiler. 

ıSaıyın Şeref Bakşık arkadaşımız bu konu 
üzerinde etraflıca durduğu için daha fazla Vak
tinizi almak istemem. Ancak teyiden şunu be
lirtmek isterim ki, toplu sözleşme ve grev hakkı 
tanınmadan sendikaların kuvvetlenmesini bek
lemek esasen bir hayal olur. Çünkü bu hak ta
nınmadıkça, sendikacılık hakiki fonksiyonunu 
yapar hale gelmiş sayılamaz. Bunun için top
lu sözleşme ve grev hakkı kanunlaşınca, işçile
rimizin sendikalarını gerektiği ölçüde kuvvet
lendi rmcleti için elinden gelenleri yapacak ka
dar sağduyu sahibi olduklarına ben şahsan 
inanıyorum. Ayrıca, yakında Yüksek Huzuru
nuza gelecek olan Sendikalar Kanunu tasarı
sında göreceksiniz, gerek sendikalar, gerek top
lu sözleşme, grev ve lokavt kanunu tasarısın
da Hükümet, sendikaları kuvvetlendirmek için, 
mâkul ölçüler içinde düşünebilecek bütün ted
birleri kanunların metnine geçirmeye dikkat 
etmiştir. Hükümetin ihmal • ettiği, akıl ede
mediği bâzı hususlar da Karma Komisyonda 
tamamlanmıştır. Meselâ Toplu Sözleşme yapa
bilmek için bir sendika veya federasyonun il
gili iş yeri veya iş kolunda çoğunluğu tem
sil etme şartı koşulmuştur. Ancak, çoğunluğu 
temsil eden bir sendika veya federasyon 
yoksa, toplu sözlsşmeyi, en çok üyeye sahip 
sendika veya federasyon yapabilecektir. Ka
nuna, encümende, bir toplu sözleşmeden ya
rarlanmak is.tiyecek işçilerin, o toplu sözleş
meyi yapan sendikaya üye olmasalar bile, 
üye imiş gibi aidat ödemeleri şartı koşul
muştur. Bir kere aidat ödemeye mecbur hale 
geldiktejı. sonra, işçiler elbette, «aidatını veri
yorum, bari şu sendikaya gireyim de oy hakkı
mı kullanayım]» diye düşünme'yoluna gidecek-
lerdir. 

Ayrıca, sendikaların kuvvetlendirilmesi lü
zumuna inanıldığı içindir ki, Hükümet yalnız 
kanun tasarılarına İm maksada matuf hüküm
ler koymakla yetinmemiş, kendi davranışiyle 
sendikaların kuvvetlendirilmesi yolunda .elin
den gelen gayreti-, sarf e&ıiştir. Buna bir mi
sal, geçen ynz başlarından beri uygulanmakta 
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olan, yapılmakta olan Bakanlar ve sendikacı
lar arası toplantılardır. Üç ayda bir yapıl
makta olan bu toplantılar da şimdiden çok 
hayırlı sonuçlar alınmıştır. Bir kere bu Ba
kanlar seviyesinde yapılan toplantılar, mem
leketimizde sendikaların bugün artık gör
mekte oldukları itibarın en canlı bir delili ol
maktadır. Elbette Hükümetçe sendikalara 
gösterilen bu itibar, şimdiye kadar böyle bir 
itibar'göstermeye kendilerini mecbur hissetme
miş olan mahdut sayıda bâzı iş verenlere de 
örnek olaca'ktır. Ayrıca, yine bu toplantılar
da halledilen meselelerden birisi olarak, Hü
kümet, bütün devlet sektöründeki iş yerle
rinde, işçinin rızası olmak şartiyle sendika 
aidatının bordrodan kesilmesi esasını kabul et
miştir. Bu karar uygulanmaya başlanmıştır. 
Bunu da, sendikaları kuvvetlendirmek yolunda 
Hükümetin attığı adımlardan birisi olarak ifa
de etmelk mümkündür. 

Sayın İhsan ön al arkadaşımız, Bakanlığı
mızın Araştırma Kurulunun bir işe yarama
dığından şikâyet ettiler. Fakat, bu Bakanlı
ğın başında bir küsur yıldan beri edindiğim 
tecrübelerin sonunda vardığım samimî ka
naatim • olarak belirtmek isterim ki, Bakanlık 
Araştırma Kurulunun başında ve kadrosunda 
gerçekten değerli elemanlar vardır. Kısa za
manda hazırlığı tamamlanan kanun tasarıla
rının meydana getirilmesinde Araştırma Ku
rulu çalışmalarının büyük rolü olmuştur. Eğer 
Araştırma Kurulundan yeteri kadar faydala-
nılamıyorsa bu, maalesef, teşkilâtımızda düzel
tilmesi gerekli hususlardan meydana gelmek
tedir. Teşkilât Kanunu ele alındığı zaman 
bu husus düzeltilecektir. 

Bakanlık Araştırma Kurulu yalnız araş
tırma ile yetinememektedir. Bakanlığın dış 
münasebetlerini yürütmekle de görevli bu
lunmaktadır. 

Kon zamanlar'da dış münasebetlerimiz bü
yük bir hızla gelişmekte olduğu cihetle, bu 
Kurutun asli görevi olan. araştırmacılığın ya
nında; bu dış münasebetlerle ilgili yazışma ve 
formaliteler, maalesef vakitlerinin daha bü
yük, bir kısmını alır hale gelmiştir. Bunun 
içinj,.muhterem arkadaşımı temin ederim, bu 
Kurulun çalışmalarını, eğer kendi açılarından 
yetersiz görüyorlarsa, bu Kurulun kendisine 
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verilmiş olan ek görevin, vaktinin daha bü
yük bir kısmını alır hale gelmiş olmasından
dır. 

Tarım İşçiliği konusunda muhterem arkada
şımızın mütalâasını daha evvel cevaplandırmış 
bulunuyorum. Şimdilik Tarım îş Kanununu ha-
zırlıyamamış olmakla beraber, yeni hazırladığı
mız Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun ta
sarısı, ihtiyari olarak tarım işçilerine de toplu 
sözleşme ve dolayısiyle grev hakkını vermiş ola
caktır. Bir yandan da Tarım Bakanlığı ile birlik
te Tarım îş Kanununu en kısa bir zamanda so
nuçlandırmaya çalışacağız. 

Muhterem Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşı
mız, Çalışma Bakanlığı bünyesi içerisindeki işçi 
Sağlığı Genel Müdürlüğünden şikâyet ettiler. 
Bilhassa, iş güvenliği ve işçi sağlığı bakımından 
bu Genel Müdürlüğün yeteri kadar faydalı ola
nı adığmı söylediler. 

Bunun sebebi, birkaç hafta önce kabul bu
yurmuş olduğunuz bir kanun tasarısının müza
keresi vesilesiyle de belirtmiş olduğum gibi, Ba
kanlığımızın iş güvenliğiyle ve işçi sağlığiyle il
gili teftişleri yapacak vasıfta ve bunun için ge
rekli sayıda eleman alabilmek imkânından bu
güne kadar mahrum bulunuşu idi. Bir umum 
müdürlük ve umum müdürlüğün başında ve 
kadrosunda bulunanlar ne kadar iyi niyetle ça
lışırlarsa çalışsınlar, eğer ödevlerini yerine geti
rebilmek için şart olan vasıtadan mahrum iseler 
elbette yeteri kadar faydalı olamıyabilirler. 
Fakat kabul buyurduğunuz kanun, şimdi, işçi 
Sigortalarından, işçi Sigortaları kadrolarının 
yüzde biri oranında bir kadroyu, bu genel mü
dürlüğün emrinde iş güvenliği ve işçi sağlığı tef
tişi için çalıştırma imkânını bize vermektedir. 

Bir arkadaşımızın dediği gibi, bu kadro yüz
lerce kişilik olmıyacaktır. Meselâ bu yıl âzami 
90 kişi alınacaktır. Fakat bir hamlede bu 90 ki
şilik kadronun da tamamını kullanabileceğimizi 
zannetmiyorum. Bu kadrolarla, işçi Sağlığı Ge
nel Müdürlüğünü ve bu genel müdürlük men
suplarını, iyi niyetle istedikleri ölçüde çalışabil
me ve faydalı olabilme, dolayısiyle iş kazalarını 
daha geniş ölçüde önleme imkânına kavuşturmuş 
olacağız kanaatindeyim. •••,. 

Bakanlığa bağlı kurumlar bütçelerinin yal
nız bu umum müdürlük tarafından ve hissî şe
kilde.kontrol edilip karara bağlandığı -yolunda
ki tenkidlere gelince : Muhterem arkadaşlar, 



M. Meclisi B:56 
buna İıissî sebeplerin karıştırılmasına şahsan hiç
bir sebep göremiyorum. Gerçi işçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğü bu bütçeler üzerinde Bakanlık adı
na bir ön çalışma ve tetkik yapmakla görevli
dir. Fakat, ondan sonra bütçeler, Genel Müdür
lüğün mütalâası- ile birlikte Bakana sunulmak
tadır. Bakan da ilgili kimselerle bir arada top
lanarak, bunları görüşme imkânına sahiptir. 

Nitekim, ben bu yıl bu imkânı, bu yetkimi 
kullanmış bulunuyorum, işçi Sigortaları Kuru
munun bütçesi konusunda işçi Sağlığı Genel 
Müdürlüğünün mütalâası alındıktan sonra, Ba
kanlık idareeileriyle ve işçi Sigortaları Kurumu 
idareeileriyle birlikte toplanarak bütçeyi ve büt
çe ile ilgili mütalâaları uzun uzadıya incelemiş 
ve ancak ondan sonra işçi Sigortaları Kurumu-
nun yöneticilerinin de mütalâalara karşı görüş
lerini dinledikten ve uzun uzadıya inceleyip bir 
karara bağladıktan sonra bütçeyi tasdik etmiş 
bulunuyorum. Bununla beraber gelecek yıllarda 
bu bütçe kontrol işinin daha yeterli bir şekilde, 
daha tatmin edici bir şekilde yürütülebilmesi 
için, Bakanlığın ön çalışmalarının daha kısa za
manda bitirilip, Bakanlık ve işçi Sigortaları Ku
rumu yöneticilerinin iştirakiyle yapılacak top
lantının daha uzun olmasını temine bende çalı
şacağım .-

Sayın arkadaşımız, İşçi Sigortaları Kurumu 
idarecileri arasında hiçbir doktor olmayışından 
şikâyet ettiler. Fakat bu Kurumda bir İşçi Sağ
lığı Başkanlığı vardır ki, bunun başında bir dok
tor arkadaşımız bulunmaktadır. Bununla bera
ber biz de işçi Sigortaları Kurumu bünyesi için
de işçi sağlığı ile ilgili sağlık teşkilâtının daha 
yeterli ve daha geniş yetkilere sahip bir hâle 
getirilmesi fikri üzerinde muhterem arkadaşım
la beraberiz; bu yolda çalışmalarımız vardır. 
Bu mevzua ışık tutmak üzere bâzı yardımlar
dan faydalanarak yetkili uzmanlar getirmek 
üzere teşebbüse geçmiş bulunuyoruz. 

İhsan önal arkadaşımızın İstanbul'da Baş
kanlığımıza bağlı Yakın ve Orta - Doğu Çalış
ma Enstitüsü hakkındaki kıymetli sözleri için 
kendilerine teşekkür ederim. Gerçekten Ensti
tünün çalışması çok faydalı olmaktadır. Bir ke
re Bakanlık personelinin büyük bir kısmı er geç 
bu Enstitünün çalışmalarından yararlanmakta, 
seminer veya kurslarına, katılmaktadır. Ayrıca, 
iş güvenliği alanında çok faydalı çalışmaları da 
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olmaktadır. Enstitünün bu konuda kurulmuş 
iyi bir lâboratuvarı vardır. Birkaç hafta ön
ce yeni yürürlüğe girmiş bulunan kanun ile ala
cağımız iş birliği müfettişleri için de bu Ensti
tüden faydalanabileceğiz. İş güvenliği ve işçi 
sağlığı teftiş ile ilgili personelin eğitimi husu
sunda, bu Enstitüye de yeni ve geniş ödevler 
yüklenmiş olacaktır. Bu sebeplerden dolayı, 
önümüzdeki yıl programları hazırlanırken, bu 
Enstitünün iş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili 
seminerlere, eski yıllara nazaran daha geniş yer 
vermesinin teminine çalışacağız. Ayrıca mem
leketimiz için yeni bir çalışma hayatı olan Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt düzenine girerken, 
bu Enstitü, tertiplediği, gerek işçi ve gerekse 

• iş verenler için tertiplediği, seminerlerle faydalı 
olmaya çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşımız İşçi Sigortaları Ku
rumuna Devlet bütçesinden yardım yapılması 
gerektiği halde bu yardımın yapılmamasından 
şikâyet ettiler. Kanun, Devletin gerçi böyle 
bir yardım yapabileceğini belirtir, ama Devle
ti böyle bir yardım yapmaya mecbur etmemiş
tir. Devlet ancak Kurumun kuruluşunda 300 
bin liralık bir yardımda bulunmuş, ondan son
ra bir yardım yapmamıştır. Nazari olarak, fel
sefi olarak, değerli arkadaşlarımızın, sosyal gü-
genlik masraflarına Devletin de iştirak etme
si yolundaki fikrine de katılıyorum. Ancak, 
tatbikatta buna iştirakin zamanı gelmemiş ol
duğu kanısındayım. Çünkü, konuşan diğer bâzı 
hatip arkadaşlarımızın da pek haklı olarak ten-
k-id edip belirttikleri gibi, bugün sosyal sigor
tadan faydalanan vatandaşlar, nüfusun, hattâ 
çalışan nüfusun, ancak küçük bir kısmını teşkil 
etmektedir. Bu durumda, Devlet İşçi Sigorta
ları Kurumuna külliyetli miktarda yardım yap
tığı takdirde, ortaya gayriâdil bir durum çık
mış olacaktır. Daha doğrusu bugün bütün çalı
şan vatandaşların sosyal sigorta kapsamına alı
namamış olmasından doğan gayriâdil durum da
ha da gayriâdil bir hale getirilmiş olacaktır. 
Henüz büyük bir vatandaş topluluğu hiçbir sos
yal güvenliğe kavuşamamışken, Devlet, şimdi
lik mahdut bir zümreye münhasır olan sosyal 
güvenlik mevzuunda yardımda bulunabilecek 
bir duruma gelmemiştir. Kaldı ki, bugün İşçi 
Sigortaları Kurumu, malî bünyesi itibariyle, 
Devletten, gölge etmemesinden başka bir ihsan 
istemiyecek durumdadır, itiraf etmek lâzımge-
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İir ki, geçmiş yıllarda, devlet olarak, bu Kuru
ma yardım edilmediği gibi, bu Kuruma yük 
olunmuştur. Hiç değilse şimdi Devlet bu Ku
ruma yük olmamaktadır; Sigortanın malî im
kânlarının, fonlarının mutlaka verimli işlerde, 
hem kalkınmamıza yardım edici, hem de zarar 
ihtimalini asgari ölçüde tutucu işlerde bulun
masını teminat altına almış bulunmaktadır. Bu 
adım ileri, yetersiz görünse bile ileri, bir adım 
sayılabilse gerektir. 

Değerli arkadaşımız hem bir hekim olarak 
hem de bir hastane yöneticisi olarak, sağlık hiz-, 
metleri üzerinde vukufla durdular ve şahsan 
istifade ettiğim mütalâa ve tenkidlerini söyledi
ler. Yalnız bu arada arkadaşımızın bâzı nokta
lardaki kötümserliklerinin, bâzı eksik bilgilere 
dayandığı kanaatindeyim. 

Meselâ, Ana Sağlık Sigortası primlerinden 
31 milyon lira toplandığı halde, bunun ancak 
12 milyon lirasının sarf edildiğini söyliyerek, 
geri kalan miktarın ne olduğunu sordular. De
ğerli arkadaşıma şunu ifade edeyim ki, 12 mil
yon lira sadece nakden ödenen yardımlardır. 
Ayrıca işçi Sigortası hastanelerinde doğum ya
panların masrafları bu miktara dâhil değildir. 
Bu konulardaki masrafların dökümlerini arka
daşımız arzu ederlerse kısaca, şöylece özetliye-
bilirim : 

1961 yılı içerisinde ana sağlığı sigortasına 
şu masraflar yapılmıştır. Gebelik ve doğum 
yardımı olarak 2 063 355 lira, emzirme ödene
ği olarak 7 415 850 lira, ana iş görememezlik 
durumları için 2 506 999 lira ve sağlık tesisle
ri hissesi olarak da 17 320 000 lira ödenmiştir 

/ ki, bunların toplamı 29 312 204 liradır. 
Sayın arkadaşımız, işçi Sigortaları Kurumu 

hastanelerinde bulunan malzemelerin fazla bol 
ve lüks oluşundan, Ibuna mukalhdl istihdam edi
len doktorların ve diğer sağlık personeli sayı
sının çok yetersiz .oluğundan şikâyet ettiler ve 
'hastane 'malzemesi satına'lınması hususunda bâ
zı yolsuzluklar yapıldığına dair ikaz ve ima
larda Ibûlundular. Bu konuda her Ihanigi Ibir 
ihbar ıgelirSe, en küeük Ibir ilhbar gelirse, değer
li »arkadaşımı temin ederim ki, Bakanlığımca 
üzerinde titizlikle durulmaktadır, ilk görü-
nüştte sadece 'bir itihalâ'tçının kendi tekliflerinin 
tercih edilmemesinden dolayı durduğu iğbirar 
'sonucu »olduğuna 'hükmolunlabilecek , şikâyetler 
üzerine bile, doğrudan doğruya Bakanlık mü-
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fetişlerine, aylar süren teMşjer yaptırılmakta
dır. işçi (Sigortası ~ .hastanelerimin t malzemesi, 
yaıtak sayısı, servislere ıgöre müstakil heyetler 
'tarafından teSbit edilmektedir. Bu gilbi işlerin 
'teshilinde doktor lol'mıyan idareciler değil,- biz
zat doktorlar .görevlendirilmektedir. Bu tes
pitlerde üniversite 'klinikleri ve yabancı mem
leketlerdeki ^hastanelerin malzeme durumları 
v'e kadroları gö;z önünde tutulmaktadır, işçi
ler, İşiç'i Sigortaları hastanelerini kısmen kendi 
paralariyle işliyen bir müessese 'olarak görmek
te ve bu hastaneler üzerinde titizlikle durmak
tadırlar. Onun içıin 'bu 'hastanelerin malzeme
leri 'hususunda âzami dikkatin gösterilmesi, bu 
yönden de lâzımdır, kanaatindeyim. Fakat, 
doiktorların sayısı ve sağlık personeli sayısı 
ibalkımından, tenkidlerinlde değerli arkadaşım 
çok haklıdırlar. An'cak, bunların düzeltilmesi, 
Devlet .personel rejimi içerisinde- yapılacak •bir 
değişiklikle m'ümkündür. Geçenlerde, Bütçe 
Encümeninde kabul edilmiş tolan Ibir kanun 
teklifi, bu balkımdan İşçi 'Sigortaları Kurumu
na ciddî bir feralhlık getirmiş (olacağı için, se-
vinmekteyiiz. 

Değerli arkadaşımız Kayseri'de inlşaatı yeni 
tamamlanmış olan .Sigorta 'Hastanesine, ihtiya
cının çok iüistünde Ibir sayıda, 200 trom'bel gön
derilmiş. <ol masından şikâyet ettiler. Bu şikâ
yetlerinde «haklıdırlar. Gerçekten, bir yanlış
lık eseni olarak, 'Mersin, Ankara ve Ba'msun 
Ihastanelerlinin ihtiyacı için alınmış olan tromn 
'bellerin de Kayseri'ye (gönderilmiş 'Oİdu'ğu an
laşılmış ve bu yanlışlığın derlhal düzeltilmesi 
yoluna gidilerek, bunların asıl aidolldukları 
yerlere yollanma'ları temin 'edilmiştir. Yoksa 
200 trombelan Kayseri /hastanesinde kullanıl
ması ,g(übi bir durum mevzulbalhs değildir. Bu 
bahsettiğim yanlışlıktan ötürü özür dilerim. 

Tıoplu mubayaalar, küçük ölçüde satınalma-
lara nazaran d#iha ucu'za mal olduğu için Ku
rumca tercih edilmek'tedir. Satınalma^ar, ko
misyonlar marifetiyle ve. n'ormal şatmalma usııl-
lerine ,göre yapılmakta, her yıl müfettişler ta
rafından teMş edilmektedir. Bu şatmalma 'ko
misyonları müstakil 'olarak çalışmaktadırlar Ve 
merkezden Ibunlara müdahale edinmemektedir. 

Arkadaşımızın, bir kısmına tamamen işti
rak edemediğim, Ibir kısmına da iştirak edebil
diğim .tenkid <ve mütalâaları üzerinde, önümüz-

— 75 — 
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deki çalışmalarımızda, önemle duracağız. Fa
kat bu konudaki sözlerimi (bitirmeden, tek
rar değerli arkadaşımın bir imasına dönerek 
şunu söylem'elk isterim: Suiistimal »olduğu yo
lundaki imaların ruhlarda ne kadar ktö'tüi ve ne 
kadar üzücü izler bırakabileceğini takdir ede
ceklerine eminim. Onun için gerek kendileri 
diğer arkadaşlarımız, iblize ıvesi'kalarla ve sa
dece 'hâdise belirten ikaızlariyle ışık tutabilir
lerse çok daha faydalı olur. Biz de, Ba'kanhk 
olaralk temin ediyoruz ki /bunların en titiz bir 
şekilde taJhlkikmi yaptırırız. 

C. K. M. P. adına konuşan Sayın Yücebil-
gün arkadaşımızın, da konuşmalarını istifade 
ile d'inleldİm. Değerli arkadaşımızın, asigari 
ücret tefelbi't sisteminin kifayetsizliği yolundaki 
fikıirlferinıe aynen iştira'k ederim. 'Bu hususta
ki düşüncelerimi, da'ha 'önce arz etmiştim. De
ğerli arkadaşımızın bir kısmı mütalâalarına 
da'ha önceki sözlerimle ıc'efvap vermiş oldum. 
Zionguldalk"taJki madenlerde, özelliMe yeralıtın-
dalki ıçalışmalar Ibakımınldan, arkadaşımızın bâ
zı tenkid ve 'temennileri /oldu. Ş'imldi kabul 
edilmiş ibulunan iş ıglüvenliği ve işçi sağlığı tef-
tişiyle iljgi'li kanun, bu husustaki ödevimizi ,çok 
dalha yeterli Ibir şekilde yapmak imkânını bize 
verieictektir. Ayrica, IBakanlılğımızm tavassutu 
ile Milletlerarası Çalışma Teşkilâtından getirti
len bâzı uzmanlar Zonıgüldalk'a gönderilmiştir 
ve madenlerde uzun uızun etütler yaparaik mü
şahedelerini tesbit etmişlerdir. Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı, bu müşahedeleri bir rapor 
'halinde bize ıgöndereceiktir. Sanayi Bakanlığı 
ile i§ birliği yapılaralk Zonfguld'alk 'taldi bu yön-
iden tesbit edilmiş ak'saklılkları ıgiderfmeye ça
lışacağız. 

BAŞKAN — Oylarını kullanmamış olan ar
kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 
(Devamla) — Değerli arkadaşım, Çalışma Ba
kanlığı müfettiş kadrosunun yâlnız iş güven
liği ve işçi sağlığı bakımından değil, genel ola
rak çok yetersiz olduğundan şikâyet ettiler. Bu 
şikâyetlerinden dolayı haklıdırlar. Mesele teş
kilât kanunu ile ilgili olduğuna göre, önümüz
deki bütçe yılı içinde bu hususlardaki çalışma
larımızı tamamlama vaitlerimizi tekrarlamak 
isterim. Şunu da belirtmek isterim ki, Teşkilât 
Kanunu çıkmadan evvel, toplu sözleşme, grev 
ve lokavt kanunu yürürlüğe-girdikten sonra da 
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elimizdeki müfettiş kadrosunun daha verimli ol
masına imkân bulunacağını ümidetmekteyiz. 
Çünkü, İm konularla yakından ilgili olan arka
daşımız takdir ederler, bugün iş müfettişlerinin 
yapabildikleri başlıca iş, veyahut vakitlerinin 
büyük bir kısmini alan iş, hangi iş yerlerinin 
kanun kapsamına girip girmediğini tesbit et
mektir. Fakat, hazırlamış bulunduğumuz, sos-

' yal sigortalar kanun tasarısı ile yeni iş kanunu 
tasarısı, bu meseleyi kökünden halletmiş, bütün 
iş yerlerini kanun kapsamına almış olacaktır. 
Onun için, dolayısiyle, iş müfettişlerinin şimdi
ye kadar vakitlerinin en büyük kısmını alan bu 
görev üzerlerinden kalkacağı için, aslî görevle
rini, yani, önemli sayılabilecek görevlerini, da
ha iyi yapabilecekleri ümidindeyiz. 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir. 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVÎT 

(Devamla) — O. II. P. adına konuşan Şeref 
Bakşık arkadaşımın, kainin çalışmalarımız hak
kındaki takdirkâr sözlerine kendim adına ve 
l)iı kanunların hazırlanmasında değerli emek
leri geçmiş olan Bakanlık mensubu arkadaşla
rım adına teşekkür etmeyi bir vazife bilirim. 

İşsizlik sigortası konusundaki sorularına ce
vap vermiştim, işçi sigortaları primlerinde şim
dilik yer alacak değişiklik, sağlık hizmetlerinin 
işçi ailelerine, eş ve .çocuklarına da teşmili do
layısiyle bir prim artışından ibarettir. Bu da 
% 4 oranında bir artış olacaktır. Bu artışın 
% 2 si iş verene, % 2 si de işçiye yüklenecek
tir. 

tşçi meskenleri konusunda yeni bir mekaniz
ma kurulması bakımından arkadaşınım ileri 
sürdükleri temennilere iştirak ediyorum ; bu hu
sustaki çalışmalarımızı hızlandırmış bulunuyo
ruz. Yeni hazırlanan sosyal sigortalar kanunu 
tasarısı, arkadaşımızın da temennilerine uygun 
olarak, serbest meslek erbabının da işçi sigorta
ları' imkânlarından ihtiyari olarak faydalanma
larına imkân vermektedir. 

tşçi sigortaları fonlarının işletilmesi için 
şimdi tatbik edilen usul şudur : Sigortanın ken
di. işlerini yapması bakımından mecbur olduğu 
binalarla sağlık tesisleri yaptırılması ve mes
ken kredileri gibi v. s. yatırımlar dışında, bu 
fonların geri kalan kısmı, devlet tahvilleri al
mak suretiyle, plâna uygun bir şekilde, yatırım
lara yönelmektedir. Böylelikle, işçi Sigortaları 
Kurumunun parası, hem verimli bir şekilde, 
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hem de memlekette yeni iş yerleri, yeni iş alan
ları açılmasına hizmet eedcek şekilde kullanıl
mış olmaktadır. 

Başka inşaattan, Sayın Dursunoğlu arkada
şımızın da işaret ettikleri gibi, prensibolarak 
vazgeçmiş bulunuyoruz. Daha çok, hastane in
şaatı, sigortanın ihtiyacı olan büro binaları in
şaatı üzerinde duracağız. Bunun dışında, çok 
daha önce karara bağlanmış, projesi yapılmış 
bâzı.inşaatlarımız var. Bunları tamamlamaya 
çalışacağız. 

Y. T. P. adına konuşan Mithat San arkada
şımızın konuşmasını gerçekten istifade ile din
ledim. Kanun çalışmalarımız konusunda mem
nuniyetini belirten sözlerine de teşekkür ede
rim. Değerli arkadaşımız, günün bir olayına te
mas buyurdular. Aynı şekilde Sayın Asım Eren 
de buna temas etti. Bu da dört haftaya yakın 
bir zamandır kamu oyunu işgal eden İstanbul'
daki Kavel olayıdır. Bu konudaki görüşümü, 
hakkımdaki bir yazıya cevap vermek vesilesiyle 
açıklamış bulunuyorum. Bu görüşüm muhtelif 
gazetelerde çıkmıştır. Sayın arkadaşımız Mit
hat San, Çalışma Bakanlığını bu konuda gevşek 
tutumlu davranmakla itham ettiler, ilk bakışta 
gerçekten öyle görünebilir; fakat aslında bu il
gili sendikanın, Maden iş Sendikasının, tuttuğu 
yolun kaçınılmaz bir neticesinden ibarettir. As
lında Kavel Fabrikasındaki meseleye sebebolan 
ihtilâflar, her gün dünyanın her yerinde ve bu 
arada memleketimizde çeşitli iş yerlerinde, Taşla
nabilecek basit bâzı ihtilâflardan ibarettir. Be
nim kendi sendikacılık anlayışım odur ki, hem 
işçiye faydalı olmak için hem de kamu oyu önün
de haklı olmak için, bir işçi sendikası, bir hak 
iddiasını takibederken, evvelâ bütün hukuki yol
ları denemiş ve tüketmiş olmalıdır. Eğer, bu hu
kuki yollara inanmıyor ve güvenmiyorsa bile, ki, 
böyle bir güvensizliğin haklı olabileceğini sanmı
yorum, hiç değilse, umumi efkâr önünde haklı gö
rünmek için, bu hukuki imkânları denemiş ve tü
ketmiş olmalıdır. Sendika ancak ondan sonra, işçi 
haklarını, bir işçi tesanüdü, hareketiyle ve birta
kım kuvvet gösterileriyle arama yoluna gitmeyi, 
umumi efkâra haklı göstermeyi ümidedebilir. Hal
buki söz konusu sendika, maalesef bu yola gitme
miştir. Bu basit iş ihtilâfını halle çalışırken önce 
hukuki yolları denemeye teşebbüs bile etmemiş
tir. Meselelerini ne Çalışma Bakanlığına, ne iş 
mahkemesine, ne de hakem kuruluna intikal et-
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j tirmeye lüzum görmemiş, doğrudan doğruya so

kakta dâvasını halletmek istemiştir. Bunun sonu
cu olarak da, maalesef, gene o günlerde istanbul'
da çıkan, en az aynı derecede önemli başka iş ih
tilâfları, Çalışma Bakanlığına vazife yapma im
kânı verildiği için 1 - 2 günde halledilebildiği hal
de, bir Kavel işi 1 aydır maalesef halledilememiş 
durumdadır. Bundan da iş veren kadar, (hattâ en 
az iş veren kadar) işçiler de zarar emtiştir. Çün
kü belki bu fabrika sermayedarları fabrikayı ka
patmaya tahammül edecek malî takata sahiptir
ler. Ama fabrikanın işsiz kalan işçileri, her hal
de, haftalarca belki daha uzun bir süre işsiz ve 
ücretsiz kalmaya tahammül edecek takatta olma
salar gerektir, ilgili sendika dâvasını takip için 
böyle bir yola başvurarak işi sokağa dökünce, her 
halde takdir buyurulur ki, mesele, Çalışma Ba
kanlığının yetkisi dışına çıkıp, bir emniyet mese
lesi haline gelmiş oluyordu. Onun için de, tesa
düfen o sırada istanbul'da bulunan Sayın içişleri 

I • ' * 

Bakanı, mesele ile, oradaki vaktinin büyük bir 
kısmını harcayacak kadar yakından ilgilendi. Ona 
rağmen, her halde meselenin emniyet açısından 
dahi henüz tamamiyle halledilememiş olmasını 
göz önünde tutarak, arkadaşımız, içişleri yönün
den de bu mevzuu tenkid ettiler. Meselenin, iç
işleri Bakanlığının yetki alanı içine giren yönü 

i üzerinde uzun uzadıya mütalâalar öne sürmeye 
kendimde hak görmem. Fakat, burada da şu şah
si intibaımı belirtmek isterim: 

işçilerin bu konudaki iyi niyetine güveniyo
rum. Bence çok hatalı hareket etmiş olan bâzı 
mahdut sendikacıların da iyi niyetli olduklarını 

I kabul ediyorum. Fakat içimde şu endişe de var: 
Bu hâdiseyi istismar ederek Kavel Fabrikası 
önünde başlayan hâdiseyi istanbul ölçüsünde, 

! çok daha büyük b\r çatışma ve huzursuzluk vesi
lesi haline getirmek istiyen bâzı fikir cereyanları 
(Türk sendikacılığını bu fikir cereyanlarından 
tenzih ederim), Türk sendikacılığının dışında 
bâzı fikir cereyanları, memleketimizin bugün 
içinde bulunduğu demokratik düzenin tabiî bir 
sonucu olarak, memleketimizde vardır. Bunu iti
raf etmek zorundayız. Böyle olunca, işe bu açı-

[ dan bakılınca, istanbul'da emniyetten sorumlu 
1 olanların, Kavel hâdisesini asayiş yönünden bir 

ufak bölgeye inhisar ettirmeye muvaffak olabil-
j miş bulunmalarını, yeteri derecede bir temkin ve 
i başarı örneği saymak gerekir kanısındayım. Baş-
i ka başvurulacak çâre kalmadıkça vatandaş canı-
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mu incitilmesini hiçbir arkadaşımızın burada te
menni edebileceğine ihtimâl vermiyorum. Doğru 
olan yol, yürütülebilen nisbette doğru olan tu
tum, vatandaşın canını incitme yoluna gitmek
sizin, ona baskı yapmaksızın, mecbur bulunma
dıkça zor ve kuvvet kullanmaksızm, hukuk dışı 
bir harekete geçen bâzı vatandaşlara tuttukları o 
yolun cemiyette tasvip görmediğini gösterebil
mektir. 

Kavel hâdisesi bugün bu sonucu vermiş bu
lunmaktadır. Yalnız, efkârı umumiye değil, bâzı 
sendikacılar da, hepsi açıkça itiraf etmeseler 
bile pek çok sendikacı dahi, Kavel hâdisesini çı
karan mahdut sayıdaki sendikacının tutumunu 
tasvibetmemiştir. Hele Yüksek Meclisinizin Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun tasarısını 
görüşmek üzere bulunduğu, memleketimizin ça
lışma düzeninde yeni bir devir açılmak üzere, bu
lunduğu, siyasi demokrasimizin, sınai demokra
si ile de, . sosyal demokrasi ile de tamam
lamak üzere bulunduğumuz şu sıralarda, şu 
günlerde, böyle bir hâdisenin çıkarılmış ol
ması hiç de iyi olmamıştır. Bu sözlerimle asla 
şunu demek iıstemîyorum. Böyle küçük bir 
hâdiseye bakarak, elbette, ne Hükümetiniz 
ve ne de Yüksek Heyetiniz işçiye Itanımaya 
hazırlandığı bu haklarda bir tereddüde düş-
miyecektir. Hükümet olarak biz inanıyoruz, 
ve Meclis olaraık, ©minim, siz de inanıyor-
sunuzdur ki, Türk işçisi bu haklara asılında 
lâyiktır ve Türk işçisi, _ sendikacısı ve büyük 
bir sendikacılık camiasını temsil eden Türki
ye îşçi Konfederasyonu," büyük çoğunluğuyla, 
bu hakları gereği gibi kullanabilecek, işçi ya
rarlına olduğu kadar memleket yararına da 
kullanabilecek nitelikte ve vasıfta ellerdedir. 
Ancak, bir arkadaşımızın,* galiba gene Sa
yın Mithat San arkadaşımızın, belirttiği gibi, 
endişe duyulacak cihet, henüz girmek üzere 
bulunduğumuz bu yeni çalışma düzeni kar
şısında bir ürküntü devresi, bir çekingenlik 
devresi geçirmekte olan kimselerin bu yüz
den düşebilecekleri yeni ürküntü ve çekin
genliktir. Fakat ben bu çekingenliğin de kısa 
süreceğini umuyorum. öünkü görülecektir ki, 
Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu yü
rürlüğe girdikten sonra ve (karşılıklı iyi ni
yetlerle tatbik edilmeye başlandıktan son
ra, bugün çolk küçük bir ihtilâfı vesile bile
rek yaratıhnlak istenen huzursuzluklara, as-
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hnda, çok daha az vesile verilmiş olacaktır. 
Bâzı çevreler zannediyorlar iki, Kavel Fabri
kasında olan hâdise, Toplu Sözleşme Grev ve 
Lokavt Kanunu çıktığı aaman her gün olabi
lecektir. Fakat aslılnda, Kavel hâdisesi, ne 
bugün yürürlükte bulunan İş Kanununa göre, 
ne de huzurunuza gelmek üzere bulunan Top
lu Sözleşme, Grev ve Lokavt Kanunu tasarl

ıs ına göre, kanuni bir grev niteliğinde değil
dir. Böyle olmayınca da, yeni hazırlanan 
Grev Kanununda dahi, ilgili sendikanın Ka
vel hâdisesindekı tutumu asla hukuki ve mu-
tdber bir yol sayılmamıştır ve ikamın tasa
rlısında, bu gibi hâdiselere 'karşı yeterli mü
eyyideler vardır. Nitekim toplu sözleşme, grev 
ve lokavt hakkini tanımış en ileri demokra
silerde dahi bu gibi davranışlara karşı (kuv
vetli müeyyideler vardır. Bu bakımdan ka
nundan endişe etmemek lâzımdır. Tersine, 
henüz bu kanun yürürlüğe girmediği için, 
bunu vesile ittihaz ederek yaratılmak iste
nen, bâzı çevreler tarafından yaratılmak is
tenen huzursuzluktur ki, asıl memleketimiz
de sosyal barışı tehdidetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu vesile ile şunu 
ifade etmek isterim : Muayyen bir doktrine 
saplanıp kaldıkları iğin, bugün Batı dünya
sında süresini çoktan, doldurmuş doktrine ıbâ-
zı kalıplar içerisinde düşünmek alışkanlığın
dan hâlâ kendilerini kurtaramadıkları için, bâzı 
kimseler, İDİr memlekette sosyal adalet düzeni
nin, ancak, muayyen safhalardan geçildikten 
sonra ve bu'gün vardıkları sonucu kendimize ör
nek aldığımız Batı memleketlerinin 50 yıl, 100 
yıl önce geçmiş oldukları cefalı yollardan geçil
mek suretiyle kurulabileceği tarzında bir yanlış 
sanısı içerisindedirler. 

Bundan 50 yıl, 100 yıl önce, hattâ belki ikin
ci Dünya Harbi öncesine kadar, bir memlekette 
gerçek sosyal adalet düzeninin kurulması için, 
belki, kuvvete dayanan işçi hareketleri ve sınıf 
mücadelesi kaçınılmaz bir zaruret ve yol olarak 
görülebilirdi. Bugün dahi, smaileşme devresinde 
"bulunan bir memlekette, o hakların kendiliğin
den tanınması basiretini göstermiyen bir Hükü
met ve Meclisin olursa, o memlekette de sosyal 
adalet ve sosyal güvenlik düzeninin gerçek
leşmesi için tek yol 50-100 yıl önceki denen
miş cefalı yollar olabilir. Fakat, çok şükür 
memleketimizde bugün öyle bir durum yoktur. 
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Bugün Anayasamız işçiye bu hakları tanımış, 
Hükümet ve Meclis de, Anayasanın ruh ve met
nine uygun bir genişlikte, o hakları uğrunda 
bu toplumu bölücü ve düşmanlarımızı sevindiri
ci bir sınıf mücadelesine ihtiyaç bırakmak
sızın, Türk işçisine tanımaya kararlıdır; ve bu 
yüzden memleketimizde sosyal barış tehlikeye 
düşmiyecek, bilâkis bu sayede sosyal barışı teh
likeden kurtarılacaktır. Buna inanmaktayım. 

Yine Muhterem arkadaşım Mithat San, dışa
rıya işçi gönderilmesi mevzuuna çok müspet bir 
şekilde temas ettiler ve bunun faydalarını haklı 
olarak belirttiler. Hattâ memleketimizdeki gizli 
işsiz sayısına oranla, yurt dışına gönderilmek-
-te olan işçi sayısının çok yetersiz olduğunu be
lirttiler. Biz de yurt dışına işçi göndermek hu
susunda ilgili formalitelerin hızlandırılması yo
lunda elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. 
Fakat bu sadece bizim gayretlerimizle neticelen
dirilecek bir iş değildir. Aynı zamanda bizden 
işçi talebeden devletlerin gayretlerine bağlıdır. 
Meselâ şu sıralarda Almanya'nın yabancı işçi 
ihtiyacında nisbeten bir azalma olmuştur. Fa
kat buna muika'bil yeni yeni bâzı imkânlar or
taya çıkmaktadır. Meselâ, gazetelerde okumuş
sunuzdur, Belçika'nın Türkiye'den 12 bin kadar 
işçi istemesi kuvvetli ihtimal dahilindedir. 
Bunun için ilk temasları yapmak üzere Belçi
ka'dan memleketimize bir heyet de geçenlerde 
gelmiştir. Bunların 9 bin... 

REFET AKSOY (Ordu) — Maden işçisi mi 
alacaklar? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVlT 
(Devamla) — Bunların 9 bini maden işçisi ola
caktır. Diğerleri muhtelif iş kollarına mensup 
işçiler olacaktır. 

REFET AKSOY (Ordu) — Bu işçiler maden 
ocaklarında mı çalışacaklar? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EGEVÎT 
(Devamla) — Sizin endişenizi tahmin ediyorum. 
Zannederimi, Belçika madenlerinde'ki şartları 
kastediyorsunuz. Böyle bir endişe mevcuttu. 
Belçika'nın maden işçisi istiyeceği haberi ilk 
geldiği zaman biz de Belçika madenlerinin şart
ları üzerinde durduk ve oradalki temsilcimiz
den bu mevzuda etraflı bir inceleme yapıp bize 
göndermesini rica ettik. Aldığımız bilgiye göre, 
birkaç yıl önceye kadar Belçika kömür madeni 
ocaklarının durumu çok kötü olmakla beraber, 

21 . 2 . 1963 O : 2 
son zamanlarda bu eksikliklerin ve kötülüklerin 
henVen tamam'iyle giderilmiş olduğunu, ve bu
gün Belçika'da madenlerin çok modern bir hal
de işletilmekte olduğunu, geliştiğini, emniyet 
şartlarını göz önünde tutar hale geldiğini öğ
rendik. Bununla da yetinmiyerelk, iş kesin saf
haya girdiği zaman, oraya uzmanlarla beraber, 
işçi sendikalarından mürekkep bir heyet gönde
rerek yerinde durumu inceletmek suretiyle da
ha emin hale gelme imkânlarını arıyacağız. 
Edindiğimiz bu müspet bilgiler yanında, iş şart
ları bakımından Belçika'nın, işçilere ödediği üc
retlerle yaptığı sosyal yardımların da Batı - Al
manya'dan dahi yüksek bir seviyede olduğunu 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Sayın Asım Eren arkadaşımız da yurt dışı
na işçi gönderilmesi konusuna temas ederek, 
elçiliklerimizin kendileriyle yeteri kadar ilgilen
mediğinden bahsettiler, öyle tahmin ediyorum 
ki, bunlar bir ilgisizlikten ziyade, dış teşkilâtı
mızın ilk defa olarak böyle yeni bir durumla 
karşı karşıya gelmiş olmasının bir sonucudur. 
Meselâ, Almanya'da birdenbire 23 bin kişilik 
yeni bir zümre ortaya çıkmıştır. Bunların işleri
ni görebilmek için konsoloslukların kadrosu ye
tersizdir. Hattâ yeni kadrolar eklendiği halde 
yine yetersizdir. Fakat Almanya'daki bâzı kon
solosluklarımızdan almış olduğumuz raporlar ve 
bilgiler, bana, kendileriran bu mevzu üzerinde 
samimiyet ve ciddiyetle durduğu intibaını ver
miştir. 

Ayrıca biz de Dışişleri Bakanlığının yardımı 
ile, o Bakanlıktan bir kadro, ödünç alarak, dı
şarıya'- Almanya'ya - ilk Çalışma Ataşemizi ge
çen ay'göndermiş bulunuyoruz. Kendisi hukuk 
doktorasını Almanya'da yapmış ve yıllarca 
Zonguldak'ta tş Mahkemesi hâkimliği yapmış 
değerli bir iş hükukçusudur. îyi Almanca bil
mektedir. Kendisine verdiğimiz ilk vazifelerden 
birisi de, Almanya'daki işçilerimizle ilgilenmek 
üzere nasıl bir teşkilât kurmamız gerektiği hu
susunda bize bir rapor hazırlaması olmuştur. Bu 
rapor geldiği zaman, ilgili kanunun hazırlıkları
nı yapıp yüksek huzurunuza getirmeye çalışa
cağız. 

ASIM'EREN (Niğde) — Nerede? 
ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 

(Devamla) — Şimdilik Bonn'da bulunacak. Fa
kat ileride, Türk işçisinin çoğunluğunun bulun-
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duğu bâzı yeklerde birkaç işçi merkezi açmamız 
gerekecektir. 

Sayın Asım Eren'in Kavel hakkındaki soru
larını, Sayın Mitihat San'm sorularını cevaplan
dırırken cevaplamış bulunuyorum. 

Şimdi değerli arkadaşlarımızın yazılı olarak 
gönderdikleri ve bir hayli olduğunu gördüğüm 
sorularına elimden geldiği kadar cevap verme
ye çalışacağım. 

KADİRCAN KAFLI (Konya) — Ben soru
larımı geri alıyorum. 

Efendim sonra bana yazılı olarak bu husus
ta bir not gönderirseniz memnun olurum. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Bendeniz de 
sonra yazılı olarak istiyorum, 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, bugüne aid-
lolması hasebiyle şu oylamanın neticesini bugün 
kanuniyet kesbetmesi bakımından saat 24 den 
evvel okumam lâzım. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısına 252 
sayın üye oy kullanmış olup, 208 kabul 36 ret 
ve 8 çekinser vardır. Tasarı kanunlaşmıştır. 

Diğer arkadaşlarımın suallerinin de yazılı 
olarak cevaplandırılması mümkün ise ve kendi
leri de ısrar etmiyorlarsa lütfen bildirsinler. 

ALİ İHSAN BALIM (İsparta) — Benim su
alim sonra yazılı'olarak cevaplandırılsın efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — O halde Sayın Selâhattin Güven 
arkadaşımızın soruları var ; okuyorum : 

«Hemen bir milyara yakın bütçesi olan İşçi 
Sigortaları Kurumu bütçesi hakkında en ufak 
bir malûmata Bakanlık bütçesinde tesadüf edi
lememektedir. Böyle mühim bir teşkilâtın büt
çesi hakkında Yüce Meclise en ufak bir malû
mat vermemeyi Bakanlığınız hangi sebeplerle 
Msseftmiştir? 

İkinci soru; Karadeniz'in mümeyyiz hastalı
ğı olan verem, işçiler arasında çok salgın halde
dir. Bunun için Trabzon'da bir verem hastanesi
nin yapılmasını düşünüyor musunuz?» 

Cevabımı arz ediyorum : 
Biliyorsunuz, İşçi Sigortaları Kurumu, ken

di kuruluş ve görevleri ile ilgili Kanunu gereğin
ce malî ve idari bakımdan muhtardır. Bütçesi 
Büyük Millet Meclisinin kontrolundan geçme
mektedir, ayrıca da Umurai .Müzakere Heyeti 
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tarafından kontrol edilmektedir. Bununla bera
ber Kurumun bütçesi hakkında bilgi arzu eder
lerse bunu her zaman vermeye amadeyim. 

SALÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Tet
kik bakımından malûmat rica ediyorum, bir iki 
cetvel olsaydı daha iyi olurdu.... 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) —Efendim, zaten bu raporlarla umu
mi efkâra intikal ettirildiği için bununla ikti
fa ediliyor. Meclisin doğrudan doğruya deneti
mine, kararma bağlı bulunmadığından,. Yüksek 
Huzurunuza ayrıca getirilmesi için vesile zuhur 
etmiyor. Kurum hakkında her hangi bir hususu 
arzu ederseniz elbette izah etmeyi vazife bilirim. 

Trabzon hastanesi inşası için arsa üzerinde 
şimdiye kadar kesin bir sonuca varılmamıştır. 
Kesin bir sonuca varılmak üzere, bütçe müzake
relerinden sonra İşçi Sigortaları Kurumundan 
bir heyet Trabzon'a gidecek, ve arsa tesbit edi
lir edilmez, hastanenin projesi yapılıp inşası 
yoluna gidecektir. 

SALÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sağ 
olun. 

ÇALİŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — İstanbul Milletvekili Sayın Zeki 
Zeren'iri soruları : «Memleketimizde sağlık ko
nusunda bir sosyalizasyon numunesi olabilecek 
Sağlık Sigortası... (Zeki Bey burada yok sesleri) 

BAŞKAN — Sorusunun şimdi cevaplandırıl
masını talebeden arkadaşımız var mı efendim f-

N.ECMETTİN KÜÇÜKER (Gümüşane) — 
Ben şimdi cevaplandırılmasını istiyorum efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) —• Sayın arkadaşımız, hariç memle
ketlerde çalışan işçilerimizin, yabancı ideoloji
lerden ve bilhassa komünist ajanlarının menfi 
propogandalarmdan korunması için Bakanlığı
mızca tedbirler alınıp alınmadığını sormakta
dır ve tedbirler alınmışsa bu tedbirlerin neler
den ibaret olduğunu öğrenmek istemektedirler.» 

Muhterem arkadaşlarım, gönderdiğimiz ilk 
çalışma ateşesine verdiğimiz başlıca görevlerden 
birisi de Almanya'daki işçilerimizin ne gibi tel
kinlere mâruz bulundukları hususunda bize bil
gi vermesini istemek olmuştur. Bu, arkadaşımı
zın asli vazifesi değildir. Ama temaslar yaparken 
intibalar edinecek ve bunu bize bildirecektir. 
Bunun dışında Bakanlığımız Basın - Yayın ve 
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Turizm Bakanlığı ile ve diğer ilgili Bakanlıklar
la elbirliği yapmakta ve bu konu üzerinde has
sasiyetle durmaktadır, ilk tedbirlerden birisi 
de Almanya'daki işçilerimize radyo yayınları 
yapılması ve bu yayınların son zamanlarda ar
tırılması olmuştur. 

(Sevinerek geçenlerde öğrenmiş 'bulunuyo
ruz: Bu yayınların ıgeniş ölçüde dinlenmeye 
-"başlanmış olduğu Basın - Yayına gelen çolk sa
yıda mektuplardan anlaşılmıştır. Böylelikle, 
memleket müziğini dinlenmek gibi vesilelerle 
dinleyici kazanmak yolunu tutan bâzı komü
nist radyolar da cazibesini geriliş ölçüde kaybet
miş olacaklardır. 

Ayrıca dost Almanya Hüküme'ti ile temas 
(halindeyiz, kendi malhalli radyolarında da saat 
vermelerini rica ettik. Fakat kendileri bu mev
zuda türlü güçlüklerle karşılaşıyorlar. Bunun
la beraber ümitlerimizi kesmiş değiliz, çalışıyo
ruz. 

Almanya'daki vatandaşlarımıza yayınlar 
yollamak bakımından da Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığının bâzı tasavvurları olduğunu 
zannediyorum. Fakat her halde oradaki ilk ça
lışma Ateşemizin göndereceği rapor üzerine ya
pacağımız kanun hazırlığiyle, Almanya'da ye
terli bir teşkilât kurulduktan sonra değerli ar
kadaşımızın belirttiği endişe konusunda da da
ha etraflıca durmamıız mümkün olacaktır. 

Sorusunun şimdi burada cevaplandırılması
nı istiyen 'başka arkadaşımız var mı efendim? 
(Yok, sesleri) Yoksa daha fazla vaktinizi almı-
yayım. Sa'bırla dinlediğiniz için teşekkür ede
rim (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Son söz olarak A. P. Meclis 
Grupu adına Turhan Bilgin arkadaşımıza veri
yorum. 

A. P. GRUPU ADINA TURHAN BlbGİN 
(Erzurum) — Muhterem arkadaşlar, vaktinizi 
ve huzurunuzu pek fazla işgal etmeyeceğim. 
Yalnız birkaç noktaya temas edeceğim. 

(Bütçe müzakerelerinde, bir Bakanlık bütçe
si üzerimde mensubolduğu partinin görüşlerini 
ifade edecek olan bir grup sözcüsünün esas va
zifesi; görüşülen bütçe üzerinde partisi grupu-
nun düşünce, temennilerini arz etmek ve ten-
kidlerini yapmaktır. Halbuki C. H. P. Grupu 
adına bu kürsüde konuşan sözcü arkadaşımız 
bu kaideyi ve ananeyi dikkate almıyarak par-
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j timize mensup bir arkadaşımızın Senatoda şah

sı adına yapmış olduğu bir tenkidi ele alıp 
hiç de kabul etmiyeceğimiz ve asla aynı nok-
tai nazarda olmıyacağımız bâzı fikirleri ilerii 
sürdüler. 

Mulhterem arkadaşlar, evvelâ usulî bir nok
tayı arz etmek isterim. Yeni Anayasamız çift 
meclisli bir müzakere sistemini getirmiiştir; bu 
müesseselerin yekdiğeri ile münasebetlerini ye
ni yeni tanızime ve tespite gayret sarf ediyo
ruz. Bütün dünjya modern parlâmentolarında 
yerleşmiş bâzı taamüller vardır. Şimdi Cumhu
riyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşımıza, Fran
sız Meclisi Mebus an Kâtibli Umumiyesi ojen 
Piyer'ıin kitabından, ki, bu kitap mülga Mec
lisi Ayan Kâtibiumumisi ismail Müştak Beye
fendi tarafından tercüme edilmliştir, bu kitap
tan birkaç satır okuyacağım : 

«Meclisi Ayan gibi Meclisi Mebusan da ken
di sahasında serbesttir. Meclisleri yekdiğerine 
muarız bir vaziyete düşürmek maksadiyle bir 
meclisin söz, efal ve harekâtını diğer mecliste 
mevzuu babsetmemek, meclislerin mütekabilen, 
mulhafazasma mecbur oldukları parlamenter 
nezaket kaideleridir.» 

Oumlhuriyet Halk Partisi Sözoüsü arkadaşı
mıza bu noktayı bilhassa hatırlatırım. 

BAŞKAN -̂ ~ Bir dakiikanız var efendim. 
TURHAN BlLGlN (Devamla) — Bir daki

ka .zarfında umumi olarak fikirlerimizi arz et
mek mümkün değildir. Bu itibarla kısaca iki 
cümle ile ifade edeceğiim. 

Biz işçi haklarını koruyan bir partiyiz. Bu 
ıhusustaki görüşlerimiz, kanaatlerimiz, Hüküme
tin servk ettiği tasarılar üzerinde Karma En
cümende yaptığımız çalışmalar Meclfee intikal 
ettiği zaman dalha iyi ifade edilecektir. Hükü
metin, sendika organlarının görevlerini, birbi
rine karşı yetkilerini tâyfin edecek kadar tefer
ruata inen kanunların niçin hazırlandığını, ko
laylıkla federasyonlar ve konfederasyonları ku
rulmasını teşvik etmesini, işçi hareketlerinin 
dağılmasına yol açıp açmıyacağını, sendikala
rın, b'ir nevi murakabe için, her yıl hesaplarını 
Çalışma Bakanlığına verme mecburiyetinin ko
nulmasının, modern ve hür sendikacılık zihni
yeti ile kabili telif olup olmadığını.. 

BAŞKAN — Zamanınız tamamdır, efen
dim. 



M. Meclisi B : 56 
TURHAN BİLGİN (Devamla) — Bitiriyo

rum efendlim. 
'Taraf olan işçi veya iş verenler yanında Ça

lışma Bakanlığına da ihtiyati tedbir alınmak 
üzere mahkemeye müracaat yetkisi tanınması
nın ne dereceye kadar doğru olduğu hakkında
ki ve bütün işçi meseleleri hakkındaki sövüş
lerimizi kanunlar Mecliste müzakere edildiği 
zaman etraflıca iza'h edilecektir. 

Sözlerimi bitirirken Cumhuriyet Halk Par
tisi GrUpu adına konuşan arkadaşımızın yap
mış bulunduğu bir ('tâbir caizse) ithama, prog
ramımızın 10 ncu maddesini okumakla cevap 
verip, konuşmamı nihayete erdireceğim. 

«iSenelerdir Türk işçisinin üzerinde durdu
ğu grev hakikinin verilmesi zamanı geç kalmış
tır. Grev hakkı, iş verenle işçi arasında karşı
lıklı anlaşmanın en kuvvetli ve en müsavi ol
ma halinin belirli şeklidir. Bunu mutlaka her 
iki tarafı da göz önünde tutarak ele alacağız.» 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesini okutuyo
rum. 

ŞEREF BAKŞIK (îzmir) — Grupum adına 
söz istiyorum. Cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Grupunuza şimdi bir sataşma, 
vâki olmadı. Beyefendi cevap verilebilir. Fakat, 
«ya sataşma dolayısiyle cevap verilebilir, îçtü-
zükteki kaideler mahdut» (bir konuşma karşısın
da eğer 'kifayet önergesi oya konacak duruma 
gelmişse «ya sataşma dolayısiyle söz istenebilir 
veyahut (müzakereler devaım ediyor» sıra var
sa b!ir başka arkadaşın söz sırası alınır, o su
retle cevap verilebilir.. Yani her şeye cevap ve
rilir diye bir usuli 'kaide yok beyefendi. 

ŞEREF BAKŞIK (îzmir) — Bir sataşma 
iddiasında bul ummadım. Ancak, grupum adı
na cevap vermek ihtiyacını duyuyorum. Bumu 
sayın Başkanlığa arz ediyorum. Zannederim, 
yeterlik önergesini arkadaşlar reddedecektir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini okuyalım. 
Yeterlik aleyhinde söz istiyen, konuşun efen
dim. Yeterlik önergesini okuyoruz. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1963 Çalışma Bakanlığı bütçesinin tümü üze

rinde bütün parti grupları sözcüleri ve millet
vekilleri görüş ve temennilerini belirtmiş buiun-
nıaktadırlar. 
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Umumi Heyet kâfi derecede tenvir edilmiştir. 

Programdaki açığı kapatmak amaciyle konuş
maların yeterliğinin oya arzını saygılarımla ri
ca ederim. 

Eskişehir 
Celâlettin Üzer 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde buyurun 
efendim. 

NURÎ AHISKALIOĞLU (Çorum) — Muhte
rem 'arkadaşlarım; kifayet aleyhinde konuşma
mın seibebi, şimdiye kadar vâki konuşmaların 
ve görüşmelerin, meseleyi gereği kadar aydın
latmamış. olmasından dolayı değil, sadece, kifa
yet aleyhinde bendenizi huzurunuzda bulundu
ran sebep, demin burada konuşan sayın Tur
han Bilgin'in, grup sözcüsünün konuşmalarını 
ileri sürmek ısuretiyle bâzı ithamlarda bulunımuş 
olması sebebiyle, bizim de grup sözcüsünün bu
nu cevaplandırmak mecburiyetinde bulunduğu
na kaani bulunuşumdur. Şöyle ki,Muhtereım 
Turhan Bilgin arkadaşımız... 

BAŞKAN — Esasa geçmeyin lütfen. Sade
ce kifayetin aleyhinde konuşunuz. 

NURİ AHISKALIOĞLU (Devamla) — Ki
fayet aleyhinde konuşmak istiyorum. Demin de 
arz ettiğim veçhile Sayın Turhan Bilgin bir mi
sal vermek suretiyle, bendeniz âcizane o kana
atteyim 'ki, grupumuzu biraz da ilzam ve itham 
eder mailnye'tJtc b'ir konuşma yapmışlardır. 

Binaenaleyh, bu meselenin aydınlanması ve 
grupun düşüncelerinin biraz daha tenevvür et
mesi bakımından beş dakika olsun müsaade edil
mesini, kifayetin kabul edilmemesini istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayet önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Sayalım.. Ka
bul etmiyenler... 24 e karşı 32 oyla önerge redde
dilmiştir. 

Buyurun Sayın Şeref Bakşık, yalnız, kifa
yet reddedildiğine göre müzakereler devam edi
yor demektir. Müzakereler devam ettiğine göre 
de sıra Şevki Gül er'dedir. Ama, siz grup adına 
konaşaeaksıni'z, buyurun. 

C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA ŞEREF 
BAKŞIK (îzmir) — Mu'hterem arkadaşlarım, 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle Cum
huriyet Halk Partisi Grupu adına yaptığım 
konuşmada çok yakın bir gelecekte, Türk sosyal 
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hayatının kazanmak üzere bulunduğu grev ve 
lokavt müesseseleriyle ilgili kanun tasarısının 
"bir an önce kanunlaşması temennisini izhar et
miştim. Vesileden faydalanarak bu konuda 
mevcut endişe ve şüpheleri karşılamak ve gi
dermek ihtiyacını duydum. Çalışma hayatımı
zın temel ve en önde gelen problemlerinden biri 
üzerindeki düşüncelerimizi ifade etmem tabiî 
idi. 

Bu arada Sayın Turhan Bilgin arkadaşımız, 
iki MeclMi sistemde bir Meclisin içinde diğer 
MeclM muahaze edecek bir davranışın siyasi ne
zaket kaidelerine aykırı düşeceğini ifade ettiler. 
Hal'bulki, ben bu konuşmamda hiçbir suretle, 
Cumhuriyet Senatosuna tevcih edilmiş bir mu-
ahazeye yer vermedim. Getirilmek üzere olan 
grev müessesesine karşı izhar edilmiş olan en
dişeleri bahis konusu ederek bu arada çıkabile
cek 'birtakım engelleri şimdiden giderebilmek 
ihtiyaciyle konuşurken, Cumhuriyet Senatosu 
dieğil, Adalet Partisi C4rupu hedef tutulmuş 
idi, binaenaleyh, bir Fransız profesörünün bir 
sözüne atfen Sayın Turhan Bilgin'in ileri sür
düğü siyasi nezakete aykırı davrandığımız id
diası, gerçeğe hiçbir suretle uygun düşmemek
tedir. Bundan başka, yine Turhan Bilgin'in 
iddiası hilâfına, konuşmama temel yaptığım pa
sajlar hatiplerin şalhısları adına değil, Adalet 
Partisi Meclis Grupları adına yapılmış konuş
malardan alınmış pasajlardır. 

Şimdi arz edeceğim, Millet Meclisi Tuta
nak Dergisi Birleşim 56, 25 . 2 .1962 günkü ikin
ci, oturum sayfa 494 Adalıet Partisi Grupu 
adına arkadaşımız şöyle demiş, aynen okuyo
rum : «Grev hakkının kullanılabilmesi için malî 
balkımdan çok kuvvetli sendikalara ihtiyaç var
dır. Sırf bu sebepten, evvelâ Sendikallar Kanu
nunun hazırlanması ve sendikaların malî bakım
dan kuvvetli hale gelmesinden sonra grev hak
kının tanınmasına zaruret olduğu kanaatinde
yiz.» 

Ayrıca Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grupu adına bir konuşma da, Sayın Turhan-
gil tarafından yapılmıştır. Birleşim 34, sayfa 
449 : «Grev meselesi halledilmeden evvel, halle
dilmesi iktiza eden mevzu şudur : Evvelâ kol-
lektif iş akdinin tecrübe edilmesi lâzımdır.» 450 
nci sayfada ise «Kollelktif iş, akdinin gazeteci
lerden başlamasını teklif edeceğim. Çalışma 
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Bakanından ricam, bunu bir tecrübe eUinler 
eğer başarı eldle ederlerse bunu tevsi etsinler.» 
demişlerdi. 

BAŞKAN — Beş dakikalık müddetiniz bit
miştir efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ŞEREF BAKŞIK 
(Devamla.) — Muhterem arkadaşlarım, bu su
retle kendi iddiaları hilâfına, şahısları adına 
yapılan konuşmalardan değil, grupları adına ya
pılan konuşmalardan bahsetmiş oluyorum. 

Anayasanın sarilh hükümlerine rağmen 1960 
sonrası Türkiye'sinde bir parti grupunda beli
ren tereddütlere ve şüphelere karşı vaziyet al
dık, cevaplarımızı verdik, düşüncellerimizi de 
arz ettik. Eğer ikazlarımız kendilerinde bir müs
pet tesir yaptı ise bundan memnunluk duyarız. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Orta sıralardan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayet önergesi var. (Gürül
tüler) Evvelâ sükûneti muhafaza edelim, sükû
net içinde en iyi kararlar alınabilir, ibrahim 
Bey, siz grup adına söz mü istiyorsunuz? Ki
fayet önergesi gelmiştir, oyunuza sunacağım, 
kabul edilirse söz veremem, reddedilirse veririm. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Aikçal, usul hakkında mı? 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlarım, bir kifayet önergesi reddedil
dikten sonra, 6 şahsa daha söz verilmesi icabe-
der. Ancak, 6 şahıs konuştuktan sonra ikinci 
bir kifayet önergesi oya konulabilir. Bu ba
kımdan Başkanlığın tutumunun hatalı olduğu
na kaaniim. Hürmet ederim. 

BAŞKAN — Bunun İçtüzükte hiçbir mesne
di yoktur. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Teamül 
vardır. 

BAŞKAN — Teamülde yoktur. Bu 6 kişi
nin söz alması hali, sadece ilk müzakere zama
nına münhasırdır. Birinci müzakerede de 6 kişi
den çok konuşma olmuştur. Ondan sonraki hal
lerde kifayet geldiği zaman oya koymak lâzım-
gelir. önergeyi okutuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

Müzakereler kâfidir. Yeterliğin oya konul
masını teklif ederim. 

rım. 

Cemil Karahan 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede-

Tokat 
Zeyyad Kocamemi ! 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde, buyurun ; 
Turhan Bilgin, ) 

TURHAN BÎLGÎN (Erzurum) — Muhterem \ 
arkadaşlar, bir meselenin vuzuha kavuşabilme- i 
si için her halde bir değil iki fikrin huzurunuza ' 
getirilmesi lâzım. Benden evvel konuşan Cum-. 
huriyet Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım, bura- ' 
da okudukları yazılarla bahsettikleri konuşma
yı yapan Grup Sözcüsünün fikirlerine cevap 
vermek istediler. Fakat mesele tavazzuh etme
miştir. Grup adına bu konuşmayı yapan arka
daşımız, gereken cevabı verecektir, işçi hakla-
riyle doğrudan doğruya ilgili bir meselede bi
zim de görüşlerimizin yüksek malûmatınıza su
nulmasında fayda vardır. Bendeniz, şahsan, 
döminki kifayet önergesinin aleyhinde oy kul- ' 
lanmış bir arkadaşınız sıfatiyle Yüksek Mecli
sinizden beş dakikalık bir zaman için konuşa
cak arkadaşımıza, parti sözcüsü arkadaşımıza 
lûtuflarmızı esirgemiyeceğinize inanıyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 27 ye 
karşı 34 reyle kifayet önergesi reddedilmiştir. 
Buyurun grup adına Sayın İbrahim Tekin. 

İBRAHİM TEKİN (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, demin Şeref Bakşık arkadaşımın 
okuduğu pasaj tamamen doğrudur. Ben, geçen 
sene Çalışma Vekâletinin bütçe müzakerelerinde 
aynı fikri müdafaa etmiştim, öyle zannediyo
rum ki, eğer Vekil Bey unutm adıl artsa, evvelâ 
Grev Kanununu, Sendikalar Kanununun çıkma
sını, hattâ ve hatlfcl 'husulsi olarak ktendülerine 
Devletten yardım yapıldılktan Ib'ir müddet son
ra sendikaların kulv<v etlenerek grdv (hakkının 
yeıftlmesürii sırf sendikaların ve işçilerin mağ
dur duruma düşmemesi için müdafaa etmiştim 
ve zaman olsa hâlâ ıda müdafaa eklerim. Biz 
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hiçjbir zaman 'grev hakkının .aleyhinde 'değiliz. 
Arkadaşlarım, bilirler, komisyonda beraber ça
lıştık 'bunu burada söylemek istemezdim. Grev 
haMkmı ne dereceye kadar müdafaa ettlğimü. 
Kenldi'lerine karşı Ihürmetim vardır. Ve bana 
demişlerdir >ki, «Ne gariptir ki, % 90 fikirleri
miz (b'era'berdir ama pantilerimliz ayrıdır..» Ama 
kendfileTİn'in 'bir polemiğe gitmelerini de arzu 
etmezdim. Benim .fikirlerim sarihtir. Şahsım 
adına yaptığım konuşmalar da .sarü'htir; partim 
adına yaptığım 'konuşmalar da sarihtir. Bu fi-
Ikirl'eri açıikçia .müdafaa 'ederim. Fakat grev 
kanunu gelirse zamanı gel'mliştür, (kaibul edilir 
demiştim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni kifayet önergeleri ıg'el-
dl. Okutuyorum: 

Sayın Başjkanlığa 
'Müzafeereleıün kifayetin in rteye vâzmı 

istirham ederim. 
Elâzığ 

Nurettin Ardıçoğlu 

Yütkselk 'Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Gümüşane 

Necmeddlin Kü'çüker 

BAŞKAN — önergeleri oylarınıza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Kalbul etmiyeiiler... Ek
seriyetle ıfcalbul ed'ilmişltir. Tümü üzeırindelki 
görüşmeler fbütmiştir. Bölümlere ıgeçilmesdnli 
o/ylarınıza sunuyoru'm. KaJbul etkenler... Ka'bul 
etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

B. 

101 

Birinci tam - ödenek ve 
Ibenzeri! 'özlük Ihlaklar 

Ba'kan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etm'iyenıler... Kalbul edilmiştir. 

lMnoi [kısmı - Plerslonel 

Lira 

12 OOO 

n e n 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar , 4 415 '997 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
'Etmiyenler... Kaîbul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 2!3'3 225 
BAŞKAN — Kabul, edenler.., 
Etmiyenler... Kalbul edil'iniştir, 
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206 

207 

209 

210 

30lı 

302 

'309 

304 

305 

306 

307 

M. Meclisi 

I I - Baş'ka halklar 
4178 ve 4596 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etıniyenler... Kaıbtıl edilmiştir. 

Yabancı d'il Ibülenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
ıgerieğince ödenece'k para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 nıcü 
maddesinin (D) fılcrasiyie 34, 
#8 'Ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emelkli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tem&il ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü 'kısım - Yönetim 
.giderleri 

(Merkez da/ireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenler... Kalbul edilmiştir. 
İller /büro glid'erlerli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmüyenler... Kafbul edilmiştir. 
(Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul erdenler... 
Etmüyenler... Kalbul edilmiştir. 

(Poslta, telgraf v'e telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmüyenler... Kalbul edilmiştir. 
Kira (bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmüyenler... Kalbul 'edilmiştir. 
ıGriyeeekler 
BAŞKAN -
Etmüyenler.. 
Ytollutelar 
BAŞKAN -
Etmüyenler.. 

Kabul edenler... 
Kaıbul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kalbul edilmiştir. 

B:56 
Lira 

72 410 

367 726 

4 200 

54 900 

2119 500 

25 000 

169 500 

355 350 

10 000 

1 003 600 
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B. 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul 'edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Dördüncü (kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

408 Komlisyonlar huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

416 Çalışma Enıötdtlü'sü güderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

420 5521 sayılı Kanunun 14 ncü 
'maddesi gereğince iş mahke
melerine 'katılacalk iş veren 
ve işçi temsilcilerine verile
cek 'öldenelkler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

45(1 Yayın 'giîderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

452 (Staj ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenler... Kalbul edilmiştir. 

453 iMilIetleraralsı münaselbetlerlin 
ıgerektirdüği /giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 öeçen ,yıl 'borçları 

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

(502 Eski yıllar borçları ' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenler... Kalbul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 4837 sayılı Kanunun 13 ncü 

maddesinin (A) fılkrlası ıge-
reğinlce Stş ve işçi Bulma Kıl

lara 

24 000 

74 500 

6 000 

121, 000 

226 000 

35 000 

30 000 

150 000 

994 517 

1 000 

1 450 
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B. Lira 

ru'muna yardım 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeriler... Kalbul edilmiştir. 

033 (Merkez memur ve müistalh-
demlieririin öğle yemeklerine 
yardım 15 500 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Vekâleti Iblü'tgösi kalbul edilmiştir. 
Bir takrir var, okultuiyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
ÜVTüzialkerelerlin daha alâka ile takibini temin 

ve Möclis mesafemde verimi sağlamak üzere 

21.2.1963 0 : 2 
Sanayi Vekâleti ibültçeöinlin yarın, saat «10» a 
talikimi arz ve teklif ederiz. 

Eskişekr 
Seytfi öztürk 

Erzurum 
Turhan Bilgin 

Gümüşane 
Nieomeldd'in Küçjüker 

Kastamonu 
Osman Zıekü Oktay 

Burdur 
Nadir Yarvuzkan 

BAŞKAN — önertgeyi kalbul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

22 Şulbat Cuma günü saat 10 dla toplanmak 
üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 24.20 
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İ902 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna venülen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 

AFYON KARAHİSAB 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 

AĞRI ^ ~ 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Osun a n Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
İbrahim" Sıtkı Hatip-
oğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

Üye sayısı 
Oy veren]er 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinse r l er 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 
316 
293 
13 
10 
128 
6 

[Kabul edenler] 
ANTALYA 

Etem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVÎN 
Nihat Ata 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özârda 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik İnan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San .„::-
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GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

aÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arakan 
Mehmet Ali Aralan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
îhsan önal 

İSPARTA 
Ali îhşan Balım 
Lokman Başaran 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan, Eyühoğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

M. Meclisi B : 56 
İZMİR 

: Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali Özdikmenli 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRKLARELİ 
• Abdurrahman Altuğ 
;. Fikret Filiz 
t Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

i KOCAELİ 
i Cemal Babaç 
; Sahabettin Bilgişu 

KONYA 
; Kemal Ataman 
'Selçuk Aytan 
i Ahmet Gürkan 
jKadircan Kaflı 
I Ömer Kart 
jAbdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
iFakih özfakih 
Vefa Tanır 
• Cahit Yılmaz 
î KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Rauf Kıray 

21 . 2 . 1963 O : S 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

i Nahit Yenişehirlioğlu 
MARAŞ 

Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
• Esat Kemal. Aybar 
l Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

' Seyfi Güneştan 
l Talât Oğuz 

MUÖLA 
I Hilmi Bay dur 
i Cevdet Oskay 
\ Turan i|ahin 
| tlhan Tekinalp 
j MUŞ 
(Sait Mutlu 
I Sami öztürls: 
i NRVŞKHİR 
j Ramazan Demirşoy 
| NtöDE 
[Asım Eren 
I Haydar Özalp 
I ORDU 
j Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
jRefet Aksoy 
i Ata Bodur 
; Ferda Güley 
] Orhan Naim Hazinedar 
i Arif Hikmet Onat 
S Sadi Pehlivanoğlu 
j Ata Topalo^lu 

RİZE 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
, Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu * 
Ahmet Kangal 
Çevad^ Odyakmaz. 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan, 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural, 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
\ Sabahattin Baybura 
i Mehmet Kazova 
j Reşit önder 
i Bekir Şeyhoğlu 
•Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 

'Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
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Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin, 

[Reddedenler] 
ADANA 

Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Hasan Aksay 

AYDIN 
Melâhat Gedik 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 

İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

ANTALYA 

İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 
Nihat Su 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
KASTAMONU 

İsmail Hakkı Yılanlıoğluj Zeyyat Kocamemi 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

TOKAT 

H. Ali Dizman 

[Oya katilmıyanlar] 
ADANA 

Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özean 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener (1.) 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar (B.) 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete (B.) 

İsmail Gence 
İbrahim îmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
îlyas Seçkin (B.) 
Abdiiilhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

- AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Fennî Islimyeli 
Ahmet İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Fethi Çeükbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA " 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Ne emi ökten (B.) 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 

ELAZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Cevat önder 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (1.) 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
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Ahmet Oğuz (I.) 
îlhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Ragıp Gümüşpala 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Avni Doğan (1.) 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turban Feyzioğhı (B.) 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

M. Meclisi B : 56 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemi t-
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Mekki Keskin 
(Bşk. Y.) 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
İsmet İnönü (Başba
kan ) 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hurrem Kubat 

21.2.1963 0 : 2 
MARAŞ 

Kemali Bayazıt 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fııad Sinmen (©aşkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (\. Ü.) 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Haşim Tan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztrak (B.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kadri Eroğan 
Sabri Kılıç 

VAN 
Muslin Oörenltag (1. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur ( İ Ü . ) 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Hatay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanun tasarısına verilen 

oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Raif Ayibar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Bcevit 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
TCUem Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 252 

Kabul edenler : 208 
Reddedenler : 36 

Çekinserler : 8 
Oya katılmıyanlar : 192 

Açık üy etlikler : 6 

[Kabul 
BALIKESİR 

Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet îhsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLÜ 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Hilmi İncesulu 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Koeatürk 
Hüdai Oral 
Remzi Şenel 

edenler] 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Vefik Pirinçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdullah Çilli 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Tahsin Demiray 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Reşit Ülker 
Malik Yolaç 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 
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KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
ihsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abduımhman A4tuğ 
Mehmet Alâeddin Eri& 
Hasan Tahsin Uzun 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 
Sahabettin Bilgisu 

KONYA 
Ahmet Günkan 
İhsan Kabadayı 
Kadirean Kaflı 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih öziaMh. 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ali Erbek 

ABANA 
Ali Bozdoğanoğlu 
İbrahim Tekin 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik: 
Reşat özarda 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Gökhan Evliyaoğlu 

ÇO&UM 
Muzaffer Dündar 

M. Meclisi B : 56 
MALATYA 

H. Avni Akşit 
MANİSA 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
tlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

21 . 2 . 1963 O 
Arif Hikmet Onat 
Ata T opal oğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Hâmit Kiper 

SÜRT 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mahrnıiit Alicanoğlu 
Cemil Karahan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 

[Reddedenler] 
EDİRNE 

Nazmi .özoğul 
ERZURUM 

Turhan Bilgin 
Cevat önder 

GİRESUN. 
İbrahim Etem Kjlıçoğlu 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Sahabettin Orhon 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Saim Kaygan 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Vedat Âli Özkan 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemii' 

KONYA 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 

Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URPA 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgitı 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Hüseyin Özalp 

ZONGULDAK 
Fevzi Fırat 
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ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Çekinserler] 
Sabit Osman Avcı 

İSTANBUL 

Ziya Altmoğlu 
Hüsamettin Tiyanşan 

[Oya kahlmvyanlar] 

KAYSERİ 
Hüsamettin Gümüşpala 

ZONGULDAK 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer (B.) 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener (î.) 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Osman Bölükbaşı 
Muhlis Ete (fi.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ibrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyats Seçkim (fi.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüılhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

AYDİN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Fennî İslimyeli (t.) 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi £eli:k<ba§ (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
ismail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohöjglu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Yusuf Azizoğİu (B.) 
Hilmi Güldoğan 
Recai îskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Ömer Zekâi Dorntan 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
llhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Şinasi Osma 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 

KASTAMONU 
Avni Doğan (I.) 
Fethi Doğançay 
Ali özdikmenli 

— 93 — 
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KAYSERİ 

Turhan Feyzioğlu ( i l ) 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

Sezai Sarpa§ar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
lam.öt îııönü (Başbakan) 
Hal it Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

NEVŞEHİR 
Hal it Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 

Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Fııad Sinmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Al. i can (B.) 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
îlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 

Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (15.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Muslin Gören taş (İ. Ü.) 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

Aydın 
Haıtay 
İstanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn 6 



Dönem : 1 7 f i 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S 1 S. Sayısı : / D 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tez

kereleri (M. Meclisi: 1/326, C. Senatosu : 1/165) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 29) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği " 6 . 2 . 1963 

Kmunlar Müdürlüğü 
Sa.yı : 1719 

KAKMA KÜTÇE KOMİSYONU .BAŞKANLIĞINA. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul olunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : Açık oy neticesi : (121) 
Kabul 87 
Rot 34 
OeiMnıser 
Bos ' , , 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M; M. 
Karma Bütçe Komisyonu 8 . 2 . 1963 

Esas No. : 1/165 
No. : 223 '<•-.-'•'•• ' " 

7 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ka
bul edilen «Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasa
rısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Kanma Bütçe 'Komisyonu 
* Başkanı 

Hatay 'Milletvekili 
Sekip İnal 



Toplantı :2 M Î L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 45 e ek 

Değerli kâğıtlar kanunu tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişikliğe 

dair Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu (1/360) 
(0. Senatosu S. Sayısı : 80) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 18 . 2 . 1963 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1845 - 1/185 

MlbLKT MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 11 . 2 . 1963 gün ve 3950 - 19522 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Değerli kâğıtlar kanun tasarısının, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Sena

tosu Genel Kurulunun 18 . 2 . 1963 tarihli 46 ncı Birleşiminde görüşülmüş, değiştirilerek ve açık 
oyla kabul edilmiştir. Arz ederim. 

Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Nat : Açık oy neticesi : (138) 
Kabul 
Ret 
Çekinse r 

95 
41 

2 

Açık oya arz edilen madde 

Madde 5, — ^'.Y^ iştirak, 90 kabul, 41 ret ve 2 çekinser 
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MİLLET MECLİSİNİN KABUL 

ETTÎĞI METlN 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılması 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ
ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme 
kâğıtları yerine âdi kâğıt kullanılması halinde, 
değerli kâğıdın bedeli ve bunun beş katı tuta
rında ceza alınır. 

Bu bedel ve ceza kullanılmış olan âdi kâğıt 
üzerine damga pulu yapıştırılmak suretiyle tah
sil olunur. 

Bu mecburiyete uymıyan noterler evvelki 
fıkralarda yazılı bedel ve cezadan sorumludur. 

(HiMHURİYBT SENATOSUNUN 
DEĞIŞTÎRÎŞİ 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılmam 

MADDE 5. — Bu kanunda yazılı noter kâ
ğıtları ile noterlerde kullanılan kira sözleşme
leri yerine âdi kâğıt kullanılması halinde bu 
evraka değerli kâğıdın bedeli tutarında damga 
pulu yapıştırılır. 

Bu mecburiyete uymıyan noterlerden yukarı-
ki fıkrada yazılı bedelin beş katı tutarında ceza 
alınır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 45 e ek ) 
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Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Plân Komisyonu 
Esas No : 1/360 

Karar No : İ2 

Ankara 20 . 2 . 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun İS . 2 . 1963 tarihli 46 ncı ' Birleşiminde değiştiri
lerek kabul edilen değerli kâğıtlar kanun tasarısı, Maliye Bakanlığı temsilcileri hazır olduk
ları halde komisyonumuzda incelendi ve görüşüldü : 

Değerli kâğıt yerine âdi kâğıt kullanılmasına dair beşinci maddedeki (Kira sözleşme kâğıt
ları yerine âdi kâğıt kullanılması halinde, değerli kâğıdın bedeli ve bunun beş katı tutarında 
ceza alınır) fıkrası yerine Cumhuriyet Senatosunca değiştirilen (Kira sözleşmeleri yerine âdi 
kâğıt kullanılması halinde bu evraka değerli kâğıdın 'bedeli tutarında damga pulu yapıştırılır) 
fıkrasının kaim olması komisyonumuzca da uygun görülerek Cumhuriyet Senatosunun değişik
liğine aynen uyulmuştur. 

Raporumuz öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve (lenel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Aydın 
/. Sezgim 

Kastamonu 
S. Keskin 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Diyarbakır 
R. tskend-eroğlu 

Kars 
K. Okyay 

Siirt 
,1. Yasa 

Kâtip 
Yozgat 

V. Uyar 

Hatay 
A. S. Hocaoğiu 

İmzada bulunamadı 

Konya 
U. (1. Yılmaz 

Sinop 
M. Alicamoğlu 

Aydın 
0. Apaydın 

îçel 
*Sy. Kutlay 

i 

Maraş 
A. Karaküçük 

-«*-» 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 45 e ek.) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

ELLÎALTINCI BÎRLEŞtM 
21 . 2 . 1963 Perşembe 

Saat : 14,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKtNCt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARALAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mecli
si 1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 80, C. Senatosu S. Sayısı: 16) [Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1963] 

X 2. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon Başkanlıkları tezkereleri, (M. Meclisi 1/326, 
C. Senatosu 1/165) (M. Meclisi S. Sayısı: 76, 
C. Senatosu S. Sayısı : 29) [Dağıtma tarihi: 
9 . 2 . 1963] 

X 3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yüı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 77, C. Senatosu S. Sayısı: 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 
Toplantı : 2 M Î L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : III 
1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe komisyon Başkanlıkları 

tezkereleri (M. Meclisi 1 /405, C. Senatosu 1 /190) 

(Not : C. Senatosu Sıra Sayısı : 87) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1878 

19 Şubat 1963 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
Karma Bütçe Komisyonunca kabul edilen metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19.2.1963 
tarihli 47 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek ilişikte sunulmuştur. 

Saygılarımla. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not : Açık oy neticesi :(134) 

Kabul : 121 
Bet : 9 
Cekinser : 4 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 
fisast No : î/405 1/190 

No : 236 

20 1963 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 19 . 2 . 1963 tarihli 47 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı» 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Hatay Milletvekili 

Sekip înal 




