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taahhitlere ihale olunan işlere ıdaliır soru 
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2. — Tekirdağ Milletvekili Hayri 
Munıcuoğlu'nun İstanbul - Londra asfalt 
yolunun ipsala - Tekirdağ kesilirimin, 1964 
yılı içimde, asfaltlanımiak suretiyle taımaan-
lanıp taımamlanmııyaoağına dair soru öner
gesi, Bayındırlık Bakanı Arif Hikmet 
Onat'ın yazılı cevabı (7/418) 102 

3. — Denizli Milletvekili Remzi Şe
nel'in, Denizli ili dâhilinde, yenliden ilçe 
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Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İhsan Gö-
ğüş'ün yazılı cevabı (7/426) 103:104 



1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Yeter çoğunluk olmadığı anlaşıldığından 

saat : 10,45 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

İkinci Oturum 

İstanbul Milletvekili Vahyi özarar ve 3 ar
kadaşının, 6785 sayılı İmar Kanununa geçici 
bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin, 
«gecekonduların ıslahı hakkındaki kanun teklif
leri» ni incelemek üzere kurulan Geçici Komis
yona sunulduğuna dair Bütçe ve Plân Komis
yonu Başkanlığı yazısı kabul olundu. 

Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Genel müdürlükleri 1964 yılı 

Bütçe kanun tasarıları ikinci defa açık oya su
nulduysa da yeter sayı hâsıl olmadığından oy
lamanın gelecek Oturumda tekrarlanacağı bildi
rildi. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
ile 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1964 yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki görüş
melere bir süre devam olundu. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Yozgat 

Ferruh. Bozbeyli İsmet Kapısız 
Kâtip 

Samsun 
îlyas Kılıç 

Üçüncü Oturum 

Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Genel müdürlükleri 1964 yılı 

Bütçe kanun tasarılarının üçüncü defa yapılan 
açık oylamalarının tasnifi sonunda kanunlaştık
ları anlaşıldı. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi 
kabul olundu. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1964 Bütçe kanun tasarısının madde ve bö

lümleri kabul olunarak tümü açık oya sunul
duysa da yeter çoğunluk sağlanamadığından 
oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlanacağı 
bildirildi. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi ile, 
Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe ka

nun tasarısı üzerinde bir süre görüşüldü. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Amasya 

Ferruh Bozbeyli Nevzat Şener 

Kâtip 
Malatya 

Nurettin Akyurt 

Dördüncü Oturum 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
olundu. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe ka
nun tasarısının madde ve bölümleri kabul olu
narak tümü açık oya sunuldu. Ancak yapılan 
tasnif sonunda yeter çoğunluk sağlanamadığın
dan oylamanın gelecek Birleşimde tekrarlana
cağı bildirildi. 

Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleriyle, 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlükleri 1964 yılı Bütçe 

kanun tasarılarının tümleri üzerindeki görüşme
ler bitirildi. 

26 Şubat 1964 Çarşamba günü saat : 10,00 da 
toplanılmak üzere (aynı gün saat : 2,55 te) Bir
leşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Mekki Keskin Süreyya Öner 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 



2. — GELEN KİĞITLAR 

Tasarı 
1. — Bâzı mamullerimizin tevsik edilecek 

ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer 
tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf 
etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkın
daki Bakanlar Kurulu Kararnamesinin onay
lanmasına dair kanun tasarısı (1/662) (Güm
rük ve Tekel, Maliye, Ticaret ve Plân komis
yonlarına) 

2. — 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı (1/663) (Karma Büt
çe Komisyonuna) 

3. 

Teklif 

Cumhuriyet Senatosu Elâzığ Üyesi Ce
lâl Ertuğ'un, mevcut ve kurulacak olan teknik 

okullarda geçici surette yevmiyeli idareci ve 
öğretim üyesi görevlendirileceği hakkında ka
nun teklifi (2/666) (Millî Eğitim ve Plân ko
misyonlarına) 

Raporlar 

4. — Sivil Savunma Kanununa iki ek mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Sa
vunma ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/517) (Gündeme) (S. Sayısı : 614) 

5. — 31 . 12 . 1961 tarihli ve 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununun bâzı madde ve fıkrala
rının değiştirilmesi ve bu kanuna bâzı hüküm
ler eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve Mali
ye, Ticaret, Tarım, Sanayi, İçişleri ve Plân ko
misyonlarından seçilen 4 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu 1/632) (Gündeme) 
(S. Sayısı : 616) 

BÎRÎNCt OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferruh Bozfoeyli 
KATÎPLEB : Nevzat Şener (Amasya , Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN .— Millet Meclisinin 6!3 ncü Bir- leşimini açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama otomatik cihazla ya* 
pılacaktır. Sayın üyeler lütfen kabul düğmele
rine bassınlar. Oylama işlemi bitmiştir. 

(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz yoktur, saat 
10,30 da toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum. 



I K Î N C I OTURUM 

BAŞKAN — Başkanvekili Ferrah Boztoeyli 

KÂTİPLER : Nevzat Şener (Amasya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Oturumu acıyorum. Çoğun- lıığumuz vardır, müzakerelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DÎVANININ 

1. — Cumhuriyet Senatosu Tunceli Üyesi 
Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili Remzi 
Şencl'in, Eğitim ve öğretim müesses elerinin ku
rulmasına yardım edenlere Kültür Şeref ma
dalyası verilmesi hakkındaki kanun teklifi
nin, Nişan ve Madalya kanun teklifini görüş
mek üzere daha önce kurulmuş olan Geçici 
Komisyona verilmesi hakkında bu komisyon 
Başkanı Ömer Zekâi Dorman'ın önergesi (6/633, 
6/616) 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Halen Komisyonumuzda tetkik edilmekte bu

lunan Diyarbakır Milletvekili Hilmi Oüldoğan 
ve üç. arkadaşının Nişan ve Madalya kanun tek
lifi ile çok yakın ilgisi görülen, Tunceli Senatö
rü Mehmet Ali Demir ve Denizli Milletvekili 
Remzi Şenel'in, Eğitim ve öğretim müessesele
rinin kurulmasına yardım edenlere Kültür Şeref 

1, — Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
:196i yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları 
tezkereleri (M. Meclisi 1/585; C. Senatosu 
1/361) (M. Meclisi S. Sayısı : 603; C. Sena
tosu S. Sayısı : 345) 

2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yüı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. 
Meclisi 1/591; C. Senatosu 1/348) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 598; C. Senatosu S. Sayısı : 346) 

BAŞKAN — İkinci defa acık oylarınıza su-

GSNEL KURULA SUNUŞLARI 

Madalyası verilmesi hakkındaki kanun teldifinin 
komisyonumuza havalesini ve Millî Eğitim Ko
misyonundan da üç üye seçilmek suretiyle ko
misyonumuzda temsil edilmesini Genel Kurulun 
tasvibine arz ederim. 

Nişan ve Madalya Kanununu 
Görüşmek üzere kurulan 

Geçici Komisyon Başkanı 
Ömer Zekâi Dorman 

BAŞKAN — Tasvibinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Dosya 
komisyon verilmiştir. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki 
müzakereler bitmiştir, bölümlere geçilmesi ka
bul edilmişti. 

İkinci defa açık oylamadan sonra, bölümle
rin oylamasına geçiyoruz/. 

nıümuştur. Kutular sıralar arasında dolaştırı
lacaktır. 

3. — 1964 yüı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1964 yüı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/578; C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) 

A — GÎDER BÜTÇELERİ 

a) TARİM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Bölümlere geçilmesi kabul edi

len Tarım Bakanlığı bütçesinin bölümlerinin oy
lamasına geçiyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 



M. Meclisi 
TARIM BAKANLIĞI 

(A / l ) Cari harcamalar 
B. 

B : 63 

Lira 

12 000 31.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 189 345 291 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 27 280 007 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 55 034 174 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 30 056 818 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 12 426 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 15 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 129 245 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 31 672 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri - 1 000 004 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 9 455 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 31 551 487 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 . 2 . 1964 0 : 2 
B. Lira 

34.000 Malî transferler 2 618 664 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 815 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERÎ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 
BAŞKAN — Kabul 

• Etmiyenler... Kabul 
13.000 Yönetim giderleri 

BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul 

. Etmiyenler... Kabul 
16.000 Çeşitli giderler 

BAŞKAN — Kabul 
Etmivenler... Kabul 

17 614 344 
edenler... 

edilmiştir. 
1 944 801 

edenler... 
edilmiştir. 

285 000 
edenler... 

edilmiştir. 
1 427 850 

edenler... 
edilmiştir. 

236 501 
edenler... 

edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 4 822 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 80 000 
- BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
35.000 Sosyal transferler 50 025 

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



M. Meclisi B : 63 
B. Lira 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etaıiy enler... K#>ul edilmiştir. 

4, — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Mec
lisi 1/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü büt
çesine geçiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü büt
çesinde de maddelere geçilmesi kabul edildiği 
için, birinci maddeyi okutuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için 81 843 715 lira, yatırım 
harcamaları için 55 215 000 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için de 7 201 945 lira ki 
toplam olarak 144 260 660 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı cetvelleri okutu
yorum. 

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 67 461 669 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 438 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 246 046 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 026 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 672 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... , 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 6 . 2 . 1964 0 : 2 
(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 
21.000 Etüt ve proje giderleri 11 700 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 34 485 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 9 030 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

1 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 4 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 199 830 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 464 114 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 138 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul ettiğiniz cetvel-
leriyle birlikte oynuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 144 260 660 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum. 

B. Lira 
61.000 Kurumlar hasılatı 139 260 658 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

63.000 Çeşitli gelirler . 5 000 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2 yi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvel iyi e birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1964 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyi e birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncıı maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmişti]'. Bu 
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğünün 
Kuruluşu hakkındaki 4 . 6 . 1937 tarihli ve 
3204 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde 
yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1964 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı 
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet 1er-
t iplerinden bu maddeye; 

b) 1937 - 1962 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
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1964 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2), 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıl
lar borçları maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

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

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dahil tertipler ile (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenîer... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 9. _ 9 . 7 . 1945 tarih ve 4785 
sayılı Orman Kanununun istimlâke ilişkin hü
kümlerini yerine getirmek ve Devlet Orman İş
letmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 1964 büt
çe yılı içinde kapatılmak üzere 1 000 000 liraya 
kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçelerine ko
nacak ödeneklerle kapatılmak" şartiyle en çok 
5 yıl süreli 2 000 000 liraya kadar istikraz mu
kaveleleri yapmaya ve bankalarda hesap açtır
maya Tarım Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 10. — Orman Genel Müdürlüğü 
Orman okulları öğrencilerinden alınacak üerel-
1er, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmişti!'. 

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

MADDE 11. — 31 . 8 . 1956 tarihli ve 
6831 sayılı Kanunun belirttiği hüküm ve şart
lar gereğince ormanların sınırlama işine 196-1 
bütçe yılında da devam olunur. 

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

MADDE 12. — 3656 sayılı Kanunun 4609 
sayılı Kanunla muaddel 18 nci maddesi hükmü 
1964 yılında orman mühendis muavinleri ve 
teknikerler için de uygulanıl'. 

8 — 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1964 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul et mi yeni er... Kabul edil
miştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen var 
mı? Yok... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünün bütçe tasarısı 
açık oya sunulmuştur. Kutular sıralarda dolaş
tırılacaktır. 

5. - - Devlet Üretme Çiftlikleri Gemi Mü
dürlüğü 1964 yılı. bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genci Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/583; 
C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sayısı: 594; 
C. Senatosu S. Sayısı : 347) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçesinin maddelerine geçilmesi ka
bul edilmişti, birinci maddeyi okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 
yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için 
9 983 731 lira, yatırım harcamaları için 
I 020 000 lira, sermaye teşkili ve transfer harca
maları için de 493 776 lira ki, toplam olarak 
II 497 507 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 9 038 087 

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

13.000 Yönetim giderleri " 385 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Fjtmivculer... Kjıbul edilmiştir. 
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B. 

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

15.000 Kurum giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 
395 344 

10 000 

155 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 1 020 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivcııler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 11 597 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 236 729 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 245 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelleriyle 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1.1 497 507 lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN ;B) cetvelini okutuyorum. 

B - Cetveli 
B. 

61.000 Kurumlar hâsılatı 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

1 400 000 
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B. Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 97 507 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kıabııl' edilmiş
edi! mistir. 
ikinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — ikinci maddeyi cetveli ile bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1964 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1964 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvel iyi e birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cet veliyi e birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün Kururluşu hakkındaki 
7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
(1 ,2) sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ili
şik (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1964 büt
çe yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye; 
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b) 1928 - 1962 bütçe yıllarına aidolup Mıı-

hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1964 
yılı. bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2), 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden geçen yıl
lar borçları maddesine; 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
(iden ir.' 

BAŞKAN —• Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvel d e gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1964 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDİ] 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
bakanları yürütür. 

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

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi kanun tasarısı açık oylarınıza sunula
caktır. Kutular sıralar arasında dolaştırılacak
tır. 

Tarım Bakanlığı bütçesinin müzakereleri ve 
açık oylamaları bitmiştir. Memleketimiz ve mil
letimiz için hayırlı olsun. 

C) ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ: 

6. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanunu tasarısı 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komisyon baş
kanlıkları teskereleri (M. Meclisi i/581; C. Sena
tosu 1/359) (M. Meclisi S. Sayısı : 604; C. Sena
tosu S. Sayısı : 849) (1) 

(1) 604 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Ulaşıtrma Bakanlığı bütçesinin 

müzakerelerine geçiyoruz. Komisyon ve Sayın 
Bakan lütfen yerlerini alsınlar. 

Açık oylamalarda oylarını kullanmamış olan 
arkadaşlar lütfen kullansınlar. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin tümü üzerin
de ilk söz Y. T. P. Grupu adma Sayın Muslih 
Görentaş'mdır. Buyurun, efendim.. 

Y. T. P. GRUPU ADINA MUSLÎH GÖ-
RENTAŞ (Van) — Sayın Başkan, saym mil
letvekilleri ; 

Y. T. P. si Meclis Grupu adma Ulaştırma 
Bakanlığının 1964 malî yılı bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arza çalışacağız. 

Memleketin iktisadi gelişmesinde ve ticari 
değerlendirmede olduğu kadar, sosyal hayatı
mızda da en önemli faktörlerden biri, bunun ya
nında yurt savunmasının silâh kadar kuvvetli 
bir vasıtası olan ulaştırma işleri, bu Bakanlığın 
kendi mahdut ve küçük bütçesini aşmakta, bü
tün ulaştırma müesseseleri şümulü içine almak
tadır. 

Bu sebeple ulaştırma hizmetlerinin bugünkü 
durumlarını ve inkişaflarını toptan mütalâa et
mek yerinde olur. 

Asırlar önce, sosyal münasebetleri ve iktisa
di hareketleri karşılamak üzere en iptidai şek
linden başlıyarak bugünkü tekâmül noktasına 
kadar gelen karayolları ile denizyolları ve icadı, 
devrinde Napoleon tarafından askerlikçe baru
tun icadı kadar mühim sayılan demiryolları, ni
hayet son asrın gittikçe gelişen hava taşımaları 
bir arada ve birbirini tamamlıyan bir ulaştırma 
sistemini teşkil etmektedir. Bunları teker teker 
ele almadan önce, kül halinde ve ulaştırma sis
temi olarak mütalâa edince her çeşit ulaştırma 
vasıtası manzumesinin birbiri ile ahenkli ola
rak koordone edilmesi, memleketin vasıta, yol ve 
imkânları ile fizikî ve coğrafi yapışma, genel 
iktisadi ve sosyal iç ve dış münasebetlerine göre 
birbirini tamamlıyan vasıtalar olarak denkleş
tirilmesi, ıslah edilmesi, geliştirilmesi ve niha
yet teftiş ve murakabesi Ulaştırma Bakanlığın
dan beklediğimiz hizmetlerdir. 

îşi bu »ölçüden ele aldığımız zaman; ilk ön
ce üzerinde durulacak mesele, bu ihtiyaçlara 
cevap verebilecek yeni bir teşkilât kanununun 
Kalkınma Plânında da öngörüldüğü üzere 
süratle hazırlanmasıdır. Hakikaten Ulaştırma 
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Bakanlığı Teşkilât Kanunu, o kadar eskimiş, 
ihtiyaca o kadar yetersiz hale gelmiştir ki, yet
ki ve sorumluluğunu müdrik bir Bakanın, bü
tün memleket sathına ve memleket dışına yayı
lan bu hizmetin ifasında ne kadar güçlükler 
içinde bulunduğunu anlamak için büyük araş
tırmalara lüzum yoktur. 

Teşkilât Kanununun, noksanlarını gösteren 
bâzı noktalara dokunmak uygun olur : 

1. Kara yolu ulaştırması, başıbozuk ve kar
makarışık bir durumdadır. Takati üstünde eşya 
taşıyan kamyonlar1 iyi veya hiç teşkilâtlanma
mış bir kara yolcu taşıması, yeter bir kontrol 
sağlanamamasından her gün tüylerimizi ürper
ten birçok mal ve can kaybına sebebiyet veren 
kazalar, bütün ulaştırma sistemini bozan taşıma 
hareketleri vardır. 

Fiilen Bayındırlık Bakanlığının, Beş Yıllık 
Plânla nazari olarak Ulaştırma Bakanlığının 
sorumluluğuna geçmesi gereken bu kara nakli
yat işlerinin baştanbaşa yeniden organize edil
mesi icabetmektedir. 

Ayrıca; plânın âmir hükümlerinde bulunan 
ve hazırlandığından bahsedilen Kara nakliyat 
Kanununun da süratle Meclise sevkı icabetmek
tedir. 'Böyle geniş bir sorumluluğu gerektiren 
bu hizmetin Bakanlıktaki çok mahdut kadrolu 
bir Kara Nakliyat Dairesi ile yürütülmesi im
kânsızdır. 

2. Ulaştırma Bakanlığına bağlanmış olan 
ve birçok memleketlerde ayrı bir bakanlık ola
rak PTT işleri, Ulaştırma Bakanlığında müşa
virlik kadrosunu bir veya iki müşavir ile yürü
tülmektedir. Büyük bir kamu hizmeti olan pos
ta ve telgraf ve günden güne kifayetsizliği da
ha çok hissedilen bugünkü medeni ihtiyaçlara 
hiçbir suretle cevap vermiyen telefon servisinin 
büyük meseleleri vardır. 

Bakanlık teşkilâtı, PTT nin bütün işlerinde 
nâzım olabilecek imkânlardan mahrumdur. Fa
kat ; memlekete ve Büyük Meclise karşı sorum
luluk Bakanlığın omuzlarmdadır. 

3. Kadrolar : îşlerin önemi ile orantılı ba
rem imkânına sahibolamadığından kifayetli ele
man sıkıntısı vardır. 

4. 'Bakanlığın, esas görevi olan teftiş ve 
murakabe hizmeti için lüzumlu teftişi kadrosu, 
emrindeki müesseselerin vüsat ve şümulüne 
nisbetle çok noksandır. 
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Bütün bunlar ve bunlar gibi sebeplerle, Kal

kınma Plânının 1963 yılı programında da yazıl
dığı şekilde, Bakanlığın hakkı ile görevini ye
rine getirebilmesi için Teşkilât Kanununun, ar
tık hiçbir sebeple geciktirilmesine tahammülü 
yoktur. Hazırlandığı ifade edilen bu kanunun da, 
süratle Büyük Meclise getirilmesi lâzımdır. Ma
liye Bakanlığının bütçe mülâhazaları, personel 
rejiminin, yeniden tanzimi gibi sebeplerle bu ko
nuyu geciktirmek bu bakımdan düşünülen mah
zurlar bunları kat, kat geçer. Ve ulaştırma hiz
metlerini aksatan mahzurlar yanında, düşünül
mem esıi ieabeden hususlardır-

Bu Teşkilât Kanununda göz önüne alınması 
gerekli en önemli bir nokta da Ulaştırma Bakan
lığı ile, bu Bakanlığa bağlı ve her birisi kendi 
teşkilât kanunu ve statüleri ile ihtiyaçlarına uy
gun olarak teessüs etmiş tüzel kişilik hüviyeti 
bulunan büyük müesseselerle, karşılıklı müna
sebet ve ilgilerinin iyice tesbit edilmiş olması
dır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonuna ait ve Millet Meclisinden geçmiş bulu
nan kanunla bu karşılıklı münasebetleri iyice 
tesbit etmemiş ve Bakanlığa verdiği murakabe 
hakkının sınırlarını ve şümulünü iyice tâyin et
memiştir. Hakikaten; her birisi birer tüzel ki
şilik hüviyetine sahip ve geniş ticari faaliyet
leri bulunan bu müesseseleri bir taraftan faali
yetlerinin yürütülmesinde büyük olduğu kadar 
serbest bırakmak, yani işlerine müdahaleyi as
gari seviyeye indirmek, böylece siyasi nüfuz ve 
tesirlerden uzak tutmak, öte yandan kamu po
litikası ile tâyin edilen sınırlar içerisinde faali
yette bulunmalarını, ana plânla kendilerine ve
rilmiş bulunan görevleri birbirleri ile ahenkli 
bir şekilde yapmalarını da sağlamak icabeder. 

Bu iki zaruretin karşılıklı olarak 1 eskil ât 
Kanununda sarahatle tâyin ve tesbiti suretiyle 
açıklığa kavuşturulması, yetki ve sorumlulukla
rı kolay işler hale getirmek, müdahale ve yetki 
karışıklıklarını da ortadan kaldırmış olur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Böylece, hazırlanmış olan bir Teşkilât Ka

nunu ile Ulaştırma Bakanlığının faaliydi nor
mal şartlar altında işitir* hale geldikten sonra, 
önce genel ulaştırma, ondan sonra karayolu, 
demiryolu, denizyolları ve hava servisi politika
larının kesin hatlarla tesbit ve tanzimi ve yine 

26 . 2 . 1964 O : 2 
bunlara muvazi olarak her müessese için İkti
sadi Devlet Teşekküllerinin reorganizasyonu 
Kanunundaki, esaslar içindeki her birisinin yeni 
statülerinin hazırlanması ve nihayet moderni
zasyon, gelişme işlerinin tâyin ve belirli hudut
ları ile ve imkânlarımıza göre ayarlanmak sure
tiyle planlanması zarureti vardır. 

Bu politikanın, ve plânlamanın tesbitinde 
bilhassa finansman konusu üzerinde durulması 
ve imkânların araştırılması icabeder. Bilindiği 
gibi ulaştırma vasıtalarımız yıpranmış, bugün
kü modern teknik icaplarına uymaz hale gel
miştir. Bu hal, ulaştırma müesseselerinin git
tikçe artan ve devamlı zarar halinde bulunma
larının sebeplerinin başındadır. Yenileştirme, 
ıslah, •genişletme ve çoğaltma büyük bir finans
man konusu olacaktır. Bunun güçlüğü açık ol
makla. beraber, bu müesseseleri yaşatmak, kâr-
olmasa bile zarardan kurtarmak, ve memlekette 
ulaştırma hizmetlerini, ihtiyacı karşılıyacak ha
le getirmek istiyorsak, bu müesseseler için yeni 
finansman, kaynakları sağlamak Ulaştırma Ba
kanlığının en başla gelen ödevlerinden biri ol
malı. 

Bir la raftan da kalifiye personel yetiştiril
mesi üzerinde esaslı tedbirler alınmalı, işçi mev
zuatı da. onların randımanını ve aynı zamanda 
hayat seviyelerini yükseltecek şekilde tanzim 
edilmelidir. 

Bu arada, Hükümet ve Plânlama Dairesine 
bir konunun incelenmesinde fayda olduğunu arz 
ederim : 

nemiryolhırının, binalarını, tesislerini Ba
yındırlık Bakanlığı yapar; idareye teslim o.dvv. 
Limanları ve bu limanların büyük tamirlerini, 
teçhizatlarını yine Bayındırlık Bakanlığı yapar 
ve idaresine teslim eder. Hava meydanlarım ve 
tesislerini de Bayındırlık Bakanlığı yapar ve 
Meydanlar İşletme Genel Müdürlüğüne teslim 
eder. 

,̂ u halde; genel prcnsiboj'arak, inşa ve ima
lât işleri ayrı mütalâa edilmekte, Ulaştırma Ba
kanlığı içindeki müesseselerin hizmetleri de 
işletmeye tevcih etmiş bulunmaktadır. Fakat ; 
öte yandan da. Devlet Demiryolları ve Denizyol
ları bünyelerinde imalât için fabrika ve tersa
neler faaliyettedir. İşletme ile meşgul olan, bu 
müesseselerin imalâta yönelmeleri hem kendi 
hizmetlerini güçleştirmekte, hem de bâzı aksak-
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lıklara meselâ; demiryollarında olduğu gibi, 
vagonların tamirlerinin gecikmesine sebebolmak-
tadır. 

Bu imalât konusunun işletmelerden ayrıla
rak, Sanayi Bakanlığına veya diğer bir müesse
senin meşguliyet sahasına devri düşünülebilir. 
Bu hususta Bakanlığın bir inceleme yapıp yap
madığını ve mütalâasını öğrenmekte fayda var
dır. 

Böylece, Bakanlık çerçevesi içerisindeki dü
şüncelerimizi arz ettikten sonra kısa kısa mü
esseselerin de durumlarına ilişmek istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri; 
Demiryollarından söz açınca, ilk akla gelen, 

bu müessesenin her yıl artan bir zararla çalış
tığı ve Devlete büyük, malî külfetler yükletmiş 
olmasıdır. Bu doğrudur. Fakat ; diğer taşıma 
vasıtaları, ne kadar gelişmiş ve millî nakliyatı 
ne kadar üzerlerine almış olurlarsa olsunlar, lııı-
tiu.'dyle uzun mesafeler ve kesif, büyük nakli
yat için demiryolu, yine ulaştırma sisteminin 
vazgeçilmez bir unsuru olarak önemini muha
faza etmektedir. 

Hakikaten, diğer taşıma vasıtalarının geliş
mesi ve taşıma hacminin ve şeklinin değişmesi 
karşısında, birkaç devlet müstesna, dünyanın 
birçok memleketlerinde demiryolları, bilançola
rını daima zararla kapatmakta, büyük borçlar 
altına girmekte veya hükümetlerden yardım 
görmektedirler. 

Bi'r taraftan da, tesislerini ve metotlarını 
ıslah için büyük gayretler sarf etmektedirler. 
İngiltere Demiryollarının, bizim demiryollarına 
nisbetle şebeke uzunluğu aşağı - yukarı üç.bu
çuk defa fazla olmasına karşı, yıllık zararları 
bize nisbetle takriben on mislidir. Bütün bu 
devletlerde hatlar ıslah edilmekte, karayolları 
taşıma rekabetine karşı yeni tedbirlere başvu
rulmaktadır. 

Bizde demiryollarının, zararlarına saik olan 
yalnız bu rekabet değildir. Bu sebepleri şöylece 
sıralıyabiliriz : 

1. Demiryoi şebekemizin büyük kısmı es
kimiştir ve yıpranmıştır. Bu sebeple muharrik 
ve müteharrik malzemenin her yere kaydırıl
ması ve yüksek sürat yapılması mümkün olma
dığından iktisadi bir işletme kabil değildir. 

Lokomotifler çeşitlidir, ekserisi buharlıdır, 
yaişları eskidir, yıpranmışlardır. Ancak; % 35 
ikadan, katar İşletmesine müsaittir. Vagonlar 
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da çok eskidir. Ooğu teknik ömürlerini doldur
muşlardır. Fabrikalarda tamir sırası beklerler. 
Bu vesile ile fabrikalarda bekliyen bu yolcu ve 
yük vagonlarının durumu üzerine eğilmelerini 
vSayıtı Bakanın dikkatine arz ederiz. 

Emniyet tesisleri, kifayetli değildir. Eski 
sistemdir. Bu da sürate tesir etmektedir. Yükle
me, boşaltma, yol ve tesisler de kifayetsizdir. 

12. Devlet Demiryolları, kuruluşundaki hi
mayeli durumunu kaybetmiş, yeni ulaştırma va
sıtaları rekabetine karşı az veya çok himaye
siz kalmıştır. Yeni ulaştırma kolları ise, Hükü
metin himayesini görmüştür. 

3. Nakliyatın genel .hacını, yavaş yavaş 'art
tığından her yeni ulaştırma <kolu demiryolları
nın zararına çalışmıştır. 

4. (Memlekette, istihsal 've istihlâk bölgeleri 
ve hacımları esaslı bir şekilde tesbit edilemedi
ğinden malzemeden faydalanmada ilmî ve 
ahenkli bir intizam sağ'lanaıiTaımıştır. 

o. Hükümet, Demiryolları İdaresine bir ta
raftan ticari müesseselerde olduğu gibi, her 
türlü malî külfeti yüklerken diğer taraftan da 
•maliyet altı taşıma mecburiyetleri de koymak
tadır. Demir cevheri, kömür, hububat ve şeker 
^pancarı ve bâzı madenler gibi, .ucuz fiyatla taşı
nan ve maliyetleri altında 200 milyon liraya 
yakın bir gelir noksanına se'bebolan taşımalar 
vardır. Buna mecburi tenzilâtlı, yolcu nakliyatı 
da eklenirse De'vlet Demiryollarının zararının, 
gördüğü hizmete karşı ve bugünlkü eskimiş te
sislerine ve malzemelerine ve 'bir taraftan da 
Vı.va.volu rekabetine, rağmen öyle göz korkuta
cak durumda olmadığı ani aşılın aktadır. 

Fakat ; unutmamalıdır ki, kara yollarımızın 
ve kara nakil vasıtalarımızın gelişmesiyle eğer 
Demiryoi 1 anımızda da buna muvazi gerekli ge
lişmeler ve yenilenmeler yapılmaz ve uygun bir 
reor^anizasyona ıgidilmezse bu zararın gittikçe 
yükselmesi tabiî olacaktır. Bugünkü durum da 
bunu göstermektedir. 

Yine, Demiryollarının zararlarından bahse
dilirken personel fazlalığı da diğer müessese
lerde oldup'iı gibi öne sürülmektedir. Hakika-
len; bir idarenin k'âr ve zararında personel 
miktarının büyük tesiri vardır. Bununla bera
ber. di&er memleket demiryollarında kiloımetre 
basma 4 - 10 kişi isabet etmekte, adedin çoğal
dığı memleketlerde zarar da çoğalmaktadır. 
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Bizim demiryk>llarımızda, eğer bildiğimiz 

doığru ise (6:5 - 75) bin personel Vardır. Demir-
yollanmız gerek cari yol, gerekse yükleme ve 
boşaltma yolları ve diğer tesisleri ile takriben 
(9) bin kilometre olduğuna .göre, kilometre ba
şına (7-8) kişi isabet etmektedir ki, personel 
'çokluğunu mübalâğa, etmemek ioabeder. Fakat 
'bu durum, yine de, personelin normal adedde 
olduğunu iıfade etmez. Çünkü; d alı a kesif bir 
taşıma olursa bunu normal kabul edebiliriz. 
Halbuki; bizim demiryollarımızda, . esasen ke
sif olmıyan nakliyat yıldan yıla. azalmaktadır. 

Devlet Demiryollarının, pertsonel politika
sında /giöze çarpan diğer bir husus da istihdam. 
şeklidir. Genel Müdürlük ve işletme merkezleri 
hir memur enflâsyonu içerisinde, buna karşı 
faal personel cılız bir durumda bulunmaktadır. 
İstihdam şekli üzerinde esaslı tedbirlere ihtiya'ç 
vardır. 

Aırz ettiğimiz, bu .durumun karşısında Dev
let Demiryollarının reorganizasyonunun da : 

1. ıG-enel Müdürlükte şişirilmiş olan. teşki
lât rasyanel bir şekle getirilmelidir, 

Q. Nakliyatın, artırılması için çareler aran-
malı. Bu sırada iç ve dış turizm konusu esaslı 
bir seklide ele alınmalıdır. 

3. Mecburi yaptırılan maliyet altı nakliyat 
zararlarını Devlet Hazinesi üzerine almalıdır, 

4. Devli et Demiryollarının malî külfetleri; 
vergileri kara nakil vasıtalarmdaki hadler için
de kalmalıdır. 

15. Teni ve modern yatırımlar imkânı sağ
lanmalıdır. 

(Bu arada demiryollarında görülen birçok 
aksaklıklar arasında birkaç küçük noktaya da 
dokunmak isteriz, 

Demiryolu işçilerinin, mesken meseleleri hal
ledilmeli Durumları ıslah edilmelidir. Lojman
lardan büyük memurlar yerine hususiyle küçük 
fakat daima hizmette bulunan faal memurlar 
istifade etmelidir. 

IBu'günkü ücret baremi, demiryol personeli
ni mağdur durumda "bırakımaktadır. Bunun ıs
lahı ve yeni bir sistemin kurulması lâzımdır. 
Bu'gün îdarede muhtelif ve haksız tasarruflar 
sonucu mağdur olımuş veya diğer personel hu
kuku aleyhine, •eşitliği bozmuş ücretler vardır. 
Genel bir eleştirme ile bütün personel için bir 
intibak imkânı aranması, hizmetlilerin verimi
ni de artıracaktır. 
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Demiryol konusunu kapatırken, S'ayın Ba

kandan ayrıca bâzı hususlarda da bizi aydınlat
masını dileriz. , 

1. ^Gazetelere verdikleri beyanatta 1965 yı
lında İstanbul - Mudurnu üzerinden elektrikli 
trenle 5,30 saatte, Ankara'ya gelinebileceğini 
ifade buyurdular. Bu muhabirlerin; bir yanlış 
anlayışı mıdır1? Yoksa doğru onudur? 

(Bizim bildiğimize göre 1964 te bu kadar ge
niş bir tatbikat yoktur. Ve maddeten de müm
kün olmaması ie ah eder. Esasen îstanhul - An- ' 
kara arasında Dizel lokomotifleri kullanılacağı 
A'merikan Vardıuı Heyetince yapılan andlaşma-
nın bir icabıdır, Arifiye ve Adapazaın'na kadar 
yapılacak elektrikli tren tesisatı bir banliyö 
tren parçası kabul edllehilirse de, uzun bir me
safe olan Ankara ve İstanbul arasında iki sis
temin birden kullanılması, bugünkü işletme an
layışına. ne dereceye kadar uygun olur? 

'2. Günlerce basını, Büyük Meclisi ve mem
leketi' iş'gal eden 33 lokomotif konusunda, 
Y.T.P. si olarak şu veya bu firmanın tercihi 
üzerinde söyliyecek bir sözlümüz olmamasına 
rağmen, iki firma arasındaki tercih sebepleri 
igerek İdarede, gerekse umuımi efkârda, hâlâ 
münakaşa konusu olduğuna, göre, acaba; bu iki 
firmanın lokomotifi erinden hangisinin memle
ket şartlarına ve icaplarına daha uygun oldu
ğa hakkında, bitaraf ve hattâ yalbancı bir heye
te tetkik ettirilmesi düşünülmekte midir? 

3. Meclis müzakereleri .sırasında, Devlet • 
Demiryollarının reonganizaSyonu için, eski Al
man Ulaştırma Bakanının getirtilip, bir rapor 
alındığı eski Bakan tarafından ifade edilmişti. 
Bunun sonucu ne oldu? 

(Muhterem arkadaşlar; 
Vafktin azlığı dolayısiyle ve Bakanlığın hiç 

şüphesiz üzerinde hassasiyetle durduğu Demir
yollarına, diğer meselelerini huzurunuza «geti
rip, dikkatinizi fazla israf etmemek için biraz 

| da, kısaca, diğer konulardan bahsedip mâruza-
| timi bitireceğim. 

Denizcilik, memleketimizin asırlar boyu ta
rihinde büyük bir yer işigal ettiği bir konudur. 
Zaman zaman hamleler yapılmış, hazan çeşitli 
sebeplerle büyük gerilemeler olmuştur. Çok za
man, pragramlı ve plânlı bir denizcilik p'oliti-
kaSı takibediimemiş, bu yüzden de deniz ticare
timizi inkişaf ettirmek istekleri netice verme-

I miş, alınan tedbirler sonuçlanmamıştır. 

—14 — 
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(Beş Yıllık Kalkınma Plânında, gemi inşaat 

sanayiinin kurulması ve Türk Deniz Ticaret Fi
losunun geliştirilmesi için gerekli prensipler tes-
bit edilmiştir. Mesele; denizciliğimiz için esaslı/ 
bir politika ve bu poliltikaya uygun olarak res
mî ve özel sektör için bir finansman ve kredi
nin sağlanmasıdır. Elbette ki ; Plânlama Dai
reli ve Ulaştırma Bakanlığı ile denizcilik mü
esseseleri, bunun üzerinde ciddiyetle durmakta
dırlar. Biz bu arada limanlar mevzuu üzerinde 
birkaç söz söylemek isteriz. 

Plânın âmir hükmüne göre, muhtelif teşek
küller idaresinde bulunan Ilımanların birleştiril
mesi konusunda Bakanlıkta yapılan çalılşmala-
rın sonucunu öğrenmek isteriz. Son zamanlarda, 
limanların birbiri aleylhine işliyen tarifeleri bir
leştirilmiş ve ıgünün iihtiy açlar ma göre ayar-
lanımışitır. Bu iyi bir adımdır. Fakat; işletmele
rin birleştirilmesi veya laynı esas üzerinde liman 
işletmelerinin, Bakanlık tarafından verilecek 
direktifle yürütülmesi suretiyle birleşmenin do
ğuracağı bâzı mahzurları önliyecek bir tedbir 
üzerinde mi durulmaktadır? 

Sayın milletvekilleri; 
fBaşlan'gi'çta arz ettiğimiz gibi gemi inşaat 

sanayiinde de bir birleşme ve rasyonel bir ida
re ile ayrı bir müessesenin kurulması hakkında- I 
ki görüşümüzü muhafaza ediyoruz. Ve bunu 
denizcilik 'konusu vesilesiyle de tekrar ediyo
ruz. 

Ayrıca; gittikçe gelişen ve gelişmesi tabiî 
bulunan Deniz Ticaret Filomuzun kalifiye per
sonel ihtiyacı için Yüksek Denizcilik Okuluna 
verilecek yeni veçhe ve şeklin artık geciktiril
meden Yüksek Meclisin tetkikine arzını bilhas
sa temenni ederiz. 

(Bu arada Van Gölü işletmesine de bir nebze ' 
dokunmak isteriz. Bilhassa, son senelerde Van 
Oölü işletmesi tamamen ihmal edilmiş ve lâyık ' 
olduğu ehemmiyet verilmemiştir. Göldeki gemi
ler, bakım'sızlıkitan işlemez hale gelmişlerdir. 
©u işletmenin Devlet Demiryollarına devri dü
şünülmektedir. 

Tatvan Demiryolunun biran evvel işletme
ye açılarak, bu müessesenin teslim alınmasını ve 
lâyık olduğu ehemmiyetin verilmesini dileriz. 

Türk Havayollarının da bugünkü sıkıntılı 
durumundan kurtarılması için gerekli tedbir
ler alınmalıdır. Bütün dünya havacılık şirket- | 
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leri de zarardadır. Bu sebeple, yeni kombine
zonlara, husu'siyle aralarında birleşmeye çalış
maktadırlar. Büyük sermaye istiyen Türk hava 
hizmetleri için bizim de bu yolda süratle yol 
almamız icabeder. 

(Biöylece; dünyanın en iyi pilotlarına ve im- ' 
kânlarının mâbdud'olmasına rağmen hakikaten 
çok tiltiz bir bakım ser'visine .malik olan Hava- ' 
yollarımız kolayca inkişaf edebilir. 

'Devlet Hava Meydanları işletmesi de, sağ
lam bir çalışma sistemi içerisinde işlerini yü
rütmektedir. Yeşilköy Hava Meydanında iç hat
lar için ayrı bir binanın yapılmasını memnuni
yetle karşılarız. Bu müesseseden Elsenboğa Ha
va Meydanı civarında tekerrür eden kaza se- • 
bepleri üzerinde durmasını ve bunun izalesi im
kânlarını araşiti rinasını dileriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ulaştırma hizmetleri çok geniştir. Böyle kı

sa bir konuşmanın bu konuyu yeter derecede 
tahlile imkân vermiyeceği tabiîdir. Bu sebeple, 
bâzı meselelere kısa,, kısa ve kuş bakışı dokun
makla yetindik, işlerinin güçlüğü nislbetinde, 
gayretlerinin de büyük olduğuna inandığımız 
bu camianın her gün yeni bir inkişafa ve başa
rıya ulaşmasını diler, Y.T.P. si Grupu adına 
Muhterem Heyetinizi ve Ulaştırma .mensupları
nı 'saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Ba
yın Erdemir. 

M. P. (MİUPTT ADİNA MEMDUH ER-
DEMİR (Kırşehir) — Sayın Ba'şkan Sayın 
Milletvekilleri; 

Ulaştırma Bakanlığının 1964 Bütçesi üze
rinde Millet Partisi Meclis C< ruhunun görüş, 
tenkid ve temennilerini arzetmek üzere huzu
runuza çıkmış bulunuyoruz. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, 
Ulaştırma Bakanlığı memleketimizin her ta
rafında teşkilâtlı bulunan ve istihdam hac
mi çok yüksek olan PTT, Devlet Denizyol
ları, DIIY, Devlet Hava, Meydanları işletme
si ve Devlet Demiryolları gibi büyük mües
seseleri uhdesinde toplamış bulunan ve va
zifesi mahiyeti itibariyle çok önemli, şümulü 
itibariyle de çok geniş olan bir Bakanlıktır. 

Günlük yaşayışımızda hemen her dakika 
bu Bakanlığın vazifesi dalhil'indeki amme hiz
metleriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu 
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itibarla Ulaştırma Bakanlığı toplumumuzun 
sosyal, kültürel ve iktisadi geli.smesiii.de rot 
oynayacak göreve sallıip önemli bir Bakanlık 
durumundadır. 

İktisadi ve sosyal hayatımızı düzene koya
cağım umduğumuz 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
ulaştırma 'hizmetleri için ayrılmış 'bulunan 8,154 
milyar liralık yatırımı göz önüne alacak oıkır-
sak, ulaştırma tıiiızmetlerinin önemi bir kere da
ha meydana çıkmış olur. 

Bir memleketin hızla kalkınaibilmcsi, ulaştır
ma sitemlerinin rasyonel bir şdkilde ve zama
nın icaplarına uygun olarak tanzim edilmesine 
'bağlı bulunduğu izahtan varestedir. 

Ulaştırma sahasındaki temel görüşl erlimizi 
böylece belirttikten sonra; memleketimizde ba
len ulaştırma 'hizmetlerinin 've ulaştırma mües
seselerinin mevcut durumlarına temas etmeyi 
vazife sayıyoruz 

Sayın Milletvekilleri 
Bu Bakanlık, gerek kuruluş kanununun ye

tersizliği ve gerekse personel aded ve kalitesinin 
'kifayetsizliği sebepleriyle yukarda şümullünü 
belirttiğimiz hizmetleri yapacaık bir nitelikte 
olmaktan maalesef çok uzak bulunmaktadır. 

Bakanlığın üst kademesin.de 'bulunan zeva
tın 'bir idarci maslahat zihniyeti içinde vazife 
görmüş olmadan, Jbu Bakanlıkta gerekli ham
lenin yapılması naı imkân vermemiştir. 1963 
programının tatbikatında müşalhede edilen geniş 
ölçüdeki aksaklık, bu görüşümüzün bariz bir 
delilini teşkil etmektedir. 

5 Yıllık Plânın 1963 programının taşıma 
bölümünde aynen : 

«Ulaştırma Bakanlığı ıbüıtün taışıma politi
kasını yürütecek şekilde teşkilâtlanacaktır. 

Ulaştırma Bakanlığınca uygulanan eğitim 
programları taşımai ekonomisi uzananları yetiş-
t irecek şekilde ayarlanacaktır.» denilmektedir. 
Yaptığımız incelemede bu konuda hiçbir çalış
maya tevessül edilmediğini üzülerek ifade et
mek isteriz. 

Bunun gilbi prfoıgramın derpiş ettiği diğer 
tcdlbirlcrln alınmamış ve gereğinin yerine geti
rilmemiş olması üzüntümüzü muei'balmakttaıdır. 
Sadece, taşıma işlerini Koordinasyon Komitesi 
kurulmuş ise de, 'bugüne kadar bu komitenin 
ıhiçlbir faaliyet göstermediği de teshil edilmiş-
'bulunmaktadır. 

Bu durum karşımda, Ulaştırma Bakanliğın-
da her şeyden evvel bir 'zihniyet reformunun 
.•gerçekleşmesine müncer • olacak idari bâzı ted
birlerin alınması lüzumuna kaaüi bulunmakta
yız. Aksi takdirde yıllardan 'beri süregelmekte 
olan bu keşmekeş durum devam edecek, melılle' 
ketin hiç tahammül edemiyeceği büyük zarar
lar hâsıl olacdktır. 

Ukıştıi'ma Bakanlığının teşkilât ve eleman 
bakımından za'fıua misal olmak üzere* Kara 
Nakliyat Dairesini» gösterebiliriz. Devlet Demir
yolları gibi memleket şümul ve 55 000 personeli 
bulunan bir teşkilâtla ilgili, Bakanlık seviyesinde
ki işler, kifayetsiz 3 - 5 memuru bulunan bu dai
reden geçmektedir. 

Karayolları ve Demiryollarında yük akışı ve 
trafik etüdü gibi önemli konuların ele alınması ve 
netieelendirilmesi bu dairenin vazifesi cümlesin
den olduğu halde, yalnız Demiryolları ile. ilgili 
bâzı muamelâtın yürütülmesinden başka, hiçbir 
iş yapılın anlaktadır. 

Bakanlığın bu kifayetsiz durumunu Ulaştırma 
Bakanı derici Alpiskcnder'in nasıl mütalâa ettiği
ni bilmek isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı Genel Müdürlük

lerin üzerinde ayrıca durmak zaruretini hisset
mekteyiz. 

PTT fîeııel Müdürlüğü : 
27 Mayıs İnkılâbından bu yana geçen zaman 

zarfında, PTT idaresinde vazife görenlerin ara
sında büyük bir huzursuzluğun bulunduğu ve 
bugüne kadar da bu huzursuzluğu önliyeeek bir 
tedbirin alınmadığı müşahede (dilmektedir. Bu 
durum PTT. nin faaliyetlerine geniş ölçüde te
sir etmektedir, 1963 programının haberleşme 
sahasında tahmil ettiği vecibelerin yapılmamış 
obuası idaredeki huzursuzluğun açık delili olarak 
zikredilebilir. 

Bilhassa teknik hizmetlerdeki aksaklıklar, 
PTT nin yıllardan, beri büyük emek ve para sar-
fiyle yetiştirdiği şevki idare1 kademesindeki yük
sek nitelikteki elemanların idareden ayrılmış ol
maları ile alâkalı bulunmaktadır. 

Telgraf ve telefon hizmetlerinin geniş ölçüde 
teknik bir hizmet olduğu dikkate alınırsa bu hiz
metler için lüzumlu makina, teçhizat ve malzeme
nin yurdumuzda imal edilmemiş bulunması bu 
sahadaki yatırımların döviz olarak dışarıya git
mesini 1 evlidetmektedir. 
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PTT ihtiyaçları iyin lüzumlu malzemenin yer

li olarak imalâtı zaruret halini almış bulunmak
tadır. Bu mevzuda, bugüne kadar, elle tutulur 
bir faaliyet gösterilemiyeeeği gibi 1963 programı 
ile ilgili tedbirler de alınmış değildir. 

Zamanımızda süratin önemini hepimiz takdir 
ettiğimiz halde PTT işletmesindeki ataletin üze
rinde bu önem muvacehesinde durulmamaktadır. 

Bu vesile ile PTT bünyesinde her türlü güç 
şartlar altında cansiperane çalışan ve fedakârlık
ları ananevi bir hal alan küçük dereceli memur ve 
hizmetlilerin tutumunu şükran ile kaydetmek is
teriz-

Bu fedakâr insanların lâyık oldukları hayat 
standardına bir an evvel kavuşturulmasını sağlı-
yacak tedbirlerin alınmasını zaruri görmekteyiz. 

Devlet Denizyolları ; 
İleri gitmiş memleketlerde deniz işletmeleri 

Özel sektörün elinde bulunduğu cihetle zarar et
meleri mevzuubahs değildir, 

İktisadi faaliyetlerim geniş Ölçüde Devletçilik-
esasına dayayan memleketlerde ise bu durum ta
mamen tersinedir. 

Yani her Devlet işletmesi zarardan nasıl kur-
tulamıyorsa, Devlet Denizyollarının da bu tutum 
ile zarardan kurtulacağını ummak memleketimi
zin realitesine aykırı olur. Memleketimizdeki ar
matörler ellerindeki yaşlı gemileriyle zarar etme
dikleri halde, Denizyollarının zarar etmesi hâdi
sesi, iktisadi faaliyetlerimizin düzenlenmesinde 
özel teşebbüse daha çok itibar etmemiz gerektiği 
hakikatini ortaya koymaktadır. 

Millet Partisi Meclis Orupu, özel teşebbüse da
yalı bir iktisadi politikanın temsilcisi olarak, De
nizyolları İşletmesinin Devlet bünyesinden tasfi
yesi ve bu teşekkülün özel teşebbüse devri zama
nının geldiğine kaani bulunmaktadır. 

Bu suretle, bir taraftan Devlet bu idareye her 
vıl işletme açığım karşılıyabilmek için finansman 
kaynağı bulmaktan kurtulacak, diğer taraftan 
Deniz Yollarının ataleti ve işletmecilikteki ipti
dailiği yüzünden kı«a zamanda hurdaya çıkan ge
milerimizin ömürleri özel teşebbüs sayesinde uza
tılmak suretiyle, bu sahada yaptırılmış olan mil
yonlarca liralık sermaye daha verimli hale getiril
miş olacaktır. 

Hükümet, denizcilik sahasındaki iktisadi ve 
lekuik problemlerin yarattığı güçlükler'içerisin
de bu. mevzuda'çalışanların sosyal güvenliğini 
gerektiği şekilde ele almamış bıüunmakiaçhr. 
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Gemi adamlarının yıllardan beri devam eden 

dertlerini halle medar olacak hangi tedbirler 
alınmıştır?. Çalışma Bakanlığı ile bu sahada iş 
birliği yapılmış mıdır?. Sayın Bakandan soruları
mızın cevabını öğrenmek isteriz. 

Devlet Hava Meydanları ve Havayolları İş
let meleri : 

Beynelmilel Havayolları şirketleri ile devam
lı teması bulunan meydan işletmelerimizin, bu te
masın tabiî icabı olarak, daha modern esaslara 
dayanan, daha az kırtasiye ve formaliteleri icab-
ettirecek şekilde geliştirilmesi başlıca temennimiz
dir. 

Havayolları İşletmesine gelince; bu işletme 
beynelmilel bir hüviyet kazanmadığı ve bu yolda 
faaliyet göstermediği müddetçe kâr etmesinin 
mümkün olmadığını belirtmek isteriz. 

Devlet Denizyolları : 
Sayın Milletvekilleri; 
Devlet Demiryolları memleketimizde en çok za

rar eden İktisadi Devlet Teşekkülleri arasındadır. 
Her yıl 250 milyon lira civarında kaydedilen za
rarın iktisadi bünyemizde yaratacağı güçlük kü
çümsenecek mahiyette değildir. 

Dünya demiryolları, İkinci Dünya Harbinden 
bu yana büyük bir gelişme kaydettiği halde, bizim 
Demiryollarımız, dünyadaki gelişmeye ayak uy
duramamıştır. 

I )cm iryöl larımız, zamanımızın gerekt irdiği 
konfor ve süratten katiyen mahrum bulunmak
tadır. 

Karayollarımızda 1948 den bu tarafa büyük 
inkişaflar olmuştur, buna mukabil Demiryolları-
mız eski şartlar tahtında ve düşük standartlara 
göre inşa edilmiş vaziyetini hâlâ muhafaza etmek
tedir. 

Demiryollarının istenilen rasyonel çalışmaya 
kavuşması, 5 Yıllık Plânda gösterilen tedbirlerin 
harfiyen alınmasına bağlı bulunmaktadır. 

Bunun dışında, mühim iktisadi merkezleri bir
birine en kısa yollarla bağhyan yeni Demiryolları 
inşası ile birlikte modern işletmeciliğin icabettir-
diği ve halen ileri memleketler demiryollarında 
tatbik edilen işletmecilik usullerinin, bizde de tat-
1. ikin i mümkün kılacak uzun vadeli tedbirlere 
de ihtiyaç vardır. 

Bugünkü, ikmal ve yenileme sistemimizle bü
tün lTlaştırma camiasında olduğu gibi, Demiryol
ları mızda büyük döviz harcamalarını gerektir-
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inektedir. Bu durumun idamesine ise, malî kay- ı 
Haklarımız imkân vermemektedir. 

900 adedi geçen lokomotif parkının % 35 i, 
15 000 aded vagon parkının % 30 u ve 8 000 Km. 
lik hattın % 40 nııı tamamen teknik ömürlerini 
ikmal etmiş bulunduğunu ve yenilenmesi gerek
tiğini göz önüne alırsak, ikmal ve yenileme prob
leminin vüsati ortaya çıkmaktadır. 

Yalnız teknik ömrünü doldurmuş bu tesis ve 
vasıtaların yenilenmesi, asgari 3,5 milyar liralık i 
bir yatırımı gerektirmektedir. 

5 Yıllık Plân döneminde TCDD için ayrılmış 
olan İ,8 milyar liralık, yatırım bu ihtiyacın an
cak yarısını karşılıyabilmektedir. 

Bu durum karşısında, TCDD nin yıllık zara
rında bir azalma beklemek sadece hayal olur. 

Bu itibarla, 5 Yıllık Plânda yer almış bulu
nan vasıta imalâtının bir an evvel fiilî safhaya 
intikal ettirileceği zaruret halini almış bulunmak
tadır. 

Bu imalât ile, vasıta parkında yenileme ola
cağı cihetle, bakım tamir ve diğer işletme masraf
larında da önemli bir azalma olacağı bedihîdir. 

Demiryollarımızın bu müşkül durumdan kur
tulması, her türlü teknik ve idari tedbirlerin alın
masına bağlı bulunmaktadır. 

Ulaştırma sektöründe alınacak teknik ve ida
ri bilcümle tedbirlerin sorumlusu ve ilk görevlisi 
şüphesiz Sayın Ulaştırma Bakanı olmak icabeder. 

Bu vesile ile, iki aydan fazla bir zamandan 
beri Ulaştırma Bakanlığı Makamını işgal eden 
Sayın Alpiskender'in icraat 'hakkındaki bâzı mü
talâalarımızı Yüksek Heyetinize arz etmek isteriz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Demokratik rejimi çürümekten korunmasının 

ilk şartı, faziletsizliklere hayat hakkı tanımıyan 
bir zihniyetin ve mücadele azminin Hükümette 
bulunmasıdır. Üzülerek belirtelim ki, Hükümet 
böyle bir vazife anlayışı içinde bulunmaktan uzak 
gözükmektedir. 

Memleket hudutlarını aşan mahiyeti ile, bize I 
yardım yapan dostlarımız nezdinde itibarımızı ze-
deliyen suiistimallerin adalete teslim edilmiş sa
nıkları idari mevzuat hükümleri hiçe sayılmak 
pahasına vazife başında tutulmaktadır. 

Bunları vazife başında tutan Ulaştırma Baka
nı, hangi bahanenin siperine çekilirse çekilsin, kö
tülerin ve kötülüklerin hâmisi olmak ithamından 
kendisini kurtaramıyacaktır. Bir hukukçu olma
sına, rağmen Ulaştırma Bakanının yüklendiği me- I 
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suliyetin ağırlığını hissetmemesi dikkate şayandır. 
Ulaştırma Bakanı bu davranışiyle siyasi ve hu
kukî mesuliyetler yüklenmiş vaziyettedir. Mesu
liyetsizliğin ilânihaye devam edemiyeceği de ta
biîdir. 

Temas ettiğimiz bu meseleyi biraz açıklıya-
lım : 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Devlet De
miryolları bünyesinde 33 lokomotif ihalesi ile ilgi
li olarak bir suiistimal tesbit edilmiş ve bu idare
nin en üst seviyesindeki onbir idarecisi mahke
meye sevk edilmiş bulunmaktadır. . 

Biz mevzuun adaletle ilgili olan safhasına te
mas etmiyeceğiz. Fakat meselenin idari yönü ile, 
Bakanın beyan ve icraatı üzerinde duracağız. 

1. 33 lokomotif suiistimali ile ilgili görülen
lerin derhal vazifelerinden uzaklaştırılması, Ma
liye Bakanlığından iki kişinin katıldığı 5 kişilik 
Bakanlık Tahkik Heyetince Sayın Bakana 
15 . 1 . 1964 tarihli raporda açıkça belirtilmiş 
ve bunlar hakkında idari tedbir alınması isten
miştir. 

2. Devlet Demiryolları memur ve hizmetli
leri Talimatnamesinin 89 ncu maddesinde aynen; 
«.... alelûmum vazifelerini suiistimalde bulun
mak gibi suçlarla ilgili görülenler hakla
rında verilecek karar neticesine kadar işten el 
çektirilirler» denilmektedir. 

Mevzuatın bu âmir hükmüne rağmen, suiisti
malle ilişiği görülenlerin, Bakanlık Tahkik Ko
misyonunun görevi süresince işten uzaklaştırıl-
madıklan bir tarafa, mahkemeye sevk edildikle
ri halde dahi yerlerini muhafaza ettiklerini esef 
ve ibretle müşahade etmekteyiz. 

Kaldı ki, Sayın Bakan, tahkikat sırasında 
kendisini ziyaret eden bâzı milletvekillerine mü
fettiş raporları Makamına gelir gelmez icabını 
yapacağını beyan ettiği gibi, tahkikattan sonra 
da gerek Bütçe Komisyonunda yaptığı açıklama
da ve gerekse gene kendilerini ziyaret eden bâ
zı milletvekillerine üç, beş gün içinde bunlar 
hakkında gerekli tedbirleri alacağını ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Mevzuata ve muhtelif milletvekillerine vâki 
beyanlarına rağmen, bunlar hakkında Veki-

' 1in gerekli idari tedbirleri almamış bulunması ve 
almamakta ısrar etmesi, şüphesiz akla çeşitli 
ihtimaller getirmektedir. Acaba suçlu görülen
ler, Bakanın güç yetiremiyeceği hamilere, mi sa
hiptirler? 

— 18 — 
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Bakan, bu şahısları hâlâ vazife başında tut- ı 

makla; delillerin yok edilmesine, aynı camiada 
ve alt kademede bulunan şahitlere baskı ya
pılmasına, gerekçeleri taihıkikat esnasında söylemiş 
bulunanlara kötü sicil verilmesine ve nihayet I 
idarece mahkemeye gönderilmesi gereken mü-
dahil avukatın gönderilmesine imkân! anı sağ
lamak istiyor? 

Sözlerimizi bitirirken şu hususu da be
lirtmek isteriz ki; Demiryollarınd'a mevcut keş- I 
mekeşin ana sebeplerinden birisi de, suiisti
mal yapanların idari mevkilerde bırakılması, 
fazileti ve fedakârlığı sabit olmuş personelin 
bunların emrinde çalışmaya zorlanması ile 
izah olunabilir. 

Sayın Milletvekilleri; I 
Millet Partisi Meclisi Grupunun bu tenkid 

ve temennileri Hükümetin muvaffak olması 
gayesine matuf bulunmaktadır. 

Bu vesile ile Yüce Heyetinize saygılarımızı 
sunana. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Hüsamettin Tiyanşan. 

A. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN 
TİYANŞAN (Istanlbul — Sayın Balkan, sa
yın Milletvekilleri ve Sayın Ulaştırma Bakanı : I 

Adalet Partisi Meclisi Grupu 'adına, Ulaş
tırma Bakanlığı, bu Bakanlığa bağlı, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve anonim ortaklıkların 

1964 yılı bültçeleri hakkında görüşlerimizi arz 
etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyoruz. 

Sözlerime (başlamadan evvel, Sayın Ulaş- I 
tirana Bakanının dikkat nazarlarını bir nok
taya çekmek isterim. Teşriî vazifemize başladı
ğımız günden bugüne kadar geçirdiğimiz müd
det içinde, 1962 ve 1963 yılları bütçe müza
kerelerinde, diğer taraftan bu yulara ait Yük
sek Murakabe Heyeti raporları ve Federal Al
manya'dan gelen, Ulaştırma uzmanı (Prof. 
Dr. Frolıne) nin raporları :1e, bakanlığa ait I 
birçok meseleleri objektif bir görüşle, ciddî 
etütlerle tahlil etmişler, tenkid ve temennile
rini en acık bir lisanla 'bildirmişlerdir. I 

İşte bizi >en fazla ümitsizliğe sevk eden hu- I 
sus parti grupu olarak tenkid ve temennile- I 
rimizin, Meclis zabıtları içinde kalması, Mu
rakabe Heyetinin ve bilhassa (Alman Profe
sör Dr. Frohne'nin), Ulaştırma teşkilâtını 
günün icaplarına uyduracak ve her yıl uğranı- | 
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lan büyük zararları önleyecek raporlarının, 
büyük bir vurdumduymazlıkla ve nemelâzım-
cüıkla nazarı itibara almmamasıdır. B. M. M. 
nin geçmiş iki yıllık bütçe müzakerelerini 
tetkik ettiğimizde, yapılan tenkid ve temenni
lerin, hemen hepsini şu anda tekrar edebilece
ğimizi esefle görmekteyiz. 

Hal böyle olunca, görevine yeni başlamış 
bulunan, Sayın Ulaştırma Bakanının, bütçe 
tenkid ve (temennilerimizi titizlikle inceliye-
rek, hiç değilse gelecek yıla kadar, bâzılarını 
yapabilmiş olarak, Büyük Meclisin huzuruna 
gelmesi, bakanlığı ve şahsı adına olduğu gibi, 
Meclis üyeleri içinde iftihar konusu olacak
tı?. 

Sayın Milletvekilleri : 
Memleketimizin kara, hava ,deniz ve haber

leşme trafiğini uhdesinde toplıyan bakanlık, 
bütün taşıma politikasını yürütecek bir teşki
lâta sahip değildir. Ayrıca iki sene içinde 
dönt Bakan değiştirmesi de büyük bir şansız
lıktır. İstikrarsız hükümetlerin, sık sık deği
şen görüşleri, zaten birçok teknik elemanını 
kaybetmiş olan bu bakanlığa bağlı, İktisadi 
Devlet Teşekkülerine de menfi tesirler icra 
etmiştir. 

Bu cümleden olarak, ne Beş Yıllık Plân ve 
ne de yıllık icra programlarının tam tatbiki 
imkânı bulunamamıştır. Çıkarılması icabeden 
(Bakanlık Teşkilât Kanunu) (Demiryolu Nak
liyat Kanunu) (Karayolları Nakliyat ve Tra
fik Kanunu - (406, 5584, ve 3222 sayılı PTT 
kanunlarının tadiline ait) tasarılar, hazırla
narak Meclise sunulmamıştır. Bütün bunların 
hazırlanması paradan ziyade, teknik ihtisas is-
tiyen işlerdir. 

Bakanlığa bağlı İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde, kadro şişkinliği zararların başlıca sebep
lerinden biridir. Bu her yıl şu kürsüden tekrar
lanmaktadır. Nisbetsizlikler meydandadır. Her 
umum müdürlük ve teşekkülün ayrı, ayrı, pasif 
korunma uzmanı bulunduğu halde, Bakanlık Sa
vunma sekreterliğinde, (15 personel) in yer al
masını misal olarak verebiliriz. 

Diğer taraftan personeli halen (Altmış bin) 
civarında olan, Karayolu.Ulaştırma Dairesinin, 
bir başkan ve bir uzman tarafından idare çabası 
içinde bulunulması da gözden kaçmamaktadır. 
Bu sebepten olacak ki, hazırlanan (Karayolu 
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nakliyat kanunu taslağı da) Dahiliye ve Bayın
dırlık Bakanlıklarınca, kabule şayan görülme
miştir. Bu kanun tasarısının hazırlanmasında, 
karayolu taşıması yapan özel sektörün, alâkalı 
meslek teşekküllerinin görüş ve temennilerinin 
alınmamış olması, gazetelere akseden beyanlar
dan anladığımıza göre, kabili tatbik olmıyan bir
çok maddelerin tasarıda yer almasına sebebol-
muştur. Şu anda zaman müsaade etmediğinden 
bu kanunun teferruatına inmiyeceğiz. Yalnız ha-
zırlanışmdaki hareket noktasının yanlışlığını şöy
le izah edelim. 

Beş Yıllık Plândan alman," esbabımucibesi 
(Karayolu taşıması yapanlar, karayolları bakım 
giderlerine iştirak etmemektedir. Halbuki D. D. 
yılda 75 milyon lira nakliye vergisi ödemekte
dir.) prensibine dayanmaktadır. 

Karayollarında taşman yolcu km. tutarı, D. 
D. yollarının üç mislidir. Yük taşımada ise, 
D. D. yollarının % 25 bir üstünlüğü vardır. D. 
D. yollarının 75 milyon lira nakliye vergisine 
mukabil, karayolu taşıması yapanlar, çok daha 
ağır vergi mükellefiyeti altındadırlar. Yalnız 
geçen yıl akar yakıta ve motorlu taşıtlara yapı
lan vergi zamlarının yekûnu (266 milyon T. L.) 
dır. Bu yıl da (100 milyon T. L. lık) bir vergi 
zammı getirilmektedir. 

Görülüyor ki, karayolu taşıması yapan özel 
sektör, sadece son zamlarla dahi, demiryolların
dan defalarca ağır mükellefiyet altındadır. 

Yalnız Ulaştırma Bakanlığının müstacelen 
yapması icabeden iş, plânda iki yıldan beri ön 
görülen, karayolu taşımalarında, şehirlerarası 
yük ve yolcu tarifelerinin yapılmasıdır. Ancak 
bu suretle karayolu ve demiryolu taşımalarında 
koordine bir fiyat politikası takibedilecek ve yıp
ratıcı rekabet önlenmiş olacaktır. Bütün bunların 
yapılabilmesi de, plânm öngördüğü üzere, genel 
müdürlük seviyesinde bir (Karayolları taşıma 
idaresi) kurulması şarttır. 

Sayın Milletvekilleri : 
Ulaştırma Bakanlığının her yönden murakabe 

ile mükellef bulunduğu teşekkülleri reorganize 
edebilmesi, özel sektöre ait karayolu taşımasını 
organize ederek, işletmeciliği rantabl hale geti
rebilmesi için 9 848 152 liralık bütçesiyle yapa
cağı mesainin büyük ehemmiyeti vardır. Bunun 
başlıca sebeplerini, sadece sermaye ve yatırım ki
fayetsizliğinde görmeyi kabul etmiyoruz. 
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AID Teşkilâtı vasıtasiyle İ9/59 da memleketi

mize gelmiş ve Yüksek Denizcilik Okulunda etüt
ler yapmış bulunan (Prof. Eisenberg'in) tavsi
yesine uyularak, bu okulu akademi seviyesine 
çıkaracak olan kanunun, nihayet 1964 yılında 
hazırlanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. 
Yüksek Denizcilik Okulunun, ilmî standardının 
akademi seviyesine yükselmesi, Ticaret filomuz 
ve taşıma ekonomimizin istikbali bakımından ha
yırlı bir adım teşkil etmektedir. Çok geç kalın
dığı cihetle, mevzuubahis kanunun bir an evvel 
Meclise sevkını beklemekteyiz. 

Şimdi Ulaştırma Bakanlığına bağlı İktisadi 
Devlet Teşekküllerine vaktin müsaadesi nisbetin-
do temas edelim. 

D. D. yolları Umum Müdürlüğü : 
Demiryollarının, memleketimizin iktisadi ha

yatındaki önemi, gördüğü âmme hizmetinin bü
yüklüğü ve Millî Savunma vazifelerinin değeri 
izahtan varestedir. 1953 yılında memleketin,. 
umumi iktisadi hayatındaki inkişaf ve dünya de
miryolculuğunun aldığı istikamet, bu hizmetin 
(Bir İktisadi Devlet Teşekkülü) hüviyetine gir
mesini zaruri kılmıştır. 

Kuruluşunda sabit kıymetleri % 91, döner 
sermayesi % 9 olan bu teşkilât, 1958 yılma ka
dar kâr etmiş, fakat daha sonra Hükümetçe alı
nan bâzı kararların menfi tesirleri kendini gös
termiş, idare her yıl çoğalan zararlara duçar ol
muştur. Bu yıl zarar yekûnu 269 762 000 lira-
-dır. Plânın 1963 yılı programında ön görülen 
224 milyon liralık yatırımın, ancak % 75 i -ta
hakkuk edebilmiştir, idarenin malî bir buhran 
içinde olduğu, memur maaşlarını, ancak ayların 
vedi veya sekizinci günleri verebilmesinden bel
lidir. Bu yıl memurlar mutadolan ikinci ikrami
yelerini de alamamışlardır. 

Görülüyor ki, demiryollarımız, kalkınma hızı
na ayak uyduramadığı gibi olduğu yerde saymak
ta dahi güçlük çekmektedir. Bunların sebepleri 
nelerdir? 

idarenin durumunu tetkik eden yabancı uz
manların görüşleri, özetle aynı noktada toplan
maktadır. Sayın Bakanın lütfedip bunları göz
den geçireceğine inanarak burada tekrar etmiyo
ruz. Yalnız kısa olarak bir kaç noktaya temas 
edelim. 

Cari giderlerin yüksekliği : 
Raporlarda da görüldüğü veçhile, kadro şiş

kinliği uraım .müdürlijl? tefkilâtmdan baflamak-
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ta, büyük şehirlerdeki işletmelerde de kendini 
göstermektedir. îki veya üç. yardımcı 'bulunması 
lâzımgelen Umum Müdürlükte, beş tane umum 
müdür muavini bulunmaktadır. İşletmelerde de, 
yalnı'z Sirkeci Garında yedi müdür muavini var
dır. Haydarpaşa, Sivas ve Kayseri garlarında 
da durum böyledir. Lüzumsuz kadrolarda maaş 
alan daha yüzlerce misal verebiliriz. 

îşte Federal Almanyadan getirilen ulaştır
ma uzmanlarının, tavsiye ettikleri teşkilât şama
sı, (İdarecilerin kendi kendilerini tasfiye etme
leri, icabettiğinden) şayanı kabul görülmemiş ve 
her halde onun için rafa konmuştur. Umum Mü
dürlükte ne işle meşgul oldukları anlaşılamıyan, 
bâzı şubeler bulunmasına mukabil, yine bu uz
manlar sağlam bir muhasebe sistemi görememiş
ler, sıhlhatli maliyet hesapları ve istatistik malû
matını bulamamışlardır. 

Personel şişkinliği meydanda iken (1963 yılı 
ilk ayında, 39 emekliye mukabil, 89 memur) ye
niden işe alınmıştır. 

Beş Yıllık Plânın ön gördüğü dizeliızasyiona, 
bir an evvel geçilemediği için, eski buharlı loko-
matiflerin tamiri ve işletme masrafları da, ida
reye büyük bir gider teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Kabul etmek zorunda bulunduğumuz, gider 

artırıcı diğer bir nokta da, (Gümrük, bina, arazi, 
nakliye v. s.) namlar altında, diğer müesseseler
de olmıyan birçok vergilerin, bu idareyi yılda 
1 OD milyon liralık Ibir mükellefiyete .'•okmi'ş bu
lunmasıdır. Burada Maliye Vekâletinin zihniyeti
ni anlamak kabil değildir. Bir yandan vergi alın
makta, diğer taraftan yıl sonunda 120 milyon 
lira, bir yardım yapılmaktadır. Bu da yetmediği 
için amortisman sandığından, % 7 faizle para 
verilmektedir. Bundan dolayı idare~on yılda, bir 
milyon lira borca girmiştir. Bu hale bir son ve
rilmesi için Hükümet mutlaka bir çare bulma
lıdır. Çünkü Hükümet bâzı kararlarla bu idare
yi, tarife altı taşımalarla büyük zararlara sok
maktadır. Bu taşımalara (Çimento, hububat, kö
mür, demir cevheri, küspe ve şeker nakliyatını) 
misal gösterebiliriz. 

Diğer iktisadi teşekküllere büyük kâr temin 
eden, bu nakliyatın. D. D. yollarına, yüklediği 
külfet Devletçe giderilmelidir. 

Gelirin azlığı da birçok sebeplerden ileri gel
mektedir: özetle : 

Yolcu ve yük tarifelerinin, vatandaşın öde-
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ıue gücü ve hizmetin icaplarına göre ayarlanma
ması, 

Memleket istihsal ve istihlâk imkânlarının sür
atle düşmesi, 

Karayolu taşıması ile koordine bir çalışma ya
pılmadığından rekabetin önlenememesi, 

Karayolu ulaştırmasına itibarla, sürat ve 
konforda çok geri kalınması, bu sebeplerden en 
önemlilerini teşkil etmektedir. 

Bu aksaklıkları kısmen izale edebilmek için 
temennilerimizi arz edelim. 

Beş yıllık plânda da ön görüldüğü şekilde, 
demiryolu alt yapısını, mümkün olduğu kadar 
fazla sürat ve emniyet sağlıyacak şekilde yenile-
molidir. Trafik, yolcu ve yük kesafeti olan hat
larda dizelizasyona gidilmelidir. Haydarpaşa -
Ankara arası, karayolu ile rekabet edebilecek 
şekilde kısaltılarak, buradaki katarları süratlen-
dirmelidir. Bugün marşandiz sürati 18 Km. Eks
pres sürati ise 40 - 45 Km. dir. Kara taşıtları ile 
5 - 7 saatte gidilen güzergâha ekspres 1.3 saatte 
ulaşmaktadır. Aksi halde hiçbir tedbir yolcuyu 
D Demiryollarına celbetmiyeceldir. Sirkeci - Hal
kalı elektrikli banliyösünü misal alalım. Bu hatta 
paralel işliyen karayolunda binlerce taşıt, bu ban
liyönün yolcusunu alamamaktadır. Bir de Hay
darpaşa - Pendik arasında işliyen buharlı banli
yöyü ele alırsak günün her saatinde, boş gelip 
gittiğini, bu güzergâhtaki yolcuların, karayolu
nun süratli taşıtlarını tercih ettiklerini görürüz. 
Uzun hatlarda da durum böyledir, sürat ve kon
for aranmaktadır. 

Bunun için Haydarpaşa - Arifiye gidiş - dö
nüş elektrifikasyonun bir an evvel ikmal edil
mesi, büyük faydalar sağlıyacağma kaaniiz. 

Direkt, karayolu olmıyan, Ankara - Zonguldak 
arasında da, .eskiden olduğu şekilde motorlu tren 
işletilmesinde, idarenin faydaları büyük olacağı 
gibi, o civar halkına da büyük hizmet görüle
cektir. 

Avrupaya gönderdiğimiz ve her yıl da gön
dermeye devam ettiğimiz işçilerin, gidiş - geliş
lerine,- diğer taraftan turizm davamıza hizmeti 
aşikâr olan, Avrupa seferlerinin artırılması, yol
da istirahat ve yemek ihtiyaçlarının sağlanması 
için, D. D. yolları idaresi gereken beynelmilel 
temasları yapmalıdır. Turizm dâvamız yönün
den, hudut kapılarımıza yakın istasyonlarımız, 
ışıklandırıl malıdır. Sirkeci - Edirne demiryolun-
daki, 33 Km. lik Yunanistan çıkış ve girişi, Peh-
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livanköyden yapılacak direkt dahilî hat ile kaldı
rılmalıdır. 

Cer, yol, hareket ve katar personelinin, ran
dımanlı çalışabilmeleri için, aile geçimi ve istik
bal endişelerinin bertaraf edilmesi şarttır. Per
sonele her yıl ikişer maaş ikramiyeleri zamanın
da verilmelidir. Hareket, yol ve katar personeli
ne (Makinist ve ateşçilerde olduğu gibi) yıp
ranma payı kabul edilmelidir. Bu cümleden ola
rak, 242 sayılı Kanundan istifade edemiyen, D. 
D. yolları memurlarına da aynı hakların veril
mesinin, en âdil yol olacağı kanaatindeyiz. D. D. 
yolları İşçileri Emekli Sandığı kötü vaziyettedir. 
Bu durum işçileri istikbal endişesine sevk etmiş
tir. işçi sigortalarına devredilmesi için çalışma
ların bitirilmesi lâzımdır. 

Bir seneden beri yılan hikâyesine dönen, di-
zelizasyonu sağlıyacak, 33 lokomotif ithali ko
nusunda, adlî makamlara intikal eden safhası 
üzerinde, beyanda bulunmayı doğru bulmuyo
ruz. Ancak idari yönden yapılması icabeden 
işlerin yapılmadığı kanaatindeyiz. 

Millî haysiyet ve itibarımızı yeteri kadar 
zedeliyen bu konuda, Sayın Ulaştırma Bakanı
nın ve Hükümetin çok daha hassas davranması
nı bekliyoruz. Hangi müessesede olursa olsun 
suiistimal iddiası altında olanlar, dosya adlî 
makamlara intikal edince, vazifelerinden bir 
süre alınırlar, DDY da bunun aksi olmuştur. 
ihsan Şeref Dura tarafından izin verilen şahıs
lar, yeni Bakan makamına oturunca tekrar işe 
başlamışlardır. 

Savcılıkta meselenin tahkiki sırasında ifade
lere yeniden isimleri karışanlar, adı geçen âmir
lerin' başta bulunmaları sebebiyle baskı altında
dırlar. 

Duruşmalarda idare hak ve menfaatlerini 
korumak için iştirak edecek idare avukatları, 
halen sicil âmirleri durumunda olan bu kişilerin 
aleyhine, dâvayı nasıl takibedeceklerdir. 

Bu şahıslar tasdik edilmiş bir ihale hakkın
da, hâlâ fikirleri bulundırıcı beyanlarda bulun
makta, ithali geciktirici hareketleri gözükmek
tedir. 

Şimdi bu hal bütün vehametiyle ortada du
rurken; Umum Müdürlük, plânın derpiş etti
ği, dizel motorları ve lokomotif imalâtını nasıl 
gerçekleştirecektir. Yapılan ihalede imalâta ait 
bir hüküm yoktur. Sayın Bakan, Bütçe Ko-
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misyonunda imalât için yeniden teklifler alına
cağını söylemiştir. Başka bir firma imalât yap
maya başlarsa, getirilecek olan 33 G. E. loko
motifinin tamir, bakım ve yedek parça durumu 
ne olacaktır. Bilindiği gibi 1955 senesinden be
ri imalât etütlerini yapmış ve buna amade olan 
firma mevcuttur. 

Yalnız tetkik edilmesi icabeden husus, Tür
kiye'nin ihtiyacı olan dizel lokomotif adedi, sü
rekli imalâtı sağlıyabilecek kapasitede olup, ol
madığıdır. Bizce o zaman yakın komşularımızda 
pazar aramak durumunda olacağız. Bu da kom
şu memleketlerin kullandığı, dizel lokomotif tip
lerinin iyice tekikıni icabettirmektedir. Halbu
ki alacağımız G. E. dizel lokomotif tipleri ilk 
defa Türkiye'de servise sokulacaktır. Yani hiç 
tecrübe edilmemiştir. Elde mevcut beş lokomo
tifin durumu da, mezkûr firma için çok kötü 
bir numune olmuştur. Bu mesele hakkında ko
nuşulacak daha pek çok şey olmasına rağmen, 
zamanın müsaadesizliği yüzünden, DD iştirak 
lerine geçmek zorundayız. 

Umum Müdürlüğün, büyük ziyanlarına rağ
men. on aded değişik şirkete iştirakleri vardır. 

. Yüksek Murakabe Heyetinin raporlarında da be
lirtildiği gibi, bu şirketlerden (Eurofima) ve 
(Interfrigo) hariç, diğerlerinin iştigal konula
rı, idarenin Kuruluş Kanununa uygun değildir. 
Bu şirketlerdeki sermayenin çekilmesi lâzımdır. 
Umum Müdürlüğün yüksek dereceli memurları, 
bu şirketlerin idare meclisi başkan ve üyelikle
rinde vazife almışlardır. 

Bu hal (3460 sayılı Kanunun 45 nci mad
desi gereğince) usulsüz (bulunmaktadır. Nitekim 
Raybank'ta vazife gören böyle iki memur, ge
çenlerde bankanın muamelelerine, Maliye 'Ba
kanlığınca el konulduğumda, bu görevlerinden 
uz'aklaştırılımışlardır. Raybiankın bu duruma 
düşmesinde, bâzı kimselere Ikarşılıiksız, 'büyük 
kredilerin verilmesi oebebolmuşıtur. Bunlara ait 
teferruatı bilmemize rağmen, bu kürsünün kud-
siyeıtine hürmetten burada kesiyoruz. 

Bay Sigorta da buna benzer bir iştirafetlir. 
Her yıl idareye 4 milyon liralık külfetine rağ-
anıen, ancak 500 000 lira civarında bir tazminat 
ödemektedir. Murakabe heyeti raporlarındald 
ımuhaleföte rağmen, D. D. Y. uzun müddet bu 
icraata devam etmiş, nihayet aynı zevat Müdür
ler Kurulundan uzaiklaşıtırılınca bu işe de niha-

I yiöt verilmiştir. 
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Denizcilik Bankası T .A. O. : Genel Müdür

lükle idare edilen. ıbu müessesenin, gayesi iç ve 
dış sularda yolcu taşıması, bâzı liman hizmetle-
rini, gemi inşa ve tamiri ve ITürk ticaret filosu 
için lüzumlu banka islerini yapmaktır. 

Faaliyetlerini gözden geçirecek olursak, ge
çirmiş olduğu muhtelif istihalelere rağmen, bu
gün arzu edilen randımanı vermediğini görürüz. 

Geçen yıl 893 personel .tasarruf edildiği hal
de, ıbu yıl yine bu (miktar tasarrufa gidilebilece
ğinin, bütçe raporunda görülmesi, kadro şiş
kinliğinin en bariz misalidir. İdare 1963 malî 
yılbaşında, şehir hatları ve araba vabur zaımla-
•riyle halkı ve nakliyecileri zor duruma düşür
mesine mukabil, kendini de ziyandan kurtara-
mamıstır. (Bu cümleden olarak bu yılı 19 milyon 
lira zararla kapatmıştır. 

Beş Yıllık Plânın öngördüğü yatırımlar ta
hakkuk etmemiştir. Programda 93 660 000 lira 
olan yatırımın, 80 443 000 i tahakkuk ettiril
miş gözükmesine rağmen, 52 496 000 liralık kıs
mının 1964 yılına devredilmesi, ancak 27 947 000 
liralık kısmın sağlanabildiğini göstermektedir. 
. 1963 yılında yapılması icabeden feribot ya

pılmamıştır. 
Geçen yıl kabul edilen dış harcamalar ver

gisi ile, denizyolları dış hatları, bilhassa Hac 
(mevsiminde, çok zarar etmiştir. Bu yıl zarar ye
kûnu 12 milyon liradır. Temennilerimiz şunlar 
olacaktır. 

Denizcilikle hiç alâkası olmıyan Yalova tesis
lerinin özel sektöre devri faydalı olacaktır. 

Limanlarımızın bâzıları Denizcilik Bankası, 
bâzıları Kömür işletmesi veya DD na, ba
zıları da belediye veya özel idarelere aittir. Tat
bikattaki zorlukları ve tarife farkları göz önüne 
alınarak, bunlar yeknesak bir sisteme kavuştu
rulmalıdır. 

Dış hatlarda çalışan gemilerimiz yaşlı olup, 
modern icaplara göre ıgelişmemebtedir. Turistik 
konforlannın temin edilmesi lâzımdır. Hıristi
yan âleminde büyük önemi olan îtauüstik yerleri
mize servisler ihdas edilmelidir. Burada hemen 
şunu da arz etmek isteriz İki, dış hatlardaki acen-
talarımız, turist cel>i için milletçe gösterdiğimiz 
çaba ile ıbağdaşamıyacak şekilde çalışmaktadır
lar. Bunların ele 'alınması şarttır. 

Denizcilik Bankasının, üzerinde ehemmiyet
le duracağı bir konu da Karadeniz hattıdır. Bu 
limanlara karadan uzanan sahil yolu da bitirdl-
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med.iği için bu hatta büyük yolcu talebi vardır. 
Burada ekspres servislerinin sıklaştırılması, hal
ikımızın ve işletmenin menfaatine uygun olacak
tır. , . . 

Araba Vapur seferleri gerek pahalılığı, ge
rekse kamyon nakliyatına cevap yenmeyişi, uzun 
beklemelere sebebolması bakımından şikâyet ko
nusu olmaktadır. 

Deniz Nakliyat A. §. : (Bankanın % 51 his
sedar olduğu bu şirkette de, kara hizmetlerinde 
kadro kabarıklığı mevcuttur. Plânlama teşkilâ
tınca projeler tetkik edilmeden 1963 yılı için ka
bul edilen, 6 milyon lira .yatırımın, Asit sülfi-
rik tankeri inşaasına ve ödemiş gemisinin moıtö-
re tahviline yetmediği görülmüştür. Esasında bu 
işlerin proje bedeli ,16 milyon lira tutmakta
dır. Plânlamanın ıbu hatasını afedememekteyiz. 
Bu yıl tanker inşaasından vazgeçilmiş, diğer bâ
zı şileplerin tadilleri için 10 700 000 lira konul
muştur. Tavsiyelerimiz : 

Yüksek heyetinizin malûmudur ki, deniz yük 
taşımaları, özel sektör ve şilepçilik işletmesi ta
rafından yapılmaktadır. Bu iki müessese dış pi
yasalarda, yekdiğerini yıpratıcı fiyat kırmaları
na gitmemelidir. Deniz Nakliyat ortaklığının, 
özel sektör elinde çalışan şileplerle mücadeleden 
kaçınması, millî ekonomimizde büyük yeri olan 
şilepçiliği, yıkmak değil kalkındırmak, hattâ hi
maye etmek gayreti içinde olmalıdır. 

Diğer taraftan Devletin ide Deniz Nakliyat 
ortaklığını, resmî müesseselerin ve teşekküllerin 
ithal edecekleri mallar için, akreditiflerini FOB 
olarak açmalarını temin ile, bir dereceye ka
dar himaye etmesi faydalı olacaktır. îpar Trans-
port Şt. ne ait dört gemimin yeddi adiiliği Şir
keti zarara sokmaktadır. Gemilerin uzun za-
mandanberi bağlı bulunması, koca bir servetin 
Halic'e gömülmesi demektir. Üstelik dış borçla
rı, sigorta, muhafaza ve personel masrafları da, 
şirket tarafından karşılanmaktadır. 

Bu problemin en kısa zamanda ve en âdil bir 
şekilde halli, millî servetin heder edilmemesi lâ
zımdır. 

Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı
na bağlı, diğer bir Umum Müdürlük de, Türk 
Haıvayolları A. O. dır. 

Hava nakliyatının en seri inkişaflar göster
diği şu günlerde, Türk Havayolları. 60 milyon 
liralık sermayesi ile, güçlükle ayakta durabil
mektedir. Değil müsakbel inkişafları, bugünkü 
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yeni'liklcrİ dahi memleketimize getirebilmesi için, 
ge! i sm e yat irimi art tıa! ihtiyacı • olduğu, herkesçe 
k-öhtıl- edilebilecek durumdayken, Plânlama Teş
kilâtımızın Türk Havayollarına hiç yatırım ktt-
!bul etmem esini ü»üntü ile ka.rçıİKimaktayi'z. 

Bu teşkilâtm 'istikbaldeki inkişâfları da göz 
önünde bulundurularak, Sayın Bakanın buna 
alt yatırımlar hakkında ne düşündüğünü de 
Ibillliassa öğrenmek istediğimizi de ifade etmek 
iyteriz. 

Diş SeyaıhJt Vergisinin hu şirkette de yıllık 
zararı, 10,T) milyon T.L. olmuştur. Akar ya
kıta yapılan zamlar, diğer ulaştırma kollarında 
olduğu 'gilbi, Devlet Havayollarını da bu yıl 
yeni zararlara (sokacaktır. Tavsiyelerimiz şun
lardır : 

tc hatlar- ücret tarifeleri, gerek uçuş mesa
fesi ve gerekse işletme .masrafları hakımmdan. 
fbiı'birler'tyle pek ilgisi yokmuş g'ubi görükmekte-
div. Tarife'politikasının daiba esaslı ıbir etüt-
tr>n geçirilmesi: lâzımdır. Maliye Bakanlığı Tıiık 
HVıva/yölİarrııın kârııidan değil, varidatından 
vergi almaktadır. Diğer taraftan idame yar
dımları yaıpmaktadir ki, bu dünyanın hiç/bir 
yerinde raslanmıyan, kırtasiyeci 'bir usuldür. 
Hükümet bu şirketi kazanıp da vergi verecek 
hîir ftıaıle getirmelidir. 

Türkiye'deki iç hat . şebekesi çok geniştir-
Mesafelerin çok büyük oluşu /arazi üzerindeki 
kara taşıtTarı irtibatının azlığı ve fazla zaman 
alışı, bu hatlarda hava servisi mevzını ideaıl bir 
mahiyettedir. Bu, işletmecilik için 'büyük ;bir 
fıtfta.tıtir. Bunıaı rağmen uçak ütilizisyonu çok 
düşüktür; Bu iş biraz hava alanlarının ıslahı
na* da bağlıdır. Bu kontiyu inceliyen yalbancı 
uzmanların raporları da nâizaraii dikkâte alma 
risk', gSrtlük uçuş sürelerin'in normal seviyeye 
çıkarılması façydâlı olacaktır. 

Dış hatlarımuzm devamlı zararlarını önle
mek için, (Kıibrıs Havayollarının BBA ile ça
lıştığı gilbi) sadece havayollarımızm ismini! ve
rerek, Türk personelli çalıştırmak ve biletleri 
kullanmak suretiyle, 'büyük bir yalbancı şirket b 
anlaşmalıdır, Havayollarımızm reklâm kampan
yasına, şiddetle ihtiyaç vardır. 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi : 
Bütçe raporunda da geniş bir şekilde izah 

ediidîği gibi, ıbir teşkilât kanunu reorgaizasyo 
nu yapılması lâzımdır. Yetişmiş teknik perso-
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nelini muHıafazıa edememektedir. Tatminkâr 
kadro konularak kalifiye personelle takviye edil
melidir. 

Beyrut'taki Panamerikan ikmal tesislerimin, 
Yeşilköy'e nakli için yapılan çalışmaları mem-
ıı unluk'l a karşı 1 ıaım afetayTZ. 

Esenboğa'dâki lokanta hizmetlerinin, behema-
hal özel sektöre terki, faydalı olacaktır. (Bütçe 
Komisyonunda müşteri bulunamamıştır.) denil-

j meşine rağmen, ilân edilen muhammen bedelin 
j iki misli teklif verenlerin olduğunu duymakta-
[ vız. Umum M'üdürliiğün bu konuya dikkatini çe-
I keriz. Arzu ederlerse Sayın Bakan, buna ait not-
jj lan verebiliriz. 

\\ Sözlerimizi bitirmeden evvel birkaç cümle ile 
; PTT hizmetlerine de temas etjnck isteriz. 
I Bu işletme bir asırdan fazla mesaisi bulunan, 
: memleketin dâhilde ve hariçte, iktisadi, sosyal, as-
! kerî ve siyasi sahalarda haber trafiğini sağlıyan 
i; bir hizmet müessesesidir. 

Bu müessese hakkında tenkidlerimizden evvel 
bir hakkı teslim, etmemiz, gerekir. 

PTT merkezlerinde, ve santrallarda çalışan
lardan, hat. tamircileri ve posta tevziatçılarma 
kadar, bayram, tatil, gece ve gündüz demeden 
büyük bir feragatle vazife gören personel, günün 
şartlarına göre tatmin edilmemektedir. Bu cüm
leden olarak bu idare mensuplarının da beklediği, 
(100 ncü yıl) ikramiyesinin, tahakkuk ettirilme
sini kadirşinaslık telâkki etmekteyiz. 

Muhterem Milletvekilleri : 
PTT îdaresi 1963 yılında yaptığı tarife zam-

lariyle, halkımızdan 75 milyon lira fazla tahsilat 
yapmıştır. 

Plân ve icra programının öngördüğü yatırım
ların bir kısmı döviz tahsis edilememesinden, İda
renin bâzı yatırım ihtiyaçlarını da, plânlama teş
kilâtı tarafından müsaade edilmemesinden dolayı 
tahakkuk ettirilememiştir. 

Plânda bulunmasına rağmen (Tclekominikas-
yon) haberleşme sanayii kurulamamıştır. Türki
ye'de 185 000 telefon abone talebi vardır. Yani 
faaliyette bulunan telefonlardan 22 000 i fazla
dır. Bu yıl ki PTT gelirlerinin 242 milyon lirası 
sadece telefon geliridir. Bir diğer yönden ince
lersek toplam gelirin yarıdan fazlasıdır. Taleple
rin mümkün olduğu kadar kısa zamanda karşılan
ması, medeni bir ihtiyacı karşılıyacağı gibi, PTT 
ye de büyük gelir sağlıyacaktır. Sırası gelmişken 
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söyliyelim, büyük şehirlerimizde ve bilhassa İs
tanbul'da, talebin fazlalığı yanında, birtakım 
keyfî,ve sırasız telefon muamelelerine şahit olu
yoruz. Sayın Bakanın bu konuşmamızı ihbar te
lâkki ederek, durumu tetkik ettirmesini bekle
mekteyiz. 

İdarenin yanlış tatbikat yüzünden, haksız ola
rak tahsil ettiği, bilâhara iade zorunda kaldığı 
ücretler, 29 885 000 lira, muhakeme ve avukat 
ücreti ise 5 181 000 liradır. Bu hali iyi bir iş
letmecilik olarak kabul etmiyoruz. 

Burada şunu da arz edeyim; yabancı memle
ketlere gönderilen personelin tâyininde ve bâzı 
ihale işlerinde usulsüzlüklere ve hattâ yolsuzluk
lara varana kadar bâzı ihbarlar almaktayız. Bun
ları sıhhatli bir neticeye ulaştıramadığımız için 
kaydı ihtiyati ile konuşmalarımız arasına koy
madık. Sayın Bakanın ve Umum Müdürün bu 
hususta dikkatlerini çekmek isteriz. 

Avrupa'da milletlerarası konuşmaların bile, 
şehir içi otomatik konuşmaları gibi yapıldığı şu 
devirde, iş saatlerinde şehirler arası konuşmak 
bir mesele olmaktadır. Mühim, şehirlerarası ka
nalların takviyesi elzemdir. 

PTT İdaresinin tarife altı, posta, telgraf ve 
telefon hizmetlerinden, 26 milyon liralık gelir 
kaybı vardır. Bu kaybın Hükümetçe giderilmesi 
lâzımdır. 

Zaman, zaman tedavüle çıkarılan pul serileri, 
muayyen bir müddet sonra piyasadan kaldırıla
rak imha edilmektedir. Bu hal idareyi lüzum
suz baskı masraflarına soktuğu gibi, Türk pulla
rının sık, sık tedavülden kalkması dünya filâte-
Hstleri nezdinde, değerlerini çok düşürmektedir. 

Pullarımızın da uzun ömürlü olması, eskidik
çe büyük değer taşımalarını sağlıyacaktır. 

PTT İdaresi bir bakıma âmme hizmeti görmek
te ise de, para karşılığı iş gören bir iktisadi te
şekkül olduğunu hatırdan çıkarmıyarak, mültefit 
ve hatırşinas bir davranışla, aynı zamanda ticari 
bir zihniyetle gayretlerine hız vermelidir. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına, Ulaştırma 
Bakanlığı ve bağlı Umum Müdürlüklerin, 1964 
yılı bütçelerinin memleketimiz, Milletimiz ve teş
kilât mensupları için başarılı, hayırlı olmasını te
menni ederiz. Saygılarımızla. (Soldan, alkışlar.) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Meclis Grupu. adı
na Mehmet Kesen buyurun. 

KADİRCAN KAF.LT (Konya) — Ben ko
nuşacağım Bayın Başkan. 

26 2 . 1964 O : 2 
BALKAN — O. K. M. P. Meclis Grupu adı

na Mehmet Kesen'in yerine Sayın Kadircan Kaf-
lı, buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADİRCAN 
KAPLI (Konya) — Muhterem arkadaşlarım, 
Ulaştırma Bakanlığında da diğer bakanlıklarda 
olduğu gibi birçok aksaklıklar vardır. Arkadaş-" 
lanınız bunlar üzerinde durdular, ve gayet gü
zel belirttiler. Tabiî bu belirtiler arasında bâzı 
mübalâğalı olanlar varsa da, onları da mazur 
görmek gerekir. 

Biz trenlerde seyahatlerimizin çoğunda, tren
lerin yarıdan fazlasının boş olduğunu görmek
le üzülüyoruz. 

Yalova'da, kaplıcalar var. Allahm nimeti 
akıp duruyor. Fakat biz bu Allanın nimetini 
külfet yapıyoruz. Her sene Denizcilik Banka
sına 7 - 800 000 liraya maloluyor. Burada ale
lade basit insanlar bile olsa, okuma - yazma bil-
miyen bin ağayı Ibile koysak bence kâr eder. Bu
rada Denizcilik Bankasının bir istismar mese
lesi var. Daha doğru ifade ile, Yalova kaplıca
ları, dün gece burada belirttiğim Devlet Üretme 
Çiftlikleri gibi, aşağı - yukarı istismar edilmek
tedir, kullanılmaktadır, bunu yakından gör
düm, arkadaşlarımız da bilirler. Bundan önce
ki bakanlardan birine bu işi izah ettim, açıkla
dım, lütfen Ulaştırma Bakanı bu mesele ile ya
kından ilgilensin. Burada istirahat etmek üze
re gelip de para vermedikten başka, viski şişe
lerini de ceplerine koyup gidenlerin bulunduğu
nu söylüyorlar. Dört - beş ay orası açık oluyor, 
fakat altı - yedi ay da 200 e yakın personel ora
da yiyor, içiyor, yatıyor. (Afiyet olsun sesle
ri) Sonra buranın müdürü de bir aralık - şim
di bilmiyorum nasıl - kendi lojmanını beğenmi-
yerek Termal otelinin en lüks dairesinde otu
ruyor. Bu gibi hallere rica ediyoruz, yeni Ulaş
tırma Bakanımız mâni olsun. Bu memleketin, 
ibu Devletin, bu milletin parası heder ol masın; 

şunun bunun elinde keyif vasıtası olmasın. 
. Telefonlar hakkında çok şey söylendi. Dü-

zelmiyor. Artık o kadar yorulduk ki, bu mev
zuda «Allah islâh etsin» demekle iktifa ediyo
ruz. Yani insanın sinirlenmesi için, sinirlenme
sine sebep için evinde bir telefon bulunması kâ
fidir. Fakat benim asıl üzerinde durmak iste
diğim mesele bu değildir. Arabın aradığı kır
mızı pabuç, bizim derdimizde kitap. Bu kitap 
mevzuunda geçen sene 29 Mayın 1963 tarihin-
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de yazdığım ve galiba Ulaştırma Bakanlığının 
hiç okumadığı, okuduysa da ilgilenmediği bir 
yazıyı burada okuyacağım:. 

Bütün medeni hükümetler ilmin ve fennin 
yayılması için çalışırlar, bu uğurda ve hattâ 
fedakârlıklar yaparlar. Bizde ise, bir taraftan 
halkımızın yüzde bilmem ne kadarı cahil, hep
sini okur-yazar ve bilgili yapacağız, deriz. Bu 
maksatla plânlar yaparız, meslek dışından bin
lerce öğretmen tâyin ederiz. Bir taraftan da kâ
ğıdı pahalandırnıaktan çekinmeyiz. Halbuki 
hiç okuyup yazma bilmiyeni Ibulunmıyan ileri 
memleketlerde kâğıttan meselâ gümrük resmi 
bile alınmaz. Kâğıt oralarda himaye görür, en 
ucuz mallardan biridir; bizde himayeden mah
rum ve en pahalı mallardandır. 

Şimdi asıl konuya geliyorum, bu da yetmi
yormuş gibi, Mart ayından beri - önümüzdeki 
Marttan değil, geçen Marttan beri - Türkiye pos
talarında, halkı cahil bırakmak, öğrenmek isti-
yenleri öğrenmek imkânından mahrum etmek için 
pek insafsızca gayrete kapıldı. Bakınız nasıl: Mart
ta uygulanmaya başlanan posta tarifelerine gö
re dergilerin kilosundan on kuruş posta ücreti 
alınır. Bu dergiler arasında halkın ahlâkini ber
bat eden müstehcen dergiler de vardır. Demek 
ki, ahlâkı bozmak pahasına para kazanmak is-
tiyenler himaye görmektedir. 

Halbuki, okul kitaplarından kilo başına bir 
lira posta ücreti alınmaktadır. On misli. Müs
tehcenleri de bulunan dergilere nisbetle on mis
li. Okulda okunan ve çoğu fakir aile çocukları
nın ders kitapları pahalı taşmıyor. Çocukları
mızın okuma imkânları daraltılıyor. Bir taraf
tan kültür seferberliği, bir taraftan da Ibu se
ferberliği baltalamak ne garip şey değil mi? 

Dahası var. Yalnız okul kitaplariyle iş bit
mez : îlim ve fen kitapları da bizim çağdaş me
deniyet seviyesine ulaşabilmemiz dçin lâzımdır. 
Bu kitapların kilosundan alman posta ücreti 
2 lira, yani, dergiler 20 misli, yani ahlâk bozan 
müstehcen dergilerden 20 misli. Kurandan 
da bu ücret alınmaktadır. Günah değil mi? 
Kitaplar çoğu zaman ödemeli gönderiliyor. 
Çünkü yollarda birisi kitalbı 'görünce alır, çan
tasına atar, yahut okuyayım diye sahibine 
vereyim diye masasında unutur. Yani giden 
yerden cevap gelmez, almadım der. O iti
barla 'ödemeli gönderir. 5 liralık ve 300 gram-
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lık bir bitap için 60 kuruş posta, 100 kuruş 
taahhüt, 50 kuruş ödeme, 75 kuruş havale üc
reti alınmaktadır. Bazı berberlerde olduğu 
gibi; sakal traşı, kolonya, krem, pudra bil
mem ne diye ilâve edip şişirdikleri gibi... Ben 
bir aralık Parise gitmiştim, orada başıma 
geldi. Listede baktım, 50 sentlik traşı bir 
şişirdiler, üç franka çıkardılar, 1926 da, 
tabiî, tepem attı o zaman. Buda ona benzi
yor. Ama ödemeli göndermede zaruret var
dır. Çünkü ödemeli göndermezsen adam 
almadım der, taahhütlü göndermezsen gitme
di derler; yani garanti etmek için mutlaka 
bu 235 kuruş ödemek lâzımdır. Aşağı -
yukarı 5 liraya karşı yüzde 45 kadar bir mas
raf. Sonra üstelik karşı taraf bu kitalbı almayı-
verir, kabul etmiyorum derse, onun masrafı 
da caba, Hem kitap yıpranmış olarak sahi
binin eline gelir, hem de üstüne parasını ken
disi ödemiş olur. 

Bir posta müdürüne (geçen sene bu mese
leyi söyledim. Adını söylemeyeyim, insaf
lı bir adamdı; «vallahi beyefendi ne yapalım, 
aldığımız emir budur. Bu muameleyi yapar
ken utanıyoruz» dedi. Ama rica ediyorum, 
Bakanlık hadiseye biraz yaklaşsın. Bu mem
lekete biraz acısın ve kültür versin, tnsaıı 
dergi okumakla adam olmaz. Hattâ okul 
kitabı okumakla ancak anahtar elde eder. 
Asıl ilim kitapları, kültür, fen kitaplarıyla 
adam olur, yükselir. Onun için benim son 
d recede mustarip olduğum bu meseleyi hiç 
olmazsa, bu Marttan itibaren ne yapılacaksa 
(biz indirmeler bindirmeler yapamıyoruz, 
ama, belki kendileri TDU şekilde teknik ime-
ıseleleri daha iyi bilirler.) buna bir çare bul
sunlar. Bu kitap faciasını ortadan kaldırsın
lar, lütfetsinler, rica ediyorum. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Açık oylamalara oylarını 
kullanmamış olan arkadaşlar oylarını lütfen 
kullansınlar. Kullanmamış başka arkadaş var 
mı? (var sesleri) Lütfen çabuk olalım. Bu 
celsenin «onunda ilânı gerekir, lütfen çabuk 
olalım. Oylama işlemi bitmiştir. Söz sırası; C. 
H. P. Grupu adına Sayın Mehmet Göker'indir. 

Sayın Göker, buyurun efendim. 
C.H.P. GRUPU ADINA MEHMET GÖKER 

(Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 1964 malî yılı Ulaştırma Bakanlığı büt-
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çesi hakkında C.H.P. Grupu adına görüş, ten-
kid ve temennilerimizi arz ediyoruz. 

Barışta ve seferde vurdun ulaştırma ihti
yaçlarını karşılamak, ihtiyaçlara uygun olarak 
kurulmasını ve gelişmesini sağlamak çeşitli 
ulaştırma hizmetleri arasındaki uygunluk ve 
işbirliğini.temin kendisine bağlı kuruluşları 
desteklemek, teknik nezaret ve koordinasyon 
ve denetleme gayesi ile kurulmuş bir bakanlık
tır. 

Kara, hava ve sulardaki kamu ulaştırma 
hizmetlerini görmek ivin kurulmuş olan Devlet 
işletmeleri ile bunların tarifelerini gayelerine 
uygun olarak özel kanunlar gereğince yönetir. 
Düzenler ve denetler. 

Ulaştırma Bakanlığı 3613 sayılı Kanunla 
27.5.1939 tarihinde kurulmuş ve halen 6.7.1945 
tarih ve 4770 sayılı Kanunla idare edilmektedir. 
Bu bakanlığa kendi merkez ve- taşra teşkilâtın
dan başka üç tip kuruluş bağlı bulunmaktadır. 

1. Mülhak Bütçeli Genel Müdürlük, 
6686 sayılı kanunla kurulmuş bulunan Devlet 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğü, 

2* iktisadi Devlet Teşekülleri. 
3 460 sayılı Kanuna tabi olan İktisadi Devlet 

Teşekküllerinden 6 145 sayılı kanunla kurulmuş 
bulunan PTT Genel Müdürlüğü ile 6 186 sayılı 
kanunla kurulmuş olan T.C. D Demiryolları Ge
nel Müdürlüğü, 

3. Anonim Ortaklıklar. 
5842 sayılı Kanunla kurulmuş bulunan De

nizcilik Bankası T.A.O. ile bilahare bunun kur
muş bulunduğu Denizcilik Bankası Deniz Nak
liyatı Anonim Ortaklığı ve ayrıca 6623 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan Türk Havayolları Ano
nim Ortaklığından ibarettir. 

Bu müesseseler. özel kanunların dışında 23 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye binaen idari, 
malî ve Teknik yönlerden bakanlık tarafından 
yürütücü denetleyici ve kontrolcu olarak sevk 
ve idare edilirler. 

Bakanlığın personel ve malî yönden memur, 
işçi ve müstahdemleri ile ve mevcut bütçesiyle 
büyük bir kuruluş olup karada, denizde, hava
da ; insan, haber ve eşya taşımada sosyal ve eko
nomik değeri büyük olan bir kuruluştur. 

Ulaştırma sahasında çeşitli hizmeter gören 
ve mevzuat bakımından da biribirinden farklı 
hükümlere tabi olan ve bünyesinin tamamında 

26 . 2 . 1964 0 : 2 
I 120 bin civarında personel istihdam eden; ak

tiflerinin defterlerde kayıtlı, cari fiyatlarla de-
değleri 20 milyarı bulan bu müesseseleri işletme 
ve memleketin ulaştırma ve haberleşme hizmetle
rini temin etmekle mükellef Ulaştırma Bakanlı
ğının uhdesine mevcut bu büyük ve mesuliyetli 
aynı zamanda memleket kalkınmasında ön 
plânda yeri olan işleri görmesi ihtiyaçlara ce-

I vap vermesi evvelemirde teknik ve malî yönden 
büyük ihtiyacı olduğu bir vakıadır. 

Ekonomimizin içinde bulunan şartları fiat 
istikrarını bozmadan kalkınma ilkesini gerçek
leştirmek için kamu sektörünün gelir ve harca
malarının denk olması prensibi göz önünde tu
tularak ulaştırma camiasında esaslı tedbirler 
alınması kanaatindeyiz. Ulaştırma Bakanlığına 
bağlı İktisadi Devlet Teşekkülleri ile Anonim 
Ortaklıklarmdaki, zarar miktarlarının 1964 yı
lında artmasını önlemek ve bu suretle tüm olarak 
iktisadi teşekküllerin kaynaklarının azaltılması 
ve kalkınmasının prensiplerini plân dâhilinde sü
ratli tatbik zarureti vardır. 

Memleketin ulaştırma politikasını tertip, tan
zim, tedvir etmesi gereken ve kalkınma dâvamız
da faal hizmet görmesi icabeden Ulaştırma Ba
kanlığı merkez teşkilâtında mevcut elemanları 
kemiyet ve keyfiyet bakımından takviye edil
mesi zaruretine inanıyoruz. Ulaştırma Bakan
lığı bünyesi içindeki genel müdürlükleri Vekâ
let bünyesindeki dairelerle denetlemektedir. Bu 
bakımdan Bakanlığın bünyesindeki denetleyici 
personelin ilmî ve meslekî yönlerden yol göste- ' 
rici, Bakanlığın umumi politikasını tedvir edi
ci ve lüzumlu hedeflere yöneltici kudret ve ma
hiyette bulunması icatbeder. 

I Gözcümle Kalkınma Plânımızın 1963 yıllık 
programı dikkate alınarak, 

>a) Ulaştırma Bakanlığının bütün taşıma 
politikasını yürütecek şekilde teşkilâtlanması 
uygulanan eğitim programının taşıma ekonomi
si uzmanı yetiştirecek surette ayarlanması lâ
zımdır. 

*b) Taşıma işleri ile ilgili koordinasyon ko
mitesi kurulması ve bu komitenin almış olduğu 
kararların ve izahatın ulaştırma şebekesinde 
süratli şekilde yayılması lâzımdır. 

c) Türkiye için taşıma ekonomisi esasları
nı ve sınırlarını tesbilt etmek üzere çalışmalara 

I süratle başlanmalıdır. 
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d) (Karayolları ve demiryollarında yük ar

ıtımı ve trafik etüdü yapılması v,e bıirmn bü
tün ulaştırma sektörüne teşmili plan icabı ya
pılmalıdır. 

e) Yolların durumlara, göre kapasitelerinin 
te.y'biti yapılıp .»•erekli tedbirler a-:!ı.n:ni'a-lu'lıı*. 

f) Taşıma sistemlerinde' («eşil I i me^ı felci-
için .maliyetler ve bu maliyetlerin mesafelerle 
değişmesinin tesbiti yapılıp gerekli direktifler 
verilmelidir. 

'g) Maliye Bakanlığı ile koordinatör olarak 
taşıma politikası ile a'henkli bir vergi düzeni 
kurulmıalıdır. 

h) (Karayolu ulaştırma politikasını gerçek
leştirmek üzere bir karayolu taşıma idaresinin 
kurulması zarureti açıktır. Buna süratle teves
sül edilmelidir. 

i) Karayolu nakliyecilerini biri eştirmeye 
teşvik edici nıa'lî 've idari tedbirlerin araştırıl
ması zaruridir. 

ı)< istanbul'dan Anadolu'ya gönderilecek 
mallar için Haydarpaşa liniianınn kullanılması 
mevzuundaki temenniler tamakkıık etmelidir. 

(Bunlar ve buna benzer tedbirlerin kalkın
ma plânı içerisine alınması Balkanlığm balen 
içinde bulunduğu birçok müşkülleri halledecek 
ve bağlı teşekküllerin kendi bünyelerinde ve 
memleket çapında kalkınmaya esaslı hizmet 
edecek hale geleceklerine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ulşatırma Bakanlığında senelerden beri ge

rek kuruluş tarzı ve gerekse kalifiye personel 
kifayetsizliği sebebiyle 'kendisine mevdu 'hiz
metleri gereği gibi yürütemediği Bütçe Encü
menlerinde ve Büyük Meclisin kürsülerinde 
mütaaddit defalar dile getirilmiştir. Ulaştırma 
Bakanlığı bünyesine bağlı personel rejiminin 
süratle ıslahı bu Bakanlık 'bünyesinde çalışan
ların maddi ve mânevi huzurlarının teminine 
bağlıdır. Yurt içinde her çeşit ulaştırma, faali
yetlerinin denetleyicisi olan kimselerin memle
ket ekonomisine ve ihtiyaçlarına ve modern 
icaplara göre ahenk kurucu ve geliştirici faali
yetleri beynelmilel imkânlardan istifade sure
tiyle mevzuat ve gelişmelerin telkincisi ve hazır
layıcısı olması icabeder. Merkez Teşkilâtında 
mevcut ve ancak % 30 yüksek tahsilli olan 160 
kişilik bir Bakanlığın Ulaştırma hizmetlerini yü
rütmesi ve kalkınma plânına miizalhir bulun
ması noktasından kifayetsiz olarak görürüz. Bu 

26 . 2 . 1964 O : 2 
Bakanlıkta yapılan atanmalarda şahısların tek
nik bilgi yönünden üzerinde esaslı durulması 
ica'heden ve meslekî sallı ada temayüz eden kişi
lerden olması zarureti vardır. 

Bu Bakanlıktaki bir kısım idarecilerin za-. 
man zaman Ulaştırma Vekil makamını işgal 
eden kimselere; işletmenin zarardan kurtulma-
sı için yegâne çıkar yolun personel tasfiyesi ol
duğuna dair bilgiler verildiği ve bunların da 
gazetelerde intişar ettiğini biliyoruz. 

FilVaki bütün İktisadi Devlet Teşekkülle
rinde Devletin hissedar bulunduğu anonim or
taklıklarda personel miktarının kabarık ve 
personel masruflarının da ieabeden seviyenin 
üstünde olduğunu biliyoruz. Fakat memleketin 
'halletmek zîorunda olduğu istihdam meselesinin 
'halli ile karşı karşıya olduğumuzu unutmamak 
lâzımıdır.'Bu bakımdan Ulaştırma Bakanlığı 
bünyesinde memleket sathında işsizlik tevlide-
d ecele. bir yola gidilmemesi ve vatandaşın çalış
ıma imkânlarının düzenlediği hayat şartlarının 
'bozul m amasına riayet zarureti vardır. 

'Esasen 1'ktiLsadi Devlet Teşekküllerinin reor-
ganizasyonıı hakkın d aki kanunla personel poli
tikasının esaslı kısmı halledileceğine inanıyor 
Devlet Demiryolları bünyesinde bir tasfiyeye 
gidilmesini dam i O.H.P. O u p u olarak düşüne
miyoruz. 

(Devlet Demiryollarında 27 bin civarında 
memur 40 bin civarında işçi olmak üzere 70 bin 
personel meVcuttur. Demiryollarına öımür bağla
mış, emek vermiş ve vazifesinin eMi olmuş kim
selerin bu vazifelerinde başarı sağlamak için ve 
kendilerinden daha fazla iş temini ilcin imkân
lar nisb.et.inde hayat standartlarına ehemmiyet 
vermek ve refallıları yolunda tedbir almak ve 
bâzı ahvalde günün i24 saatinde görevli bulunan 
bu kişilere gerekli hizmetlerde bulunmak zaru
reti vardır. Bu bakımdan Bakanlığın faaliyet 
göstereceğine inanıyoruz. 

Personel arasında bu nevi huzursuzluğa ida
recilerin kısa zamanda son vereceğine güvenir 
ve yeni atanmalarda iktisadi, ilmî, teknik yön
den durulmasını arzu ederiz. 

Ulaştırma. Bakanlığının bağlı kurumlarda 
alhen'k temin edecek teşkilât kanununun süratle 
Meclise getirilerek çıkarılması zaruret halini 
almıştır. Bu Bakanlığın teşkilât kanunu mev
zuunda diğer bir kışını mevzuatın hazırlanması 
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icabetltiği şeklinde beklemek dâvayı halledecek , 
bir prensip değildir. 

Ulaştırma Bakanlığı deyince evvelemirde ha
tıra Demiryolları müessesesi ilk akla gelenleri- I 
dir. Devlet Demiryolları her sene çalışmalarını 
zararla kapar ve zarar miktarı da her sene yük
selmeler kaydeder. İktisadi Tegekkül olarak ku
rulduğu zaman sermayesinin büyük kısmı sabit 
tesisler ve müteharrik kuvvetler olarak konul
muş ve o şekilde hesabedilmiş olduğundan mües
sesenin zarar etmesinde yıpranmış bu sabit kıy- J 
(metlerin büyük rolü olduğu 'hakikattir. Zarar et-
nı esinin sebepleri gelirlerinin azlığı, m «israfları- ( 
tını artması ve bir kısım personelin kifayetsiz
liği -olarak hülâsa edilebilir. Demiry ollarımızın S 
tekniğin icaplarına göre 5 Yıllık Plân dâhilinde ] 
yolların ıslahı yenilerinin ihdası ve yeni kurula
cak tesislerde maliyet düşürücü dizelizasyon ve J 
elektrifikasyon sistemine ehemmiyet verilmesi 
zaruridir. Karayolları ile rekabette 'gerekli ted
birlerin alınması âmme hizmeti ile birlikte ikti
sadi teşekkül olarak kâr gayesinin de ön plânda 
mütalâa edilmesi lâzımdır. 

Devlet Demiryolları ilk 5 senelik plân dev
resi zarfında 2 milyarı aşan yatırımları arasın
da Amerika'dan mubayaası icabeden ve AİD 
kredisiyle temin edilen 33 likomotif ihalesinde
ki yolsuzluklar sebebiyle Büyük Meclis Umumi 
Heyetinde açılan müzakerelerde C.H.P. millet
vekilleri olarak gerekli titizliği göstermiş bu-
l.unuvıoruz.. Ancak bu hâdise dlolaıyısiyle mesul 
1 erinin adalete tevdi edilmiş !buluduğunu da | 
öqrenm:ş olduğumuzdan hâdisenin 'bizatihi üze- I 
^m l̂n durmtvacağrz. Yalnız Sayın Bakanın, 
ı,o|i^orı,n^o, ««on tahkikat aıçılan ve suçluluğu I 
' ^ ^ - m l ' i voterli derecede, kararlı derecede de-
1i1 bulunan Ibir kısım idarecilerin bir taraftan 
muHıkemeleri devam ederken, diğer taraftan 
?ıvm bakanlık camiası içerisinde istihdam etm.e-
1ft";ni uygun görmüyoruz. Çünkü bu bakanlık, 
bn dâvalarda icabı halinde müdahil olacak, icaibı I 
'mimde bu dâvalarda bakanlık mütalâa seri 
edecek, - yaızı yazacak, ş/ahit dinliyecek ve delil I 
tonhyacaktır. Delililerin hiç olmazsa orada 
ı'dsıri /bir baskı halinde bulunmaması lâzımdır 
ve Bakanın bu işi ele alarak süratle halleit me
şine güveniyorum. Yine plân çerçevesinde, ba
kiye 50 lokomotifin memleketimizde kısmen imal 
edilirken 'gerekli hassasiyetin ..gösterilmesini ve I 
bakanlık camiası iğinde yerli ve yabancı şir- | 
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ketlerin bakanlığı ve T.C. DDemiryoll arının 
'bünyesine nüfuz etmesinin önlenmesi içtin şim
diden gerekli tedbirlerin adın ması ve üzerinde 
hassasiyetle durulması zaruridir. 

1964 yılı programı Dizel motor ve Dizel lo
komotifi imalât lisanslarının Mart ayma ka
dar 'alınmış olmasını âm'irdir. 5 Yıllık Kalkın
ma Plânımızdafci ifade ise ilk 33 lokomotif iha
lesini alan firmaya imalât içinde bağlanması 
icabelttiği mahiyette bir ifade taşımaktadır. Bu 
husus üzerinde de 'idarenin hassasiyetle durma
sı nı t em enn i e d iyoruz. 

Bu Bakanlığın bünyesindeki PTT Umum 
Müdürlüğünün 1963 senesi içerisindeki çahşıraa-
1 arında kendi imkânları dışındaı dış kaynaiklar-
dan kredi almak yoluna gidilmiştir. PTT iş
letmesi iktisadi Devlet Teşekkülü haline 
17 . 10 . 1953 tarihinde geçmiş ve plânlı devre
ye kadar mezkûr kanunlar kendisine tevdi edil
miş olan hikmetleri yabancı kaymaklardan her 
hangi 'bir yardım görmeden yürütmüştür. 1963 
yılı tahminlerine göre müessese 1.6 milyon lira 
civarında kâr sağlamıştır. 1964 yılı kârı tahmi
nî olarak 35 milyon civarında teslbit edilmiştir. 
PTT nin 1962 yıllında yatırımlarının % 90 nis
petinde tahakkuk etmiş ve 5 Yıllık Plânlı Dev
renin başlangıcı olan 1963 yılında büyük bir iş 
proerraını tatbik ve Devlet Plânlama Teşkilâtı 
tarafından tasivibedilmiştir. PTT bu devre içe
risinde bina yatırımları, arlsa yatırımları ve 
santral yatırımlarına büyük ehemmiyet vermiş 
vp memleketin birçok yerlerinde bu iş için 
mukaveleler akdetmiştir. 

Bir hatibin 27 Mayıs 1960 tan sonra PTT 
içindeki huzursuziluğun devam ettiği şeklindeki 
bevamm burada hayretle karşıladık. PTT bün-
vesinde 27 Mayıs 1960 tan sonra billhassa dira-
vetli idarecisinin eli altında bir kısım nüfuz 
suiistimallerinin PTT ye nüfuz edemediği ve 
sırf bugünkü yüksek idare mevkiinde bulunan 
snlhsı yıpratmak pahasına:, şahsi, indî bir giriş 
olduğuna kaaniiz. Ve PTT bu devrede hemen 
hemen kurulduğundan 'beri en büyük hizmetleri 
ifa etmiş, en modern teçhizatı almaya gayret 
etmiştir. 

PTT telefon mevzuu; btugün için tekniğin 
hesaplarına uygun (bir şekilde tanzimi ve aibo-
nelere telefon tevziinin süratti enmesi zarureti 
vardır. Daha evvel PTT tarafından, sabit te
sisler kira -karşılığı olarak telefonlardan -alınan, 
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mehlâğlar, bundan sionra konuşmıa ücreti ola
rak Ibüyük bir zam şeklinde müşterilerin kar
şısına çıkmış ve bugün PTT telefon ücretleri 
müşteriler için hakikaten çekilmez bir hale gel
miştir. Bu bakımdan PTT nin bütün posta hiz
metlerinden edeceği kârı sadece telefona yükle-
mem^si için ve bu mevzuda gerekli etütleri yap-
matsııiıı sayın Bakanlıktan ve PTT Genel Mü
dürlüğünden istirham ederiz. 

PİTT nin hizmetlerini plân dâhilinde mem-
lekctih üctfa köşelerine ve PTT merkezi bulun-
mıyan yerlere süratle yayılması ve hizmetin 
daha çok vatandaş yakınına götürmesi temen
nimizdir. 

üenizcdlik Bankası Anonim Ortaklığı bir 
kısım hizmetleri âmme hizmeti olarak ça
lışırken bir kısım hizmetleri de ticari mahi
yette! ve pek değişik olarak tecelli etmektedir. 
Deni^eilik Bankası porsoneli arasında ücret ve 
hizmetler içinde denge olmadığı bir haki-
katti|r. Bu dengenin kurulması için gerekli 
tedbirin alındığına fcaariiiz. 

Türk Havayollarının havacılıktaki inki
şaflar nazara alınırsa, müesseselerimiz içinde 
en çok ihmal edilmiş, ve gereği gibi ehemmi
yet verilmemiş bir kuruluş olduğu görüle
cekti].'. 

Sermayesi havacılıktaki inkişafı takibede-
cek vüsatta değildir. Ecnebi havayolları ile 
rekabet edecek modern uçaklara sahip de
ğiliz. Kaliteli Türk havacılarının (memleke
timizde bol olduğu ve Türk pilotlarının dünya 
çapında şöhrete erişecek kabiliyette ve nite
likte olduğu açıktır. Bu yönden Türk Hava
yollarının memlekete kâr sağlar ve asrın 
süratini temin eder vasıfta bir seviyeye süratle 
getirilmesi ve jet motorları ile mücehhez yolcu 
tayyarelerinin alınması ve Türkiye'den içeride 
ve dışarıda yapılacak yolcu nakliyelerinde 
•bir kısım prensiplerin tanzim ve tedbitine ina-
nıyomz. 

Türk Hava Meydanları Umum Müdürlü
ğünün durumunu da bu görüşten alarak mey
danlara gerekli ehemmiyeti verip memleket 
içeriğinde her türlü hava gemilerinin kolay
lıkla iniş ve kalkışları temin edilmeli ve 
meydanlar beton olarak inşaa edilmelidir. Teş
kilât kanunları Ibir an evvel çıkarılmalı ve 
bu Genel Müdürlüğün senede 355 bin lira 

Ankara'da Genel Müdürlüğün daire olarak 
kullandığı binaya kira ödediği görülmüştür. 
Büyük bir bina inşaasma tevessül zarureti var
dır. 

Uulaştırma Bakanlığının 1964 yılı bütçe
sinin personel için memleket için hayırlı olma
sını diler Ulaştırma Bakanlığı bünyesi içeri
sinde vazifeli elemanlara C. H. P. Grupu adına 
basan temenilerimizi sunarız. Büyük Meclis 
üyelerini C. H. P. Grupu adına hürmetle se
lâmlan. (Ortadan Alkışlar.) 

BAŞKAN — Daha evvel açık oylarınıza su
nulmuş olan Hudut ve Saihiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kanun tasarısının 
oylarnıa sonucunu arz ediyorum : Oy sayısı : 
2113, katoul 140, ret 62, çekinser Hl, Nisap hâ
sıl olmamıştır, yeniden oylarınıza sunulacak
tır. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe ka
nun tasarısının oylanma sionucunu arz ediyo
rum. Oy sayısı 2:15, 141 kabul, 65 r'eJt, 9 çekin
ser. Nisap hâsıl olmamıştır, yeniden oylarınıza 
sunulacaktır. 

Orman Genel Müdürlüğü oylama neticesi); 
oy sayısı; 186, kabul 117 ret 59, çekinser, 10. 
Nisap hâsıl olmamıştır, yeniden oylarınıza arz 
edilecektir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1964 yılı bütçesi oylama neticesi; oy sayısı 
177, kabul 121, ret 47 çekinser 9. 

Nisap hâsıl olmamıştır. Yeniden oylarınıza 
arz edilecektir. 

Şimdi gruplar adına konuşanlar bitmiştir. 
Söz sırası şahısları adına Sayın Hasan Tahsin 
Uzun'undur. 'Buyurun efendim. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Sayın Başkan ve değerli arkadaşlarım, bugün 
Ulaştırma Bakanlığı üzerinde tenkid ve te
mennileri Büyük Meclise arz etmek için söz 
almış bulunuyorum. 

Hepimizin bildiği gibi kara, deniz ve hava 
yolcu ve eşya nakliyatını deruhde eden bu 
bakanlık, aynı zamanda • posta, telgraf ve tele
fon hizmetlerini de ifa etmektedir. Ve yine 
hepimizin bildiği gibi bütün bu idareler her 
sene küçümsenmiyecek miktarlarda zararlarla 
bilançolarını kapatırlar. Tabiatiyle bütün bu 
zararlar vatandaşlardan alman vergilerle ka
patılır ve bu her yıl böylece devanı eder gi-
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der. Vergi veren vatandaş da tabiatı ile para
sının gittiği yeri düşünerek üzülür. 

Bu niçin böyle olur, yani niçin zararlar 
önlenemez? Vaktim olsaydı her genel müdür
lüğü teker teker ele alıp incelemek isterdim. 
Buna imkân olmadığına göre müşterek hu
suslardan bilhassa bahsetmek isterim. 

1. Ulaştırma Bakanlığına bağlı bu genel 
müdürlüklere modern anlamdaki işletmecilik 
anlayışı henüz girmemiştir ve mevcut ortam 
bu anlayışı getirmekten bir haylice uzak gö
rünmektedir. işten anlı yanlar bir geri hiz
mette manzarayı üzülerek seyretmekte buna 
mukabil, işten anlamıyan birçok kimseler iş
letmelere istedikleri istikâmeti vermektedir
ler. Bir müessesede zarar olduğu zaman, o 
müessese ciddî bir müessese ise, bunun sebep
lerini araştırır ve gidermeye çalışır. Bunun aksi 
ancak mesuliyet duygusundan yoksun bir or
tam içinde varittir. Hizmetler genellikle âm
me hizmetleridir. Belki fazla bir kâr beklene
mez. Fakat istirham ediyorum, bu kadar za
rar da, bizde olduğu gibi, kolaylıkla kabul edi
lemez. Sebepleri mutlaka araştırmalı. Görü
lecek ki, işleri yürütme mevkiinde olan kimse
lerin kaliteleri ve anlayışları bu zararı tevli-
deden en önemli unsurlardır. 

2. Modern işletmecilik anlayışı merkezi
yetçilikten mümkün olduğu kadar uzaktır. 
Halbuki bu genel müdürlükler tamamen mer
keziyetçi bir hava içindedir. Her Devlet sek
töründe olduğu gibi buralarda da, en isa
betli kararlar en üst merciler tarafından alı
nır, havası hâkimdir. Tatbikatın açıkça gös
terdiği gibi bu doğru değildir. 

Bininiz bir trene, uçağa veya gemiye, gi
diniz bir postaneye, aksak gördüğünüz bir 
hususun tashihini rica ediniz. Büyük bir ih
timalle alacağınız cevap şudur. «Ne yapalım 
efendim, emir böyle» Olmaz arkadaşlarım, böyle 
işletmecilik olmaz. Para veren, bunun karşı
lığında hizmet bekliyen vatandaş, parası mik-
tarmca hizmetin en iyisini bekleme hakkı için
dedir ve işletme zarar etmek istemiyorsa bunu 
vermek mecburiyetindedir. «îşine gelirse» ha
vası artık yok edilmelidir. 

Merkeziyetçiliğin zararlarını misallerle de 
göstermeye çalışayım. 
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Bir demiryolu atelyesine otomobilinizle 5 

veya 6 000 liralık bir tamir yaptırmak için 
gidiniz. Alaeağmız cevap şu olacaktır, dikka
tinizi çekerim. Bir dilekçe veriniz genel müdür
lükten izin istiyelim. Neden izin; çünkü emir 
böyle. Belki bu emrin gerekçesi vardır. Fa
kat bu gerekçe bir işletmecinin değil bir bü
rokratın kabul edebileceği bir gerekçedir. 

Tabiatiyle siz otomobilinizi alıp başka bir 
yerde hemen tamir ettireceksiniz ve diğer 
tarafta demiryolları idaresi tam randımanla 
çalışmıyan işçilerine yevmiyelerini ödemeye de
vam edecek. 

Diğer bir misal : Meselâ bir gar müdürü 
veya hareket müfettişi bir nakliyat ihalesine 
girip muayyen bir kırmayı yapmaya yetkili de
ğildir. Meratibi silsile yoliyle izin almaya mec
burdur. tzin isteği meratibin en üst merciine 
geldiği zamanda ihale günü geçer ve yük va
gonlarımız boş olarak gidip gelirler. 

Demiryolları Genel Müdürlüğünden aldı
ğım bu misaller değişik konularla diğer% genel 
müdürlükler için de düşünülebilir. 

Ulaştırma Bakanlığı artık merkeziyetçiliği 
bırakmalı, hiç olmazsa muayyen seviyeye kadar 
mesuliyet oranında yetki dağıtımı yapmalı ve 
işleri böylece ehliyetli ellere bırakmalıdır. 

3. Lüzumsuz yerlerde açıkça müşahede 
edilen personel fazlalığı ayrıca bu işletmeler
de zararı tevlideden hususlardan birisidir Yan
lış anlaşılmasın, tensikat tavsiye etmiyorum. 
Ama bu işletmelerin modern işletmecilik anla
yışına uygun bir personel rejimin mutlaka 
geliştirilip benimsenmesini öngörüyorum. 

Yukardaki temennilerimin yerine getiril-
mesinideki güçlüğü müdrikim. Fakat zarar
dan kurtulmanın başka bir yolu olduğunu da 
zannetmiyorum. 

Ümidim, 1964 yılı bütçesinin Ulaştırma Ba
kanlığına yeni bir anlayışın gelmesinde baş
langıç olması ve bunda başarılı olmasıdır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, evvel
ce alınmış olan karar gereğince saat 13 e gel
diğinden saat 14.30 da toplanmak üzere bir
leşime ara veriyorum. 

(Kapanma saati : 13.00) 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Süreyya Öner (Siirt), Mithat Şükrü Çavdaroğflu (Balıkesir) 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimin ikinci otu
rumunu açıyorum. 

Açık oylamada gerekli çoğunluk sağlanamadı
ğı için, oylaması tekrarlanması icabeden bâzı ka
nun tasarılarını okutuyorum. Bunlara göre kupa
lar gezdirileeektir. Sayın üyelerin oylarını kul
lanmalarını rica ederiz. 

U Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1964 
yılı bütçe kanunu tasarısı, 

2. Tekel Genel Müdürlüğü 1Î)64 yılı bütçe 
kanunu tasarısı, 

)l~ Devlet Üretme Çiftlikleri 1964 yılı bütçe 
kânun tasarısı, 

4. Orman Clenel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe 
kanun tasarısı-, kupalar gezdirileeektir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş
melere devanı ediyoruz. Sayın Ulaştırma Bakanı 
v<> erkânı lütfen yerlerini alsınlar. Bütçe ve Plân 
Komisyonu Başkan ve üyeleri yerlerini alsınlar. 

Şahısları adına söz alanlara sırası itibariyle 
HİM veriyoruz. Sayın Tahsin Demiray, buyurun. 

TAHSİN DEMİRAY (istanbul) — Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; 

Ulaştırma bütçesi, muhit olarak, nereyi1, han
gi seviyeye ulaştığımızı bakıp görmenin tam ye
ridir. Yeni terimlerle ifade edeyim; amacımız Ba
tı uygarlık düzeyinr- ulaşmaktadır. Tamam mı'?... 
Fakat bu düzeyi henüz bizim Havayollarının 
uçaklariyle dahi görünmemektedir. 40 yılda 30 
milyon genç ve bir (aydın kişiler ordusu) yarat
tık fakat bu nüfusun ve aydınlar ordusunun Batı 
seviyesine giden yokuşta kuvvetli bir tırmanışını 
henüz göremiyoruz. 

Milletlerin değerleri, nüfuslarının istatistik
lerde artışında değil, o nüfusun içtimai ve ikti
sadi dinamizminde aranmalıdır. Bu dinamizmin 
işaretlerini ise Ulaştırmanın bütün şubelerinde 
görebiliriz. 

Evvelâ telefona1 bir göz atalım. Hailen Türki
ye'nin telefon kapasitesi 222,5 bin abonelik hat

tan ibarettir. Bunun da ehemmiyetlice bir kişini 
otontatik değildir. Bu miktar nüfusumuzla kı
yaslanınca her yüz kişide bir kişiye bile bir te^ 
lef on düşmediği görülür. Buna mukabil A. B. D. 
lerinde her 100 kişiye 40 telefon düşer. Avrupa'
da ise, İsveç. 36,81 ile başta gelir. Yunanistan'
ın ise telefonu 2,66 dır. Türkiye 0,74 ile Yuna
nistan'ın üçte birinden daha aşağıdadır. Demek 
oluyor ki, şatafatlı sözlerle medeniyetin düzeyine 
varmak mümkün değildir. 

O halde ne ile varılacak? 
Simdi hep birden bana: «Demokrasi düzeni 

içinde hızlı kalkınma plânlariyle» gibi bir cevap 
vereceksiniz. O halde bunun plânına bir göz ata
lım : 

."> Yıllık Plâna göre 202 bin telefon hattı te
min ve tesis edilecektir. Bu miktar ise yıllardan 
beri sıra bekliyen talepleri çok güç. karşılar. O da 
plân harfiyen tatbik edilmek şartiyle. Bilebildi
ğimize göre PTT İdaresi İ963 yılı bütçesinde 95 
milyon yatırım tahsisatı alacaktı. Hükümet bu 
idareye; önce «tarifelerinize zam yapıldı; 20 mil
yon kârınız olacak, bu miktar kadar bir kesinti 
yapacağız.» diyor. Fakat sonra, kalan 75 milyo
nu da vermeyi veriyor. Bu yetmiyormuş gibi 
PTT aynı yıl abonelerine milyonlarca lira iade 
etmek mevkiine düşüyor. Bunun katî miktarlarını 
elbet Sayın Bakan bilir ve söylerler. 

PTT memurlarına, personeline evvelce verile-
nıiyeıı munzam mesai ücretleri de verilmeye baş
layınca ki, bu da .18-20 milyon tutmaktadır. Bu 
idare son derece güç bir duruma düşmüş bulun
maktadır. Bu şartlar altında PTT İdaresinde 5 
Yıllık Plân nasıl tahakkuk ettirilecek Sayın Ba
kan söylesin? 1963 uygulama programında PTT 
41 bin.-ı yapacaktı. Bunlar bilhassa Doğu illerin
de; yakılacaktı. Fakat Maliye ödeneğini, parasını 
vermeyi vermiştir. Bunu da Maliye söylesin? 

Türkiye'de bir taraftan bir tarafa gitmek me
seleleri bir kenarda dursun; oturduğumuz yerde 

— 32 



M. Meclisi B : 6î 
olsun işlerimizi telefonla nasıl hal edeceğimizi, ik
tisadi hayatın nasıl işliyeceğini Bakan söylesin? 

Hükümet dairelerinin hattâ Bakanın masaları 
üzerindeki telefonların paralarının bu idareye 
niçin ödenmez olduğunu lütfen söylesinler... Buna 
mukabil kitap nakliyatındaki zamların fahişli-
ğini arkadaşım Saym Kadircan Kafh etraflıca 
ortaya koydu. Ben kendisini teyidcderek geçe
ceğim. 

Geçeceğim, çünkü biraz da Demiryollarına te
mas etmek mecburiyetindeyim. Fakat dizel loko
motifleri meselesini bir kalemde geçerek bu idare
nin fabrikalarına kısa bir göz atalım. 

Adapazarı'nda 5 yılda 250 yolcu vagonu ya
pılacaktı, bu tevsi yapıldı mı? 5 yıllık devre so
nunda 250 yolcu vagonu yapılıp tamaıiulanabile-
tek mi? Eskişehir'deki buharlı tesisler sökülüp Si
vas'a nakledilecekti. Eskişehir'de ise çelik kons
ül rüksiyon yapılacak, burada yine 5 Yıllık Plâ
na göre hazırsatınalınaulardan başka 55 lokomo
tif yapılacaktı. Bıı plân tatbik edilebilecek mi? 

(Kıya ben şahsan bn lokomotiflerin plânda 
var, mutlaka yapılmalıdır. Dediğim de yoktur. 
Demiryolları dünyada bir problemdir. Bu prob
lem iyice tetkik olunmadan ve Türkiye için cesur 
kararlara varılmadan mahdut sayıda lokomotif 
inşasını ve bunun fabrikasının kurulmasını ön gö
renlerden değilim. Buna göre daha az külfetiyle 
Türkiye'de tam telekominikasvonu geliştirecek 
endüstriyi kurmak daha evlâdır. 

Hükümet, yukarıda saydığımız işlerin ve di
ğer bâzılarının başarılması için Demiryollarına 
1963 te 270 milyon verecekti. Bu para verilmiş 
midir? Yine bizim öğrenebildiğimize göre Di). 
Yolları maliyet altı taşımalardan doğan 300 mil
yon liralık bir alacağını dahi Hükümetten ala
mamış durumda olduğuna göre plân muvacehesin
de Demiryollarımızm 1963 durumu ne olmuştur. 
Bakan lütfen açıklasın. 

Muhterem arkadaşlarım burada Atatürk'e te
mas edeceğim. Yalova kaplıcalarından bahsedece
ğim. Zaman kalmadı. 

BAŞKAN — Saym Demiray'm on dakikalık 
konuşma müddeti dolmuştur. Sözlerinin bitimi
ne kadar konuşmasını ̂ oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın Demiray. 

TAHSİN DEMÎARY (Devamla) — Minnet
tarım, muhterem arkadaşlarım. 

Sözü Denizcilik Bankasına naklettiğime göre, 
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bu bankanın Denizyollarının orman bekçiliği yap
tığından bilmem haberiniz var mıdır? Mülkiyeti 
Hazineye, intifa hakkı ise Sağlık Bakanlığına, iş
letme külfeti ise, Denizcilik Bankasına aidolan 
müesseseden bahsediyorum; demin arz ettiğim gi
bi Yalova kaplıcasından, Yalova kaplıcalarında 
uzun yıllardan beri Denizyollarının elemanları 
çalışmakta. Denizcilik Bankasının bu kaplıcaların 
idamesi için sarf ettiği gayretler lira, kuruş ola
rak kıymetlendirilmediği için, malî portesini bile
miyoruz. Fakat bu yardımlardan sonra da her yıl 
bu müessesenin zarar ettiğini görüyoruz. Meclisi
nizden toplu bir halde geçen 1947 - 1956 yılları
na ait 10 yıllık hesaplarına ait bu açıklar milyo
nu aşkındır. Türkiye'de nihayet turizm çalışma
ları başladığına göre, bu müessesenin Turizm Ba
kanlığına devredilmesi kanaatini taşımaktayım. 
Plânlamanın, Hükümetin Atatürk'ten yadigâr ka
lan bu müesseseyi gereği gibi düşünerek şimdiye 
kadar bu kararı almış olması icabetmez miydi? 
Söz bu noktaya gelmişken Atatürk'ün hâtırasına 
gelmişken, o hususlara da temas etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Ata
türk Yalova'yı Bursa'dan- alarak istanbul'a bağ
lamış ve bu metruk tarihî müesseseyi gayesine 
uygun şekle vefatından evvel koymuş ve bildiği
niz gibi oraya büyük <>mek harcamıştır. Fakat 
birçoklarının /.anın hilâfına olarak, Atatürk bu 
tesislerden, bilir misiniz, modern olarak bizzat 
kendisi için yapılan kısımlardan sadece bir defa 
istifade etmiştir. Ve o tesisler onun hâtırasına 
hürmeten o günden sonra kapalı tutulmuştur. 
Evvelâ bunun doğru olmadığına işaret edelim. 
Atatürk o müesseseleri, o sıhhi tesisleri muhtaç 
olanlara faydalı olsun diye tesis ettiğine göre, 
o tesislerin sadece müze gibi hıfzedilmeyip, o âlet
lerin (modern âletlerdir, tesislerdir.) halkın hiz
metine açılmasını yeni Bakandan rica ederim. 
Esasen Yalova için bir kanun gelmişti. Yalova'-
daki tesisleri Reisicumhurun emrinde işler bir 
halde bırakalım mı? Yoksa müze olarak mı kalsın. 
Millî Eğitim Komisyonunda uzunboylu görüşül
dükten- sonra Atatürk'e ait olan köşkün sadece 
onun hâtırasına hürmeten ve Yalova'ya ait hâtı
ralarını toplamak kayıt ve şartiyle, Bursa'ya ait 
olan hâtıralarını toplamak kayıt ve şartiyle, bir 
müze olarak muhafazası öngörülmüştü. Fakat onu 
takiben Saym inönü için yapılan tarihî bir kıy
meti de olmıyan betondan bir bina ile yaverler 
dairesinin de hâlâ kapalı kalmasını elbette gön-
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lümüz arzu etmez. Onların da halkın hizmetine 
tahsisi, o kaplıca tesisleri içinde faydalı olması 
temini gerekir kanaatindeyim. 

Yalnız kaplıcaların orman meselesine demin 
temas ettim. Kaplıcaların civarında bulunan 50 
hektarlık ormanın da bakımı, o idareye ve dola-
yısiyle Denizcilik Bankasına verilmiş ve Denizci
lik Bankası da bu suretle dolayısının dolayısiyle 
orman muhafızı haline gelmiştir. Binaenaleyh, 
bu idarenin altındaki bu tesislerin etrafındaki or
manın da sahibine, yani Orman idaresine devre
dilmesi doğru olur, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, esasen konuşmamı 
on dakika için tesbit etmiştim. Diğer meselele
re el atmak suretiyle göstermiş olduğunuz yük
sek lûtfu suiistimal etmek istemem. Hepinizi 
hürmetle selâmlıyarak huzurunuzdan ayrılırım, 
efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sadi Binay, buyurunuz. 
SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, malûm bulunduğu üzere yanlış ekonomimi
zin diğer sektörlerine hizmet eder görünen ulaş
tırma aynı zamanda istihsal unsurlarının mahal 
itibariyle dağılış ve teşkilâtlanmasına, mühim ik
tisadi bölgelerin teşekkülüne ve bu bölgelerde iş 
gücünün tevezzü ve speryalize 'olmasına doğrudan 
doğruya müessir ve bizatihi büyük, müstehliktir. 

Dünya nakliyat sistemi büyük bir istihale ge
çirmekte, muayyen mesafeler yolcu nakliyatı 
karayollarına ve havayollarına koymakta ve mo
torlu bana vasıtaları ile nakliyat kapıdan kapıya 
nakil çıok uygun bir nakliyat sistemi olarak (belirt
mekte ve benimseniineikted'ir. 

Coğrafi durumu itibariyle muvasala bakımın
dan uzun sayılacak bölgeler bakımından farklar 
arz eden memleketimizde ııiüfus artmakta ve bil
hassa özel sektördeki ulaştırma şebekemiz ve vası
ta! arımız her ıgün biraz dalha inkişaf eylemek
te ve bu sahada da özel teşebbüs istidat ve liyaka
tini pratik zekâ bakımından ispat etmiş bulun
maktadır. 

Bu girişten sonra bütçesini kritik ettiğimiz 
Ulaştırma Bakanlığımızın meselelerine gelince : 

Bu bakanlık kısaca, işletmecilik ve hizmet 
prensiplerinden uzak ve yılda Devlet Bütçesine 
Türk Havayollarından 27 milyon, Devlet Demir
yollarından 267 milyon, Denizyollarından 19 mil
yon ve Şilepçilikten 55,5 milyon, velhasıl 350 mil
yon bir zarar tahmil etmekte ve yolcu murakabe 
hüviyetiyle çalışan bir Bakanlıktır'. Bu Bakan-
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lığın kısa görevi, insan, eşya ve haber taşımak
tır. Yalnız, haber taşımaktan, kâr ettiğini iddia, 
eder. Çünkü, fiktif kâr gösterir. Haddizatında o 
da zarar eder, hele bundan sonra ansızın yapılacak 
haberler telefon, telgraf zamlarına milletin en 
ufak bir tahammülü de kalmadığına göre acaba 
bundan sonra fiktif kârı da naısıl gösterecektir, 'bil
miyorum. Neden zarar, kısaca gelir az, masraf yük
sek... Masrafların, cari giderlerin % 60 nın per
sonel ücretleri olduğunu söylersek vaka ilk ba
kışta görülecektir, personel de memnun değildir. 
Hele son zamanlarda pek sık vekil değişmiş, bi
rinin tutumu diğerine katiyen uymamış. İhbar
lar, dedikodular almış yürümüş. Hiç kimse ya
rından emin değil, huzur kalmamış, kuruluşun
dan bu yana tam 25 senedir bir Bakanlık Tür
kiye'de böylesine depreme olmuş değildir. Huzur 
olmıyan yerde randıman da olmaz. 

Sayın Bakan bu sebeple ilk olarak insan sek
törüne huzur ve randıman «ağlamalıdır. Kesin 
bir icra asla dedikoduların önünü almalı, şaibe
ler, suçlular, zanlılar var ise, onları en kısa za
manda işten çekerek temiz bir hava estirmeli, 
memurlarına huzur ve emniyet getirmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, meselâ şu lokomotif 
için beş müfettiş bir hazırlık tahkikatı yapmış
lar; evrak savcılığa ve oradan da mahkemeye in
tikal etmiştir. Burada tanık olarak ifade vere
cek memurların rahatça ve emniyetli bir ifade 
verebilmelerini teminen bu işle alâkalı görülen 
âmirlerin - muvakkat da olsa - bir zaman için 
görevlerinden alınmaları artık kaçınılmaz bir 
vecibe haline gelmiştir. 100 bini aşkın me
mur, müstahdem ve işçi kadrosu Hükümet
ten huzur bekliyor, ikramiye gibi, ka
nuni özlük haklarını da istemektedirler. Anlıyo
ruz mevzuat eski ve kifayetsiz, reislerin, müdür
lerin yetkileri az ve tesirsiz, fakat ne olursa ol
sun Bakanın yapacağı ikinci iş bu dev Bakanlı
ğın müesseselerini mutlaka basiretli bir iş adamı 
zihniyeti ile çürütmek olmalıdır. O zaman belki 
zararlar azalır. Belki de daha da.artmıyarak ol
duğu yerde sabit kalır. O dahi kârdır. 

Arkadaşlar, müşteri, sürat, emniyet, iyi ser
vis ve ucuz nakliye ister bu faktörlerin hiçbiri 
de iyi işlemediği için Devlet daireleri, Devlet 
memurları dahi fırsat buldukça özel teşebbüsü 
tercih ediyorlar. Doğu - Ekspresini, Güney - Eks-
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presini Ankara'dan geçerken o pis, tozlu, bakım
sız, halde görenler nasıl iyi hizmet bekliyecek-
tir. 

Bir de kesin ulaştırma politika takibetmek 
lâzım. 

Sayın Bakan, Ankara - İstanbul 5 saate ine
cek, 250 bin telefon abonesi verilecek demiştir. 
Yatırım yapacak para değil, sadece DDY nın 
borç ve taahhütlerinin 1,5 milyon lirayı buldu
ğunu söylersek ve mütedavil sermayenin de % 9 
nisbetinde kaldığını söylersek acaba bunlar na
sıl yapılacaktır; bendeniz derin derin düşünmek
teyim. 

Ulaştırma konusunda geniş bir başarı sağ
lamış bulunan öz.el sektörden mutlaka ilhanı 
alınmalı, gerekirse i§ birliği sağlanmalı ve «ka
pıdan kapıya nakliyat» şeklinde paketler bu hiz
mete konulmalıdır. Atatürk, «Demiryolu ümran 
yoludur.» demiş; unutmıyalım. 

Bâzı sorularım var : 
Esenboğa lokantasının, muhammen bedelin 

üstünde talip çıkmasına rağmen, hususi şahıs
lara verilmiyerek Umum Müdürle akrabalığı ol
duğu söylenen - kesin bilmiyorum - bir şahıs ta
rafından idare edilmekte olduğu söylenmekte ve 
zarar ettiği rivayet edilmektedir. Bu, zarar edi
yorsa ve bilhassa bu sektörde Devletin bir başa
rı sağlıyamadığı da malûm olduğuna göre, niçin 
hususi teşebbüse verilmez, bunuanlıyamıyorum. 

Dış Harcamalar Vergisi alınmakta devam edi
yor. Hattâ Kıbrıs'a giden uçaklardan dahi 500 
lira vergi ödeniyor. Turizm bakımından bü
yük mahzurlar teşkil eder. Hele Kıbrıs'a Rusya'
nın bir hava köprüsü kurduğu bu zamanda mu
azzam bir engel teşkil etmektedir. Düzeltilmesi 
bahis konusu olabilir mi ?. 

Eskişehir Cer Atelyesinin elektrik ve dizel 
motoru, hattâ lokomotif dahi yapması plânlaş-
ınışken, arkadaşlarım size DDY İstanbul Alım 
ve Satım Komisyonundan kısaca bir ilân oku
yacağını. 22 Şubat 1964 Milliyet gazetesi; «Muh
telif cins ve ebatta 33 kalem demir maden vida
sı 10 Mart 1964 Salı günü Sirkeci'deki Komis
yon binasında mubayaa edilecektir.» diyor. Kos.-
koca cer atelyelerimiz var. Sivas; Eskişehir gibi, 
Bir maden civatasını dışardan mubayaa etmek 
için ilânlar veriliyor, masraflar yapılıyor. Bu ne 
biçim zihniyettir. 

Avrupa'ya gönderilen PTT personeli ile mu
bayaa işlerinde bâzı yolsuzluklar olduğu rivayet 
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ediliyor. Bakanlığa bu hususta bir şey intikal et
miş midir?. Etmemişse, ne gibi bir tutum alacak
lardır, öğrenmek istiyorum. 

Zarar eden dış seferlere gösteriş pahasına de
vam edilecek midir?. 

Arkadaşlar, İzmir'den kalkan, Rodos'a, Ati
na'ya uğrıyan vapurlarımızda ancak kaptan ve 
mürettebattan başka beş - altı yolcunun bulun
duğu bir vâkıdır. Buna mukabil Yunan gemile
ri yarı yarıya hattâ lâbalep dolup taşmaktadır
lar. Madem zarar ediyoruz, zarar zarar üstüne 
ya fazla yolcu elde etme imkânlarını bulalım, 
kaçırmayalım, veyahutta böyle seferler varsa, bil
miyorum başka bir hususiyeti, propagandası su
su busu yoksa, bunları da iptal edelim. En kısa
sı da budur bence. 

Son olarak arkadaşlarım bu kadar tenkidden 
sonra gece gündüz o Devlet Demiryolları hatla
rında her türlü dünya nimetlerinden uzak, bazan 
bir idare lâmbası ile, bazan bir gece feneriyle 
trenlerdeki yolcuların, demiryolu servetimizin 
emniyetini bekliyen ve gece gündüz bekliyen ve 
fakat çok az maaşla vazifeyi sağlıyan ve her gün 
önüne gittiğimiz zaman durup dinlenmeden pul 
dağıtan, damga basan feragatli Ulaştırma Ba
kanlığı memurlarını burada şükranla anmayı bir 
vazife borcu biliyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeynel Gündoğdıı. 
ZEYNEL GÜNDOĞDU (Erzincan) — Muh

terem arkadaşlarım, bendemiz Ulaştırma Bakan
lığının bütçesi üzerinde konuşmak niyetinde de
ğildim. Konuşan bâzı arkadaşlaomın Devlet De
mir Yollarım rekabetten korumak gayesiyle ile
ri sürdükleri 'imtiyazlı ve inhisarcı zihniyetlerle 
alınacak tedbiri erin (karşısında olduğum içimdir 
k!i, huzurunuzu işgal etmek mecburiyetinde kal
dım. 

Konuşan bâzı arkadaşlarımız, Tababette eşit
lik sağlamak gayesiyle, koruyucu karaunüar geti
rilmesi tavsiyesinde Ibulunuıyorlar. 

Arkadaşlar ,tek taraflı kanunlarla bir mües
seseye imtiyaz tanıanaik eşitliği temin etmez, üs
telik, eşitliği ihlâl eder. 

İmtiyazlarla ayakta duran bir müessesenin 
IÜC millete ne de Devlete bir faydası tmevzaraba-
hiıs olıamuaz. 

Bu gibi müesseseler, Türk hazinesini sömür
mektedirler. Böylesi teşekkülleri ayakta tutma-
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nın yolu, imtiyazlı ımıuamele olmayıp omun kemdi 
hürriyeti içerisinde mıüdöblbıir kir tüccar gikli ele 
alarak iıslâk etmek ,ya§aımaısını tonıüm için zinde-
leştinmc yolunu bulmaktır. 

Fşiit.liık ve kâr, inıtiya^h Kamum tarlıa, inhi
sarcı zihniyetle sağlanır ise, bunun zararını inil -
lî bünye çeker. 

Devlet Demir Yallarının tarifelerinin altına 
d üşümezsim, mecbursun omun tarifesinin üstün
de taşıma yapımıya giıbi bir nazariye gayet tabiî-
ki, taşman malın maliyetini yükseltime olur, kül
fetli ise, yine müstehlike intikal eder. tşte bu 
bir nevi vasıtalı vergidir. 

Eşitlik ,imtdvazl] kanunlaria değil, ticarî ka- -
'idelere uyarak serbest 'rekabet şartlarını kabul 
ederek sağlanır ise, o müesseseyi zindeleştirir. 
tşte o zaman faideli ve âdil olur. 

(Bir iki misal vermek suretiyle, ıbu mıüesısese-
ııiıı zamanla aralarının en az 40 sene açıldığını 
İMbata çalışacağımı. 

Muhterem arkadaşlarımı, sarı liranın 100 ku
ruş olduğu devirlerde kaybolan bir inalın (tazmi
natı için içinde vetevki ingiliz kumaşı olsun, 
kabul ettiği kiloda 54 kuruş ödeme mükellef i -
yeitini ıbugüıı sarı liıra 130' liraya çıkmış olduğu 
kaide, hâlâ muhafaza eder. Şimdi, soruyorum 
size; .bu müesseseye itimat edip, kıymetli bir 
inalınızı teslimi eder im islimiz? Bu mıüessesıeııin 
tarifeleriyle, yine zaman arasında da ~0 sene en 
az fark var. İkinci Cihan Harbi .sıralarımda 
kara makil vasıtaları yok iken, nakliyata tek ba
şına hakim, iken, 'rekabet endişeleri dışında tan
zimi ettiği tarif eleri kalen meriyettedir. 

Meselâ, daha geçen seneye kadar vardı. Şim
di değişti imi .bilmiyorum..' Bir Grubaş tarifeleri 
varıdır. Bu tarife, aklımda kaldığına, göre, der
ki, bir vagona 3 tonıu geçmemek üzere bakkali
ye, 3 tonu geçmemek üzere hırdavat, 3 tonu geç
memek üzere manifatura Ikoyacaksın. tş sahibi 
ve müşteri olarak •teklif edensiniz ve derisiniz ki, 
camım, benim elimdeki yük, tonajı ikmâl edi
yor. Ama .bir cinstir. Avmı parayı vereyim, va
gonu emrine verim, hasılatı iay.ni okluğu kaide, 
mal tek cins olduğu İçin vermez. (Sebebimi sorar
sınız, miızammame köyle der, derler. 

Sebze tarifeleri ucuzdur. Organize eıdebilse-
ler, senede 30 milyon en azından kazanırlar. 
Sürat katarları da müsaittir. Ama, etüdüne da
hi bugüne kadar girdiklerini görmedik. Vagon 
izdihamı kat safhada olduğu ımevsim olur. Va-
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gonlar ne kadar süratle dolar boşatırsa, iş ran
dımanı o kadar artar ama, Devlet Demir Yok 
ki i J lamıma] 'kadrosundan iktisada (kalkışır. Di
ğer taraftan 20 bin dav ılı 'memur fazladan bes
lenir iken, bu taraftan ise, tahmil - tahliyede 
18 yaşında çocukları, çalıştırır. Tabiî kıi, 3 saat-
te boşaltılacak vagon, 6 saatte boşaltılır. O nidam 
sonra mesai biter. Müşteri malı da orada diğer 
günü beıkler. özel teşebbüs ise, o müddet zarfın
da malı istanbul'dan Ankara'ya getirmiş ve 
yerine teslim etmiş olur. 

Arikalaşlar, 10 dakikalık bir müddete, bu mü
essesenin tenkidi erini sığdırmaya imkân yok
tur. Özet olarak bu ve buna ıbenzer Devlet te
şekküllerimin hali şudur. 

Mloğlıı, ferdin yaratıcı kudretime dayanarak, 
Ay'a gitıme yolumda. Bizdeki ziliniyet .ve bu gi
bi teşekküller ise, derpiş tekkesinde Hu.'., çek
mektedirler. 

Millet mıeselelerine bilmemi kimin yazdığı ki
taptaki nazari görüşler ,toplama fikirlerle, sağ
dan soldan dürtmiyelimı. (Meselelerim hüviyeti 
içerisine girelim. Realiteyi görelim. Ondam son
ra İm kürsüye görüşlerimizi getirelim. Aksi kai
de, realite bir tarafta kalır, hiz idareciler ise, 
diğer taraf/ta kalırız. 

He.pimi.zin ideali .bu memleketi kalkmdır
maktır. Bumda, kimsenin kimseden şüphesi ola
maz. Ancak, ideallerin ancak ve ancak realite
den kuvvet alarak gerçekleşebileceğini de kepi
liniz in kaibul etmesi gerekir. 

özel teşebbüsün, yollara vergi vermeden ta
şıma yapıtığı da 'Karayolları bütçesinde ortaya 
atıldı. Halbuki, akar yakıttan alman yüzlerce 
milyon, nakliye vergisinin ta kendisidir. 

delecek tedbir 'Kamaınm ne olursa olsun, iş
lemi yecektir. Realist olmıyan kamıunlar doğar 
anım, ölü olarak doğarlar. 

("J! az ete sütunlarında, Meclis Ikürısüleriııde bir 
özel teşebbüs şikâyeti daima tekrarlanıyor. "Ver
gi ikan unları gelince, bu mevzuda, sert şikâyetle
rimi iz olacaktır. 

Arkadaşlar, Türkiye'de, epeyi zamıandam be
ri bir dram oynanıyor'. Adı da, «özel 'Teşebbüs 
Fobisi» 

Dramla başlıyaıı <bu oyunun, ne ğiibi bir ne
tice vereceğini bekliıyemler bekliyedursunlar. 
!Ben, şuna inamıyorum. 

http://iay.ni
http://He.pimi.zin
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IMJeanlafceit oıenfıaaitlıeri ve kendisini koruyucu 

kudreti, özel teşebbüsün kendli sisteminde mün
demiçtir. 

Onun için, galip geleceğinden emlin ıbülıunu-
yoınıım, saygılarımla, (Soldan «yaşa» «esleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — ıSayıaı Süleyman Bilgen. Sayın 
arkadaşlarıım, açık oylamada oyunu Au'lılanmı-
yan arkadaşımız varsa oyumu kullansın. Kupa
lar kürsünün altındadır. 

SÜLEYMAN BİLGEN (Edirne) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; Ulaştırma Bütçe
si üzerindeki görüşlerimi 2 kısımda arz ediyo
rum. 

1. Siyasi ve iktisadi bakımdan büyük önem 
taşıyan Edirne - Sirkeci arasındaki demiryolu 
Czunköprü istasyonundan sonra Pityon mevkiin
de Yunan arazisine girer ve 33 km. Yunan top
rağında gittikten sonra Edirne - Karaağaç is
tasyonuna 3,5 km. kala Türk hududuna girer. 

Bu Yunan toprağındaki giriş esasında; 
1. Trenin idaresi teknik ve idari, Yunan 

makamlarına aittir. 
2. Beher yolcu geçiş ücreti olarak adam ba

şına 5 lira para öder. 
3. Ticari emtiadan ayrıca kilo başına bir 

giriş ücreti alınır. 
4. Yunan toprağından giriş esnasında si

yasi vaziyetlerdeki tahavvülâta göre türlü zor
luklar çıkarılır. 

Bu durum karşısında etütleri tamamlanan 
ve Pehlivanköy istasyonundan Türk toprağın
dan geçerek. Edirne'ye varmak üzere tanzim edi
len ilâve had ne diye bugüne kadar yapılmamış 
veya ihmal edilmiştir. Bunu Sayın Bakandan 
öğrenmek istiyorum. 

2 nci temas edeceğim nokta: 
Meclisimizi ve kamu oyunu uzun zaman işgal 

eden ihalesine karar verilen 33 lokomotif işin
de kamu oyunda tekrar beliren şüpheler kar
şısında D. Demiryollarının dizelizasyon prog
ramı gereğince alınması düşünülen 400 lokomo
tife nüve teşkil etmesi bakımından bâzı nokta
ların aydınlanmasının lüzumuna kaaniim. 

D. Demiryollarınea G. E. Lokomotifi alınma
sına ait verilen karar teknik bir inceleme neti
cesinde ve D. Demiryolları alım satım talimat 
ve normal usullere göre mi yapılmıştır? AID ka
rarının yeniden tetkiki için bir mühlet vermiş 
midir? 
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I Bu alım satım işi hibe olmayıp borç olarak 

alınan ve milyarlarca paraya dayanmaktadır. 
Btı durum karşısında tetkikat idare dışında 
yerli veya yabancı uzmanlara tetkik ettirilemez-
miydi. İhaleye iştirak eden firmalara ait lokomo
tiflerin prospektüslerindeki kabiliyetleri niye 
tecrübe edilmemiştir. 

Bütçenin Karma Komisyonundaki görüşme
sinde S. Bakanın G. E. Lokomotiflerinden mev
cut 5 taneden 4 nün tamire muhtaç servis dışı 
bulunduğunu kabul etmesine ve bu lokomotifle
rin 30 senelik garantisinin de bulunmasının ha
kikat olduğunu bildirmesine rağmen, evvelce 
verilen kararın hangi esbabı mucibe ile değişti
rildiği düşünülecek bir konudur. 

13 Şubat tarihli AID tarafından DD Um. 
Md. yazılan mektupta (anladığımıza gö
re teklifleri tekrar tetkik etmek istediğiniz ih
timali T. C. D. D. tarafından karar verilir
ken, zaman darlığı tazyiki altında kalmış ol
ması hissidir) denilmekte ve ilâveten (Şayet 
cevap mü'pet ise AÎD sunmak işeyebileceği
niz alternatif bir teklifi yeniden tetkik et
meye amadedir) mealinde cevap verilmektedir. 

Sayın Balkan bütçenin Senatodaki görüşme
sinde (yetki verildiğinde yeniden tetkik yapa
cağını) vâdetmiş idi. 

Bu husus hakkında Sayın Bakan ne dü
şünmektedirler. 

Hangi firma olursa olsun ve kime ihale edi
lirse edilsin endişem ileride büyük zararla kar
şılaşmamadır. 

Hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar Ulaştırma 
Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan görüşmelerin 
yeterliği hakkında önerge gelmiştir. 

Müsaade ederseniz daha evvel Sayın Ulaş
tırma Bakanına söz vereceğim. Bunu takiben 
bir milletvekiline daha söz vereceğim, ondan 
sonra yeterlik önergesini oylarınıza sunacağım. 

Buyurun Sayın Ulaştırma Bakanı. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPÎS-

KENDER (0. Senatosu Manisa Üyesi) — Muh
terem Başkan, muhterem milletvekilleri; Üçün
cü Koalisyon Hükümetinin müstakil Ulaştır
ma Bakanı olarak, sizleri, gerek kendi adıma 
gerekse temsil etmekle şeref duyduğum Ulaş- > 

I tırma camiası adına hürmetle selâmlarım. 

37 — 
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Muhterem arkadaşlar, 
Ulaştırma işleri ve müesseseleri memleketin 

adeta kan ve can damarlarını teşkil eder. İs
tihsal > imar, kalkınma ve medeni Ibir seviyede 
yaşama imkânlarını ancak ulaştırma hizmetle
riyle varılabilir. Onun içindir ki, ulaştırma her 
muasır Devlette büyük çapta yükler ve mesu
liyetler taşır. Fennin son tarakiyatı ve gelişme
leri, ulaştırma hizmetlerini altüst etmiştir. Es
kiden başlıca medeni ulaştırma vasıtası deniz 
ve demiryollarından ibaretti. Fakat Birinci ve 
İkinci Dünya harbleri ulaştırma vasıtalarına 
yeni şekiller ve vasıtalar getirdi. Birinci Dün
ya Harbinden sonra büyük bir hızla ve yıldı
rım sürati ile inkişaf eden ulaştırma tekniği 
ve vasıtaları iki mühim unsuru daha getirdi. 
Bu suretle demir ve denizyolları yavaş yavaş 
ehemmiyetini havalarda uçaklara, karalarda 
İcara nakil vasıta! rma devreder bir duruma düş
tü. Ve bu dört nakil vasıtası yekdiğeri aleyhi
ne gayrimeşru denilebilecek bir rekabet ve çok 
sert bir çatışma yoluna girdiler. (3nun içindir 
ki, bütün ulaştırma hakanlıkları bugün bu ça
tışmaları kendi memleketlerinde ayarlamanın yü
kü altındadırlar. 

Bu izahlara göre, bütün medeni devletlerde 
ulaştırma dâvası memleketin büyük kalkınma 
plân ve hareketlerinin mihrak noktasını teşkil 
etmektedir. İşte bu sebeplerle sizin de Ulaştır
ma Bakanlığınız karada, denizde, havada ve 
demiryollarında yekdiğerini tamamlıyan ve 
yekdiğeri aleyhinde değil bir diğerini koruyan 
gayretleri müşterek bir hedefe doğru gitmek 
üzere ayarlamak veya koordone etmek duru
mundadır. İşte, sizler namına bu işleri yürüt
menin mesuliyetini üzerine almış naçiz bir ar
kadaşınız olarak, ben mesuliyet makamına gel
diğimden beri bu meselelerle karşı, karşıya bu
lunmaktayım. Benden evvelkiler de bu dâvalar
la karşı, karşıya bulunmuşlar. Ben çeşitli gaile
lerin Hü'kümeti meşgul ettiği bir zamanda iş 
başına geldim. Buna rağmen üyesi bulundu
ğum Bakanlar Kurulu, Millî Güvenlik Konse
yi ve İktisadi Kuruldan ve Bakanlığın gündelik 
işlerinden sıyrılıp ayrılabildiğim zaman içeri
sinde kıymetli mesai arkadaşlarımla ve teşki
lâtla temaslar sağlıyara'k bu problemlere nü
fuz etmek ve bu dertlerin devasını Ibulmak yo
lunda gittikçe gayretimi artırarak çalışmakta
yım. 
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Şimdi, bu yoldaki düşüncelerimi Yüksek 

Heyetinize gayet kısa olarak ifadeye çalışaca
ğım: Ancak, daha önce, Bakanlığımın nasıl ve 
ne zaman kurulduğuna dair kısa bir izahtan 
kendimi alamıyacağım. Zira bunu ifade etmek 
izahatımın tamamlayıcı bir unsuru olacaktır. 

Yüksek malûmunuz olduğu üzere, memle
ketin ulaştırma hizmetleri ve teşekkülleri o za
manki adı ile Nafıa Vekâletine bağlı idi. Son
radan Bayındırlık adını alan bu Bakanlık, mü
nakalât vasıtalarının ve hizmetlerinin artışı kar
şısında ikiye bölündü. Ozamanki deyimi ile bi
risi Münakalât-, diğeri de eski ismini muhafaza 
ederek Nafıa Vekâleti olarak lkaldı., Bu hâdi
senin millî olan iki belirgin sebebi vardır. 
Bunlardan yukarıda izah ettiğimiz milletler
arası sebeplere eklenince Ulaştırma Bakanlığı 
meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi Cum
huriyetin ilânından sonra, Türk sermayesi ile 
ve Türk mühendis ve işçisinin emeği ile mem
leketi demir ağlarla örmek politikasıdır ki, Cum
huriyetin ilânından 1939 yılma kadar yapılan 
demiryolu hatları uzunluğu 3 186 km. dir. İkin
ci mühim hâdise de Ege bölgesinde bulunan bir 
takım İngiliz ve Fransız şirketleriyle Güney
deki Fransız şirketlerinden demiryolları satın 
alınarak millileştirilmesi ve büyük çapta bir 
Demiryolları Umum Müdürlüğünün meydana 
gelmesi ile ulaştırma hizmetlerinin bir (bakan
lık tarafından sevk ve idaresi lüzumu hâsıl ol
muştur. İşte böylece bugünkü Ulaştırma Ba
kanlığı teşkilâtı meydana gelmiştir. Bundan 
sonra, 1945 tarihinde İkinci Dünya Harbinin 
tesiri ile teşkilâtı takviye edilmek suretiyle 
Ulaştırma Bakanlığına bugünkü şekli verilmiş
tir. 

Ulaştırma müesseselerinin sevk ve idaresi 
mesuliyetini ve Devletin ulaştırma politikasını 
icra ile mükellef olan Bakanlığın teşkilâtı, bi
rinci meseleyi teşkil eder. İlk Önce Bakanlık 
teşkilâtını mı düzeltip ayarlamalı, yoksa işlet
me müesseselerini ele alarak verimli ve her tür
lü risk ve işletme açıklarından kurtarılarak, 
«Daha faydalı» bir hale mi getirilmelidir? Bu
gün ancak, düşüncem, yeni reorganizasyon ka
nununun ışığı altında işletme müesseselerini ilk 
önce ıslah ederek iktisadi bünyelerini ayarladık
tan ve onların hukukî ve iktisadi hüviyetlerini 
kesin olarak tesbit ettikten sonra, çalışmalarını 
bu istikamette en iyi bir şekilde idare edebilecek 
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merkez teşkilâtının, vazife ve mesuliyetleri ken
diliğinden daha kolay bir şekilde tebarüz eder. 
Kanaatimce bu iktisadi işletme müesseseleri tica
ri bir sevk ve idare hüviyetini alabilmesi bakı
mından daha ziyade muhitçi olmak mecburiyetin
dedirler Ve daha eski bir tâbirle ademimerke-
ziyet esasına göre ele alınmaları gerekmektedir. 

Halen çoğu işletme açıkları ile bu finansman 
zorlukları ile karşı karşıya bulunan ulaştırma iş
letmelerinin ıslahında üç temel görüşe sahip bu
lunmaktayız. Rakiplerimizden geri kalmamak, 
açıklarımızı kapatmak için gereken mühim şart
lardan birisi de personel şişkinliğini izale ederek 
tatmin edilmiş, huzura kavuşmuş, yetişkin ele
mana, yeni, işçi ve memura ihtiyaç vardır. Bakan
lığımızın bu işi ele alabilmesi için Personel Kanu
nunun da bir an evvel çıkarılması zaruridir. 
Bunda Bakanlığımıza yapacağınız en büyük yar
dım bu kanunun bir an evvel çıkarılmasını sağla
maktır. îkinci bir teşebbüsümüz Deniz, Hava ve 
Demiryollarında bir modernizasyona gitmektir. 
Bunun üzerinde plânlamanın da tavsiyelerine 
uyarak imalâta da aynı ölçüde yer vermek sure
tiyle çalışmaktayız, üçüncü mesele halen malî 
imkânsızlıklar içinde bulunan bu işletmelerin 
masraflarını azaltıcı ve gelirlerini artırıcı ciddî 
tedbirlere Bakanlığımız el koymuş olup tarifeler 
üzerinde gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Fakat 
bu kâfi değildir. Fiyatlarımızı yükselten, sürü
mü azaltan, dış seyahat harcamalarının da işlet
me açığını kapıyacak şekilde ayarlanması zaruri
dir. Ve yine aynı cümleden olmak üzere Demir
yollarına ait Nakliyat Kanunu ile, her türlü Dev
let vecibelerinden ve kontrolünden serazat olarak 
Demir, Deniz ve Havayollariyle gayrimeşru bir 
rekabet içinde bulunan karayollarının da bir mev
zuata bağlanması vardır. Bunu teminen, hazırla
nan Karayolları nakliyat kanunu tasarıları f mü
talâaları alınmak üzere Bakanlıklara sunulmuş 
ve kısmen cevapları da alınmış bulunmaktadır. 
Diğer Bakanlıklardan da cevaplar alındıktan son
ra en az kısa zamanda Bakanlar Kuruluna inti
kal ettirileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım buraya kadar olan izah
larımı maddeleştirmek suretiyle Ulaştırma Bakan
lığının, daha doğrusu Üçüncü Koalisyon Hüküme
tinin bugünkü programını şu şekilde özetliyebili-
rim. 

1. Ulaştırma müesseselerimizin, yeni kabul 
edilmiş bulunan Reorganizasyon Kanunu karşısın-

â6 . 2 . İ964 Ö : A 
I da alacakları hukukî hüviyetin mümkün olan eri 

kısa zamanda ortaya konması sağlanacaktır. 
2. Modernizasyon bakımından ileri hamleler 

yapmak zorunda bulunan bu müesseselerin ciddî 
esaslara dayanır»- uzun vadeli yatırım program^ 

! larmı tesbit ve finansman imkânlarının sağlan
ması başlıca amacımız olacaktır. 

3. Halen malî imkânsızlıklar karşısında bu
lunan bu müesseselerin masraflarını azaltıcı ve 
gelirlerini artırıcı gerekli, ciddî tedbirler önem
le ele alınacaktır. 

4. İleri memleketlerin ulaştırma kollarında uy
gulanan ticari sevk ve idare politikasının memle
ketimiz ulaştırma sahasında da daha şümullü bir 
şekilde uygulanmasını sağlıyacak tedbirler alına
caktır. 

5. Devlet ve özel ulaştırma faaliyetleri ara
sında daha. ahenkli bir çalışmayı sağlamaya ka
rarlıyız. 

Bugün bu mevzuatı tedvin ve Ulaştırma işle
rini sevk ve idare ederken, Ulaştırma Bakanınız 
olarak özel teşebbüsle Devlet Ulaştırma Daireleri 
arasında yıkıcı ve yıpratıcı rekabetleri önliyerek 
ahenkli bir çalışmayı tesis etmek ve bu arada özel 
teşebbüsü de himaye etmek kararında bulundu
ğumuzu arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlığımın politikası 
ve vazifeleri hakkında izahatımı burada tamamla
dıktan sonra müsaade buyurursanız Bakanlığıma 
bağlı müesseseleri birer birer arz edeyim. 

1. Katma bütçe ile doğrudan doğruya Bakan
lığa bağlı bulunan Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü, 

2. İktisadi Devlet Teşekkülü olarak çalışan 
Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 

3. Yine bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan 
PTT Genel Müdürlüğü, 

4. Türk Havayolları Anonim Ortaklığı, 
5. Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortak

lığı, 
6. D. B. Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şir

keti. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü : 
1956 yılında 6686 sayılı Kanunla kurulmuş 

bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü, yukarda arz ettiğim veçhile, 
katma bütçe ile idare edilen bir teşekküldür. 
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Msas mevzua girmeden önce, bu Gene] Müdür

lüğün çok kısa bir tarihçesini arz etmeyi fayda
lı bulurum. Bizde Sivil Havacılık Teşkilâtının 
ilk nüvesi vaktiyle bize hediye edilen ve B - 5 
denilen çift motorlu bir uçağın memlekete gel
mesi ile başlar. 1933 senesinde gönderilen bu uça
ğı asker havacılarımız bizzat kullanarak İstan
bul - Eskişehir - Ankara arasında bir posta ser
visi teşkilini arz ve teklif etmişlerdir. 1933 yı
lında 2186 sayılı Kanunla Millî Savunma Bakan
lığına bağlı ve fakat hükmî şahsiyeti haiz bir 
Sivil Havacılık Teşkilâtı kurulmuştur. Bu bizde 
sivil havacılığın temelidir. İstanbul ve Ankara'
da birer Kontrol Subaylığı kurularak bu Teşki
lâtın çalışması sağlanmıştır. 1938 yılında bu Teş
kilât, 3424 sayılı Kanunla Bayındırlık Bakanlı
ğına bağlanmıştır. Sonradan, Bayındırlık Bakan
lığından alınarak 1943 yılında meydan inşa işle
ri Bayındırlık Bakanlığı uhdesinde kalmak üze
re Ulaştırma Bakanlığına verilmiştir. 1956 yılın
da 6686 sayılı Kanunla Devlet Hava Meydanla
rı İşletmesi Genel Müdürlüğü teşekkül etmiş
tir. 

Bu Genel Müdürlük, Devlete aidolup kendi
sine verilen sivil hava liman ve meydanları ile 
bunlara ait her türlü tesisleri işletmek hava sey
rüsefer, telekomünikasyon, hava trafik cihaz ve 
sistemlerini işletmek ve bu liman ve meydanla
rın her türlü bakım ve onarım işlerini görmek, 
hava trafik kontrolünü tanzim ve idare etmek 
üzere görevlendirilmiş bulunmaktadır. 

Halen, Esenboğa, Yeşilköy Beynelmilel Hava 
limanlarından başka 24 meydan işletme için el
de bulunmaktadır. Ayrıca, memleketimizin muh
telif yerlerinde 10 aded seyrüsefer yardımcıları 
mevcuttur. 

5 Yıllık Kalkınma Plânının 1963 yılı bölü
münde bu Umum Müdürlüğe verilen en mühim 
mevzu uçuş emniyetini sağlamak vazifesi idi. Bu 
hizmetler kendisine verilen tahsisat çerçevesi içe
risinde yapılmıştır. 

1964 yılında yapılması plânlaşmış işlerin do 
başljcalan şunlardır : 

1. Yeşilköy'de bir Başmüdürlük binasının 
inşası, 

2. Sivil Havacılık Okulunun ikmâl ve tefri
ki, 

3. Silifke ve Ankara'da VOR (Seyrüsefer 
yardımcısı) inşası, 

4. ' Afyon ve Yalova'da, YFF (Seyrüsefer ve 
muhabere cihazı) inşası, 

5. Ksenboğa'da Hava Trafik Kontrol Merke
zinin ikmâl ve tefrişi, 

6. 10 VEF, 6 ling (Bir nevi muhabere sis
temi) cihazının satmalınnıası.. 

5 Yıllık Plân dâhilinde kontrolsüz yolların 
kontrollü hale getirilmesi ve uçuş emniyetini tam 
olarak sağlamak üzere UHF - VEF istasyonları 
ile hava ülkemiz kaplanacak ve YOR, ÎLS radar 
gibi seyrüsefer yardımcıları plana göre tamam
lanacaktır. 

Türk Havayolları Genel Müdürlüğü : 
Yurdumuzda Sivil Hava İşletmeciliği, yu

karda izah edildiği üzere, 1933 yılında baş
lamış ve geçirdiği birçok istihalelerden sonra 
1956 yılında yalnız Hava İşletmeciliği ile işti
gal etmek üzere bugünkü Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığı kurulmuştur. Merkezi istan
bul'da olup bir Genel Müdürlük halinde ça
lışmaktadır. 

Halen ödenmiş kısmı 59 milyon 416 bin 820 
lira olmak üzere 60 milyon lira. sermayeli olan 
bu müessesenin bugünkü fiilî uçak filosu; 

19 adedi Dakota, 
4 adedi Viscount 1958 - 1961), 
8 adedi Frcndshib olmak üzere 

cem.'an 31 uçaktan müteşekkildir Ayrıca bu 
'müessesenin elinde servis dışı bırakılan 7 aded 
Heron uçağı mevcuttur. 

Faaliyet saha ve bacınına göre çok mah
dut bir sermaye ile çalışan ve çeşitli kaynaklar
dan sermayesinin iki mislini aşan istikrazlara 
giren bu müessese mühim miktarda faiz ödemek 
tedir. Müessesenin malî durumu aşağıda gös
terilmiştir : 

Seneler Gelir f lider Zarar veya fark 

1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 

12 721 000 
23 449 000 
40 300 000 
52 812 000 
5i) 454 000 
62 896 000 
(ifi 825 000 
67 500 000 

12 967 000 
27 142 000 
43 534 000 
63 795 000 
74 232 000 
84 449 000 
84 706 000 
94 900 000 

246 000 
3 693 000 
3 234 000 
10 983 000 
14 778 000 
21 553 000 
17 881 000 
27 400 000 

Efendim millî murakabe vazifesini ifa edi
yor, yüksek mühendis. Biz tabiî samimiyetle 
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bu, rakamları yüksek ıttılaınıza arz ediyoruz. 
Şüphesiz ki, Hükümeti desteklemekte alacağımız 
tedbirlerden mühim rolünüz olacak. Kfendim 
şimdi istikbale aidolan kısmı okuyorum. 1964 
faaliyet programına nazaran ise, açık mikta
rının, bir evvelki seneye nisbetle 8 milyon li
ralık bir azalma ile 19 milyon 840 bin liraya 
tenezzül edeceği tahmin olunmaktadır. 

Yukarda şematik bir şekilde izah edilen ge
lir, gider ve zarar tablosundan anlaşılacağı 
üzere işletme açığında bâzı mühim âmiller 
rol oynamıştır. 

1. Bunlar arasında 1963 senesinde ihdas 
olunan yeni vergiler dolayısiyle müesseseye 6 
milyon 135 bin liralık munzam bir külfet yük
lenmiştir. Diğer taraftan yine aynı yılda ih
das edilen Dış Seyahat Harcamaları Vergisinin 
hem taşınan yolcu miktarına ve hem de mali
yete tesir 'ettiği bir hakikattir. Zira, artan fi
yatlar Ikarşısında bilhassa hacı namzetleri (kara 
nakil- vasıtalarını tercih eylemişlerdir. 

2. İşletme açığındaki mühim âmillerden bi
risi de, sermaye kifayetsizıliği ve finansman 
imkânlarının mahdudoluşudui'. Ve aynı zaman
da, istikraz olunan mebaliğ için ödenen faiz 
•miktarının yüksek oluşudur. Bunun da sebe
bini Yüksek Meclisinizin dikkat nazarına 
arz etmekte fayda umanım. Şöyle İd 'müessese
nin işletme açığını kapamak için Maliye Ba
kanlığının Ulaştırma bütçesine her yıl sen? 
başından itibaren vereceği mebaliğ -alıkon
duğu gibi bir hayli geciktikten sonra, ve ek
seriyetle mütaakıp sene bütçesi ile karşıla
narak doğrudan doğruya Türk Havayolları 
Anonim Ortaklığına ödenmektedir. Bu ise yeni 
uçakların servise konulmuş olması hasebiyle sigor
ta ve saire gibi masrafların ve taksitle öden
mekte olan bu uçaklara ait mubayaa bedelle
rinin faizlerinin miktarının artmasına ve bin-
netiee umumiyetle işletme açığının yükselme
sine sebeb olmaktadır. 

3. Diğer bir mühim âmil de vatandaşın işti
ra gücünün mahdudolması ve kara nakil vasıta
ları ile deniz ve demiryollarını daha ucuz bula
rak bunları tercih etmesi gibi sebeplerde rol oy
namaktadır. 

4. îşletme açıklarından biri olarak zikre
dilen uçak amortismanları haddizatında bir ne
vi hesabı masraf telâkki edilmektedir. Türk Ha-
vayollarmca amortisman müddeti 10 yıl olarak 
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I kabul edilmiş bulunmaktadır. Uçaklar bu müd

det zarfında amortize edildikten sonra daha se
nelerce kullanılabilecek bir durumu muhafaza 
ederler. Onun içindir ki, bâzı yabancı hava ulaş
tırma şirketlerince amortisman miktarlarının iş
letme hesabının teshilinde zarara kaydedilme
mesi prensibi takibedilmektedir. Bizde bunun 
aksi yapıldığı cihetle bunlar da vergiler gibi iş
letme açığını kabartmaktadır. Meselâ Türk Hava
yollarında işletme açığı olarak görülen mebaliğ 
içinde her sene takriben 13 milyon liralık bir 
meblâğ amortismanlara ait hesabı bir masraf un
suru olarak görülmektedir. 

Türk Havayollarının 1964 yılı programında 
öngörülen 19 milyon 843 bin liralık işletme açı
ğına karşılık, her sene olduğu gibi yapacağı faa
liyet neticesinde Hazineye vergi ve resim olarak 
16 milyon lirayı mütecaviz bir gelir sağlıyacağı 
hesabedilmiştir. 

I Türk Havayollarının, işletme açığını kapata
bilmesi ve ulaştırma hizmetlerini yurt içinde ve 
yurt dışında süratli, konforlu ve emniyetli ve 
kârlı bir şekilde yapabilmesi için muayyen hat
ları muhafaza ederek bu hatlarda rekabeti mu
vaffakiyetle bağlayabilecek birtakım yeni teşeb
büslere geçmesi zarureti vardır. Bunları da Ulaş
tırma Bakanlığının politikası içinde şu şekilde 
sıralıyabiliriz: Yani yapabileceğimiz havayolla-

j rı arkadaşlarımızın sorularından bir kısmı. 
Ezcümle Puling denilen, yabancı hava şirket

leri ile bâzı anlaşmalara, girerek iş birliğine git
mek hususunda aldığımız teklifleri değerlendir
mek ve icabında gerek bu şirketlere ve gerekse 
başka şirketlere teklifler vermek ; 

İkincisi; Millî Havayollarımızı içeride ve dı
şarıda takviye yoluna gitmek ve dış seferlerde 
yapılacak iş birliğinde ecnebi şirketlerle eşit 
.şartlar ve haklar içerisinde millî havacılığımızın 
itibarını artırmak ve işletme gelirlerini yükselt
mek; 

Üçüncüsü; Türkiye'nin milletlerarası büyük 
bir geçit ve hava merkezi oluşu vasfını kaybet
memek ve aynı zamanda millî havacılığımızın 
itibarını zedelememek ve bilâkis inkişafını sağ
lamak maksadiyle, iki veya daha çok taraflı ha
va ulaştırmaları anlaşmalarına gidilmesi istika
metinde çalışmalar yapmak; 

Dördüncüsü; muttal duran eski tip uçakları 
i peyderpey elden çıkarmak ve kısa mesafeli olup 
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halen kapanmış bulunan bâzı merkezler arasın
da rantabilite hesapları da yapılmak suretiyle 
seferi e i' ihdası istikametinde çalışmalar yapmak 
tır. Bu tasavvurlarımız önümüzdeki seneye ait 
tasavvurlardır. Ve .bit' kısmına da başlanmış bu
lunulmaktadır. Şimdi Devlet Hava Meydanları 
ve Türk Havayolları müesseselerine aidolan gö
rüşlerimiz ve önümüzdeki yıllara ait çalışmaları
mıza hâvi konuşmamız bitmiştir. Şimdi müsaade 
ederseniz 1) Demiryollarına geçiyorum. 

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür
lüğü : 

Türkiye'de istiklâl mücadelesinde başlıyan 
millî demiryolculuk hareketi süratle gelişmiş ve 
24 Mayıs 1924 tarihinde (506) sayılı Kanunla ku
rulan Demiryolları Umum Müdürlüğü, ol Mart 
1027 tarihinde (1042) sayılı Kanunla Devletin 
diğer idarelerinde zaruri addedilen birtakım ka
yıt ve şartlara tabi tutulmadan muhtelif memle
ketlerdeki usuller, sureti mahsusada tetkik edi
lerek demiryollarının mahiyeti hukukîyesine ve 
dünyadaki emsal tesisata- kıyasen hususi mües-
sesatı sınaiye ve ticariye gibi sık sık mütehavvil 
olan ihtiyatı ticariyeye uyabilecek malî, idari 
ve iktisadi elastikiyeti haiz bir şahsiyeti hükmi
ye haline getirilmiştir. 

Bu kanunla, sevk ve idare ve icra fonksiyonla
rı, birbirinden ayrı şekilde tanzim edilmiş ve 
ticari zihniyetle şevki idare için de İdare Mecli
si kurulmuştur. Ne yazık ki, bu şekil idare 1929 
yıkında değiştirilmiş idare Meclisi kaldınlmış-
nihayet fil 86 sayılı Kanunla 1953 yılında iktisa
di Devlet Teşekkülü haline gelen Demiryolları, 
195.°) yılma kadar mülhak bütçenin, denk bütçe 
gayreti içinde bakım ve modernizasyonuna gi
dilmeden bünye günden güne çürümeye başla
mış ve nihayet, Demiryolları bugünkü malûm 
olan hale getirilmiştir. 

1953 yılında iktisadi Devlet Teşekkülü olma
sına rağmen yine eski tutumundan kurtularak 
serbest harekete kavuşamamış kanunların, .Hü
kümetin tesiri altında Demiryollarının aleyhine 
diğer müessese ve zümreler lehine işliyen, şir
ketlerden kalma kötü itiyatlar devam ettiril
miştir. 

1953 yılma kadar devanı edegelen bu tutu
mun, demiryolarınm yeniden kuruluşu sırasında 
telâfi yolları araştırılması lâzımgelirken maale
sef, 
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1. İktisadi ve teknik ömrünü doldurmuş, 

büyük bakım ve tamir masraflarına ihtiyaç gös
terir, modası geçmiş sabit kıymetler, muharrik ve 
müteharrik edevat, sermaye olarak verilmiştir. 

2. Sermayeyi teşkil eden bu hurdaların 
amortismanı, verilmemiştir. 

3. Keza bu durumda bulunan ve sermayesi
nin tamamı sabit kıymetlerden teşekkül eden 
bu idareye efektif bir döner sermayenin tesisi 
de sağlanmamıştır. 

4. Diğer taraftan, askerî ve idari sebepler
le yapılmış olan demiryol şebekesi, iktisadilik 
gayelerine göre modernize edilmeden olduğu gi
bi devredilmiştir. 

5. Yukarda işaret edildiği gibi şirketlerden 
koparılmış olan tenzilli tarifelerden kurtulama
mış ve aynen devam mecburiyetinde bırakılmıştır. 
Burada mühim bir noktaya işaret etmeden geçmi-
yeceğim, 1950 den bugüne kadar bu tenzilli tari
felerden dolayı idarenin kaybı bir milyar lirayı 
bul muştur. 

6. işte bu suretle İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline gelen Devlet Demiryolları, memleketin in
kişaf şartları, siyasi zaruretleri, sosyal şartları 
karşısında büyük nisbette müteessir olmuştur. 

7. Hele 4 Ağustos 1958 kararlariyle Devle! 
Demiryollarının masrafları birden fırlamış, tu
tulamaz bir hale gelmiştir. 

8. Son senelerde Devlet Demiryollarının 
ömrünü doldurmuş muharrik ve mütehar
rik-: vasıtaları karşısında, karayollarındaki 
motorlu nakil vasıtalarının inkişafı büyük bir 
fark yaratmış ve modernizasyona gitmek için yar
dım görmiyen Dcmiryollan, eşit şartlar dışında 
rekabete sürüklenmiş ve bu yüzden büyük zarar
lar görmüştür. 

T.O. DD nın Genel olarak malî durumu ve 
tutumu : 

1953 senesinde iktisadi Devlet Teşekkülü man
zumesine giren Devlet Demiryolları 2,5 milyar 
liralık bir sermayeye sahiptir. Ancak yukarda 
ifade ettiğim gibi bu sermayenin % 90 mı ömrü
nü çoktan doldurmuş sabit tesislerle muharrik 
ve müteharrik edevatı teşkil eder. 

işletmenin 1954 - 1963 bilanço neticeleri dik
kate alınacak olursa 1954 senesinde yuvarlak ola
rak 942 milyon geliri, 415 milyon gideri, 1955 te 
372 milyon geliri, 329 milyon gideri, 1959 da 853 
milyon geliri, 908 milyon gideri olmuştur. 
1959 senesine kadar zaman zaman 40 milyon li-
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i'aya kadar kâr ve 4 milyon lira civarında zarar 
gösteren işletme blânçosunun, 1959 senesinden 
itibaren 54 milyon lira olarak başlıyan zarar sü
ratle artmış 1960 da 156, 1961 de 221, 1962 sene
sinde 247, 1963 te takribi olarak 238 milyon lira 
raddesinde gelmiştir. 

Bu zararların artış sebepleri, genel olarak 
4 Ağustos kararları sosyal şarjların artışı, perso
nel ücretlerinin r/r\00 nisbetinde yükselmesi, 
haksız rekabet ve bu arada 1959 - 1962 sonuna 
kadar tarife ve İşletme yönünden müessir ted
birler alınmış olmasıdır. 

İşletmenin taşıma maliyeti: 
Taşıma maliyeti 1957 de 6,76 kuruş iken 1962 

senesinde azamî haddini bulmuş ve 16.34 radde
sine yükselmiştir. 1963 de alınan tedbirlerle bu 
miktar 15,28 kuruşa indirilmiş 1964 de de 14,81 
kuruşa indirileceği tahmin edilmektedir. Maliye
tin düşürülmesinde alınan tarife ve işletme ted
birleriyle personel tasarrufu mühim rol oyna
mıştır. 

Demiryollarının mükellefiyetleri : 
Demiryollarının senede 100 milyon lira ci

varında Hazineye ödediği verginin bilhassa 60 
milyon lirasını teşkil eden Nakliye Vergisi, di
ğer taşıt vasıtalarından alınmamaktadır. İthal 
ettiği malzemenin Gümrük Vergisi de İşletmece 
karşılanır. Bâzı arkadaşlarımız kara vasıtaları 
da bu kadar vergi ödüyor diyorlar. Fakat nisbet-
ler mukayese edildiği zaman bunun % ^ ui ' n ^ 
vermedikleri anlaşılmaktadır.. 

Maliyet altı taşımaları : Arkadaşlarımızın 
en azından üzerinde durdukları mühim nokta 
hırdan birisidir. 

Devlet himaye ettiği nakliyatın maliyet altı 
tarifelerinden yukarda bir münasebetle arz edil
diği gibi 1950 - 1962 senesine kadar bir milyar 
ellialtı milyon liralık gelir noksanı, Demiryolla
rının Hazineye endirekt yardımı olarak tecelli 
etmiştir. Halbuki bu yüzden açık veren işletme
nin zararını Hazine % 7 faizli borçla karşılamak
ta ve Demiryolları zarar eden müessese muame
lesi görmektedir. Modern işletmecilik anlayışın
da Devlet kendi isteğiyle yaptırdığı maliyet altı 
taşımalarda bu açığı karşılamaktadır. Bunun 
prensibi plân çalışmalarında da kabul edilmiş
tir. Fakat henüz tatbikatına başlanmamıştır. 
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Bu açıkları (kapamak için alman işletme ted

ibi itleri : 
Nakliyatta ütülizasyonu 'artırmak, rotasyonu 

düşünmek, yükleme, boşaltmada modernizasyo
na gi'tunek (eleıktrifilkasyon, dizeliizasyon, teleko
münikasyon ve sinyalizasyon ığiıbi) modern de
miryolculuk sistemlerinin çalışmalarına hız ve
rilmiştir. 

Ezcümle dizel lokomotifleri getirtme teşebbü
sü kuvveden fiile ıçukmak üzeredir. Elektrifikas
yonda birindi merhale olan 'Haydarpaşa - Gebze 
.çalışmaları ilerlemiştir. 

Sinyalizasyon liçin ilgili firma ile anlaşmaya 
varılmış ancak ıbu anlaşmanın finansman kay
nakları itenim edildiği zaman mukavele yürür
lüğe girecektir. Bu imkânları süratle bulmaya 
çalışıyoruz. 

Tarife tedbirleri : 
Denilryo.Harrnm .gelir menıbaı olan nalkül üc

reti politikası 'vatandaşın ödeme kabiliyetiyle 
•hizmetin maliyet i muvazenesii içinde yürütül -
inektedir. 1963 senesi yıl başında modern ve 
tenziilli yük (tarifeleri yürürlüğe /konmuş, 1 Mart 
1963 te de büyük tenzilâtlı yolcu tarifeleri ih
das edilmiştir. Yük ve yolcu da senelerden beri 
kaybedilen trafiğin tekrar Demiryollarına dön
meye başlaması sağlanmıştır. .Bilhassa uzak me
safe yolC'UBu bugün Demiryollarını .ekseriyetle 
tercih etmektedir. Demiryollarında tarife ted
birleri ve işletme tedbirleri verimlilik esasına 
dayanmaktadır. Ayrıca boş istikametlere gi
den yük vaigonları için de yeni bir tarife siste
miyle bu boş valgonlar doldurulmaya 'gayret 
edilmektedir. Ve bu şekilde boş giittiği yerden 
tenzilâtlı tarifelerle dolu ıgelmesi yoluna gidil
mektedir. 

5 Yıllık: Plânın gelire tesiri : 
5 Yıllık Kalkınma Plânında yer âlân yatı

rımlar genel olarak demiryollarının bir yenile
me ve modernizasyon plânıdır. 5 yıl içinde ya
pılması tasarlanan yatırım toplamı bir milyar 
sekizyüz milyon lira tutarındadır. 5 Senelik 
Plânın her sene demiryolu verimliliğine yapa
cağı tesir beşinci yıl sonunda senede 236 mil
yon liralık bir gelir artışı arz etmektedir. 

1964 yılında yapılacak yatırım işleri : 
1964 yılı yatıran programı : Arkadaşlarımız 

bunu bilbassa istemişlerdi, arz ederim. 
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Milyon küsur 

Yol yenilemelerine 
Makaslara 
Yük vagonlarına 
Yolcu vagonlarına 
Fa'brika tevsii erine 

63.4 
13.11 
35.8 
15.9 
18.— 

ve diğer işlerle 'beraber program olarak 1267.4 
ıinilyon liralık bir yatırımı derpiş etmektedir. 
Bu programın aksaksız tatbik edilmesi için 
malzeme teminiyle ilgili işler plânlanmış ve dış 
yatırım, miktarı 86.7 milyona lıaliğ olan işlerin 
piyasaya intikaline başlanmıştır. Bunun dışın
da da'hilî siparişler ve tatbikalta geçilmiştir. 

Mevzuat çalışmaları : 
Demiryolları Nakliyat [Kanunu ühzaratı ta-' 

marnlanmış Yüksek Meclise arz edilmek üzere
dir. IBıı suretle 90 senelik tşletme Nizamname
si kalkacak ve üçüncü şâhıs Ihukukunu demir
yolu nakliyatında teshil eden modern anlayış 
t n Ilı a kk uk e d e c ekti r. 

Demiryolları Teşkilât Kanunu çalışmaları 
nihai safhasına gelmiştir. Doktor Frolme'nm 
/hazırladığı nülıai rapor ve demiryolları müte-
Ihassıslarmm çalışmaları tamamlanmıştır. Bü
yük Meclisten reorganizasyon kanunu çıkınca 
l)iı ana kanunun ışığı altında huzurunuza, ge
tirilecektir. 

PTT Genel Müdürlüğüne geçiyorum. 
PTT Genel Müdürlüğü : 
Tarihçe 
PTT hizmetleri muhteva ve çeşitleri itiba

riyle 'muhtelif safhalar geçirmiş ve 100 yıldan 
fazla 'bir zamandan iberii kurulan millî teşkilât
lar tarafından ifa olunmuştur. 

Yurdumuzda ilk muntazam posta 'hizmeti 
1840 yılında, faaliyete başlamıştır. Bunun 1856 
Kırım Harbinde Icullanılan telgaıif hizmeti, 1871 
de umuma açılmıştır. 1911 de de telefon hizme
ti takibetımiştir. 1925 te ise otomatik telefon 
h iz m eti b aışl am ıştır. 

19M de Posta ve Telgraf 'Telefon Nezareiti 
halinde olan teşkilât 1. yıl sonra Umumi Müdür
lük olmUş 've 193:3 yılma kadar Umumi Muva
zene bütçesi içerisinde faaliyetine devam et
miştir. 

19İ33 yılında Teşkilât (Kanununun çıkarılma
sı ile 1953 yılma kadar müllhak 'bütçeli 'bir ida
re halinde kalmıştır. 
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Halen PTT idaresi 1953 yılında çıkarılan 

61146 sayılı Teşkilât Kanununa, göre 'bir İktisa
di Devlet Teşekkülüdür. 

Malî durum : 
Teşkilât Kanunu ile tahsis edilmiş 300 mil

yon lira itibari sermayenin halen U28.:3 milyon 
lirası Hazine İtarafmdan ödenmıiıştir. 

1955 yılından 1963 yılı ısonuna kadar 400 
milyon, lira tutarında yatırım yapılmıştır. 

PTT İdaresi İktisadi Devlet Teşekkülü ol
duğu günden bugüne kadar 150.4 milyon lira. 
kâr »ağlamıştır. 

PTT nin gelirleri : 
1963 yılında- : 

(Milyon lira 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Çeşitli kaynaklar 

(134.5 
64.3 

2412,0 
18.7 

olmak üzere 
fOem'an gelir Itutarı 459.(5 

milyon liradır. 
Aynı yılın masraf yekûnu 443.6 milyon lira 

olduğuna «;'öve İdare 15 milyon liralık 'kâr sağ
lamıştır. 

iA'çıklar : 
'Halen mer'i olan bâzı kanunların yüklediği 

mükellefiyet dolayısiyle, İşletmenin, posta llıiz-
mçitlerinden 14-15 milyon lira telgraf ve telefon 
hizmetlerinden de 9 milyon lira olmak üzere 
cem'an 25 milyon lira civarında bir gelir kaynı 
bulunmaktadır. 

Yatırımlar : 
'Tetkikinize arz olunan PTT İşletmesinin 

1964 yılı iş programı birinci 5 Yıllık Kalkınma 
Plânı, yapılan tatbikatın ilk yılından elde edi
len tecrübeler de göz önünde 'bulundurularak 
ve dalha fazla bir yatırım hacmi ihtiva edecek 
şekilde (hazırlanmış bulunmaktadır. 

1964 yatırım rprograımı 209 milyon lira olup 
1963 yılı yatırımlarına kıyasen 59 milyon lira
lık bir fazlalık arz etmektedir. 

Öz ve yabancı kaynaklardan sağ]anacak im
kânlar nislıotinde PTT pogrammm tamamen 
tahakkuk ettirilmesini teminen İşletme her 
türlü gücü değerlendirecek ve kalkınma (hızını 
en yüksek seviyeye ulaştırmak için 'bilûmum va
sıtalarından istifade edecektir. 
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1964 yılında yapılacak işler aşağıda göste

rilmiştir : 
'Arkadaşlarımızm sorularma cevaben. 
1. 48 muhtelif mahalde PTT işletme ve te-

1 ekomünikasyon binaları yapılacaktır, 
2. İstanbul, Ankara, izmir ve muhtelif şe

hirlerde : 
56 Oİ50 'hatlık 'telefon santrali tesis ve tevsi 

edilecektir. 
3. 350 İmi hatlık otomatik ve C.IB., M.O.P». 

santrallerin tevsii 've tesisi ile telekomünikas-
yoıı fabrikası tesisi ele alınacaktır. 

4. 'Muhtelif mahal şehirlerarası ve kuran-
portör tesisleri yapılacaktır. 

5. Otomatik teleks santral makinaları (250 
abonelik) tesis edilecektir. 

6. 80 ma'hal 'havai hat tesis -ve tevsii yapı
lacaktır. 

202 000 hatlık telefon tevsii mevzuuna ge
lince : 

a) 20.11.1963 tarihinde teklifler alınmıştır. 
1)) 'Teknik Heyetçe tekliflerin tetkiki de

vam etmekte olup Mart «onuna kadar neticelen
diril meşine çal ışıtaeaktır. 

e) 13 firma ihaleye iştirak etmiş, bunlar
dan : 

Nippon E.ıC. Japonya, 
Nordren E.C. Kanada, 
L.M. Ericsson isveç, 
L.M.'T. Fransız, firmaları teçhizatın tamamı

nı ve fabrika için komple teklif vermişlerdir. 
Diğer firmalar projenin 'nâzı kısımları için tek
lif vermişlerdir. 

1964 yılında dağıtılacak telefonlar : 

Anka ra 
Tzmir 
istanbul 
Diğer veri e i 

I elefon dağıtılacaktır. 

.Iı2 000 
7 000 

22 000 
15 500 

Yekûn 56 500 

1964 yılındaki 
a) Santraller 

Ankara. 
tzmir 
istanbul 
Adana 
Mersin 

yatı rımlar : 

ı!2 000 
7 000 

22 000 
2 000 
2 000 
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Afyon 1 000 
iskenderun l' 500 
(Bursa 3 000 
Diyarbakır 1 000 
'Kayseri 1. 500 

(hatlık santraller yapılacak, bunlara paralel 
olarak şelhirleriçi şebekesi tesis ve tevsiatı ya
pılacaktır. IBunlar da içinde bulunduğumuz se
ne içinde gerçekleştirilecektir. 

Kuranportör : (kanalları 'örten bir cihaz) 
malûmuâliniz. 

Adana, iSaımsun, Konya, Kayseri, Kastamo
nu, Muğla, Ankara, Trabzon, Gaziantep, istan
bul, !Erzurum, Adapazarı, Ordu, IBolu, Eskişe
hir, (Manisa illeri dâhilinde 64 mahalde 3, ve 52 
mahalde 12 kanallı kuranportör sistemi tesis 
edilecektir. iBu Yüksek Plânlama Kurulunun 
plânı dairesince yürütülmektedir. 

Teleks santralleri : 
Ankara, istanbul, izmir, Adana arasında 

otomatik teleks santrali ve şebekesi yapıla
caktır. 

REFET AK&OY (Ordu) — 1968 yılındaki 
PTT gelirlerinin miktarı ne kadardır? Lütfen 
tekrar eder misiniz? 

ULAŞTIRMA I B A K A N F FERİT ALPİÎH-
KENDER (Devamla) — ıHay hay arz edeyim. 
Yani cem'an yekûn-mu istiyorsunuz? 459,5 mil
yon liradır. Bu aynı zamanda gelir ve kârları
dır. 1963 yılının netice kârı 15 milyon liradır. 

Denizcilik Bankası T.A.O. lığı Genel Mü
dürlüğü : 

(Memleketimizin karasulariyle diğer memle
ketler arasında deniz nakliyatını temin maksa-
diyle 1843 tarihinde Fevaidi Osmaniye namı 
altında kurulan 've mu'htelif tarihlerde îdarrei 
Aziziye, Idarei Malhsusa, iSeyrüsefain idaresi, 
Osmanlı Seyrüsefain idaresi, Türkiye Seyrise-
fain idaresi, Denizyolları, Akay ve Fabrika ve 
Havuzlar idaresi, Denizbank, Devlet Denizyol
ları işletmesi Umum. Müdürlüğü, Devlet Deniz
yolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 
namları altında ve birbirinden değişik hukukî 
statülerle faaliyet gösteren bu ımüessese 1.3.(1952 
tarihinde 5842 sayılı Kanun ile (Denizcilik Ban
kası 'Türk Anonim Ortaklığı) namı ile hususi 
hukuk 'hükümlerine tabi olarak teşekkül etmiş 
bulunmaktadı r. 
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(Bankanın kuruluş gayesi : Türk sularında 

ve yabancı denizlerde ulaştırma işlerini ve bu 
işlerle ilgili Iher itürlü teşebbüslerle kanunda 
gösterilen diğer hizmetleri yapmaktır. (Banka 
kendisine tevdi edilen işleri ya doğrudan doğ
ruya yapmaya yalhut sermayesinin yarısından 
fazlasına katılmak .suretiyle kuracağı anonim 
ortaklıklara yaptırmaya yetkilidir. 

•Bankaya kanunla 'tevdi edilmiş olan hizmet-
lar şunlardır : 

a) Türkiye kayıtlarında ve yabancı sular
da (her türlü yolcu, yük ve (hayvan nakliyatı 
yapmak, 

<b) 3004 sayılı Kanun gereğince kendisine 
verilecek iskele, rıhtım ve kanalları işletmek, 

c) Van Gölü işletmesinin (ize! Kanununa 
göre işletmek, 

d) Küçükle ekmece ile Tirilya arasındaki 
mevhum hattın doğusunda kalan 'Marmara böl
gesiyle Karadeniz Boğazı ve Haliç'te ' ve iz
mir'de Foça ile Ahırlı arasındaki mevhum hat
tın ıgüneyiııde kalan izmir Körfezinde Şehir 
Hatları hizmeti yapmak, 

e) istanbul, izmir ve Trabzon limarilariyle 
Bakanlar Kurulu karariyle kendisine tevdi edi
lecek diğer limanlarda 'her türlü yükleme ve 
boşaltma ve aktarma (hizmeti, ikrakİye ve su iş
leri, ambarlama ve yolcu salonları tesis etmek, 
palamar ve şamandıra tesis ve işletilmesi, kıla
vuzluk işletmesi; yapmak, 

f) Türkiye kıyılarında kurulmuş ve kuru
lacak fenerler, radyof arlar, deniz işaretleri, sis 
düdükleri ve benzeri kıyı emniyeti cihaz ve te
sisleri kurup işletmek, 

g) (Bütün denizlerde 'gemi kurtarma ve yar
dım işlerini yapmak, 

h) ıGemi ve diğer deniz araçları inşa, ta
mir, tadil ve havuzlama işleri yapmak, 

i.) (Sigorta muameleleri yapmak, 
,j) Turizm ve spor işlerinin denize ait kı

şı mlariyle ilgilenmek, 
Arkadaşlarımız, Yaılo'va Kaplıcaları ile ne

den illgilenir, (buyurmuşlardı. işte 'bu maddeye 
istinaden ilgilenmektedir. 

k ) Deniz sağlık ve sosyal yardım müessese
leri kurmak. 

IBu hizmetleri yapmak (gayesiyle (Banka aşa
ğıdaki işletmeleri kurmuştur : 

a) Denizyolları işletmesi, 
b) Van Oölü İşletmesi, 
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e) İstanbul Şeflırr Hatları işletmesi, 
d)' 'istanbul, izmir, Trabzon, Giresun Li

man işletmeleri, 
e) Kıyı Emniyeti İşletmesi, 
f) Gemi Kurtarma İşletmesi, 
g) Haliç, Camialtı, Hasfcöy ve Istinye ter

saneleri, atelyeleri, 
v) Yalova Kaplıcaları İşletmesi, 
i) Bankanın ayrıca banka muamelâtı ile 

iştigal eden yirmidlört şubesi mevcuttur. Bunun 
dışında gerek umumi ıgerekse yardımcı mıevızu-
ları ihtiva eden Genel Müdürlükte çeşitli işleri 
gören Merkez Teşkilâtı vardır. 

Faaliyet durumu : 
1952 senesinde teşekkül eden 'bankamızın 

buigüno kadar selef idarelerden devralmış ol
duğu filo 11 senelik devire zarfında aşağıdaki 
inkişafı kaydetmiştir. Bunların bir kısmını Ihas-
federek geçiyorum. 

1952 senesinde (şilepler dâlhil) 18.2 aded ve 
(233 079 gros tondan ibaret bulunan filo ,1962 
nihayetinde 163 adede ve 344 353 gros tona 
yükselmiştir. 

Bu filodan 18 aded ve 13 85'7 gros tonluk 
muhtelif şilep, gemi tersanelerimizde inşa edile
rek Ibizmete konulmuştur. Bunların Iharkinde 
olarak 115 000 ton kapasiteli yüzer kavuz (tersa
nelerimiz ihtiyacı için), Salıpazarıhdaki antre
poların ıönünde yapılan perde Ibina iş büroları 
'birinci kısmı, Kabataş, iSirkeci, Üsküdar araıba 
vapur iskelesi, Kadıköy'deki Köprü - Kadıkiöy 
iskelesi inşa. edilmiş ve faaliyete geçirilmiştir. ' 

Sermaye durumu : 
Bankanın itibari sermayesi 500 mlilyon lira" 

olup bunun % '51 ini teşkil eden 255 milyon li
rası (A) grupu (Hazine) ve % 49 unu teşkil 
eden '245 milyon lirası da (B) grupu ('gerçek 
ve tüzel kişilere) ait 'bulunmaktadır. Bu serma
yeden (A) grupunutı tamamı ve (B) ıgrupunun 
241.7 milyon lirası ödenmiş ve bu ısuretle öden-
ımiş sermayemizin yekûnu 4f>6.7 milyon küsur 
liraya yükselmiştir. 

Gelir - gider durumuna gelince arkadaşlar : 
19(52 senesinde teşekkül eden 've ilk yıllarda 

netice hesaplarını cüzi kârla kapatan bankamız 
bilhassa son beş yıl zarfında kârlı duruma •geç
miş ve bu müddet içinde cem'an 1311,5 milyon 
lira safi kâr sağlamıştır, 
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Ancak, 1963 yılından itibaren neticeler men

fi istikamette yönelmiş bulunmaktadır. 1963 yı
lı program! arına nazaran 580,2 milyon lira sar
fiyat yapılacağı, 'hasilatın 577.9 milyon liraya ' 
ulasacaığı ve neticenin 2.2 .milyon ıliına zararla 
kapanacağı tahinin edilmişken, sarfiyat prog
ramının '% 0.5 noksaniyle ve Ihasılat programı- ' 
nm % 3.5 noksaniyle tahakkuk edeceği ve ne- ' 
t içenin ise 19 milyon lira civarında zararla ka
panacağı beklenmektedir. 
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1964 yılı iş programlarına göre de sarfiya

tın 634.8 milyon lira, (hasılatın 605.1 ımi'lyon li
ra ve neticenin ise 29,6 milyon lira zararla ka
panacağı talhmiıı edilmiştir. Ancak, yeni liman 
tarifelerinin 1964 yılı 'başından itibaren uygu
lanmaya başlanması halinde cem'an zarar mik
tarı 9 milyon liraya düşeceği beklenmektedir. 

Bankanın 1952 - 1902 gelir - gider ve kâr 
ve zarar durumunu gösterir tablo aşağıdadır : 

(Seneler 

1952 
1053 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1969 
1960 
1961 
1962 

Gelir -
'Gelir 

88 '333 000 
124 378 000 
178 '862 000 
196 889 OOO 
205 146 'OOO 
232 515 '000 
314 644 000 
488 658 000 
493 776 OOO 
507 805 000 
541 809 '000 

'gider cetveli 
Gider 

88 794 OOO 
124 398.000 
178 779 000' 
206 020 000 
220 292 000 
237 426 000 
289 306 OOO 
435 638 000' 
457 702 000 
49(2 953 000 
,139 546 000 

25 

Kâr 

3$ 000' 
180 OOO' 
1313 000 

— 
— 
— 

338 000 
53 0115 000 
36 074 000' 
(14 
2 
852 OOO 
263 000 

Zarar, 

.— 
— 
.— 

9 131 OOO 
15 146 000 
4 9İ1İ OOO 

• — 

— 
.— 
• — 

i — 

h>o4 yılında yapılmadı plânlanan yatırımlar: 
1964 yılında plânlanan yatırımların en 

mülhimleri aşağıda verilmiştir. 1964 yılında ne
ler yapılacak diye arkadaşlar sual buyurdular. 
Şimdi bunları okuyorum. 

1964 yılında intacedilecek işler arasında : 
2 aded araha vapuru yapılacak, 
(Kadeş Ve Etriisk vapurlarının tadil ve ta

mirleri, 
4 aded beheri 150 beygir takatinde işçi mo

toru, 
33 aded muıhteliıf tonajda saç mavna ve di

ğer liman vafcıta ve teiçjhizatı, 
2 aded 50 beygirlik tpuvanitör motora, 
Hastane ve Salıpazarı iş bürolaan inşaatı, 
Üsküdar iskelesi 'bina inşaatı, 
10 aded kılavuz ve. 6 aded palamar motoru, 
Tersaneler için dökümhane, muhtelif kreyn 

vo tezgâhlar. 

1964 yılında başlanacak işler .arasında : 
1 aded otomobil feribotu ve yanaşma iskele

leri, Yunanistan ile Türkiye arasında işliyecek, 
turizmi teşvik gayesiyle. 

2 aded aralba vapuru, 
2 aded açık deniz tahlisiye moturu, 
1 aded gemi kurtama gemisi, 
Şehir Hatları yolcu ve aralba vapuru is

keleleri, 

Tersaneler için muhtelif kreynler, tezıgâhlar 
ve diğer atelye 'binaları. 

(Bulunmaktadır. (Bankanın hu yatırımlar için 
sarf edeceği meblâğ 104 116 000 liradır. 1963 
yılındaki yatırım programı 86 milyon lira ci-
va.rmda idi. 

Bankanın 1964 yılı faaliyetlerine ait ted
birler : 

1963 yılında olanlara başlanmakla beraber 
ayrıca şişkin kadrolardan bahsedildi. Bu şişkin 
kadrolar hakkında çeşitli dedikodular çıktı; 

Onun şimdi en ısalhihini arz ediyorum. 
a) Şişkin kadrolar iazaltilmakta ve emekli

liğini doldurmuş ve emekli olanlardan hizmet 
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kalpliliği olmıyan kadrolardaki memur ve diğer 
personelin kanuni yollarla peyderpey tasfiyesi 
cihetine 'gidilecektir. 

•BAŞKAN — Lütfen (müdahale etmeyin. 
ULAŞTIRMA MA/KANI FERİT ALPIİS-

TCMNDER (Devamla) •— Yulardır randıman 
•veri»üyen personel tazminatları verilmek sure
tiyle tasfiye edilmektedir. Bu kahil personel 
adedi az olmakla beraber (Bankadan ayrılışları 
diğer personel üzerinde müspet tesir yapmak
tadır. 

ıR'ir. arkadaşımız vazife kargılığı olmıyan ne
dir, dediler. Vaktiyle vazifesi varmış. O fonk
siyon bitmiş, vazifesiz kalmıştır. Emekli müd
detini doldurmuştur. Yaş haddine yaklaişmış
tır. İBıı şekilde olanları /tasfiye ediyoruz. 

c) Mullııte'lif iş .sahalarında çalışan, perso
nel kısa vadeli kurslara tabi tutulmakta yalhut 
ıgece 'mekteplerine devam!arı sa ğlanmialktadır. 

•d) Fazla mesai ile çalışmalar işin ioahma 
uygun 'olarak tertibedilmektedir. 

e) ıSen el erden beri verile'gel inekte olan Şe
hir Hatları pasoları Şehir Hatları ücret tarife
si hükümleri dâhilinde olmak üzere dağıtılmış 
ve diğer bütün yolcu ve araba vapuru pasoları 
k aidinim iş tir. 

h) (t'ç ve dış haltlar tarifeleri yeniden ayar
lanarak dış .memleketlerden gelecek turistlerin 
iç hatlar ile iltisakı teinin edilmiştir. 

i) Şehir Hatlarından randıman veraüyen 
iskeleler ve seferlerin kaldırılmasına başlanıl
ın işitir. 

,İ) Yeni banka şubeleri açılmakta ve ciddî 
şekilde banka muameleleri artırılmaktadır. 

(Denizcilik iBankasınm umumi durumu ve 
önümüzdeki sene yapmak istediği işler bunlar
dan ibarettir. 

IUJB. Deniz Nakliyatı Türk Anonim Şirketi 
veya diğer adiyle Şilepçilik .Şirketi 

5-842 sayılı Denizcilik Bankası Kuruluş Ka
nununun 4 ncü .maddesinde yazılı (Türk Ve mil
letlerarası sularda yük nakliyatı yapmak, ikin
ci derecede yolcu taşımak ve buna müteferri 
sair hizmetleri) ifa etmek üzere 1955 yılında 
110 milyon lira itibari sermayeli hususi hukuk 
hükümlerine tahi bir Anonim Şirket olarak te
şekkül etmiştir. 

ıSeıımayesinin % 5li i Denizcilik Bankasına, 
% 48 i Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
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ve % d i muhtelif millî bankalarla İktisadi Dev
let Teşekküllerine ait bulunmaktadır. 

Şirket kurulduğundan hugüne kadar devam
lı inkişaf kaydetmiş ve 1960 yılında T.F.C. fir
masından almış okluğu ;24 milyon dolarlık Ha--
zine kefaletine bağlı kredi ile yeniden 10 .aded 
'«••emi ve tanker inışa ettirmiş ve saltınalmıştır. 
Bu suretle Şirketin elindeki gemi tonajı 25;7 000 
D.W. tona yükselmiştir. 

Halen Şirketin elinde ve (faaliyet halinde 32 
aded kuru yük gemisi ve 4 aded tanker (mev
cuttur. 

Şirketin başlıclı sefer yaptığı haltlar şun
lardır : 

a) Şimali Avrupa hattı (Hamburg, İBre-
ıııen, Anvers, Rotedram ve tnigiltere limanları), 

b) Akdeniz hattı, 
<•) Adriyatik hattı, 
d) Amerika hattı. 
Bu'hatlarla müntaizanı sefer yapılın akta olup 

yük durumuna göre gerek bu limanlara ve ge
rekse bunların dışında her harigi bir limana 
tramp yani (zuhurat) seferleri de yapılmakta
dır. 

Şirket kuruluş tarihi olan 1955 yılının ilk 
altı ayında bilançosunu 3 40Ö 000 lira kârla 
kapatmış ve hu kâr 1960 yılma kadar artan bir 
nispet dâhilinde yükselmiş olup 1960 yılında 
34 486 000 lirayı bulmuştur. Kâr 19611 yılında 
10 milyona düşmüş 19612 de ise maalesef 
45 495 OOO lira zarara müncer olmuştur. 19:61 
yılında kârın birdenbire düğmesi ve 1962 yılın
da Şirketin zarar etmesinin bellibaşlı âmilleri; 
Türkiye'de denizde yük nakliyatının libere 
edilmiş olması ve bütün dünyada hüküm .süren 
navlun krizinin de had safihaya iginmiş hültın- •' 
maşıdır. , 

Şirket bu şartlar muvacehesinde zararı ön
lemek 've kârlı hir durulma geçebilmek için lü- ; 

zumlu bütün tedbirleri lalmış ve 196ı3 yılı bilân-' 
çosunda bu zararı tamamen bertaraf etmiştir. 
Ancak 90 milyon liralık ohligasyon faizi ve hur
da, ;gemi satışlarından doğan ve devre faaliye
tiyle alâkası buhınmıyan zararlar dolayısiyle 
bilançosunu 1963 te 15,5 milyon lira zararla ka- • 
patmışıtır. 

Bu neticeyi elde etmek için Şirketçe acınan 
tedbirlerin baslıcaları şunlardır : 

a — Vcriıinlıi olan Amerika ve Şimalî Avru
pa seferleri 'artırılmıştır. 
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b — Masraflarda bir evveldi yıla nazaran kı

şı ıütı yapılmıştır. 
e — İktisadi Devlet Teşekkülleriyle sıkı ve 

ticari bir işbirliği yapılarak gemilere bu mües
seselerin yükleri temin edilmiştir. 

1964: ite şirket çok verimli bir hâle ıgelmıiş bu
lunan Amerika hattını beslemek üzere Atlantik 
•tipi iki ıgemi mubayaasını tasarlamaktadır. Bu 
gemiler alındığı takdirde şirketin kâr aniktıarı-
ran yükseleceği kuvvetle tahmin olıınıinalktadır. 
Arkadaşımızın biri okurken sordu; 1961 de ne
den bir milyon İka almıştır diye. Kısaca sualle
rine karşı şunu da arz edeyim. Beynelmilel sa
bada 6 Haziran 1961 (tarihinde bir liberasyona 
gidildi. Yani gemilerin FOB şekilde eşya taşı
maları menedildi. Şilepler ve gemiler serbest 
olacaklardır. Pazarlıklarda tamamen ticari re
kabet hâkim, olacaktır. Hiçbir Devlet ve hiçbir 
Hükümet FOB siparişlerinde bıılummıyacaktu' 
ve 'mutlaka kendisi ihracatını kendi gemileriyle 
zorlamaya gitmiyecektir. Böyle beynelmilel bir 
anlaşma yapıldı. Bunun büyük bir tesiri olmuş
tur. Biz de buna riayet etmeye' mecburuz. Çünkü 
beynelmilel kodu kabul etmiş ve onıa girmiş bu
lunmaktayız. 

Şimdi Yüksek Denizcilik Okulu hakkında ar
kadaşlarımız sordular; cevap arz ediyorum. 

Yüksek Denizcilik Okulu : Muhterem arka
daşlar;. 

Herhangi bir .müessese bir fikir kaynağına 
dayanmadıkça omu idare edenler bir filkir oca
ğından yetişmedikçe bu müessesenin ilmî esas
lar dâhilimde ve verimli olarak çalışmıası müm
kün değildıir. İşte, Yüksek Denizcilik Okulunu da 
biz bu bakımdan ele almış bulunımaktayız. Yük
sek Denizcilik Okulu bugün Deniz ticareti gemi
lerimizde çalışan birçok gemicilerin ve Denizci
lik Bankası, D. B. Deniz Nakliyat Şirketi ve ar
matör gemilerinde çalışan birçok kıymetli per
soneli yetiştirmiştir. Ama, ilerleyen teknik kar
şısında bu personelin 'taımaanen ihtiyaca kifayet 
ettiği iddia edilemez. Nitekim Amerika'lı dostla
rımızın göndermiş olduğu Mr. Eiseniberger is
limdeki bir profesör ide bize verdiği raporda bu
nu belirtmiştir. Onım için, Yüksek Denizdik 
Okulunu döner sermayeli, hükmî şahsiyeti haiz 
muhtar bir akademi haline getireceğiz. Ve hem 
birçok tamirat, inşaat yapacak, hariçten sipariş 
kabul edecek ve hem de kâr temin edecektir. 
Hem de birçok deniz 'ticareti alanında ilmî bir 
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müessese olarak tarafsız ıbir fikir ıbey&raeden. ra
kam rolünü oymyacaktır. Bumun bir hazırlık 
kısmı, deniz küçük zabiti yetiştiren bir kısmı 
ilâve ediliyor. Deniz zabit okullu teknik bilgilerle 
daha ziyade aımaiî bilgileri haiz, haıtJtâ Denizci
lik an'anemize, muaşeretimize uygum deniz içti
mai dersleri okutan iki sınıflık bir kısım olacak
tır. Bunlar gemilerde 2 ilâ & sene çalıştıktan 
sonra bir müsabaka imtihanı ile Yüksek Deniz
cilik okullarına (girebileceklerdir. 

Onu da son İstanbul seyahatumda, bilhassa 
armatörlerden ,hem de bir çok gemi, deniz adam
larından aldığım bir şikâyeti ftesbit etıtim, değer
lendirdim, kanuna ekliyerek pek yakında kanu
nu Yüksek Meclise sevk edeceğiz. 

Yüksek Denizcilik okulundan ıbahsetıtikten 
sonra, şimdi de Yüksek Denizcilik okulu gemi
sinden bahsetmek isterim. Yüksek Denizcilik 
Okulunun kurucusu rahmetli Ham it. Naci'nin 
hâtırasını "tazizen eski ibir gemimizi okul gemi
si baıline getirdik. Bu yaz aylarında okul gemi
si olarak emre ve hizmete girecektir. 

Oelelim armatörlüğe; kıymetli arkadaılaın-
•mı z bu mevzu üzerinde büyük ıbir hassasiyetle 
durdular; hassasiyetleri yerindedir, kendilerine 
teşekkür ederiz. Fakat şunu da kendilerine söy-
liyeliım iki, Üçüncü Koalisyon Hükümeti de aynı 
hassasiyetle bu konu üzerinde durmaktadır. 

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ve 2 yarım 
adaya istinadeden memleketimizin coğrafî mev
kiine göre birinci derecede bir demiz ticaret filo
suna sahibolması tabiîdir. Eskiden denizcilik 
sahasında ecdadımızın bize verdiği çeşitli ve 
zengin örnekler vardır. Bunun eserlerini yakın 
ıtarihimlizde serbest Türk gemiciliğinin uzak de
nizlerde ve Atlantik aşırı ülkelerde Türk Bay
rağını nasıl dalgalandırdıklarını görmüş ve işit
miş bulunuyoruz. Armatör gemicileri dediğimiz 
bu serbest teşebbüs sahipleri maalesef bugün 
mevcudiyetlerini kaybetmekte ve kendileriyle 
beraber yalnız memlekete giren gelir ve kazanç 
değil aynı zamanda bir varlık da yok olmakta
dır. 

Üçüncü Koalisyon Hükümeti Türk gemicili
ği ve denizciliğini hürriyet i$nteta İnalı kalkm-
'înanm temel şartlarından biri olarak görmekte
dir. Bunun 'için (Meclise pek yakında getireceği
miz demiz kredisiyle armatörlere: 

1. — İşletme kredisi, 
2. — Tamirat ve ifcgaat kredüsi, 
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3. — Malzeme ve gemi ısatınalanıa (kredisi. 

olmak üzere az faizli nizım vadeli yeni bıir foredi 
sağlatmak üzere bir ikamın tasarısı hazırlanmış
tır. ;Bu Ulaştırma Bakanlığının yapınaik üzere 
bıüunıduğu reformların ıbeİJki en biiyiMerindıcn 
biri olacaîktır. 

BAŞKAN — Bitti mi Sayın Bakan?.. Bâzı 
arkadaşların soruları var. 

ULAŞTIRMA BAKANİ FERİT ALPlS-
KENDER (Devamla) — Hayır efendim, bir da
kika. 

Efendim; evvelâ bütün arkadaşların büyük 
, bir hassasiyetle üzerinde durdukları 33 dizel lo

komotif konusunu, müstakillen Yüksek Meclise 
arz ve izah etmek isterim. 

Şayanı şükrandır ki, bu hususta bütün par
ti grupları aşağı - yukarı aynı görüşe sahip bu
lunmaktadırlar. , 

Şimdi muhterem arkadaşlar; tarihçesini de
ğil; benim mesuliyet makamına oturduğum gün
den bugüne kadar olan safahatını arz edeceğim. 
Geçmişini bırakacağım. Çünkü muhterem Mem-
duh Erdemir, aynı zamanda benim icraatım aley
hinde tenkidde bulundular, bir nevi müdafaa 
mevkiine beni soktular, o itibarla kendi, başla
dığım günden itibaren, sizleri yormamak şartiy-
le, vesikalara istinaden bu ciheti arz edeceğim. 
Ümidederim ki sizlerin yüksek kavrayış ve anla
yışı ile bu mevzuu bu Millet Meclisinin huzu
runda tarihe gömmüş olacağız. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz 
bir Meclis tahkikatı yapılmıştı. Bu tahkikat so
nunda Ulaştırma Bakanlığı bu meseleye el koy
muş bulunuyor. Ben Bakanlığa gittiğim za
man AID den gelen bir mektup vardı. General 
Motors lehine yapılan ihaleyi bozuyor, ihaleyi 
bozmuştur. Şimdi bu ihale neden bozulmuş, ni
çin bozulmuştur? Çok kısadır, yarım sayfalık
tır, şimdi bunu okuyayım, sonra suallere ce
vap vereyim. 

«Mezkûr kredi tahtında temin edilecek fonlar
dan mubayaa edilecek 33 dizel lokomotifine ait 
ihale kararma atıfta bulunuruz. 

1. Teklif veren bütün firmaların TCDD ta
rafından hazırlanmış ve AID tarafından tasvib-
cdilmiş gerek idari gerekse teknik şartnamelere 
mütevafık oldukları tarafınızdan bildirilmiştir; 
teklif edilen teslimat programlarının da tatmin
kâr olduğu belirtilmiştir. Bu şerait altında 
AID ile T,C.DD,;, arasında mezkur sözleşmenin 
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| 1.03, 3.01 (b), 5.02 ve 5.03 kısımlarında inikas 

ettirildiği üzere AID'nin politikası, daha yük
sek fiyat teklifinde bulunmuş olan bir firma 
mamulâtııun bariz üstünlüğüne dair nıukııî 
delillerin ademi mevcudiyeti halinde, ihalenin 
en düşük fiyat teklifinde bulunan firmaya yapıl
masını gerektirmektedir. 

2. Bu konuda böyle muknî delâil gösteril
memiştir. Buna göre, AID, General Motors'a 
ihale yapılması tavsiyesini tasvibetmeye mukte
dir bulunmamaktadır. 

3. Ünite olarak düşük fiyat veren firmaya 
ihalenin yapılması için bir esasın mevcudolduğu-
na kaani bulunmakta olup yeniden teklif isten
mesine her hangi bir sebep görülmemektedir. 
Yukarda belirtilen politikanın ışığında ihale ka
rarının yeniden tetkikini rica eder, kararınıza 
intizar ederiz. 

Amerikan Misyon Şefi.» 

Şimdi, dikkat buyurursanız, muhterem ar
kadaşlarım, ben Bakanlığa geldiğim zaman bu 
mektup gelmişti. 3 fıkradan ibaretti. Birisi 
diyor ki; «Sizin General Motors lehine yapmış 
olduğumuz ihale için gösterdiğiniz sebepler muk
ııî değildir. Çünkü bizim politikamız, en düşük 
teklifi veren firma lehine ihalenin yapılmasıdır» 
diyor. Burada açıkça söylüyor bunu. Muknî 
değildir; neden muknî değildir? Acaba az mı 
izahat verilmiştir diye merakımı mueiboldu, dos
yalara baktım, (elindeki dosyayı göstererek) şu 
kadar muameleli bir dosya. Bu dosyada bütün 
bu sebepler arz edilmiştir. Zaten, şimdi o mad
deleri okuyacağım, AID dikkat buyurursanız 
4 - 5 tane fıkra almış, onlara istinaden bozmayı 
yapıyor. Bozuyor ve diyor ki; bu bizim politi
kamıza uygun değildir. Çünkü biz en ucuz tek
lifte bulunan firmanın lehine yapılan ihalenin 
yapılmasını istiyoruz. Daha yüksek teklifte bu
lunan. firma lehine de olabilir; ama muknî sebep
ler vermek şartiyle, diyor. DDY bütün sebepleri 
bir dosya halinde toplıyarak göndermiştir. İza
hını yapmıştır. Onlar da bunları muknî görme
mişlerdir. Bu şuna benzer: Bir hâkim bir ka
rar verir ve Temyize gönderir. Temyiz de, bu 
kararın esbabı ımıcibesi kâfi ve muknî değildir, 

Şimdi ikinci meseleye geliyorum: 
Bu vaziyet karşısında ben ihalenin General Mo

tors Firmasına yapılmasını tavsiye edecek, du-
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rumda kendimi salahiyetli görmüyorum, diyor. 
Bu yazının en mühim kısmı üçüncü fıkrasıdır. 
Yeni teklif alınmasını da kabul etmiyor. Ben 
26 Aralıkta Bakanlığa geldiğim zaman, kredinin 
yanmasına aşağı - yukarı beş gün vardı. Bu beş 
gün zarfında ya müddet uzatılacaktır veyahut 
10 milyon dolarlık, ki 120 milyon Türk Lirası 
ediyor, bu krediyi kullanacağız. Bu iki yoldan 
biri vardır. AID den 30 Ocağa kadar mühlet 
istedim. Bana çalışırız malığım, dediler şifahen 
yazılı olarak teklif istedim. Araya işler ve 
Christmas tatili girdi. Nihayet yakaladım, ya
zılı teklifi veremediklerini söylediler. Bu kre
diyi yakmanın mesuliyetini ne Bakan olarak, ne 
mensubu olduğum Hükümetin itibarını düşür
mek bakımından uygun göremedim, iki komis
yon kuruldu, Bakanlığımızda. Birisi Satmal
ına Komisyonu, diğeri de Müdürler Kurulu. Sa
tmalına Komisyonu General Elektrik firmasının 
lehine ihalenin yapılmasına karar verdi. Bu 
karar yalnız müddetlerin kısaltılmasından iba
ret değildir tabiî. Daha evvel tetkikat yapılmış, 
on tane ehil cer ve atclye mühendislerinden mü
teşekkil fen heyeti ilk ihale yapılmadan önce 
General Elektrik firması lehine temayül etmiş
ler. Fakat sonradan General Motors daha iyidir 
demişler ve General Motors lehine ihalenin ya
pılmasına karar vermişler. Ben işe başladığını 
sırada bu bozulmuştu. Bu bozulmayı okudum. 
Bozmanın müstenidatmı da söyliyeyiın. Günkü 
orada üç tane madde söylüyor. O üç' madde 
nelerdir? Onu da arz edeyim ki, tanı tenevvür 
edilmiş olsun. 

Şimdi dikkat buyurursanız, maddelerden 
birisi, yani AID nin istinadettiği esaslardan bi
risi 1.03 diyor. Bu proje fonlarının kullanıl
ması. Proje fonları işbu sözleşme şartlarına 
göre münhasıran proje için lüzumlu malzeme ve 
hizmetlerin mâkul döviz karşılıklarının finans
manı için kullanılacak ve AID ce yazılı olarak 
tasvibedilmiş olacaktır. Bu madde, TCDD nın 
vereceği kararların mutlaka AID nin tasvibi ile 
tekemmül edeceğine dairdir. 

Şimdi gelelim 3.0.1. (b) ye Projenin gerçek
leştirilmesi için lüzumlu malzeme ve hizmetlerin 
temini hususunda gerekli angajmanlar AH) ta
rafından tatminkâr bulunacak şekilde yapılacak
tır. Açık... Sonra. 5.02, mâkul fiyat TCDD İm 
sözleşme ile finanse edilecek malzeme ve hizmet
ler için mâkul fiyatların fevkinde hiçbir ekleme 
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yapmıyacağını taahhüdeder. Bu fiyatların, nor
mal olarak tedarik edilecek olan malzeme ve hiz
metlerin evsafı, teslim müddeti, maliyeti, tediye 
şartlan ve nazarı itibara alınacak diğer faktör
lerle ortalama en düşük rekabet fiyatlarına uy
gun olması icabeder. 

Şimdi üçüncü hususa geçiyoruz. 5.03, reka
bet. Proje, fonlardan finanse edilecek malzeme 
ve hizmetler bir rekabet ve ihaleye arz esasına 
göre tahakkuk ettirilecektir. Biliyorsunuz ihale 
için üç. firma iltihak etmiştir. Bunlardan biri 
çekilmiş, yan çizmiş, ihaleyi diğer ikisi yapa
caktı, sonra ikinciye geçildi. 

HÜSAMETTİN TlYANŞAN (İstanbul) — 
Sayın Vekil Bey anlıyamadım, hangisi nasıl 
yan çizmiş? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Çıkmış, yani çekilmiş. 
Efendim bidayette üç firma girmişti. Sonradan 
(Alco) çekilmiş, iki firma kalmıştır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, ben işe başla
dığım zaman durumu bu şekilde buldun. Ve 
bu kredinin yanmaması bakımından Satmalına 
Komisyonu toplandı. General Motors lehine bir 
ihalede bulunduk. Benim ne General Elektrik, 
ne de General Motors hakkında fazla bir malû
matım yoktur. Bu, teknisyenlere ait bir mese
ledir. Hangi firma lokomotiflerini memleketi
mize getirirse getirsin, yet erki memleket bun
lardan mahrum kalmasın, bu kredi yanmasın; 
endişem bu idi. Ve Satmalına Komisyonu, Ge
neral Elektrik firması lehine ihaleye karar ver
di. Ondan sonra Müdürler Kuruluna gitti. Mü
dürler Kurulu da bu kararı verdikten sonra bu 
şekilde ihale T-C.DD tarafından tekemmül etti
rildi. Tekemmül ettikten sonra Amerika'ya 
gönderildi, 8 - 9 gün sonra tasdik edilip geldi. 
Geldikten sonra dâva bitmedi; dünya sathında 
çarpışan bu iki firma diğeri ile olan mücadele
lerini ve ticari rekabetlerini memleketimize de 
intikal ettirdiler. General Elektrik Firmasının 
mümessilleri gelir, kabul ederim. General Mo
tors Firmasının da mümessilleri gelirler, onları 
da kabul ederim. Fakat hepsine aynı nezaketi 
ve tarafsızlığı gösteririm, kendilerini dinlerim. 
Kendilerine mevcut durumu anlatırım, her iki-
side bana hak verir ve çekip giderlerdi. Fakat 
benden ayrıldıktan sonra Amerikan makamları
na ve saire yerlere tesir ederler. Arada buna 
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dair mektuplaşmalar oldu. Bu mektuplaşma
lardan birisini icabederse burada okurum. Size 
31 Marta kadar mühlet verdik, bunu teklif edin, 
dediler. Aldığım mektubu okudum sonra tercü
me ettirdim ve derhal ilgili daireye havale et
tim. Arkadaşları topladım, «işte Ingilizcesi bıı: 

dur» dedim. «Türkçcsi budur» dedim. «Bina
enaleyh vazife ve mesuliyetlerinizle başbaşasmız, 
ben nihayet bir murakıbım.. Yanlış bir şey yap
tığınız zaman hakkı murakabemi kullanırım, va
zife sizin, mesuliyet sizin» dedim. («Mektup 
kimden geldi» sesleri) Amerikan Yardım Heyeti 
Başkanından geldi. 

MEMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Kimin 
talebi ile geldi... 

BAŞKAN — Sual sormayınız efendim?.. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎS-

KENDER (Devamla) — Hiç kimsenin talebi ile 
gelmedi, bilmiyorum. Bana böyle bir talep izhar 
edilmemiştir, kimin talebi ile geldiğini işitme
dim. Van Dyke yazdı ve bize şu cevabı veriyor; 
biz mühlet istemiştik, 31 Aralık 1963 e kadar, 
yani ona cevap' verircesine, kredi müddeti uza
tılmıştır, diyor. Bunun üzerine bir mektup yaz
dım, bu dedikodular hakkında ve dedim ki, şöy
le bir mektup aldım, mektubunuzun şu şu cüm
lelerinden biraz yanlış mânalar çıkar, bize bunu 
izah, edin, dedim. Bu tetkik etmek neye müte
dairdir; yapılmış ve kesinleşmiş bir ihaleyi ye
ni baştan mı tetkik edeceğiz? Yoksa tekemmül 
etmiş bu ihaleye göre, hazırlanacak şartnameleri, 
mukavelenameleri ihale edilecek lokomotiflerin 
memlekete getirilmesi, imalâta geçilmemesini mi 
tetkik edeceğiz? Verdiği cevapta diyor ki, anla
tıyor bu şeyleri yazdıktan sonra, yapacağınız iş 
doğrudan doğruya mukaveleyi hazırlamak ve bu 
ihaleyi General Elektrik ile bizim tasvibimize 
sunmaktan ibarettir, diyor. Biz böyle yeni bir 
şeyi kasdetmedik ama sizin yeni soracağınız var
sa, sorun cevap vermeye hazırız. Binaenaleyh, bu 
iş tekemmül etmiş bir iştir, hukukan. Çünkü, 
okuduğum maddeler TCDD nin kararları, mal
zeme satmalınmasma, lokomotif satmalmmasma 
dair kararları AID nin tasvibi ile tekemmül edi
yor. Birinci ihaleyi bozmuş, ikincisi de tasvip ve 
tekemmül etmiş, icra etmek üzere bize gönder
miş. Biz istizah mektubu yazmışız, ona da cevap 
veriyor; benim bundan maksadım bir an evvel 
mukaveleyi hazırlayıp General İEgelrtriUt muka-
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veleyi hazırlayıp AID nin tasvibine arz etmek
tir ve 31 Marta kadar kullanmazsanız size yeni 
bir müddet de veremem, diyor. Şimdi ihale du
rumu bu. 

Muhterem arkadaşlarıma kemali samimiyetle 
ve cesaretle şunu arz ediyorum ki, bu 33 loko
motif hakkında sorulacak her suale açık alınla 
ve emrinize amade olarak burada cevap arz et
meye hazırım. 

ASIM EREN (Niğde) — Gözünüzü açın, 
çürük makinaları neden aldınız?... 

BAŞKAN —• Siz devam buyurun, karşılıklı 
konuşmaya meydan bırakmayınız. Sorular daha 
sonra sorulacaktır. 

ASIM EREN (Niğde) — Çürük makinaları 
ne diye aldınız? 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin lütfen. 
ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎS-

KENDER (Devamla) — Şimdi gelelim arkadaş
lar 2 nci işe 2 nci iş, nedir? Memlekette, Millet 
Meclisinden geçmiş bir tahkikat meselesi var. Ve 
Meclis araştırma raporu vardır; Bu vaziyet kar
şısında Ulaştırma Bakanlığının bu işlerle vazi
feli memurlarının suçları var mıdır, yok mudur? 
Bu bir tahkikat mevzuudur. Bu tahkikatta da 
ben, mutlak tarafsızlığımı muhafaza ederek, tah
kikatın bir an evvel bitirilmesini temine çalış
tım. Tahkikat maliye müfettişleriyle Ulaştırma 
Bakanlığı müfettişleri tarafından yapıldı. Tah
kikatın mahiyeti hukukî bakımdan bir ihbar ka
bul edildi, onun için yeni baştan müddeiumumi
lik bir hazırlık tahkikatı yaptı, iki, üç gün ev
vel de sanıklar hakkında son tahkikatın açılma
sına dair kararını verdi. Şimdi Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine sanıklar verilirken, son tahkika
tın açılmasına karar verildi. Şimdi teftiş heyeti 
veya tahkikat heyeti bir raporunu Cumhuriyet 
Müddeiumumiliğine verirken diğer bir raporu
nu da Bakana verir, usuldür bu. Ve Bakana ait 
bâzı tasarruflar vardır, malûmuâliniz. Bu tasar
rufları Bakanın kullanabilmesi için tahkikat he
yeti böyle bir raporu ayrıca Bakana da verir. 
bana da verdi. Ben bunu aldıktan sonra, şüphe
siz ki, büyük bir mesuliyeti üzerimde taşıyorum, 
bu mesuliyeti kullanırken tam bir vicdan huzu
ru içinde yapmayı elbette ki, düşündüm. Buna 
aidolan tedbirlerimi, düşüncelerimi, vazifelilerle 
görüşmeyi, bu müddet zarfında bitirdim ve niha
yet son tahkikatın açılmasına karar v«rildlkfcea. 
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sonra artık bakanın idari tedbirlerim, idari ta
sarruflarını ele alması zamanı gelmişti. Bun
ları ele aldım. Ama araya giren büyük hâdise
ler karşısında bu tedbirler neticelenememiştir. 
Neticelenemediği içindir ki, mahremiyeti netice
leneceği zamana kadar muhafaza edilmek mecbu
riyeti olan bu tedbirleri burada açıklamaya me
zun değilim, bunda mazurum. Ama bu tedbirler 
de ele alınmıştır, görüşmeler yapılmıştır. Bina
enaleyh, Sayın Memduh Brdemir arkadaşımıza 
şunu söyliyeyim ki, müsterih olsunlar, ben Ulaş
tırma Bakanı olarak bu işleri yaparken her han
gi bir üst makamdan en ufak bir müdahale gör
mediğimi kendilerine kemali samimiyetle temin 
ederim, müsterih olsunlar. Yalnız, bir hiyerarşik 
durum icabı bu tasarrufları kullanırken bunun 
bir kısmı Bakanlar Kuruluna, şuraya, buraya gi
decekse elbette bu görüşmeler olacaktır. Ama bir 
bakanın henüz icrai safhadaki bir hususta neti
ceyi almadan, bunu da Meclis kürsüsünden veya 
başka yerde söylemesi doğru olamaz ve bir ba
kandan beklenen ağır başlılığa elbette ki yakış
maz. 

Şimdi gelelim diğer bir meseleye; Yine Sa
yın Memduh Erdemir arkadaşımız bir hukukçu 
olmasına rağmen, Alpiskender nasıl oldu da ge
ciktirdiler diyor. Kendilerine yine cevabımı söy
liyeyim. Eğer bu benim alacağım idari tedbir
lerde bir gecikme varsa bu doğrudan doğruya 
hukukçu olmamın bir neticesidir. Çünkü haya
tım boyunca her muamelemi, her ef'alimi hukukî 
bir zihniyet içinde, hukukî bir nizam içinde te-, 
kemmül ettirme azim ve kararındayım. Eğer bir 
gecikme varsa ki ben bunu kabul etmiyorum, üç. 
gün evvel son tahkikat açılmıştır. Ondan evvel 
aldığımız tedbirler vardır, bir gecikme yoktur. 
Ama ben idari tasarruflarımı dediğim gibi in
faz ederim. Ondan sonra milletvekili arkadaş
larım bilgi edinmek üzere bana sual sormak sa
lâhiyetine haizdirler. Bu mesele hakkında çeşitli 
konuşmalar oldu. Bundan başka 33 dizel lokomo
tifi hakkında vereceğim bir izahat yoktur. 

MUSTAFA GÜLCÜGÎL (İsparta) — Muka
vele ne zaman imza edilecek? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPÎS-
KENDER (Devamla) — Şimdi arz edeyim. Bu 
mukavelenin imzalanması için gerekli olan işler
den birisi CTC yani merkezî kontrol idaresinin 
kurulması idi. Onun için Bakanlığa geldiğim 
günden beri uğraşmaktayım. Kıymetli mesai ar-
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kadaşlarımm yardımlariyle CTC mukavelesi im
za edildi ve General Elektrik Firması geldi; il
gili memurlarla müzakerelere başlamış bulunmak
tadır. Hâdiseler normal seyrini takibetmektedir, 
Her hangi bir endişe mevcut değildir. 

Efendim, bâzı arkadaşlarımızın suallerini de 
bitireyim. Eğer müsaade ederseniz. Şimdi arka
daşlar yine sıra ile takibediyorum yani bu ya
zılı olarak okuduğum hususlardan; cevaplandırıl
ın] yan kısımlar var. Meselâ Hüsamettin Tiyansan 
arkadaşımız Esenboğa Hava Alanı lokantasının 
müsteciri hakkında bir sual sordular. Bu idareyi 
daha ticari bir şekle sokmak için işletici aranıl
mış, Haziran 1963 tarihinden Şubat 1964 tarihi
ne kadar lokanta müdürü olarak tutulan kimse 
faaliyeti tatminkâr olmadığından ve geçimsizli
ğinden ötürü istifa ederek ayrılmıştır. Bunları 
bu servisle ilgili servisten aldım. 1964 Şubatın
da tekrar kiraya vermek için ihaleye çıkarılmış 
ve adı geçen şahıs istekli olmuşsa da bu bildiri
len şartları kabul etmediği ve mukabil şartlarını 
beyan ettiğinden kendisiyle mukavele yapılma
mıştır. Meselâ ben 24 saat çalışmam demiş. Hal
buki hava meydanı 24 saat çalışmak zorundadır. 
Ama sayın arkadaşımızı cevabım tatmin etme
mişse her zaman bana müracaat edebilir, kapım 
kendilerine açıktır. 

Yeni Türkiye Partisi Sayın Sözcüsü Muslih 
Görentaş'm sorusu var, o da Escnboğa'da vukua 
gelen kazalar için gerekli tedbirler alınmış mı
dır, alınmamış mıdır diye soruyorlar. Kendileri
ne cevaplarımı arz ediyorum. Esenboğa'da vukua 
gelen kazalar hakkında gerekli tedbirler alın
maktadır. Ancak şimdiye kadar vukubulan kaza
ların gerek tahkik heyetince yapılan, gerekse Ge
nel Müdürlükçe özel olarak yapılan tetkiklerden 
varılan sonuç, bunlarla Genel Müdürlüğün bir 
alâka ve hatası olmadığını tesbit etmiştir. 

Yine havayolları hakkında Hüsamettin Ti-
yanşan arkadaşımızın bir sualleri var. Diyor ki, 
bu müessesenin ilerdeki inkişaf imkânları da na
zara alınarak yatırım ve finansman mevzuunda 
no düşünülmektedir. Sayın Hüsamettin Tivan-
şan arkadaşımızın ileri sürdükleri hakkında ken
dileriyle hemfikirim. Çünkü, T H Yollarının 
yeni uçaklarla teçhizi ve gerekli finansmanın sağ
lanması hususlarında yapılmakta olan etütlerin 
neticesi vergi reformlarından faydalanılarak ha
zırlanacak finansman projesi ile birlikte Maliye 
Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtına tak-
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d i m olunacaktır. Fabrikaların 5 Yıllık Plân tat-
bikatmdaki durumu soruldu. Bunu arz ettim. 
Kara hizmetlerinde kadro durumunu ve Şilepçi
lik Şirketini soruyor 36 parçadan ibaret bulunan 
dünya sularında her türlü nakliyat yapan filo
nun kara hizmetleri sadece 279 kişiyle idare edil
mektedir. Biz bunlardan hizmet karşılığı kadro
larını kaybedenleri tabiî düşüneceğiz. Ve böyle 
bir şey varsa* tasfiye edeceğiz. Ama işin hacmı-
na göre memur çok değildir. Yalnız daha kalifi
ye memurlar olsa bu miktar azalabilir. Onun da 
üzerindoyim. Bu müessese özel sektörle mücade
le etmektedir. Bu mücadeleden vazgeçmelidir, 
deniyor. Deniz Nakliyat Türk Anonim Ortaklı
ğının memleketimizde halen armatörlerle müca
dele ettiğine vâkıf olmadım. Bilhassa istanbul' 
da armatörlerle bir görüşme yaptım. Onlar da 
bana bu bapta şikâyette bulunmadılar. Fakat 
birçok dertleri vardır. Bu dertleri anlattılar. 
iratta Denizcilik Bankası Umum Müdürü ile Şi
lepçilik Şirketi Umum Müdürünü de orada bu
lundurmadım. 

Maliyet altında, 1 aşı malar ne kadar tutmak
tadır, denildi. Biraz evvel de arz ettim. 200 mil
yon lira tutmaktadır. Senelik açıkları kapamak 
üzere % 100 faizle alınan borçların yekûnu 1 mil
yar liradır. Bunlar da tabiî Demiryollarının açık 
verme vermesinde sebel)olmaktadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında yer almış olan 
fabrikaların tevziatında, Adapazarı ile Sivas fab
rikalarında tevziata başlanmıştır. Sayın Tahsin 
Demiray'ın sorusudur. Programlarında, tamir 
edilmesi lâzımgelen vagonların, yedek malzeme
leri mevcudolduğu takdirde tamamını yapacak 
takattedir. Bugün için programların tam tahak
kuk etmemesi, muhtelif sebeplerden dolayı te
min edilemiyen malzemelerden ileri gelmektedir. 

Millet Partisi Grupu adına konuşan Memduh 
Erdemir'in PTT hakkındaki sorusuna gelince; 
27 Mayıstan sonra merkez teşkilâtında evvelce me
sul vazife almış personelden çok az sayıda teknik 
eleman, bütün Türkiye sathına yayılmış olan bâzı 
hizmet yerlerine tâyin edilmişlerdir. Bunlardan 
bâzıları yeni hizmet yerlerinde kalmışlar, bâzıları 
istifa suretiyle ayrılmışlardır. Genel Müdürlük 
hiçbir teknik personeli resmen idareden ayırma-
mıştır. idareden ayrılmış oldukları bildirilen 
yüksek nitelikteki personeli istihlâf edenler en az 
onlar kadar kıymetli ve yüksek vasıfta elemanlar
dır. 27 Mayıstan bu yana hiçbir iş aksamamış, 
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bilâkis maziye ait birçok mevzular tesfiye edil
miş ve 20 yıla sığıştırılacak müspet işler yapıl
mıştır. 

1962 yılı ortalarında akdedilen 3 ayrı muka
vele ile halkın ihtiyacını karşılamak üzere 61 bin 
hatlık otomatik telefon santralleri verilmiştir. 
Türkiye'nin 38 yerde tesis ettiği 170 bin hatlık 
otomatik telefon miktariyle mukayese edildiği za
man idarenin muvaffak olup, olmadığı konusu 
böylece anlaşılabilir, denilmektedir. NATO tara
fından tesis ettirilen Ankara - istanbul, Ankara -
İzmir radyo telefon hizmete açılmış, böylece bu 
üç şehir arasında 120 kanallık telefon hizmeti 
halkın istifadesine arz edilmiştir. Ayrıca 1963 
yatırımları da % 85,5 mertebesinde yer almış
tır. 

Adalet Partisinden Hüsamettin Tiyanşan ar
kadaşımızın bahsettiği Telekominikasyon fabrika
sı hususunda dört firmadan alman teklifler in
celenmekte olup bu incelemelerin Mart ayı sonun
da, biteceği tahmin edilmektedir. 

İstanbul'da sırası gelmemiş olan vatandaşlara 
telefon tahsisi yapılmadığı hakkında Bakanlığa 
intikal etmiş şikâyet yoktur, intikal ettirildiği 
takdirde gerekli tahkikat yaptırılarak sebep olan
lar en ağır şekilde tecziye edilecektir, işletme 
yolsuzluğunda bulunulduğunun istihbar edildiği 
ifade buyurulmuştur. Bunların mahiyeti hakkın
da Bakanlığı tenvir ettiği takdirde şüphesiz ki, 
hassasiyetle üzerinde durmaya amadeyiz. 

Dış memleketlere gönderilen personelin iza
mında mevcudolduğu söylenilen yolsuzluklar... 
Dışarıya gönderilen elemanlar yabancı idarelerin 
sağladıkları burslarla gönderilmektedir. Bu se
beple elemanlar ihtisas daireleri tarafından ve 
burs veren idarelerin şartlarını tahakkuk ettirmek 
şartı ile seçilip gönderilmektedir. Binaenaleyh 
iddia edildiği veçhile bir haksızlık ve usulsüzlük 
mevcut değildir. 

Pulların sık, sık tedavülden kaldırılması.. Bu 
sene posta pulları devamlı olarak tedavüldedir. 
Hâtıra pullarının postada kullanılması ve mer
kezlerde satılarak sürüncemede kalmamasını sağ
lamak için satış müddeti temdidedilmekte idi. 
1964 yılından itibaren bütün pullar devamlı ola
rak tedavülde kalacaktır. Kullanma yerleri aza
lan ve sürşaja elverişli olmıyan pullar imha edil
mek maksadiyle toplanmış ise de, bunlar imha 
edilmemiştir. 
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Sayın Kadircan Kaflı arkadaşımızın mevkute

ler hakkındaki meseleyi tetkik ettik. Basılmış kâ
ğıtlar iki türlüdür. Mevkuteler, normal basılmış 
kâğıtlarda dâhil mevkuteler, gazete ve dergiler ve 
1963 sayısından itibaren okul kitapları, kilogramı 
yirmi kuruş. Diğer basılmış kâğıtlar v. s... Diğer 
basılmış kâğıtlar ikiyüz kuruş ücretle taşınmak
tadır. Mektep kitapları için umumiyetle yirmi ku
ruş tesbidedilmiş. Diğer basılı kâğıtların kilo
gramı 100 kuruştur. Mamafih memleketin oku
maya, tenevvür etmeye olan büyük ihtiyacı karşı
sında kıymetli arkadaşımın bu arzusunu bir defa 
daha gözden geçireceğim. 

Sayın Tahsin Demiray PTT mevzuunda 1963 
yatırımları için Maliyeden 59 milyon lira borç 
alınmıştır, der. Aynı yıl içinde 120,2 milyon li
ralık fizikî yardım realize edilmiştir. Realize edi
len yatırım nisbeti % 85,5 dur. Bu yatırımın ge
rektirdiği bakiye ihtiyacı öz kaynaklardan karşı
lanmıştır. Yatırımlardan tahakkuk edemiyen kı
sım Maliye Bakanlığının döviz tahsis etmeyişin
den ileri gelmiştir. 

Yirie sırası gelmişken arz edeyim; Sayın Tah
sin Demiray arkadaşımız sormuşlardı. Yalova 
kaplıcalarını ele almış bulunmaktayız ve dedikle
ri gibi senede 300 bin lira orman masrafı Yalo
va Kaplıcalarının işletmesine mal olmaktadır. 
Biz bu ormanları Orman Umum Müdürlüğüne 
devretmek için teşebbüse geçtik. 

Yine Yalova Kaplıcalarının elektrik meselesi 
büyük bir masrarf teşkil etmektedir. O elektrik 
meselesini de şu yolla hallettik : Büyük bir kül
fet ve masraf tahmil eden jenatörü satmak, 
onun yenine Yalova Belediyesinden elektrik 
alarak daha ekonomik bir şekle ifrağ etmektir. 

Üçüncü olarak, halen muattal' ve kapıları 
kapalı bulunan saraylara ait görünen Yalova 
Kaplıcalarına aıidolan kısımları da işletmeye dev
retmek. Buradıa üç standartta otel yapmak. 
Atatürk zamanında rahmetli Seyrisefain Umum 
Müdürü Sadullalh Beyin himmetiyle yapılan 
ıbu kaplıcalar o devre göre yapılmıştır. Meselâ 
odalarda banyo yoktur. Odalar modernize edil
memiştir. Biz bunlaırı modernize edeceğiz : 

1. Halk tipi oteller yapacağız, 
2. Orta sınıf turist için de bir şeyler ya

pacağız ve bunları yaptırıp tamamen iktisadi bir 
mahiyete koyduktan sonra, ilerde Turizm Ban
kası ikiye bölünecek; birisi işletmecilikle meş-
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gul olacak, birisi de sadece kredi işleri ile meş-
ıguil olacaktır. Turzim Bankasının bunları işle-
tebilecek bir duruma geldiğini gördüğümüz gün, 
o vakit biz de bunların Turizm Bankasına dev
rini düşüneceğiz. Fakat bugün (bunların De 
nizcilik Bankası ile çok yakından irtibatı var
dır. Ve zaten o şekilde kurulmuştur. Vaktiyle 
özel sektöre verildi, tahrifbedildi, Sağlık Ba
kanlığına devredildi, işletilemedi. Binnetdce 
Atatürk'ün tasvilbettiği ve çıkar gördüğü De
nizcilik Bankasına, devredildi. Fakat Denizci
lik Bankası da bunu iktisadi Kurula götür
müş vaziyettedir. Bu arz ettiğim hususları, Ku
rulun kararını aldıktan sonra ıslattı edeceğiz ve 
biletleri de ona göre ayarlıyacağız. Yalova 
Kaplıcaları da bu durumdadır. 

BAŞKAN — Tamam ise bâzı arkadaşların 
sualleri vardır, .Sayın Bakan? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPlS-
KENDER (Devamla) — Pek çok sualler vardır, 
fakat eğer... 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, <jok sayıda 
soru sormuş arkadaşımız vardır. Bu iarada ye
terlik önergesi gelmiştir. Yeterlik önergesi yük
sek malûmunuzdur ki soruları da şâmildir. Bu 
sebeple baştan itibaren 6 ankadaşımıza sorula
rını tevcilh ettireceğimi. Daha sonra soru sor
mak istiyenüer olursa nazik Bakanımızın ceva
bına intizaren kendilerine takdim ederler, ya
zılı olarak cevap alırlar. Soru sormayı talebe-
diş sırasına göre, Sayın Osman Şahinoğlu? 
Yok... 

Sayın Saibri Keskin. 
SABRI KESKlN (Kastamonu) — Amerikan 

Yardım Teşkilâtı (AID) 8 Ocak 1964 taırihindft 
T.C.DD Genel Müdürlüğüne hitaben yazdığı 
mektupta, General Electric lokomotiflerine ait 
kararın tasdik edildiğini (bildirerek bu firma 
ile mukavele akdedilmesini talebetmiştir. Ara
dan 49 gün geçtiği halde mukavelenin hazırla»-
narak aradaki anlaşma gereğince henüz Ame
rika'ya 'gönderilmediği öğrenilmiştir. Bu işlerin 
yürütülmesi T.C.DD işletmesinde mahkemeye ve
rilen idarecilerin elinde olduğundan her gün 
yeni 'bir müşkülât çıkararak işleri sürüncemede 
bıraktıkları Söylenmektedir. Bu durum karşı
sında : 

1. Ulaştırma Bakanı T.C.DD (bünyesinde bu 
ihalede sorumlu ıgörülenler için şimdiye kadar 
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neden Ihiejbir tedbir almamaktadır? Değil şim
di, dalha müfettişler tarafından talhkikat yapı
lırken ıbu sorumluların vekâlet emrine alınması 
usulden ve mevzuat icabı değil midir? 

2. General Electric firması ile mukaveleyi 
kimler imızalıyacalktır? 

3. Mukavele tasarısının Amerika'ya vaktin
de gönderilmemesi sebebiyle bu kredi yandığı 
takdirde Ulaştırma Bakam da bundan sorumlu 
olacaktır. Fakat memleketimizin bu lokomotif
lerden mahrum bırakılması telâfisi mümkün ol-
mıyan zararlar tevlidedecektir. Bu hususta 
Bakan ne düşünmektedir?. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, bundan böy
le çok rica ederim, sorular bu kadar uzamasın. 
Adetâ bir soru müessesesi gibi uzun sorular so
ruluyor. Halbuki İçtüzük hükmüne göre, soru
lar söz bittikten sonra kısa olmak üzere yerin
den sorulur. Bu sebeple çok rica ederim, .soru
lar çok kısa olsun. 

ULAŞTIRMA HAKANI VKRİT ALPÎS-
KENDER (Devamla) — Maamafili ben sayın 
arkadaşımızın sorusuna Sayın başkanımızın 
kaydettiği hudud içinde cevap arz edeceğim. 

Amerika Yardım Heyetinden gelen mektup
lar zamanında T.0.1)0 ııa havale edilmiş ve 
ayrıca takibedilmiş. Msasen yeni Satmalına 
Komisyonu vardır; yani ikinci ihaleyi yapan 
Satmalına Komisyonu, birinci ihaleyi yapan 
Satmalına Komisyonu olmadığı gibi, miidürb r 
kurulu da değiştirilmiştir. İkinci ihaleyi ya
pan müdürler kurulu birinci ihaleyi yapan 
müdürler kurulu değildir. Öteki, arkadaşla
rın Genel Elcktirkle yapılan anlaşma ve muka
velelerde 'bulundurulmaması temenni edilmiş
tir. Zaten onlar da bu anlayışı göstererek çeki1-
mişlerdir. Binaenaleyh, General Elektrikten de 
bu sahada esaslı bir şikâyet alınmamıştır. Bu
nun mümessiliylc de görüştüm. Sonra arz etti
ğim gibi bu CTC nin de tahakkukuna, 'bağlı idi. 
Onu da iki, üe gün evvel bitirdik. Bu hususta
ki işler zamanında yapılmıştır. Arkadaşımız teş
rif ederlerse kendilerini bizzat rakamlarla tat
mine hazırım. 

BAŞKAN — Saym Ziya Altınoğlu. 
ZİYA ALTINOĞLU (istanbul) — Devlet 

Demiryolları İşletin esinde 33 dizel lokomotif 
ihalesinde sorumlu görülenler mahkemeye veril
miştir diye buyurdular. Buna rağmen 11 sorum-
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lunun hepsi bu işletmenin en önemli mevkilerin
de halen oturmaktadırlar, diye buyurdular. Bu 
elemanların gerek tahkikat safhasında, gerek
se mahkemeye verildikleri şu anda, iş başında 
kalmış olmaları mevzuata, uygun mudur, değil 
midir? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KUNDER (Devamda) — Efendim, mevzuata 
aykırı bir hususu yoktur. Yalnız maslahata ve 
işin selâmetine uygun mudur, değil midir, diye; 
bir sual buyurulsa idi, o vakit ben, demin arz 
ettiğim gibi, idari tasarruflarımı kullanmaya 
başlamış bulunuyorum. O zaman daha etraflı 
olarak kendileri sual sorabilirler ve ben de ken
dilerine cevap verebilim. Şüphesiz ki, bu mah
zurların doğmaması için sıkı bir şekilde kont
rolümü ifa etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Gülcügil, 
MUSTAFA GÜUOÜGİL (İsparta) — Efen

dim, Sayın'Bakan Devlet Demiryollarının bu 
seneki zararının 270 milyon civarında olduğunu 
buyurdular. Ve bu zarar bir kaç seneden beri 
devam edip gelmekte, çoğalmakta, azami had
dini bulmaktadır. Hal böyle iken ve bugün 
Devlet Demiryollarının başında bulunan zatlar 
bu zarara bir kaç seneden beri hir hal çaresi 
bulup bu zararı durdurmamışken ve böylece bun
ların iyi bir işletmeci olmadıkları anlaşılmış
ken, acaba, sayın Bakan bu işletmecileri hâlâ 
işletmenin başında tutmakla Devlet Demiryol
larını daha çok zarara götürmek niyetinde mi
dirler? 

Son lokomotif •meselesinden dolayı suçlular 
mahkemeye verilmişler midir? 

Bir de, Memduh Erdemir Beyin bir ihbarı 
olmuştur. Bunun hakkında ne muamele yapıl
mıştır. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERÎT ALPİ8-
KENDER (Devamla) — Efendim, Sayın Mus
tafa Gülcügil arkadaşım takdir buyururlar 
ki, bir Kakan mesuliyet mevkiine geldikten 
sonra, o bakanlığın işlerinin selâmetle yürü
mesini evvel tetkik ve tesbit eder; yani has
talığı teşhis eder, ondan sonra tedavi çarele
rini arar. Ben bakanlığa geleli ancalk ikinci 
ayımı doldurmaktayım. Ve bu müddet de 
gayet muazzam hâdiselerle dolu geçmiştir. 
Kıbrıs hâdisesi, şu bu gibi ve tasavvur ederler 
ki, benim bakanlığım sadece iki umum mü-
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dürlükten ibaret değildir. 'Teşkilâtının mü
him bir kısmı istanbul'da, bir kısmı Ankara'da 
olan muazzam bir teşkilâttır. Bir meseleyi 
iâyıkiyle tetkik ve tahkik etmeden de icraata 
girişmenin birçok mahzurlar doğuracağını el
bette ki, takdir buyururlar. 

BAŞKAN — Sayın Hâldan Kısayol, buyu
run. 

İMUSTAFA G-ÜLOÜOtL (İsparta) — ihbar 
meselesi ne oldu efendim? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — İhbarı anlıyamadım. 

MUSTAFA GÜLCÜOlL (İsparta) — Mem-
duh Bey size bir ihbar meselesinden bahset-
misti. 

ULAŞTIRMA BAKANİ FERlT ALPİS-
KENDER (Devamla) — J3vet onu ele almış 
bulunmaktayım. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Efen
dim Kâhta petrolleri meselesinde kendisine 
ihalenin tevdi edildiği firma ihalenin iktiza et
tirdiği teminatı yatırmadan faaliyetine devanı 
etmiştir, ihalenin teminatını yaptırmadan faa
liyetin devamına müsaade eden şahıslar hak
kında bakanlıkça her hangi bir muamele ya
pılmış mıdır? Bu bir. 

ikincisi : Devlet Demiryollarının yüksek 
kademesine mensup bâzı memurların, Ray-
bankı mevduat sahiplerine dahi para ödeye-
miyecek hala getirdikleri, yersiz, usulsüz kredi 
tahsisleri sebebiyle bankayı iflâsa sürükle
dikleri mucip sebebiyle Maliye Bakanlığınca 
idare meclisi azalarına işten el çektirilmiş
tir. Bu şahıslar halen bakanlığa bağlı Dev
let Demiryollarında vazife görmektedirler. 
Oradaki halleri ile buradaki, hallerini de
vam ettirmelerine bakanlık neden müsamaha 
eder? 

Üçünücüsü; Devlet Demiryolları memur
larına 1963 ikramiyelerinin ikincisi ile PTT 
memurlarının ikramiyeleri verilmemiştir. Bun
lar hakkında bakanlık malûmat lütfederler 
mi? 

Arızalı olup da, yatmakta olduğu bildiri
len 4 aded General Elektrik lokomotifinin iş
lemesi için icabeden yedek parçların ısrarla 
getirilmemesine tevessül edilmesinin sebepleri 
nelerdir? Bunları istirham ediyorum. 
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ULAŞTIRMA BAKANI FERlT ALPİS-

KENDER (Devamla) — Kâhta petrolleri me
selesine el koydum, tetkik ettiriyorum. Jeo
loglar ve tahkik heyetleri bunu incelediler; 
bu petrole su karışması keyfiyetinin yüzde 25 
nisbetinde olduğu ve bunun da petrol kuyu
sundan çıktığı tesbit edilmiş. Bu şekilde pet
rol istihsaline devam etmeyi mahzurlu gör
dük, İhalemin feshi yoluma gMilnnıiştir. Bunu 
ayrıca tahkik mevzuu da yaptım. Bu benden 
evvel olmuş bir hâdisedir. Ben el koyduğum 
zaman bunun âmilini tetkik ve tesbit ettim. 
Jeologların raporlarına nazaran petrol kuyu
sunda mı çıkmış. Bu suıyım karışması bun
dan mütevellittir, deniyor. Diğer cihet de 
başka yolsuzluklar var mı, yok mu? Bunu 
tahkik mevzuu yaptım. Petrol meşalesi budur. 

Raybank meselesine gelince; vazifeye baş
ladığım ilk imzaladığım karar, Bankalar Ka
nununa^ göre Maliye Bakanlığıma yetki vere
rek vatandaşın mevduatını teminat altında 
bulundurmak maksadiyle Maliye Vekâletinin 
buraya el koyması ve yeminli bir ehlivukuf 
'heyetiyle; yani muvakkat bir idare heyetiyle 
burayı idare etmesi yoluna gidildi. Ve ayrıca 
Maliye Bakanlığı ile yakın temaslarım var. Ban
kanın da çökmemesi ioin finansman imkânları 
aramaktayız. Tahkikat işini Maliye Bakanlığı
na yaptırmaktayız. Çünkü Maliye Vekâleti el 
koymuştur. Bankalar Kanununun 60 ncı mad
desi bu yetkiyi Maliye Bakanlığına vermiş bu
lunmaktadır. Sonra.. 

HÂLDAN KISAYOL (Kocaeli) — Raybank-
ta, bankanın tasfiyesine sebebolan memurların 
sizin Bakanlığınıza bağlı Devlet Demiryolları 
İdaresinde yüksek kademelerde vazife gör
dükleri malûmdur. Orasını zarara sokup, tasfiye 
haline getiren o arkadaşlarım bugün 33 lokomo
tif hâdisesinde isimleri bulunmasına veya ka
rışmasına rağmen vekâletçe bunlar hakkında bir 
idari tedbir neden alınmamaktadır?. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Zaten işlerine son ve
rilmiştir. İdare heyetlerini teşkil ediyorlardı, iş
lerinden menedilenler. (Gürültüler) Maliye Ve
kâletince yeni Ibir... 

BAŞKAN — Sayın Kesin, rica ederim, kar
şılıklı konuşmayın. 
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ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-

KENDER (Devamla) — Haklan Beyin bahset
tiği zevat aynı zamanda Raybank'ın idare heye
ti üyeleri idi. Hepsini isten menettık. (Soldan 
«Ne gibi bir muamele yaptınız» sesleri, gürültü
ler.) Söyledim ya efendim. İdari tedbirler al
maya başladım, dedim. 

Sonra, D. Demiryollarının, 1963 senesi ikra
miyeleri tamamiyle memurlara verilmiştir. Ve 
arkadaşlarımızın bu hususta bilgileri vardır. 
(iösterdiğim gayret kendilerinin 'malûmudur. 

PTT ııin birinci ikramiyeleri verilmiştir. 
İkinci ikramiyenin yüzde 25 i verilmiştir. İkrami
ye durumu budur. 

BAŞKAN — Sayın Özek lütfediniz sualini
zi. 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — 33 Dizel lokomo
tifinin. ihalesinin AID tarafından tasvibodil-
mediği ve t aısviibcd ilmeme sebdbinin de Gene
ral. Motors lokomotiflerinin tercih sebeplerinin 
nıııkni bulunmadığı belirtildiğine göre; gerek 
General Elektrik ve gerekse General Motors lo
komotiflerinin dünya piyasasındaki durumu ve 
bunları kullanan milletlerce hangisinin daha 
rantabl olup olmadığı hususunun vekâletçe tah
kik edilip edilmediğini Sayın Bakandan rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan lütfen mikrofona 
yaklaşınız duyulmuyor. 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (I)evmala) — Efendim, bu Gteneral 
Motors ve General Elektrik lokomotiflerinden 
hangisinin daha faydalıdır, veyahut hangisi 
daha sağlamdır, hangisi daha iyidir, hangisi da
ha ucuzdur... Bu gibi tetkikler zaten benden ev
vel yapılmış bulunmaktadır. Ben nihayet kendi 
zamanımda ikinci ihaleyi, uyulması mecburi 
olan bozma kararının hudut ve şümulü içinde 
yaptırdım. Yalnız ben şunu da tahkik ettim, 
bizzat A.merikan Yardım Heyeti Misyon Şefi 
yani A I D Başkanından sordum ve aldığım bil
giye göre, General Elektric de, General Motors 
da, ikisi de Amerika'da tanınmış, tutunmuş kıy
metli lokomotiflerdir. Ve 30 ar sene ömürleri 
vardır. Amerika'nın mühim bir kısım yerinde 
General Elektric, mühim bir kısmında da Gene
ral Motors kullanılmaktadır. Asya ve Avrupa 
memleketlerinde de General Elektric, daha zi
yade dar hatlarda kullanılıyor. Fakat son za-
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inanlarda geniş hatlarda da lokomotif yapılma
sına başladıktan sonra, Amerikan yardımı ile 
lokomotif gönderilen memleketlere General 
Elektric lokomotifi de gönderildi. Bizim için 
bunlar arasında bir kıymet farkı yoktur. Ama 
ben şahsan bir teknisyen değilim ve salâhiyeti
min hududu haricinde bir meseledir. Nihayet 
bana şahsan fikirlerimi sorarsanız, hangisi daha 
iyidir buna.... 

KADRİ ÖZEK (İzmir) — Efendim, şahsan 
sormuyorum. Müsaade ederseniz Sayın Başkan, 
diyorum ki ; dünya piyasasında bu iki lokomo
tifin durumu nedir? Bunların hangisi rantabl-
dır? Bu hususta Vekâlet ve alâkalı umum mü
dürlük A I D Teşkilâtının mukni bulmadığı 
tercih sebepleri muvacehesinde tahkik edip da
ha mukni bir sebep gösterme yoluna gitmiş mi
dir, gitmemiş midir? Gidilmemişse neden gidil
memiştir.? Bunu soruyorum. Elbette Sayın Ba
kanın teknik bilgiye sahip bulunmadığını ben
deniz de biliyorum. Ama bunu sorma ve tah
kik yapma gibi bir yolu düşünmüşler midir, bu
nu rica ediyorum? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Efendim, benim zama
nımda esasen bu lokomotiflerin evsafı üzerinde 
yani tetkikat yapmak ve bu ikisinden birini ev
safına göre tercih etmek meselesi gibi bir me
sele mevzuubahsolmadı ki. Bozulmuş bir ihale 
var, o bozma kararma uyma mecburiyeti var 
uyulduktan sonra Satmalına Komisyonu kuru
luyor. Bunun içinde cer mühendisleri var, atöl
ye mühendisleri, idareci var, hukukçu var. Bu
na karar veriyorlar. Ondan sonra Müdürler Ku
rulu var, buna karar veriyor. Benim zaten buna 
dair tahkikat yapmak için zamanım yok; 5 gün
lük bir müddet vardır, ikinci ihale için. Sorsam 
bile böyle bir şey gelmez, onun için lüzumsuz 
gördüm. Ama Amerikan Yardım Heyeti Reisi 
beni ziyaret ettiği zaman kendileri gibi merak 
ettim, ona sordum; dediler ki, «Amerika'da, As
ya'da, Afrika'da, Avrupa'da kullanılıyor ve son 
olarak Güney Vietnam'a da 10-12 aded lokomo
tif gönderildi. Bunların bizim için farkı yoktur, 
ikisi de kıymetli lokomotiflerdir. İkisi arasında 
bir fark yoktur.» Bana verdiği cevap budur. 

BAŞKAN — Sayın Aydmçer. 
HİLMİ AYDINÇER (Aydın) — Efendim, 

Devlet Demiryollarının zararlarını tevliderîen 
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sebepler mey anında Sayın Bakan maliyctaltı 
taşımadan bahsettiler. Bu meyanda diğer mü
esseseler elbirliğiyle bu müesseseyi yok etmek 
iein, iştirak halinde çalışmıştır. Benim anlayı
şım budur ve buna zamimeten kendi yürüttü
ğüm bakanlık haricinde zuhur eden hâdiseler, 
siyasi" hâdiseler, 22 Şubat, 20 - 21 Mayıs ve de
vam eden bu siyasi hâdiseler ânında gelirini 
şahsan tetkik ettim. Asgari hadde indiği mey
dandadır. Yani müesseseler ve hâdiseler bu ce
fakâr kütleyi mahveder duruma sokmuşken, bu
nun çilesini ve mesuliyetini Devlet Demiryolları 
mensupları çekmiş ve bir ikramiye almıştır. Az 
evvel Sayın Bakan iki ikramiye verilmiştir, bu
yurdular. Teşkilât Kanununa göre, iki ikramiye 
alması lâzımken maalesef 1963 yılında bir ikra
miye alınmıştır. Bu verilmiyecek midir? Ve 1964 
yılında kaç ikramiye alınacaktır? 

ULAŞTIRMA BAKANI FERİT ALPİS-
KENDER (Devamla) — Efendim, Devlet De
miryollarının zarar etmesinin sebeplerini uzun 
boylu arz ettim. Sayın Hilmi Aydmçer arkada
şımız, elbetteki takip buyurdular. Şimdi ikra
miye mevzuuna gelince, Yüksek Plânlama Ku
rulunun bir kararı vardır, işletme açığı bulunan 
müesseselerde memurlara ikramiye verilmez, 
der. işçiler hariç, der. işçilere de ikramiyeleri 
verdik. 1963 ü verdik, 1964 ü vermeyişimizin 
sebepleri; Devlet Demiryollarının o günlerde 
Mart maaşını vermeye hazırlamasından ileri 
gelmiştir ve imkânların kıtlığından ileri gel
miştir. 

Yüksek Plânlama Kurulunun, temas ettikle
ri noktalar üzerinde elbetteki dikkati celbede-
cek ve mesele hakkında memurların ikramiye
den mahrum edilmemesi neye bağlı ise, onun 
üzerinde çalışacağız. Zaten 1964 ikramiyesi ve
rilirken de Sayın Maliye Bakanı ve Başbakan 
ile bu işte esaslı bir görüşmemiz ve anlaşmamız 
oldu. Eğer Yüksek Plânlama Kurulunda bu 
yolda bir karar alırsak veririz. Aksi takdirde 
plâna aykırı bir harekette bulunmamak durumu 
karşısında yapılacak bir şeyimiz yoktur. Ancak, 
işletme açığını süratle kapamaya gitmekten baş
ka bir tedbirimizin olamıyacağım maalesef plân 
da bize belirtilmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlar; yeterlik öner
gesi gelmiştir. Şimdi, son söz milletvekilinin hük
müne istinaden Sayın Zeytinoğlu'na söz vere
ceğim. Yüce Heyetiniz yeterliği kabul ettiğinde 
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müzakere kâfi görülecektir, aksi takdirde müza
kereye devam edeceğiz. 

Buyurun Sayın Zeytinoğlıı. 
AZtZ ZEYTÎNOftLU (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar; Devlet Demiryolları işçilerinin 
ücretleri bugünkü hayat şartları karşısında geçi
mini temin etmekten çok uzaktır. Bir günlük ka
zancı ile bugün karnını dahi duyuramamaktadır. 
Diğer emsali müesseselere nazaran yüzde elliden 
az ücret almaktadır. Bunların eline ayda vasati 
olarak 250 lira geçmektedir. Bununla çoluğunu, 
çocuğunu geçindirememektedir. Binaenaleyh, 
Devlet Demiryollarımızm bu işçi ücretlerine zam 
yapması lâzım gelmektedir. Devlet Demiryolla
rı Emekli Sandığı vardır. 2454 sayılı Kanunla 
eski Devlet Demiryolları Emekli Sandığı. Buraya 
bağlı işçi ve memurlarımız müşkül durumdadır. 
Bilâhara 5434 sayılı Kanuna bağlı olanların istik
balleri müemmendir. Fakat ilk bu 2454 sayılı Ka
nuna bağlı olanların vaziyeti müşküldür. Bu 
emekli meselesini Devlet Demiryollarının hallet
mesi icabetmektedir. Ve yine Devlet Demiryolla
rı işçilerinin bugün emekli primi bugünkü maaş 
lan üzerinden kesilmektedir. Ama emeklilik işlem
leri geldiği zaman 1953 senesindeki vaziyetine, al
dığı paraya göre emeklilik yapılmaktadır ki, bu 
Anayasaya da, her şeye de aykırıdır. Bugünkün
den primini veriyor; ama emeklilik muamelesi 
1953 senesindeki baremine göre yapılmaktadır. 
Bunun bir an evvel halli icabetmektedir. 

Yine işçilerimizin dertlerinden birisi de yemek 
ücretidir, arkadaşlar. Bugün yemekleri kalori iti
bariyle kâfi gelmemektedir; yemek ücretlerinin 
azlığından dolayı. Binaenaleyh, yemek ücretleri
ne de bugün tekrar % 50 zam yapılması icabet
mektedir. Bendeniz işçi camiasının, Devlet De
miryollarının işçilerinin bulunduğu muhitte oldu
ğum için Devlet Demiryolları işçilerinin dertle
rine tercüman oluyorum. Bunlar bu vaziyette
dir, arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlıı bir dakika. 
Açık oylamaya oyunu kullanmıyan arkadaşımız 
var mı?... Oy verme muamelesi bitmiştir. Kupa
ları kaldırınız. Buyurunuz. 

AZIZ ZEYTÎNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, yine Demiryollarında hareket, katar memur
ları, yol personeli daima yıpranmaktadır. 5434 
sayılı Kanunun 32 ve 34 neü maddeleri bunlar
dan sadece lokomotif makinist ve ateşçisine fiilî 
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hizmet zammı tanımıştır. Ama diğer Demiryol
larının hareket, katar ve yol personeline bu ka
nunda hak tanınmamıştır. Binaenaleyh hakika
ten yıpranan Makinist ve ateşçi gibi, hareket me
murlarına, katar memurlarına ve yol personeline 
de yıpranma zammı tanınmalıdır. 

Arkadaşlar, Devlet Demiryollarının tenzilâtlı 
tren tarifelerinden yalnız subaylar ve talebeler 
istifade etmektedir. Maalesef birkaç ay evvel sor
duğum suallere de bugüne kadar müspet bir ce
vap alamadım, öğretmenlere bu tenzilât yapılma
maktadır. Yalnız tatil aylarında üç aya münha
sır olmak üzere öğretmenlere yapılmaktadır ve bu 
da kırmızı trene binmemek kayıt ve şartiyle ya
pılmaktadır. Acaba öğretmenlerimizin bu kırmızı 
trene bindirilmemesindeki kasıt nedir? Ne gibi 
eksiklikleri vardır? Niçin diğer tenzilât yapılan 
subaylar ve öğrenciler kırmızı trene bindiği hal
de öğretmenlerimiz kırmızı trene bindiril memek-
tedir? Bu, eşitlik prensibine aykırı olduğu için 
bunun bir an evvel tashihi ve öğretmenlerimizin 
devamlı olarak tenzilâttan istifade ettirilmesi ve 
kırmızı trenlere de bindirilmesinin teminini rica 
ediyorum. 

Posta, telgraf tölefon muvakkat ımeımurluk-
larmıda geçen hizmetler geçici mahiyette olup 
5434 sayılı kanunun geçici 65 nei maddesi şü
mulü haricinde kaldıklarından, bu kabil hizmet
lerin borçlandırılması! mümkün olmamaktadır. 
Binlerce emekli PTT (mamurlarımız hu haklım
dan bu kanunun şümulü haricinde kaildıklarm-
da,n, bu 'binlerce PTT muvakkat memurlarının 
da bu kanunun şümulü dâhiline girmesi için 
sayın idarenin bir kanam teklifi vermesini, bir 
şekli hal bulmasını rica ediyoruz. 

Telefon ücretleri çok pahalı. Sayın velkilimi-
zıin de söyledikleri gibi, ucuzlattıkları Jıer şeyde, 
tren ücretlerinde, nakliye ücretlerinde ne kadar 
ucuzladaysa o kadar fazla para kapanmışlardır. 
/Bunu kendileri de biraz evvel burada söyledi
ler. Binaenaleyh PTT ücretleri çok pahalıdır, 
bugünkü iş hayatımıza ve nüfus keşfetme rağ
men, tetkik edersek, eskisine nazaran telefon 
konuşmaları daha az olmaktadır. Binaenaleyh, 
telefon ücreti enini ne kadar ucuzlatırsak PTT 
idarcisinin daha çok kazanacağı kanaatindeyim. 
Onun için geçen sene yapılan zaımanlaırdan bir 
kırımının indirilmesi cihetine giderlerse kendile
ri kazanımış olurlar. 
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Arkadaşlarım; sonra Devlet Demiryollarının 

bir hatası daha. Kendi hataları yüzünden, bâzı 
kusurları yüzlünden zararlarını diğerlerinin za
rarında görmektedirler. Meselâ Kara Nakliyat 
Vergisinin esbabı mueibesinde zikrediliyor. 

Başka bir zümreye ne kadar vergi konursa 
komşun, Devlet Demiryolları bugünkü çalışma
sıyla bu zararından kurtulamaz. Binaenaleyh, 
(kendi zıararını ba.skasi.nm zararında aramaktan 
ise kendi bünyesinde araması icabeder. Binaena
leyh... 

BAŞKAN — Bİr dakikanız var Sayın Zey
tin oğlu (bağlayınız lütfen. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Devamla).— Peki 
efendim. 

Binaenaleyh arkadaşlarım, Devlet Demiryol-
il arının bu kara nakliyatı vergileri hususu üre
rinde durmamasını ve zararını kendi bünyesi 
içinde aramasını rica ederim. Hümet!erimle ar
kadaşlarımı selâmlarım. 

BAŞKAN — Müzakerelerim yeterli görüldü
ğüne dair verilmiş bulunan önergeleri okutuyo
rum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi üzerindeki mü

zakere1] erim kâfi olduğuna kaani olduğumdan bö
lümlere geçilmesini teklif ederim. 

Ordu 
Ata Topaloğlu 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetinin oya konulmasını 

arz ve teklif ederim. 
Amasya 

İsmail Sarıgöz 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi aleyhinde Sa
yın Esat Kemal Ayıbar, buyurun efendim. 

•ESAT KEMAL AYBAR (Mardin) — Çok 
iHivrtıetli arkadaşlarıım, Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesi ımüzakere odilmektedıiır. Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı müesseselerin fahiş bir 
şekilde z'anaır öt tikleri Sayın Bakan tarafından 
bu kürsüden itiraf edilmiştir. Gerek grup söz
cüleri ve gerekse kıymetli milletvekilleri çok ge
niş Bikirler ortaya atmış ve bunlafın hiçbirisine 
lavın Ulaştırma Bakanı tarafından temas edil
memiştir. Sanki Cumhuriyet Senatosunda oku
nan yazının bir diğer örneği burada okunmuş gi-
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ıbi 2,5 saaıt süren bir konuşma yapılmıştır. Bir
çok noktalara parmak basmak mecburiyetinde
yiz. Hiç değilse Sayın Ulaştırana Bakanına soru 
tevcih 'etmek surettiyıle bâzı zarar eden (müessese
lerin zarar sebeplerimi ortaya atmak imkânını 
bağışlamak üzere önergenin 'reddedilmesini muh
terem arkadaşlarımdan üstirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kaibu'l edenler... Kabul etmıiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilLmişrtâr. 

Ulaştrıma Bakanlığı bütçesinin bölümlerine 
geçilmelini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul .edilmiştin'. 

Bölümleri okutuyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. 
11.000 

Lira 
12 000 ödenekler bölümü 

BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 7 470 374 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 704 023 
BAŞKAN — (Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 850 000 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1.6.000 Çeşitli giderler 81 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

22 000 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri 500 000 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
O1.000 Milî transferler 183 755 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

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

:>>6.000 Borç ödemeleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin memleketimi
ze ve mensuplarına hayırlı olmasını dileriz. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü bütçesi madde ve bölümlerine ge
çilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde ve bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. Maddeleri okutuyorum: 

Devlet Hava Meydanları İstetmesi Genel 
Müddürlüğü 1984 yılı bütçe [kanunu 

MADDE 1. _ Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı cari harca
malar için (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 38 720 677 lira, yatırım harcamaları için 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
27 053 000 lira ve sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 1 3.16 740 lira ki toplam olarak 
67 090 417 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(A / l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

12.000 Personel giderleri 25 902 133 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 492 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 8 806 941 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 519 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 1 264 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını gi
derleri 8 814 (500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 .Makimi, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları İti 975 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiı*. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve salına imalar 590 000 
BAŞKAN - • Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 395 740 
I5AŞKAN--Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3(5.000 Borç ödemeleri 331 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Birinci maddeyi bölüm ve cet
velleri yi e birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Birinci madde bölüm ve 
cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 
. MADDE 2. — Devlet Hava 'Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün 'gelirleri 'bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 67 090 417 

lira olarak tahmin edilmiştir. 
BAŞKAN — Cetvellerini okutuyorum. 

(B) Cetveli 
B. Lira 

(»2.000 İşletme (gelirleri 9 475 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enle iv.. Kabul 
edilmiştir. 

(53.000 Çeşitli' gelirler 700 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiy enler... Kabul 
edilmişti]*. 

(54.000 Özel gelirler 56 915 41.5 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... KaJbul 
edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN ----- İkinci maddeyi cetveliyle (bir

likte oyunuza sunuyorum. Kaıbul edenler... Et
miyenler... Kalkıl edilmiştir. 
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MADDE 3. '— Devlet Hava Meydanları İs

letmesi Genel Müdürlüğünce 1964 (bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden !her (birinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin 
tarh ve tahsiline 1964 Ibütçe yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz i&tiyen yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kafbul edenler... 
Etmiyenler... Madde kalbül edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Hava Meydanları iş
letmesi Genel Müdürlüğünün 30 .6 .1939 ta
rihli ve 3656 sayılı Kanunim 19 ucu maddesine 
giren Hikmetleri, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ucu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki (hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) İşaretli cetvelde .gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN —Madde üzerinde fiöz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle 'birlikte oyunuza sunuyo
rum. Katbul edenler... Etmiyenler... Madde fca-
'bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün Kuruluğu haückm-
daki 28 • 2 .1956 tarihli ve 6686 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, 
(bağlı (L) işaretli cetvelde •gösterilenler 1964 
ibütee yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi cetvelleriyle ''birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kalkıl edenler... Etmiyenler... Madde ka
lkıl edilmiştir. 

MADDE 6. — (Gecen yıllar 'borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1963 yılı 'bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan 'borçlar illgili oldukları hizmet ter
tiplerinden hu maddeye; 

h) 1928 - 1962 hütçe yıllarına aidolup da 
Muhasdbei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine (göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkla in yılları (bütçelerinde (bulunan iborçlar, 1964 
'bütçesinin ilgiıli hizmet tertipleri veya (aylık 
ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) , (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar horçlan) maddesine; 
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Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 

ödenir. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz M iyen yok. 

Maddeyi cetvelleriyle (birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin «Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri» bölümüne dâhil tertipler ile (A/3) işa
retli cetvelin «Kamulaştırma ve satmalmaları» 
bölümü arasında aktarma yapmaya Maliye Baka
nı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylamaya tabidir. Müsaa
de buyurursanız bir dahaki, birleşimde yapalım. 
Kabulü halinde Devlet Hava Meydanları işletme
si bütçesi memleket ve millet için hayırlı ve uğur
lu olsun. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
bütçesinin açık oylamasına 241 arkadaşımız işti
rak etmiş, 6 çekinser, 69 ret oyuna mukabil 166 
oyla kabul edilmiştir. Başarılar dilerim. 

Tekel Çrenel Müdürlüğü 1964 yılı bütçesinin 
açık oylamasına (250) arkadaşımız iştirak etmiş, 
(8) çekinser, (79) ret oyuna mukabil (163) oyla 
kabul edilmiştir. Uğurlu olsun. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1964 bütçesinin açık oylamasına (250) arkadaşı
mız iştirak etmiş, (8) çekinser, (78) ret oyuna 
mukabil (164) oyla kabul edilmiştir. Uğurlu ol
sun. 

Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (256) 
üye oy kullanmış (6) çekinser, (85) ret oyuna 
mukabil (165) oyla kabul edilmiştir. Başarı dile
riz. 

d) Çalışma Hakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Program gereğince Çalışına Ba
kanlığı bütçesinin tümü üzerinde görüşmelere 
başlıyoruz. (10 dakika kaldı, vakit geldi sesleri.) 
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öyle olsa da yine bir grup sözcüsünü konuş

tururuz ondan onra dağılırız. 
Y. T. P. Grupu adına konuşacak arkadaşımız 

yok mu?. Yoklar. Efendim mevcut iseler konuş
turacağız. Yok, arkadaşlarımız yok ise o zaman 
başka bir şekil düşüneceğiz. (Parti sözcüleri de 
yoklar, sesleri.) 

Grupları adına konuşacak arkadaşlar bulun
madığına göre, şahısları adına Sayın Hasan Tah
sin Uzun, buyurun. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlarım, Çalışma Bakan
lığı bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi kısaca arz 
etmek isterim. 

Toplumumuzda, demokratik ilkelere uygun iş
çi ve iş veren münasebetlerini mümkün olan en 
iyi şekli ile düzeni iyen kanunları çıkarmakla ça
lışma Bakanlığı, en verimli ve başarılı bir devre-, 
sinde kabul edilebilir. 

Yapıcı tenkidlerimizle daha verimli olmasını 
ai'zu ettiğimiz bu Bakanlık için bâzı temennile
rim olacaktır. 

Memleketimizin dört bir bucağına dağılmış 
olan iş ve işçi bulma kurumlarının gereği gibi 
çalıştıklarını iddia edemeyiz. Trakya bölgesinde 
gezip, gördüğüm ve incelediğim bu kurumların 
daha verimli çalışmaları mümkündür zannediyo
rum. Her şeyden evvel bu kurumlarda çalışanlar 
kendilerini tipik memur görmekten uzaklaştırma-
lıdırlar. 

Bu memurların meslekî rehberlik yapabilecek 
nitelikte olup olmadıklarını bilmiyorum. Fakat 
uygulamaya bakıldığında elde edilen intiba bun
ların her hangi bir memur olduğu istikametin
dedir. Çalışma Bakanlığı, acaba, bu memurları 
iş ve işçi problemlerini daha iyi anlıyabilecek, 
işçilere ve işverenlere rehberlik yapabilecek ni
telikte yetiştiremez mi? Eminim bunu yapabildi
ği oranda çeşitli istikamette faydalar sağlamış 
olacaktır. 

Ayrıca bu kurumların bâzılarında mesleki 
ayırma testleri olduğunu öğrendim fakat kullanıl
dığını duymadım ve görmedim. Hepiniz biliyo
ruz ki, işinden memnun olan bir kimsenin başarı
sı ve dolayısiyle verimi artar. Temin edilmiş olan 
bu testleri kullanarak işçilerimizi ilgi ve kabili
yetleri istikametinde işlere yöneltmemiz millî eko
nominin gelişmesi yönünden mutlaka müspet so-
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nuçlan getirecektir. Yabancı memleketlerde ya
pılan bilimsel araştırmalar bu yönde sonuçlarla 
doludur. 

Bahsetmek istediğim ikinci husus yabancı 
memleketlere kaliteli işçi gönderme meselesidir. 
Bir tarafta 5 Yıllık Plan Millî Eğitim Bakanlığı
na kaliteli işçi yetiştirme işini yüklerken diğer 
taraftan yetişmiş kaliteli işçileri dış memleketle
re göndermek ne dereceye kadar plânın ruhuna 
uygun olabilir. Bilindiği gibi memleketimizde 
bu işçileri çok cüzi ücretlerle tutmak mümkün ol
mamaktadır. 

Ama dış memleketlere! göndererek memleke
timizin kaliteli işçiye olan ihtiyacını artırmakta 
olumlu bir tedbir sayılamaz. 

Ayrıca bu işçilerimizin memlekete döndükle
ri zaman - eğer dönerlerse - kendi iş hayatımıza 
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intibakları mümkün olacak im? Bu ve bunun gi^ 
bi akla gelebilen sorulara cevap verebilecek bir 
araştırma Devlet Plânlama Teşkilâtınca yaptırıl
maktadır. Çalışma Bakanlığı bu araştırmayla 
ilgilenmeli ve sonuçlarından faydalanarak dış 
memleketlere işçi gönderme meselesinde daha isa
betli tedbirler almalıdır. 

1964 yılı Çalışına Bakanlığı bütçesinin çalışma 
Bakanlığına ve mensuplarına Türk Milletine ha
yırlı olmasını diler hepinizi saygı ile selâmla
rım. 

BAŞKAN — Yüce Meclisin daha evvel aldı
ğı bir karar gereğince 18 de Birleşime ara veri
yorduk. Bu bakımdan 19,30 da tekrar toplanıl
mak üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati: 18,00 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : tlyas Kılıç (Samsun), ismet Kapısız (Yozgat) 

- a » 

BAŞKAN — Bugünkü Birleşimin 3 ııcü Otu
rumuna başlıyoruz. 

Çalışma Bakanlığı üzerinde söz alan arkadaş
lara söz veriyorduk. 

Yeni Türkiye Partisi Millet Meclisi Grupu 
adına Sayın Recai İskenderoğlu... (Yok, sesleri) 
Millet Partisi Millet Meclisi Grupu adına Sayın 
Memduh Erdemir... (Yok sesleri) Adalet Partisi 
Millet Meclisi Grupu adına Sayın Şevki Güler. 
Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞEVKİ GÜLER (Af
yon Karahisar) — Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekilleri, Muhterem Bakan ve kıymetli ba
kanlık erkânını Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na saygı ile selâmlarım. 

Adalet Partisi Meclis Grupu adına Çalışma 
Bakanlığı 1064 yılı bütçesi üzerindeki tenkid ve 
temennilerimizi, mümkün olduğu kadar ana me
seleler üzerinde teksif ettiğimizi teferruata in-
momoyo çalışacağımızı arz ederim, 

Anayasamızın sarih hükümlerine uyularak, 
demokratik rejimin temel unsurlarından olan ve 
1963 yılında Meclisimizce kabul olunan, Sendi
kalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt 
Kanunu ile halen Cumhuriyet Senatosu komis
yonlarında bulunan Sosyal Sigortalar Kanunu 
Yüksek Meclisimizin en verimli çalışmalarından 
olmuştur. 

Mı ıhtcrcm millet vekilleri, 
Çalışma Bakanlığının 1964 yılı bütçesini tet

kik ettiğimiz zaman, geçmiş senelerde olduğu gi
bi yine kifayetsiz olduğunu görüyor, bu kifayet
siz bütçe ve dar kadro ile Bakanlığın kendisin
den beklenen ağır vazifeleri tam mânası ile ifa 
edeceğine ihtimal veremiyoruz. Sosyal politika 
sahasında geniş vazifeler almış bulunan ve çalış
ma hayatının düzenlenmesi, çalışma gücünün ve
rimli kılınması, sosyal güvenliğin sağlanması, iş
çilerle işverenler arasındaki münasebetlerin 
ahenkli kılınması Çalışma Bakanlığınca sağlan-
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inak gerekmektedir. Anayasamızın 40 ilâ 48 nci 
maddeleri sosyal hakları teminat altına almış ve 
bunların tahakkukunun da Çalışma Bakanlığın
ca temin edilmesi icabetmektedir. Bugün bütçe
den ayrılan onüç. milyonluk bir tahsisatla ve bil
hassa dar bir kadro ile kendisine mevdu hiz
metlerin ifasını mümkün görmüyoruz. Teşkilât 
Kanununun yetersizliğini göstermesi bakımın
dan yalnız bir, iki nokta üzerinde duracağız •. 

Halen memleketimizde îş Kanununa tabi iş
yeri sayısı kırküç binin üzerinde ve îş Kanunu
na tabi işyerlerinde çalışan işçi sayısı da bir mil
yona yakın bulunmaktadır. Kırküç bini müteca
viz işyerinin normal teftişlerini yapan, bütün iş
çi şikâyetlerini takibeden, îş Kanununa tabi ol
ması gereken işyerlerini tesbit eden ve bilhassa 
Ücretli hafta tatili Kanunu ile Yıllık ücretli izin 
kanunlarının tatbikatlarına ait şikâyetleri taki
beden iş müfettişi kadrosu ise bugünkü Bakanlık 
Teşkilât Kanununa göre yalnız yüz onüçtür. Bir 
iş müfettişine yalnız işyerlerinin normal teftiş
lerini yapmak üzere üç. yüz elliye yakın işyeri 
düşmektedir. Bu rakamlarda Bakanlığın mura
kabe ve teftiş fonksiyonunun yetersizliğini gös
termektedir. Bakanlık teşkilâtının yetersizliği yü
künden îş Kanunu şümulüne almamıyan binler
ce işyeri mevcuttur ve bu işyerlerinde çalışan bin
lerce işçi de sosyal haklardan mahrum kalmak
tadır. Ayrıca bunun neticesi olarak iki işveren 
zümresi meydana gelmektedir. îş Kanununa ta
bi olan bir işyerindeki maliyet ile îş Kanununa 
tabi olmıyan bir işyerindeki maliyet arasında 
farklar meydana gelmektedir. 

Diğer taraftan yabancı memleketlere îş ve 
îşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile işçi gönde
rilmektedir. Halen Almanya ve Belçika'da Kırk 
binin üzerinde işçimiz bulunmaktadır. Fransa, 
Avusturya ve Holânda gibi bâzı memleketlerde 
işçi talebetmektedir. Dış memleketlere gönderi
len işçilerimizin haklarını, menfaatlerini ve za
rarlı dış tesirlerden bilhassa sapık sol fikirler
den korumak üzere bir teşkilâta sâhîbolmadığı-
mız içindir ki, dış memleketlerdeki işçilerimizin 
durumları hakkında zaman zaman arzu edil m i-
yen bilgiler alınmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Almanya'da bulunan işçilerimizin mutlak bir 

alâkaya muhtacolduklarım göstermesi bakımın
dan aldığımız mektuplardan yalnız bir tanesin-
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den aşağıdaki hususları nazarı dikkatinize arz 
edeceğiz. 

«Burada bizim arslan parçaları işçilerin du
rumuna gelince, onlar ise ayrı bir âlem maale
sef bunlar buraya atılmış, onlarla bizim Hükü
met hiç ve hiç. ilgilenmiyor, tabiî bizim Hükü
met bunlarla meşgul olmadığı için Komünistler 
bunlara akıl hocalığı yapıyorlar ve onlara elle
rinden geldiği kadar propaganda yapıyor ve 
kendi yönlerine çeviriyorlar, bunu bâzı ileri ge
len kimselere bahsettim, evet efendim falandır, 
filândır, dendi ve bir kimse de bu işle meşgul 
olmadı. Ben bu işin içine vakıfım hattâ bu işle 
uğraşmak için bâzı temaslarda da bulundum. Ve 
gene netice alamadım, tabiî bu böyle sürüp gi
decek zira buraya gelen işçilerden artık bize hiç
bir faide yoktur, buraya gelenler kumarı ve her 
türlü şeyi öğreniyorlar ve yurda katiyen dönme
yi düşünmüyorlar. Bu bakımdan bunlarla meş
gul olacak kimselere burada ihtiyaç vardır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
-Anadolu'nun tertemiz evlâdını gurbet elleri

ne gönderiyoruz, bize döviz getirsin, bize görgü 
getirsin, bilgi getirsin istiyoruz fakat onlarla 
gereği gibi ilgilenmiyoruz. Hâlâ bir tek çalışma 
ataşesi ile iktifa ediyor ve işçilerimizin mâruz 
kaldığı, kalabileceği cereyanlardan ancak dert 
y anabiliyoruz. 

Şu hususu da arz etmek isteriz ki, gerek dışa
rıdaki İşçilerimizin mâruz kaldığı yabancı idolo-
jilerin tesirleri ve gerekse dâhildeki işçilerimiz
le idarecilerinin ilim adamı geçinenlerin bir kıs
mının memleket menfaatelrine aykırı arzu ve 
telkinleri karşısında bu propagandalara ve tel
kinlere karşı millî hassasiyetini ve şahsiyetini 
muhafaza etmekte olduğuna inanıyor ve onlara 
güveniyoruz. 

Cumhuriyet Senatosunda da arz ettiğimiz 
veçhile Bakanlığın Teşkilât Kanununun yetersiz
liğine inanıyoruz. Ve bir an önce Meclise şevki
ni temenni ediyoruz. Ancak Teşkilât Kanununun 
Meclise şevkinin gecikmesi ihtimaline karşı, Ça
lışma ataşeliklerinin kurulmasını derpiş -eden 
ek bir maddenin derhal Meclise getirilmesini Sa
yın Vekilden bekliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Dış memleketlerdeki işçilerimizden bahseder

ken bir hususa temas etmeden geçemiyeceğiz. 
Dışardaki işçilerimiz, emekleri karşılığı kazanç
larından yaptıkları tasarruflarım m^nU^etiıni-
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ze gönderememektedirler. Ve bilhassa doların 
resmî kur ile serbest kur arasındaki farkından 
şikâyetçi ve mağdur durumdadırlar. Bir dolar 
serbest piyasada 12 ilâ 12,5 lira arasında satılır
ken işçilerimizin gönderdiği doların 9 liradan 
ailesine ödenmesi büyük şikâyetlere yol açmak
ta, aynı zamanda işçilerimizin tasarruflarının 
memlekete gelmesini önlemektedir. Hükümetin 
bu hususla ilgilenmesini ve döviz kayıplarına 
mani' olacak gerekli kararı almasını temenni edi
yoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
işgücünü tanzim etmek, dış memleketlere iş

çilerin gönderilmesini tanzim ve temin etmek, iş 
hayatındaki güvenilir bilgileri sağlamak gibi çok 
mühim bir vazifenin sahibi bulunan iş ve işçi 
Bulma Kurumunun malî kaynakları mahallî ida
re ve belediye bütçelerine bağlı kaldığı müddet
çe hareket kabiliyetinden mahrum kalacağına ve 
bugünkü bünyesi ile gereği gibi faydalı olama
makta devam edeceğine inanıyoruz. Bu kurumun 
faydalı olması için önce teşkilâtının genişletile
rek takviye edilmesi sonra da hizmetin icabet-
tirdiği -miktar ve ölçüde malî imkân temin edil
mesi görevini .yapabilir duruma getirilmesi za
ruretine inanıyor ve bu zamanın da geçmiş ol
duğuna işaret etmek istiyoruz. 

iş ve işçi Bulma Kurumunun bugünkü teş
kilât ve imkânları ile, bu müessesenin tetkik ve 
çalışmaları araşma giren işsizlik sigortasının de
ğil tatbikatının bu sigorta kolunun hazırlıkları
nın ve etütlerinin dahi yapılamıyacağma kaani 
bulunuyoruz. 

• Muhterem arkadaşlar, 
iş ve işçi Bulma Kurumunun etkili bir hale 

getirilmesinin, malî bakımdan takviyesine bağlı 
bulunduğunu takdir eden, Kuruma yapılacak 
yardımı bir milyon liradan üç milyon liraya çı
kararak lâyık olduğu ehemmiyetini belirten ve 
değerlendiren Bütçe Karma Komisyonuna teşek
kürlerimizi arz ederken Hükümetçe de gereken 
ehemmiyetin verilmesini temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
iktisadi hayatın kötü gidişi, hayat pahalılığı 

işsizliği artırmakta ve işçi emeğini ucuz satmaya 
mecbur kalmakta, emeğinin karşılığım tam ola
rak alamamaktadır. Her branşa göre asgari üc
retlerin, hayat şartlarına uygun, geçimine me
dar olacak şekilde tesbit ve tatbik olunmalıdır. 
6772 sayılı Kanunla işçilere ödenen ikramiyele-
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rin ücretlere intikalini sağlıyacak tedbirlerin 
alınması gerektiğine işaret etmek isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yeni iş kanunu tasarısının hazırlandığını ve 

Meclise sunulmak üzere Bakanlar Kuruluna ve
rilmiş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunu
yoruz. 

Tasarının, demokratik şartlara uygun, işçinin 
haklarını tam olarak teminata almış olmasını, 
işçi ile işveren münasebetlerini ahenkli kılmasını 
ve en kısa zamanda Meclise getirilmesini temen
ni etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Tarım iş kanunu henüz Meclise getirilme

miştir. Bir ziraat memleketi olarak, her türlü 
himayeden mahrum, hayat şartlan son derece 
kötü ziraat işçilerinin sosyal haklarını koruyan, 
iş gücünü değerlendiren Tarım iş kanununun 
bir an evvel Meclise getirilmesini temenni eder
ken, hazırlıkların ne safhada olduğunun açıklan
masını Sayın Bakandan rica edeceğiz. 

Deniz iş kanunu tasarısının Meclise sevk edil
miş olmasını memnunlukla karşılıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüce Meclisimizce kabul buyurulan ve Ana

yasamızın 48 nci maddesinin âmir hükmünü ye
rine getiren, işçilerimizin hal ve istikballerini 
güvenlik içine alacak olan Sosyal Sigortalar Ka
nununu şükranla karşılıyoruz, bu kanunun ha
zırlanmasında verimli mesai sarf eden Sayın Ba
kanı ve işçi Sigortaları Kurumu Umum Müdü
rü ile mesai arkadaşlarını tebrik ediyoruz. Sos
yal Sigortalar Kanununun getirdiği yenilikleri 
takdirle karşılıyor ve destekliyoruz. Ancak Sos
yal Sigortalar Kanununun sosyal güvenliği tam 
mânada himayeye sahibolmadığma, tekâmüle yol 
almış iyi bir kanun olduğuna işaret etmek is
teriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sosyal Sigortalar Kanunu tasarısının pek ya

kın bir zamanda kanunlaşması mümkün olacak
tır. Bu takdirde işçi Sigortaları Kurumunun 
vazifeleri çok artacaktır. Bu vazifeleri yerine 
getirebilmesi ise mevcut Teşkilât Kanunu ile 
mümkün olamıyacağına tadilinin gerektiğine 
inanmaktayız. Bu konudaki çalışmaların bir an 
evvel bitirilmesini ve yeni teşkilât kanunu tasa
rısının Meclise şevkini temenni etmekteyiz. 

işçi Sigortaları Kurumu Teşkilât Kanunu-
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nun tadilinden bahsederken bâzı noktalara işa
ret etmeden geçemiyeceğiz : 

a) Yeni tasarı ile Kurumun muhtar hale 
getirilmesinde de fayda mülâhaza etmekteyiz. 
îşçi Sigortaları Kurumu her sene Genel Kurul 
toplantısını yapar, muhtelif meseleler müzakere 
edilir, tartışılır, komisyonlardan geçirilir ve Ba
kanlığa takdim kılınır, Bakanlık lüzum görürse 
yapar görmezse yapmaz. Bu da gösteriyor ki, 
îşçi Sigortaları Kurumu idari ve malî bakımdan 
muhtar değildir. 

b) 19 . 2 . 1963 tarihinde meriyete girmiş 
bulunan 174 sayılı Kanunun 1 nci fıkrası ile, iş 
emniyetini ve işçi sağlığını korumak, iş kazala
rını önlemek amaciyle Bakanlık Teftiş kadrosu
nun genişletilmesine çalışılmış ise de verilen bu 
kadrolara tâyin edilen müfettişlerin maaş .ve yol
lukları îşçi Sigortaları Kurumu tarafından öden
mekte olduğundan yeni teşkilât kanunlarında 
bu maddenin de nazarı itibara alınması ve yapı
lan hizmetin Bakanlıkla ilgili olması dolayısiyle 
masraflarında Bakanlıkça yapılması gerekmekte 
olduğuna işaret etmek isteriz. 

e) îşçi Sigortaları Kurumuna ait sağlık mü
esseselerinde, hastane işletmeciliği Kurumun mu
rakabesine tabi olarak müstakil hale getirilme
lidir. 

d) 1953 yılından 1963 yılı sonuna kadar îş
çi Sigortaları Kurumunca îşçi meskenleri için 
600 milyon liraya yakın para ödenmiştir. Ge
rek işçi yapı kooperatifleri vasıtasiyle gerekse 
Kurumca doğrudan doğruya yaptırılan îşçi mes
kenlerinin maliyetlerinin daima yüksek oluşu iş
çiler arasında şikâyet ve Kurumla ihtilâf konu
su olmaktadır. îşçi Sigortaları Kurumunun yeni 
teşkilât kanunu hazırlanırken îşçi Meskenleri 
Müdürlüğünün geniş bir etüde tabi tutulmasını 
ve müstakil bir umum müdürlük haline' getiril
mesini yerinde görmekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
îşçi meskenleri mevzuunda bilhassa bir husu

sa işaret etmek isteriz. Devlet Plânlama Teşkilâtın
ca sosyal mesken inşaatlarının 63 metrekare olarak 
yapılmasını uygun bulduğunu öğrenmiş bulunu
yoruz. 3, 5, hattâ 7 çocuklu bir işçi ailesinin 63 
metrekarelik bir meskende nasıl barındırılaca
ğını takdirlerinize bırakırken, Sayın Çalışma Ba
kanının Ibu mevzu ile yâkînen ilgilenmesini ve 
alman bu sakat kararın tashihim temenni etmek
teyiz. 
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Muhterem milletvekilleri, 

Mâruzâtımıza son verirken, Türk işçisinin ve yö
neticilerinin memleket menfaatlerini her şeyin 
üstünde tutacak, vatan ve millet sevgisine, aşırı 
cereyanlara karşı koyacak iman ve milliyetçilik 
ruhuna saıhilbolduğuna inanıyor, 1964 yılı büt
çesinin memleketimize ve milletimize hayırlı ve 
verimli- olmasını, Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Allah'tan diliyoruz. Hürmetlerimle. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Millet Partisi Grupu adına Sa
yın Memduh Erdemir, buyurunuz. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MÎR (Kırşehir) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Çalışma Bakanlığının 1964 bütçesi 
hakkında Millet Partisi Meclis Grupunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyoruz. 

1963 bütçesi görüşülürken, bu mevzu üze
rinde, geçen sene, grupumuzun umumi mahi
yetteki düşünce ve fikirleri, Yüksek Heyetinize 
arz edilmiş bulunduğundan, esasen dar olan 
vaktinizi almamak için umumi fikirlerimizi tek
rar etmiyeceğiz. 

Fakat Çalışma Bakanlığının 1963. faaliyetle
rini, bu konuda, 5 Yıllık Plânın 1963 progra
mının tahakkuk edip etmediğini ve 1964 prog
ramını incelemek suretiyle kanaatlerimizi ob
jektif olarak ifade etmeye çalışacağız. 

Bakanlığın 1963 faaliyetleri : 
Sosyal hayatımızı, demokratik düzen içeri

sinde olumlu bir şekilde geliştirmesini bekledi
ğimiz, «Toplu sözleşme, Grev ve Lokavt Kanu
nu» ile «Sendikalar Kanununun» 1963 yılı içe
risinde kanunlaşmış bulunmasından, Millet Par
tisi Meclis Grupu müstesna bir haz duymakta
dır. 

Hemen ilâve edelim ki; bu kanunların, bu
güne kadarki tatbikatlarının; karşılıklı müsa
maha ve hüsnüniyet çerçevesi içerisinde güven
liğimizi sarsmıyacak, kalkınmamızı sekteye uğ-
ratmıyacak, millî menfaatlerimizi zedelemiyecek 
şekilde yapılmış olmasını Türk Milletinin istik
balinin ancak ve ancak demokratik düzen içe
risinde teminata alınabileceğinin işareti sayıyo
ruz. 

Sosyal sigortalar konusunda, geçen sene 
grupumuz tarafından, bu kürsüden ifade edilen 
görüşleri, tamamiyle kapsamamakla beraber, 
yeniden hazırlanmış olan ve halen Cumhuriyet 
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Senatosunun komisyonlarında bulunan «Sosyal . 
sigortalar kanun» tasarısının bir an önce kanun
laşmasında ayrıca sevinç duyacağız. Bakanlığın [ 
bu faaliyetlerini takdirle karşılıyoruz. Sosyal ; 

Sigortalar Kanunu her ne kadar, partimiz prog
ramının 108 nci maddesinde tarif ve tâyin edi
len ölçüde, sosyal güvenliğimizi sağlamıyorsa 
da; bu kanunla program muzdaki merhaleye 
ulaşmak için ilk büyük adımın atılmış olduğu
nu ifade etmekte fay d e mülâhaza ediyoruz. 

Bununla beraber, tarım sektöründeki işçile
rin, bu kanunun şümulüne alınmamış olmasını 
büyük bir eksiklik sayıyoruz. 

Bu eksikliğin sosyal bünyemizde doğuracağı 
ihtilâtlar bakımından 1962 bütçesinin müzake- '•• 
releri esnasında bu mevzuda sorulan bir suale 
cevabolarak Sayın Bakan Ecevit şunları söyle
mişti; « İş Kanununun şümulü genişletilir- : 

ken tarım işçilerinin de çalışma mevzuatı kap
samına girmesi lüzum una inanmaktayız. Ger- , 
çekten nüfusunun % 80 i toprakta çalışan bir • 
memlekette sosyal adalet tarım işçisine teşmil 
edilmezse, siz geriye kalan % 20 yi sosyal ada
letin en alasına kavuştursanız bile o memlekette ] 
sosyal adalet yok, demektir. Hattâ sadece bu ; 
% 20 için sosyal adaleti ne kadar genişletirse- ; 
niz memlekette sosyal adaletsizliği o kadar de- i 
rinleştirmiş olursunuz. Zira, geride kalan % 80 ; 

ile bu % 20 arasındaki imtiyaz farklarını o nis- ; 
bette büyültmüş olursunuz....» | 

Saym Bakanın bu açık konuşmasını her tür- i 
İÜ sosyal güvenlik tedbirinden yoksun bulunan \ 
büyük çoğunluktaki tarım işçisi ve büyük va
tandaş topluluğu bir teminat telâkki etmişti. 

Sayın Ecevit'in zabıtl.ırdaki konuşması tâbir 
caiz ise vatandaşa verilmiş bir teminat mektubu 
mahiyetinde idi. 

1963 ve 1964 bütçe müzakereleri münasebe
tiyle tarım işçisinin sosyal güvenliği konusun
da yaptığı konuşmalarda ileri sürdüğü maze
retlerle ; aynı zamanda Sosyal Sigortalar Kanu
nu tedvin edilirken bu kanun içinde, tarım işçi
sini, taahhüdüne uygun şekilde düşünmemekle, 
Sayın Ecevit evvelki acık taahhüdünden rücu 
etmiş bulunmaktadır. Diğer bir deyimle; vatan
daşın vicdanına tescil edilmiş bulunan Sayın 
Ecevit'in teminatı, maalesef şu anda, o vicdan
larda mahcuz bulunmaktadır. 

Enerjik Bakanımız Ecevit'in bu mevzuda 
yeni bir hamle yapmak suretiyle v}çd.anlardaki 
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mahcuz teminatını kurtarması, sadece bizi mem
nun etmiyecek, milletçe önlediğimiz içtimai 
sulh ve sükûnun sağlanmasına da geniş ölçüde 
yardım etmiş olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 
1963 bütçesi müzakere edilirken gerek gru-

pumuz ve gerekse diğer gruplar adına yapılan 
konuşmalarda, İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
malî kaynaklarının yetersizliğinden şikâyet 
edilmiş, kurumun hem 5 Yıllık Plân gereğince 
ve hem de yeni kanunlarla verilen ağır görev
leri bu malî yetersizlik tahtında ve 1963 yılı 
için ayrılan 1,5 milyon liralık yardımla ifa ede-
miyeceği hususu acı acı belirtilmiştir. 

Bu tenkidler karşısında Saym Bakanın ver
diği cevapları zabıtlardan aynen okuyalım : 

«....Değerli arkadaşlarımızın bu konudaki 
tenkidlerine cevap verebilecek durumda olma
dığımı itiraf etmek isterim. 

Gelecek yıl ki bütçe görüşmelerinde ol
sun, Bakanlığımızın sorumlusu durumunda bu
lunacak kimsenin bu konuda mahcup duruma 
düşmemesi için, önümüzdeki yıl zarfında bu boş
luğu kapatabilmek yolunda elimden gelen gay
reti sarf edeceğimi ve Hükümete de bu konuda 
«erekli telkinlerde bulunacağımı huzurunuzda 
vadetmek isterim. Nitekim bu maksatla şimdi
den îş ve İşçi Bulma Kurumuna bir rapor ha
zırlatmış bulunuyorum. Bu raporu ilk fırsatta 
Hükümetin nazarı dikkatine sunacağım...» 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun malî kaynak
larının sağlam esaslara bağlanmasını yürekten 
istiyenlere Saym Bakanın bu sözleri umut ve
rici olmuştu, 

Mertebesi 14 milyar liraya varan bir bütçe 
içerisinde 1964 yılı için bu kuruma, Hükümetin 
1 milyon lira ayrımasmı Yüksek Heyetinize za
bıtlardan okuduğumuz Sayın Bakanın taahhüdü 
ile bağdaştıramıyoruz. Buna mukabil, parti far
kı gözetmeksizin Plân Karma Komisyonunun bu 
yardımı, 3 milyon liraya çıkarmış olmasını tak
dirle karşılıyoruz. 

Devletin hemen hemen her müessesesinde 
müşahede edilen malî yetersizlik muvacehesin
de, esasen Devletten yardım bekliyen, özel ida
re ve belediyelerden kanunen toplanması hayal 
olunan gelirlerle İş ve İşçi Bulma Kurumunun 
değil gelişmesi, mevcudunu idame ettirebilmek 
için Plân Komisyonunun remn takdir ettiği bu 
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3 milyon liralık yardımm da azlığı düşünüle- I 
bilir. 

Sözü geçen Kurumun 1964 bütçesi için geçen 
seneden vâki taahhüdünü kâfi derecede yerine 
getirememiş olan Çalışma Bakanı Saym Ece-
vit'in, hazırlatmış olduğu «işçi eğitimi mükelle
fiyeti» kanun tasarısını, muhtevası hakkında 
ilerde grupumuz adına söylenecek sözlerimiz 
mahfuz kalmak üzere memnuniyetle karşılamış 
bulunuyoruz. 

Bu kanunun temin edeceği gelir sayesinde, 
çalışma hayatımızın düzenlenmesinde, iş ve İşçi 
Bulma Kurumunun ilerde önemli rolü buluna
cağını umuyoruz. 

İstatistiklerin sıhhatli bir şekilde tutulması, 
iş piyasası etütlerinin ilmî kıstaslara, memleket 
gerçeklerine ve kendi icaplarımıza göre yapıl
ması, sosyal güvenlik tedbirlerinin isabetle alın
masının teminatıdır. Bugün bu teminattan mah
rum olarak çalışmak mevkiinde bulunuyoruz. 

Bu itibarla Millet Partisi Meclis Grupu, Hü
kümetin bu kabîl faaliyetlerinin daha hızlı ol
masını temenni etmektedir. 

Saym milletvekilleri, 
1963 bütçe müzakereleri münasebetiyle, işçi

lerimizin büyük çoğunluğunun normal mesken
den mahrum bulunduğunu ifade etmekle bera
ber, îşçi Sigortaları Kurumunun mesken inşa 
etmiş olmasını, organize devlet ve plânlı kalkın
ma anlayışiyle ve Kurumun aslî vazifesi ile te
lif edemediğimizi, bu meselenin münhasıran, 
böyle mühim ve âcil dâvaları halletmek üzere 
kurulmuş bulunan îmar ve Tskân Bakanlığı 
eliyle yürütülmesi gerektiğine işaret etmiştik. 

O gün bizi haklı gören ve aynı kanaatte ol
duğunu söyliyen Sayın Ecevit'in; geçen 1 yıl 
içerisinde Bakanlığı bünyesinde mesken inşaatı
na devam etmesini ve bu defa Yüce Senatoda da 
badema yeni bulduğu formülle işçi Sigortaları 
Kurumunun bu vazifeyi ifa edeceğini söyleme
sini hayret ve ibretle karşılıyoruz. 

Yüksek Heyetinize arz ettiğimiz şu durum 
ve misaller karşısında; bizde Hükümet adamla- J 
rmm sözlerini ve vaatlerini sigorta edecek bir 
müessese bulunsa, hakikaten büyük bir ihtiyaca 
cevap verecektir, dememek maalesef elden gel
miyor. 

Sayın milletvekilleri; 
Millet Partisinin prensiplerinden bir tanesi 

de hakikatleri olduğu gibi ifade etmektir. Bu | 

26 . 2 . 1964 O : 4 
itibarla, Çalışma Bakanlığının tenkid ettiğimiz 
1963 faaliyetleri yanında bir kısmını yukarda 
ifade ettiğimiz müspet çalışmaları da olmuştur. 

Henüz Yüce Meclise gelmemiş olmakla be
raber, bu meyanda; 

1. Çalışma Bakanlığı teşkilât kanunu tasa
rısı, 

2. Yeni iş kanunu tasarısı, 
3. Meslek eğitimi kanunu tasarısı, 
4. Sanayide eğitim kanunu tasarısı, 
Gibi önemli kanun tasarılarının hazırlan

makta ve Meclise sevk edilmekte olduğunu be
lirtmek isteriz. 

Bu kanun tasarılarının bugüne kadar gecik
mesini, memleketimizin geçirmekte olduğu ağır 
siyasi şartlara ve bütçe imkânsızlıklarına bağla
maktayız. 

1963 yılı program, tatbikatı : 
Nüfusu binde otuz gibi büyük bir nisbette 

artan memleketimizde her yıl iş gücü arzının 
doğurduğu iktisadi ve sosyal problemlerin ba
şında, insan gücünün rasyonel bir şekilde kul
lanılması ve istihdam hacminin artırılması bu
lunmaktadır. 

Demokratik düzen içerisinde iktisaden ge
lişmiş bir memleketteki açık işsizlik ile memle
ketimiz gibi geri kalmış ülkelerdeki açık ve 
gizli işsizlik problemleri birbirine benzetilemez. 

İleri memleketlerdeki açık işsizlik talep az
lığının neticesidir. Talep fazlalaşmca işsizlik or
tadan kalkar. Gizli işsizlik ileri memleketlerde 
mevzuubahis değildir. Buna mukabil, teknik ve 
sınai imkânları az ve nüfusunun % 77 si zira-
atle meşgul olan memleketlerde, özellikle mem
leketimizde açık işsizlik ve gizli işsizlik anonim 
veya ferdî sermayenin mevcut çalışma gücün
den çok az oluşuna bağlı bulunmaktadır. Millî ha
sılatımız iş gücü fazlasını karşıhyamıyaeak de
recede düşüktür. 

Bu memleketlerde talebi çoğaltarak işsizliği 
azaltmıya imkân yoktur. Diğer bir ifade ile 
bünyenin tabiî bir icabı olan açık işsizlik ve 
gizli işsizliği sadece hızla sanayileşme ve geniş 
yatırım politikaları sayesinde çözmek mümkün 
değildir. Ancak, problemin çözümünde ilk adım; 
dâvanın Devletçe ele alınarak demokratik şart
lardan ve millî geleneklerden fedakârlık etme
den, toplumun ekonomik ve sosyal yapısını de
ğiştirerek, köklü tedbirlere başvurulması sure
tiyle atılabilir. 
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1963 programmdal,3 milyon olarak tahmin 

edilen açık ve gizli işsizliğin, 1964 programının 
istihdam ve insan gücü kesiminde 1,4 milyon 
olarak ifade edilmesi, karşımızdaki problemin 
hallin deki müşkülâtımızın büyüklüğünü göster
mektedir. Bu sahadaki çalışmalarda zaman kay
bının ne kadar aleyhimize olacağını takdir et-
miyecek kimse aramızda yoktur sanırım. 

Açık ve gizli işsizliğin plânlı bir kalkınma 
ile önlenmesi yegâne yolumuzdur. Bu noktada, 
hazırladığımız ve ilerde hazırlıyacağımız plânın 
karakteri önem kazanmaktadır. 

5 Yıllık Kalkınma Plânımızda ve buna bağlı 
yıllık programlarda, sosyal adalet, sosyal gü
venlik, istihdam ve insan gücü gibi terimlere 
sık raslanmasına rağmen bu plân ve program
lar istihdamı esas almamakta, aksine olarak ya
tırımı esas almaktadır. 

1962 geçiş programının ve plânın 1963 dili
minin tatbikatı ikmal edilmiş olduğu halde, iş
sizliğin azalacağı yerde artmış olması, plânın 
karakteri hakkındaki bu görüşümüzün bir deli
lidir. 

Diğer taraftan, yapılmış ve yapılmakta olan 
yatırımların devamlı bir istihdam hacmi yarata
cak mahiyette olmaması da işsizliğin artmasına 
ayrıca tesir etmektedir. 

Şunu da itiraf etmek gerekir ki, istihdamı 
esas alan plân, yatırım plânlarına nazaran daha 
güç hazırlanır ve daha güç uygulanır. 

Boş duran veya verimsiz kullanılan iş gücün
den âzami derecede istifade edebilmek gayesiyle 
plân hazırlamak ve uygulamak hakikaten güç
tür. Bu güçlük, âtıl iş gücünün nerede ve nasıl 
çalıştırılabileceğini ve işe nasıl hazırlanabilece
ğini tesbit etmek bakımından doğan teknik bir 
güçlük olmayıp, geri kalmış memleketlerdeki 
âtıl iş gücünün yeni yatırımlarla açılacak iş sa
halarında çalışma ehliyetinden geniş ölçüde 
yoksun oluşunun yarattığı güçlüktür. Bu du
rum memleketimizde fazlasiyle mevcut bulun
maktadır. 

İstihdam, plânının, yatırım plânına nazaran 
güç oluşunun bir başka sebebi de, birincisinin 
insanla, ikincisinin para ile olmasıdır. Plân 
Devletin doğrudan müdahalesi demek olduğu
na göre, bu müdahale Devletin insanı çalıştır
maya zorlaması şeklinde tecelli ettiği takdirde, 
bu tutum hürriyet hakkına ve demokratik çalış-
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maya aykırı olur. Demokratik rejim, murakabe 
rejimi bulunduğu cihetle mevcut kontrol ve 
murakabe kuralları bu tutumu her zaman önli-
yebilir. 

Bu itibarla, geniş ölçüdeki bir istihdamı ger
çekleştirecek bir plânın, sermaye yatırımlariyle 
kalkınmayı hızlandırmak istiyen plâna nazaran, 
millî gelirde daha çok bir artış sağlaması bekle
nebilir. 

Nitekim, bizden evvel plânlı kalkınmaya 
başlamış bulunan Hindistan'da tam istihdam ha
linde millî gelirin yılda % 20 yükseleceği he
saplanmış ve plânlarına istihdamı esas alan bir 
istikamet vermişlerdir. 

Yukarda ifade ettiğimiz gerçeğe uygun ola
rak, 1963 programı «istihdam ve insan gücü ke
siminde tedbirler meyanmda» projelerin seçi
minde maliyeti etkilemeden istenilen zaman ve 
nitelikte üretim yapılarak, iş gücü yoğunluğu
na dayanan projelere öncelik verilmeye devam 
edilecektir» ibaresi derpiş olunmuştur. 

Müşterek mesuliyet esasına dayanan bir va
zife anlayışı içerisinde icraat yapması gereken 
Hükümetin emrindeki Devlet teşkilâtı, plânın 
bu önemli noktasında eğilmemiş, projelerini bu 
esasa göre hazırlamamışlardır. Devlet Plânlama 
Teşkilâtı da kendilerine gönderilen projeleri bu 
istihdam faktörünü göz önüne alarak seçme-
miştir. Hulâsa bir oldu bitti içinde maksat 
kaybolmuş, netice itibariyle 1963 programı bu 
noktada zaıfa uğramış, tatbik edilememiştir. 

1963 yılında geniş bir istihdamı sağlıyacak 
yeni bir işe başlanmaması keyfiyeti bu görüşü
müzü teyidetmektedir. 

Sayın milletvekilleri, 
istihdama dayanan bir plânın hazırlanma-

masmdaki ve uygulanmasındaki güçlükler me
yanmda, memleketimizdeki âtıl iş gücünün; ça
lışma ehliyetinden mahrum ve vasıfsız bulunma
sını zikretmiştik. 

Bu acı hakikat, karşımıza eğitim problemini 
çıkarmaktadır. 

% 80 i vasıfsız bulunan iş gücümüzle, daha 
çok vasıflı iş gücü istiyen yatırım programları
mızın tatbikine imkân olmadığı bedihidir. 

Kalkınma, endüstrinin plânlı olarak gelişme
siyle mümkündür. Plân endüstri için bu hızı 
%13 olarak tesbit etmiştir. Endüstrinin geliş
mesi için ise : 

a) Makin a ve teçhizat, 
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b) Malzeme, 
c) Personele ihtiyaç vardır. 
însan unsuru mükemmel olmadıkça; vasıf

ları ne kadar yüksek olursa olsun, diğer iki un
surdan tam istifade mümkün olmaz. 

Sanayide kalkınmanın insan unsuru ile müm
kün olduğunu kahul eden milletler, işçi eğitimi
ne önem. vermek suretiyle bugünkü seviyeye gel
mişlerdir. Biz Japonya'dan daha önce sanayileş
meye yöneldiğimiz halde, Japon sanayiinin bu
günkü seviyede bulunması, onların bu konuya 
verdiği önemle mümkün olmuştur. 

Diğer taraftan, günlük gazetelerde işçi - iş
veren müzakere ve anlaşmazlıklarına dair çıkan 
haberler; genel olarak, memleketimizde, güven
sizliğin ve anlayışsızlığın mevcudiyetini göster
mektedir. Bu güvensizlik ve anlayışsızlık işçi 
ile idare arasında gerekli bir işbirliğinin kurul
masına engel teşkil etmiştir. Bu durumda bulu
nan çalışma hayatımızı düzenlemek mevkiinde 
olan Çalışma Bakanlığı, insana nüfuz etmek ve 
bir şekil vermek istiyorsa, şuurlu bir gayretle 
onun gelişmesine istikamet vermeli ve arzu edi
len gayeye doğru durmadan kılavuzluk etme
lidir. 

Müşküllerimizin çoğunun temelinde yanlış 
bilgi ve fikirler bulunmaktadır. Gerek çalışma
lar ve gerekse umumi efkâr, iş ve endüstri hak
kında çok defa yanlış bilgiye sahiptir. Bunun 
yanında, idarecilerimizin çoğu da işçilerimizin 
sosyal ve hissî ihtiyaçlarından, cemiyete karşı 
bâzı vecibelerinden habersizdirler. ** 

Bjlhassa âmme sektöründeki idareci smıf, 
işçi emeğine bir mal nazarı ile bakmaktan vaz
geçmeli ve işçi - işveren işbirliğini perçinliyeeek 
sağlam beşerî münasebetler tesis etmelidir. 

İdareciler ve işçiler izahına çalıştığımız bu 
işbirliği ve anlayışa ancak öğretim vasıtasiyle 
sevk edilebilir. 

Eğitimin, israfın azaltılması, sistemin ısla
hı, bakım masraflarının azaltılması, kalitenin 
ıslahı gibi birçok müşahhas neticeleri ise her 
türlü izahtan varestedir. 

Arz ve izahına çalıştığımız eğitim mevzuuna 
1963 programında yer verilmemiş olmasına mu
kabil, bu önemli görevi gerçekleştirebilecek tah
sisatın bütçeye konmaması sebebiyle her hangi 
bir faaliyet gösterilmemiş bulunduğunu üzüntü 
ile kaydetmek isteriz. 
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Bu maksadı temin için Çalışma Bakanlığının 

1964 bütçesine 1 250 000 lira tahsisat konul-
ımuşsa da, bu tahsisatın ancak makina ve teçhi
zat alanında kullanılabileceğini, diğer eğitim 
giderleri'ni karşılıyamıyacağmı belirtmekte fay
da görüyor ve Sayın Bakanın bu konudaki ted
birlerini öğrenmek istiyoruz. 

1963 programının gerçekleştirilememiş oldu
ğunu gösteren bâzı misalleri böylece arz ettik
ten sonra, 1964 programı üzerinde de kısmen 
durmak isteriz. 

1964 programı : 
1964 programının gerek istihdam ve insan 

gücü kesiminde ve gerekse iş ve işçi problemleri 
ile sosyal güvenlik kesiminde derpiş edilen müs
takbel faaliyetler 1963 programmdakine naza
ran daha yüklü bulunmaktadır. 

1963 bütçe imkânları ve Bakanlığın mevcut 
teşkilâtı; geçen seneki programın gerçekleştiril
mesine kâfi gelmediği hususu nazarı itibara alı
nırsa; daha fazla bir iş için; aynı mahiyetteki 
bir bütçenin ve aynı teşkilâtın kâfi geleceğini 
ileri sürmek mantıken mümkün değildir. Şu 
izahatımız muvacehesinde Sayın Bakanın 1964 
programını ne nisbette gerçekleştirebileceğini 
öğrenmek isteriz. 

Sayın milletvekilleri, 
Sözlerimizi bitirmeden evvel bir gerçeğe da

ha işaret etmeyi faydalı ve hattâ zaruri bulu
yoruz. 

Yüksek Heyetinizce malûm olduğu üzere, 
Çalışma Bakanlığı bünyesinde büyük ölçüde iki 
suiistimal hâdisesi tesbit edilmiştir. 

Bakanlığı bünyesindeki suiistimal hâdisele
rine el koyan Sayın Ecevit; suiistimallerle ili
şiği görülenlere derhal işten el çektirmiştir. 

Sayın Bakanın bu vazife anlayışını huzuru
nuzda takdirle karşılıyoruz. 

Müşterek mesuliyet esasına dayanan bir Hü
kümetin üyeleri suiistimallerle mücadele fikrini 
aynı ölçüde kabul ve tatbik etmek zorundadır
lar. 

Bir Bakan kendi Bakanlığı bünyesindeki 
suiistimallere ve mesullerine karşı kayıtsız kal
dığı takdirde, hukukî ve cezai sorumlulukla 
karşıkarşıya gelmektedir. 

Fakat, bir değer Bakanlıkta vâki ve ayyu
ka çıkmış suiistimal hâdisesine kayıtsız kaldığı 
takdirde ise mânevi ve siyasi sorumluluk taşı
yacağı şüphesizdir. 
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'Bu itibarla, Bakanlığı ile alâkalı mezkûr I 

suiistimallerde hassasiyet göstermiş olan Sayın 
Eeevit'in ikinci koalisyon Hükümeti zamanın
dan beri süregelen ve adalete intikal etmiş bu
lunan, -13 lokomotif suiistimali sanıklarının va
zife başında tutulmaları karşısında, dâhil bu
lunduğu Hükümet bünyesinde seyirci kalamıya-
cağını ümidctmek isteriz. 

* Aksi takdirde prensiplere göre değil, hâdi
seler karşısında şahsi ve indî ölçülerle hareket 
edildiğine hükmetmek mecburiyetinde kalırız. 

Millet Partisi Meclis Orupunun. Yüksele He
yetinize saygılarını sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. (Irupu adına Sayın I 
Yusuf Ziya Vücebilgin. - I 

C. K. M. P. GRUPU ADİNA YUSUF ZİYA i 
YÜCEBİLGIN (Zonguldak) — Sayın Başkan 
muhterem milletvekilleri, ! 

Çalışma Bakanlığının 1964 bütçesini nıü- j 
zakere ettiğimiz şu anda C. K. M. Partisi Mec- | 
lıis Grupunun bu bütçe üzerindeki fikir ve ; 
görüşlerini arz ederken hepinizi hürmet ve sev- i 
giyle selâmlarım. j 

Muhterem arkadaşlar, I 
Şunu derhal arz etmek isterim ki, Çalış- | 

ma Bakanlığımız 1963 çalışma devresinde kendi 
mütevazı bütçe ve kadrosu içerisinde nıemle- ! 
;ketimizde sosyal adaletin tahakkuku huşu- ' 
sunda, deabeden demokratik yolları inşa ; 
bakımından büyük vazifeler" ifa etmiştir. 
Bu ilerlemeyi, vazifesi cümlesinden de olısa 
şükranla kaydederken, bu vekâletin başında ; 
bulunan kıymetli arkadaglarıma gayretlerinden , 
dolayı teşekkürü bir borç bilirim. ' | 

Şüphesiz ki, bu alanda yapılması deabeden j 
iişfer, daha birçok 'enerji ve emek lisıteımıckte-
dir. Bu/günkü çalışma temposu içerisinde, bi- ! 
riknıiş olan ağır vazifeleri bu vekâletin ba- | 
saracağından emin bulunmaktayız. i 

4841 sayılı Kanunla 1945 yılında faaliyete 
geçen Çalışma Bakanlığı mezkûr Kanunun 20 
nci maddesiyle iktisadi ve sosyal politika sa
hasında mühim vazifeler yüklenmiş, modern 
cemiyet nizamında yaşamanın zaruri kıldığı bu. ı 
vazifeler aynı maddede : çalışma hayatının 
düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin 
yükseltilmesi, çalışanlarla çalıştıranlar ara
sındaki münasebetlerin memleket yararına 
ahenkleştirilmesi, mcımkfkcıttelki çalışıma gücü- I 
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nün genel refahı artıracak surette verimli 
kılınması, tam çalışma ve sosyal güvenliğin 
sağlanması diye belirtilmektedir. Bu hedef 
ve vazifeler Anayasamızın 40 ncı ve nıütaakrp 
maddelerinde yer almış bulunmaktadır. Çalış
ma Bakanlığımızın 1963 senesinde sosyal ada
letin ve iktisadi refahın gerçekleşmesi yolun
da Yüksek Meclisimize sunduğu birçok kanun 
tasarıları Meclisimizce kabul edilmiş ve bu
gün bu kanunlar sayesinde işçi ve işveren mü
nasebetleri demokratik yollarla, Anayasanın 
prensiplerine uygun bir şekilde, taraflar ara
sında hallolunmak yoluna girmiştir. Bu tan
zime! 'kanunların en mühimleri 24 Temmuz 
1963 tarihinde meriyete girmiş olan Sendika
lar Kanunu ve 24 Ağustos 1963 tarihinde me-
v\y:. v p ı r i ı 'îujjiu H;>,.;!c:;i:i;\ (ii'cv w L;/knvi" 
Kanunu ve iş kazalarının önlenmesi, iş emniye
tinin ve işçilerin sağlığının korunmasını he
def tutan iş teftiş kadrolarının mühendis, dok
tor, kimyager gibi teknik elemanlarla teçhiz 
: ."' Y.ı >:[ \r. kk! n-laki 17-i- sayılı i;) ' } ' - ' ; ' 
1963 ta^'ihmda meriyete giren kanunları zik
retmek Çalışma Bakanlığımızın müspet ve ve
rimli - hizmetleri hakkında bize bir kanaat 
vermeye kifayet eder. Çalışma sahasında bir
çok yenilikleri ihtiva eden yeni İş Kanunu 
ile Dendz İş kanun tasarılarının yakında, 
Meclisimizde müzakeresinin 'bağlıyacağını öğ
renmekle memnuniyetimizi arz etmek isteriz. 
Sosyal Sigortalar Kanunu Yüksek Meclisi-
.m!*wle 'mıh:; kereleri ıhüttiği hakle hâlâ Sena
todan çıkmış durumda değildir. Sosyal gü
venliği temin edecek bu kanunun bir an ffvvel 
meriyete girmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Sosyal adaletin ana hedefi insan hayatı
nın doğuştan mezara kadar iktisadi ve sosyal 
yönden birçok tehlikelere karşı garanti altına 
alınmasıdır. Modern cemiyet halinde yaşıyan 
insanların yaşayışlarını tetkik edecek olursak 
hayat müddeti boyunca 4 safha göze çarpar. 
t"• ıMili»i- 7y.:j!ü:-! katlar rfK-ııkhık < :£i, , ^i 
ile onsekiz arasında eğitim devresi ve yetiştik
ten sonra 18 - 65 arası çalışma ve 65 yaşından 
sonra istirahata hak kazanma devreleridir. 

insan topluluklarında, demokratik yollarla 
devreler iyi düzenlenmediği takdirde cemi
yet halinde rahat yagamıya imkân kalmaz. 
Yedi yaşma giren her çocuk kendi kapasite 
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ve ehliyetine göre memleketin istikbaldeki iş
gücü nazarı itibara alınmak şarttiyle muayyen 
bir meslek» yöneltilmelidir, iktisadi sahada 
ilerlemiş memleketlerde bu iş evvelâ çocuğun 
i.:'M(li arzusu alınarak ve ehliyet ve kapasitesi
nin ölçüsünde ebeveyninin ve doktorların da 
fikirleri tesbit -edilerek ilmî testler neticesin
de mevzuubahsolan çocuğa bir meslek tesbit 
edilir. Bu oryantasyon safhasından sonra hei' 
insanın istikbalde hayatını kazanabilmesi için 
muayyen bir eğitime ihtiyacı vardır. Bu eği
tim. hem nazari ve hem de tatbiki sahada ol
malıdır. 1963 yılı Kalkınma Plânının tatbika-
•:.':••', g " inii '-;yie bu, I" s ve Uç i L.ıln-,1, Kuru
muna tevdi edilmiş durumdadır. Yalnız iş 
ve işçi Bulma Kurumunun kadrosu bu muaz
zam işi tedvire müsaidolmadığı kanaatinde
yiz. Görüşümüze göre, bu işin tahakkukunda, 
Devletle beraber işçi işveren sendikalarının her 
türlü yardımını ihmal etmemek lâzımdır. 

Meslekî yönetim ve eğitime ait bir kanun 
tasarısının mütalâaları alınmak üzere ba
kanlıklara gönderilmiş olduğunu öğrenmekle 
•memnunuz". 

Muayyen -bir mesleke yöneltilen ve eğitini 
gören her şahsa meslekî ehliyetiyle mütenasip 
bir iş bulunması lâzımdır. Sosyal ve iktisadi 
bakımdan ileri gitmiş demokratik devletler
de vatandaşlara iş bulmayı ana vazife ola
rak hükümetler üzerlerine almışlardır. Bu hem. 
işgücünün heba olmaması ve hemde millî geli
rin artırılarak umumi refahın sağlanması ve 
vatandaşın iktisadi sefaletinin önlenmesi ba
kımından çok mühimdir. 

'Fransa'da Büyük ihtilâlden sonra, işçi küt
lesi korporasiyonların tahditçi zulmünden kur
tulmuş fakat ihtilâl; neticesinde kendilerine 
temin edilen çalışma hürriyetinin ihtiyaca 

••:•••]) verr d;ginin derhal farkını varmışlardır. 
Çalışma hürriyetinin mevcudolduğu memleket ler-
• !•• !>ov' ; in Ve" !"i.n(lc)̂ n iş bulma hususunda hiçbir 
mecburiyeti yoktur. Bu hal bugünkü cemiyet 
ihtiyaçlarına uymamaktadır. Bugünkü zihniyet, 
Hükümete vatandaşa iş bulma mükellefiyetini 
yükliyen bir statünün kabulünü ihtiyaçlara 
df'lm uygun göıinektedir. Modern devi I Ur va
tandaşlarına çalışma hakkını tanımışlardır. Bu 
hak temin edilmediği takdirde işsizlik sigorta
ları kanalı ile vatandaşların yardı m ma koşmak 
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hükümetler için artık bir vecibe haline gel
miştir. Esefle söylemek lâzımdır ki, bizde ne 
Devlet kendisine böyle bir mükellefiyet yüklen
miş ve nede vatandaşın işsizlik anında yardı
mına koşacak işsizlik sigortaları tesis etmiş
tir. Şüphesiz ki, bunların tahakukuku kolay 
olmıyacaktır. 

Ancak millî gelirin artırılması ve iktisadi re
fahın temini halinde bunların tahakkuku 
mümkün olur. Plânlı devreye girmiş olan mem
leketinizin, iş hacminin inkişafı sayesinde, ça
lışma hakkının vatandaşlara tanınması ve işsiz
lik sigortalarını teessüs etine imkânlarının ara
nacağı inancı içindeyiz. 

Çalışma hakkının tanıması tamamiyle demok-
tik prensiplere uygundur. Burada Devlet için 
mecburi olan durum vatandaş için ihtiyaridir. 

11QV an için kendisine ihtisasına uygun iş bul-
mıya amade olan Devlet, eğer vatandaş gösterilen 
işte çalışmak istemezse, işsizlik sigortası külfe
tinden kurtulur. Bu gibi çalışmak istemiyen 
kimseler sigortadan faydalanamazlar. 

Çalışma hakkının ve işsizlik sigortasının tahak
kuku vatandaş vicdanında mülkiyet hakkının 
meşruiyetini takviye edici ve sol cereyanları ön
leyici mahiyettedir. Yalnız bir mühim nokta üze
rinde durmak isteriz. Biz de gelmiş geçmiş hü

kümetler çalışma hakkını hukukan olmasa dahi fi
ilen vatandaşlara tanımak temayülünü göstermiş
lerdir. Bilhassa Devletin elinde bulunan İktisadi 
Devlet işletmelerinde 170 000 işçiye mukabil 
120 000 memurun çalıştırılması böyle bir zihni
yetin neticesidir. Bu şekilde bir çalışma hakkı 
tatbikatının tamamiyle aleyhindeyiz. 

İşletmeleri verimli ve rasyonel hale getirmek 
• ve bu işletmelerden elde edilecek kârlarla yeni 

rasyonel iktisadi işletmeler açmak suretiyle ça
lışma hakkını tahakkuk ettirmek lâzımdır. Aksi 
halde iktisadi ilerlememize imkân olmaz. Bugün, 
asgari ücretlerin dûn tesbit edilmesinin en mü
him sebeplerinden birisi hususi sektöre her saha
da önderlik temayülünde olan bu gayriilmî Dev
let İktisadi işletmeciliğidir. Bir işletmede bir 
yerine üç kişi çalıştıracak olursak elbetteki bir 
kişiye verilmesi lâzımgelen ücret 3 kişi arasında 
taksim edilecektir. 

Bu şekildeki işletmelerde çalışma şartlarının 
ıslahına ve bilhassa asgari ücretlerin işçilerimi-
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zin medeni bir insan gibi yaşıyabilecek bir sevi
yede tesbitine imkân kalmaz. O halde Çalışma 
Bakanlığımızın sosyal adaletin tahakkuku husu
sunda muvaffak olması diğer alâkadar vekâlet
lerle koordone halinde çalışarak rasyonel verimli 
iktisadi işletmelerin çoğaltılması ile mümkün 
olacaktır. 

Devlet İktisadi işletmelerinin ıslahı husu
sunda Meclisimizde müzakere edilmiş olan Reor-
ganizasyon Kanununun biran evvel bu zarar 
eden müesseselere tatbiki ile bunların ıslahına 
gidilmesi Çalışma Bakanlığımızın sosyal adaleti 
tahakkuk ettirme hususundaki işlerini kolaylaş
tıracaktır, 

işçi vatandaşlarımızın büyük bir kısmı günü 
gününe kazanıp yiyen insanlardır, iktisadi kud
retleri mahdut ve zayıftır. Çalıştıkları genç yaş
larında memlekete büyük hizmetler ifa etmiş 
olan bu vatandaşlarımızın elbetteki çalışamaz 
hale gelmiş ihtiyarlık çağlarında da millet ola
rak bu şahısları desteksiz bırakmamıza imkân 
yoktur. Başka medeni memleketlerde olduğu gi
bi sosyal sigortalar bizde de imkânların müsaa
desi nisbetinde ihtiyaca uygun bir şekle sokul
muştur. Sosyal Sigortalar Kanununun biran 
evvel meriyete girmesi memleketimizde, sosyal 
güvenliği tam olmasa dahi tahakkuk ettirecek
tir. 

Geçen seneki Çalışma Bakanlığımızın bütçe 
müzakereleri sırasında C. K. M. P. adına yapmış 
olduğumuz konuşmada da zikrettiğimiz gibi Zon
guldak'ta yeraltında çalışan işçilerimiz kötü ça
lışma şartları içerisinde vazife görmektedirler. 
Bilhassa kömür ocaklarında çalışanlar az zaman
da kömür tozlarının ciğerleri harabetmesi dola
yı siyle hastalanmakta ve elîm neticelere duçar 
olmaktadırlar. Gerek çalışma şartlarının ıslahı 
ve gerek iş kazalarının önlenmesi bakımından da
ha müsmir tedbirlerin alınması şarttır. Son za
manlarda birçok işçi vatandaşlarımızın bu mın-
takada oturdukları meskenlerini gezdim. Bu 
meskenlerin durumu insana ıstırap verici mahi
yettedir. Karabük'ün en yakın işçi mahalleleri
ne elektriğin dahi gitmemiş olması yürekler acı- I 
sidir. Anayasamızla kabul edilen temel hakla
rın büyük bir kısmının tanzimini üzerine alan 
Çalışma Bakanlığımız, çok dar bir bütçe ve per
sonel imkânlariyle bağlanmış bulunmaktadır. 
Plânlı iktisadi kalkınma devresine girmiş bulu
nan memleketimizin gerek teşkilât bakımından, ! 

26 . 2 . 1964 O : 4 
gerekse bütçe bakımından Çalışma Bakanlığımı
zın en iyi bir şekilde memleketimize yararlı ol
ması için lüzumlu imkânları hazırlıyacağını 
ümidetmekteyiz. Bu suretle bu Bakanlığımız ge
rek memleket içinde ve gerek memleket dışında 
çalışan işçilarimizin her türlü sosyal ve iktisadi 
ihtiyaçlarını karşılıyabilecek duruma girecek ve 
bu işçi dâvalariyle daha yakından alâkadar ol
mak imkânını bulacaktır. Çalışma Bakanlığı
mızın mühim gördüğümüz meseleleri üzerinde 
O. K. M. P. namına fikirlerimizi hulasaten arz 
ederken, hepinizi tekrar hürmet ve sevgiyle se
lâmlarım. (Alkışlar) 

' BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Şeref Bakşık. 

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

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına 1964 yı
lı Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüşle
rimizi sunarken, Yüce Kurulunuzu saygı ile se
lâmlarım. 

Sosyal hayatımızın geride bırakılan 1963 yılı, 
geçmiş yıllara nazaran gerek Büyük Meclisin çı
kardığı önemli kanunlar gerekse bu kanunların 
uygulanışı bakımından gelişmeli ve başarılı bir 
yıl olmuştur. Bu gelişmede ve başarıda büyük 
payı olan başta değerli Çalışma Bakanımız Sayın 
Bülent Eeevit'e ve Çalışma Bakanlığı mensupla
rına teşekkür etmeyi, gecikilmeksizin yerine ge
tirilmesi gerekli bir görev sayıyoruz. 

Toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt, artık ta
nınacağı sık sık vadedilen fakat bir türlü ka
nunlaşmasına cesaret edilemiyen sosyal haklar 
ve müesseseler olmaktan çıkmış, yürürlüğe gir
meleriyle meyvaları alınmaya başlanmıştır. Bu 
vesile ile yeniden ama daha ciddî bir denemeye 
tabi tutulmuş olan sosyal hayatımızın sermaye 
ve emek unsurları, grev hakkını tanımaktan ür
ken kötümser veya hesapçı kişilerin endişe ve 
kuşkularını haksız çıkarıcı itidalli davranışın se
vindirici örneklerini vermişlerdir. Bu sebeple, 
iktisadi kalkınmamızın başlıca imamları ve sos
yal barışın koruyucuları olan Türk işvereni ile 
Türk işçisini, huzurunuzda selamlamayı C. H. P. 
Grupu vazife bilmektedir. 

6 aylık uygulanışın verdiği intiba ile belirt
tiğimiz müspet ve iyimser, ama isabetli olduğu 
inancını taşıyan bu görüşümüze katılmamakta, 
sayıları gittikçe azalmış olmakla beraber hâlâ 
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direnenlere Taslamaktayız. Bunlar, grev ve lo
kavtın uygulanışından bu yana müşahede olu
nan sosyal sükûneti, olumlu hükme varabilmeye 
yeter delil saymıyarak, genellikle 1 - 2 yıl süre 
ile akdedilmiş toplu iş sözleşmelerinin bu kısa 
süreleri tamamlandıktan ve grev fonları kabarık 
seviyeyi bulduktan sonra, grev hakkının iktisa
di ve sosyal hayatımızı felce uğratıcı tehlikeli 
ve tahribedici tesirlerini derhal göstereceği iddi
asını ileri sürmektedirler. 

Kaynağını peşin bir grev aleyhtarlığı sabit 
fikrinden alan bu kötümser ve daha çok hesapçı 
ve menfaatei düşünce sahiplerine grevi sevimli 
kılabilmek, bizlerin elinde değildir. Bizi bu ko
nuda olumlu sonuca vardıran en sağlam bilgi ve 
düşünce kaynağı, vatanperver Türk işçisinin 
asîl ve barışsever ımizacıdır. En yakın delili de, 
Türkiye îşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
birkaç hafta önce sona ermiş bulunan 5 nci ge
nel kurul toplantısından edinilmiş taze örnek
lerdir. Türk - îş'in Genel Başkanı Sayın Seyfi 
Demirsoy, hür dünya işçileri faaliyetlerine para
lel olarak Türk işçisinin faaliyetini, şöyle özet
lemiştir: Barış, ekmek, hürriyet.. Türk - iş li
der, Türk işçisinin sorumluluk duygusu taşı
dığını şu sözü ile ortaya koymuştur: 

«Hakların, beraberlerinde sorumluluklar ge
tirdiğini Türk - tş bilmektedir.» 

Yönetim Kurulu raporunda ise şu cümle var
dır : 

«Çalıştıranın ucuz işçilikten vazgeçmesi kaçı
nılmaz bir zarurettir. Çalışanın da, kalkınma 
plânında öngörüldüğü üzere prodüktiviteyi artı
racak hale getirmesi için Türk - îş üzerine düşen 
görevi yapmalıdır.» 

Sayın Milletvekilleri: 
Görülüyor ki, Türk işçisi hızlı bir kalkınma 

ile birlikte barışçı bir sosyal adalet istemektedir. 
Yerinde sayan millî geliri, hızla artan nüfusa 
bölmekle yetinen sakat bir»sosyal adalet anlayı
şının, bir refah paylaşması yerine bir sefalet 
paylaşması sonucunu doğuracağını bilerek bü
tün gayretlerini hayırlı hedefe tevcih etmiştir. 

Sermaye ile emeğin elele vermediği 'bir ül
kede hızlı kalkınma olmaz, iktisadi Kalkınma
nın bu iki kardeş unsurunun birlirlerine güven
sizlik ve düşmanlık beslediği bir ülkede, salâ-
metli ve başarılı bir iktisadi kalkınma olmaz. 

Toplu sözleşmeli, grevli ve lokavttı bu yeni 
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• hayatla sosyal düzenimiz de demokratikleşmek-
! tedir. Çalışma münasebetleri ferdilikten çıka

rak kolektif bir mahiyet kazanmaktadır. Böyle
ce toplu görüşme masasına oturan bu iki temel 
kalkınma unsuru, bilançoları ve kâr - zarar 
tablolarını masaya koyarak, işyerinin bütün 
özelliklerini ve imkânlarını aleni Ibir hesaplaşma
ya ve denetlemeye tabi tutmaktadırlar. Bu ane-
nileşme, sermayenin emeği sömürdüğü sonu
cunu ortaya koyuyorsa, bu durumun devam 
etmesi mümkün değildir. Aksi bahis konusu ise, 
işçi sömürülmediğini anlıyarak işvereninin 
aleyhinde vardığı menfi hükmünü terk edecek
tir. Şüphe ve tereddütlerin silindiği bu iyi ni
yetli ortam içinde, işveren ve işçi, işyerini ba
şarıya ulaştırma gayretinde rahatça birleşebile
ceklerdir. Bu neticeden hem işçinin hem işvere
nin, hem de memleketin ve bundan da yine bu 
iki saygıya değer istihsal unsurunun kalkınma 
nimetlerinden birlikte faydalandıkları memnu
niyetle görülebilecektir. 

Toplu sözleşme, grev ve lokavtın sosyal haya
ta katılması, iptidai işletmecilik usullerinin mil
lî ekonomiden kortulması, onun yerine rasyonel 
ve verimli metotların davet edilmesi sonucunu 
doğurur. Artık bu yeni yaşayış tarzında, işve
ren sadece ücret indirmek suretiyle kazanç sağ
lama usullerini terk etmeye mecbur kalacaktır. 
işçinin işvereni hakkındaki peşin ve haksız hü
kümleri de, yerlerini insaf ve anlayışa bıraka
caktır. 

Türk işçisci, toplu sözleşme masalarının öte
sinde cereyan eden ekonomik kuralları dikkatin
den kaçırmıyor. Hükümetler fiyat istikrarına 
önem vermiyerek kendilerini enflâsyonist bir po
litikanın kısa vadeli cazibesine kaptırdıkları za
man, toplu görüşme masasında sağlanan ücret 
artışlarının kısa sürede sunileşerek geriye veri
lebildiklerini bilmektedir. Fiyat artışlarını en 

yakından takibedebilen en seri ücret artırma 
usulleri bile, bir enflâsyonun sebebiyet verdiği 
hızlı fiyat yükselişlerine yetişemezler. En çok 
güvenilen grev fonlarının dahi paranın satınal-
ma gücündeki kayıplar ölçüsünde eriyip gittiği 
görülür. Başarılı sayılan o mükemmel toplu 
sözleşmeler, enflâsyonun tesirleri ile yırtılıp 
parçalanırlar. Aslında enflâsyon, ücretli ada
mın gelirine yükletilen adaletsiz ve merhametsiz 

• bir gizli vergidir. 
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O halde isçi, enflâsyonu tercih eden hükü

metlerin karşılarına dikilmeli, enflâsyonu red
dederek cesaretli ve sosyal adaletli vergi refor
mu peşinde koşan hükümetlerin de destekleyicisi 
olmalıdır. 

Türk işçisinin bütün bu gerçeklerden haber
dar olduğu, Türk - tş Genel Kurulunun oybir
liği ile kabul ettiği şu önergede görülmektedir: 

«Milletçe sefalet ve cehaletten sıyrılmanın, 
sosyal adalet ilkelerini yaymanın, çağdaş uy
garlığa varmanın şartı olan gerçek vergi ve top
rak reformlarını, inanarak ve benimsiyerek des
tekliyoruz.» 

Bu tebliğ, Türk işçi liderlerinin hedefi iyi 
seçtiklerini gösteriyor. Ama temennimiz, bu 
müspet görüşün lider kadrosunda takılıp kalma
ması, kütlede de yaygın hale getirilmesidir. 

Sayın milletvekilleri : 
Yüce Kurulunuzun büyük desteği sayesinde 

mükemmeli eşerek Cumhuriyet Senatosuna sevk 
edilmiş olan Sosyal sigortalar kanun tasarısı da, 
sosyal güvenlik sahasında atılmış önemli bir 
adımdır. Bu tasarı, Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilip kanunlaştıktan sonra Türk beden ve 
fikir işçisi, yarınından daha emin hale gelebile
cektir. Ancak dileğimiz, kanunun kapsamı bah
sindeki noksanlıkların biran önce tamamlanması 
vo kanun dışında kalmış olan yardım sandıkla-' 
rmın kısa zamanda Kurumla birleştirilmcsidir. 

B. M. Meclisine derhal sevk edilmesi ve Bii-. 
yük Meclisçe kısa kazanda kabul edilmesi gerek
li bir tasarı da, yeni İş kanunu tasarısıdır. 
Öyle sanıyoruz ki, Hükümet, bu kanunu pek 
yakında Millet Meclisine sevk edebilecektir. 

Bu tasarının kanunlaşması ile, bâzı sosyal 
hakları tesbit eden özel kanunlar bir metinde 
toplanabilecek, îş Kanununun kapsamı tek iş-
çili işyerlerine kadar genişletilebilecek, kendi 
özel kanunlarında yer alan toplu sözleşme, grev 
ve lokavta ait hükümlerle sosyal güvenliğe ait 
hükümler İş Kanunundan ayıklanabil ecektir. 
Bundan başka sakat ve eski hükümlülerin çalış
tırılmalarına da imkân verilebilecektir. işçi üc
retlerinin lıaczediiebilen miktarı, bugünkü ye
tersiz seviyenin üstüne çıkarılmalıdır. Bâzı raii-
taahhitlerce çeşitli sebeplerden ödenmiyen işçi 
ücretlerinin tediyesini teminata bağlıyacak hü
kümlere de ihtiyaç vardır. Mahallî asgari ücret 
komisyonları yerine merkezî asgari ücret komis
yonları kurulmalıdır. Bu sayede geçim endeks-
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1 erindeki değişiklikleri kısa sürede izlemek ve tes
bit! erde; vahdeti daha iyi ve daha kolay sağlamak 
mümkün olabilecektir. 

Yeni tş kanunu tasarısı da kanunlaştıktan 
sonra, halledilmemiş iki temel konu kalacaktır. 
Birincisi tş Kamunu ile sosyal sigortanın tarıma 
teşmili. İkincisi işsizlik sigortasıdır. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bu iki konu da, kısa sürede halledilmesi iste

nebilecek konulardan değildir. Birincisinde ta
rım işçiliğinin mahiyeti, ikincisinde ise az geliş
mişlik gerçeği, karşımıza ciddî güçlükler getir
mektedir. Tarım işçisinin İş Kanunu kapsamına 
alınması konusundaki Hükümet çalışmaları sanı
yoruz ki büyük ilerleme kaydetmiştir. 

İşsizlik sigortası kolunun kurulması gerek
tiğini ^eovn yılki Çalışma Bakanlığı bütçesi üze
rinde yine C. H. P. Grupu adma yapılan konuş
mamızda belirtmiş idik. Ama görüşümüz odur 
ki, işsizliğin asıl sigortası, memleketteki işsiz
liği azaltacak geniş istihdam hacmi yaratmaktır 
1964 yılında iş gücü arzı 13,S milyon toplam is
tihdam ise 12,4 milyon tahmin olunmaktadır. 
Arada 1,4 milyonluk istihdam farkı mevcuttur. 
1063 yılındaki istihdam açığının 1,5 milyon ol
duğu göz önünde bulundurulursa, bir önceki 
yıla nazaran 100 binlik bir istihdam genişlemesi 
sağlanmış demektir. . Plândaki kalkınma hızını 
gerçekleştirecek yüksek seviyede ve istihdam ya
ratıcı projelere öncelik veren yatırım artışı de 
vam edebildiği takdirde, işsizliğin bünyevi has
talığı ciddî tedavi görebileceğinden, arızî ve ge
çici issiz kalma halleri için sağlam ve güveni
lir bir işsizlik sigortası dalı kurma gayretinde 
başarı gösterilebilir. 

İş gücü ihracımız, bugünün şartları içinde 
işsizlik problemimize müspet bir etki yapmakta
dır. Aksaklıkları düzeltici ve Türk işçisinin ya
bancı ülkelerdeki emeğinin karşılığını değerlen
dirici tedbirleri alarak iş gücü ihracı artırılma
lıdır. Ama bu tedbirlerin geçici mahiyeti de 
unutulmamalıdır. Bu vesileden faydalanarak İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun malî imkân ve kad
rolar bakımından takviye edilmesi zaruretini be
lirtmeliyiz. Bu konuda fazla gecikilmemelidir. 
Aynı zaruret, Çalışma Bakanlığı teşkilâtı için de 
bahis konusudur. Hizmetler alabildiğine geniş
letil irken teşkilât aynı dar çerçeve içinde tutul
makta devam edilirse, kanunlaştırılabilen hak
lar, istenen ölçüde uygulanamamış olur. 
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Sayın Milletvekilleri; 
«Sanayi içinde eğitim», Büyük Meclisin in

celenmesine sunulmak üzere olan önemli bir ko
nudur. tktisaden kalkman bir ülke olarak bu 
probleme de vakit kaybetmeksizin eğilmeliyiz. 
Her ekonomik gelişme, bilhassa sanayide çok sa
yıda yetişkin işçi ihtiyacı yaratır. Bu ihtiyaç 
zamanında karşılanmazsa, * ekonomik gelişme
mizde tıkanıklıklarla karşılaşmak mukadder 
olur. 

Bu bakımdan 1938 yılında çıkarılmış olan 
3457 sayılı «Sınai müesseselerde ve maden ocak
larında kurslar açılmasına dair Kanun» yerine 
yepyeni bir kanun çıkarılmalıdır. Sözü göçen ka
nunun sadece 100 ü aşkın işçili işyerlerinde çı
rak, kalfa ve usta kursları kurulması mecburiye
tini koymakla yetinmesi, etkili ve müeyyideli 
Devlet müdahalesinden yoksun bulunması sebep
leriyle, işyerleri gereken önemde bu konuya el 
atmıaımaıkita, programsız ve yetersiz (bir çalışma 
başarılı sonuçlar verememektedir. Bundan baş
ka-klâsik kurslara göre düzenlenmiş ve işbaşında -
eğitime yer vermemiş bulunan bahis konusu ka
nun, bu bakımdan da ihtiyacı karşılamaktan 
uzaktır. Tasarı, ihtiyaca büyük ölçüde cevap 
verebilecek «müeyyideli ve plânlı sanayi içinde 
eğitim» prensibine yer vermiştir. 

Sayın arkadaşlarım: 
Bir bakanlık bütçesi üzerinde yapılabilecek 

konuşmanın müsaadesi nisbetinde temel konulara 
ana hatları ile temas edebildik. Bunların dışın
da, Sendikalar, Toplu sözleşme, Grev ve lokavt 
kanunlarının uygulanışındaki aksaklıkların dü
zeltilmesi yolunda girişilebilecek gayretler, ta
rımda îş ve îşçi bulma aracılığı, tşei Sigortaları 
Kurumu Kanununda değişiklik yapacak olan ta
san, işçi sağlığı ve iş güvenliği, cezai müeyyide 
noksanlıkları, bâzı uygulama aksaklıkları gibi 
konular da üzerinde önemle durulması gerekli 
konulardır, inanıyoruz ki, bu problemlere de 
çözüm şekli bulunabilecektir. 

Sözlerime son verirken Çalışma Bakanlığı 
bütçesi 1964 tatbikatının daha başarılı olmasını 
diler, Yüce Kurulunuza C. H. P. Grupunun 
saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupıa adına konugaeak arkadaşımız gelmedi
ler, 
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Şimdi, parti grupları adına arkadaşlarımız 

konuşmuşlardır. Şahısları adına konuşmak isti-
yenlere sırasiyle söz vereceğim. 

Sayın Şinasi Osma buyurun. 
ŞÎNASÎ OSMA (îzmir) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri ve Çalışma Bakanlığının de
ğerli temsilcileri, Çalışma Bakanlığının 1964 yılı 
bütçe tenkidi için huzurunuzu işgal etmiş bulunu
yorum. 

Mâruzâtıma başlarken konuşmamın sıklet mer
kezini yabancı memleketlerdeki Türk işçilerinin 
teşkil edeceğini belirtmek isterim. 

Saym arkadaşlarım, 
Hepimizin bildiği bir gerçektir ki, memleketi

mizde yeteri kadar iş sahası açılamadığı, mevcut 
iş sahalarının da çalışmak istiyen vatandaşlarımı
za yetmediği için birçok işçilerin kendilerine iş 
bulmak için yabancı memleketlere gittikleri, nafa
kalarını yabancı memleketlerde aradıkları bir ha
kikattir. 

Mevcut resmî kayıtlara göre, Ocak 1964 sonu
na kadar yabancı memleketlerde çalışmak için 
giden işçilerimizin sayısı şöyledir. 

Almanya'da 35 700 
Belçika'da 7 000 
Avusturya'da 1 097 
Holânda'da 350 
Fransa'da 63 
İsviçre'de 36 

Yekûn 44 266 dır. 

Şahsi kanaatime göre bu rakamlar hakikatlere 
uymamaktadır. Çünkü çeşitli gayriresmî yollar
dan yabancı memleketlere çalışmaya gidenlerin 
sayısı 55 binden aşağı değildir. 

Yurt dışında, vatan ve aile hasreti çeken bu 
işçilerimiz üzerinde, bâzı yabancı memleketlerin 
ve bilhassa komünistlerin yaptıkları menfi telkin
ler, birçok arkadaşlarımızın işaret ettiği gibi, çok 
fazladır. Binaenaleyh bu konu, üzerinde hassasi
yetle ve ehemmiyetle durulacak bir mahiyet arz 
etmektedir. 

Bu hal karşısında, Çalışma Bakanlığının yurt 
dışındaki işçilerimizle lâyıkı ile meşgul olmadığı
nı, mevcut bir tek çalışma ataşeliğimizin bu mak
sadı sağlıyacak kapasitede bulunmadığını, Al
manya'dan gayrı memleketlerde, Belçika, Avus
turya ve hattâ Holânda'da bulunan işçilerimizin 
daima gözden uzak kaldığını belirtmek isterim. 
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Kaldı ki, bugün Almanya'da çoğunlukta bulu

nan işçilerimiz için Alman radyolarında faydala
nılarak Türkçe neşriyat yapılmaması da büyük 
bir şikâyet konusudur. 

Yaptığımız incelemeye göre, Alman radyoları 
özel radyolar olduğundan yeter derecede dinleyi
ci sağlanamadığı gerekçesiyle Türkçe neşriyat 
yapmamaktadırlar. Acaba Hükümetimiz Alman 
Hükümeti ile temasa geçerek bir anlaşma yapmak 
suretiyle bu isteği yerine getiremez mi?. 

• îşte arkadaşlarım, Avrupa'da ve bilhassa Al
manya'da toplanmış bulunan işçilerimizin ihtiyaç
larına cevap verecek, onlara memleket meseleleri
ni zamanında aksettirerek komünist cereyanlara 
karşı koruyacak imkânlar aranırken basından da 
faydalanılması akla gelen en tabiî bir husustur. 

Nitekim, bu maksatla Anadolu isimli bir ga
zetenin çıkarılmasına teşebbüs edildiğini ve bu 
gazetenin büyük müşküllerle karşılaştıktan sonra 
intişare başladığını belki birçoklarınız bilmemek
tesiniz. 

Bu vesile ile bu gazetenin çıkarılması safha
sında bu işe ön ayak olanlara Hükümetçe gere
ken kolaylığın gösterilmediğini de üzüntü ile kay
detmek ister. 

Geçen sene bu münasebetle temas ettiğim ve 
hazırlanmış bir tasarıyı kendilerine gösterdiğim 
Sayın Çalışma Bakanı ile o zamanki Turizm ve 
Tanıtma Bakanlarımızdan gördüğüm alâkasız
lık beni cidden üzmüştür. 

Bir örneği elimde bulunan bu gazeteye ait ta
sarıyı tetkik eden Bakanlar böyle bir gazetenin 
çıkarılmasının çok lüzumlu ve faydalı olacağını 
söylemelerine rağmen bu işle meşgul olmamışlar. 
Yardım imkânları bulunmadığını ileri sürmüşler
dir. 

Halbuki ne garip ve ne acıdır ki, Hükümeti
mizin el uzatmadığı bu konuya Alman Hükümeti 
el uzatsın ve bugün ayda bir defa çıkan bu gazete 
neşir hayatına girmiş, işçilerimize memleket ha
berlerini duyurmaya başlamıştır. 

öğrendiğimize göre, Türkiye'de basılan bu 
güzel ve faydalı gazetenin masrafları ve baskı üc
reti Alman Hükümeti tarafından temin edilmek
tedir. 

Bu halin Hükümetimiz için ne dereceye kadar 
müspet veya menfi bir propaganda vesilesi olaca
ğını takdirlerinize bırakıyorum. 

26 . 2 . 1964 0 : 4 
Kıymetli arkadaşlarım; 
Bu hususa dikkatinizi çekerken, yabancı mem

leketlerde bulunan işçi vatandaşlarımızın, yaban
cı radyolarla, kötü niyetlerin propagandasına da 
hedef olduklarını söylemek isterim. 

Bilhassa Budapeşte Radyosunun yapacağı neş
riyatın ve bu arada italyan, İspanyol ve Yunan 
işçilerinin arasına karışan komünistlerin, işçile
rimize hulul ederek Türkiye'yi kötü göstermeye 
çalıştıklarını öğrenerek üzülmemek elden gelmi
yor. 

Meselâ : Komünist memleketlerin refah için
de olduğu, Türkiye'de işçiler için doktorların pa
ralı bulunduğu, halbuki komünist memleketlerde 
bedava olduğu, yine Türkiye'de zengin çocukları
nın okuma imkânına malik oldukları, fakir ve iş
çi çocuklarının bundan mahrum kaldıkları, bu
nun aksine komünist memleketlerde fakir ve işçi 
çocuklarına her türlü hakların tanındığı söylen
mek, yapılmak suretiyle işçilerimiz üzerinde etki 
yaratılmak istendiği bir vakıadır. 

Geçenlerde Kıbrıs mevzuu münasebetiyle yap
tığımız bir konuşmada da işaret ettiğimiz gibi 
bizimle her zaman dost geçinmek ve iyi komşuluk 
münasebetleri kurmak istiyen Rusya'nın, bir ta
raftan Avrupa'daki işçilerimize hulul etmeye 
çalışırken diğer taraftan Kıbrıs'ı bir Küba hali
ne sokmak çabası dikkate şayandır. Her vesile 
ile hürriyetten, iyi niyetten bahseden ve em
peryalizme karşı olduğunu söyliyen Rusya'nın 
hürriyet mücadelesi yapan memleketlere ve bil
hassa Macaristan'a boyunduruk vurmak için gi
riştiği katliamlar, Kıbrıslı Rum çetecilerin va
tandaşlarımıza saldırmalarını himaye edişi sayın 
komşumuzun samimiyet derecesini göstermesi 
bakımından çok ehemmiyetlidir-. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Çeşitli vesilelerle Almanya'dan ve diğer mem

leketlerden aldığımız haberlerden Hükümetin 
yabancı memleketlerdeki işçilerimizle kâfi dere
cede alâkalanmadığını, bu ilgisizliklerin, Alman
ya'ya bir heyetle giden Sayın Meclis Başkanı
mıza da intikal ettirildiğini, bilhassa şikâyet 
mevzuu olan hususların şöyle hülâsa edildiğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

1. İşçilerimiz, kendi meselelerini zahmetsiz
ce hal için tercümanların vazifelendirilmesini is
temektedirler. 
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2. Biraz evvel arz ettiğimiz gibi Alman rad

yolarından Türkçe neşriyat yapılmasını bekle
mektedirler. 

3. Başka memleketlerin yaptığı gibi dinî 
inançlarına ışık tutacak din adamlarına ihtiyaç 
göstermektedirler. 

4. Gazete, mecmua ve kitap gibi neşriyatın 
kendilerine bol miktarda ulaştırılmasını istemek
tedirler. 

5. Türkiye'ye avdetlerinde, durumlarının 
değerlendirilerek, kendilerine iş sahası temini 

•için şimdiden gerekli plânlamanın yapılmasını 
arzu etmektedirler. 

6. Kazandıkları paraların, döviz farklarının 
Devlet tarafından ödenerek karaborsacıların el
lerine düşmelerinin önlenmesini beklemektedir
ler. 

Öyle ümidediyorum ki, bu hususların çoğu 
Hükümet tarafından ele alınarak işçilerimizin 
sıkıntıdan kurtarılması yolunda çalışmalara baş
lamıştır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kalmıştır, Sayın 
Osma. 

ŞÎNASÎ OSMA (Devamla) — Kıymetli ar
kadaşlarım, 

Bu meyanda yine aldığımız haberlerden Al
manya'da çalışan bâzı işçilerimizin, kötü telkin 
ve tesirlerle, bâzı nahoş hâdiselere karıştıkları
nı, bu halin memleketimiz için menfi bir pro
paganda vesilesi olduğunu... 

Halbuki Profesör Baade'in : 
«Almanya'da çalışan Türk işçilerini elde ede

cekleri bilgi ve görgü sayesinde memleketlerine 
döndükleri zaman Türkiye'nin kalkınmasına hiz
met edeceklerdir» şeklindeki konuşması, 

Ve yine Alman Çalışma Bakanının, 
«Türk işçilerinin Almanya'ya kabulünde ya

bancı işçiler arasında öncelik tanınmaktır» tar
zındaki beyanı yabancı memleketlere göndere
ceğimiz işçiler mevzuunda çok daha hassas bu
lunmamızı gerektirmektedir. 

Gerek tutum ve davranışları ve gerekse ta
vır ve hareketleriyle memleketimiz aleyhine kö
tü bir propaganda vesilesi olan işçilerin yurda 
celbedilerek yerlerine memleketi temsil kabili
yetleri daha iyi olanların gönderilmesi dikkate 
alınmalıdır. 

Yine yaptığımız bir incelemeye göre, bugün 
yabancı memleketlerde bilhassa Almanya'da sa
natın mühim olmadığı, Türk işçilerinin daha zi-
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yade yardımcı işçi olarak kullanıldığı, kendilerî-

• ne verilen çok basit işlerin kısa zamanda öğre-
I nilecek mahiyette olduğu merkezindedir. 

Hattâ, bir sanat mektebi mezununun tesvi
yeci olarak gittiği Almanya'da yün boyacılığın
da çalıştırılarak bu işi kolayca başardığı belir
tilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Osma'nm yazılı konuş
masını bitirmesine müsaadeleri hususunu oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Buyurun. 

ŞÎNASÎ OSMA (Devamla) — Arkadaşlarım 
sözlerimi bitirirken yabancı memleketlerdeki iş
çilerimizin en büyük derdini teşkil eden kazan
dıkları paraların memlekete nakline ait hususa 
tekrar işaret etmek isterim. Çünkü bu paralar
dan Hükümetimizin faydalanması işçilerimizin 
karaborsacıların eline düşürülmemesi çok mü
himdir. 

îfade edildiğine göre bu işe lâyık olduğu 
ehemmiyeti veren Yunan Hükümeti. Almanya'
da bulunan 120 bin işçisine tanıdığı haklarla, iş
çilerin kazandıkları paraların farklarını vermek 
suretiyle her yıl muazzam bir dövizin Yunanis
tan'a girmesine imkân vermiştir. 

Mâruzâtımızın birçoklarının bugüne kadar 
halledilmiş veya halledilmek üzere olduğunu Sa
yın Çalışma Bakanından duyarak ferahlıyacağı-
mızı ümideder 1964 yılı Çalışma Bakanlığı büt
çesinin memleketimiz için hayırlı olmasını temen
ni ederiz. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Sayın Sadi Pehlivanoğlu. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muh

terem Milletvekilleri; ; 
Vaktin darlığı sebebiyle, Çalışma Bateamlığı 

bütçesi do'layi's'iyle yapacağım ıbu fcanaışmamı 'bir 
ilki 'hususa ımhisar ettirmekle aktif a edeceğimi. 

Şu muhakkak ki, çalışma hayatımızın en mü
him hâdiselerinden biri yatkında Yüksek Mecli
siniz tarafından kabul edilip meriyete girmiş 
olan OGrev, Lokavt ve Toplu ISözleşme) kamunla-
niyle cemiyetimizin yeni müesseseleridir. 

Bu ısunetle meanileketiimiz organize edilmiş 
Demokratik kuvvetlerden en mühimlerinden bi
rine daha kavuşm/uş oldu. 

Her yeni gelen müesseseyi (kendıi çıkarlarına 
istismar eıtmek istiyienler, taunları da sınıf müca
delelerinde bir vasıta olarak kullanacaklarını 
zannettiler. 
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Şükranla kaydedelim İM, Türk sendikacıları, 

şimdiye kadar göısitendiklcri vatanperverane an
layış ve seviye] eriyle1 ıbu •ha.iııa.ııe niyetleri bizzat 
hüsrana ımahikıım ettiler. 

tTeçenlordo Bursa'da yapılan Türk Iş'in ge
nel kongresinde birçoklarının şu sualine mâruz 
kaldım. (Mensubu okluğunuz Adalet Partisi '11-
iberal temayüllü .olmasına rağmen nasıl oluyor
sa birçok partilerden daha ileri olarak bu mües
seselere karşı tasvipkâr himayeli bir lıüviyet ta-
Icınryoır?) iBu soru ısosyalMlerin bu müesseselere 
sahip çıkma. gayretinden doğduğu aşikârdır. Ni
tekim bunun en güze! cevabını Türkiye'nılzde hu 
meselelerle yegane ilmî olarak meşgul olan İstan
bul Üniversitesi Sosyal siyaıset kürsiisü direktö
rü Sayın Profesör Orhan Turan'm kongrede yap
tığı konuşma ile verilmiştir. Sayın Profesör ko
nuşmalarında (Sendika, grev ve lokavt gibi mü-
lesıseseleriiiı iycü ısım fanın menfaatlerini tahak
kuk ettirmek için ihdas edilmediğini, aksine Av-
rııpa'daki sanayiinin dev inkişafı karşısında mü
teşebbis - işçi, serımaye ile om ek arasında bir ımı-
vazene temin eclelbilmek 'için ihdas edilen sosyal 
^Kiyaset tedbirleri cümlesinden olduğunu ileri sür
müştür. Yani bu nıüesiseıselcr teşcbıbüseü, demok
ratik nizamın meydana getirdiği ımüesiseselerdir. 

Biz meseleyi MarksistIeriıı anladığı mânada 
bir sermaye - emıiejk mücadelesi şeklinde görme
mekte, «kişime iş d<jmi)leiL kutsal varlığı meydana 
getiren emek, teşebbüs ve «erırnayeyi birlikte 
mütalâa edip 'arailajirıııda âdil bir muvazeneyi te
min ötmek istiyoruz. 

Dinıiımnzde de İş kutsi ,bir 'mefhumdur. tşçi 
mevzuu ancak iş flan bir yerde ımovzuubahso-
la,biTir. tşi meydana getiren unsurlara Türkiye'
mizde ıbir göz ataejalk olursak neticenin pek de iç 
açıcı olmadığını kalayca görebiliriz. Türkiye'de
ki .istlıhdaım konusjınum en mühim problemi iş-
'sizlliıktıir. Her yıl İ50 binıin üzerinde ilâve emek 
iş gücüne fcaıtılmailitadır. Fabrikalarım kapısı içe
ri girmek için sır^ ibeJkliyen binlerce işeıi ile do
ludur. 

Türkiye'de bugıin maalesef iş ısahası fevka
lâde dardır. Bunu I ispata da lüzum yoktur. Çün
kü iş arayanlar mühendis, doktor, maden işçile
rinden onhinlercesi Avrupa, Kanada ve Amerika'
ya akın etmekteıdiHer. Bunlar gittikten sonra 
'dahi işsizlik kalktiıa'maktadır. Halen zirai saha
da, tekstilde ve lâstik sanayiinde ;bâriz bir işsiz
lik mevcuttur. Esasen, dışarıya işçi sevkı sıhhat-
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11 bir iktisadi politikanın da neticesi de değil
din*. ti ay e mümkün olduğu kadar fazla dışarıya 
işçi sevkı değil, mümkün olduğu kadar Türki
ye dâhilinde istihdam hacınım aııtırmalktadır. 
Devlet işletmeleri biran evvel verimli hale geti
rilmelidir. Böyle olmadıkça bütçe 'açıklarının 
vergiler ve fiyat artırılmaları ile kapatılması 
'müspet bir 'neticenin .sağlanmasını temin etmi-
yeceğl giıbi, ücretler artırıisa bile bu işçinin bir 
cebine para koyup, öbür cebinden almak 'olacak
tır demektir. Ücret.. artırılıması olısa bile burnun 
'enflasyonsuz gerçeklieşitliıllmesıi lâzımdır. Yoksa 
bu artışlar sadece neminal artışlar olacak, fiyat 
yükselişleri, ücret artışkırındaki .hakiki vasfı kay
betti recekitir. 

'Türkiye'de issizliğin bir ısebebi ide İşi yara
tacak isenmayeııln mevcudo'lmayışıdır. Sermaye 
bugün iş hayatını tam randımanla çalıştırımak-
tıa-n mahrumdur. Sermaye terelkkümü istenilen 
seviyeye ulaşmamıştır. Semmayeye yüksek faizler 
ödenmektedir. Bugün müteşebbisin sermayeye 
verdiği faiz miktarını çok kere işletmemin kendi
si bile kazanmamaktadır. Bununla da kalınmı
yor, dışarıdan sermaye aranmaktadır. 

Tşi meydana getiren üçüncü unsur olan mü
teşebbis zayıf durumdadır. Günkü .sanayii ve iş
letmeler yenidir. Ananesi teşekkül etmemiştir. 
Bu. sebeptendir ki, Türkiye'ımlızd e ıbol müteşeb
bis vardır ve fakat 'muktedir müteşebbis yok 
denilecek kadar azdır. Buna sebep Devletin .mü
teşebbisin önünü kesici bir politika takibetmesi, 
sermayenin dahi çoğunluğu elinde toplıyan dev
letin bizzat 'kötü bir teşebbüs oluşudur. 

Mühiıın meselelerden biri de, dışarıya giden 
işçilerimizin oradaki duruiinlarıdrr. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
SADÎ PEHLÎVANıOĞLTT (Devamla) — Bu

gün 50 Minin üstünde işçi vatandaşnmız Avru
pa'da çalışmaktadır, İş Bulma 'Kurumunun 
önünde horgün Avrupa'ya gitmek için binlerce 
isçi sıra beklemektedir. Bu vatandaşlarımız Av
rupa'da tamamen ıhıimayesiz ve bir sürü prob
lemlerle karşı karşıyadırlar. Aylardan evvel bu 
kürsüden Avrupa'daıkı işçilerim'iziin meselelerini 
.ortaya koymuş, Hükümeti ve ıSayın Çalışma Ba
lkanını ikaz etmeye çalışmıştım. Sayın Bakan yi
ne huzurunuzda cevaben bu hususlarda 'müessir 
tedbirler alacağını vadetmişlerdi, Maalesef bu
gün bu valililerinin neti çelerimi 'beklemek duru
mundayız. Bu işin süınincemiedo kalmaya takam-
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ımü'lü yoktur. Daha şimdiden Avrupa'dan birçok 
şikâyetler 'gelmektedir. İleride bu problemler 
feangrenleşebiMr ve geç kalınmış olabilir. Bakaiiı-
lıiklanarası derhal bir komüsıyon tenkil edilerek 
gerekli tedbirlerin bir an önce alınması icabetler. 
Çünkü bunlar yarın anavatana avdetlerinde 
'Türk içtimıai bünyesine iıktlisaıbeittöMeri hususi-
yetleriylie geniş tesirler icra ^edeceklerdir. 

Bunlar güç ve çetin işlerdir. iöMıdd'yıetle ve 
derin bir mesuliyet duyusu ile ele almak icabe-
der. Hissiyatları olkşayıp, Ikolay şöhret yollarına 
başvurmak ucuz, falkait şahsına ımâtuf geçici ka-
zançliaa'dır. 

Muhterem arkadlaşlar, 
Çalışama -bayatımızın ve Çalışma Vekâleti îbüt-

çesünün milletimize hayırlı danasını diler, hepi
nizi hürmetle selâmlarıım. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Kabadayı, buyu
runuz. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Muhte
rem Reis, muhterem arkadaşlar; ferdin fizikî 
gücü bir memleket için en büyük millî servet
tir. Fakat şunu açıkça söylemek lâzımdır ki, 
biz Türk Milleti olarak ferdin fizikî gücünün 
en büyük millî servet olduğunu takdirde, anla
yışta ve bunu kullanmakta geç kalmışızdır. Te
menni ederiz ki, plân hedeflerine uygun olarak 
bu mesafeyi kapatırız. Birara, hatırımda kaldı
ğına göre, Türk köylüsü vasati olarak senede 
83 ilâ 90 gün çalışan köylüdür. Bu memleke
tin yüzde 70 i köylerde oturduğuna, ve 83 - 90 
gün çalıştığına göre, 90 gün 270 günü geçindi-
remez. Bence 'Türk köylüsünün perişan hali, 
geçimindeki güçlük biraz da bundan doğmak
tadır. Biz millet olarak 93 gün çalışmayı, hiç 
olmazsa yarıyı geçiren, 200 e erişen (bir seviye
ye vardırırsak öyle zannediyorum ki, her mânâ
sı ile kalkınmanın hamlesini yapmış olacağız. 
İşçi almteri döken ve terinin karşılığında ge
çinen insandır. Hal böyle iken, ben şahsan 
ve hemşerilerden dışarıya gidip gelen işçiler
den edindiğim intıbaa, göre, dışarıya gönderdi
ğimiz işçilerin durumu iyi değildir. Sizlerin 
de çok iyi bildiğiniz gibi ve zaman zaman oku
duğunuz gibi, hâlâ dışarıya gönderilen işçileri
mizle, onların çalıştıkları memleketin işçileri ara
sında, bizi üzen, ıstıraba sevk eden farklar var
dır. özür dilerim, Türk işçisi dışarıda sahipsiz 
olduğundan bir nevi parya muamelesi görmek
tedir. Hizmetlerine çok inandığım, işçi babası 
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olarak tanınan muhterem Bakanın işçinin grev 
hakkını, lokavt hakkını, ihtiyarlık sigortasını, 
sağlık sigortasını çıkarmak gibi güç görünen 
mühim hamleler yapmıştır. Memleket içinde ol
duğu gibi memleket dışında da şimdi arz etme
ye çalışacağım dertleri halledici hamleleri ya
parlarsa, cidden kendilerini sevinçle, takdirle 
karşılıyacağım. Ayrıca dışarıdaki işçilerimizin, 
özür dilerim, hariciyecilerimiz tarafından, tem- * 
silcilerimiz tarafından pek iyi muamele gördüğü
ne inanmıyorum. Bunu lâf olsun, siyasi yatı
rım olsun diye söylemiyorum. Zaten geçen yıl 
hariciye bütçesinde konuşmak nasibolmadı, 
olsaydı söyliyecektim. Değil işçiye, sıfatı ne 
olursa olsun, hariciyecilerimizin kendilerinden 
başka kimseye bakmadığına kaaniim. Bu mem
leketin hariciyeden derdi bugün değil, ezelî ve 
ebedidir. Hariciye bütçesinde konuşmak nasib-
olsaydı, bunu detaylarına kadar inerek anlat
mak fırsatını bulmuş olacaktım. 

Böylece dışardaki işçilerimiz, temsilcilerimi
zin makamları önünde boynu bükük, garip ve 
yetim durumundadırlar. Muhterem Bakanımız
dan, ilgili makamla irtibat temin ederek dış, 
memleketlerde zaten üzgün olan bu işçilerin 
bir de bizi temsil edenler huzurunda üzgün ve 
kırgın kalmasının önlemesini istirham ede
rim. Ve bence «Ağlarsa, anam ağlar, gerisi ya
lan ağlar» hikâyesinde olduğu gibi, hariciye bu 
derdi halletmez. Bence İşçi Ataşeliklerinin (dı
şarıya gitmek niyeti karşısında olan işçi çoğun
luğu meydandadır.) bir an evvel kanun ise ka
nunu, karar ise kararnamesi çıkarılmalı ve işçi 
ataşelikleri çoğaltılmalıdır. 

Sevinçle kendilerinden öğrenmiş bulunuyo
rum. Bir işçi ataşeliği ihdas edilmiş, ikisi için 
de müsaade alınmıştır. Temenni ederim ki, bu 
•miktar artsın. Şuradaki, arkadaşlarımın dile 
getirmiş olduğu dertleri işçi ataşelikleri gidere
cektir. Bugün resmî rabamalara göre 45 bin, 
gayriresmî makamlara göre 55 bin Türk işçisi
nin dışarıya gitme arzusunu görüyoruz. Her 
köşe başında kuyruk yapmaktadırlar; ister il
de olsun, ister Başşehirde olsun. Bu yüzbini de 
geçecek. Yüzbin dahi olsa ve her biri 1 000 
mark artırmış olsa, 100 milyon yapar, 2 bin 
mark artırsa, 200 milyon mark yapar. Türk 
parasına göre, 600 milyon T.L. yapar. Ben cid
dî rakamlar veriyorum. Oradaki işçimiz resmî 
kur ile fiilî kur arasında büyük fark olduğu 
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için, markta bir liraya yakın fark olduğu için, 
bunu dışarıya giden Türk turistlerine, tüccarla
ra devretmekte. Veya bunu devredomezse ya
nında teyptir, pikaptır, çitmiktir boncuktur, al
mak suretiyle memlekete tok kuruş getirme
mektedir. Buna mukabil Latin Avrupa'sına ait 
işçilerin hepsinin Almanya'dan tek pul ve iğne 
almadığını, kuruşuna kadar artırarak memle
kete mühimce miktarda dövizle gittiğini sami
miyetle öğrenmiş bulunmaktayım. Hal böyle 
iken, muhterem bakanım, fiilî kurla resmî kur 
arasındaki farkı işçilere hususiyet arz eder bir 
imkânla halleder, giderirse işçi teyp, pikap ge-
tirmiyecek, cineik boncuk almıyacak, elbise 
almıyacak veya tüccara, diğer turiste devretmi-
yecek. Böylece memlekete mühimce bir döviz 
sağlanmış olacaktır. Genç ve dinamik bakanım
dan, bu mevzuun da halledilmesini hasseten is
tirham ederim. 

Özür dilerim, ben herkesin inancına, hangi 
yolda olursa olsun, samimiyetle inanmış bir in
sanım. Şuradaki, deyimimi başka bir istismar 
vasıtası olarak muhterem arkadaşlarım kabul 
etmezler zannederim, öğrendiğime göre La
tin Avrupa'ya giden teknik işçiler için, inancı 
hangi yolda ise, o grupun inanç yollarında ken
dilerine yakın olan dinî ihtiyaçlarını gideren 
din adamları gönderilmekte imiş. Acı acı bası
na aksetmiştir. Bizde de faaliyete geçildiğini 
duydum. Fakat biz her harekette, her yenilik
te geç kalmaktayız. Onların yüz işçi için 
bir din adamı gönderdiklerini öğrenmiş bu
lunuyoruz. Bizim için, 500 işçiye bir dahi gön
derilse, ben kaaniim. Dinî inançlarda insanın ara
dığını bulması, garip gönlünde, mahzun varlı
ğında bütün dert ve ıstıraplarını silmesi ile 
olacaktır. Nerede kaldı ki, giden din adamı 
şimdi arz ettiğim vazifeyi yapaeak. Hem de 
Anavatana kadar girip de broşür dağıtan mis
yonerleri duymaktayım. Ben demiyorum şu ve
ya bu. din, şu veya bu inanç; hâşa. Samimiyetle 
söylüyorum; Türk Vatanına geliyor, broşür da
ğıtıyor. Elimde, fakat vaktim kalmadığı için 
arz edemedim. Düpedüz hırıstiyan, katolik mis
yonerler Türkiye^de posta adresi ile neşir gön
dermektedir. Buradaki bu cüreti gösterenlerin, 
başıboş kalan, dinî eğitimden, dinî telkinden 
uzak kalan işçilerimize her türlü telkinle nü
fuz edeceklerine inanmış bulunuyorum. Bu 
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mevzuda da muhterem vekilin himmeti olursa, 
memnun kalırım. Bütçenin hayırlı olmasını di
ler, hürmetlerimi sunarım. (Bravo sesleri, al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İhsan Önal, 
İHSAN ÖNAL (İçel) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Sayın Demiray? Yok. Musli-

hittin Gürer?. Yok. Sayın İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu? Yok. Sayın Turgut Çulha? Yok. Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğiu? Yok. Sayın Fahir Gi-
ritlioğlu? Yok. Sayın Hilmi Baydur? Yok. Sa
yın Atıf Şdhoğlu? Yok. Sayın Söbahattin Sa
vacı? Yok. Sayın Reşit Ülker. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Konuşmıya-
cağım, 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Arıkan, bu
yurunuz. Daha sonra Bakana söz vereceğim. 
Ondan sonra yeterliği oya koyacağım. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muh
terem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının birkaç 
yıldan beri göstermiş bulunduğu faaliyetler, bil
hassa Sendikalar, Grev ve Lokavt Kanunlarını 
Büyük Meclisten geçirmesi dolayısiyle hepinizce 
malûmdur. Bu bakımdan Çalışma Bakanlığının 
göstermiş olduğu bu faaliyetler dolayısiyle Çalış
ma Bakanlığı camiasına teşekkürle sözlerime baş
lamak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, İşçi Sigortaları Ku
rumu Umum Müdürlüğünün çok geniş mikyasta 
çalışmalarına, faaliyetlerine şahidolmaktayız. Bil
hassa İşçi Sigortaları Kurumunun hastanelerini 
genişletmesi,. geliştirmesi hakikaten ehemmiyetle 
üzerinde durulması icabeden bir konu olmak iti
bariyle şükranlarımızı tekrar arz ve teyidetmek 
isteriz. Yalnız bu arada işçi haklarının tesbitin-
de ve bu hakların itasında iş gücünün tesbiti ba
kımından bir hatanın uzun yıllardan beri işlen
mekte olduğunu müşahede ettiğimizi ifade etmek 
isterim. Şöyle ki, iş kazalarında iş kazasına uğ-
i'iyan bir işçinin faraza iki parmağını veya beş
parmağını kaptıran, kaybeden bir işçinin iş gücü 
kabiliyeti, bedenin umumi kabiliyetine nisbetle 
tesbik edilmektedir. Bu ise işçileri mağdur etmek
tedir. Halbuki bu gibi iş kazalarında iş gücünü 
kaybetme kabiliyetinin, çalışılmakta olan işe nis
betle tesbit edilmesinin, işçilerin haklarını koru
mak bakımından çok daha faydalı olacağına kaani 
bulunmaktayız. 

Parmağını kaybeden bir insan tornacılıkta ne 
nisbette iş gücünden mahrum kalmıştır? Asıl dâ-
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va budur. Yoksa umumi beden kabiliyetine göre 
iş gücünü tesbit etmek elbette ki, işçinin mağdu
riyetini mucibolmaktadır. Ve hattâ bu gibi hal
lerde iş gücü kaybetme nisbeti % 10 u aşmadığı 
için işçiler bir tazminat dahi alamamaktadır. Bu 
noktaya böylece işaret ettikten sonra, Türk içti
mai ve ekonomik hayatında büyük hamleler ya
ratmakta olan îş ve îşçi Bulma Kurumunun faa
liyetleri üzerinde yüksek müsamahanıza sığınarak 
biraz durmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, benim kanaatim odur 
ki, îş ve îşçi Bulma Kurumu ve Çalışma Bakanlı
ğı bünyesindeki diğer Umum Müdürlükler ez
cümle Çalışma Umum Müdürlüğü, îşçi Sigortala
rı Kurumu Umum Müdürlüğü komünizme karşı 
Türkiye'mizde, tam mânasiyle tampon vazifesini 
gören müesseselerdir. Bu itibarla her şeyden ev-
v.el Çalışma Bakanlığı bütçesi görüşülürken bü
tün arkadaşlarımızın bu Bakanlığın teşkilâtına, 
bu Bakanlığın bütçesine ehemmiyetle eğilinmesi, 
komünizme karşı ciddî şekilde ve müessir şekilde 
tampon vazifesi görmekte bulunan bu Bakanlığın 
bütçesiyle yakından ilgilenmesi ve bütçe imkân
larının sağlanması bakımından gayret ve faaliyet 
göstermesi zaruridir, kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, îş ve îşçi Bulma Ku
rumunun bütçesini incelediğimiz zaman görüyo
ruz ki, 1946 yılında 461 500 lira olan bu Kuru : 

mun bütçesi 1960 ta 6 166 757 ye yükselmiş bu
lunuyor. 

1961 de 7 527 707 lira, 1962 yılında 
8 106 605 lira, 1963 yılında 10 309 000 liradır. 
Muhterem arkadaşlarım, bendeniz bu bütçeyi ki
fayetsiz görmekteyim. Çünkü Kurumun teşkilâtı 
1946 yılma nazaran süratle inkişaf etmektedir. 
1946 yılında 6 şubesi ve 7 bürosu olan bu Kurum 
1960 yılında 27 şube, 37 büroya sahibolmuştur. 
1961 de 31 şube, 37 büroya, 1962 de 31 şube, 38 
büroya, ve 1963 yılında 36 şubeye ve 37 büroya 
kavuşmuş bulunmaktadır. Bugün Türkiye'de iş
çi dâvasının halledilebilmesi için üç bin kurum 
ve şubeye ihtiyaç görülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, koskoca Mardin vi
lâyetinde îş ve îşçi Bulma Kurumunu temsil 
eden bir şube veya büro mevcut değil. Bu se
bepten kadro imkânları gittikçe artmakta olan 
bu kurumun teşkilâtlanması bakımından Ba
kanlığın süratle tedbirler alması iktiza eder. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer işe müracaat 
ve yerleştirme konusunda Muhterem Heyetini-
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ze bâzı rakamlar okursam, bu îş ve îşçi Bulma 
Kurumunun ne kadar mühim bir vazife gör
mekte olduğunu daha çok aydınlatmış olacağım. 
Bu arada Sayın Ordu Milletvekili arkadaşımız 
Sadi Pehlivanoğlu'nun temas ettiği bir nokta-
yada cevap vermiş olacağım. 

Kendileri derler ki; «Yüzlerce binlerce işçi
ye iş bulunamamaktadır.» eğer gizli işsizliği kas-
detmemişlerse, bu hususta yanıldıklarını bu 
vereceğim rakamlarla huzurunuzda ispat etmiş 
olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1946 da 25 022 mü-
racaatten.20 912 sine iş bulunmuştur. îşe yer
leştirilenlerin işe müracaat edenlere nazaran nis
beti % 81,57, 1960 da 688 038 müracaatten 
574 270 ine iş bulunmuştur. Bunun nisbeti 
% 83,46, 1961 de 573 468 müracaatten 463 126 
sına iş bulunmuştu. Bunun nisbeti •% 80,76, 
1962 de müracaat edenlerin sayısı 491 282 işe 
yerleştirilenlerin sayısı 357 166, nisbeti % 72,70, 
görülüyor ki, müracaat nisbetine göre işe yer
leştirilenlerin nisbeti hiçbir zaman •% 72 den 
a,şağı düşmemiştir. Bu itibarla arkadaşımızın be
yan ettiği gibi müracaat kapılarında binlerce 
işçinin sıraya girmiş olduğu hususu vâridolma-
mak lâzımgelir. 

Muhterem arkadaşlarım, îş ve işçi Bulma 
Kurumunun çeşitli faaliyet sahalarından bir ta
nesi de barındırma yurtları, meslek kursları, 
garson eğitim kursları ve buna benzer faaliyet
lerdir. Bu faaliyetler üzerinde rakamlar verip 
huzurunuzu daha fazla işgal etmek istemiyo
rum. Yalnız bu arada arkadaşlarım,, gelir kay-

.naklarma kısaca temas etmek isterim. 
Muhterem arkadaşlarım, belediyeler ve özel 

idareler maalesef îş ve îşçi Bulma Kurumuna 
mevcut borçlarını ödememektedirler. Bu kuru
mun âciz kalmasını, cılız kalmasını intacetmek-
tedir. Bu itibarla Hükümetten ve bilhassa Ça
lışma Bakanı arkadaşımızdan, bu dâvaya sürat
le eğilmesini ve meselenin halledilmesi için ge
rekli tedbirlerin süratle alınmasını rica etmek
teyim. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan Ibir dakikanız 
var. 

MEHMET ALÎ ARIKAN (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 

Bu .arada, bir nokta da, bir hususta da îş ve 
îşçi Bulma Kurumu Umum Müdürlüğünden 
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bittabi Çalışma Bakanı arkadaşımızdan bir te
mennide, bir istirhamde bulunmak isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; Türk işçileri mün
hasıran Avrupa'ya gitmemektedirler. Asya ül
kelerine de, ezcümle Lübnan'a da Türk işçileri 
gitmektedirler. Ama bunlar gizli şekilde git
mektedirler ve orada perişan olmaktadırlar. Ben
denizin kurumla yaptığım temasta, Lübnan'da 
7 bin Türk işçisinin çok asgari bir ücretle se
fil ve perişan bir şekilde çalışmakta bulunduk
larını öğrenmiş bulunmaktayım, Hükümetten 
rica ediyorum. İlgili makamlarla yani Lübnan 
Hükümeti ile gerekli temas yapılsın, ve bu iş
çilerin hakları da sağlansın. Bu arada Mardin 
gibi büyük bir vilâyete de îş ve işçi Bulma Ku
rumunun bir şube veya büro tesisi hususunda 
gerekli tedbirleri almasını rica ederim. Çalış
ma Bakanlığı bütçesinin memleket ve millete 
hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, yeterlik 
önergesi gelmiştir. Oylamadan evvel Çalışma 
Bakanına söz vereceğim. Sayın Çalışma Baka
nı buyurunuz. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Milletvekille
ri; gerek grupları adına, gerekse şahısları adına 
konuşan değerli arkadaşlarımızın Çalışma Bakan
lığı bütçesi münasebetiyle söyledikleri lütuf kâr 
ve teşvik edici sözlerine ve çok değerli tenkidleri-
ne teşekkür ederim. Yorucu bir çalışma içinde bu
lunan Yüksek Heyetinizi fazla işgal etmemek için 
esasen etrafiyle vâkıf bulunduğumuz Çalışma Ba
kanlığı ile ilgili konular üzerinde ayrı bir konuş
ma yapacak değilim. îzin verirseniz sadece muh
terem üyelerin üzerinde durdukları, tenkid ve so
ruları yönelttikleri konulara kısaca temas etmek
le yetineceğim. 

Ancak Bakanlığımızın, uluslararası bâzı müna
sebetleri hakkında Yüksek Meclise bilgiler verme
si ve bunların tutanaklara geçmesi gereklidir. So
ru ve tenkidlerin cevaplandırılmasına geçmeden, 
kısaca bu bilgiyi vermeye müsaadenizi rica ede
rim. 

5175 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Mil
letlerarası Çalışma Teşkilâtı Statüsünün 19 ncu 
maddesinin 5 - b fıkrası gereğince, Milletlerarası 
Çalışma Konferanslarında kabul edilen sözleşme 
ve tavsiyelerin Yüksek Meclise arz edilmesi ge
rekmektedir. Bu bakımdan aşağıdaki hususları 
arz ediyorum : 

26 . 2 . 1964 O : 4 
Adı geçen Teşkilâtın 1963 Haziranında yapı

lan 47 nci Çalışına Konferansında, makinalann 
arz ettiği tehlikeli durumların koruyucu teçhizat
la önlenmesi ile ilgili 119 sayılı bir Sözleşme ile 
aynı konuda 118 sayılı ve işverenin inisiyatifi 
ile iş akdinin sona ermesi konusunda 119 sayılı 
iki tavsiye kabul edilmiştir. 

Makinalann koruyucu teçhizatla takviyesi 
hakkındaki söz konusu 119 sayılı Sözleşmenin üze
rinde gerekli incelemeler yapılarak Hükümeti
mizce onaylanması mümkün görüldüğü takdirde, 
hazırlanacak kanun tasarısı huzurunuza getirile
cektir. Şimdiye kadar Yüksek Meclisinizce onan
mış bulunan sözleşme sayısı 16 dır. Gerek bu 
sözleşmelerden, gerek onamış olduğumuz sözleş
melerden mevzuat çalışmalarımızda geniş ölçüde 
faydalanmaktayız. 

Bu kısa açıklamadan sonra sayın üyelerin ko
nuşmaları ile ilgili mâruzâtıma geçiyorum. 

İlk olarak konuşan Sayın Tahsin Uzun arkada
şımız, îş ve İşçi Bulma Kurumunun çalışmala-
riyle ilgili olarak hakikaten önemli bâzı noktala
ra ve üzerinde durulması gerekli bâzı eksikliklere 
değindiler. Bu arada İş ve işçi Bulma Kurumu 
mensuplarının've memurlarının meslek rehberliği 
konusunda gereği gibi eğitilmemiş olmalarından 
ve meslekî ayırım testlerinin yapılmadığından şi
kâyet ettiler. Hakikaten hemen bütün arkadaşla
rımızın bahsettiği, tenkid ettiği gibi çok yetersiz 
imkânlarla çalışan Kurum, bugüne kadar bu hu
suslarda üzerine düşen görevleri gereği gibi yapa
mamıştı. Ancak 1964 yılında üç bölgede Kurum 
memurlarının meslekî rehberlik konusunda daha 
iyi yetişmeleri için kurslar açılacağını muhterem 
arkadaşımızın tenkidi vesilesiyle açıklamak fırsa
tını bulmuş oluyorum. Ayrıca yine birçok arka
daşlarımızın takdirle bahsetmiş oldukları bir ta
sarı hazırlanmış bulunuyor. Sanayi ve iş gücü 
eğitimi ile ilgili olarak hazırlanan kanun Ku
rumun bu alandaki görevlerini daha iyi bir şekil
de yapmasını mümkün kılacak maddi imkânlar 
sağlıyacaktır. Bu suretle meslekî ayırım ve mes-
leke yönetme alanında Kurumun sözü geçen ka
nun yürürlüğe girdikten sonra daha iyi, yeterli 
bir çalışma imkânına kavuşması tabiî olacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimizle ilgili olarak Dev
let Plânlama Teşkilâtının yaptığı bir incelemeye 
temas eden arkadaşımız Çalışma Bakanlığının 
bundan yararlanmasını söylemiştir. Daha önce 
Devlet Plânlama Teşkilâtı ile Bakanlığımızın bu 
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konuda teması olmuştu. Almanya'daki işçilerle 
ilgili bir inceleme yapmak üzere giden Devlet 
Plânlama Teşkilâtı Heyetinin raporu henüz Ba
kanlığımıza gelmemiştir. Geldiği zaman, şüphe
siz ki, bu konu üzerinde bu rapor bizim için çok 
istifadeli olacaktır. -

Bakanlık meselelerini yakından bilen Sayın 
Şevki Güler arkadaşımızın Adalet Partisi Meclis 
Grupu adına yaptığı konuşma faydalı oldu. Ça
lışma Bakanlığı bütçesinin kifayetsizliği üzerin
de hemen bütün arkadaşlarımız gibi Sayın Şevki 
Güler arkadaşlarımız da haklı olarak durdular. 
Bu bütçeyi ve kadroyu yeterli hale getirmek, 
evvelemirde Teşkilât Kanunumuzu değiştirme
mize bağlıdır. Çalışma Bakanlığının yeniden Teş
kilât kanunu tasarısı hazırlanmıştır. Bakanlıkla
rın iki - üçü hariç hemen hepsinin mütalâaları 
gelmiştir. En kısa zamanda kanun tasarısının 
Bakanlar Kuruluna ve Yüksek Heyetinize geti
rilebileceğini umuyoruz. 

Sayın Şevki Güler, memleketimizde iş yeri 
ve işçi sayısının ne kadar arttığını ve 113'ten iba 
ret olan iş müfettişlerinin çok yetersiz bulundu
ğunu gene hakh olarak belittiler. Yeni Teşkilat 
Kanunu bu bakımdan şu imkânı getirecektir: 
tş müfettişlerini doğrudan doğruya merkeze bağ-

- lamak suretiyle, şimdi iş güvenliği ve işçi sağlığı 
müfettişlerinde olduğu gibi, iş müfettişlerini doğ
rudan doğruya merkeze bağlamak suretiyle ken
dilerinin maddi bakımdan daha çok tatmin edile
bilmeleri ve böylelikle işlerinin daha cazip hâle 
getirilmesi imkânı yeni tasarı ile sağlanmış ol
maktadır. Ve imkân nisbetiride daha çok kadrolar 
alınacak ve daha iyi imkânlar elde edilmiş ola
caktır. Ancak bu vesile ile şunu da belirtmek 
isterim ki, yeni kanunların tam bir şekilde yürü
tülmesiyle iş müfettişlerinin çalışmalarına duyu
lan ihtiyaçlar esasen azalacaktır. Çok yakında 
huzurunuza getirmeyi umduğumuz tasarı ile 
bütün iş yerleri kanun kapsamına gireceğine göre, 
artık, arkadaşımızın haklı olarak belirttiği gibi, 
iş müfettişlerinin bugün başlıca meşgalelerinden 
biri olan kanun kapsamı içine girmesi gerekli iş
yerlerini tesbit görevi haliyle ortadan kalkmış 
olacaktır. Gene iş müfettişlerinin şimdiye kadar 
en önemli meşgaleleri arasında yer alan iş ihtilâfla 
rı da toplu sözleşme yapıldığı yerlerden artık 
işçilerle işverenler arasında halledilebilen mesele
ler haline gelmektedir. Bu da iş müfettişlerinin 
yükünü azaltacaktır. 
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Birçok arkadaşlarımız gibi Adalet Partisi adı

na konuşan değerli arkadaşlarımız da,yurt dışın
daki işçilerimize gösterilen ilginin yetersiz, kifa
yetsiz olduğundan şikâyet ettiler. Bu konuda 
gerekli tedbirleri almamış olmamızın sebepleri, 
takdir Duyurulacağı üzere, bütçe yetersizlikleri 
yüzündendir. Ancak Dışişleri Bakanlığı son gün
lerde yeni bir anlayış örneği vererek, bundan 
önce bize verilmiş bulunan bir kadroya ilâveten 
iki kadro daha verdiğini bildirmiş bulunmakta
dır. Böylelikle önümüzdeki ay içinde gönderile
bilecek iki yeni arkadaşımızla birlikte Almanya-
daki Çalışma Ataşelerinin sayısı üçe çıkmış ola
caktır. Bunun yakın gelecekte tahakkuk edeceği
ni ümidetmekteyiz. Çünkü kadrosu Dışişleri Ba
kanlığınca verilmiş; Çalışma Bakanlığı da ge
rekli şahıslar üzerinde, kimlerin gönderileceği 
üzerinde, aşağı - yukarı kararını vermiş bulun
maktadır. 

Ayrıca hazırlanmış olan teşkilât kanun tasa
rısına doğrudan doğruya Bakanlığa bağlı yeter 
sayıda Çalışma Ataşeliği kadrosu konulmuş bu
lunmaktadır. 

Belçika için başka imkânlarımız vardır. 
Belçikada sorumlu işveren teşkilâtı, aylığı 

kendisince ödemek ve doğrudan doğruya Çalış
ma Bakanlığının emrinde çalışmak üzere sosyal 
memurluklar tesisi imkânı bize sağlamış bulun
maktadır. Bu suretle oldukça mütevazı aylıklar
la da olsa dört memur tâyini mümkün olacaktır. 
Ayrıca yine Belçikalı dostlarımızın gösterdiği 
anlayışla, Devlet Havayolları uçaklariyle sevk 
edilmekte olan işçilerimizle birlikte her ay bir 
Çalışma Bakanlığı memurunun Belçika'ya gidip 
işçilerimizle ilgllenmeisne imkân sağlanmakta
dır. 

Bu memurların yol masrafları Belçika tara
fından, oradaki masrafları ıda îş ve îşiçji Bullma 
Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Bu suret
le her ay bir . arkadaşımızın bir hafta, on gün 
için Belçika'da" kalarak oradaki işçilerimizle il
gilenmeleri mümkün olmaktadır. Zaman zaman 
bu imkânlardan istifade ederek bilhassa orada 
maden işçilerinin bulunduğu göz önünde tutu
larak maden iş kolundan bâzı sendikacılarımızı 
göndermek istiyoruz. Maden - iş Federasyonuna 
bu konuda bir teklif yapmış bulunuyoruz. 

Ayrıca bir tasarı daha hazırlamış bulunuyo
ruz. Bu tasarıya göre Ortak Pazar nezdinde il
gili bakanlıklar temsilcilerinin bulunması sağla-
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nacaktır. Bu arada Ortak Pazar nezdinde Çalış
ma Bakanlığından iki temsilci bulunacaktır. Bu 
iki temsilci hiç şüphesiz, bilvesile oradaki işçile
rimizin meseleleriyle ilgilenmek imkânı bulacak
tır. 

Muhterem arkadaşlarımın tenkidlerine sırası -
ile cevap verirken, bu konulara temas eden bü
tün arkadaşlarımızın sorularını da cevaplandır
mış olmaktayım. Onun için ayrı ayrı isimlerini-
zikretmiyeceğim. Yine arkadaşımız ve diğer ar
kadaşlarımız yurt dışındaki işçilerin kazançla
rından biriktirdikleri paraları Türkiye'ye döviz 
olarak göndermek imkânını bulamadıklarından 
ve ardaki kur farkının kapatılmamasından şi
kâyet ettiler. Bunun için Maliye Bakanlığınca 
hazırlanmış ve fakat Meclise sevk edildikten son
ra bâzı eksiklikleri görülerek geri alınmış olan 
bir kanun tasarısına son şekli verilerek Yük
sek Meclise sunulabilecek hale gelmiş bulun
maktadır. Pek yakında yüksek huzurunuza ge
tirilerek öncelik ve ivedelikle görüşülmesini arz 
ve teklif edeceğimiz bu kanun yürürlüğe girdi
ği takdirde tasarruflarını döviz olarak göndere
cek yurt dışındaki işçilerimizin serbest döviz 
kuru ile resmî kur arasındaki farkı kapatan bir 
ölçüde bu dövizlerinin karşılığını almaları müm 
kün olacaktır. Şöyle ki, buradaki Emlâk ve Kre
di Bankasında açılacak bir hesaba bu paralar 
yatırılacak ve işçiler isterlerse döndükleri zaman 
buradaki tasarruflariyle çok müsait şartlarla 
mesken kredisi alabileceklerdir. Bunların faizi 
%2, vâdesi 20 yıl olacaktır. 

Ayrıca aileleri faizsiz olarak bu paradan 
borç alabileceklerdir. İşçiler kendileri veya yurt dı
şında iken aileleri bu parayı bankadan alabilecek
lerdir. Bu zaman da avantajları şu olacaktır. Bu 
hesaba yatırılacak paralara mümkün olan en yük
sek faiz 3 yıllık bîrden hesabedilerek derhal he
saba ödenecektir. Böylelikle meselâ bu hesaba 
bin lira yatıran bir işçinin hesabına otomatik ola
rak 1 300 lira geçmiş olacaktır. Bu işçi isterse 
bu parayı derhal çekebilecek, parayı başka bir 
yere yatırabilecektir. Bu suretle parasını i ş i t e 
bilecektir. Böylelikle resmî kurla serbest piya
sa arasında fark rahatlıkla kapanmış olmakta
dır. 

Sayın Sadi Pehlivan arkadaşımız bir süre ön
ce burada bir sorularına verdiğim cevaplarım-
daki vaitleTin yerine gelmemiş olduğundan şikâ
yet ettiler. -
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Buraya kadar olan izahatım, bu vaitlerin bir 

kısmının yerine geldiğini, tahakkuk etme safha
sına girdiğini göstermiştir. 

O konuşmamda verdiğim bir vaitte; yurt dı
şındaki işçilerimizin istifadesi, yurt havasını te
neffüs edebilmesi için kendilerine filim ve kitap 
göndermek tasavvurunda olduğumuzu söylemiş
tim. Bunun şimdiye kadar gerçekleşmemiş olma
sı, bütçe yılının sonuna varılmış olmasındandır. 
Yeni bütçe yılı içinde bu imkânları bulmaya ça
lışacağız. 

Arkadaşlarımız, radyo konuşmaları üzerinde 
durdular. Sayın Şinasi Osmada temas ettiler. 
Kendilerinin de ifade buyurdukları gibi, Alman
ya'da radyolar özel müesseseler olarak işletil
dikleri için bize yeterli saat ayırmaları mümkün 
olmamıştır. Ancak son zamanlarda yeterli olma
makla beraber Köln Radyosu mahdut ölçüde yer 
ayırmış bulunuyor. Bunun dışında Alman ma-
kamlariyle başka bâzı imkânlar üzerinde müza
kerelerimiz olmaktadır. Henüz sonue alınmadı
ğından burada kesin bir bilgi veremem. Fakat 
bu ihtiyacı, bilhassa işçilerimize yönelen menfi 
propagandaları karşılama lüzumu karşısında biz 
de duymaktayız. Ancak edindiğimiz bilgilere gö
re işçilerimiz büyük çoğunluklariyle sağduyu ve 
vatanseverlikle bu kendilerine yönelen menfi 
radyo yayınlarına gerçek değerini vermekte güç
lük çekmemektedirler. 

Birçok arkadaşlarımız İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun malî kaynaklarının yetersizliği üze
rinde haklı olarak durdular. Yine bâzı ar
kadaşlarımızın da belirtmiş oldukları gibi ba
kanlıkça hazırlanmış ve mütalâa için bakanlık
lara gönderilmiş, geniş ölçüde cevap alınmış, 
yakında huzurunuza gelebileceğini umduğumuz 
iki kanun tasarısı vardır. Bunların birisi sa
nayide eğitim kanun tasarısıdır. Biri de işve
ren müesseseler eğitim mükellefiyetleri yükliyen 
kanun tasarısıdır. Bunların birincisi Kuruma 
geniş ölçüde maddi imkânlar sağlıyacaktır. 

Bu vesileyle Millet Partisi adına konuşan 
Sayın Memduh Erdemir arkadaşımızın hatır
lattığı vaitlere temas etmek isterim. İş ve İşçi 
Bulma Kurumuna yeni malî kaynaklar bulma 
yolundaki va'dimiain /bir kısmının tahakkuku 
bu kanunla mümkün olacaktır. Yaptığımız he
saplara göre bu kanun tasarısı kanunlaştığı tak
dirde îş ve İşçi Bulma Kurumuna yılda 15 - 16 
milyon lira tutarında yeni malî imkânların ha-
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zırlanmış olacağını ummaktayız. Bu kaynaklar, 
iş ve İşçi Bulma Kurumunun pek eksik şekil
de yürütülmekte d a n eğitim faaliyeti, istatistik, 
araştırma gibi çalışmalarına yönelebilecek, böy
lelikle bu işlerden serbest kalacak olan diğer 
kaynakları da kendi teşkilâtını genişletme yo
lunda kullanabilecektir. Bunun dışında huzuru
nuza gelmiş veya gelmek üzere bulunan veya
hut da yakında gelecek olan kanunlardan biri 
ile de, özel idarelerin ve belediyelerin muhte
lif müesseselere, bu arada iş ve îşçi Bulma Ku
rumuna ödedikleri veya nazari olarak, farazi ola
rak ödedikleri mükellefiyetler ortadan kaldırıl
mış olacaktır. Sayın Maliye Bakanı, yapmış ol
duğumuz görüşmede, iş ve işçi Bulma Kuru
munun bu yetersiz kaynağı kuruduğu anda, büt
çeye bunun karşılığının konacağını söylemiştir. 
öyle tahmin ve ümidediyorum ki, nazari olarak 
bu kaynaktan almamız gereken miktarı Devlet 
bütçesi yoliyle daha emin bir kaynaktan alma
mız mümkün olacaktır. 

Ayrıca yine muhtelif arkadaşlarımız, bu ara
da Sayın Şeref Bakşık arkadaşımız, C. H. P. 
Grupu adına yaptığı konuşmada, ve Sayın Şevki 
Güler arkadaşımız, işsizlik sigortası üzerinde 
durdular; iş ve işçi Bulma Kurumunun bu ko
nuda yatptığı önçalışma tamamlanmış ve 'bakanlı
ğınıza gelmiş bulunmaktadır. Ancak iktisadi du
rumu bizim seviyemizde bulunan hiçbir mem
lekette işsizlik sigortası halledilmiş değildir. 
Onun için bunun taşınması güç bir mesele ol
duğunu düşünerek, alışılmış usullere belki uymı-
mıyan, fakat bizim durumumuza ve bizim duru-
mumuzdaki memleketlerin ihtiyaçlarına uyan bir 
işsizlik sigortası veya işsizlikten koruma kanu
nunun bu yıl içinde hazırlanacağını ve yüksek 
huzurunuza getirileceğini ummaktayız. 

Klâsik işsizlik sigortası kanunlarından bir
çok noktalardan ayrılacağını tahmin ettiğim bir 
sigorta kanunu, ümidettiğimiz şekilde bir tasa
rıyı hazırlıyabileceğimizi; bu kanunla işsizliği 
azaltıcı bâzı faaliyetlere de imkân verilebilece
ğini, ayrıca Kuruma, iş ve işçi Bulma Kurumu
na, yeni imkânlar, malî imkânlar sağlanmış ola
cağını umuyoruz. 

Birçok arkadaşlarımızın da belirttiği gibi yeni 
iş Kanunu 'tasarısı hazırlanmıştır. Deniz iş Ka
nunu yüksek huzurunuzda bulunmaktadır. Bir
çok arkadaşlarımız Tarım iş Kanununun he
nüz hazırlanmamış olduğundan şikâyet ettiler. 
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Ancak işin ne kadar güç olduğunu bilen sen
dikacı arkadaşlarımız dahi, bu gecikmenin ka
çınılmaz olduğunu teslim etmeye başlamışlar
dır. Biz sendikacı arkadaşlarımızdan, bu ara
da Türk- i ş 'den Tarım iş Kanununun hazırlan
masının işin tabiatından doğan güçlüklerini 
mümkün olduğu kadar aşabilmek için, önce 
tarım iş kolunda bâzı toplu sözleşmesi örnekle
rinin verilmesini temenni ettik. Bilindiği gibi, 
iş ıKanunu kapsamına igirmedikleri halde, ta
rım işçilerine, 275 sayılı Kanunla, toplu iş söz
leşmesi yapma hakkı tanınmıştır. Bilhassa Dev
let Üretim Çiftliklerinde tarım işçilerinin top
lu iş sözleşmesi yapması imkânları olacaktır. 
IBu mevzuda ilgili sendikayla Tarım Bakanlığı 
arasında çalışmalar başlamıştır. Bu alanda ilk 
birkaç toplu iş sözleşmesi örneği verildiği za
man, realitelere, gerçeklere daha uygun bir ta
rım iş kanunu hazırlıyabileceğimizi umuyoruz, 

Ancak, bu vesile ile, tarım İşçileri için hiç
bir şey yapilmamış olmak gibi bir durum bu-
lunımadığmı belirtmek üzere şu gerçeği hatır
latmak isterim : Tarım işçilerinin çalışma im
kânlarını bir sosyal düzene bağlamak, sadece 
bir tarım iş kanunu çıkarmak meselesi değil
dir. Çeşitli tedbirlerle bunu* gerçekleştirmek 
gerekir. Bunların bir kısmı yerine getirilmiştir. 
Meselâ ilk defa olarak ıgeçen yıldan beri t anm 
iş kolunda asgari ücretlerin tesbitine başlan
mıştır. 

öyle ki, şimdiye kadar çoklukla ancak 3-3,5 
ilâ 4 lira üeıret ödenen tarım iş kollarında as-
ıgari ücretler 8 ilâ 10 lira arasında geniş ölçü
de şimdiden tesbit edilmiştir. Ve bu yıl içinde 
bütün tarım iş kolunda asgari üereftlerin tesbit 
edilmiş olacağını ümidediyoruz. Böylelikle en 
hayati konuda, ücret konusunda, ileri bir adım, 
tarım iş kanunu çıkmadan gerçekleşmiş olmak
tadır. Ayrıca tarım iş kolunda işçilerin istisma
rına vesile olan başlıca sebepler arasında bu
lunan aracılık müessesesi, başka bir deyimle 
elçilik imüessesesi, şimdiye kadar gereği ıgibi dü
zene bağlanmamış olduğu için, bu konuda bir 
kanun tasarısı (hazırlanmış ve Bakanlar Kuru
lunca Yüksek Heyete sunulmuştur. Kısa zaman
da 'kanunlaşmasını temenni ettiğimiz bu kanun
la şu teminatlar getirilecektir : Bir kere herkes 
dilediği ıgibi aracılık yapamıyacalktır. Tarım iş 
kolunda işverenlerle mevsimlik işçiler arasında 
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aracılık yapacak kimseler, bunun için yeterli 
olduklarını ispat ederek îş ve ,işçi Bulma Ku
rumundan ruhsat almaya mecbur tutulacaklar
dır. Ayrıca aracıların, işverenin istediğinden 
daha fazla işçi getirmek suretiyle bir işçi spe
külâsyonu yaratarak işçi ücretlerini düşürme
leri tatbikatı da.tasarı ile .önlenmiş olmaktadır. 

[Bunun dışında aracıların işçi ücretlerini yer 
yer tam ödememeleri veya 'hiç ödememeleri ih
timalini ve teiMikelerini önlemek için işçi ücret
lerinin tam olarak ödenmesinde doğrudan doğ
ruya işverenler sorumlu tutulmaktadır. öte 
yandan, toplu sözleşme hakkı tarum iş kolunda- " 
ki işçilere de tanınmış bulunduğuna ıglöre, (Sos
yal Sigortalar Kanunu yürürlüğe girdiğinde, ' 
(toplu sözleşmeye hüküm koydurarak tarım iş 
kolundaki işçilerin sosyal güvenliğe kavuşma
ları mümkün olacaktır. 

Görülüyor ki, henüz (tarım kanunu hazır-
flıammuş olmakla beraber, Hükümetçe yap
tığımız çalışmalar tarım iş kolunda işçilerin 
mağduriyetine sebebolan hususlardan oldukça ' 
ibüyük bir kısmı (giderici tedbirleri şimdiden 
almış bulunmaktadır. 

işçi Sigortalan Kurumunun çalışmalarını ' 
yakından bilen Şevki Güler arkadaşımız yeni1 

Sosyal Sigortalar Kanunu yürürlüğe ıgirdiği 
zaman büsbütün artacak olan bu kurum hiz- ' 
metlerinin ıbu'günkü teşkilâtla kaldırılamıyaıca-
ğını ifade ettti. öerçekten yeni kanun, yakında 
Senatodan çılkması beklenen Sosyal Sigortalar 
Kanunu, yürürlüğe girince, işçi 'Sigortaları Ku
rumunun görevleri de* büsbütün artmış olacak
tır. Üstelik Hükümet programında da belirtil
diği gibi, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
da şimdi bir sağlık sigortası üzerinde çalış
maktadır. 

'Muhtemelen bu sigorta gerçekleştiği takdir
de bu sigortanın sigortaladığı kimselerin sigor
ta işlemlerini de lîşçi Sigortaları Kurumu yük- * 
lenecektir. Bu durumda Kurumun yükü dalha 
da artmış olacaktır. Bu maksatla bu gerçekleri 
ıgöz ününde tutan bir teşkilât değişikliği üze
rinde çalışmalar ,son safhasına gelmiştir. Bun
ları da Büyük Meclisin "bu toplantı yılı içinde 
(tamamlıyacağımızı umuyoruz. Esas prensip şu
dur; Kurumun bu ölçüde artan yükü taşıyamı-
yacağı düşünülerek bir kurum yerine 3 ayrı 
kurum meydana getirilmesi düşünülmektedir. 
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1. Sosyal Sigortalar veya işçi Sigortaları 

Kurumu Genel Müdürlüğü; 
2. Sosyal Sigortalar Sağlık Kurumları Ge

nel Müdürlüğü, 
3. Sosyal Sigortalar Yapı ve îşçi Konut

ları Genel Müdürlüğü. 
Bunların hepsi ,ayrı muhtar kurumlar ola

caktır. Hepsinin ayrı ve tabiatiyle işçi ve işve
ren temsilcilerinin yer alacağı yönetim kurul
ları olacaktır. Bu iana fikir üzerinde çalışmalar 
kısa zamanda tamamlanacak, işçi ve işveren te
şekküllerinin Ibunun Ibaikkında mütalâaları alınıp 
bu mütalâalara göre uygun görebileceğimiz de
ğişiklikler ide yapıldıktan .sonra, her üç teşki
latla illgili tasarıların kısa zamanda huzurunuza 
getirilmesine çalışılacaktır. 

Sayın Memdulh Erdemir arkadaşnmızm Mil
let Partisi adına yaptıkları konuşmada tarım 
işçileriyle ilgili olarak ileri sürdükleri mütalâa 
ve temennilerine dalha önceki mâruzâtımda ce
vap vermiş bununuyoırum. iş ve işçi Bulma Ku
rumu ile ilgili görüşlerini de da'ha önceki mâru
zâtımda eevapla.ndırmı§ oluyorum. 

Efendim, işçi konutlarının yapımının imar 
ve iskân Bakanlığınca yürütülmesinin düşünül
düğü yolunda bir beyanımı hatırlattı Sayın 
Memdulh Erdemir. Fakat bu sözün yerine (geti
rilmediğini ifade buyurdular. Bu konuda im
kânlar araştırmakta ve (çalışmalar yapılmakta
dır. Fakat açıkça ifade edeyim ki, geçmiş yıl
larda Emlak ve Kredi (Bankası aracılığı ile işçi 
konutları yapımına krediler verilmesi sistemi 
•başarılı, tatmin edici olmamıştır. lOnun için bu 
konuda kesin karar vermeden önce çok inceden 
inceye düşünmek lüzumuna kaani .olmuş bulun
maktayız, Hiç şüplhesiz belirli (hizmetlerin da
ğınık müesseseler yerine, belirli, muayyen eller 
tarafından yürütülmesi çok dalha faydalıdır, ve 
plânın da amacına uygundur. Ama şu ıger^çeği 
de unutmamak gerekir ki işçilere verilen konut 
kredisinin bir özelliği bu kredilerin işçi ve işve
renler tarafından ödenmiş primlerle biriken bir 
fondan verilmekte olmaısıdır. Onun için, tıpkı 
sağlık hizmetlerinde olduğu gibi işçi konutları 
konusunda da işçiler özel bir anlayış beklemelk-
tedirler. Kendilerinin yönetim ve denetiminde 
yer aldıkları işçi Sigortaları Kurumu gibi mü
esseselerin bu hizmetleri yürütmesinde bu bu 
bakımdan haklı sayılabilecek bir ısrarları var-
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dır. Bu hizmetlerin yeterli ve tatmin edici bir 
şekilde yürütülebileceğine işçi arkadaşlarımız 
kesin kanaat .getirmedikçe öyle "bir yola işitmek
te acele etmemek düşüncesindeyiz. 

'Sayın Memduh Erdemir arkadaşımız çok 
istifade ile dinlediğim tenMdlerini zaman za
man acı tarizlerle de süslediler. Bu iarada siya
set adamlarının sözlerini sigorta edecek bir mü
esseseye ihtiyaç bulunduğunu söylediler. Siya
set adamlarının sözlerini sigorta edecek bir mü
essese varsa '0 da bu Meclisin kendisidir. Muh
terem arkadaşım, yaptığı konuşmada, siyaset 
adJamlarının yaptığı vaitler zaman zaman hatır
latılmak suretiyle onlardan hesap sorulmasını 
istemektedir. Ben de burada bu hesabı veriyo
rum. Zaman faktörü bu vaitlerde önemli bir 
yer .'tutar. Ve yerine getirilemiyen vaitler ya
nında yerine >getirilenlerin düşünülmesi zanne
diyorum ki, insafın gereğidir. 

Bu arada Muhterem arkadaşımın da konuş
masının şurasına burasına serpiştirdiği gerçek
ler de gösteriyor ki, son iki yıl içinde Hükümet, 
Bakanlık ve Yüksek Meclis, çalışma hayatı ile 
ilgili olarak pek çok vaitlerin yerine (getirilme
sini mümkün kılmıştır. Bu arada bilindiği gibi, 
iş güvenliği ve işçi sağlığı teftişi için kadrolar 
sağlıyan kanun çıkmış; yeni .Sendikalar Kanu
nu ile Toplu İş Söyleşmesi, Grev ve Lokavt Ka
nunu çıkmıştır. Sosyal Sigortalar kanunu tasa
rısı hazırlanıp Millet Meclisince kabul edilmiş
tir, şimdi iSenatodadır. ıîş Kanunu tasarısı ha
zırlanmıştır, Bakanlar Kurulundadır. Deniz iş 
Kanunu, Aracılar Kanunu hazırlanmıştır; ikisi 
de (Meclistedir. Eğitimle ilgili iki kanun hazır
lanmıştır. Ve nihayet Çalışma Bakanlığı ile iş
çi (Sigortaları Kurumunun yeni teşkilât kanun
ları hazırlanmıştır. Bu kadar çalışıma arasında 
hakikaten yerine getiremediğimiz bâzı vaitler 
de vardır. Bunları da inşallah, kısa zamanda ye
rme getirmek ümidindeyiz. 

iSayın Sadi Pehlivanoğlu arkadaşımız hatır
lattılar : Almanya'daki işçilerimizle ilgili ola
rak yine Sayın Pehlitvanoğlu ve Sayın ihsan 
Kabadayı işçilerimizin dinî ihtiyaçları üzerin-
re durmuşlardı. Diyanet işlerinin bağlı bulun
duğu Devlet Bakanlığı hu konuda [gerekli ka
rarı almış bulunmaktadır. Eğer yanlış hatırla
mıyorsam Almanya'ya 5-6 din adamı 'gönderile
cektir. Ayrıca Diyanet işleri Başkanlığının bas
tırmış olduğu kitap ve broşürlerden gönderilme-
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ye başlanmıştır. Bunun dışında bilhassa (Belçi
ka resmî makamları ve işverenleri bu konuya 
yakınlık göstermektedirler. Belçika'da işçileri
miz için inşa edilen bir cami laçılımış bulunmak
tadır. 

Sayın Memduh Erdemir iarkadaşım, gazete
lerde çıkan işıçi-işveren müzakerelerine dair ha
berlerin memlekette bu konuda mevcut bir hu
zursuzluk ve güvensizliği meydana çıkardığını 
söylediler. Bence durum onun tam tersidir. Bil
hassa işverenlerle yaptığım toplantılarda kul
landığım bir misal vardır; işverenlerin bu ko
nudaki kaygılarını mümkün mertebe yenmek 
için verdiğim bu misali, izin verirseniz burada 
da arz edeyim : Eski bir gazeteci olarak tecrü
beme dayanarak söyliyebilirim ki, gazetecilik
te ekseriyetle yolunda ıgitmiyen işler gazeteler
de yer alır. Misal olarak otobüs kazalarını ala
biliriz : Her ,gün Ankara'ya istanbul'dan diye
lim ki, 1O0 otobüs gider. Bu '100 otobüsten birin
de kaza olursa, gazetelerde o yer alır. Eakat 
hiçbir zaman 'gazetelerde, «Bugün istanbul'dan 
kalkan 100 otobüs, sağ salim Ankara'ya vardı» 
diye bir haher (geçmez. 

Toplu sözleşmeler konusunda da aynı du
rum olmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiğinden 
bulgüne :altı ay ıgeçmiş bulunuyor. 144 toplu 
sözleşme imzalanmıştır. .Eâkat ancak 10 grev 
olmuştur. Bunlardan da sadece üçü devam et
mektedir. Grevler tabiatiyle gazete sütunlarını, 
başlıklarını işgal etmiştir. Ama birçok ıtoplu 
sözleşme de, kazasız belâsız menziline varan 
otobüsler gibi, sessiz sedasız, kimsenin haberi 
olmadan imzalanmış ve yürürlüğe \girmiış bu
lunmaktadır. Ancak sayın arkadaşımızın haHı 
olarak temas ettiği bir konu, bilhassa bâzı ida
recilerin, iş hayatındaki bâzı yöneticilerin bu 
konularda 'gerektiği kadar yetişmemiş olmala
rıdır. Gerçekten, arkadaşımızın belirttiği gibi, 
kamu sektöründe dahi bir ölçüde bu durum 
vardır. Onun için bir yandan merkezi istanbul'
da bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfe
derasyonu elinden ıgelen gayreti sarf etmekte
dir. Bir yandan da Devlet sektöründe bâızı mü
esseseler gayret sarf etmektedir. Bu (gayreti 
sarf «den müesseseler mükâfat .görmektedirler. 
Bunlar toplu sözleşmeyi hem işçi hem de işve
ren yönünden en tatlı şekilde yürütmektedir
ler. Bâzı işverenlerin yüzlerine karşı söyledi
ğim için burada söylemekten çekinmiyorum, 
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gerçekleri burada açıklamak isterim : Bâzı iş-
(verenler, 275 sayılı Kanunu, Toplu iş /Sözleşme* 
si, ıGrev ve Lokavt Kanununu okumamak sure
tiyle bu kanunun kapsamı dişında kalabilirler-
ımiış gibi bir 'haleti ruhiye içindedirler. 

. Nitekim bu kanun çıktıktan sonra gittiğim 
bâzı illerde işverenlerle yaptığım toplantılarda, 
kamunları okumadıklarını itiraf etmişlerdir. 
Onun için arkadaşımızın bu noktada da ımüta-
lâası yerindedir, işverenlerin de işçiler 'gibi bu 
konuda kendilerini yetiştirmelerinde fayda 
olacağını belirtmek isterim. Bu arada işveren ve 
işçi münasebetlerini daha verimli, daha ahenk
li yürütmek için, öte yandan plân hedefleriyle 
serbest pazarlık düzeni arasında bir ahenk sağ
lamak için yeni bir mekanizma kurulması yo
lunda Hükümetçe bir prensip kararına varıl
mıştır; önümüzdeki Bakanlar Kurulu toplantı
larından birisinde tatbik şekli görüşülecektir. 
[Buna göre, ingiltere, Amerika ve bâzı iskan
dinav memleketleri gibi birçok demokratik 
memleketlerde benzeri olduğu üzere Hükümet 
seviyesinde bir üçlü veya dörtlü kurul kurula
cak, devamlı işliyecek bir kurul. Burada Hükü-

. met temsil edilecektir, işçiler temsil edilecek
tir ve işverenler bir arada veya özel sektör, 
'Devlet sektörü olarak temsil edilecektir. Bu he
yet, dikte edici bir kurul olmıyacaktır. Fakat 
'gerçekleri bir arada incelemek ve kararlaştır
mak suretiyle, memleket 'ihtiyaçları ve plân he
defleriyle toplu sözleşmeler ve genel olarak 
serbest pazarlık düzeni arasında bir ahenk kur
maya çalışacaktır. Sendikalarla Hükümet ara
sında 1962 den beri yapılmakta olan toplantı
larda çok olumlu sonuçlara varilimıştıır. Bu ıgös-
teriyor ki, Türkiye'de bu gibi demokratik da
nışma usulleri çok iyi işlemektedir. 

Bunun dışında toplu (görüşmelerde olumlu 
bir davranış benimsenmesi için kamu kesimine 
'Hükümetçe bâzı direktifler venıneyi kararlaş
tırdık. Bu direktifler, Bakanlığımızla Devlet 
Plânlama Teşkilâtı arasında (hazırlanmış bulun
maktadır. 

iSaym Yusuf Ziya Yücebilgin'in Cumlhuriyet-
çi Köylü Millet Partisi adına yaptığı konuşma
sındaki, lûtuf'kâr söızleri için teşekkür ederim. 
Meslek tesbiti, mesleke yöneltme ile ilgili çalış
maların bugüne kadar yapılmamış lolmasma 
'haiklı olarak temas buyurdu, değerli arkadaşı
mız. Daha eVvel bahsettiğim »gibi, eğitimle il-
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ıgili kanun (tasarılarımız bu boşluğun doldurul
masını temin edecektir. Eğitim konusunda sen
dikaların da rol oynaması temenni edildi. Ka
bul buyurduğunuz 274 sayılı Sendikalar Kanu 
nunda sendikaların gelirlerinin % 5 ini eğitim 
işlerine ayırmaları derpiş edilmiştir, işverenle
ri de, birçok toplu görüşmelerde ikna yoliyle, 
buna denk bir meblâğı eğitim işlerine ayırma
yı kabul etmektedirler. 

Toplu sözleşmelerle ilgili olarak vermiş ol
duğum rakamlar, 144 toplu sözleşmenin sükûn 
içinde gerçekleşmiş bulunduğu gerçeği, Sayın 
Şeref Bakşık arkadaşımın Cumhuriyet Halk 
Partisi G-rupu adına yaptığı konuşmada da bu 
düzen hakkındaki iyimserliğinin ne kadar ye
rinde olduğunu gösterir zannediyorum. 

Yüksek Heyetinizi ilgilendireceği 've sevin
direceği inancıyla bu konuda kısaca ibir iki bil-
igi daha vermekte fayda görüyorum. Henüz yur
dumuzda bugüne kadar altı ay içinde yer al
ınış 10 grevin, tam bir hesabını çıkaramamakla 
beraber, yaptığımız ön hesaplara göre bu 10 
igrevden en azı 4 gün, en çoğu 82 gün sürmüş
tür. Halen uç işyerinde grev devam etmekte
dir. Bunlar üç kontrap'lâk fabrikasındadır. Bu 
igrevlerde kaybedilen toplu iş günü sayısı 
49 275 tir. Aşağı - yukarı 50 000 kadardır. Hal-
'buki işyerlerinde işçinin bir (gün tatil yapma-
siyle kaybedilen iş günü sayısı 1 ı2O0 000 i bul
maktadır. Grev sebebiyle kaybedilen iş günü, 
bir günlük tatil sebehiyle çalışılmıyan iş günü
nün ancak % 4 nden ibarettir. 

Yine 275 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren gre'v sebehiyle kaybedilen iş 
günü yekûnu, hastalık seböbiyle kaybedilen iş 
gününün % 2 si kadardır. Demek ki, ilk ayların 
heyecanına ve tecrübesizliğine rağtmen, önce
den duyulmuş kaygıları yenecek kadar bu dü
zen b aşariyle (yürütülmektedir. Bunda gerek 
işçilerin, sendikaların, .gerek: bu düzene süratle 
uyduğunu 'gördüğümüz işverenlerin büyük pay
ları olduğunu şükranla ve övünerek belirtmek 
isterim. 

Yine şunu da belirtmek isterim : Sendikacı
larımıza şimdiden şu ru!h ve anlayış ıhâkkn ol
muştur : Sendikacılıkta başarınan gerçek ölçü
sü olur olmaz grev yapmak değildir, grevsiz 
olumlu sonuçların elde Gdilehilmesidir. Bu an
layış şimdiden sendikacılarımız arasına, sendi
kacılarımıza yerleşmiş bulunımaktadır. 
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(Saym Şinasi Osnıa'nın konuşmalarında be

lirttikleri hususları daiha önceki mâruzâtımla 
cevaplandırmış bulunuyorum. Bu arada ıSaym 
Osnıa'nın belirttiği bir husus, diğer arkadaşla-
nımızm belirttikleri bir hususun yersiz olduğu
nu ortaya ç.ıkmışjtır. Sayın Osm a, Almanya'
ya giden işçilerin sanata ihtiyaç göstermiyen, 
'gayet basit işlerde çalıştığını söylediler. Hal
buki bâzı .arkadaşlarımız yurt. dışına kalifiye 
işçinin kaçmasından şikâyet ettiler. Gerçek 
ISaym Osma'mtikine daha yakındır. Aslında Ba-
ıtı ülkeleri, özellikle Almanya ve Belçika, daha 
çok eğitilmemiş işçiler istemektedirler, ihtiyaç
ları bunadır. Nitekim teknisyen olarak sıraya 
girenler çok uzun beklemek zorunda kalmakta
dırlar. Bu yüzdendir ki, bâzı yetişkin işçiler, 
yine Sayın Osma'nm ifade buyurduğu gibi bâ
zı sanat okulları mezunları, biran evvel yurt 
dışına çıkmak için kendilerini kalifiye olmıyan 
işçi gibi göstermekte, ondan sonra oraya gidip, 
altından kalkamıyacakları, alışık olmadıkları 
için altından karkamıyacakları bir işe girip şikâ
yete başlamaktadırlar. îş ve işçi Bulma Kuru
munun 'teşkilâtının genişlemesiyle bu işte süz
gecin ve kontrolün da'ha iyi yapılabileceği anla
şılmaktadır. Yurt dışındaki işçilerimizin (halkla
rının 'çiğnendiği, parya, muamelesi gömdükleri 
kanısı yanlıştır1. 

Bu, ancak gayriresmî kanallardan »giden iş
çiler için vâridolabilir ki, bu da gayrikanuni 
bir yoldur. Resmî kanallardan 'giden işçiler için 
böyle bir ışey vâridolamaz. Çünkü bunların hak
larını bizden önce o memleketteki işçi sendika
ları saıhip çıkar. Aksi halde eğer bu ımemleket-
lerdeki Almanya veya Belçika işverenleri Türk 
işçisini çok ucuz bir şekilde çalıştırmak imkâ
nını bulsalar, kendi işçileri yerine Türk işçile
rini veya diğer yabancı işçileri tercih edecek
leri için o memleketin asıl işçileri işsiz kalmış 
olur. ,Dolayısiyle bu memleketlerde sendikaların 
'özellikle üzerinde durdukları bir husus yabancı 
işçilerin daha ucuz daha küçük ücretlerle çalış-
tınmıamalarıdır. 

IBu abrada Sayın Mehmet Ali Arakan Lüb
nan'a 'giden işçilerin şikâydt ettiklerini ifade et
kiler. Bunun hakkında pek bir şey bilmiyorum. 
Bu konuyla imkân olduğu nisbette ilgilenece
ğim. 

İş kazaları sonucunda tesbit edilen iş günü 
kaybının yapılan işin mahiyetine göre tesbiti 
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istenmiştir. Esasen böyle tesbit edilmektedir. 
Ancak mevcut tüzük ihtiyacı 'karşılamadığın
dan bâzı aksaklıklar olmaktadır. Yeni Teşkilât 
Kanununda bu aksaklıklar giderlecektir. Ko
nuşmamda daha çok arkadaşların üzerinde dur
dukları konulara temas etmekle yetindim. Bun
dan başka arkadaşların soracakları bir şey var-

I sa cevaplandırayım. 
BAŞKAN — Bâzı sorular sorulacaktır. Bu-

I yurun -Sayın Pehlivanoğlu. 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Sayın 

j Başkan, İşçi iSigortaları Umum Müdürlüğün
deki bâzı yolsuzluklar Ihakkında ihbar ve kuv
vetli rivayetler mevcuttur. Bu (hususları eğer 
Sayın Bakan aydınlığa kavuştuırurlarsa bunlar 
ortadan kalkar ve mesele vuzuha çıkar, tşçi 
iSigortaları Umum Müdürünün bir apartıman 
inşaatında ortak ettiği bir mühendise ihale edi
len bir inşaat için büyük bir meblâğ olan para
nın yeniden avans olarak verildiği ve bu ka
rarın alınması sırasında Müdürler Kurulunda-
'ki oylamada ikiye karşı iki ile alındığı (halde 
müdürün bulunduğu tarafın daha ağır bastığı 
ifade edilerek paranın verilmesi nasıl ifade 
edilebilir? Umum Müdürün İşçi iSigortaları mü-
taahhidiyle böyle ortaklaşa bir apartıman yap
tırıp yaptırmadığı doğru mudur ? 

Bir senede bakanlık müsteşarının dış mem
leketlere on - onbeş defa vazifeyle seyahat et
tiği doğru mudur? Katıldığı toplantılara ait ba
kanlığa kaç. rapor sunmuştur? Bu vazifelere 
teknik personelin gönderilmesi daha münasip de
ğil midir? Bu hususta Sayın Bakanın fikirle
ri nedir? 
Bu dış memleketlere giden kimselerin hep aynı 

şahıslar olduğu doğru mudur? 
Amerika'ya üç aylık burs verilerek gönde

rilen kimseler arasında hiç İngilizce veya bir 
başka lisan bilen.var mıdır? 

işçilere yapılan kooperatif evleri ne kadar
dır? Bu evlerin kaçı işçilere teslim edilmiştir? 
Bu verilen kredilerin ödenmemesi dolayısiyle 
mütaahhitlerin işçilere evlerini teslim etme
diği, bu sebeple harabolduklan söylenmektedir; 
doğru mudur? 

Döviz kaybetmemek için, yurt dışında işçi
lerimizin kesif bulunduğu bir yerde acaba 
bir bankamızın şubesini açmak düşünülemez 
mi? 

„ istirhamım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Arkadaşları her arkadaş bu 

kadar uzunca sual sorarsa, Sayın Bakanın bun
lardan bâzılarına burada bâzılarına da yazılı 
olarak cevap vermek imkânı vardır. Bunların 
hepsinin zaptedildiğini de sanmıyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVtT 
(Devamla) — Hepsini yazdım, kısa kısa cevap 
arz edeyim. 

iSaym Pehlivanoğlu'na bilhassa basına ak
setmiş bâzı yolsuzluk haberleri üzerinde açık
lama fırsatını bana vermiş oldukları için te
şekkür ederim. Kurumda, el konmuş olan 
başlıca üç yolsuzluk hâdisesi vardır. Bunlar
dan birisi Ballıdağ'da yapılmakta olan sa
natoryum ile ilgili bir yolsuzluktur. Bu hu
susta teftiş heyeti yolsuzluk olduğuna, suç 
olduğuna kaani olmuş, ve sorumlu bulunduğu 
için de ilgililer işten uzaklaştırlımış ve mah
kemeye verilmişlerdir. Muhakeme devaım et
mektedir. 

ikincisi zannediyorum, 1959 yılında yapı
lan bir inşaatla ilgili bir yolsuzluk ihbarıdır. 
1958 veya 1959. Bu ihbarın bakanlığa gelmesi 
üzerinle teftiş heyetine görev verilmiş ve tetfiş 
heyeti vazifesini yapmıya başlamıştı. Fakat 
bu sırada af kanunları çıktı ve tahkikatı he
men hemen teftiş heyetinin tamamladığı bir 
zamanda bu mevzuun Af Kanunu kapsamına 
girdiği mülâhazasiyle tahkikat durdurularak 
savcılığa intikal ettirildi. Fakat savcılık 
bu konunun Af Kanunu kapsamına gir
mediği kanaatine vararak dâva açmıştır. 
Dâvaya halen bakılmaktadır. 

İkinci soru emanet inşaat işleriyle ilgili
dir; 1950 den bu yana muhtelif emanet işle
riyle ilgili bir yolsuzluk iddiasıdır. Takriben 
24 milyon liralık inşaat işleri ile ilgili bir 
konudur. Bunda bâzı fazla ödemeler ve yol
suzluklar olmuş olması ihtimalini teftiş he
yeti kuvvetli gördüğü için ön plânda; sorumlu 
olduğuna ihtimal verilenlere işten el çekti
rilmiş bulunmaktadırlar. înşaait çok yaygın 
olduğundan bunların kalem kalem hesapla
rının incelenmesi zaman tuttuğu için Temımuz 
sonunda başlıyan bu tahkikat sonuçlandırıl
mamıştır. Birkaç hafta içinde sonuçlanaca
ğını ummaktayım. Bir gün önce sonuçlanma
sını temin etmek için takibetmekteyim. 
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İşçi Sigortaları Genel Müdürüyle ilgili ola

rak muhterem arkadaşımızın bahsettiği ihbar 
üzerine gerekli tahkikat yapılmıştır. Henüz 
teftiş heyetinden raporu gelmemiş olmakla be
raber, üzerinde hassasiyetle duruyorum. Bu 
konuda önbilgi veren teftiş heyeti bu konuda 
yolsuzluk olmadığı kanaatine varmıştır. Fa
kat daha raporun son şekli elime gelmediği 
için geniş ölçüde açıklamada bulunamıyaca-
ğımı anlayışla karşılıyacağnızı ümidederim. 

Yurt dışına gönderilen memurlar konusunda 
muhterem arkadaşımızın sorusunu cevaplandı
rayım. Arkadaşımız iki konuyu sordular. Bil-
hasa müsteşarın yılda 10 - 15 defa yurt dışında 
konferanslara gitmesi ve ingilizce bilmiyenlerin 
gönderilip gönderilmediği. Bu hususta, yurt dı
şına memur gönderilmesi konusunda, benimse
miş olduğum prensip şudur: Dışişleri Bakanlığı
nın bütün bakanlıklara yapmış olduğu tavsiye
ye uygun olarak, bir kere konferanslara katı
lacaklarda yabancı dil bilgisini vazgeçilmez 

Kooperatifler tarafından yaptırılmakta işçi 
konutlarının birçoklarının henüz işçilere tes
lim edilmediği, hazasının tamamlandığı halde 
işçi kooperatifinin sigorta ile halledilecek 
meselesi bulunduğu yolundaki arkadaşımızın 
sözlerine gelince, umumi konuşmam esnasın
da da bahsetmiş olduğum gibi, 'bunlar, Emlâk 
Kredi Bankasının aracılığı ile kredilerin ve
rildiği devreye aittir. Daha çok o devreden kal
ma aksaklıklardır. O sırada Kurum yeterli bir 
kontrol da yapalamadığı için kooperatifler 
kendi limitlerinin çok üzerinde inşaat yapma 
yoluna gitmişlerdir, ©aşka bâzı aksaklıklar 
olmuştur. Bunların bir kısmını tasfiye edebil
mek için gerekli tedbirler alınmış ve bu arada 
bir kısmı da halledilmiştir. Halledilmiyenler 
için Türkiye işçi Konfederasyonunun teşebbü
sü ile 1 Martta bu konuda Ankara'da bir kon
ferans toplanacak; Kurum yetkilileri, bütün 
sigortalı kooperatifleri, Türk iş Konfedaras-
yonu katılacak, beraberce bir hal çaresi bul
maya çalışacaklardır. Ancak aşağı - yukarı bir 
yıldır yürürlükte bulunan talimatnameye 
göre yapılmakta olan yeni inşaat hemen tama-
miyle eksiksiz olarak, aksamadan devam et
mektedir. Çünkü yeni talimatnameye göre Ku
rum artık koopertifleri sık sık kontrol ede
rek ona göre kredi vermektedir. 
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bir şart olarak ele almaktayız. Konferansta 
hangi dil konuşulacaksa, o dili çok iyi bilme 
şartı aranmaktadır. Bir konferansta temsil edi
len memleketlerin konferansa hangi seviyedeki 
memurlarla katıldıkları incelenmekte, mümkün 
olduğu takdirde, o seviyede memurun gönde
rilmesine çalışılmaktadır. Üçüncüsü, hem işin 
maksadına uygun olarak hem de Dışişleri Ba
kanlığının haklı bulduğumuz tavsiyesine uy
gun olarak, zaman zaman belirli aralıklarla 
tekrarlanan belirli mahiyetteki konferanslara 
mümkün olduğu kadar aynı şahısları gönderme
ye bilhassa itina'edilmektedir. Çünkü bu konfe
ranslar turistik bir gezi mahiyetinde sayılma
maktadır. Bakanlığımızca ve Hükümetimizce 
bu konferaslarda belli maksatlar vardır. Eğer 
muayyen şahıslar konferansdaıki görevleri ye
terli bir şekilde yapacak şartları haiz iseler, 
bunların bu konferanslara devamlı olarak gön
derilmesinde, hem muhit yapmaları bakımın
dan hem mevzuu kavramaları bakımından fay
da vardır. Bu itibarla yılda •bir defa toplanan 
Milletlerarası Çalışına Konferansına Çalışma 
Bakanlığı Müsteşarı gönderilmektedir. Buraya 
bütün memleketler ya bakanlariyle veya bakan
lık müşteşarlariyle katılırlar. Müsteşar kademe
sinden daha aşağı kademede bir heyet başıkanı 
ile bu toplantıya katılan bir Devlet dahi oldu
ğunu zannetmiyorum. Hele bundan evvelki yıl 
ben gidemiyeceğim için müsteşarımın gitmesi 
şarttı. Geçen yıl da ancak bir gün için katıla-
bildiğim bu toplantıya müsteşarımın katılması 
şarttı. Paris'te İktisadi işbirliği toplantısına ve 
Avrupa Sosyal Komisyonu toplantılarına da 
müsteşar iştirak etmektedir. Bunlara diğer 
memleketlerden katılanlar incelendiği vakit pek 
çoğunun müsteşar seviyesinde iştirak ettiği gö-
ırtilmektedir. 

Kaldı ki, bütün bunlar, toplam olarak yıl
da 10 - 15 yurt dışı geziyi doldurmamaktan da 
çok uzak bulunmaktadır. 4 veya 5 i bulmakta
dır. Müsteşar çok kıymetli bir arkadaşımızdır. 
isviçre'de, italya'da tahsilini yapmış, her git
tiği konferanstan rapor göndermeyi âdet edin
miştir. 

Amerika'ya gidişe gelince: Amerikaya gi
diş, bir konferansa gidiş değildir. Sadece görgü 
ve bilgi artırmak için gidilmiştir. Memurların 
büyük çoğunluğu yabancı dil bilmedikleri için, 
bunların görgülerini artırmalarına engel olma-
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mak üzere tercüman verilmiştir. Davet sa'hibi 
Amerikalılardan bir tercüman vermelerini rica 
ettim. Israr ettim, ve yanlış hatırlamıyorsam 
bu isteğimi kabul ettiler. Kalbu ki, bu heyette 
yabancı dil bilenler de vardır. Bu konuda maru
zatım bu kadar. 

BAŞKAN — Sayın ibrahim öemalcılar, 
buyurunuz. 

İBRAHİM OEMALÜILAR (Ecskişehir) — 
Efendim, Sağlık Bakanlığı Beş Yıllık Plân ge
reğince Şarktan itibaren sosyalleştirmeye baş
lamış sağlık mevzularını.. Bu sosyalleştirme işçi 
mmtakalarma doğru kaymaktadır. Diğer taraf
tan Sosyal Sigorta Kanununda ayrıca işçi sağ
lığı şimdilik İşçi Sigortalarına devredilmekte
dir. Bu sosyalleştirme işçi mıntakalarma kaydı
ğına göre diğer sosyal kanunlarla tedahülleri 
iki bakanlığımızca nazarı itibara alınmakta 
mıdır*? Bir. 

İkincisi, sosyalleştirme kanununda bir prim 
mevzuu henüz yoktur. Sosyal Sigorta Kanunun
da sigortaya dâhil olanlar prim ödemektedirler. 
Aynı şekilde bu tedahüller ne şekilde önlenecek
tir. İki bakanlık arasında bir çalışma var mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Sayın arkadaşımız çok önemli bir 
konuya temas buyurdular. Hakikaten sağlık 
sosyalizasyonu, işçi sigortası, hastalı'k sigortası 
araisında bir tedahül ve çatışma ihtimali gün 
geçtikçe yaklaşmaktadır. Sayın Sağlık Bakanı 
ile bu konuda bir görüşme yapmak üzere top
lantı yapmayı kararlaştırmış bulunuyoruz. Hü
kümet programında da belirttildiği üzere sağ
lık sigortaisının ihdası düşünülmektedir. Bu yo
la gidildiği takdirde sosyalizasyonu tahdidet-
mek, muayyen kimselerde tahdidetmek, bunun 
dışında sağlık sigortası yoluna gitmek mevzuu-
bahsolacaktır. 

Bu müessese işliyecektir. Arkadaşımızın hak
kı vardır. Bu konu iki bakanlık arasında ele alı
narak hal yoluna sokulacaktır. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — işçi 
meskenlerinin sosyal mesken halinde inşası, gere
kir. Bu meskenlerin inşaatının 64 metre kare ola
rak tahdidedilmesi mevzuunda Sayın Bakanın 
izahat vermesini rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, bizde genel olarak sos
yal konutlar gelişmemiştir. Bizde inşaatın yapıl-
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dığı malûmdur. Geçen yıllarda işçi Sigortaları 
maalesef 120 - 140 metrekarelik, parke döşe
meli, şömineli, kaloriferli, asansörlü apartman 
yaptıranlara dahi sosyal konut diye kredi ver
mek zorunda kalınmıştır. Halbuki zaten mahdut 
kalan kredi imkânlarının bu şekilde lüks konut
lara tahsis edilişi esasen dar gelirli vatandaşla
ra ayrılabilecek kredi imkânlarını şüphesiz da
ralmakta. Onun için ben de bunu plânın ve Hü
kümetin görüşüne uygun olarak sosyal konut, 
olarak sınırlama kanaatindeyim. Ancak 63 met
rekare olmalı mıdır? Olmamalı mıdır? Bu ko
nuda yetki ile konuşabilecek durumda değilim. 
îınar ve İskân Bakanlığında yapılan tesbitlere 
göre, aile büyüklüğüne göre, değişik bâzı ölçü
ler te^bit edilmiştir. Ancak bunlardan Ibirinin 
63 metrekareliğin, sosyal konut sayılması yolun
da bir eğilim vardır ve bize ifade edildiğine 
göre, uzmanlar, aile durumları bize benziyen 
hattâ Türkiye'den daha kalabalık aile halinde 
oturan İspanya, İtalya gibi bâzı Akdeniz mem
leketlerinin ölçülerini göz önün de tutmak sure
tiyle 63 metrekare, üzerinde durmaktadırlar. 
Ve bizim mimarların büyük israfları olduğu; 
holler, koridorlarla büyük yer kaybedildiği, da
ha ekonomik düşünce ile yapılmış plânlarla 63 
metrekarenin üç dört kişilik bir aileye rahat
lıkla yetebileceği ifade edilmiştir. Uzmanların 
görüşü budur. Henüz İşçi Sigortaları Kurumu 
ile İmar ve İskân Bakanlığı arasında bu konu
da görüşmeler devam etmektedir. Kesin bir du
rum olmadığı için suali daha Önce cevaplandır-
mamıştım. ' 

İHSAN ÖNAli (İçel) — Sayın Bakan, İş 
ve İşçi Bulma Kurumunun Adana şubesine ka
yıtlı işçilerin hastalık sigortası primi için öde
nen paranın yüzde kaçı oradaki işçilere sağlık 
hizmetleri olarak ödenmiştir.? 

İşçi Sigortalarının yine Adana şubesine (bağ
lı işçiler için, İşçi Sigortaları Kurumunun mev
zuatına göre âzami 600 hasta yatağı bulunma
sı lâzımgelirken bugün burada mevcut yatak 
sayısı kaç tanedir? 

Yine bu bölgede sağlık hizmetleri için İşçi Si
gortaları Kurumu tarafından sarf edilen para, 
hastalık priminden alman paranın yarısı bile ol
madığına göre, çok fakir işçilerin yiyeeekleri lok
madan kesilen paraların bu şekilde yerine sarf 
edilmemesi doğru mudur? Kaldı ki, hastalık si

gortasının ancak sağlık hizmetlerinin temin edile
ceği yerlerde tatbik edileceğine kanun âmirdir. 

İşçi Sigortaları malî istiklâliyeti olan müsta
kil bir kuruluş olduğuna göre, feragatli çalışan 
İşçi Sigortaları doktorlarının çalışmalariyle mü
tenasip bir ücret almaları düşünülmekte midir? 

İşçi Sigortaları Kurumunda bâzı memurların 
yolsuzluk yaptıkları tevatüren işitilmektedir. Bun
lar hakkında müfettişlerin müspet raporları mev-
cudolmasma rağmen, hâlâ bu mesul makamdaki 
bulunan bu vazifelilerin vazifelerine devam etme
lerini Bakanlık doğru bulur mu? 

Yine Bakanlık Müsteşarının birçok Avrupa 
ve Amerika'da şube müdürleri seviyesinde olan 
toplantılara iştirak ettiği sabittir. Halbuki Müs
teşarlık makamı daima Bakanlığın büyük işleriy
le yakından ilgilenmesi lâzım gelen bir makam
dır. Bir Müsteşarın şube müdürleri derecesin
deki müteaddit toplantılara iştirak etmesi Bakan
lığın nazarı dikkatinden kaçmış mıdır? 

Yine Amerika'ya 3 aylık burs alarak gidenle
rin, bu 3 aylık burstan bir lüks araba ile dön
dükleri söylenmektedir. Bunun imkân dâhilinde 
olup olmadığı ve bunun nasıl yapıldığının izahı
nı lütfederlerse Sayın Bakandan rica edeceğim. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EOEVİT 
(Devamla) — Muhterem arkadaşımızın son so
rularını, Sayın Pehlivanoğlu arkadaşımızın soru
larını cevaplandırırken cevaplandırmıştım. Onun 
için izin verirlerse Yüksek Heyetin vakitlerini al-
mıyayım. 

İHSAN ÖN AL (İçel) — Efendim, Müsteşar 
seviyesinde kimselerin katıldıkları söyleniyor. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Böyle olmadığını konuşmamda arz 
etmiştim. Şimdi misaller vereceğim. İktisadi İş 
Birliği ve Kalkınma Teşkilâtının El Emeği Ko
mitesi toplantılarına müsteşarlar seviyesinde iş
tirak eden memleketler şunlardır: Belçika, Kana
da, Danimarka, Birleşik Amerika, Yunanistan, 
Lüksemburg, İngiltere ve İsveç. Zaten mahdut 
sayıda üyesi olan bir teşekküldür. 

Avrupa Konseyi Sosyal Komitesi toplantıları
na müsteşarlar seviyesinde katılanlar ise şunlar
dır : Belçika, Danimarka, Yunanistan, Lüksem
burg ve İngiltere'dir. Hiçbirisi müdürler seviye
sinde bu toplantıya iştirak etmiş değillerdir. Ve 
çok üzüntü duydum, aynı konu Yüce Senatoda 
da bahis konusu oldu. Her Bakanlık içinde bâzı 
şahıslar arasında geçimsizlikler olabilir. Bunların 
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büyük Devlet meseleleriymiş gibi Yüce Heyetiniz 
huzuruna getirilmesinden, bu yolda muhterem ar
kadaşlarımızın rahatsız edilmelerinden ve kendi
lerine telkinlerde bulunulmasından dolayı üzüntü 
duymaktayım. Bakanlığım adına özür dilerim. 

Efendim, işçi Sigortaları Kurumundaki yol
suzluk iddialariyle ilgili olarak Sayın Pehlivanoğ-
lu'nun sorularına daha evvel maruzatta bulun
muştum. Ve teftiş heyetlerinin, müfettişlerin, 
vazifesinden ayrılmasında lüzum gösterdikleri an
da istisnasız bu tahkikatla ilgili bütün şahıslar 
vazifelerinden ayrılmışlardır. Bunun dışında 
teftiş heyetlerinin lüzum gösterdiği kimse dahi 
sanıktır; suçlu gösterilmesinin haklı olmadığını 
her halde muhterem arkadaşlarım takdir ederler. 

Sayın İhsan önal, işçi Sigortaları Kurumu
nun yetersizliğine işaret buyurdular. 

Yeni teşkilât kanunu tasarısında, şimdi yan
lış hatırlamıyorsam, bütün vakitlerini İşçi Sigor
talarına ayıracak hekimlere, aylıklarına ilâveten 
2 500 lira kadar bir aylık ödenek verilmesi sağ
lanmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşımızın sorularının ilk kısım 
lan takdir buyururlar ki, insaflarına sığınırım, 
hemen rakam olarak cevap veremiyeceğim soru
lardır. Eğer bunu yazılı olarak verirlerse kendi
lerine cevap arz edebilirim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Müftügil. 
HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — Sayın 

Vekil Beyden bir hususu rica edeceğim. 144 top
lu sözleşmenin sektörlere dağılşı itibariyle rakam
larla verilmesi mümkün müdür? Toplu sözleşme
lerde bugüne kadar işçilerimiz lehine sağlanan 
ücret farkı ne kadardır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan cevaplarınızı... 
ÇALIŞMA BAKANT BÜLENT ECEVÎT 

(Devamla) — Efendim bunu da muhterem arka
daşımızdan yazılı olarak rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan sual mahiyetinde 
zapta geçmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT EGEVİT 
(Devaımla) — İş kollarına göre döküm verebili
rim. 4 madencilikte, bir petrol sanayiinde, 50 
gıda sanayiinde, 12 tekstili sanayiinde, 5 deri ve 
kundura sanayiinde, 1 matbaacılıkta, 3 lâstik, 
'kauçuk, plâstik saınayiind'e, 1 Ikimya, boya sa
nayiinde, 7 metalden başka ısanaıyiide, 1 cam sa
nayiinde. 14 (madeni eşya 'imalâtında, 9 yapıcı
lıkta, 5 kara (taşıt nakliyatçılığında, 17 belediye 
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hiizımeitlerinde, 13 otelde, lokanta ve eğlence iş 
yerlerinde, 1 askerî iş yenlerinde olmak üzere 144 
toplu sözleşme yapılmıştır. 

Yanlış hatırlamıyorsam 24 ü Devlet sektörü 
ile ilgilidir. Ücretlerin getirdiği zaımlar konu
sunda şimdiden bir bilgi verecek durumda deği
lim, izin verirlerse bilâlıara arz 'ederim. 

BAŞKAN — Sayın Özoğul, buyurun. 
NAZMİ ÖZOGUL (Edirne) — Almanya'da-

ki 'işçileriunizden aldığımız mektuplara göre, bil
hassa komünist radyoları nın Türkçe neşriyatın
da menfi propagandalar yapıldığını tesıbiıt et
miş bulunuyoruz. Halbuki Türk radyolarının 
dinlen emediğini lifade etmektedirler. Ve bilhassa 
işçilerimiz, kısa dalga Türkçe neşriyatın mesai 
haricindeki zamana tahsis edilmelini bizden iste
mektedirler. Acaıba mümkün müdür, Saym Ba
kandan bunu rica ediyorum. 

ÇALIŞMA BAKANI BÜLENT ECEVİT 
(Devamla) — Efendim, radyolarla ilgili olarak 
daha evvel mâruzâtta bulunmuştum. Hakikaten 
biziim radyolarımızın dinlenmesi güç olmaktadır. 
Almanya'da daha önce arz ettiğim sebeplerle 
yeterli neşriyat henüz yapıl almamaktadır, im
kânlar aranmaktadır. Türlk Radyosunun yayın 
saatlerinin mesai saatleri ile ahenkli olması ba
kımından arkadaşımızın işaret buyurdukları hu
susu tetkik ettiririm. Hakikaten bir aksaklık var
sa elimden geleni yapmaya çalışırım. İkazlarına 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Saym arkadaşlarım, saym Ba
kandan başka sual soracak arkadaş yok. Yeterlik 
önergesi gelmiştir. Okutuyorum. 

' Başkanlığa 
Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde vâki mü

zakerelerin 'kifayetini arz ve teklif ederim. 
Mardin 

Talât Oğuz 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmelkte olan Çalışma Bakanlığı bütçesi 

üzerinde görüşmelerin yeterliğinin oya arzını ri
ca ederim. 

Zonguldak 
Mehmet Ali Pestilci 

BAŞKAN — Müzakerelerin yeterliği hakkın
da verilmiş bulunan önergeleri oyunuza »unu-
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yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Müzake
relerin yeterliği hıalkkında verilen önergeler ka
bul edilmiştir. 

•Çalışma Bakanlığı bütçesimin tümü üzerinde 
yapılaın görüşmeler bitımıiştiır. [Bölümlere geçilme
si hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bö
lümleri okutuyorum. 

- ÇALIŞMA BAKANLIĞI 

(A/ l ) Cari harcamalar 

B. Lira 
] 1.000 ödenekler 12 000 

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

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

13.000 Yönetim giderleri 964 770 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 46 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 239 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 1 022 827 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 015 5Ö0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç- ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde Çalışma Bakanlığı bütçesi de Mec
lisimizden geçmiştir. Başarılar dilerim. 

Sayın arkadaşlarım, bugünkü programımız 
bitmiştir. Birleşimi 27 Şubat 1964 Perşembe gü
nü saat 10,00 da toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 22,45 

6. — SORULAR VE CEVAPLAR 
a) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — - Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'm, 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğince, 1963 yılı içinde, 
yapılan emanet işlerle mütaahhitlere ihale olu
nan işlere dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kanı Arif Hikmet Onat'ın yazılı cevabı (7/412) 

Ankara, 15 Ocak 1964 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Bakanı ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılmasına delâ-
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letterinizi saygı ile rica ederim. 
Samsun Milletvekili 

Mehmet Başaran 
1. 1963 yılı içinde Yapı ve İmar Reisliğince 

emanet işlerin cinsi ve keşif bedeli, yeri ile hali
hazır durumu ve miktarı, 

2. 1963 yılı içinde kapalı zarf usulü ile (Ya
pı ve tmar İşleri) ne miktar iş ihale edilmiş, yer
leri ve keşif bedelleri ile halihazır durumlarını 
kısaca gösterir cetvel halinde gösterilmesi, 
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3. Yapı ve İmar İğlerinde ihale edilip de, yer 

teslimi yapılmadığı ve buna karşılık mütaahhide 
bir tazminat Ödendiği var mıdır?. 

4. 1963 senesinde ihaleye hazır bir işin dos
yasında, işin yeri, plân koteleriyle imar durumu
nu gösterir vaziyet plânları hazırlanarak mı iha
le edilir, yoksa ihaleden sonra mı tamamlanır. 
Böyle bir iş var mıdır, varsa yerleriyle keşif be
dellerinin gösterilmesi?, 

5. 1963 yılında yapılan ihalelerden, mütaah-
hidine birinci stuasyonda ihzarat karşılığı keşif 
bedeline göre Ödenen en yüksek meblâğ nedir ve 
hangi işlerdirl. 

6. Yapılan ihalelerde mütaahhitlerle anlaş
mazlık yıkmış mıdır?. Çıkmışsa aynı iş için vekâ
let ayrı ayrı birkaç heyet göndermiş midir? Ma
hallî teknik elemanlarla vekâlet heyetle
rinin raporları arasında mubayenet mevcud-
oİanlar var mıdır?, 

Varsa bunlar hakkında idari bir işlem yapıl
mış mıdır?. 

7. İhale yapılmış işlerde dosyasında fiyatı 
olmıyan işler için mahallinden vekâlete gönderi
len fiyat zabıtları en çok ne kadar zaman sonra 
çıkmaktadır?. Fiyat zabıtları vekâlette normal 
olarak ne kadar zaman beklemektedir?. 

8. 1962 - 1963 senelerinde Yapı ve İmar İş
leri Reisliğinden ne kadar personel ayrılmıştır ve 
unvanları nedir?. 

9. 1962 - 1963 senelerinde Yapı ve İmar İş
lerinde yeniden kadrolarla unvan verilerek kad
ro ve teşkilât değişikliği yapılmış mıdır?. Yapıl
mışsa, ne zaman olmuştur ve bu kadro ve unvan 
değişikliğinden vekâlet maddi bir zarar veya kâr 
etmiş midir?. 

10. 1963 senesinde yapılacak işlerin projeleri 
müsabaka suretiyle mi, yoksa vekâlet eliyle mi ya
pılmıştır?. Vekâlet eliyle kaç proje, müsabaka yo-
liyle kaç proje yaptırılmış ve ne kadar T. L. öden
miştir?. 

T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

Hususi Kalem 
Sayı : 461.1 - 2111 

22 . 2 . 1964 

Konu : Samsun Milletve
kili Mehmet Başaran'm 
yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 17 . 1 . 1964 tarihli ve Genel Sekreter-
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lik Kanunlar Müdürlüğü 7/412/7910 - 44186 sa
yılı yazınız. 

Samsun Milletvekili Mehmet Başaran'm 
15 . 1 . 1964 tarihli yazılı soru önergesi incelen
miş ve önergedeki sorular, maddeleri sırasiyle 
aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Arz olunur. 
Arif Hikmet Onat 

Bayındırlık Bakanı 

1. 1963 yılı içinde Yapı ve İmar İşleri Reis-
liğince emanet usulü ile yaptırılan işlerle yerleri 
ve keşif bedelleri aşağıda açıklanmıştır. Bu işler 
halen ikmal edilmişlerdir. 

a) Ankara'da inşa olunan Devlet İstatistik 
Enstitüsü Başkanlığı binasının 27 209 lira keşif 
tutarlı kömürlük rampası ve duvarı imalâtı. 

b) Ankara'da inşa olunan Tapu Kadastro 
Genel Müdürlüğü binasının 139 815 lira keşif tu
tarı, kanalizasyon işleri, 

c) 425 yataklı Ankara Yüksek İhtisas Has
tanesinin ikmal işlerine, 500 000 lira keşif tutarı 
üzerinden 1962 de başlanmış, 1963 te 360 650 li-

' ralık kısmı yapılmıştır. 
2. 1963 yılı içinde Yapı ve İmar İşleri Reis

liği çalışma konularına giren işlerden 2 595 ta
nesi kapalı zarf usulü ile ihale edilmiştir. Bunla
rın 1 832 tanesi ilişik 3 No. lu cetvelde gös
terilen ilk okullardır. Geri kalan 763 ihale konu
sunun müfredatını gösteren liste hazırlanmakta 
olup ayrıca sunulacaktır. 

3. Yapı ve İmar İşleri Reisliğince ihale edi
lip yer teslimi zamanında yapılmadığı için müta
ahhide tazminat ödemiş olan inşaat Ankara'da 
inşasına girişilen Ev ekonomisi ve Tarım Okulu 
binasıdır. Gerçekte, 6 . 9 . 1961 günü ihale edil
miş olan bu konuda inşaatın başka bir arsada ya
pılmasına lüzum hâsıl olması sebebi ile ve Danış 
tayın uygun mütalâası üzerine mütaahhide taz
minat ödenmiştir. 

4. Prensibolarak bir inşaat, dosyasında iş ye
rinin plân kotesi ve imar durumuna göre umumi 
vaziyet plânı mevcudolarak ihaleye çıkarılır. An
cak, dosyasının formalite denebilecek teferruatı 
henüz ikmal edilmemiş bulunan ihale konusunun, 
plân devresi içinde ikmalini sağlamak üzere ve il
gili müesseselerin mutabakatı ile istisnai olarak, 
plânkotesiz de ihaleye çıkarılmakta ve mütaakiben 
bu kabil noksanların ikmaline gidilmektedir. 
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5. 1963 te adedleri 2 500 ü ağmış olan inşa

atın bir numaralı lıakedişlerini tetkik ile bunların 
içinden, keşif bedeline göre en yüksek meblâğ ola
rak ödenen ihzarat bedelini bulmak, plân ve prog
ram çalışmaları muvacehesinde kabil olmıyaca-
ğıııdan, en mühim inşaattan birkaç tanesinin ilk 
hakediş raporlarında kayıtlı ihzaratm keşif bedel
lerinin aşağıda gösterilmesiyle iktifa olunmuştur. 

1. 6 640 780,89 lira keşif tutarlı İzmir Bölge 
Cezaevi inşaatının ilk hakediş raporunda 213 485, 
12 lira keşif tutarlı ihzarat kayıtlıdır. 

2. 15 385 296,38 lira keşif tutarlı İzmir'de 
Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, 2 nei 
blok inşaatının ilk hakediş raporunda 199 400 
lira keşif bedelli ihzarat mevcuttur. 

3. 6 724 303,47 lira keşif tutarlı Adıyaman 
Hükümet konağı inşaatına ait ilk hakediş ra
porunda 215 700 lira keşif tutarlı ihzarat kay
dedilmiştir. 

4. 12 802 923,60 lira keşif tutarlı İstanbul 
Bölge Cezaevi inşaatının ilk hakediş raporunda 
407 521,18 lira keşif tutarlı ihzarat mevcuttur. 

5. 5 158 241,13 lira keşif tutarlı Nurettin. 
(Muş) Yatılı Bölge Okulu inşaatının ilk hakediş 
raporunda 704 900 lira keşif tutarlı ihzarat var
dır. 

6. 5 158 241,13 lira keşif tutarlı Varto (Muş) 
Yatılı Bölge Okulu inşaatının 1 No. İn hakediş 
raporunda 395 944 lira keşif tutarlı ihzarat ka
yıtlıdır. 

7. 5 158 241,13 lira keşif tutarlı Til (Muş) 
Yatılı Bölge Okulu inşaatının ilk hakediş rapo
runda 4712 800 lira keşif tutarlı ihzarat vardır. 

8. 6 033 841,62 lira keşif tutarlı Kağızman 
(Kars) Yatılı Bölge Okulu inşaatına ait ilk hak
ediş raporunda 371 915,50 lira keşif tutarlı ih
zarat mevcuttur. 

9. 6 200 953,72 lira keşif tutarlı Sakarya 
(E) tipi cezaevi inşaatının ilk hakediş raporun
da 276 439 lira keşif tutarlı ihzarat kayıtlıdır. 

10. 5 038 279,03 lira keşif tutarlı Palu 
(Elâzığ) Yatılı Bölge okulu inşaatının ilk hake
diş raporunda 384 850,16 lira keşif tutarlı ih
zarat vardır. 

11. 5 787 541,08 lira keşif tutarlı Pütürge 
(Malatya) Yatılı Bölge okulu inşaatına ait 
1 nolu hakediş raporunda 434 500 lira keşif tu
tarlı ihzarat kayıtlıdır. 

6. Yapılan ihalelerde mütaahhitlerle an
laşmazlıklar çıkabilir. Mahallî kontrol amirlik-
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leri ile mütaahhitler arasındaki anlaşmazlıklar 
Bakanlığımıza intikal ettirilince, icabında iş yer
lerine heyetler de gönderilmek suretiyle konu 
tetkik ettirilir. Bu tetkikler sonunda heyet ra
porları ile mahallî teknik eleman raporları ara
sında mübayenet bulunabilir. Yapılan tetkik
ler, işin doğrusunu bulma'k, hakikati tesbit et
mek içindir. Bu incelemeler sırasında, mahallî 
teknik elemanların muamelelerinde suç unsuru 
görülürse haklarında gereken takibat yapılır. 

Belirli bir inşaat için böyle bir durum bili
niyorsa gerekli açıklama yapılabilir. 

7. İlk keşfinde fiyatı gösterilmemiş olma
sına rağmen inşaatın ilerlemesi sırasında yap
tırılması icabeden imalâta ait fiyat tutanakla
rı normal olarak bir hafta veya en çok 15 gün 
içinde tetkik ve tasdik olunmaktadır. Hatalı 
neticeler veren veya tutanakları usulünde tan
zim edilmemiş olan fiyatlar için yazışma gerek
tiği hallerde ve fiyatlara mütaahhit itiraz et
tiği takdirde konu, ihtilaflı fiyatı sözleşme ge
reğince tâyin etmekle görevlendirilmiş bulu
nan, Bayındırlık Kuruluna intikal ettirildiği ci
hetle, tasdik müddeti uzayabilir. 

8. 1 . 1 . 1962 den 31 . 12 . 1963 tarihine 
kadar, Yapı ve İmar İşleri Keisliği merkez teş
kilâtından 86, Bayındırlık müdürlüklerinden 
184 olmak üzere ceman 270 teknik personel ay
rılmıştır. Mezkûr tarihler arasında 212 si mer
kez teşkilâtına ve 342 si Bayındırlık müdürlük
lerine olmak üzere ceman 554 teknik eleman tâ
yin edilmiştir. Bunların unvanları ekli iki lis
tede gösterilmiştir, (ek 1 ve 2) 

9. 21 . 11 . 1961 tarihinde onanan şemada, 
Yapı ve İmar İşleri Reisliğinde 1 reis muavini, 
5 daire başkanı, 5 daire başkan yardımcısı ve 
11 fen heyeti müdürü vardı. 28 . 8 . 1962 de ona
nan şama ile reis muavinliği 2 aded olmuş, daire 
başkanlığı aynı adedde kalmış, 4 başkan yardım
cısı kaldırılarak yalnız yapım dairesi için bir 
başkan yardımcısı bırakılmıştır. 1962 de onanan 
şamadan evvel İstanbul ve İzmir bölge müdür
lükleri vardı. İzmir Bölge Müdürlüğü 1962 de 
lağvedilerek Ege Üniversitesi İnşaatı Müstakil 
Kontrol Fen Heyeti Müdürlüğü kurulmuş ve 
bu müdürlük zamanla takviye edilmiştir. 
28 . 8 . 1962 de onanlı şama ile Yapı İşleri An
kara Bölge Müdürlüğü kurulmuş ve 5 aded 
grup fen heyeti müdürlüğü Ibölgc müdürlüğüne 
bağlanmıştır. 
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Merkez şamasmdaki bu yenilik, kalkınma 

plânının yıllık icra programlarındaki bina in
şaatını aksatmadan yürütebilmeyi temin için 
yapılmış bulunmaktadır. Filhakika, Yapı ve 
tmar İşleri Reisliğinin ve taşra teşkilâtı olan Ba
yındırlık müdürlüklerinin kontrol ve murakabe-
sindeki inşaatın tutarı, geçen yıllara kıyaslana-
mıyacak şekilde 1963 de artarak 676 milyon li
rayı bulmuştur. Bu işler, 1964 icra programına 
göre 800 milyon lira civarında olacaktır. Bu 
kadar kesif iş muvacehesinde çalışma teşkilâtın
da değişiklik zaruret halini almış ve bu zaruret 
19*62 de nazara alınarak 28 . 8 . 1962 de onanan 
şama ile merkez teşkilâtı kadrosunda bâzı ta
diller yapılmıştır. Binnetice merkezde ve bayın
dırlık müdürlüklerinde düzenlenen hakcdiş ra
porlarının lâyıkiyle kontrolü sağlanarak fazla 
ödeme imkânı önlenmiş, işlerin gecikmesine mâni 
olunmuş, inşaat işlerinin hüsnü suretle idaresi
ne çalışılmıştır. 

Personel kadro hacmi iş hacmma tabi oklu
ğu ve konu Devlet hizmetinin gerekli nitelikte 
yapılması olduğu cihetle değişikliğin zarara 
sebebolınası veya, ancak ticari muamelelerde ba-
hiskoııusu olabilecek, kâr sağlama bahiskonusu 
değildir. 

10. 1963 de yapılan inşaat işlerine ait pro
jeler, 1963, 1962 ve daha evvelki yıllarda ele 
alınmış bulunmaktadır. Yaptırılan projelerin 
gerektirdiği bâzı inşaatın ancak.bir veya birkaç 
ünitesi 1963 de ihale edilmiştir. Mütebakisinin 
ihalelerine 1964 ve 1965 te devam olunacaktır. 

411 aded inşaata ait projelerin 55 inşaat iha
lesine ait olan 35 adedi müsabaka, mahdut mü
sabaka veya pazarlık yolları ile serbest bürola
ra yaptırılmıştır. Mütebaki 356 aded inşaatın 
projeleri, tip projelerden- de istifade edilerek 
Yapı ve îmar İşleri Reisliği proje bürolarında 
yapılmıştır. Hariçte yaptırılan projeler için 
27 . 1 . 1964 tarihine 'kadar 8 123 645 lira 
ödenmiş olup bu meblâğın bir kısmı 1964 ve 
1965 te ihale edilecek, inşaata ait bulunmakta
dır. 

1 . 1 . 1962 - 31 . 12 . 1963 tarihleri arasında 

Reisliğimiz Teşkilâtından ayrılanlar 

Merkez : 
Y. Mühendis - Mimar 14 
Y. Mühendis 24 
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Y. Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Fen Memuru 
Teknisiyen 

Taşra : 
Y. Mimar - Mühendis 
Y. Mühendis 
Y. Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Fen Memuru 

3 
17 
4 
5 

19 

86 

15 
24 

6 
14 
21 

104 

184 

Merkez 
Taşra 

Yekûn 

86 
+ 184 

270 

1 . 1 . 1962 - 31 . 12 . 1963 tarihleri arasında 

Reisliğimiz Teşkilâtına yapılan tâyinler 

Merkez : 
Y. Mühendis - Mimar 
Y. Mühendis 
Y. Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Fen Memuru 
Teknisiyen 

Taşra : 
Y. Mühendis - Mimar 
Y. Mühendis 
Y. Mimar 
Mühendis 
Mimar 
Fen Memuru 

9 
44 
16 
33 
11 
29 
70 

212 

3 
41 
23 
34 
31 

210 

342 

Merkez 
Taşra 

Yekûn 

212 
+ 342 

554 
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3 noü Devre raporu 

1963 yılı programındaki ilkokullar için vilâyetlerde 31 
sarfiyat cetvelidir 

it 
ilin ıatdı 

Adana 
Adıyaman 
Afyon 
Ağrı 
Amasya 
Ankara 
Antalya 
Artvin 
Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bin/göl 
Bitlis 
Bolu 
Burdur 
Bursa 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
Denizli 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Erzincan 
Erzurum 
Eskişehir 
Gaziantep 
Giresun 
Gümüşane 
Hakkâri 
Hatay 
içel 
İsparta 
îsbadbul 
izmir 
Kars 
Kastamonu 
Kayseri 

91 
38 
47 
29 
50 

263 
36 
11 
71 

123 
14 
23 
19 
70 
21 

139 
32 
40 
99 
37 
82 
24 
50 
28 
85 
35 

141 
74 
28 
15 
93 
46 
21 

232 
159 
47 
63 
46 

1963 yüı 
toplam ödeneği 

4 586 161 
2 994 000 
3 012 000 
2 632 319 
1 680 000 

19 434 315 
2 460 690 

767 517 
3 008 214 
6 101 510 

964 744 
529 525 
422 743 
285 201 
253 795 
567 717 
631 558 

2 041 551 
5 337 327 
1 628 842 
4 750 000 
1 516 445 
2 337 822 
1 961 856 
3 718 430 

210 000 
330 000 
270 000 
530 000 
312 000 
168 701 
301 216 
283 402 

35 147 783 
7 560 569 
2 199 787 
4 089 710 
1 824 041 

5 
3 
1 
1 
3 
2 
1 

Sarf edilen 
ödeneği 

3 653 400 
2 170 925 
1 407 066 
1 404 663 
1 591 282 
10 075 673 

936 006 
468 116 

1 245 714 
2 123 298 
964 744 

1 269 564 
811 191 
893 083 
773 191 

5 567 717 
1 621 025 
906 751 

3 708 703 
893 716 

3 634 669 
1 931 634 
1 596 268 
1 918 236 
1 975 976 
1 482 410 
5 33Ö 000 
2 611 540 

928 758 
891 302 

2 734 512 
1 700 628 

501 005 
17 682 208 
4 923 524 
1 932 673 
2 476 178 
1 575 733 

Şehir 
okulu 

45 
10 
12 
13 
12 

119 

10 

11 

2Ü 
10 
10 

:20 

25 
40 

117 
91 

10 
10 

12 . 1963 tarihine (kadar yapılan 

Biten derslik sayıları 

Köy 
okulu 

38 
28 
54 
16 
25 

103 
6 

52 
33 
7 

14 

19 
70 
14 
m 

3 
4 

22 
35 
18 
5 
4 

60 

4 
28 
14 
11 

46 
m 
53 
24 

ikmal 
inşaatı 

95 
9 

15 
11 

10 
57 
21 
9 

92 

'102 

2 
15 

öğretmen 
evi 

9 
19 

23 

21 
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Biten demlik sayıları 

îlin adı 
1963 yılı Sarf edilen Şehir Köy İkmal öğretmen 

toplam ödeneği ödeneği okulu okulu inşaatı evi 

Kırklareli 
Kırşehir 
Kocaeli 
Konya 
Kütahya 
Malatya 
Manisa 
Maraş 
Maırdin 
Muğla 
Muş 
Nevşehir 
Niğde 
Ordu 
Rize 
Sakarya 
Samsun 
Siirt 
Öinop 
Sivas 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Urfa 
Uşak 
Van 
Yozgat 
Zonguldak 

Toplam 

15 
32 
54 
104 
52 
48 
106 
65 
65 
17 
39 
32 
61 
80 
64 
29 
133 
37 
53 
240 
29 
119 
86 
30 
61 
25 
41 
99 
114 

4 461 

740 738 
1 440 312 
2 828 770 
6 120 578 
3 405 624 
2 880 000 
4 648 220 
2 510 000 
2 958 028 
1 003 033 
1 938 864 
1 246 000 
1 790 000 
3 436 087 
2 665 483 
1 465 500 
3 856 322 
2 229 068 
2 996 963 
7 379 034 
1 710 438 
4 182 000 
5 104 414 
2 004 408 
3 266 847 
1 177 098 
2 744 746 
3 068 662 
5 415 566 

243 124 293 

870 375 
1 336 467 
2 036 894 
5 667 044 
2 208 676 
1 497 684 
3 270 534 
2 003 821 
2 958 020 
813 338 
935 219 
734 124 

1 650 000 
2 765 883 
2 456 000 
820 000 

2 463 107 
1 650 000 
1 641 096 
7 222 867 
994 224 

2 648 010 
4 536 386 
803 669 

1 554 410 
720 805 

1 248 313 
2 562 742 
4 673 914 

162 156 783 

5 

ı5 
20 
10 

19 
16 

10 
6 
6 
10 

10 

10 

707 

32 
34 
104 
28 
13 
77 
38 
65 

21 
51 
52 
47 
24 
32 
20 
33 
70 

03 
50 

28 
12 
5 
79 
85 

1 905 

2 
20 

4 

6 
30 
3 

5 
30 

52 

30 

6 

4 

572 

10 

56; 
18 
5 

21 

20 

252 

Sarfiyat nöbeti : % 67 3 184 dekarlık okul ile 252 öğretmen evi 'bitti. 
Müstakilen 1 832 okuldur. 
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£. — Tekirdağ Milletvekili Hayrı Mumcu-

oğlu'nun İstanbul - Londra asfalt yolunun, İp
sala - Tekirdağ kesiminin, 1964 yılı içinde, as
faltlanmak suretiyle tamamlanıp tamamlanmı-
yçağma dair soru önergesi ve Bayındırlık Ba
kam Arif Hikmet Onat'tn yazılı cevabı (7/418) 

20 . 1 . ,1964 

Millet Meclisi Yüce Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların, Sayın Bayındırlık Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırırmasma 
delâletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Tekirdağ Milletvekili 

1. İstanbul - Londra asgalt yolunun İpsa
la - Tekirdağ kesiminin 1964 yılı içinde asfalt
lanmak suretiyle ikmal edilip edilmiyeceğinin, 

2. Tekirdağ ili, iki yıldır, lüzumlu vo yeter 
miktarda aracı olmadığından yıllık programları
nı gereekleştirememcktedir. Vilâyet emrine veri
leceği söylenen araçların tamamının ne vakit 
gönderil ebileceğinin, 

3. 27 . 5 . 1960 tarihinden sonra Tekirdağ 
ili içinde il ve köy yolu olarak kaç kilometre tul 
yol yapıldığının ve ile mezkûr tarihten beri ne 
miktar merkez yardımı yapıldığının, 

4. özellikle Hayrabolu - Malkara arası ve 
Çorlu, ile Çerkezöy ilçe çevrelerinde karayolları 
tarafından inşası zaruri köprülerden hangileri
nin 1964 programına alınmasının kararlaştırıldı
ğının. 

T. O. 
Bayındırlık Bakanlığı 20 . 2 . 1964 

Hususi Kalem 
Sayı: 144/193 

Konu: Tekirdağ ilindeki yol in
şa faaliyeti. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 22 . 1 . 1964 gün ve 7/418/7960-44401 

sayılı yazınız. 
Tekirdağ Milletvekili Sayın Hayri Mumcuoğ

lu tarafından verilen ve Tekirdağ ilindeki kara
yolu inşa ve bakım faaliyetlerinden bâzıları ile 
ilgili yazılı soru önergesinin aşağıda cevaplandı-
rıldığım arz ederim. 

Bayındırlık Bakanı 
Arif Hikmet Onat 
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1. Tekirdağ - İpsala - Hudut yolu 1964 yılı 

sonunda asfaltlanmış olarak tamamlanacaktır. 
2. İl ve köy yollarının inşaatına yardım et-

.mek üzere Bakanlığımız tarafından satmalman 
makinalı vasıtalardan bir tane paletli yükleyici, 
2 tane buldozer, 2 tane bakım grayderi ve 7 ta
ne damperli kamyon Tekirdağ iline tahsis edil
miştir. Bunların bir kısmı mahalline gönderilmiş 
geri kalanları ise Mart 1964 sonuna kadar gön
derilecektir. 

3. 1960 ilâ 1963 yıllarında yapılan karayolu 
çalışmaları neticesinde 42 km. uzunluktaki il yo
lunun kaplamalı tesviyesi, 29 km. uzunluktaki 
il yolunda köprülü tesviye yapılmış ve 94 km. 
uzunlukla köy yolunda geçit sağlanmıştır. Bu
nun yanında programa alman yolların bakımı 
da yapılmıştır. 

Bahis konusu yıllar içinde Tekirdağ ili il ve 
köy yollarının inşa ve bakımı için Bakanlık tara
fından verilen yardım ödeneği 2 928 997 liraya 
baliğ olmuştur. 

4. Tekirdağ ilinde 1963 programımıza dâhil 
bulunan, Hayrabolu - Malkara yolundaki Kutlu
ğun, Karagiir, Kozyöriik I ve Kozyörük I I köp
rülerinin, ihaleye çıkarılmak üzere işlemleri ta
mamlanmak üzeredir. 

1964 program tasarısında ise; Pınarbaşı - So
fular yolundaki Misinli, Saray yolu - Amttepe 
iltisa.ki.ndak i An iti epe ve Çorlu - Çerkezköy ilti-
sakı - Velimeşe yolundaki Velimeşe köprüleri bu
lunmaktadır. 

3. •— Benizli Milletvekili Remzi Şencl'in, De
nizli ili dâhilinde, yeniden ilçe teşkilâtı kurıû-
masına karar verilen kasaba olup olmadığına 
dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı Orhan fiz-
irak'ın yazdı cevabı (7/419) 

23 . 1 . 1964 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki .sorularımın Sayın İçişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 

Denizli Milletvekili 
Remzi Şenel 

Denizli ili dâhilinde yeniden ilçe teşkilâtı ku
rulmasına karar verilmiş kasaba var mıdır? 

Varsa bu kasabalar hangileridir? Ne zaman 
ilce teşki 1 Atına kavuşacaklardı r? 
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T. c. 

İçişleri Bakanlığı 20 . 2 . 1964 
İller İd. Gn. Md. 

Şb. Md. 2. No: 22102/64-
3/1037 

Konu: Denizli ilinde yeniden ku
rulması istenen ilçeler Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 25 . 1 . 1964 gün ve Genel Sekreterlik 

Kanunlar Müdürlüğü 7/419-7992-44657 sayılı 
yazıları. 

Denizli ili dâhilinde yeniden ilçe teşkilâtı ku
rulmasına karar verilmiş kasaba oulp olmadığı
na, varsa bu kasabaların hangileri olduğuna ve 
ne zman ilçe teşkilâtı kurulacağına dair Denizli 
Milletvekili Remzi Şenel tarafından verilen yazılı 
soruya cevabımı arz ediyorum : 

Bakanlığımda; Denizli ilinde yeniden ilçe teş
kilâtı kurulması isteğini havi beş dosya mevcu-
dolup bunlardan dört tanesinin işlemi ilince 5442 
sayılı Kanun gereğince tamamlanmıştır. Merkez 
ilçesinin Honaz Bucağına bağlı Kaklık köyünde 
yeniden ilçe kurulması isteği hakkında da ili ile 
gerekli haberleşmeler yapılmaktadır. 

Kanun mevzuu olan; Çal ilçesinin Baklan, 
Acıpayam ilçesinin Kızılhisar, Sarayköy ilçesi
nin Babadağ ve Merkez ilçesinin Honaz bucak
larında ilçe kurulma istekleri; 

Bakanlığımda halen yapılmakta olan mülki 
taksimat çalışmaları neticelenince gerekli işleme 
tabi tutulacaklarına bilgi edinilmesini saygı ilo 
arz ederim. Orhan öztrak 

İçişleri Bakanı . 

4. — izmir Milletvekili §İ7iasi Osman'ın, 31 
Ocak 1964 gecesi, Devlet Radyosunda, beyanatı 
yayınlanan Yunanistan Büyükelçisinin, Türki
ye'de yaşıyan Türk vatandaşı rumlar halikında 
konuşmaya yetkili olup olmadığına dair soru 
önergesi ve Turizm ve Tamtma Bakanı Ali İh
san Göğüş'ün yazılı cevabı (7/426) 

3 . 2 . 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, efkârıumumiyeye arz 
edilmek üzere, Sayın Turizm ve Tanıtma Baka
nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerini arz ederim. 

Saygılarımla. Şinasi Osma 
A. P. İzmir Milletvekili 
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31 Ocağı 1 Şubata bağlıyan gece saat 23 te 

Devlet Radyosu Yunanistan'ın Ankara Büyük
elçisinin verdiği bir beyanatı yayınlamıştır. 

Bu beyanatta Sayın Büyükelçinin, Kıbris 
Yunandır Cemiyeti namiyle bir cemiyetin kurul
duğunun yalan olduğunu, Türkiye'deki Rum 
azınlığın böyle bir şeyle ilgisi bulunmadığını 
söylemesi vatandaşlar arasında hayret ve üzün
tü yaratmıştır. Binaenaleyh : 

1. Yunanistan'ın Sayın Ankara Büyükelçi
sinin bu şekilde, Türkiye'de yaşıyan Türk vatan
daşı Rumlar hakkında konuşmaya yetkisi var 
mıdır? 

2. Böyle bir yetkisi bulunmaması icabeden 
Sayın Büyükelçinin bu tarzdaki beyanının Dev
let Radyolarından yayınlanmasına kim müsaade 
etmiştir. 

3. Cüretkârlık ve lâubalilikten başka türlü 
vasi inandıramadığımız bu beyanın yayınlanma
sına müsaade edenler hakkında kanuni bir mu
amele yapılmış mıdır veya yapılması düşünül
mekte midir? 

T. C. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 25 . 2 . 1964 

Hususi Kİ. Md. 
Sayı: 56-2600 

Millet Meclisi Başkanlığına 
31 Ocak 1964 gecesi, Devlet Radyosunda, be

yanatı yayınlanan Yunanistan Büyükelçisinin, 
Türkiyo'de yaşıyan Türk vatandaşı Rumlar hak
kında konuşmaya yetkili olup olmadığına dair 
İzmir Milletvekili ş'inasi Osma tarafından veri
len yazılı soru önergesine cevabım ektedir. 

Saygıyla arz ederim. 
Ali İhsan Göğüs 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 

5 . 2 . 1964 
Ankara'daki Yunanistan Büyükelçiliğinin 31 

Ocak 1964 tarihinde yayınlamış bulunduğu bil
dirilen Devlet Radyosunda okunmuş olması ile 
ilgili olarak İzmir Milletvekili Şinasi Osma'nm 
vermiş olduğu önerge hakkında cevaptır : 

1. Bahiskonusu bildiri, filvaki, Devlet Rad
yosunda okunmuş ve birkaç gazetede yayınlan
mış buulnmaktadır. 

2. Mezkûr bildirinin yayınlanmasına, anılan 
büyükelçilik tarafından, söbebolarak gösterilen 
teksir edilmiş Yunanca, beyannamelerin, «Kötü 
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maksatlı ve kendi meş'um niyetlerinin tahakku
ku için tahriklere tevessül eden Türk - Yunan 
dostluğu düşmanlarının eseri», olduğu işbu bil
diride belirtilmiş olmasının, Kıbrıs meselesi do-
layısiyle Türk - Yunan dostluğunun gerek NATO 
içinde gerekse ikili münasebetler bakımından ge
çirmekte bulunduğu bu buhranlı devrede, bilhas
sa iki memleket kamu oyu üzerinde yapacağı 
müspet tesir bakımından, yerinde bir davranış 
olarak telâkki edilmesi gerekir. 

3. Bahse konu bildiri ve bahusus bu bildiri
nin, «Türkiye'deki Rum azınlığının böyle bir 
şeyle ilgisi yoktur.» mealindeki son cümlesi ile, 
anılan Büyükelçilik ve dolayısiyle Yunanistan 
Hükümeti tarafından, «Kıbrıs Yunandır Komi
tesi istanbul Şubesi» ismi altında bahis konusu 
beyannameleri dağıtan «teşkilâtın» menfur faa
liyetleri, bir yandan takbih edilirken, diğer yan
dan da, bu «teşkilât» ve faaliyetler hakkında İs
tanbul'daki Rum azınlığı gerekli şekilde uyarıl
maktadır. Başka bir deyimle, adı geçen «teşkilâ
tın», Rum azınlığı içinde her hangi bir şekilde 
faaliyette bulunmasına veya propaganda yap
masına imkân verilmemesi temennisi izhar edil
mektedir. 
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Bu da, hissiyat ve görüşlerimize tamamiyle 

uygun düşen bir beyandır. 
4. «Kıbrıs'ın Yunanlı olduğu», fikrinin İs

tanbul'daki Rum azmlığınca benimsenmemiş bu
lunduğu yolunda, bizzat Yunanistan Büyükelçi
liği tarafından bir beyanda bulunulmuş olması
nın, sadece, memnuniyetimizi mucip bir olay ola
rak karşılanması gerekir. 

Yunanistan Büyükelçiliğinin tutumu, Hükü
metimizin ve efkârı umumiyemizin bu konudaki 
arzu ve temennisine aykırı düşen bir mahiyette 
değil bilâkis, bu arzu ve temennilerle aynı isti
kamettedir. 

5. Yunanistan Büyükelçiliğinin bildirisinin 
muhtevasının iki veçheli olduğunu gözden uzak 
tutmamak gerekir. Şöyle ki, Türkiye ve Yuna
nistan'da yaşıyan Türk ve Rum azınlıkla
rının hakları Lozan Muahedenamesinde ta
mamiyle mütenazır bir şekilde tesbit edil
miş bulunmaktadır. Bu itibarla, bahis ko
nusu bildiri, azınlık hakları bakımından iki 
memleket arasında cari tatbikat muvacehesinde, 
hukukî yönden de ne bir fazlalık ne de bir ek
siklik teşkil edemez. 



M. Meclisi B : 63 26 . 2 . 1964 O : 4 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına ikinci defa verilen 

oyların sonucu 

(Yeter ongunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte 
pepınar 
Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkaıı 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Abdullah Kemâl Yörük 

ANTALYA 
Eteni Ağva 
Rafet Eker 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tirit.oğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

Üye sayısı : 4 50 
Oy verenler : 2 13 

Kabul edenler : 140 
Reddedenler : 6 2 

Çekinserler : 1 1 
Oya katılmıyanlar : 228 

Açık üyelikler : Q 

[Kabul edenler] 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Küstü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Necmi öktcn 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi öüldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
ilham i Ertem 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şe raf ettin Koııuray 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin İneioğhı 
Mithat San 

GÎRESUN 
Mustafa- Kemal Çilesi? 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Deraıancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Fahrettin Kerim Gökav 
Hilmi Ohen 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Ada! 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 

Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin U/un 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Hal it Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit HatipoğV; 
Yakup Kadri Karaos 
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 
Talat Oğuz 

— 105 -



MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ifalit Fikret Aka 

NtĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Otsmıan Bölükba§ı 

ANTALYA 
Nazmıi Keriımoğlu 

AYDIN 
TTilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 

BÎLECÎK 
Sadi Binay 

BÎNGÖL 
M. Suddık Aydar 

ANKARA 
İsmail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 
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Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâm ıran Evliyaoğlu 

StÎRT 
Adil Yaşa 

SÎNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 
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TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

Sabahattin Baybura 
İL Ali Dizıman 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

[Reddedenler] 
BOLU 

Kunt Ümit 
BURSA 

Baha Cemal Zağca 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Ajkay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talat Asal 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nıizamottin Erkmcn 
İbrahim Et.em Kılıç-
oglu 

HATAY 
Ali Muhsin Berekctoğl' 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Oiivoıı 
FTüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
A'bdülha:lim A r as 
Hüsamettin Gümüşpa 1 a 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdeımir 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

KONYA 
trfan Baran 

ARTVİN 
[Çekinserler] 

Nihat Ata 

BURSA 
Hikmet Akalın 
îsmail Yılmaz 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Es'engin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya YüeeibEgin 

Ahmet Gürkan 
Cahil; Yılımaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküoük 

MUŞ 
Sami Oztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Hâmit Kipcr 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

ÇANKIRI 

Kâzım Arar 
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İSTANBUL 

Tahsin Demiray 
KÜTAHYA 

Sezai Sarpaşar 

B : 63 26 . 2 
MALATYA 

Ahmet Fırat 
YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

1964 0 : 4 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Oya kahlmıyanlar] 
ADANA 

Hasan Aksay 
Yusuf Afctimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Kemal Sanibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mefhımet özbay 
AFYON KARAHISAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asıma Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (l.Ü.) 

ibrahim tmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özardt 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolaik 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliya oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Hal.it Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim (Vktoıu (Ii.) 
Ekrem Paıksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Baş. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombus. 

DENİZLİ 
Mehmet Ço'banoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Vefik Pirinçcioğlu 
(B.) 

EDİRNE 
Fahir Giritlioglu 
Nazın i özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hür re m Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naei Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Ali Köymen 
Naîm Tirald 

GUMÜŞANE 
Halis Bayram oğlu 

Sabahattin Savacı 

. HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali lb?an Balı tu 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa (îülcügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
ilhamı Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekine! 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şoref Ba'kşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.)-
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KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Koni al Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktetm 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğartçay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
tsmail Hakkı Yılanlı-
öğlu 

KAYSERt 
Turhan Feyzioğlıı 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam. 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil öamen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğhı 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
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Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih Özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbd 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
ismet înönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğhı 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
îlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 
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NİĞDE 

Mehmet Altınsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Orhan Naim Hazmedil! 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehiivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmcn (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Aldcan 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat AI işarı 
Mehmet Başaran 
Bahri Ccmert 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (t.) 
Sü reyya Öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 

Rahmi Çel tekli 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocaımemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Kâm uran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Methi Ülkü ' 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih Görentaş (l'.Ü.) 
Şükrü Kösereisioğlu 

YOZGAT 
fsmail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
Kocaeli 

/Açık üyelikler] 
ı Manisa 

Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

ekun 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısına ikinci defa verilen 

oyların, sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
AFYON KARAHÎSAR 
Veli Başaran 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLEOÎK ı 
Orhan Tuğrul 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 215 

Kabul edenler : »41 
Reddedenler : 95 

Oekinserler : 8 
Oya katılraıyaıılar : 226 

Açık üyelikler : 9 

[Kahul edenler] 
! BOLU 

Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI : 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Necmi ökten 

DENlZLl 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehnıus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDtRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Oevat Dursunoğlu 
(riyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY < 
Bahri Bahadır 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ratip Tahir Burak 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 

Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
trfan Baran 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatip-
oğlu 
Yakup Kadri Karaoş. 
manoğlu 
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* 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NEVŞEHİR 
Ilalit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 
()ğıızdemir Tii/üıı. 

ADIYAMAN 
Ari E Atalay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 

AĞRI 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Os'inan Bölükbaşı 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan • 
Cevat Kanpulat 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BOLU 
Fuat Ümit 
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ORDU 

Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
llefet Sezgin 

ÇORUTI 
Muzaffer Dündar 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 

ERZİNCAN 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğhı 
Ali Köymen 

26 . 2 . 1964 O : 4 
SİVAS 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 

TRABZON 
Nazmi Ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
iMa/lıaı- Arıkau 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdem ir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
ihsan Kabadayı 

Bekir Sami Karahanlı 
Sabrı Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
llânıit Kiper 

SİVAS 
Tahsin Tiirkay 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TUNCELİ 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

[Reddedenler] 
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ANKARA 
fsnıail Gence 
Zühtü Pehlivanlı 

ARTVİN 
Nihat Ata 

[Çekinserler] 

BURSA 
Hikmet Akalın 
îsmail Yılmaz 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

[Oya kahlmıy anlar] 

MALATYA 
Ahmet Fırat 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ADANA 
il asan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karaınüftüoğlu 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza Polat 

AMASYA 
Nevzat Şener 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 

Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlıı (î. Ü.) 
İbrahim Imirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Ahmet "İhsan Kırımlı 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal-

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
T urgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim öiktenı 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Iskenderoğlu 
Yet'ik Pirinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(i.) 

Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naira Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoglu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (İ.) 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Güloügil 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhun 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
ismail Hakkı Tekinel 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
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ÎZMÎR 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümûşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Şinasi Osma 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 
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KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Öoiııoy.'lu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
İsmet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vabap Dizdaroğlu 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Halay 1 
İstanbul 1. 
Kocaeli 1 
\ l v ı n 1 
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MUĞLA 

Adnan Akarca 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Şadı Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Si mı e n (Ba şk a nN< 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
E'krem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
(I. Ü.) 
Osman Şahinoglu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

yelihler] 
Muş 1 

Trabzon 1 

Zonguldak 1 

Yekûn ') 

SİNOP 
Mustafa Kaptaü 

SİVAS 
Adil Altây 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Sebati Hastaoğlti 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözeh 
Mahmut Vütfâl 

TEKİRDAĞ 
Turhan Küt 
Orhan öztrak (&.) 

TOKAT 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ülüsöy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanogltt 
Kâmuran Üral 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muslih Görentaş 
(t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğan 
Mustafa Kepir 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 

, 
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Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı bütçe kana nu tasansma verilen oyların sonucu 

(Yeter çoğunluk yoktur.) 

% 

-
ADANA 

Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
R&if Aybar 
Nihat Berkkan 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş \ 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Şaban Keskin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 1 86 

Kabul edenler : 117 
Reddedenler : 5 Q 
Çekinserler : 10 

Oya katılmıyanlar : 255 
Açık üyelikler : 9 

(Kabul edenler] 
ÇORUM 

Necmi Ökteiı 
DENİZLİ 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Nuretin Ardıçoğlu 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 
Tahsin Telli 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip înal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermanca 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Fahrettin Kerim Çlökaj 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
.Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğhı 

Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAJŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

M A W A W W A 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 

SÜRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
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TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğiu 

TOKAT 
H. Ali Diaman 

TRABZON 
Nazmı ökten 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AMASYA 
ismail Sangöî 

ANKARA 
Hüseyin Atamam 
Osman Bölükbaşı 
ismail Gence 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Cevat Kanpulat 

BtLEClK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ARTVİN 
Ndhat Ata 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ismail Yılmaz 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktrmur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğhı 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar ' 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akarı 
Bekir Sami Karahanİ! 

Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ali Kıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Taklak iliç 

[Reddedenler] 
ÇANAKKALE 

Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
llhami Ertem 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Niz^mettin Erkmen 
ibrahim Etern Kılıç-
oğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Vbdülhalim Araş 

Hüsamettin Gümüşpala 
KIRŞEHİR 

Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

[Çekinserler] 
ÇANKIRI 

Kâzım Arar 

İSTANBUL 
Ratip Tahir Burak 

İZMİR 
Şinasi Osuna 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

Kemal Sarıib rahim oğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Rei'et Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılımaz Akçal 

SAMSUN 
II fi mit Kiper 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Selâhattin Güven 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizaımoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Sadık Tekin' Müftüoğlj 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem Özcan 
Rıza Poflat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
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Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
(B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ;(t.Ü.) 
tbrahim Imirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğln 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
thsan AtaÖv 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolalk 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli (B.) 
Ahmet İhsan Kırimlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 
Fuat Ümit i . 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
ibrahim Öktcm (B.) 
Ekrem PaJksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik İnan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 
thsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna l 

Mehmet Çobanoğlu 
İsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 
Hüdai O rai (B.) 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai Jskenderoğlu 
Veük Pirhıçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özojru] 

ELAZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemâl Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 

Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Cclâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Naîm Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayranıoğlu 
Necmeddm Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah CilM 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
M'azhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
thsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 
" İSTANBUL 

Fer ruh Bozbcyli 
(Bşk.V.) 
Ömer Zekâi Dormaa 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orkon 
Naci öktenı 
Vahyi özarar 
İtlhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekine 1 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 

Ragıp Gümüşpala • 
İhsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saiım Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktenı 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğar 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Mehmet Sağlara 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
MekkiKeskin (Bşk.V.; 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 
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KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bag-eıoglu 
Hasan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arı kan 
Esat Kemal Aybar 
Vah ar» D;7d>ırne,lu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ihsan Tekin alp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
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NEVŞEHİR 

llalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Orhan Naim Hazineda' 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Sadi Pehlivanoğlu 

RÎZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alışan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 

[Açık w 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 

İstanbul 1 

Kocaeli 1 
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Fevzi Geveci 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Orhan öztnak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Zeyy at Kocam e mi 
Reşit önder 

çelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

_ 

Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ahmet Şener (1.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdcreli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Muıslih Görentaş (I. Ü.1» 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdojrn 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Velî TTvar 

ZONGULDAK 
Konan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasansına verilen 

oyların sonucu 
(Yeter çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 
AFYON KARAHİSAR 
Veli Başaran 

ANKARA 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
İsmail Gence 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etern Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet EminağaoğrTı 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 

BURDUR 
Fethi Çelikibaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 177 

Kabul edenler : 121 
Reddedenler : 47 
Çekinserler : 9 

Oya katümıyanlar : 264 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
ÇANKIRI 

Şaban Keskin 
ÇORUM 

Necmi ökten 
DENİZLİ 

Atıf Şohoğlu 
DİYARBAKIR 

Adnan Aral 
Şehmus Arslan ' 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin încioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Yahya Derımancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Fahrettin Kerim Göka.< 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 

MARDİN 
Şevki Aysan 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 

NİĞDE 
Asım Eren 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Oeritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
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SÎÎRT 

Adil Yaşa 
SİNOP 

Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

StVAS 
îbraüıim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osmıan Bölülkbaşı 

ANTALYA 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydınçer 
Melâhat Gedik 
Isımett Sezgin 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 

BURSA 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BURSA 
Hikmet Akalın 
ismail Yılmaz 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sanibrahimoğlıı 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizıman 

TRABZON 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
SaJbri Kılıç 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

[Reddedenler} 
EDİRNE 

îlhami Ertem 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Afliz Zeytinıoğlu 
GAZİANTEP 

Kııdır t Mavi tan 
GİRESUN 

İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Ziya Altmoğlu 
Nurettin Bulak 
Muhiddin Güven 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Şükrü Akkan 

[Çekim 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

İSTANBUL 
Tahsin Demiray 

[Oya kah 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 

Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
HTtldan Kısaya! 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 

MARAŞ 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

terler] 

İZMİR 
Şinasi Osma 

KÜTAHYA 
Sezai Sarpaşar 

Imıyarilar] 
AFYON KARAHISAR 

Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turguf, 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğiu 

Ahmet Tahtakılıç 
VAN 

İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgiu 

MUŞ 
Sami öztürk 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAMSUN 
Hâmit Kiper 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramiz Karakaşoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

AÖRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özoan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaeıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 
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ANKARA 
İsmail Büstü Aksal 
Burhan Apaydın 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim " Sıtkı Hatip-
oğlu (Î.Ü.) 
ibrahim îmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdli Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
ihsan Ataöy 
Hasan Fehmi Boztepe 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Kesat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet. Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet TiritoğDu 

BİNGÖL . 
Halat Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadlir Yavuakan 
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BURSA 

İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Alhıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanoğlu 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatüı-k 
Hüdai Oral (B.)' 
Remzi genel 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu 
Recai îsıkenderoğlu 
Vefik Prmçcioğlıı(B.) 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Fahir Giritlioğln 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
| Hüsamettin Atabeyli 

Sadık Perinçek 
Nadi Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Adnan Şenyurt 
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ESKİŞEHİR 

Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
(I.) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Neomeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan j 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Sadettin Bilgiç 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Berfcan 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahıir Burak 
Ömer Zekâi Dorman 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem (I.) 
Vahyi. özarar 

Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı TeMnel 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

IZMIR 
Mehmet Ali Aytaş 
Şeref Bakşık 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğ'lu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
Mekki Keskin (Bşk. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özlen 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettira Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet inönü 
(Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
AJnöy»pff TCnlr'Hı 
1̂ 1 Liöii K7b JYUJY1 t i 

TTIITTPTYI TCnluıt 
J.JLU1 i v i l i IVUUClt 

HMmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Hassan Fehmi Evliya 
Enver Kaplan 
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MARDİN 

Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
llalit Fikret Aka 
Ramazan Demiraoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Yusuf izzettin Ağaoğlıı 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fua d Sirımen (Başk a n) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Ekrem Alican 

[Açık ü 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
istanbul 1 
Kocaeli 1 
Manisa 1 
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Nuri Bayar 
Muslihittin Güner 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Bahri Cömert 
Fevzi Geveci 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Cevdet Aydın (I.) 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
Sebati Hastaoğlu 
Oevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

yelikler] 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 9 

Orhan. Öztrak (B.) 
TOKAT 

Zeyyat Kocamemi 
Reşit Önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

VAN 
Şükrü Kösercisoğlu 

YOZGAT 
ismail Hakkı Akdoğar 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Suphi Konak 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 3 ncü 

defa verilen oylar. 

(Tasarı kabul olunmuştur.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu' 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHÎSAR 
Halûk Nur Baki 
Teli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Rıza Polıat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
tsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
ibrahim tmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Kog 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
241 
166 
69 
6 

200 
9 

[Kabul edenler] 
BÎTLÎS 

Müştak Okumuş 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
tödip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 

DENÎZLÎ 
tsmail Ertan 
İbrahim Kocatürk 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
llhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

Naoi Yıldırım 
ERZURUM 

Cevat Dursunoğlu 
(riyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalçılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naîrc. Tirali 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
İhsan önal 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fahrettin Kerim Göka> 
Hilmi Oben 

Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhaıı 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan • 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avui Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet. Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrah üan Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR < 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 
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KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kır ay 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatib-
oğlu 
Hurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlıı 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osikay 

ADANA 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşa 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
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NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
NİĞDE 

Asım Eren 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naiım Hazinecin r 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
ti yas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Oemril Karahan 

BALIKESİR 
Miithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 

26 . â . İ964 Ö : 4 
Ha§im Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çelte'kli 
ibrahim Göker 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 

Remzi Şenel 
DİYARBAKIR 

Alp Doğan Şen 
EDİRNE 

Talât Asal 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
ERZURUM 

Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 

Kudret Mavîtan 
GÎRESUN 

ibrahim Eteni Kılıçoğlu 
HATAY 

Ali Muhsin Bereketoğlu 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereieoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 

'Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilei 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demlî'ay 
Ömer Zekâi Dorman 

İZMİR 
Muzaffer Döşemeci 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osıma 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Sabri Kesıkin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdem ir 

KOCAELİ 
Haklan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

[Reddedenler] 
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MANÎSA 

Neriman Ağaoğlu 

Nusfret Köklü 

Hilmi Okçu 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Refet Aksoy 

Sadi Pehlivanoğlu 

SAMSUN 

Hâmit Kiper 

Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen . 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

ANKARA 
İhsan Köknel 

ARTVİN 
Nihat Ata 

ABANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
CavitOnû 

ADIYAMAN 
Mahmut Denk 
AFYON KARAHtSAR 
Şevki Güler 
Melanet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şüfkrü Yüzbagıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I. Ü.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Ztihtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ümer Eken 
Nazmi Kerianoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osman Avoı 
Saf&t Eminafcaoğlu 

[Çekinserler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
KIRKLARELİ 

Fikret Filiz 

[Oya kattlmtyanlar] 

MUÖLA 
Adnan Akarca 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

AYDIN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Eyliyaoğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddılk Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil İnal 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE " 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Necmi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Rccai I&kenderoğlu 
Vftfik Pirinçeioğlu (B) 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satar (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(t) 
Muzaffer Canbolat • 
Ali İhsan Göğüs (B.) 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettdn Er'kmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlıı 

HATAY 
Abdullah Cdlli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan (î.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Küıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Mahmut Rıza Bertau 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarh 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 
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ÎZMÎR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlıı (B.) 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERÎ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Hal i l özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 

M. Meclisi B : 63 
irfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı. 
M ekki Keskin (Bşk.V.) 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
B. Avtıi Akşit 
Mu re t tin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
ismet inönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karakücük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
ilhan Tekinalp 

26 . 2 . 1964 O : 4 
MUŞ 

Sait Mutlu 
NEVŞEHİR 

Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Nuımanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğımletnir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Eıkrem Alic'an 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın (t) 

SİNOP 
Mahmut AlicanotHu 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Rahmi Günay 
rfebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
lüıkrom Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet şener (I) 
Kâmurarı Ural 
Ali Rrxa Fzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroeran 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıl'ıç 

VAN 
Muhlis Görcntaş (İ.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoga 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoir 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
istanbul 
Kocaeli 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 

tfo> •' d ^ f l * - - • 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanun tasansma 3 ncü defa verilen 

oyların sonucu 

(Tasan kabul olunmuştu!'.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlıı 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpaçıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Ecevit 
İbrahim tinirzalıoğlu 
thsan Köknel 
Emin Paksüt 
llyas Seçkin 
Abdülh&k Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 250 

Kabul edenler : 163 
Reddedenler : 7 9 
Çekinserler : 8 

Oya katılmıyanlar : 191 
Açık üyelikler : 9 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Süreyya Koç . 

BİTLİS 
Müştak Okumug 

BOLU 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin îneioğlu 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Fahrettin Kerim Gökay 
Hilmi Oben 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
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Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Bay dur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NİĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 

ADANA 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydınger 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 

Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
il yas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 
Haşirn Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 

BALIKESİR 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 
Fuat Ümit 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
ibrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 

Ilhami Ertem 
ELÂZIĞ 

Naci Güray 
ERZURUM 

• Tahsin Telli 
ESKİŞEHİR 

Aziz Zeytinoğhı 
GAZİANTEP 

Kudret Mavitan 
GİRESUN 

İbrahim Etem Kılıgoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğln 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanh 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü KÖsereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestüci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
ismail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytag 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürgat 
Şinasi Osıaa 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümügpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
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Hurreın Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

ARTVİN 
Nihat Ata 

BALIKESİR 
Ahmet îhsan Kırımlı 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
1b rahim Sıtkı Hatip-
oğhı (î. Ü.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
ismet Sezgin 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 

Hamit Kiper 
Osman Şahinoğlu 

SİVAS 
Güner Sarısözen 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

[Çekinserler] 
BİLECİK 

Orhan Tuğrul 
ERZURUM 

Nihat Diler 

İÇEL 
İhsan önal 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

[Oya kahlmıyanlar] 
BALIKESİR 

Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî îslimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil înal 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik înan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Hilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Neemi ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 

Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai îskenderoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Nazıııi Öz'Ogıü 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Ce] âlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali îhsan Göğüs (D.) 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

YOZGAT 

Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ZONGULDAK 
Rainiz Karakaşoğlıı 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferrulı Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Ilhanıi Sancar (T>.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlıı (B.) 
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KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
îsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Turban Feyzioğhı 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (13.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eri§ 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mefeki Kerkin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 
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MALATYA 

H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurl 
Mehmet Dol ikaya 
Ahmet Fırat 
ismet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlli an Teki naip 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

26 . 2 . 1964 O : 4 
NİĞDE 

Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

RÎZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Alulağ 
Eikrem Aliean 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveei 
Hüseyin Özalp (İ. Ü.) 

SÜRT 
Cevdet Aydın 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan Öztra'k (B.) 

TOKAT 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzrnıer 
Zeki Yağmurdereli 

URPA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Mııslih Görentas 
( l .Ü . ) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
îsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 
Erzurum 
Haıtay 
İstanbul 
Kocaeli 
Manisa 

Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

\'ekıin 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
M. K. Kücüktcpepmar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Özbay 
AFYON KARAHÎSAE 
Veli Başaran 

AĞRI 
Rıza PoJat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
1. Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent Eeevit 
tbrahim İmirzalıoğlu 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

BÎTLÎS 
Müştak Okumuş 

sonucu. 

Üye u y » 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinnerler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

(Tasarı kabul olunmuştu?'.) 
450 
250 
164 

78 
8 

191 
9 

[Kabul 
BOLU 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzıkaıı 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Abdurrahman Güler 
Faruk Küreli 

DENÎZLÎ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güidoğan 
Recai îtfkenderoğlu 

EDtRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Hürrem Müftügil 

^ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

edenler] 
ERZURUM 

Ertuğrul Akça 
Oevat Dursunoğlu 
Gıyasettdn Karaca 
Şeraf ettin Konu ray 
Adnan Şenyurt 

ESKİŞEHİR 
tbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin încioğlu 
Süleyman Ünüü 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çileniz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
NTecmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğ'lu 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Orhan Eyüboglu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
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Zeki Zeren 

IZMlR 
.şeref Bakşık 
Ziya llanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçm 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
ihsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 



KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirli oğlu 

MARAŞ 
Ha&an Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Tialit Fikret Aka 

ADANA 
Ahmet Savrun 
tbrahdm Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
ismail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman Bölükbaşı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 

M. Meclisi B : 63 
I NİĞDE 

Asam Eren 
ORDU 

Yusuf izzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Gül ey 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Cerito£lu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
llyas Kılıç 

SÜRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemil Karahan 

Reşat özarda 
BALIKESİR 

Mithat Şükrü Çavdar-
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çdbanoğlu 
Tbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
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I Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Kahmi Çeltekli 
ibrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumeuoğlu 

TOKAT 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ELÂZIĞ 
Naei Gür ay 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞ ANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazihar Arıkan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğla 

ibrahim Bulan alp 
VAN 

ihsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizam oğlu 
Celâl Sunguı 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

İSPARTA 
Ali ihsan Balımı 
Mustafa Güleügil 

İSTANBUL 
ibrahim Ab*k 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
ihsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

[Redde 
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KIRŞEHİR 

Memduh Erdem ir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gür'kan 
Cahit Yılmaz 

ANKARA 
ihsan KÖknel 

ARTVİN 
Nihat At* 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevsat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Mustafa Kemal Erkova/n 
Muhlis Ete 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu ( İ Ü . ) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut, 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlıı 

SAMSUN 
Hâin it Kiper 

[Çekinserler] 

BALIKESİR 
Ahmet ihsan Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

ERZURUM 
Nihat Diler 

İÇEL 
ihsan önal 

[Oya kahlmtyanlar] 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
ismet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolafk 
Kaya Bulul 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fenni Islimyeli (B.) 
Mehmet Tiritoğl* 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacı oğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
İbrahim öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk.V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi Ökten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Hüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğhı 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Piriçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Nazmı özoğul 

ELÂZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır (B.) 
öımer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilerin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
(t) 

Osman Şahinoğhı 
SİVAS 

Güner Sarısözen 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

Muzaffer Canbolat 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Nizam ettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Denmancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
oğuz Oran 
Sahabettin Orhor 
Naci öktem 
Ilhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
İsmail Hakkı Tekinel 
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Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Mallik Yolaç (B.) 

ÎZMÎR 
Osman Sabri A dal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Eagıp Gümüşpala 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlü (B.) 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Fethi Doğançay 
ismail Hakkı Yılanlı-
•oğlu 

KAYSERİ 
Tu r h an F e y z i o ğl u 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHtR 
Halil özımen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 

Kemal Ataman 
Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
ihsan Kabadayı 
Kadircan Kaili 
Mckki Keskin (Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Dclikaya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba

kan) 
Hal.it Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mammer Erten (B.) 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
A dn an Karakü çük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğiu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Tnırıaın Şahin (B.) 
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İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sa.it Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Haydar Özal}) 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Aı-if Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet (»üner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalcın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Mehmet Başaran 
Kâmran E\liyaoğlu 
Fevzi Gevoci 
Hüseyin Özalp (İ. Ü.) 

SİİRT 
Gevdet Aydın (I.) 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 

Mustafa Kaptan 
SİVAS 

Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Talisin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramh 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybu ra 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener (t.) 
K&muran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağın ünlere! i 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Alı met Tahtakılm 

VAN 
Muslih Görentaş (I. Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

[Açık üyelikler] 
Aydın 1 

F^u rum 1 

Hatay 1 

istanbul 1 
Kocaeli 1 

Manisa 
Mns, 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 

.__ 
0 

a > - * — 
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M. Meclisi B : 63 26 . 2 . 1964 O : 4 
Orman Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu tasarısme verilen oyların neticesi. 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepınar 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
Bülent, Ecevit 
İbrahim îmirzalıoğîu 
îhsan Köknel 
Emin Paksüt 
îlyas Seçkin 
Ab'düılhak Kemal Yö
rük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 
Nihat Su 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 

BALIKESİR 
Süreyya Koç 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 256 

Kabul edenler : 165 
Reddedenler : 85 • • 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıy anlar : 185 
Açık üyelikler : 9 

(Kanun kabul edilmiş ti v.) 

[Kabul 
BİTLİS 

Müştak Okumuş 
BOLÜ 

Ahmet Çakmak 
BURDUR 

Fethi Çelik'baş 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Cevdet Perin 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Rahmi inceler 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Recai Iskenderoğlu 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 

edenler] 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Hüseyin Incioğlu 
Süleyman Ünlü 

GÎRESUN 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Orhan Eyüboğlu 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Vahyi özarar 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 

Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
îhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KONYA 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Fakih Özfakih 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 

MANİSA 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nahit Yenişehirlioğlu 
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MARAŞ 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDÎN 
Mehmet Ali Arıkan 
Şevki Aysan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 

NÎĞDE 
Asım Eren 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Ata Topal oğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

ADANA 
Ahmet Savrun 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanlı 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 

AMASYA 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Osman ıBölükbaşı 
Ferhat Nuri Yıldırım 

ANTALYA 
Hasan. Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Reşat özarda 
İsmet Sezgin 

M. Meclisi B : 63 
SAMSUN 

Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
llyas Kılıç 

SİİRT 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Cemal Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Gün ay 
Ahmet Kangal 
Reşat Turhan 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

BALIKESİR 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BOLU 
Turgut Çulha 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Mustafa Tayyar 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
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Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Kocam emi 
Reşit önder 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Nazmi ökten 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağ;m 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 

DİYARBAKIR 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Ilhami Ertem 

ELÂ?TĞ 
Naci Güray 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Ali Köymen 

GÜMÜŞANE 
Sabahattin Savacı 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Ziya Altmoğlu 
Mahmut Rıza Bertan 

Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

Nurettin Bulak 
Tahsin Demiray 
Ömer Zekâi Dorman 
Muhiddin Güven 
İsmail Hakkı Tekinel 

İZMİR 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
İhsan Gürsan 
Nihat Kürşat 
Şinasi Osma 

KARS 
Necmettin Akan 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Ahmet Gürkan 
Cahit Yılmaz 

[Reddedenler] 
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MANİSA 

Neriman Ağaoğlu 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

* MARDÎN 
Esat Kemal' Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

MUŞ 
Sami öztürk 

ORDU 
Refet Aksoy 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 

Hami Tezkan 

SAMSUN 

Bahri Cömert 

Hâmit Kiper 

Osman Şahinoğlu 

SİVAS 

Güner Sarısözen 

TOKAT 

Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 

Ahmet Fuat Ak 

[Çekinserler] 
ARTVİN 

Nihat Ata 
BALIKESİR 

Ahmet îhs* m Kırımlı 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

İÇEL 
ihsan önal 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğlu 

I Oya kattlmty anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Kasım Gülek 
Cavit Oral 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
AFYON KARAHİSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
İsmail Gence 
İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (t.Ü.) 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî lsli'myeli (B.) 
Mehmet Tiritoğlu 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Kemal Demir (B.) 
Kâmil inal 
Fuat Ümit 

BURSA 
İbrahim Öktem (B.) 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Şefik inan 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşjk.V.) 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 
Necmi Ok ten 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
llüdai Oral (B.) 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Yusuf Azizoğlu 
Vefik Prinçcioğlu (B.) 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlettin Üzer (B.) 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
(î.) 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Mithat San 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erkmen 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Burhan Bozdoğan (I.) 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk.V.) 

Ratip Tahir Burak 
Saadet Evren 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci Öktem 
tlhaımi Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
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Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şükrü Akkan 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 
Ragıp Günıüşpala 
Saim Kaygan 
Mustafa Uyar 
LeJbit Yurdoğlu (B.) 

KARS 
Sırrı öktem 

KASTAMONU 
Avni Doğan 
Fethi Doğançay 
îsmaii Hakkı Yılanlıoğhı 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
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Selçuk Aytan 
İrfan Baran 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Mekki Keskin 
(Bşk.V.) 
Rüştü özal 
Faruk Sü'kan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delik aya 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başba
kan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten (B.) 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Kemali Bayazıt 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

MUĞLA 
Turan Şahin (B.) 
İlhan Te'kinalp 
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MUŞ 

Sait Mutlu 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Ata Bodur 
Arif Hikmet Onat (B.) 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Siraıen (Başkan) 
Ccvat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Mehmet Başaran 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 

SİİRT 
Cevdet Aydın (1.) 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Sebati Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener (i.) 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yağmurdereli 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ahmet Tabtakılıç 

VAN 
Muslih Görent'aş (t.Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat ' 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Erzurum 
Hatay 
İstanbul 
^'oeaeli 
Manisa 

[Açtk üyelikler] 
Muş 

Trabzon 

Zonguldak 

Yekûn 



Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

AUTMJIŞÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1964 Çarşamba 

Saat : 10.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - tKtNCt DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

X 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı (M. 
Meclisi 1/585; C. Senatosu 1/361) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 603; C. Senatosu S. Sayısı : 345) 

X 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı (M. Meclisi 1/591; C. Se
natosu 1/348) M. Meclisi S. Sayısı : 598; C. 
Senatosu S. Sayısı : 346) 

II SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME m 

ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-
RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BtR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonnu raporu ile 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonup raporu (M. Mec
lisi 1/587, C. Senatosu 1/379) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 596; C. Senatosu S. Sayısı : 336) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 2. — Devlet Üratme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile Devlet Üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe 
kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/583; C. Senatosu 1/357) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 594; C. Senatosu S. Sayısı : 347) [Dağıt
ma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 3. — Orman Genel Müdürlüğü 1964 yüı 
Bütçe kanunu tasarısı, ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Orman Genel Müdürlüğü 1964 
yüı Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 11/589; C. Senatosu 1/362) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 593; C. Senatosu S. Sayısı : 348) 
[Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

X 4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporuna dair 
Cumhuriyet Senatosu ve Karma Bütçe Komis
yon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 
C. Senatosu 1/359) (M. Mecüisi S. Sayısı : 604; 
C. Senatosu S. Sayısı : 394) [Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1964] 

X 5. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ile Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 
yık Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişik
liğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. 
Meclisi 1/590; C. Senatosu 1/358) (M. Meclisi 
S. Sayısı : 595; C. Senatosu S. Sayısı : 350) [Da
ğıtma tarihi : 13 . 2 . 1964] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - tKtNCt GÖRÜŞMESI YAPILACAK İŞLER 
B - BtRlNCt GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

tŞLER 



Dönem : 1 A A / 
Toplantı 3 " M İ L L E T M E C L l S l S. Sayısı : 0 U 4 

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/581; 

C. Senatosu 1/359) 

(Not : 0. Senatosu S. Sayısı : 349) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10 . 2 . 1964 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 3283 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 8 . 2 . 1964 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün 1964 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

E. Aka 
Cumhuriyet Senatosu 

Başkanı 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 2 . 1964 

Esas No": 1/581 C. S. 1/359 
Karar No: 378 

MİLLET MECLlSl YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosunun 8 . 2 . 1964 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen kabul olunan (Devlet 
Hava Meydanları Genel Müdürlüğünün 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı, ekli cetvelleri) ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Trabzon Milletvekili 

A. Ş. Ağanoğlu 




