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814:815 

III - [BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 
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1. — İstanbul Milletvekili Orhan Kabi-
bay'a 15 gün izin yerilmesi hakkında 
Başkanlık tezkeresi. (3/444) 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
865 

816,805 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/386; Cum
huriyet Senatosu 1/1170) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1481) 816,885,869 

A) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi : 816:864 

B) Maliye Bakanlığı Bütçesi 869:908 
2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlü

ğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe karma Komisyonu raporuna dair 

Sayfa 
Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet 
Meclisi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 
1/1163) (Millet Meclisi iS. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) 865, 

909:910 
3. — Devlet Hava Meydanları İşletme

si Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu ta
sarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/389; Cumhuriyet Senatosu 
1/1164) (Millet Meclisi ıS. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) 805, 

911:912 
4. — DHM. İşletmesi Genel Müdürlü

ğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvelinde değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısında 
yapılan değişikliğe dair Cumhuriyet Sena
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/376; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 274; Cumhuriyet Sena
tosu S. Sayısı : 1499) 865:866,913:914 
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5. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/441; Cumhu
riyet Senatosu 1/1200) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 288; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 1523) 866:867,915:916 

6. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Ba
kanlığı kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Sena
tosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkan-

BÎRİNGÎ OTURUM 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak: 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
Beden Terbiyesi 'Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının maddeleri kabul olun
du ve tümünün gelecek oturumda açık oya su
nulacağı bildirildi. 

Saat 14,45 te toplanılmak üzere Birleşime 
14,10 da ara verildi. 

İEİNGt OTURUM 

Hudut ve Sahiller Sağlık, 
Tekel, 
Devlet Üretme Çiftlikleri ve, 
Orman Genel müdürlükleri 1971 yılı Büt

çe kanunu tasarılarının tekrar açık oya sunu
larak oyların ayrımının oturum sonunda açık
lanan sonuçlarına göre kanunlaştıkları, 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısının ise, çoğunluk sağ
lanamadığından, tekrar oylanacağı bildirildi. 

lıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/442; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1201) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 289; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1524) 867:868,917:918 

7. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı 
kısmında değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları 
tezkereleri (Millet Meclisi 1/444; Cumhu
riyet Senatosu 1/1202) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 290; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1525) 868:869,919:920 

Köy işleri Bakanlığı ve, 
Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir 

süre görüşüldü. 
Saat 21,10 da toplanılmak üzere Birleşime 

saat 19,40 da ara verildi. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 

Müdürlüğü 1971 ^ılı Bütçe kanunu tasarısının 
maddeleri kabul olundu ve gelecek birleşimde 
tümünün açık oya sunulacağı bildirildi. 

26 . 2 . 1971 Cuma günü saat 09,00 da top
lanılmak üzere Birleşime aynı gün saat 01,00 de 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

Kemal Ziya Öztürh Enver Akova 

Kâtip 
Manisa 

M. Orhan Daut 

I - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Sözlü soru 
1. — Trabzon Milletvekili Ali Rıza Uzuner'-

in, ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, tek
nik okulların sanat enstitülerine dayalı olarak 
tedrisata devam edip etmiyeceğine dair sözlü 
soru önergesi, Millî Eğitim Bakanlığına gönde
rilmiştir. (6/179) 

Yazılı sorular 
1. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, Tür

kiye'de, düşünce inanç ve yayın kesiminde, 
yanlış ve çağ dışı değerlendirmenin yapıldığı 
iddiasına dair yazılı soru önergesi, Başbakanlı
ğa gönderilmiştir. (7/498) 

2. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'-
m, Keşan ilçesinde Kadıköy barajının yapılma
sı nedeniyle istimlâk edilen arazilere dair ya
zılı soru önergesi, Başbakanlığa, Bayındırlık, 

II - GELEN 

RAPORLAR 
1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun 
tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/441; Cumhuriyet Senatosu 1/200) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 288; Cumhuriyet Senato
su S. Sayısı : 1523) 

2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna 
dair Cumhuriyet Senatosu ve Bütçe Karma Ko-

Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanlıklarına gön
derilmiştir. (7/499) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, Diyarbakır'a yapılması düşünülen yatırım
ların ne zaman gerçekleştirileceğine dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/500) 

4. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'-
in, köy imam kadrolarının tahsis şekline dair 
yazılı soru önergesi, Devlet Bakanlığına gönde
rilmiştir. (7/501) 

5. — Afyon Karahisar Milletvekili Süloy-
man Mutlu'nun, Afyon Karahisar ilinin Emir-
dağ ilçesine bağlı bâzı köylerin selden korun
ması için hazırlanan projeye dair yazılı soru 
önergesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
na gönderilmiştir. (7/502) 

KÂĞITLAR 

misyonu başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/442; Cumhuriyet Senatosu 1/1201) (Mil
let Meclisi (S. Sayısı : 289; Cumhuriyet Senato
su iS. Sayısı : 1524) 

3. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair Cum
huriyet Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/444; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1202) (Millet Meclisi 
S. Sayısı : 290; Cumhuriyet Senatosu S. Sayı
sı : 1525) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 09,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlu 

KATİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşimini açıyorum. 

Bütçe görüşmelerine devam ediyoruz. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

X. — 1971 yılı Bütçe 'kanunu tasamı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
ddîr Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
m Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet 3îeclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) 

A) TURİZM VE TANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi görüşülecektir. Grupları adına söz alan 
saym, üyeler: Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Muallâ Akarca, Demokratik Parti 
Grupu adına Sayın İbrahim Abak, Millî Güven 
Partisi Grupu adına Sayın Hamdi Hamamcıoğ-
m, Adalet Partisi Grupu adına Saym Hasan 
Güngör. 

Şahısları adına söz alan sayın üyeler: Sa
yın Nuri ÇeHkyazıcıoğlu, Sayın Cevat Sayın, 
Saym İbrahim Cüceoğlu, Saym Ekrem Kan
gal, Sayın Kasan Tosyalı, Saym Enver Akova, 
Saym Vehbi Meşhur, Saym Ahmet Buldanlı, 
Saym Cengizhan Yorulmaz, Saym Baha Müder-
risoğlu, Saym Turgut Artaç, Saym Zekeriya 
Kürşajd. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlar
dır. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Saym Muallâ Afcarca'de, buyurun. (€. H, P. 
sıralarından alkışlar) Saat 09,05. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUALLÂ AKAR
CA (Muğla) — Saym Başkan, saym milletve
killeri ; 

Turizm Bakanlığının 1971 yılı Bütçe taşan
ları üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupu-

nun görüş, temenni ve tenkidlerini arz etmek 
istiyorum. 

Türkiye'nin ekonomik kalkınmasında ve 
sosyal gelişmesinde kullanmak zorunda olduğu 
kaynaklardan biri de hiç şüphesiz turizm po
tansiyelidir. Türkiye bugüne kadar kalkınma
sını yapamamış, az gelişmişlik vasfından kur
tulamamış bir ülkedir. Bütün çabalarına rağ
men bunu başaramamasının tabiî ki, çok derin
lere inen sebepleri vardır. Bugün «Mâmur ve 
müreffeh Türkiye» sloganına rağmen, hâlâ da
ha ekmeğimizin buğdayını; aşımıza kattığımız 
yağımızı, hattâ hastanelerimizde hastalarımıza 
verdiğimiz süt tozlannı dış memleketlerden it
hal etmekteyiz. 

Bugün döviz darlığımız vardır ve bunun sı
kıntısını çekiyoruz; hammadde temininde çeki
yoruz, dış ticaret dengesinde çekiyoruz. Ama, 
buna mukabil Türkiye'nin geniş ve güçlü tu
rizm potansiyeli vardır, bütün hedefimiz, bu 
potansiyeli biran evvel imkân dâhilinde mey
dana çıkartıp, bütün dünyada uygulandığı gi
bi, dış ticaret açığını mümkün olduğu kadar bu 
döviz ile karşılamamızdır. 

Turizm bugün görünmiyen bir ihracat, ba
casız bir sanayi halini almıştır ve birçok ülke
lerin ekonomilerinde dış ticaret dengelerini sağ
lamalarında ve kalkınmalarında önemli bir fak
tör olmuştur, örneğin, ingiltere'de dış ticaret 
açığının % 50 sini, Danimarka'da % 60 mı, 
Avusturya gibi küçücük bir ülkede % 76 smı 
Holânda'da % 86 smı karşılamaktadır. 

Bugün Holânda deyince, aklımıza süt ve ma
mulleri sanayii gelir. Oysa ki, turizm sanayim
den elde edilen gelir, bu sanayiden elde edilen 
gelirden çok daha fazladır. İsviçre deyince, 
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saat sanayii aklımıza gelir; halbuki saatin ih
racından elde edilen gelirlerden turizm gelirle
ri çok daha fazladır. Bütün ülkeler turizm ala
nında bu çeşit bir gelişme, ile, dış ticaret den
gelerinde, ekonomilerinde fayda yaratmakta
dır. Bu turizm kaynaklarından elbetteki Türki
ye de faydalanıp dış ticaret açığının önemli bir 
kısmını kapatmak zorundadır. 

Türkiye'deki durum nedir?... Dış ticaret açı
ğını kapatmak şöyle dursun, Türkiye'de turizm 
gelirleri yurt dışına çıkan turistlerin götür
dükleri dövizi karşılıyamamaktadır. Bugünkü 
durum budur. 

Sayın Turizm Bakanı, Senatoda yaptıkları 
konuşmalarda ve Bütçe Komisyonunda yaptık
ları muhtelif görüşmelerde seyahat hürriyetin
den ve Anayasanın 18 nci maddesinden bah
setmişlerdir. Elbetteki seyahat hürriyeti, bir 
memleket için temel haklardan biridir. Biz dış 
ülkelere seyahati kısıtlamak anlamına bu çeşit 
tenkidlerde bulunmuyorum. Seyahat hürriyeti 
elbette vardır; fakat 18 nci maddenin ruhunda 
ve son fıkrasında bulunan «Kanunlarla düzenle
nir» deyimi muvacehesinde döviz gelirlerimizin, 
döviz kaynaklarımızın, böyle aşırı derecede 
memleket ekonomisine zarar verecek şekilde 
harcanmasına karşıyız; düzenlenmesi taraftarı
yız Ve bunu arzu ediyoruz. 

Eiliyoruz ki; döviz gelirlerimizden en mü
himi 265 milyon dolar ile dış memleketlerde ça
lışan işçilerimizin geliridir. Diğeri de, çiftçimi
zin alınteri ile .ürettiği ürünlerimizin satışından 
elde edilen döviz gelirleridir. Bundan başka bel
li başlı bir döviz gelirimiz yoktur; yani mem
lekette gelen turistten gelirimiz yoktur ki, se
yahatimizi düzenlemekte bir tereddüt geçirelim. 
Bu işçilerin 7 kat yerin dibinde güneş ışığın
dan mahrum olarak kazandıkları dövizin, Pa
ris'te Piyer Kardin'in, Şanel'in maksi modasını 
takibetmek için, isviçre'nin Sent Morris'in da 
kayak yapmak için sarf edilmesine" karşıyız. 
Memleketimizde yüzlerce çeşit ameliyat yapılır
ken, (bu konuda gelişmiş imkânlarımız varken, 
gayet basit ameliyatlar için vatandaşlarımızın, 
hattâ sorumlularımızın, Elizabet Taylor'un yat
tığı kliniklerde ameliyat olup, dövizlerimizin 
israfına sebebolmalarına elbetteki karşı olaca
ğız ve bunların kanunlarla düzenlenmesine, dö
viz israfının engellenmesine memleketin men-
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faatleri, gerçekleri icabettirdi|j içiş taja&ar 
olacağız, ama hiçbir zaman seyahat hürriyetine 
karşı değiliz. Vatandaş rahatça seyahat ep̂ çejfc 
tir ve bu imkanı kullanıp, bilgisini, görgüsünü 
artıracaktır, Bu onun hakkıdır. 

Döviz kaybı mevzuunda hassas bir konumda-, 
ha vardır, ona da değinmeden geçmek istem^ro-

~rum. Bu da Hac seferleri içjn sarf ettiğimiz 
dövizdir. Hacca gitmek her Müslüman vatanda
şın hakkıdır, gidecektir ve bu haînkaten kiıt-* 
sal bir görevdir; ama bugün dört defa Hacca 
giden vatandaşlarımız vardır. Bunların gö
türdükleri dövizi açıklamak istiyorum; fakat 
bundan evvel en yetkili yüksek bir din görev-
lisinin yayınlamış olduğu bir broşür vardır, on
da diyor ki; «Bir defa Hacca gitmek dinünizce 
farzdır. Diğer seferler nafile Haç etmejkjdr* n% 
file Hac etmek de sevap kazanmak içindir» di
yor. «Bu sevap kazanmak memleketimizde, fa
kirlere kimsesizlere yardım etmek, okulsuz, su-, 
suz köylere yardım etmekle de mümkündür» 4i-
yor. O halde sevap kazanmak için memlekette 
imkânlar varken, illaki döviz sarf ederek dışa
rı gitmek de elbetteki memleketin menfaatleri
ne döviz bakımından zarar vermektedir. 

Şimdi bâzı rakamlar vermek istiyorum. Yurt 
dışına çıkan talebelerimize 1966 senesinde - ki, 
normal senedir - 4 milyon dolar verilmiştir. Şu
na mukabil Hacca giden vatandaşlarımız mem
leketten 7 milyon 640 bin dolar,Sarıya götür
müşlerdir. Sosyetenin de ̂ ötiirdüğü 7,5 milypn 
dolar. Aşağı, - yukarı 17, 18 milyon dolar dışa
rıya gitmektedir. 

Bugün dış turizm gelirleri ile memleketi&.di£ 
ticaret açığının kapanacağı ve ithalât kapasi
tesinin genişletileceği kanaatini taşıyan kimse
ler vardır, otoriteler yardır. Ancak, fiilîjspnuç- H 
lar, turizm gelirlerinin_, arzulanan oranda, .arfe-, 
mamış, hattâ plân hedeflerine dahi ulaşamamış; 
olduğunu göstermektedir. Plân hedefleri. jüe. t 
yıllık programlar arasında /bir revizyon jrapü^ 
dığı halde, yani plânın Öngördüğü hedeflerin 
Turizm Bakanlığınca gerçekçi bulunmayıp, M J . 
revizyona tabi tutulup, daha aşağıya mdirj3$jğl; 
halde, bu plân hedeflerine dahi ulaşılmamış-
tır. 

1967 senesinde Plânın önjgörüüğü 45*5 mil
yon dolarlık kısım buna rağmen bu revizyona 
tabi tutulmuş ve 24 milyon dolara indirilmiştir. 
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Buna rağmen gerçekleşen husus bugün bunu 
bulamamıştır; 9,5 milyon dolarlık bir açık var
dır. Turist sayısı; turizm gelirleri bakımından, 
turistlerin memleketimizde gecelemesi bakımın
dan, turist başına ortalama harcamalar bakımın
dan, yaratılan yatak kapasitesi bakımından, alt
yapı yatırımları bakımından, yani turizmi ilgi
lendiren bütün faktörler bakımından plân he
deflerine ulaşamamıştır. 

1969 senesinden bir tek misal vereceğim, 1969 
yılında 734 800 turistin geleceği tahmin edil
miş, buna mukabil 434 bin kişi gelmiştir, in
sanlar, en mütehassıs kişiler dahi tahminlerin
de yanılabilirler, ama 734 binle 430 bin*arasmda 
yüzde yüz bir fark vardır, bu kadar bir yanıl
ma oimamas, ioalbeder. 

Bugün bir turistin memleketimizde 9 gece 
kalması plânca öngörülmesine rağmen, turistler 
memleketimizde ortalama 4 - 5 gece kalmakta
dırlar. Bu 9 günü dahi gerçekleştiremediğimiz 
1909 senesinde 5 gün kalmışlar, 1971 senesinde 
10 gece kalması öngörülmüş, Biz daha 9 günü 
tahakkuk ettiremezken, bunun yüzde yüz artı
rılmasının gerekçesini bulmak biraz zordur. 

Bir kıyaslama yapacak olursak, bizde 5 gece 
kalan turist Yunanistan'da 9 gece kalmaktadır, 
İngiltere'de 18,5 gece kalmaktadır. 

Turist harcamaları bakımından da plânın he
defleri öngörülememistir. OECD nin yayınladı
ğı bir rapora göre Türkiye'ye gelen turistler 75 
ilâ 100 lira arasında bir para harcamaktadırlar. 
Haltouki aynı memleketlere mensup turistler Al
manya'da 10 bin liranın üzerinde, Holânda da 
10 bin liraya yakın bir para harcamaktaJdırlar. 
Turistin Türkiye'de para harcamamasınm el
bette sebepleri vardır. Turist büyük imkânlara 
belki burada sahip değildir, ama Danimarka'da 
Kopenhag'a bir Çiwoli vardır burası bir eğlence 
yeridir, yedisinden' yetmişine kadar bütün tu
ristleri ilgilendirir, içeriye girildiği zaman para 
bırakmamak imkânsızdır, izmir'de Fuarın bu
lunduğu parkta, istanbul'daki Sarayburnu Par
kında Ankara'daki Gençlik Parkında bu gibi 
eğlence yerleri düzenlenebilir ve turistin para 
harcaması için imkânlar sağlanabilir. Aynı şe
kilde Viyana'daki Keiser Hoff'a binlerce turist 
her gece girmektedir burada büyük bir orkestra 
Johan Straus'un valslerini çalmakta ve Straus 
devrindeki hayat turistlere yaşatılmaktadır. Tu-
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i rist «aman bu hayatı yaşıyayım» diye oraya ge
lip binlerce dolarlık dövizi bırakıp gitmektedir. 

Bizde de bu imkânlar sağlanabilir. 
iSize yakinen bir bölgeden misal vermek is

tiyorum; Marmaris'e, Bodrum'a gelen turistler 
dibe dalarlar balık tutarlar ve oradaki yerli 
halka balık satarlar ve oradan kazandıkları pa
rayla da yaşarlar. Şimdi bu memlekette turizm 
gelir sağlıyabilir mi? Buna imkân yok. Turiz
min gelir sağlıyan imkânlarını turizm politika-
siyle bağdaştırmak lâzımdır. Türkiye bugün 
OECD memleketleri içinde, 18 devlet arasında 
17 ncidir, sonunda gelen izlanda'dır, biz ancak 
turizmde bu balıkçı ülkenin önüne geçebilmişiz. 
Binaenaleyh, bırakınız italya'yı, Fransa'yı bir 
kenara, Paris'te devamlı olarak senenin her gü 
nünde 1 milyon turist vardır, italya'ya gelen 
turist sayısı Türkiye'nin nüfusu kadardır, her 
sene 31 milyon turist italya'ya giriyor. Bu dev
letleri bir kenara bırakalım, ama biz bütün Bal
kan Devletlerinden, Yunanistan'dan, Bulgaris
tan'dan, Yugoslavya'dan, Romanyatöan kat kat 
geride bulunuyoruz. Dediğim gibi, bir tek izlan
da'nın önüne geçebilmişiz. Buna mukabil Tür-
kiyeriin imkânları yok mudur? Her sene İngil
tere'den 5 milyon ingiliz yurt dışına çıkıyor ve 
bunların dünyada bıraktıkları para 300 milyon 
ingiliz lirası, bizim paramızla 8 milyar 640 mil
yon Türk Lirası. Almanya'dan 13 milyon Alman 
dışarıya çıkıyor 12 milyon Mark döviz bırakı
yor. Biz bütün bunlardan nasibizimi alamıyo
ruz. Bu turistlerin büyük bir çoğunluğu Akdeniz 
Bölgesini tercih etmektedirler, % 72 sini İtalya 
ve ispanya çekmektedir. Türkiye'nin bunlardan 
aldığı nasip ancak % 1 dir. Yunanis'tan dahî 
% 2 sini alıyor. O halde bu turistleri memlekete 
çekmek çarelerini araştırmalıyız. 

Avrupa'nın gelişmiş turizm ülkelerini bir 
yana bırakalım, Orta - Doğu ülkelerine dahi tu
ristler 500 milyon dolar bırakıyorlar, Afrika 
ülkelerine 250 milyon dolar bırakıyorlar, yani 
Türkiye'yi atlayıp Lübnan'a, israil'e, Mısır'a git
mektedirler. 

I Bu umumi panoramayı çizdikten sonra, Sa
yın Bakanın konuşmalarını okudum, hakikaten 
çok müstefit oldum ve hoşuma gitti. Tarihi ve 
tabiî güzelliklerimizi o kadar edebî bir lisanla 
ifade etmişler ki, duygulandım, fakat bütün bu 

I güzelliklere, tarühi imkânlara ve turistik potan-
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siyele rağmen, peki neden bizim turizmimizde 
bir gelir artışı olmuyor? Neden ekonomimiz di
ğer Balkan Devletleri gibi, Yunanistan gibi bir 
artış sağlamıyor? Esasen bunun üzerinde dur
mamız gereklidir. Tabiî ki, çok çeşitli faktör
ler var ama bunun sebebini ben size bir cümle 
ile ifade edeceğim. Bunun sebebi: Para, orga
nizasyon ve eğitim noksanlığıdır. Bu üç faktör 
üzerinde toplanmak lâzımdır. 

Turizm, biliyorsunuz tesis işidir. Bu, evve
lâ lalt yapı tesisleriyle başlar; yol, su, elektrik, 
kanalizasyon, hava alanları, ulaşım vasıtaları. 
Bundan «sonra üst yapı tesisleri geliyor; oteller, 
moteller, kampingler, bunun yanında eğlen
ce, spor tesisleri, lalış - veriş mahalleri ve bütün 
bunları şehirsel açıdan optimal şartlara göre 
yönetecek ve çalıştıracak personele ihtiyaç 
var. Garsonundan, kat hizmetinden, resepsiyo-
nistinden, metrdoteline kadar esaslı bir eğitime 
ihtiyaç var, bu da bilinen bir gerçek, neşriya
ta ve propagandaya ihtiyaç var. 

Bütün bunlar ne ile olacak? Para ile olacak. 
Turizm Bakanlığına ayrılan bütçeye bakıyoruz, 
bu para ile bu işlerin yapılması çok güç değil, 
hattâ imkânsız benim kanaatime göre. Yani, 
Turizm Bakanlığının bunu yapmamasından do
layı, Bakanlığın kıymetli mensuplarını Baka
nın şahsında tenkid etmek gibi (bir duruma 
düşmemek için bu hususu açıklamakla iktifa 
ediyorum. Nerede kaldı ki, Turizm Bakanlı
ğını ilgilendiren hususlar bu mevzuda % 8 i 
geçmez. Çünkü, yol meselesi Bıayındırlık ve 
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgili, trafik ve pasa
port işleri içişleri Bakanlığı ile ilgilidir. Diğer 
hususlar da meselâ Orman Bakanlığını, Köy iş
leri Bakanlığını, av sahaları bakımından ilgi
lendirmektedir. Bu hizmetlerin % 8 i Turizm 
Bakanlığında ise, % 92 si diğer bakanlıklara 
bölünmüş vaziyettedir. 

O halde görüyoruz ki, turizm bir bakan
lıktan ziyade bir Hükümet işidir. 

Sayın Bakanımız; «650 bin dolar bizim pro
pagandamız için para ayrılmıştır.» Halbuki Yu
nanistan sadece Londra'da 1 - 1,5 milyon dola
ra yakın bir parayı propaganda için harcıyor. 
Biz bütün dünya çapında 650 bin dolarla iş gö
receğiz, bu nasıl olacak» diyor. Bunu Meclis
lerde ifade etmekten ziyade, benim naçizane ka
naatim şudur ki, turizm bir Hükümet işi oldu

ğuna göre, bunu Bakanlar Kurulunda Hüküme
ti ikna edip onlara kabul ettirmek lâzımdır. 

Yunanistan bizden kaynak itibariyle daha 
üstün bir Devlet değildir, Yunanistan bir harb 
geçirmiş memlekettir, doğal kaynakları bü
tün tarihî faktörleri itibariyle Türkiye'den daha 
geridir. Buna rağmen Türkiye bunu gerçekleş
tiremiyor da, Yunanistan Londra'da 1 veya 1,5 
milyon dolar propaganda için harcıyorsa bunun 
sebebi üzerinde durmak lâzımdır. Yani, «Bi
zim paramız yok, biz bunu Türk Hükümeti ola
rak yapamıyoruz» gibi bir ifade kullanmak, her 
hade ben yanlış anlamadımsa biraz müşkül bir, 
durum. Eğer biz, hakikaten döviz ihtiyacımızı 
turizmden karşılıyacaksajk bunu kullanmamız 
lâzımdır. 

ikinci olarak, Türkiye'nin turizm politika
sında bâzı noktalara temas etmek istiyorum. 
Bugün bütün dünya, turizm politikasında küt
le turizmine ve sosyal turizme yönelmiştir. Ya
ni, bugün artık milyoner turistlerin Türkiye'ye 
gelip de para bırakması mümkün değil, zaten 
kaç tanesi gelecektir? Kütle turizmi, doğru
dan doğruya kalabalık kafilelerin Türkiye'ye 
gelip burada bol para bırakmaları, bundan da 
Türkiye'nin yararlanmasıdır. Türkiye'de bu 
çeşit taleplere cevap verecek tesisler henüz ki
fayetli değildir. Şahıslar adına kurulmuş bü
yük oteller vardır, bunlara büyük krediler ve^ 
rilmiş'tir. Ama turizmin en canlı olduğu za
manlarda dahi bunlar % 50 kapasite ile çalış
maktadırlar., 

Diğer bir husus da, sosyal turizme geçme
den evel kütle turizminde tavsiyemiz şu ola
caktır; Antalya ile izmir arasında Akdeniz ve 
Ege bölgesi sahilleri arasında çeşitli manzara
ları olan, çamlık ve güzelliği fevkalâde koyları
mız vardır ve bu koylarda ve sahillerde turis
tik tesislerimiz vardır, fakat kütle turizmine 
cevap verecek moteli, oteli, bungalow'u, cam-
pingi içinde olan eğlence yerleri, şehirleşmele
ri, yani rizottawn dedikleri yahut da buntawn 
dedikleri tesislerin kurulmasiyle imkân dâhili
ne girecektir. 

imkânları dağıtmaktan ziyade, turizm po
tansiyeli yüksek olan bölgelerde hizmetlerin yo-
ğunlaştınlmasına taraftarız. Zaten ikinci Beş 
Yıllık Plânda, da bu husus bu şekilde öngörül
müştür. Fizikî yerleşme plânlarına uygun bir 
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şekilde alt yapı tesisleri tamamlandıktan sonra, 
bu gibi turizmin entegre olabileceği ve bütün 
kütle turizmine imkân verecek şekilde tesislerin 
kurulması lâzımdır, 

Akdeniz'de Side, Manavgat, Sorgun; Ege 
Denizinde Kuşadası, Dilek Yarımadası gelişme 
bölgeleri yanında, büyük bir potansiyel taşıyan 
Datça Yarımadası gibi unutulmuş, fakat binler
ce turisti foarındırabileceik güçlü Knidas tarihî 
kalıntılarının yanında bütün tabiî kaynakları 
da ifade eden bu bölgede bu çeşit tesislerin ku
rulmasının çok uygun olacağı kanaatindeyim. 
O kadar ideal bir bölge ki, buralar, en sıcak 
gün ile en soğuk gün taraşında Datça'da 8 derece 
fark var. Senenin 10 ayında denize girilebilir, 
çeşitli av imkânları, balık tutma imkânları ve 
turist için lüzumlu bütün şartları haizdir. 

Turizm politikasında öne almamız icabeden 
diğer bir konu da; sosyal turizmdir. Bugün ça
lışan ve dar gelirli olanların öntasarrufla tatil 
yapmalarını sağlıyacak şekilde plânlanmış tu
ristik hareketler vardır. Türkiye bu potansiye
li de taşımaktadır, bundan yararlanabiliriz. 

Meselâ, Krupp Fabrikasının 10 bin işçiyi 
Türkiye'de dinlendirmek için vâki teşebbüsü 
1962 senesinde başarılamamış, organize edileme
miştir. Avrupa'da çalışan işçilerin tatil imkân
ları vardır, paralı tatildir, bunlar öntasarrufla, 
çeşitli kasalarla işveren ve işçi sendikaları vası-
tasiyle bol güneşi olan memleketlerde dinlenme 
imkânı ararlar. Türkiye'de bu sosyal turizmi 
geliştirdiğimiz zaman bundan da yararlanmak 
mümkündür. Sonra on bin kişinin, yüz bin ki
şinin gelmesi aynı zamanda tüketim ve üretimle 
de ilgili olduğu için ekonomiye daha geniş bir 
katkıda bulunmaktadır. 

Eğitim mevzuuna da değinmek istiyorum. 
Turizm mevzuunda eğitim, Türkiye'de çok 

kifayetsiz ve azdır. Halbuki eğitim bizim tu
rizmimizin âdeta altyapısıdır. Bunun üzerine 
ciddî şekilde eğilerek, garsondan başlayıp metr
doteline, idarecisine, yöneticisine ve diğer çalı
şanlara kadar hepsini bir eğitimden geçirmek 
lâzımdır. 

Türkiye'ye bu konuda çeşitli ehliyetli uz
manlar çağrılmıştır; bunlar çeşitli raporlar ver
mişlerdir. Bu raporlardan birisinde bir uzman 
şöyle diyor : 

«Bir motel bir haftada, ön günde yapılır!; 
bir otel bir senede inşa edilir ama, bir otel ve 
motelin içerisinde çalışan elemanı bu zaman 
zarfında yetiştirmeye imkân yoktur. Bunun ted
birleri daha önceden alınıp geniş bir eğitim 
programı hazırlanmalıdır.» 

Turizmin geleceği ile ilgili esas mesele, Av
rupalı turistlerin gelme arzusunda olup olma
dıkları değildir. Çünkü esasen böyle bir arzu 
vardır. Asıl mesele, Türkiye'nin bunları kabul 
edip memnun edebilecek duruma gelip gelmedi
ği meselesidir. 

Biz, elimizde propaganda için bol para olup, 
dışarıda propagandayı yapsak dahi, gelen tu
risti Türkiye kabul edecek durumda mıdır, de
ğil midir? Bu sene esas konu budur. 

Belgeli lüks otelde 100 yatak için 87 perso
nel kabul edilmiştir. Bugünkü imkânlar dâhi
linde eğitilmiş elemanımız kifayetli değildir. Sa
yın Bakan, «şu kadar kurs açtık» diyor, fakat 
bunları toplasanız, bu kurslara gidenler 800 -
1 000 kişiyi geçmiyor. Hilton Otelinde zannedi
yorum ki, 800 yatak için 1 500 tane personel 
çalışmaktadır. Demek ki, bir otele - zaten bel
ge olarak da 100 yatak için 87 personel kabul 
edilmiş - gelecek olan bu kadar turisti karşılı-
yabilecek, bunlara hizmeti görebilecek, idareyi 
görebilecek elimizde kâfi personel yok. Bunu 
yapmadan evvel personel yetiştirme çarelerine 
bakmalıyız. 

Her zaman tekrarlıyorum; âdeta bu mev
zuda üzülüyorum: Bugün 38 bin tane imam -
hatip okulu mezunu vardır. Benim bu okullara 
karşı olduğum şeklinde bir fikir aklınıza gelme
sin. Sayın Bakan; geçen sene Turizm Komisyo
nunda bunu söylediğim zaman; «Bu, Eğitim 
Bakanlığını ilgilendirir,» demişlerdi. Ama ken
dileri Hükümetin bir mensubudur; ben şahsın
da Hükümete hitabettiğimi kabul ederek konu
şuyorum. Bu 38 bin kişinin ancak 2 bin tanesi
nin kadrosu vardır; 36 bin tanesi işsiz, güçsüz, 
kadrosuz ortadadır ve Hükümet bu okulları aç
maya devam etmektedir. Buna mukabil turizm 
okullarımız yoktur. Bizim turizm okullarını bu 
geniş sahaya yaymak ve bol eleman yetiştirip 
turizm sahasındaki bu eğitim noksanlığımızı 
gidermemiz lâzımdır. 

Bodrum, Marmaris, Akçakoca, Alanya gibi 
turistik bölgelerde ailelerin büyük bir kısmı ev-
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lerini pansiyon olarak kullanmaktadırlar. îyi 
niyetli bu insanların hiçbir formasyonları yok
tur. Turist geldiği zaman ona nasıl muamele 
edileceğini dahi bilmezler ve turist bir defa 
geldikten sonra ikinci bir kere gitmek istemez. 
Bunları da kurslar açarak yetiştirmek gerekir. 
Holânda'da, Belçika'da, Almanya'da olduğu gi
bi, turistik aile işletmeleri hem aileyi bir yan 
gelir sağlıyarak bunların daha iyi bir standart
ta yaşamalarını temin edecektir, hem de Türki
ye turizmine büyük gelir sağîıyacaktır kanaa
tindeyiz. 

Zamanım kısıtlı olduğu için çok kısa geçmek 
zorunluğunu hissediyorum. Trafik düzensizdir; 
buraya fazla girmiyeceğim. 

Gümrük formaliteleri uzundur ve bıktırıcı
dır, fakat çok memnuniyet verici bir husustur; 
Gümrük ve Tekel Bakam bu hususta iyi tedbir
ler, olumlu tedbirler almıştır ve çok faydalı ol
muştur. Bunu burada arz etmeyi bilhassa va
zife biliyorum. 

Türkiye'nin Batı - Avrupa ve A. B. D. ile 
ulaşım imkânları çok kıttır, «charter seferleri» 
yoktur ve bu «charter hava alanları» turistik 
bölgelere yakın yerlerde, - yani yakın derken 
100 - 120 kilometre mesafelerde - çeşitli yerlere 
yapılmalıdır, bunlar noksandır. 

Dış turizm büroları mensuplarımızın ve bu 
işle ilgili arkadaşlarımızın kifayetli çalışmadık
larını diyemiyeceğim; fakat çalışmaları faydalı 
çalışma olamamaktadır. Meselâ, elimde bir ga
zete kupürü var. Burada çok iyi bir kaynak
tan bir haber var: Diyor ki, «İki yıldır Alman
ya'da, turizmin altın adamı olan Almanlar ta
nıtma bürolarına müracaat ettikleri zaman; 
(Broşürümüz yoktur, size bu hususta broşür ve
remeyiz.) demektedirler.» Bu, Köln'den bildiril
miş. Bir de «Uluslararası Turizm Kongresine 
Türkiye katılamıyor.» diyor, 5 Martla 15 Mart 
arasında. Tabiî ki bunun tahkik imkânım bula
madım. Gazete kupürünü kestim. Sayın Bakan
dan bilhassa bunu öğrenmek istiyorum: 5 Mart
la 15 Mart arasındaki Uluslararası Turizm Kon
gresine bütün dünya geniş bir kadro ile, bilhas
sa rakiplerimiz olan Balkan devletleri en geniş 
kadrolariyle katıldıkları halde, Türkiye buna 
neden katılamamaktadır ve bu fırsattan fayda
lanamamaktadır ? 

28 . 2 . 1971 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Akarca, iki dakikanız 
var. Konuşmamza devam edecek misiniz? 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — Grupu-
muzun on dakikalık süresini de kullanacağım 
efendim. 

Bir de Turizm Bakanlığının reklâm mevzu
unda bastırdığı broşürlerden bahsetmek istiyo
rum. 

Şimdi elimde Danimarka'nın Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığı tarafından basılmış bir 
broşür var. Arkadaşlarım bakabilirler. O kadar 
pratik, o kadar düzenli ve o kadar rahat ki, tu
ristin bunun içerisinde arayıp da bulamadığı 
hiçbir mevzu yok. Ben bu broşürleri Danimar
ka'dan, Holânda'dan, Almanya'dan, Avustur
ya'dan ve her taraftan topladım. Oradaki Tu
rizm Bakanlıkları yetkilileriyle de konuştum; 
mesele, şu broşürün maliyeti sıfır... Ona muka
bil bakıyorum ki, bütçede bizim bastırdığımız 
broşürler için, aklımda kaldığına göre, 6 milyon 
lira para verilmiş. 

Meselâ şimdi burada bu broşürlerden bir ta
nesini ele alalım: Benim kanaatime göre bu bro
şür, adtâ bunu basan matbaanın bir reklâmı. 
Kuşe kâğıt üzerine basılmış... Baskı gayet ne
fis. «Aaa bu matbaa çok iyi baskı yapıyor» di
ye bir kanaat hâsıl ediyor bizde. Ona mukabil 
içinde üç tane resimden başka hiçbir bilgi yok. 
Maliyeti de çok yüksek kanaatime göre. 

Halbuki Danimarka'da basılan «Wanderful 
Kopenhagen» isimli broşürde, alfabetik bir sıra 
konmuş; bütün restoranları falan hepsi içinde, 
açıp aradığınız yeri buluyorsunuz ve oradaki 
meşhur yerlerin, otellerin, lokantaların reklâ
mını da koymuş. Reklâm paralariyle bu broşü
rün maliyetini sıfıra indirmiş. Bu gibi pratik 
şeyler için memleketimizde 6 milyon lira harcı
yoruz. Bütçedeki Hükümetin beş senelik icraatı 
üzerindeki kısıtlamaları yaptığımız zaman mu
azzam bir yekûn tutuyor. 

Turların organizasyon noksanlığı da Türki
ye'ye turizm bakımından çok şey kaybettirmek
tedir. Bâzı rakamlar vermek istiyorum : Lon
dra'dan Mısır'a 15 günlük turistik sefer; ye
me - içme, yatma - kalkma, gidiş - geliş hepsi 
içerisinde İngiliz parasiyle 60 sterlin. Aynı se
yahat İspanya'ya 28 sterlin. Ona mukabil Tür
kiye'ye yalnız gidiş ve geliş 120 sterlin... Şimdi 
28 sterlin varken; yeme içme dâhil Mısır gezisi 
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60 sterlin iken, sadece yol için 120 sterlin verip 
bu insanlar Türkiye'ye gelirler mi? Elbetteki 
gelmiyorlar. 

Almanya'nın en meşhur «Kaizerhoff Reise» 
turizm bürosu ilgililerden alâka görmediği için 
Türkiye'ye turlar tertiplememektedir ve bu se
ferlerin Türkiye'ye tertiplenemediğinin ikinci 
bir sebebi de kütle turizmine yönelmediğimiz-
dir. 

Bu organizasyon noksanlıklarının da gide
rilmesi lâzımdır. 

Altyapı tesisleri Türkiye'de noksandır. Hal
buki bizde milyonluk zengin oteller vardır ve 
yine ifade etmek istiyorum; yat limanları için 
bütçede milyonlarca lira tahsis edilmiştir. Buna 
mukabil, düşününüz Marmaris'te bir yat limanı 
olacak, Bodrum'da bir yat limanı olacak; ama 
her taraf kapkaranlık; belediyenin dar ve köh
ne imkânlariyle elektrik yok, kanalizasyon yok, 
sinek mücadelesi yok... Turist oturup da kendi
sine bir bira ısmarladığı zaman yirmi sinek kal
kacak, otuz sinek oturacak... Burada yat limanı 
olması şüphesiz ki bir şey ifade etmez. 

Biz turizm politikamızda kütle turizmine ve 
sosyal turizme yönelerek Türkiye'nin döviz im
kânlarını çoğaltmak arzusunda mıyız, yoksa 
yatla gelecek olan milyoner turistlere bir hiz
met mi yapacağız? Ben bunu Bütçe Komisyo
nunda söylediğim zaman ve «Kaç tane yatlı tu
rist geliyor» dediğim zaman; üzülerek ifade ede
yim, Sayın Bakan bana bir rakam veremediler 
ve dediler ki; biz ileriye matuf yatırım yapıyo
ruz. İleriye matuf yatırım yapmadan önce alt 
tesisleri tamamlamamız lâzım. 

Sinek mücadelesi, kanalizasyonu, elektriği, 
yolu, suyu olmıyan bir memlekette yat limanı 
biraz lüks olur, fuzuli olur kanaatini taşıyoruz. 
Bodrum'a giden bir turistik yol vardır; iki ara
ba yanyana geçemez ve bol virajlıdır; her gün 
on tane turist kaza yapar. Üstelik de trafik po
lisi yoktur. Bu gibi organizasyon noksanlıkları
nı da tamamlamak icabeder. 

Bir de bu turizm meselesinde ulaşım mese
lelerine değinmek isterim. Meselâ, bizim iki ta
ne feribotumuz var. Ben bu feribota Brendizi'-
den bindim. Sırf göreyim ve Turizm Bakanlığı 
bütçesinde konuştuğum zaman bir hata yapmı-
yayım diye... Tabiî ki bu, Turizm Bakanlığını 
ilgilendiren bir mevzu değil. İnşallah seneye bu

nu Ulaştırma Bakanlığının bütçesinde konuşa
cağız. Feribota girdiğimden çıkıncaya kadar 
hatalarla dolu ve insanı bindiğine bineceğine 
pişman eden bir durum var. 

Danimarka'ya gidiyorsunuz; İsveç'e gidiyor
sunuz her şey mükemmel. Hiç aklınızdan geçir-
miyorsunuz; «Aman, ne olacak» diye. Uçan ge
miler var, 35 dakikada İsveç'e ulaşıyorsunuz. 
Hydro - fuel vapurlar sanki, kanatları var, de
nizin üzerinde âdeta uçuyor ve 35 dikakikada 
Danimarka'dan İsveç'e gidiyor. 

Burada turizm çok gelişmiştir, Türkiye'de 
belki bu yapılamaz diye düşünüyorsunuz; aşağı
ya iniyorsunuz, Napoli'yle Kapri arasında ka
yaların arasında kurulmuş - ki, kısır imkân
larla - o Kapri Adasının «Grotta Azura» (Mavi 
Mağara) sından başka hiçbir güzelliği dahi yok... 
Ama yüzlerce turisti, binlerce turisti o uçan ge
miler Kapri ile Napoli arasında götürüp getiri
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Akarca, otuz dakikayı 
da geçti efendim. 

MUALLÂ AKARCA (Devamla) — PeM, 
toparlıyorum efendim. 

iSayın Başkanımın ikazına uyarak sözlerimi 
toparlıyorum: Bütün mesele para, organizas
yon ve eğitim meselesidir. Fakat, burada yal
nız Turizm Bakanlığının değil, Hükümetin de 
umumi olarak turizm politikasında, lüks otel
ler, yat limanları yerine kütle turizmine ve 
sosyal turizme yönelen bir politika takibetme-
si lâzımdır. Nerede kaldı ki, son söz olarak onu 
da ifade edeyim: Bütün ricalarımıza rağmen, 
imar ve iskân Bakanlığının yetkili mütehassıs
larının Bodrum'daki yat limanının yerini uy
gun olmadığını buraya bir mimar, mühendis 
arkadaşı gönderip tetkik ettirmesini Bakan
dan rica etmemize rağmen; hiçbir yetkili git
memiştir ve Bodrum'un o canım güzel görünü
şü, şehrin mahallî karakterini turistte empoze 
©den görünüşü bu yat limanı dolayısiyle bozul
muştur ve Türkiye'deki bütün yat limanları 
için 38 milyon lira para harcanmıştır. 

Bütün arzumuz, Türkiye'de turizmin geliş
mesidir. Bu bütçenin sayın milletimize ve Tu
rizm Bakanlığının mensuplarına hayırlı olması
nı temenni eder, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Demokratik Parti Grupu adı
na Sayın Abak, buyurunuz. 

D. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ABAK 
(istanbul) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; 

Demokratik Parti Grupu adına Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş ve 
temennilerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunuyorum. 

Memleketimizin tabiî imkânları, tarihî eser
leri ve millî gelenekleriyle büyük bir turizm 
kapasitesine sahibolduğuna inanıyoruz. Geliş
miş bir turizmin, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal kalkınmasında, birçok ülkelerdeki mü
şahhas misallerde de görüldüğü üzere pek mü
essir bir rol oynıyacağı kanaatindeyiz. Bu iti
barla gerek dış gerekse iç turizmin günümü
zün icaplarına uygun bir şekilde geliştirilmesi 
yolunda bütün İmkânlar kullanılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm bugün ülkelerin kalkınmasında ve 

dış ödemeler dengesinde önemli bir rol oynıyan 
bir endüstri kolu haline gelmiştir. İspanya, 
Portekiz, Fransa, italya ve Yunanistan gibi 
Güney Avrupa devletleriyle Balkan ülkelerinin 
'bu yoldan büyük döviz kazançları sağladıkla
rı bir vakıadır. Uluslararası turizm hareketleri 
her geçen yıl daha büyük bir hız kazanarak 
gelişmektedir. 

1970 yılı sonunda 160 milyon kişinin turis
tik amaçlarla yer değiştirmiş olduğu ve bugün
kü gelişme devam ederse 1972 yılında 200 mil
yon kişinin turistik maksatlarla yer değiştire
ceği uluslararası resmî turizm teşekkülleri ör
gütü tarafından ifade edilmektedir. 1970 yılın
da aynı teşkilâtın yaptığı anket sonuçlarına 
göre ulaşım araçlarına yapılan harcamalar ha
riç uluslararası turizm hareketlerinden elde 
edilen toplam gelir 1970 yılında 17 milyar do
lara yükselmiştir. 1968 yılına oranla Avrupa 
ülkelerine gelen turist sayısında önemli artış
lar kaydedilmiştir. Bu artışlar Yugoslavya faa 
% 30,4, İspanya'da % 17,3, Portekiz'de % 13,2 
ve Fransa'da % 10 olmuştur. 

1970 yılında turizm faaliyetleri daha da 
artmış, Amerika ve Kanadatâan Avrupa'ya ge
len turist sayısında % 31 oranında bir artış gö
rülmüştür. 1969 yılında da 1968 yılına oranla 
Amerika ve Kanada'dan Avrupa ülkelerine ge

len turist miktarlarında da önemli artışlar vü
cuda gelmiştir. 

Bu ülkelerden 1969 yılında Yugoslavya'ya 
gelen turist sayısı % 40,3 Fransa'ya gelenler 
% 34,8 Yunanistan'a gelenler % 50,1 ispanya'
ya gelenler % 29,9 artmış olmasına jmukpbiil 
memleketimiz bu akımdan gereği şekilde istifa
de edememiş, artış % 15,9 seviyesinde kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
1969 yılında ispanya'ya gelen yabancı turist 

sayısı toplam olarak 21 682 091 olup aynı yıl
da italya'yı ziyaret eden yabancı turistlerin sa
yısı 31 201 700 dür. Fransa ise 1969 yılında 12 
milyon 100 bin turist çekmiştir. Yurdumuza ise 
1969 yılında gelen turist sayısı yalnız 626 398 
olmuştur. Diğer Avrupa ülkelerine göre Türki
ye'nin celbedebildiği turist sayısının ne kadar 
az olduğunu bu rakamlar açık bir şekilde ifade 
etmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1969 yılın

da Türkiye'ye 735 bin turist geleceğini tahmin 
etmiş olduğuna göre plân hedeflerinin çok al
tında kalındığı bir vakıa olarak görülmektedir. 
1970 yılı turizm bakımından Türkiye için talih
siz bir yıl olmuştur, kanaatindeyiz. Bu yıl Tür
kiye'de vukubulan kolera salgınının gelen tu
rist sayısına büyük ölçüde tesir ettiği ve ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında Türkiye'ye gele
ceği tahmin edilen 920 bin turist sayısının çok 
altında kalındığı inkâr edilmez bir gerçektir. 
Kolera'nm Türkiye'ye sıçramasına engel olacak 
tedbirleri gerekli ölçüde almak, (her mevzuda 
olduğu gibi) başarısını gösterememiş hükümetin 
Türk turizminin geleceğine vermiş olduğu zarar 
çok büyüktür. Turizm mevzuunda Türkiye'yi 
rakip olarak gören ülkeler bu hususu bol bol 
istismar etmişler ve etmeye de devam etmekte
dirler. Bu propagandaların zararlı tesirlerini 
giderecek yolda ne gibi tedbirler alındığını Sa
yın Bakandan öğrenmek isteriz. Yine Kolera 
salgını sırasında Türkiye'ye gelmiş ve gelmek 
arzusunu göstermiş turistlerin komşu ülkeler 
tarafından haftalarca hudut kapılarında bekle
tilmiş olması ve bu durum karşısında hüküme
tin göstermiş olduğu aciz, Türk turizminde 
uzun yıllar kapatılamıyacak ağır yaralar aç
mıştır. 
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Muhterem milletvekilleri, 
ISözlerime başlarken Avrupa'nın birçok ülke

lerinin turizmi bir endüstri haline getirmek su
retiyle dış ödemeler dengesini bu yoldan sağla
dıklarını ve kalkınma hamlelerini turizm gelir
leri ile desteklemek suretiyle başarıya ulaştık
larını zikretmiştim. Turistik imkânlar bakımın
dan memleketimizin .büyük bir potansiyele sa-
hibolduğu ve bu potansiyelin iyi kullanılması 
halinde memleketimize gelecek olan turistlerin 
sayısının büyük ölçüde artırılmasının ve bu tu
ristlerin bırakacakları dövizlerin her yıl büyük 
açıklar gösteren dış ödemeler dengemize olum
lu yönde etki yapacağı şimdiye kadar çok söy
lenmiştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımız 1960 yı
lından itibaren net dış turizm gelirimizin na
kıstan kurtularak zait değerlere geçeceğini ön
görmüştür. Ancak 1968 yılında dış turizm gelir
lerinin giderlerini karşılıyacağı, 1969 yılında 
lehte 5 milyon dolar, 1970 yılında 22 milyon 
'dolar, 1971 yılında ise 50 milyon dolarlık bir 
seviyeye yükseleceği öngörülmüştür. 

Halbuki plânın bu hedefleri tahakkuk etme
miş, 1968 yılında dış seyahat dengesi 9,3 milyon 
d'olâr, 1969 yılında 5 milyon dolar olarak aleyh
te kapanmıştır. 1970 yılında da dış seyahat den
gesinin aleyhte kapanacağı kolayca tahmin edi
lebilir. Bu rakamlar turizm politikasının arzu 
edilen ve plânda öngörülen hedeflere ulaşmakta 
yeterli olmadığının delilleridir. 

Sayın milletvekilleri, 
'Turizmin, dış ödemeler dengesini sağlıyacak 

bdr ihraç endüstrisi ve ekonomimize dinamik bir 
güç katar hale getirebilmek sadece Turizm Ba
kanlığının gerçekleştirebileceği bir hedef ola
maz. Bu hedef, ancak bütün resmî ve özel ku
ruluşların elbirliği ve işjbirliği yapması ile müm
kündür. 

'Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütün resmî 
ve özel kaynakların harekete geçirilmesi ile ko
ordinasyon görevini ifa etmelidir kanaatinde
yiz. 

Turizmden büyük gelir sağlıyan ülkeler da
ha ziyade orta gelir seviyesine sahip turistlere 
hitalbeder bir turizm politikası izlemekte ve bu 
sayede ülkelerine giren turist sayısının çok yük
sek rakamlara ulaşmasını ve binnetice bu turist
lerin memleketlerine büyük döviz bırakmasını 
sağlamaktadırlar. 
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Sayın milletvekilleri, 
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, Tu

rizm politikamızın temelini kütle turizmi teşkil 
etmekte olmasına rağmen, tatbikatın tamamen 
başka istikamette gelişmekte olduğunu müşahede 
ediyoruz. 1968 ve 1969 yıllarında teşvik tedbir
lerinden yararlanarak inşa edilen belgeli turis
tik tesislerin çoğunluğunun zengin turistlere 
hitabeder mahiyette tesisler olduğu görülmek
tedir. Zengin turistlere hitabeder nitelikte tesis
lere de elbette lüzum ve zaruret vardır. Ancak 
kifayetsiz malî kaynaklarımızla inşa edilen tu
ristik tesislerde ağırlığın daha ziyade orta ve 
dar gelirli turiste hitabeder mahiyette olmasın
da zaruret görmekteyiz. Büyük şehirlerin dışın
daki tesislerin ekseriyetinin yerleri ve vasıfla
rı itibariyle yaz ayları dışinda işletilemediği ve
ya çjok düşük bir kapasite ile çalışmak mecbu
riyetinde kaldıkları bir Vakıadır. Bu ise turiz
me yatırılan sermayeden gerekli ekonomik yara
rı sağlıyamama neticesini tevlidetmektedir. Tu
ristik tesislere belge verilirken yukarda arz ve 
izah ettiğimiz veçhile bu hususa çjok dikkat edil
mesine, dar malî kaynaklarımızın en iyi şekilde 
kullanılabilmesi ve turistik döviz gelirlerimizin 
artırılması bakımından zaruri giörüruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk parasının devalüe edilmesinin ülkemize 

gelen turistler bakımından Türkiye'yi cazip ha
le getireceği düşünülefbilir. Ancak, son yıllarda 
görülen devamlı ve büyük fiyat artışlarının de
valüasyondan sonra daha hızlı bir seyir takibe-
der olması bu cazibeyi süratle tesirsiz hale ge
tirmektedir. Turistler bakımından Türkiye'nin 
cazip bir ülke halinde kalabilmesi her şeyden 
önce fiyatlar seviyesinin sabit olarak muhafa
zasına bağlıdır. Memleketimize çıok miktarda 
turistin gelmesini arzu ediyor isek ülkemizin ta
biî ve tarihî güzelliklerinin propagandasını ge
rek dış ve gerekse içte iyi bir şekilde yapmak 
mecburiyetindeyiz. Yurdumuza gelecek olan tu
ristlerin ülkemize giriş ve çıkışlarında muame
leleri basitleştirecek ve gümrük kolaylıkları sağ
lıyacak mevzuat değişikliklerini süratle yap
malıyız. Turistlere ucuz, temiz ve emniyetli ika
met ve seyahat imkânları sağlıyacak tedbirlere 
'önem vermeliyiz. Turistlerin para bozdurmakta 
diğer ülkelere oranla büyük müşkülâta mâruz 
kaldıkları ve bu müşkülâtın memleketimize bı-
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rakacaklan döviz miktarını etkilediği de bir va
kıadır. Bu hususta son zamanlarda alınmış olan 
tedbirleri faydalı ve fakat yeterli bulmadığımı
zı belirtmek isteriz. Turistlerin her gün ve her 
saatte dövizlerini kolaylıkla değiştirebilecek
leri tedbirlere tevessül edilmelidir. Propagan
dası iyi yapılabildiği ve gerekli tesisler kuru-
kJbildiği takdirde, tabiatın yurdumuza cömert
çe bahşetmiş olduğu kaplıcalardan ve diğer sıh
hi imkânlardan turist ceJbetmek bakımından 
büyük ölçüde istifade e'dilebileceği görüşünde
yiz. 

Turizm için gerekli altyapı ve tesislerin bir
likte inşaasına çalışılmalıdır. Turist başına dü
şen döviz gelirinin artmasını temin için her sı
nıf turistin ihtiyacına cevap verebilecek tesis
lerin dengeli olarak yapımına dikkat edilmeli
dir. Türkiye'nin dış memleketlerde Turizm ve 
tanıtma sahasında en iyi şekilde temsil edil
mesi ve tanıtma imkânlarının artırılması icabe-
der. Turizm sanayiine kısıtlayıcı tesirler icra 
eden mevzuat ıslah edilerek gelişme kolaylaştı
rılmalıdır. Arkeolojik kazıların süratlendiril-
mesi ve mevcut kalıntıların lâyiki veçhile de
ğerlendirilmesine, tariJhî eserlerimizin korunma 
bakım ve restorasyonuna bütün modern teknik 
imkânlardan yararlanarak çalışılmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, turizmden büyük gelir 
sağlıyan ülkelerdeki tatbikat ve yurt gerçekleri 
nazarı dikkate alınarak tesbit edilecek bir tu
rizm politikasının, memleketimizde mevcut tu
rizm potansiyelini harekete geçireceği ve bu su
retle dış ödemeler dengemizin sağlanarak ekono
mimize canlılık yerebileceği kanaatindeyiz. 

Ancak, bu neticeleri elde edebilmek için bir 
tatbikatçı durumunda olan Turizm ve Tanıtma 
Bakanının zihniyeti değişmelidir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı, Bütçe Karma 
Komisyonunda, bakınız ne diyor, cümleyi ay
nen okuyorum, muhterem arkadaşlarım: 

«Her gün 5 kilometre yoldan su taşıyan in
sanlar varken, memleketin bir tarafına, memle
kete turizm clövizi yönünden döviz getirmek gi
bi çok haklı bir gerekçe ile de olsa, sosyal den
geyi eğmemek için yapamıyorsunuz daha fazla
sını. Ona içme suyunu götürmeden, ona yolu 
götürmeden, diğer tarafta tesis yapamıyorsu-
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nuz.» (A. P. sıralarından, «Biz de aynı kana
atteyiz.» sesleri) 

Siz aynı kanaatte olabilirsiniz. 
KEMAL KAYA (Kars) — Ben de o kanaat

teyim. 
İBRAHİM ABAK (Devamla) — Peki, 

Kemal 'Bey, zatıâliniz de aynı kanaattesiniz. Biz 
başka kanaat taşıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın hatip, Genel Kurula 
hitabedin, efendim. 

BAHRİ KARAKEÇİLİ (Urfa) — Birkaç 
ay evvelisi siz de aynı görüşteydiniz. 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Aynı ka
naatte değilim, muhterem arkadaşım. Ben, o 
partinin kurucusuyum, aynı kanaatte değilim. 
Siz, sonradan teşrif ettiniz. 

BAŞKAN — Rica ediyorum, müdahale et
meyin. 

İBRAHİM ABAK (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri,, muhterem arkadaşlarım; bu 
sözleri söyliyebilen Sayın Bakanın, türismi 
geliştirmek ve turizmden beklenen faydalan 
sağlamak yönünde gerekli tedbirleri alabile
ceğine inanmak mümkün değildir. 

Sayın Bakan, bahsettiği köylere suyu ve 
yolu süratle götürebilmek için, turistik imkân
lardan istifade yolunda, turistik tesis yap
masına ihtiyacolduğunun idraki içinde dahi 
değildir. Bu durumda rakamlar' zikrederek, 
turizm yönünden çizmiş olduğumuz karam
sar tablonun bu ellerde iyiye doğru gideceği
ne inanmaktayız. 

ıSayın milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı. 1971 yılı bütçesinin memleket ve 
milletimiz için hayırlı ve uğurlu olması temen
nisiyle hepinize saygılar sunarım. (Demokra
tik Parti iSiralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Hamdi Hamamcıoğlu, buyurun. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Sayın 
Başkan, yer değiştirdik, ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. Saat 10.00 
M. G. P. GRUPU ADINA İHSAN KA

BADAYI (Konya) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım ; 

Ben de Millî Güven Partisi Grupu adına, 
turizm bütçesi üzerinde görüş ve mütalâala
rımızı arz etmek üzere huzurunuza, çıktım. 
Turizm, bütün dünyada, bu imkânlara sahi-
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bolup da kullanmasını bilen memleketler için 
ileri sanayi dalından daha çok gelir getiren 
bir kaynak haline gelmiştir. Şunu çok iyi bi
lelim ki, turist; gittiği yerde kendi memle
ketinde gördüğünden başka şeyler germek is
ter. Gözünde, gönlünde, yiyiminde, giyimin
de, hafıza ve hâtırasında değişik izler, deği
şik ölçülerle mânalar bırakacak şeyleri arar ve 
onlara özenir. Kültür, sanat ve tarihî eser 
ve hazineleri görmek ister. 

'Bu kısa tablo içerisinde Türkiye olarak 
bütün bu zenginliklere en çok sahibolup da 
maalesef bunları değerlendiremiyen ve kul-
lanamıyan memleketlerin basında ıgelir'Z. Sebe-
bolarak da diyebilirini ki; maalesef bu işe çok geç 
başladık, özel ve tüzel örgütlerimizi iyi orga 
nize edip eğitemedik. Yalnız,, şuna şükrede
lim ki, bu işin artık önem ve. ehemmiyetini 
kavradık, anladık, inşallah gelecekte, mev
cut imkânlarımızı kullanıp bu yoldaki yağ, 
şeker, irmiğimizi karmasını bilen, 5yi helva 
yapan bir turist ahçı basısı oluruz. Temenni
miz, niyazımız bu. 

Türkiye tarM eserler, tabiî güzellikler ba
kımından çok zengindir ve bu varlıklar, tu
rizmin tükenmiyen anasermayesini teşkil eder. 
Türkiye, bu güzellikler bakımından - Cenneti 
'görmedik, ama - lâteşbin, Cennet kadar güzel 
bir diyardır. Türkiye, turistin ikinci olarak 
aradığı en tabiî varlıklarından olan, güneş, 
deniz, plaj, içme sulan ve ılıcaları bakımın
dan da dünyada en önde ve en ileri seviyede 
zenginliğe sahibolan bir memlekettir. Türkiye, 
hakikaten bir benzerini ve eşini başka diyar
da bulamryacağınız bir müstesna zenginliğe 
de sahiptir. Bir mevsimde 4 mevsimi olan, 7 
iklime ait her türlü meyva ve sebzesi bulu
nan, toprağının altı ve üstü tabiî zenginlikler 
ve tarihî eserlerle dolu bir memlekettir. Türki
ye böylece, gelmiş geçmiş devirlere kadar 
inersek, 32 kadîm devirlerin medeniyet eserle
rine sahibolan ve heyeti umumiyesiyle duvarı, 
kapısı, kilidi omuyan bir müze manzarasını arz 
eder. 

Fakat maalesef, bu dalda geç kaldığımız, 
doğal imkânlarımızı kullanamadığımız bir ger
çektir. Bu tarihî eserlerden mühimce kısmı da 
Selçuklu ve Osmanlı devirlerine aittir. Türk 
Milleti olarak bunlar, bizim turizmin yanısıra 

silinmesi, yırtılması mümkün okuyan millî 
pasaport ve hüviyetlerimizdir. Bunlara turizm 
anlayışı bakımından bakmaya mecbur olduğu
nuz gibi, her diyarda milletleri, değişmez hü
viyeti, silinip kazınması mümkün olmıyan pa-
saportlariyle bu tarihî hazineler, eserler temsil 
ederler. Bizim bunlara bu açıdan da bakıp, 
korumamız icabederken, üzüntü ile söyliyelim 
ki, ne eski çağ eserlerine, ne de Selçuklu, Os
manlı eserleri olan ecdat yadigârlarına iyi ba-
kamadığımız bir gerçektir, bunları hoyratça 
kullandığımız bir vakıadır. 

Anadolu'da ve Ege'de gezersek, yollar bo
yunda, köylerde ve kasabalarda maalesef eski 
çağa ait eserlerin tahribedildiğini, kıymetli sü
tun başlarının ve sütunların kırıldığını, çeşme
lerde, oda köşelerinde ve cami köşelerinde 
kullanıldığını üzüntü ile söylemeye mecburuz. 
Bu tahribattan bugünkü iktidarları değil, çok 
eski devirleri, mistik inançtaki katılıkları da 
söylemeye mecburum. Yeter ki, bundan öte 
bunların korunmasını bilelim; hem hazine olu
şu bakımından hem de turistik değerinin fazla 
oluşu bakımından. Bugün maalesef üzüntü ile 
söylemeye mecburuz ki, Anadolu'da pek çok 
yerlerde mezar ve höyük kazıcılığı ve hırsızlı
ğı halen şu anda dahi alıp yürümüştür. Bu hır
sızlama neticesi tarihî eserler devamlı olarak 
Türkiye'den Amerika'ya ve Avrupa'ya kaçırıl
maktadır. Bu kaçırılıştır ki, Avrupa ve Ame
rika müzelerinin resmî ve özel olanlarını bu 
kaynaklar doldurmaktadır. Bu ihmallerimiz 
yüzünden Dorak Hazinesi de maalesef, Türki
ye'den Avrupa'ya kaçırılmış durumdadır. Bu 
yolda daha ciddî tedbirlere, hiç kimseye mü
samaha etmeden, gözünün yaşma bakmadan, 
bunları koruma, kovalama, uygulama tedbirle
rine başvurmaya mecburuz. 

Ayrıca, bu eserlere sadece bakmak kâfi de
ğil. Uydurmasyon bakım ve onarım bunlarım 
hüviyetini ve değerini düşüreceğine göre, özel 
bir bakım ve uygulamaya, titr ve ihtisas sahi
bi kişilere bakımını ve onarımını yaptırmaya 
mecburuz. Diyeceksiniz ki; Kabadayı, bu tu
rizmle ilgili değil.» Turizmle ilgilidir. Zaten 
Turizm Bakanlığı tek başına, münferit olarak 
bu işi ve bu hizmeti yürütemez. Bütün dünya
da turizm, ilgili bakanlıklarla organize ve ko-
ordine halde yürütülür. Daha çok maarifle il-
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gili olan, ama turizmin kaynağını teşkil eden 
müesseseler olduğu için ileride ilgili bakanlık
larla koordine çalışmalar nazara alınsın; Ta
limat ve yönetmelikler yapılırken dikkate alın
sın, duygusuyla Millî Güven Partisi Grupu ola
rak arz etmeye çalışıyorum. 

Turizm bakımından maalesef, propaganda 
yönümüz zayıftır. Memleket içinde ve dışında 
turizmde geniş propaganda kampanyasına gir
meliyiz ve milletçe bir millî turizm seferberli
ğinin lüzum ve ehemmiyetine Millî Güven Par
tisi olarak inanmaktayız. Halkı uyarıcı ve eği
tici basının hizmetlerine, TRT nin hizmetlerine, 
radyonun hizmetlerine bu bakımdan eğilmeye 
mecburuz. Resmî eller, mesul kişiler de bunun 
yanında, turizm mevsimi başlamadan evvel, 
halkı ve ilgilileri çevresinde uyarıcı seminerler 
ve kurslar vermelidir. Bunun çok büyük değeri 
olduğuna kaanüm. Anadolu^da pek çok köylü
müzün, maalesef, bunları bilmediği için esM 
eserleri masumane tahribefctiğini görmüşüm-
dür, tanımadığı için bunlara kıymet vermediği
ni g'örmüşümdür. Fırsat düştükçe, gittiğimiz 
yerlerde onları uyardığımız zaman, zekî olan 
köylümüz bu eserleri muhafaza ettiği gibi, on
ları tahribeden eller uzandığında, demin bah
settiğim mezar ve höyük hırsızlıkları olduğu 
zaman resmî makamlara haber vermişlerdir. 
Daima bu tabloyu çizmenin, halkı uyarmanın, 
bu yolda açılacak kursların lüzum ve ehemmi
yetine biz inanmaktayız. 

Son yıllara kadar turizmde gideri çok, ge
liri az olan bir porte içinde iken şükredelim ki, 
son yıllar içerisinde sarf ettiğimizden daha ço
ğunu almaya başlamışızdır. Ama, bu tempo za
yıftır, yeterli değildir. İnşallah yan tedbirler 
alınırsa; bir özenme, bir imrenme içerisinde 
bahsetmiş olduğumuz tspanya, italya, Yunan
istan seviyesini, Türkiye'nin doğal imkânları ba
kımından, geçme şansımız bulunduğuna göre, 
onları geçeceğimize biz Millî Güven Partisi Gru
pu olarak inanmaktayız. 

Turizm gelirinde geri kalışımızın bir sebebi 
de, maalesef bize daha çok beleşçi turistlerin 
gelmiş olmasıdır. İlgili bakanlık, bilhassa beleş
çi turistler mevzuunda bir ciddî tedbire baş
vurmalıdır. İçişleri Bakanlığı ile Gümrük ve 
Turizm Bakanlığı bu beleşçi turistleri önleme
nin çarelerini mutlak arayıp bulmalıdır. 

Bu beleşçi turistlerden kastım ne? Beleşçi 
turistlerin bilim maksadiyle gelenlerine Millî 
Güven Partisi Grupu olarak müsamahalıyız. 
Ama, «Yörük sırtından kurban, ağanın cebin
den bahşiş» dağıtır gibi, Türk halkının cebin
den dilenerek, geçinerek gençliğin hal ve ahlâ
kım bozarak, onları uyuşturucu maddelere alış
tırarak, LSD ye varıncaya kadar gençlikte ah
lâk etkisi, uyuşturucu madde alışkanlığı yara
tarak başıboş gezen, yeye müzikli, Castro sakal
lı, favorisi inmiş, saçları omuzlara kadar orta
çağ dervişleri gibi sarkmış iğrenç kokan ö tu
rist midir, ne karın ağrısıdır, onların turist ol
madığını, bir mikrop taşıyıcı veba olduğunu, 
maddi - mânevi millî varlığımızda, gençliğimiz
de tahribat yaptığını burada Millî Güven Par
tisi olarak söylemeye mecburuz ve tedbir alın
masının zaruretini buradan, millet kürsüsünden 
millete, ilgililere duyurmaya mecburuz. Onla
rın, bizim tertemiz Anadolu evlâtlarını, pasapor
tuyla gitiği halde «kaçak işçi» diye kapılarda 
tuttuklarını, gizli yollardan girmek istiyenlerin 
de vurulduğunu geçen sene duymuşuzdur. On
lar, alınterini, bilek gücünü verip de ekmek pa
rası kazanmak duygusuyla giden evlâtlarımıza 
bu bed muameleyi yaptıktan sonra; kötülükler 
getiren, hal - ahlâk bozan, uyuşturucu madde
ler getiren, gençlik ahlâkında kötü boşluklar 
yaratan bu bitli turistleri artık memlekete sok
manın mânası olmadığını, sokmaya devam eder
sek sonunun fena olacağını ifade etmeye mec
burum 

Turist karşılamada bir ikinci mâruzâtımız 
da; talihsiz iki etken altında bulunmaktayız. 
Türk halkı tarihî gelenekleri, millî ve dinî duy
gusu icabı hakikaten misafirperver, rikkat ve 
şefkat sahibidir. Arasıra duyduğumuz kötü hâ
diseler devede kulak denecek kadar, harmanda 

*dane denecek kadar ehemmiyetsiz ve kifayet
sizdir. Halkımız, gelen yabancı turisti misafir
perverlik duygusu içinde bedava ağırlıyor, bu 
da millî geliri kurutmaya, kıtlığa vesile oluyor. 
Halk bu mevzuda da uyarılmalı.. İkinci* talih
siz etkenimiz de, bu kadar misafirperverlik 
duygusuyla, halkımız hiç para almamak yolunu 
tutarken, bir kısım bezirganlar da, soyguncu tu
rist karşılama anlayışında olanlar da, maale
sef turisti; parası bitmiyen, sonsuz serveti olan 
insan anlayışı içerisinde ağır tarife ile, ağır üc-
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retlerle kazık atıp soymaya kalktığı da bir va
kıadır. Bu mevzularda ilgili bakanlıkların, il
gili mercilerin daha uyanık olması zaruridir. 

Şimdiye kadar anlatmaya çalışmış olduğu
muz tarihî, tabiî, doğal imkân ve güzellikler ya
nında turist, gitiği yerde iyi servis, tem is ba
rınma yeri, iyi yol ve emniyet ister. îyi servis 
bakımından maalesef servislerimiz personel ba
kımından zayıftır. Barınma yerleri olan otel 
ve motellerimiz hem yatak bakımından, hem de 
temizlik bakımından kifayetsizdir. Yollarımızın 
iyi olan yerleri var, buna şükrederken, şükürle 
anarken maalesef izdihamlı ve mühim olan mer
kezlerde tek istikamette değil, çift istikamette 
yollar yapılmasının turizm bakımından da öne
minin büyük olduğunu burada arz ederim. Bu 
saydığımız kısa özetler içerisinde bu hususlar 
üzerinde titizlikle durulmalı ve diğer bakanlık
larla çalışmalarda koordinasyona daha çok önem 
verilmelidir. 

Türkiye'de biz, Millî Güven Partisi Grupu 
olarak, dil bilen turizm polisinin ihdasına inanı
yoruz. Dil bilen turizm polisinin ihdasının, mem
lekette turizmde 'doğan huzursuzlukta Ibfiraz ev
vel anlatmaya çalıştığım nedenlerin silinip yok 
edilmesinde büyük hizmetler edeceğine kaaniiz. 

Ayrıca çeşitli dil bilen turizm rehberlerimiz 
kıttır, azdır, Bunları, bakanlık bir zamanlar 
kurslar açıp yetiştiriyordu, galiba son yıllarda 
tavsadı. Bilhassa gençlerden, dil bilenlerden bu 
maksada uygun olanlarının yetiştirilmesinde, 
Millî Güven Partisi Grupu olarak, fayda gör
mekteyiz. 

Gümrük muamelelerine iştirak eden arka
daşlarım söylediler, geçen gün Gümrük ve Te
kel Bakanı muhterem arkadaşımız da burada 
anlattılar, memnun olduk; yer yer turistlerin 
kapılardan girerken, «Gümrük muamelesi» de
yip, cehennemi bir azap çektiğini, iğneli beşik
te gibi ıstırap içerisinde sıkıntı çektiğini duy
maktayız. Bu kadar sıkıntılı ve azaplı bir güm
rük muamelesi Türkiye'ye turist getirmez, ge
lenler de, bir zamanlar olduğu gibi, kaçar, di
reksiyon kırar Yunanistan'a gider. înşallah, Sa
yın Bakan vaatlerini yerine getirirse, turist 
Türkiye'ye daha kolay girerse, bu tedbirlerin, 
turist miktarının artışına imkân vereceğine ina
nıyoruz. 

Bilhassa turistin fazla geldiği mevsimlerde 
daha müstesna, olağanüstü tedbirlerin alınması 
zaruretini de burada itiraf etmeye mecburuz. 

insan yapısıdır bu, «Çocuk bile sevildiği ye
re gider» derler. Çocuk kim tarafından güler-
yüz görür, kim okşarsa ona gittiğine göre, bü
yükler de öyledir, insan yapısı bakımından. Tu
rist de her şeyden evvel güleryüz ve tatlı dil 
görmek ister. Maalesef, bunu Millî Güven Par
tisi Grupu olarak, açıklamaya mecburuz. Bıra
kınız turisti, hepimiz dahi büyük şehirlerde, lo
kantalarda, otellerde gezdiğimiz zaman güler
yüz ve tatlı dil kullanan personele az tesadüf 
etmişizdir. 

Yattığı yer nur olsun, Atatürk söylemiştir : 
«Türk milletine her şeyi öğrettim de garsonlu
ğu öğretemedim» demiştir. 

Bugün şunu iyi bilelim ki, lokantacılık, otel
cilik artık bir ekoldür. Bu ekolün hakkını ver
mek gerektir. Bu hakkı vereceklere bu ruhsat 
verilmeli. Bu hakkı veremiyen, yüzü gülmiyen, 
majıstır sopası arkasından .«arkan, Prusya ar
tığı bir kumandan edasında olan kişiler elbette 
ki, turizmin gelişmesine ve turizmi kendine çek
mekte, hizmet etmekte yararlı değil zararlı ola
cağına göre, turistik belge alanların da tip ve 
tavrma ve bir ekol olan bu sanattaki kişilerin 
elyak olup olmadığına bakılmanın lüzum ve za
ruretine biz inanmaktayız. 

Turizm sanayii maalesef Türkiye'de derme 
çatma bir hava içerisinde, sabır içerisinde ge
lişmektedir. Buna daha çok önem verilmeli, iş 
imkânları az olan semtlerde el ve ev sanayiinin 
gelişmesine fırsat vermeli ve bu imkânları sağ
layıcı bir reorganizasyon kanunu da kısa süre 
içerisinde çıkarılmalıdır. 

Türkiye turizm bakımından bütün dünyada 
mevcudu olmıyan, bir eşi ve benzeri bulunmı-
yan ılıcalar ve kaplıcalar bakımından büyük 
doğal imkânlara, kaynaklara sahiptir, fakat 
maalesef bunu iyi değerlendiremiyoruz. Ta Bi
zans, Roma devrinden beri bu kaplıcalar Ana
dolu'da işletilmiştir. Hâlâ pekçoğunda o devir
den kalma eser artıklarını ve kubbeleri dahi 
bulabilirsiniz; Ilgın kaplıcalarında olduğu gibi. 
Bu dalı dahi turizmde iyi işletsek, turizmin tü
münden gelenin birkaç misli bir varlık, bir dö
viz geleceğine biz, Millî Güven Partisi Grupu 
olarak, inanmaktayız, Avrupa 'daki kaplıca-
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ların hiçbirisi Türkiye'deki ılıcaların kıymet ve 
değerine sahip değildir. Bizdekilerin tıbbî de
ğeri olsun, sıhhata yararlılığı olsun hepsinden 
«çek üstündür. Ancak ve ancak değerlendir
mesini, reklâmını ve bize gelecek misafiri, tu
risti kar^Aıyacak servisleri, imkânları kurama-
mam4* aleyhimize olmaktadır. Bunun da tu-
*iMnde büyük bir ehemmiyeti olduğunu bilerek 
rona göre tertibat almalıyız. 

Türkiye'de turizmin gelişmemesi ve bu im
kânlar derecesinde orantılı olarak turist gelme
mesinin bir sebebi de şudur: Ben hariciyeden 
şikâyetçiyim, hariciyeden. Türk hariciyesi tıpkı 
Osmanlı devri hariciyesi gibi bir kalem efen
diliği edası içerisindedir. Gidersin, yüzüne bak
maz, izahat istersin vermez, burnu düşse yer
den almaz bir gururun içerisindedir. Bütün 
»dünyada en zengin memleketlerde dahi hariciye; 
ibugün hariciye görevinin hemen yanısıra, ondan 
'çok daha evvel ekonomik, iktisadi problemleri 
birimci plânda ele almış ve bir ticaret ataşesi gi-
M çalışmakta, bir bezirgan duygusu içerisinde iş, 
hizmet görmekte, memleketine döviz sağlama
nın yolunu, çaresini aramaktadır. Bizim harici
ye mensupları ise maalesef bu klâsik anlayıştan, 
kalem efendiliği anlayışından kurtulmuş değil
dir. Odasından çıktığını göremezsin, fıs fıs fıs 
ütülü pantolonunu fiskelediğini görürsün, ama 
ibuna ait hiçbir emek, hizmet sarf ettiğini gör-
"mezoin. işçinin derdi de budur, tüccarın derdi 
de budur, Ânadolunun derdi de budur. Benim 
de derdisa işlemiyen hariciyedir. Bu turizmde 
hariciyenin vazifesi, bu bakanlıktan daha çok 
afnühim olduğuna göre, Sayın Bakan hariciye
cin dışarıdaki kalem efendilerini, uyararak, tu
rizme ve turistlere değer, ehemmiyet vermesinin, 
dışarıda Türkiye'nin bu imkânlarının basın ve 
broşürlerle tanıtılmasının hariciyenin anagöre-
vi olduğunu bilmesinin koordine çalışmada na
zara alınmasını Millî Güven Partisi Grupu ola
rak hatırlatmayı bir borç biliyoruz. 

Eğer bu imkânlar yapılırsa turizm az yem 
yiyen, ama çok altın yumurta yumurtlıyan bir 
tavuk haline gelir. Yoksa, bunlar yapılmazsa 
mütemadiyen yem yiyen şişen, fakat yumurta 
yumurtlamıyan ağanın tavuğuna döner. Bunu 
ağanın tavuğu olmaktan kurtaralım, az yemle 
-çok altın yumurtlıyan tavuk haline getirelim. 

Bugün için turizm kredileri çok kifayetsiz
dir, JFormalitBsi ağır, faizi pahalıdır. Buna 

yeni fonlar bularak formalite güçlükleri gide
rilmeli, faizi azaltacak çareler alınmalı, ilgili 
kanunu da biran evvel çıkarılmalıdır, ve turizm 
sahanında kredi verilen kişiler mutlak meslek
ten olmalıdır. Bu dalda da duyduğuma göre, 
meslekten olmıyan bâzı açık gözler sızmıştır. İyi 
bir seleksiyonla, bu dalda kabiliyeti olmıyan, 
ehliyeti olmıyan, meslekten olmıyan kişilere su
reti katiyede, hangi mülâhaza ile olursa olsun, 
kredi verilmemesinin Millî Güven Partisi olarak 
lüzum ve ehemmiyetine inanmaktayız. Böylece 
kredi dağıtımı ciddî prensiplere kavuşturulma
lıdır. 

Türkiye'de maalesef sahil yağması alıp yürü
müştür. Bu bugünün derdi değildir, ta 1945 
lerde başlamış bir mevzudur. Sahil yağmacılığı 
maalesef iç ve dış turizmi geliştirmiyen ana ve 
dertli sebeplerden biri haline gelmiştir, ilgili 
Bakanlık bunun üzerinde de önemle durmalı, 
haksız iktisaplar süratle önlenmeli, geriye alın
mak, iç ve dış turizm için sahillerimiz, plajları
mız anavarlıklarımız, anakaynaklarımız oldu
ğuna göre, bunlar turizmde işler, turistin fay
dasına yarar hale sokulmalıdır. 

Turizm yatıranlarında maalesef Batıya ve 
Güney sahillerine önem verilmiş, Orta - Anadolu, 
Doğu ve Güney - Doğu ihmal edilmiştir. Bun
dan böyle yatırım plânlamalarında buralara da 
önem verilmelidir. Buralarda da hiç de ihmal 
edilmiyecek ciddî potansiyetler olduğuna göre, 
bu güderin daha aksiyoner hale getirilmesi ve 
buraların imar, ihya ile heralber turizm bakı
mından gelir sağlayıcı hale getirici tedbirler 
alınması lüzumuna inanmaktayız. 

'Raporda okuduk, Irak kapısına kadar açıl
ması bir zaruret haline gelmiştir. Bir an evver 
açılmalı. Bütün dünyada turizmde belli başlı 
ayak olan kiralık otomobil servisinin bizde de 
kurulmasına süratle önem vermeliyiz. 

[Denizyolları en çok bütçeye, Hazineye yük 
olan, mütemadiyen yiyip, yutup da hemen he
men hayrı az olan «Molhini» gibidir. «Mohinî» 
fildir. Fil gilbi mübarekler hep yerler, hiç de ve-1 
rim vermezler. Bu Denizyollarının her türlü ça-
lışmalariyle ıstırap dolu bir taJblo çizdiğini siz
ler çok iyi bilirsiniz. Denizyolları da daha çok 
turizme ehemmiyet verici yönlere doğru şevk 
edilmelidir, 

Buradaki personel de maalesef hiç kâr getir
meyip, müessese zarar ettiği halde, ne hizmete 
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gidiş anlayışında kolaylık gösterirler, ne de bu 
iş ve hizmetleri koordinede hizmet ederler. Ar
tık bundan böyle, inşallah insaflı anlayışa ge
lerek turizmin gelişmesinde yardımcı çalışma
larını görürsek, bu dediklerimizden vazgeçer, 
onları seneye bütçede takdir ve tebrik bile ede
riz. 

İskenderun - Beyrut ve iskenderiye arasın
da ring seferlerine de önem vermeliyiz. 

Netice olarak konuşmamı bağlarken şunu 
söylemek isterim : Her şeyin temeli huzurdur. 
Huzur olmıyan yerde hiçbir şeyin olmıyacağını 
lütfen kabul ediniz. Huzur olmıyan yerde ne tu
rizm, ne sefa vardır^ ibadet dahi yoktur. Tür
kiye'de mevcut anarşi muhtariyetleri ve anarşi 
krallıkları böyle işledikçe, kokteyller, dinamit
ler böylesine patladıkça değil eğitim emniyetin
den, sosyal barıştan, sosyal güvenlikten, iktisa
di hayatın gelişmesinden bahsetmek, turizmden 
hele hiç bahsedemezsiniz. Turist canını yolda 
bulmadı. Mânada, ruhta, gönülde, ferah, huzur 
olsun diye değişiklik anyan insan, Türkiye'nin 
patlıyan kokteyllerine, dinamitlerine, huzursuz
luklarına gelmez. Turizmde plân hedeflerine 
varmak istiyorsak, bu sektörden kârlılık bekli
yorsak, turizm mevsimine girerken tekmil ilgi
lilerden, tekmil hükümetten, tekmil basından, 
TRT den, üniversiteden, hassaten hocalardan, 
siyasilerden - ben de dâhil A emniyeti,, huzuru 
sağlayıcı, anarşiyi, emniyetsizliği önleyici ted
bir ve feragat beklediğimizi Millî Güven Partisi 
Grupu olarak burada arz etmeyi bir zaruret bi
liyoruz. 

ISaym bakan ve arkadaşları, ilgili olanlar bi
lirler (zaman zaman işimiz, hizmetimiz düşmüş
tür, parti olarak şahıs olarak) arı sesizîiği içe
risinde çalışır, kuyumcunun kıymetli sanat ka
biliyeti anlayışında hizmet ederler. Bu yönle
riyle kendilerini tebrik ederken, turizm gibi 
reklâmcı bir bakanlıktan reklâm yönlerini daha 
da geliştirerek yeni yıl çalışmasında imkân bah
şetmesini Millî Güven Partisi Grupu olarak te
menni ederken, bu yıl bütçesinin memlekete, 
millete, bakanlığa hayırlı olmasını, bakanlık 
mensuplarına da verimli ve hayırlı mesailer di
lediğimizi Yüce Meclise arz ederiz. 

Saygılarımızla.'(M. G. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞ'KAN — Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Hasan Güngör, buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA HASAN GÜÎNGÖR 
(istanbul) — Sayın Başkan ve Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; 

'Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 11971 malî 
yılı Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel he
pinizi saygiyle selâmlarım. 

Turizm, çeşitli memleketlerde ve bir memle
ketin muhtelif yerlerinde yaşıyan, aralarında 
iklim, inanış, gelenek, düşünce ve mizaç farkı 
olan insanların birbirini tanımaları suretiyle ge
lenek, düşünce, inanış ve mizaç farklarını tör-
piliyen sosyal bir harekettir. 

Turizm, iç ve dış turizm olarak iki kategori
de mütalâa edilmektedir. Dış turizm, milletlera
rası sosyal bir hareket olup yapılan sayımlara 
göre, 1968 de 141 000 000 insanın hareketini ve 
14 milyar 400 milyon dolarlık bir ciroyu kapsa
mıştır. Bu hareket, Uluslararası Resmî Turizm 
Teşekkülleri örgütüne göre, 1970 yılında 162 
milyon insanın memleketlerarası yer değiştir
mesine, 1972 de 200 milyon kişinin seyahat ya
pacağı tahminine baliğ olmuştur. 

Uluslararası turizm hareketlerinden elde edi
len gelir, 1969 da 15,3 milyar dolar iken, 1970 
yılında 17 milyar dolan bulmuştur. 

iç turizm, her memleketin milî sınır ve nü
fusuna göre ehemmiyet iktisabeden dâhili bir 
sosyal harekettir. Uluslararası turizm hareke
tinin en büyük kısmı OEOD ülkeleri arasında 
cereyan etmektedir. Bu ülkelere giren turistler 
1967 de 112 500 000, 1968 de 113 800 000, 1969 
da 120 milyon !kişiye ulaşmış, 1968 de 10,9 mil
yar dolar olan turizm geliri, 1969 da % 10 - 12 
artış kaydederek, 12,3 milyar dolara yükselmiş
tir. 

Uluslararası turizm, ülke ekonomisinde mü
him bâr rol oynıyan ihraç endüstrisi haline gel
miştir. 1967 de meselâ; İrlanda'da turizm ge
lirleri gayrisâfi millî hasılanın % 6 smdan faz
lasını, Avusturya'da % 6 sim ve İspanya'da % 
4 ünü teşkil ediyordu. Türkiye'de bu oran maa
lesef düşüktür; % 1,5. 

Turizm be Tanıtma Bakanlığının bütçesinin 
eleştirmesine geçmeden evvel, Türkiye'de tu-
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nizmin ekonomiye katkısını ve dünya turizmin
deki Türkiye'nin yerini tesbit etmek faydalı 
olur kanaatindeyim. 

Günümüzde dış turizm olayına en fazla te
sirli olan memleketler Almanya, Amerika Bir
leşik Devletleri, Fransa ve İngiltere'dir. Bu ül
keler, turist ihraçeden ülkelerdir. Yabancı 
turistlerce en çok ziyaret edilen ülkelerin ba
şında da İspanya, İtalya, Amerika Birleşik Dev
letleri, Avusturya, Almanya, İsviçre ve İngil
tere gelmektedir. 

Bu ülkelere gelen turistler, her sene artış 
kaydetmekte olup, bilhassa İspanya ve İtalya 
çok miktarda turist celbederek başta gitmek
tedirler. 1967 yılında İspanya'yı 211682 091 kişi 
ve İtalya'yı da 31 201 007 kişi ziyaret etmiş 
ve 1970 yılında bu .rakam daha da artmıştır. 

Dış memleketlerdeki bu dış turist artışının 
muhtelif sebepleri vardır. Bu sebeplerin Tür
kiye'de temin edilmesi mümkün olmadıkça, Tür
kiye'de turizm hareketlerinden ekonomide tat
min edici bir katkı ve dayanak elde etmenin 
mümkün olmıyacağını bilhassa belirtmek iste
rim. 

Birçok ülkeler aralarında yaptıkları anlaş
malarla, turizm gayesiyle memleketlerine gelen 
yabancılardan giriş vizesi istememektedirler. 
Amerika* Birleşik Devletiri, Meksika, turistler 
için formalitelerini hafifletmişlerdir. Buna 
benzer anlaşmalar, meiselâ; çok yakın bir mem
leket olan Avusturya ile Kıbrıs, İsrail ile Ro
manya, Yunanistan'la İsrail, İsveç ile Bulgaris
tan, Hindistan'la Romanya arasında imzalan
mıştır. 

Bundan başka, gümrük kolaylıkları tanın
mış, dış -turizmi basitleştirecek, teşvik edecek 
muhtelif hükümet tedbirleri alınmış, meselâ; 
turist uçaklarından meydan kirası alınmaması, 
bunun bilet ücretlerinden tahsili ve özellikle 
hava ulaşımında ucuz tarife tatbikatı sağlan
mıştır. Bunlara ilâveten, güçlü bir yayın ve 
propaganda şebekesi, turistik konfor ve temiz
lik, turistik servis ücreti ve coğrafî yakın
lıklar, turist adedini artırmada önemli faktör
ler olarak üzerinde dikkatle durulmuştur. 

Dünya turizminde Türkiye'nin, turist ih
raçeden değil, turist celbeden bir ülke olarak 
kendini kabul ettirmesi gerekmektedir ve bü
tün çalışmalar bu yönde yapılmaktadır. Tür

kiye'ye turist, hem Batıdan ve hem de Orta -
Doğu ülkelerinden gelebilir. Turizm politika
mızı ; Avrupa'nın ve Asya'nın ve bilhassa Orta -
Doğu ülkelerinin arasında bulunmamız sebebiy
le, bu yolda ayarlamamız ve gerekli işbiriliği 
anlaşmalarının biran evvel yapılması icabetmek-
tedir. 

Türkiye, halen resmî turizm teşekkülleri, 
Uluslararası Turizm Birliğine, Dünya Seyahat 
Acentaları Derneğine, Avrupa Seyahat Komis
yonuna ve 'Sosyal Turizm Bürosuna üye bulun
maktadır. 

Ayrıca, resmî turizm teşekkülleri Uluslar
arası Turizm Birliğinin Birleşmiş Milletlere 
bağlı bir teşekkül haline gelmesi, 1970 Eylül 
ayında Meksika'da yapılan Birlik Genel Kurul 
toplantısında kararlaştırılmış ve bu yeni te
şekkülün tüzüğünün Birelşmiş Milletler üyesi 
ülkeler tarafından kabulü halinde, merkezinin 
İstanbul'a nakli için Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı tarafından yapılan teklif birçok üyelerce 
uygun karşılanmıştır. 

Türkiye'de, dış ve iç turizmi içine alan tu
rizm sektörünün kalkınma planındaki yeri ne
dir? 

Bilindiği gibi, turizm millî ekonomiye önem
li etkiler yapan, ona güçlü bir destek olabilen 
bir sektör olarak mütalâa edilmektedir. Birinci 
Beş Yıllık Plânda turizm tahminleri, kanımızca 
iyi bir tetkik neticesi olmadan geniş tutulmuş ve 
maalesef plân hedeflerinin çok gerilerinde ka
lınmıştır. Umumiyetle turistik tesis olarak lüks 
ve pahalı yatırımlar tercih edilmiş ve yatak ma
liyetleri yüksek konaklama tesislerinin teşvik 
edilmesi politikasına yönelinmiş ve tkinci Beş 
Yıllık Plânda turizm politikasının temel ilkeleri 
aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir : 

«1. İkinci plân dönemi süresince turizmin 
ekonomik ve sosyal ve kültürel fonksiyonların
dan tam olarak yararlanılacaktır. 

2. Dış turizm gelirleri, yabancı turist sayı
sı ve turist başına ortalama tüketimleri artırı
larak yükseltilmesine çalışılacak ve iç turizm 
hareketleri geliştirilecektir. 

3. Turizm yatırımları, turistik potansiyeli 
yüksek bölgeler içindeki belli yörelerde kesif-
leştirilecek, kütle turizmine uygun konaklama 
ve ulaşım imkânları sağlanacak, bu yatırımlar 

— 831 — 



M. Meclisi B : 60 26 . 2 . 1971 O : 1 

kredi yolluyla, malî ve hukukî tedbirlerle des
teklenerek fizikî plâna göre yapılmaları gerçek
leştirilecektir. 

4. 'Sektördeki fiyat politikası uluslararası 
rekabet şartlarına göre düzenlenecektir. 

5. Bu sektördeki teşkilâtlanma yeniden dü
zenlenecek, turistik tanıtmaya ve kredi politi
kasına yeni bir yön verilecektir. 

'6. Turizm sektöründeki yatıran politikasın
da altyapı tesisleri ve buna yardımcı imkânlar, 
örnek tesisler kamu sektörünce ele alınacak, di
ğer turistik yatırımlar özel sektöre bırakılacak
tır ve özel sektör bu yolda teşvik edilecektir.» 

Plânda öngörülen temel ilkelere göre takibe-
dilmekte olan turizm politikamızın ekonomimi
ze yapacağı desteğin daha fazla olması için, tu
rizm ve tanıtmayı partilerüstü bir mesele halin
de mütalâa etmek, peşin yargılardan, sabit fi
kirlerden, particilik çabalarının olumsuz tesirle
rinden kurtarmamız lâzımdır. 

A. P. Hükümeti, turizmi bir uygarlık savaşı 
kabul etmekte ve bu savaşın kazanılması için 
Türk ekonomisinin yıllar yılı, babadan oğula 
devreden bir sistemden kurtararak, yeni 
bir sektör olan turizm alanına ilgi çekebilmek 
için gerek çekici ve gerekse, teşvik edici tedbir
ler getirerek özel sektöre önderlik etmektedir. 
Bu yolda yatırımları gerçekleştirmek için, ica
bında yabancı sermayeyi de kabul ve plân he
deflerine sevk etmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Plân döneminde, daha rea
list hazırlanmış olan plânın hedefleri aşılmıştır. 
1908 de 716 milyon Türk lirası olarak plânlaş-
tırılan turizm yatırımlarının 522 milyonluk 
kısmı, 1969 yılında ise, 336 milyon olarak tah
min edilen turizm yatırımları, plân hedefini aşa
rak 580 milyon Türk lirası olarak gerçekleşmiş
tir. Her iki yılda plânın toplam yatırımlarına, 
turizm yatırımlarının oranı % 2,9 dur. 

1970 yılında 444 milyon Türk lirası olan 
plân hedefi, yine aşılarak 655 milyon Türk li
rası olarak gerçekleşmiştir. TürMyeye giren tu
ristlerin adedi her yıl artmaktadır. Bu artış, 
plân hedeflerini maalesef aşamamış ise de, 1967 
yılı için 470 310 tahmin edilmiş, 399 245 gerçek
leşmiştir. 1968 yılında 587 890 tahmin edilmiş 
iken, 435 836 gerçekleşmiştir. 1969 yılında 
734 860 tahmin, 434 718 gerçekleşme olmuştur. 

Bu gerçekleşmeme durumunu yaratan sebep
lerin ortadan kaldırılması için, 28 Temmuz 1963 
tarih ve 930 sayılı Kalkınma Plânı uygulaması 
esaslarına dair Kanunun yürürlüğe girmesinden 
sonra, konaklama ünitelerinin artırılması için, 
turizmi teşvik fonlan kurulmuş ve gerekli ted
birler meyanmda, turist dövizinin karaborsaya 
intikalini önlemek amaciyle 28 Şubat 1968 tarih 
ve 6/926 sayılı Kararname ile turist dövizine 
prim tanınmıştır. Bu tedbir etkisini derhal gös
termiş ve turist başına düşen döviz 1967 de 53,6 
dolardan, 1968 de 75,7 dolara yükselmiştir. 

Türkiye'nin turizm gelirleri 1969 a kadar 
plân hedeflerinin altında kalmış ve 1970 yılın
da bâzı kötü tesadüflere rağmen, plân hedefini 
aşmıştır. Bu yıl 62 milyon dolar olan plân tah
mini, 1970 yılında 64,8 milyon dolar olarak ger
çekleşmiştir. Plân hedefleri geçilmiş olmasına 
rağmen, bunu kâfi görmüyoruz. Plân hedefleri 
geçilmiş olmasına rağmen, Türkiye turistik po
tansiyeli ölçüsünde turist çekememekte ve ge
rekli döviz gelirine kavuşamamaktadır. Turiz
mi, döviz sağlıyacak ve dış ödemeler dengesini 
temin edecek veya hiç olmazsa denkleşmeye 
yardım edecek bir ihraç endüstrisi ve ekonomi
de gelir kaynağı yaratan dinamik bir güç hali
ne getirmek ve hattâ dünya dış turizm pazarları 
ile rekabet edecek bir düzeye ulaştırmak için, 
bütün resmî ve husulsi kuruluşların elbirliği ile 
çalışması lâzımdır. 

İlgili Bakanlıklar olan, Ulaştırma Bakanlığı, 
Millî Eğitim Bakanlığı, Bayındırlık, Gümrük 
ve Tekel, içişleri ve Maliye bakanlıklarının tu
rizm hizmetlerinde elbirliği ile gayret göste-
reket ve bu arada gerekli mevzuat boşlukları
nın doldurulması ve ıslâh edilmesinde hiç va
kit geçirmemeleri lâzımdır. 

Türkiye'ye gelen turistler ortalama ola
rak 5 geceleme yapmaktadırlar. Yunanistan'da 
9, İngiltere'de 18,5 geceleme vasatisinin biz
de böyle düşük olması, turizm tanıtmasında 
yetersizlik olduğunu gösterebilir ve yine Tür
kiye'de, OECD ülkelerinden gelen turistlerin 
1967 de ortalama olarak gece başına 6,9 do
lar, 1968 de 11,1 dolar bıraktıkları tesbit edil
miştir. 

Turizmde yerli ve yabancı turistler için ge
rekli yatak kapasitemiz plân hedeflerinin ge
risinde kalmış olmakla beraber, daima artış 
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göstermiştir. Kredi fonları temin edilememe
si sebebiyle, yatak adedindeki artış hızı, 1970 
te düşüş göstermiş ise de, evvelki seneye naza
ran yine de artış kaydetmiştir. 1970 te elde 
mevcut belgeli yatak adedi 32 408 olmuştur. 

Fiziksel plânlama faaliyetleri, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının bütçesinde 1966 yılında 
teşekkül ettirdiği Fiziksel Plânlama Müdürlü
ğü ile başlamış, 1968 yılında «Batı Türkiye Fi
ziksel Turizim Gelişim Etüdü» adlı çalışma ile, 
turizm yatırımcılarına rehberlik etmiştir. 9 
Ağustos. 1969 tarihinde sonuçlandırılan Ulus
lararası Turizm Plânlama yarışması, ile Side'de 
12 000 yataklı bir projenin Türkiye'ce kazanıl
ması sağlanmıştır. 

• 1970 yılında plânlama çalışmalarına daha 
da büyük bir önem verilmiş, Bakanlıkta bir 
Plânlama dairesi kurulmuştur. Ancak, Bakan
lık; Marmara, Ege, Güney - Batı Anadolu, Kay
seri, Doğu ve Güney - Doğu Anadolu bölgele
rinde ve Nevşehir'de plânlama çalışmalarını 
programlamış iken, gerek 6/12230 sayılı Ka
rarname dolayısiyie ve gerekse 1970 yılı Büt
çe imkânlarının yetersizliğinden, Marmara böl
gesinde ve Side'de yapacağı, çalışmalarla ye
tinmek zorunda kalmıştır. 

Ayrıca Bakanlık tarafından 1971 Hazira
nında basımı tamamlanacak olan Türkiye öl
çüsünde bir araştırma ile turizm plânlama stra
tejisi yatırım öncelikleri, yatırım büyüklükle
ri ve işletme konularında ayrıntılı bilgi ve 
kararları plâncı ve yatırımcıların himetine su
nacaktır. 

Bakanlık ile italyan Litart Enstütüsü ara
sında yapılan* bir protokol gereğince Kapadok-
ya Bölgesinin; Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve 
Niğde'yi içine alan bu bölgenin tabiî, tarihî 
ve kültürel değerlerini tanıtan bir kitap ha
zırlanmış olup isviçre'de hâlen basılmakta
dır 

Side kompleksine ait hizmetlere 1971 yı
lında devam olunacak, ayrıca Side projesinin 
tatbik edileceği bölgeye yatırım yapmak üze
re yerli ve yabancı sermâyeyi teşvik etmek 
için gerekli tedbirler alınacaktır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında genel 
politika tedbirlerine uygun olarak, plânın 
1C69 - 1970 yılı dilimlerinde şu tedbirler ön
görülmüştür:. 

«Turizm sektöründeki kredi politikası, Kal
kınma Plân ve hedef dairelerine göre yeniden 
tesbit edilecek ve Turizm Bankasının, kredi po
litikasını yürütebilmesi amaciyle, reorganizas-
yonu sağlanacaktır.» 

Burada bahsi geçen Turizm Bankasının tu
rizm kredisi veren bir kredi müessesesi ola
rak reorganize edilmesi, yatırım ve işletmeci
lik fonksiyonlarından tamamen arınması dü
şünülmektedir. 

Turizm endüstrisini teşvik etmek için T, C. 
Turizm Bankasına, yukarda belirtilen esaslar 
dairesinde, 933 sayılı Kanunla ihdas edilen teş
vik fonlarından 1968 yılı Bütçesinde 3 milyon 
lira verilmiş,, bu fon ile 18 otel, 11 motel, 4 pan
siyon, 1 kamp, 1 tatil köyü, 1 oberj, 1 tele,ûej 
tesisi olmak üzere toplam olarak 37 proje des
teklenmiştir. 

Bu projelerle 2 313 yatak ve 1 170 oda kapa
sitesi yaratılmıştır. 1969 Bütçesinden teşvik 
fonu olarak 35 milyon Tl. tahsis edilmiş ve top
lam olarak 31 proje desteklenmiştir. Ancak 933 
sayılı Kanunun teşvik fonlarına ait hükümleri 
Anayasa Mahkemesince iptal edilince 1970 büt
çe yılında bütçeden hiçbir tahsis yapılamamış
tır. Bakanın elinde, bütün muamelesi tamam, 
çıkacak fonu bekliyen ve malî tahlili yapıl
mış 31 milyon Tl. civarında kredi talebi ile 
ilgili dosya beklemektedir. 

Ayrıca aynı konuda 226 milyon Tl. na baliğ 
olan talep vardır. Görüldüğü gibi, turizmi ge
liştirme fonununun turizm kalkınmasındaki bü
yük önemi açıktır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının; kamu 
sektörü elindeki turistik işletmelerin aynı elden 
yönetilmesi ve belirli bir işletme politikasının iz
lenmesi için, «Turizm işletmeleri Kurumu» ku
rulması veya mevcut örgütlerden birine bu_j£ö-
revin verilmesi, hükmü yıllık plânlarda yer al
mış ve bu konuda çalışmalara başlanmıştır. 

1970 yılında turizm endüstrisini teşvik hiz
metleri 6086 sayılı Kanunun hükümlerine göre 
yürütülmüştür. Mezkûr kanuna göre iller Ban
kasında tesis edilen kredi fonundan müteşebbis
lere teşvik mahiyetinde kredi verilmesine devam 
edilmiş ve 1970 yılı içinde cem'an 763 aded tu
rizm müessesesi ile ilgili muamele neticelendiril
miştir. 

Konaklama tesisi olarak turizm müessesesi 
belgesine sahip halihazırda 30 408 faal yatak 
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mevcuttur. 18 840 yatak halen inşa halinde 
olup bunların önümüzdeki yıl faaliyete geçmesi 
beklenmektedir. 1970 yılında kotalardan 
1 500 000 dolar alınarak 25 tesise gerekli tahsis 
yapılmıştır. 1971 de 5 milyon dolarlık tahsis 
yapılacaktır. 

Bakanlık, işletmeye açılmış bulunan 1 378 
aded turizm müessesesi belgeli konaklama ve 
eğlence tesislerini denetlemiş ve 1971 yılında 
denetçi kadrolarını çoğaltarak daha müessir de
netleme imkânlarını yaratmaya çalışmaktadır. 
Turizm müessesesi belgesini haiz tesislerin fi
yatları, ekonomik durumumuza göre ve yabancı 
memleketlerin rekabetleri nazara alınarak tes-
bit edilmiştir. 

Bakanlık, yurcj.ii ve ulusu tanıtma çalışmala
rını daha müessir hale getirmek için tanıtıcı ya
yınlar sayısını hızlandırmış, mahallî şenlik ve 
festivallere, bütçe imkânları nisbetinde iştirak 
etmenin tedbirlerini almış, yurt içi folklor gös
terilerinin yapılması sağlanmış, yurt dışına 
ekipler göndererek memleketimizin tanınmasını 
temin etmeye devam etmiş ve millî giyim alım
larına yardımcı olmuş, 1971 malî yılında bastı
rılması öngörülen yayınların aynı şekilde yurt 
içine ve yurt dışına şevkleri için gerekli tedbir
leri almıştır. 

Turizm ve propaganda çalışmaları olarak da
vetler ve ağırlamalar yapılmış ve memleketimi
zi dış ülkelere de tanıtmak amaciyle 19¥0 yılın
da 83 gazeteci, 42 Devlet ricali mensubu (Ba
kan, Milletvekili, Prens, Prenses vesaire), 176 
turizm yazarı, 92 televizyon ve radyo yetkilisi, 
9 fotoğrafçı, 22 turizmle ilgili profesör ve uz
man, 4 televizyon program yardımcısı, 15 seya
hat acentası temsilcisi olmak üzere cem'an 443 
kişi davet edilmiş ve bunlara ilâveten 3 345 kişi 
de kongre, seminer, rally vesair sebeplerle bü
yük gruplar halinde gelmiş ve içlerinden bir 
kısmının masrafı da Bakanlıkça karşılanmış, bir 
kısmının ise onurlarına yemekler verilmiş, folk
lor ve mehter takımı gösterileri düzenlenmiştir. 

Bu yoldan yapılan propaganda çok faydalı 
neticeler vermiş, yapılan masrafların karşılığı 
katbekat alınmıştır. 

Yapılan masraflar karşılığında elde edilen 
propaganda değerinin teferrüatiyle rakamlarını 
burada tekrar etmek istemiyorum, bu rakamlar 
elimizdeki bütçe kitabında mevcuttur, oradan 
tetkik edilebilir. 

1970 malî yılı içinde Kayseri, Erzurum, Sam
sun fuarlarına iştirak edilmiştir. 1971 de izmir, 
Samsun, Kayseri, Bursa ve Erzurum fuarlarına 
iştirak edilmesi plânlanmış ve bütçeye gereken 
tahsisat konmuştur. 

Dış fuar ve sergilere de iştirak edilmesinde 
büyük faydalar olduğu inkâr edilemez. 1970 yı
lında Paris, Münih el - sanatları, Bağdat ve 
Floransa fuarlarına iştirak edilmiş, 1971 yılın
da da bu yolda iştiraklerin hazırlıkları yapıl
mıştır. 

Turizm ve tanıtma derneklerinin Bakan
lıkça desteklenmesi iyi neticeler vermektedir. 
Ancak, bu derneklere yatırım yardımı değil, 
enformasyon, eğitim,, pansiyonculuğu teşvik, 
temizlik ve çeşitli turizm hizmetleriyle tanı
tıcı faaliyetler yaptırılmaktadır. 

1968 yılından beri bütçeye konmamakta 
olan belediye ve mahallî idarelere yardım, bu 
yıl 1 milyon Tl. olarak tekrar konmuş bulun
maktadır. 

Milletlerarası münasebetler ve seyahat 
acentaları ile ilgili hizmetler devam etmekte, 
6086 sayılı Kanuna göre 1970 yılında Bakan
lıktan belge alan seyahat acentalarmın sa
yısı, 141 den 107 ye çıkmış bulunmaktadır. 
«Turizm ve seyahat acentaları» kanun tasarısı 
T. B. M. M. ne sevkedilmiştir. 

Turizm endüstrisinin inkişafında ulaştır
manın önemini takdir etmiyen olamaz. Hava, 
kara ve deniz ulaştırmasında yapılan yatı
rımlar Turizm ve Tanıtma Bakanlığının da 
plânlarına uygun ve bakanliklararasmda koor-
dine bir çalışma ile yapılırsa, turizm gelir
lerinde büyük artışlar olur. 

Yeşilköy ve Antalya hava limanlarının 
modern ulaşıma ve artan hava trafiğine uy
gun şekilde tevsi edilmesi ve hizmete girme
siyle turizm yönünden büyük faydalar elde 
edileceği aşikârdır. 1971 yılında Van Hava 
Meydanının artırılacak olan pist uzunluğu 
ve Gaziantep hava ;alanı inşaatları daima tu
rizm hareketlerine müspet tesir icra edecek
tir. 

Turistik altyapı kapsamına giren hava 
alanları, liman, iskele ve barınaklar, demir 
ve karayolları, turizmin anaihtiyaçlarından ol
duğu' kadar, ülke kalkınmasına da birçok 
bakımlardan büyük faydalar sağlıyacaktır. 
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Turizm gelirinin artışı ve turistlere yapı
lacak hizmetlerin memnuniyet verici olması 
ve turizm eğitimi genel, ekonomik ve kültü
rel seviye ile yakından ilgilidir. Bu sebepten, 
Bakanlıkça turizm eğitimine önem verilmekte 
olup, uzun ve kısa vadeli kurslar açılmış ve 
açılacaktır. İkinci Beş Yıllık Plânın ön
gördüğü hedefler muvacehesinde İstanbul, İz
mir ve Ankara'da otelcilik ve turizm eğitim 
merkezleri açılmıştır. 

1968 yılında kurulmuş bulunan Turizm Eği
timi. Millî Merkezinin çalışmaları 1970" yı
lında daha müessir bir şekilde devam et
miş ve eğitim görevi ile yükümlü kuruluşlar 
arasında gerekli koordinasyon temin edilerek 
çalışmalara başlanılmıştır. 

Her ne kadar turizm eğitimi görmüş per
sonel sayısı plân hedeflerinin altında kalmış 
ise de, turist ve yatak sayısı ile müştereken 
nazara alınması icabeden bu husus, turizm 
eğitimi konusunda varılan sonuçların mem
nuniyet verici olduğunu göstermektedir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 205 sayılı 
Kanun gereğince merkez, iller ve yurt dışı 
teşjkilâtı olmak üzere kurulmuştur. Merkez 
teşkilâtında 13 seksiyon vardır. İller teşki
lâtı; Istnbul Turizm ve Tanıtma Bölge Mü
dürlüğü ve Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, 
Tra/bzon, Edirne ve Diyarbakır Turizm ve Ta
nıtma Bölge Müdürlüğü etrafında örgütlen
miştir. 

Yurt dışı teşkilâtı : Nevyorlç, Londra, Pa
ris, Stokbolm'de Turizm ve Tanıtma Müşa
virliği; Bürüksel, Zürih, Frankfurt, Münih, 
Viyana, Roma, Beyrut, Cidde, Kuveyt, Bağ
dat ve Tahran'da ise Turizm ve Tanıtma Ata
şeliği olarak teşkilâtlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri; 
Yukarıdaki beynlarımın bir yerinde, tu

rizm endüstrisinin Türk ekonomisinde ve do-
layısiyle döviz muvazenesinde açığı kapatmak 
yönünden büyük faydalar sağlıyabilmesi için, 
ıbu sahada peşin yargılar, sabit fikirler, par
ticilik çaJbalarmın olumsuz tesirlerini ortadan 
kaldırmak ve turizm ve tanıtma politikamızı 
partilerüstü bir şekilde düşünmek lâzımgel-
diğini belirtmiştim. 

Turizm Bakanlığının, çaba harcaması ge
reken önemli meseleleri vardır ve bunların 

hallinde bütün partilerin ve partisiz millet
vekillerinin elbirliğiyle gayret göstremeleri, 
memleket içinde ve dışında olumsuz etkiler 
yapmak isteyenlere beraberce karşı çıkılması ge^ 
rekmektedir. Meselâ; turizm ile ilgili turizm 
teşvik kanununun, av turizmi^ millî parklar ka
nunlarının biran evvel çıkarılması, deniz ve göl 
sahilleri sorununun üzerinde önemle durulması, 
turizm polisi teşkilâtı kurulması, turistik böl
geler kanunu ile büro ve seyahat acentaları ka
nununun biran evvel çıkarılması şarttır ve 
bunların çıkarılmasında muhalif ve muvafık 
hepimizin müşterek çalışmamız gerekir. 

Turizm gelirinin artırılması için hatıra eşya 
endüstrisinin organize edilmesi ve kredi yolu ile 
desteklenmesi şarttır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Grup adına yaptığım bu konuşmamda müm

kün olduğu kadar rakamlar vermekten kaçına
rak, anahususlara temas etmeyi uygun buldum. 
îstatistikî malûmat hepinizde mevcuttur, ve bun
ları tekrar etmekle, malûmu ilân etmek du
rumuna düşmek istemedim. Türkiye'nin, güzel 
manzaraları havi ve tarihî potansiyelini göste
ren envanterleri yapılmıştır. Bunlara, memle
ketimizin tarihî zenginliği dolayısiyle her gün 
bir yenisi ilâve edilmektedir. Bütün bu turis
tik kıymetleri değerlendirdiğimizde birçok dış 
memleketlerin çok üstünde bir seviyede bulun
duğumuzu görürüz. 

Gerek dış turist ve gerekse iç turist dünün, 
bugünün ve hattâ yarının kucak kucağa oldu
ğu Türkiye'de neyi görmek ister? Turistlerin eği
limi nedir? Bu hususu daha iyi tesbit edip, 
turizm politikasına bu yönde bir istikâmet ver
mek lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Güngör, çok sürer mi 
efendim? 

HASAN GÜNGÖR (Devamla) — Az kaldı 
efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun. Yalnız biraz 
hızlı okumanızı rica edeceğim. Vaktiniz dolmak 
üzere. 

HASAN GÜNGÖR (Devamla) — Bütün tu
ristlerin birleştiği ananokta, tatilini rahat için
de geçirmek ve gittiği yerin tarihi eserlerini 
incelemek ve tabiî güzelliği olan yerleri yorul
madan görebilmektir. 
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Millî Prodüktivite Merkezinin yapmış oldu
ğa bir anketten çıkan neticeye göre, turistlerin 
% 74 ü gittikleri yerlerdeki tarihî eserleri gör
mek için seyahat etmekteler ve bizim memleke
timize de bunun için gelmektedirler. Bu nisbet 
bizi, tarihî eserlerimizi değerlendirecek ve ta
rihî değerleri olan bölge ve beldelerimizi ra
hatça ziyaret edilecek hale getirmenin tedbirle
rini derhal almaya zorlamaktadır. 

Meselâ Anadolu'nun ortasında; Konya'da, 
Kırşehir'de Hazreti Mevlanâ, Hacı Bektaş Velî, 
Âşıkpaşa ve Ah Evrani Velî gibi büyük Türk 
mutasavvıfları, milliyetçeleri ve şairleriyle, ahi
ler yatmaktadır. 

îg ve dış turizm bakımından Hazreti Mevla
nâ ile Konya kısmen tanıtılmıştır. Diğerlerinin 
ve (bilhassa milliyetçi Türk düşünürü Hacı Bek
taş Velî'nin, tanıtılması için yapılmakta olan 
ihtifallere ve Hacı Bektaş'a gerektiği gibi önem 
verilmeli ve bunun gibi Türkiye'deki bütün ta
rihî değerlerin madde ve mânasının tanıtılması 
için hiçbir feragatten kaçınılmamalıdır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, 
Türkiye ekonomisi bakımından, turizmin 

ethemmiyetini idrak etmiyecek bir vatandaş 
düşünemiyorum. Türkiye'nin turistik potansiye
li iyi bir şekilde incelendiğinde, hiçbir ülkenin 
bizimle boy ölçüşemiyeceği ortadadır. Bu avan
tajlardan istifade edebilmemiz için topyekûn 
çalışma gerekmekte ve dostumuzu düşmanımızı 
iyi tesbit etmemiz lâzım gelmektedir. 

Memleketimizde Anayasamıza göne özerk bir 
müessese olarak kabul edilen bir TRT müessesesi 
vardır. 359 saynlı Kanunla kurulmuş olan bu 
müessesenin özerkliğine hiçbir itirazımız yok. 
359 sayılı Kanunun 18 nci maddesinde «Devle
tin dış politikası bakıtmmdan radyo ve tele
vizyon yayınlarımda ve bu arada yurt dışı ya-
yınılarlda uygulanacak esaslar ve usuller Dışiş
leri Bakanlığı ile Turizm ve Tanıtma Bakan
lığınca beraber teısbit edilir» denmesine rağ
men, bu müessesece daima bir sefalet edebiyatı 
yapiılması temayülü revaç görmektedir. Tür
kiye'de turistik değeri dünyaca tanınmış ve ye
ni meydana çıkıp tanıtılması gerekin Mçbir yer 
yok mudur ki, radyo ve televizyon idarecileri 
tarafımdan güzel bir sekilide yayın yapılması 
mümkün olmasın? 

özerklik, memleketim umumi menfaatlerine 
zaıiar verecek şekilde yayın yapmak demek de
ğildir. Anayasa deyimiyle, kamuoyunun ser* 
bentçe oluşumuna yardımı etmek içim, iyiyi ve 
fcötıüyü tarafsız olarak verilmek lâzımıdır. Hal!i-
Ihazır yayınlarda kamuoyunun serbestçe oluşu
munu sağlamak değil, TRT çilerin kemdi iste-
diklerfi şekilde teşekkülü temin edilmek isten
mektedir. 

TRT nin bu tip yayınları dost gibi görünen 
Kotaşumuz Yunanistan tarafımdan tekrar edil
mekte ve o yoldan Türkiye'ye gelecek turist
lere gösteriler menfi prıopaganidıa olarak kulla
nılmaktadır. Bunu hepimiz biliyoruz. TRT nin 
özerkliğime evet... Ama özerklik sloganı arka
sında her gün bir başka türlüsünü gördüğümüz 
turizm yönünden de zararlı, millî menfaaillere 
de aykırı yayınlara ise hayır... Bu yönde TRT 
idarecilerimin daha anlayışlı olmalarını rica edi
yoruz. 

'Dünya ticaret gelirlerindeki artış % 8,8 
seviyesindedir. Turizm gelirindeki artış ise 
% 12,4 ü bulmak suretiyle ticaret gelirlerinin 
üstlünde bir durum göstermektedir. Dünya iç 
turizminde 700 miliyom,, dış turizminde de 150 
milyon insan hareket halindedir. Bu hareket
ten hakkımız olan geliri elde edip, ekonomi
mize faydalı olmak için bütün gayretleri Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığından beklemek haksızlık 
olur. Burada elbirliğiyle hareket etmek lüzu
mluma işaret ederken, Türk basınımdan da ge
rekli yardımı, desteği beklemek hakkımızdır. 

Bugün dünyada basının en hür olduğu mem
leket Türkiye'dir, fakat basın hürriyeti de
mek, bir gazetenin şahsi arzu ve kaprislerini 
millî menfaatlerden üstün görmesi demek de
ğildir. 

'Bir gazete sahibi veya mensupları Hükü
meti veya başını beğeınmiyebilir, ona illâ ki, 
beğeneceksin Ve yayınını bu yolda tâyin ede
ceksin demek anti demokratik bir davranış 
olur, fakat Hükümeti devireceğim dîye, bir 
hırsa kapılıp, «Ege depreminden sonra veba 
salgını başladı.» «Kolera salgını bütün Tür
kiye'de görüldü.» «Koleradan binlerce kişi öl
dü.» gibi manşet ve sürmanşetlerle Türkiye 
içini ve dış meımlleketler halkını Maşa düşür-
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mek ve bu yoldan turizm gelirine ve hatitâ ih-
raoaJt dövizine büyük kayıplar verdirtmek millî 
menfaatlere aykırı düşler. 

Bu tip yayınlardan, ancak bize gelen Ba
tılı turistlerin yolu üzerinde olan Yunanistan 
ve Bulgaristan fayda görür. Nitekim 1970) te 
bu komşularımız bizim bu za'afımızdan, bu du
rumumuzdan büyük istifadeler sağlamışlar ve 
turizm gelirlerini çok artırmışlarıdır. 

Turizm politikamızda dostu ve düşmanı bi
lelim, derken, bilhassa Yunanistan'ı ve sonra 
Bulgaristan'ı kasldetmefc istedim. Üzerinde du
rarak tekrar ediyorum : Bu iki komşu ülkenin 
davranışlarını iyi takiibedip, politikamızı onla
rın bize en az zarar vereceği bir şekilde ayar
lamamız şarttır. 

. 1071 yılı turizm bütçesinin memleketimize 
hayırlı olmasını candan diler, hepinizi hürmet
le selâmlarım. (A. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — ikinci defa C.H.P. Grupu adına 
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu AP. Grupu 
adıma Sayın Bajha Miüderrisıoğlu söz istemişler
dir. 

Söz sırası, C.H.P. Grupu adına Sayın Nuıri 
Çelik Yazıcıoğlu'nida, buyurun efendim. 

ISayın Yazıcıoğlu, grup adıma ikinci konuş
malar 10 dakikadır. 

O. H. P. GRUPU ADİNA NURİ ÇELİK YA
ZICIOĞLU (Çankırı) — Sayın Başkan, sayın 
milleltvekillerî, 

Turizm ve Tanıtıma Bakanlığı 1971 malî yı
lı bütçesiyle, bu bakanlığın çalışmaları hak
kımdaki görüşlerimizi sunacağım. 

Turizm ve tanıtıma hizmetleri, Turizm ve 
'Tanıtıma Bakanlığıma üzerinde görülmektedir. 
Aslımda bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi yal
nız başına bu bakanlığın eylemleriyle sağlana
maz. Çünkü, turizm her şeyden önce bir eği
tim işlidir. Turizm ulusal ekonominin en cmem-
li bir yönüdür. Turizm bir pazarlama işidir. 
Turizm, bayındırlık işidir. Turizmin ilgili ol
duğu yönleri daha da çoğaltabiliriz. Denizi, 
güneşi, ormanları, akarsuları, şifa kaynakları 
ile dolu bir hazinenin üzerindeyiz. 

Turizm hizmetleri Devlet örgütlerinim ve 
bu ölçüde bir yurt, toprağı üzerimde yaşıyan 
insanların tümünü kapsamına almaktadır, ön
ce yurttaş olarak, Tmfe ulusunun tüm - birey

leri olarak turizm eğitimi görmek zorundayız. 
Turizmin temeli toplum eğitimidir. Eğitimin en 
önemli ilkelerinden birisi de, «yalandan uza
ğa» ilkesidir. Turizmde de bu ilke geçerlidir. 
önce turistik yer ve bölgemin iç turist çekici 
olması gerekir. Omdan sonra yurt dışına taşa
cak ün kazanması gelir. 

Dış temsilciliklerimiz bu konuda amaçlı, bi
linçli etkenlikler göstermelidir, üzülerek belir
telim ki, birkaç kıvanç verici örnekler hariç, 
dış temsilciliklerimizin turizm tamıtıma konu
sundaki çalışmalarını yeterli görmüyoruz. İn
sanlık tarihinin hemen her çağı ile ilgili zen
ginliklere sahip toprakların üzerinde yaşıyo
ruz. Yılın dört mevsiminde ayrı özellikler, de
ğişik güzellikler bulunan bir yer ymzü cenneti 
olabilecek, her mevsimlide değişik meyva ve 
(sebzelerinin bulunduğu iklim kuşağındayız. 

'Geçmişi ve bugünü ile içinde yaşadığımız 
hailde, her görüşümüzde hepimize yeni bir ruh 
veren, canlılık veren çeşitli bölgesellikleri ta
şıyan zengin folklara sahibiz. Tüm bu zengin
liklerin üstünde ayrı bir değer taşıyan doğa 
kaynaklarına ve zenginliklere sahibiz. Bu ka
dar zenginlikleri niçin değerlendiremiyornız? 
Eksikliklerimiz nelerdir, neler yapmalıyız 

Turizm eğitimi için örgün eğitim kurumla
rının sayıları ve programları yeterli değildir. 
İlkokuldan bağlıyarak her derecedeki eğitim 
kurumlarında turizm eğitimi okul programla
rına geniş anlamı ile girmelidir. 

Ayrıca, halk eğitimi yolu ile yetişkinler de 
turizm eğitimi görmelidirler. 

'Turizmle ilgili kurum ve kuruluşlarda çalı
şacak personel için ileri turizm kültürü şart
tır. Bilimsel bir turizm organizasyonu gelişti
rilmelidir. Turizm konusunda bakanlıklar ara
sımda koordinasyon sağlanmalıdır. Gümrükler
de daha insancıl ve konukseverlik ölçüler için
de davranışlar geliştirmelidir. 

Ulusal deniz kıyılarımızdaki turistik toprak 
yağmacılığı durdurulmalıdır. Turistik krediler, 
Ibu alamda bilgili, tecrübeli kişilerden meydana 
gelem kuruluşlara verilmeli, kamu sektörü de 
bu kuıruuşlara ortak olmalıdır. 

IBuırihaniye - örem'de Devletten alman kre
diyle kurulmuş milyonluk Aritemis tesisleri iş-
letilemiemiş, maalesef iflâs etmıişjfeir. 
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Aynı sekilide Efem tesisleri de çalıştırılama
maktadır. 'Bu iflâsların başlıca nedeni bilgisiz
lik ve ehliyetsizlilktir. Başarısızlığın önemli ne
denlerinden birisi de taredi kontrolsüzlüğüdür. 

IBir de, kamu ikurulu§lan,n!dan turistik pro
jeler için Ikredi laldığı halde, amaç idışı çalışma
lar yapan Bosfor Turizm olayımı kısaca ele ala
cağım. 

Edirne'de Kapıkule mevkiinde Petrol Ofis 
tarafından turistik bir tesis inşa edilmiştir. 
Buradaki ımloitel, lokanta, para değiştirme bü-
tfosu, aıkaryaikıt servis istasyonu, her tüırlü de
mirbaş tesisat ve ısair malzemesiyle birlikte iş
letilmek üzere Ocak 1963 te Bosfor Turizme 
bırajkıllmıştır. 

IBosfor Turizmden beklenen, hiçbir yatırım 
yapmadan hazır tesisi işletmekti, fakat bu iş
letmecilik ıson derece başarısız olduğu içindir ki, 
Ofis Arahk 1967 de tesisi geri almak zorunda 
•kalmıştır. İpsala'da Ofisçe inşa edilmiş olan 
motel, lokanta ve gazino ile, akartyakıt satış ve 
servis istasyonunu ihtiva eden tesislerin işle
tilmesi '21 Temmuz 1965 tarihinde şirkete ve
rilmişse de, bu iş de verimli işletilmediğinden, 
1966 yılında geri alınmıştır. 

Edirne'de Ayşekadın mevkiinde kurulmuş 
olan akaryakıt tesisleri ve (müştemilâtının işlet
meciliği 15 Eylül 1964 tarihimde Bosfor Turizme 
verilmiştir, fakat şirket bu işte de başarısız 
ıkalmış ve işletme Ağustos 1968 ide geri alın
mıştır. 

Ne var ki, bu açık başarısızlık ölmeklerine 
rağmen Bosfor Turizmi Petrol Ofisin sırtın
dan zemgin etme çabaları devam etmiştir, is
tanbul'da Kumiburlgaz mevkiinde Turizm Ban
kası, İller Bankası ve Petrol Ofis tarafından 
sağlanan kredilerle turistik tesisler kurulmuş
tur. Bu tesislerin maliyeti 3 976 000 likadır. 
Petrol Ofis bu tesisleri Kasım 1969 da sosyal 
maksatlarla 5 802 000 liraya Bosfor Turizmden 
satınalimıştır. 

1964 yılında bağlanıp, Mart 1965 te Petrol 
Ofis adına tapuya tescil edilen İstinye sırtların-
daki 5 460 metrekare arsa Martt 1969 da Bos
for Turizme satılmıştır. Satış çok tatlı bir sa
tıştır. Zira son 5 yılda değeri büyük ölçüde 
artan arsıa, alış fiyatı üzerinden 330 000 lira
ya Bosfor Turizme verilmiştir. Oysa Kumbur
gaz teslislerinin Ofise satılışında alış bedeli 

olarak 145 000 lira değer biçilmiştir. Ofis, Bos
for Turizmden arsa satmalırken değerine göre 
para ödemekte. Bosfor Turizm ise Ofisten alış 
fiyatı üzerinden arsa almaktadır. 

Uludağ turistik projesi: 
6 Kasım 1970 tarih ve 1710 sayılı genel mü

dürlük kurulu kararına göre Bosfor Turizm 
Uludağ'da özel idareden 49 yıl süre ile intifa 
hakkını aldığı arsa üzerinde 14 000 000 liraya 
çıkacağı hesaplanan bir turistik tesis kuracak 
ve Petrol Ofis bu yatırımın gerçekleşmesi için 
12 000 000 liralık finansman kredisi açacaktır. 
Kararda ayrıca «Bosfor Turizmin Uludağ te
sislerini üç yıl üst üste rantabilite hesaplarında 
öngörülen verimlilik içerisinde işletmezse, Pet
rol Ofis işletmeyi aynı şartlarla devralacak ve 
Bosfor Turizme yatırım giderlerini ödiyecektir» 
diye bir hüküm yer almaktadır. Ofis, Uludağ 
projesi ile yeniden büyük bir rizikoya girmiştir. 
Bosfor Turizme, ne petrol pazarlama faaliyetle
rinin genişletilmesinde ne kendine verilen Ka
pıkule - Ayşekadın - ipsala tesislerinin işletil
mesinde, ne de kurdurulan tesislerin yönetimin
de başarılı olamamıştır. Bu koşullarla Uludağ 
tesislerinde de Bosfor Turizmin başarısız kala
cağını, müdebbir tüccar olarak, hesaba katmak 
gerekirdi. Petrol Ofis bunu yapamamış, yap
mamış ve ileride tesisi devralmayı kabul ederek 
daha büyük külfet yüklenmeyi göze almıştır. 
Oysa Petrol Ofis para sıkıntısı içindedir ve bu 
yüzden yabancı şirketlere pazar kaptırmakta
dır. 

Değerli arkadaşlarım, görülüyor ki bu ifrat
ların başlıca nedeni kredilerdeki kontrolsüzlük
tür. Halka açık turistik kuruluşlar geliştiril
melidir. Halka açık olan, her yurtdaşm ortak 
olabileceği Ar - Tur şirketinin başarılı gelişme
sini belirtmekten kıvanç duymaktayız. 

Zengin tarihî kaynakları, tıbbî şifa kaynak
ları bulunan İç - Anadolunun da turistik çekici-
ğiliğini artırıcı tedbirler alınmalıdır. Turizm 
gelirlerinde önemi büyük olan orjinal küçük el 
sanatlarımız canlandırılmalı ve geliştirilmeli
dir. Biraz önce A. P. Grupu Sözcüsü arkada
şımızın ele almış olduğu, iç - Anadolunun ta
rihî kaynakları cidden önemlidir. Bir Hazreti 
Mevlânamız, bir Hacı Bektaş Velimiz, Âhi Baba, 
Hacı Bayram Veli, Kastamonu'da Şıh Şaban 
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Veli, Nasrettin Hoca, Nevşehir'de tarihî Göre
me, Alaca'da Höyükler, Samsun - Sinop - Kas
tamonu - Çankırı - Çorum - Amasya illerini içi
ne alan, zengin tarihi olan bir Patagonya'mız 
var. Bunlar değerlendirilmeli, bunların tarihî, 
turistik değerleri önce iç turisti çekecek şekilde 
planlanmalı, organize edilmeli, kooradine edil
meli ve dış temsilciliklerimiz yolu ile de dışarı
ya tanıtılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yazıcıoğlu toparlayınız 
lütfen. 

NURİ ÇELİK YAZICIOĞLU (Devamla) — 
Toparlıyorum Sayın Başkanım. Hemen bitirebi
lirim. 

Bu temennilerimizin dikkate alınmasını ve 
turizm konusunun yalnız Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının omuzlarına yükletilmeyip bakan-
lıklararası, kamu kuruluşları arası ve vatan
daşlarla işbirliği yapılarak, güzel Türkiye'mizin 
turistik bakımdan cazip hale getirilmesi için 
çalışmasını diler, 1971 malî yılı bütçesinin Tür
kiye turizmi için hayırlı, başarılı sonuçlar sağ
laması dileğiyle hepinize saygılarımı sunarım. 
(A. P. ve O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Baha 
Müderrisoğlu, buyurun efendim. Saat 11,17. 

A. P. GRUPU ADINA BAHA MÜDERRİS
OĞLU (Konya) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri.. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1971 malî yılı 
bütçesi hakkında A. P. Grupu adına ikinci defa 
olmak üzere görüş, tenkid ve temennilerimi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Turizm ekonomisinin etki ve teknik sahasına 
giren faaliyet dalları genel turizm, termalizm 
ve klimatizm olmak üzere üçe ayrılır. 

Tabiat güzellikleri, tarihî eserler ve her nevi 
eğlence, sportif faaliyetler ile ilmî, meslekî 
ve siyasi maksatlarla yapılan seyahatler turiz
min genel turizm bölümünü teşkil eder. 

Ben daha ziyade tıbbî turizm üzerinde dura
cağım. Bugüne kadar bu konu üzerinde fazla 
çalışmalar olmamıştır. Son defa Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı ile istanbul Tıp Fakültesi Hid-
ro - Klimatolojik kürsüsü arasında imzalanan 
protokol mucibince, Türkiye'de bulunan yeral
tı ve yer üstü şifalı suları ile bunların şimik, fi
zik tetkiklerinin yaptırılması ve insan sağlığı 
bakımından değerlendirilmesi yolunda etraflı 

çalışma programları yapılarak tetkik sahasına 
konulmuştur. Bakanlığın bu şekildeki, turizmin 
şifalı sular kısmına ehemmiyet vermesi takdire 
şayan görülmektedir. 

Millî plân ve hedef ilkelerine uygun olarak 
ülkemizde tıbbi turizmin ülke halkına ve dış tu
rizme hizmet edecek şekilde geliştirilmesi ve 
bu arada termo ve hidro mineral kaynakların 
niteliklerinin araştırılması, suların fizik, şimik, 
bakteriyolojik özellikleri ve güneş fiziği lâbo-
ratuvarlarınm kurulması çalışmalarına başlanıl
mıştır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bu çalışma
ları neticesi, toplum sağlığı mevzuundaki ter
malizm ve klimatizm hedefleri ilk iki yılda 
plân hedeflerini aşmıştır. Bundan dolayı başta 
Sayın -Turizm ve Tanıtma Bakanı olmak üzere 
bütün Bakanlık mensuplarını tebrik etmeyi bir 
vazife bilirim. 

Türkiye^ Arap âlemi ile Avrupa arasındaki. 
geçit mevkiinde bulunan turistik her türlü ca
zip yönleriyle Orta Şark ve Arap memleketleri
nin mahrum olduğu en zengin ve çeşitli klima
tik kaynaklara sahiptir. 'Gerçek propoganda ya
pıldığı takdirde Arap âleminin, Türikye'nin 
tıbbi turizminden istifade edebileceğini beyan 
etmek isterim. 

Memleketimizdeki kaplıcalar, gerek şifalı 
suları ve gerekse uygun klimaları ile tedavi 
aracı olup, birçok özellikleri yanında ayrıca 
psikosomatik tedavi vasıtasıdır. Termalizmin; 
tıbbi, şifalı kaynakları, değişmiyen sühunet
leri, sayesinde, özel hastalan iyi etmekte ve 
içindeki maddeler dolayısıyle uzviyete direk ve 
endirek bir şifa tesiri icra etmekte olduğu il
men sabittir. Klimatizm, klimatik istasyonlar, 
derin, tabu, şifalı klimatik değerler; iklim, gö
rünüm, yükseklik ve benzeri niteliklerinden do
layı uzviyete - direkt ve endirekt - ilmen sa
bit bir şifa tesiri icra ederler. Turizmin bu üç 
nevinden en verimlisi, tedavi müddetlerinin 
uzunluğundan dolayı termalizm, ikincisi ise kli-
matizmdir. 

Malûmları olduğu üzere, bir ülkeye çok 
turist çekmek çok kere büyük turizm geliri 
sağlamaz. Turizmde esas olan; bir ülkeye turist 
çekmek kadar, hattâ ondan daha fazla turizm
den büyük gelir sağlamaktır. Genel turizm, bir 
tarihî eser mahallinde bir turisti birkaç saat, 
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hattâ birkaç gün tutabilir. Halbuki termal istas
yonunda bir turistin yirmibir gün kalması zo
runludur. Bu gerçeği zamanında görüp, yatı
rımlarını ona göre ayarlamış olan ülkelerde "bu
gün termalizm ve klimatizm dev gelir sağla
maktadır. -

Üç tarafı denizle çevrili olan güzel yurdu
muz deniz, dağ, ada, mağara gibi klimatik kay
naklar bakımından dünyanın en zengin ülkele
rinden birisidir. Yapılan istatistiklere göre yur
dumuzda 5952 mağara vardır. Hidro - mine
ral kaynakları, yani şifalı sular bakımından 
büyük bir zenginlik göstermektedir. Bu istatis
tiğe göre yurdumuzda şifalı su kaynağı sayısı 
mevki olarak 1 219 dur, kaynaklar olarak 1 520 
dir. Yurdumuzda işletilen şifalı su sayısı 226 
dır. Yurdumuzda bu şifalı sularda halen büyük 
bir iç turizm hareketi vardır. 

Şunu belirtmek isterim ki, yurdumuzda iç 
turizmin en çok geliştiği turizm dalı olan alan 
termalizm ve klimatizmdir. Genel olarak ka
bul edildiğine göre suyun şifalı olabilmesi için 
litrede bir gramın üstünde mineralizasyon, 
kimyevî maddeler bulunması ve suyun sühu
net derecesinin yirminin üstünde bulunması ge
rekmektedir. 

Hidroloji ve klimatoloji hakkında Milâttan 
450 yıl önce hekimlerin üstadı Hipokrat tarafın
dan neşriyat yapılmıştır. Kitab-ı Yakub'a göre, 
Milâttan çok önce, Mısırlılar şifalı sulardan 
faydalanmışlardır. Aynı şekilde Yunanlılar da 
şifalı sulardan faydalanmışlardır. Romalılar 
kaplıcalardan istifade etmişler ve şif ah sulara 
çok ehemiyet vermişlerdir. Romalılar bâzı has
talıkların şifalı sularla iyi edildiklerini ve harb-
de yorgun düşen askerlerin şifalı su banyola-
riyle zindeleştiklerini tecrübe ile tesbit etmiş
lerdir. Bundan dolayı Romalılar gittikleri yer
lerde şifalı sular üzerinde büyük kaplıca tesis
leri kurmuşlardır. Türkler suya, yıkanmaya bü
yük önem vermiştir. Dünyada termalizm tari
hinde Roma banyosundan, Japon banyosundan 
ve Türk banyosundan bahsedilir. Türkler, Ro
malıların tek bir havuzdan ibaret olan banyo
larına, akarsu kurnaları ilâve etmek suretiyle. 
hem Batının, hem de Doğunun hayranlığını 
kazanmışlardır. Türklerin buldukları bu ban
yolar bugün dahi Avrupa ülkelerinin modern 
kaplıcalarında Türk hamamı olarak kullanıl

makta ve termal tedavide büyük değer taşımak
tadır. Selçukiler ve Osmanlılar devrinde de 
şifalı sulara büyük önem verilmiştir. Osmanlı
lar Avrupa'yı istilâ ettikleri sırada, Romalılar 
gibi, gittikleri yerlerde büyük kaplıca tesisle
ri kurmuşlardır. Bugün bile o kaplıcalar Av
rupa'da aynen kullanılmaktadır. 

Kaplıca suları bilhassa romatizmanın en 
önemli tedavisi ve ilâcıdır. Kaplıca suları ro
matizmadan başka mide, bağırsak, karaciğer, 
safrakesesi, cilt hastalıkları, kadın hastalıkla
rı, astım gibi hastalıklarda, sinir hastalıkların
da son derece önemli neticeler sağhyan tabiî 
ilâçtır. Bu gerçek, insanlığın tarihî kadar eski
dir. İnsanlar hiçbir ilâcı bilmez iken hastalık
larını şifalı sularla tedavi etmişlerdir. 

İsviçre'de yüz kişiden yedi ilâ dokuz kişi ro
matizmalıdır. 
Senede otuzfbin kişinin romatizma sebebiyle ha
reket kabiliyetini kaybettiği anlaşılmıştır. Hat
tâ bu bölgelerde romatizma için emeklilik hak
kı dahi tanınmıştır. Bu hastaların senede sebe-
bolduğu işgücü kaybı beş milyon gündür. Bu 
bölgede her yüz kişiden yirmibeş^kişi romatiz
madan devamlı surette işgücünü kaybetmiştir. 

Danimarka'da romatizma, toplam hastalık
ların % 16 sidir. Holânda da aynı şekildedir, 
orada da aynı şekilde romatizma toplam hasta
lıkların % 14 üdür. 

Bizde de romatizmanın - katı bir istatistiği 
olmamakla beraber - diğer hastalıklara nazaran 
yüzde oranı çok yüksektir. Yalnız romatizmanın 
sebebolduğu kalb hastalıklarından dolayı sene
de ölüm niöbeti 250 000 kadardır. Yani, bizde de 
romatizma fevkalâde mühimdir, küçümsenmiye-
cek derecede ehemmiyetlidir. 

Avrupada, Fransa'da 120 kadar hidro - mine
ral kaynak işletilmekte ve büyük çapta gelir te
min edilmektedir. Almanya'da 270 kadar şifalı 
su işletilmektedir. Burada termalizm ve klima-
tizmden çok büyük gelirler sağlanmaktadır. Al
manya'nın bu sahada senelik geliri altı milyon 
dolardır. Avusturya'daki hidro - mineral kay
nak sayısı yurdumuzdaki hidro - mineral kay
nak sayüsmın otuzda biri kadar, hattâ daha az
dır. Buna rağmen bu ülkenin klimatizm ve ter-
malizmden yılda elde ettiği gelir çok yüksektir. 
İsviçre'de elli kadar şif ah kaynak, su vardır. 
Modern termalizm ve klimatizm esaslarına uy-
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gun şekilde işletilmektedir. Bu ülkenin ekono
misinde termalizm ve klimatizmin rolü oksijen 
kadar önemlidir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının, yukarda 
arz ettiğim esaslar çerçevesinde tıJbfbi turizme 
ehemmiyet verdiğini ve bu maksatla Turizm Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde reotfganizasyon yap
mak suretiyle termalizm ve klimatizm üniteleri
ni büyüttüğü memnuniyeti muciptir. Büyük ge
lirler sağlıyacak olan tıbbi turizmimizin gelecek 
yıllarda büyük ümitler taşıdığını beyan etmek 
isterim. 

Neolitik çağa kadar uzanan insanlık tarihi
nin, Türk - islâm Tarihinin nâdise eserlerini bağ
rında bir Hazine gibi sakllıyan Anadolu'muzun 
tarihî ve turistik zenginliklerini bütün dünya
ya duyuran ve bu hususta bütün Türkiye'ye 
hizmet götürme imkânını sağlıyan Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının 1971 yılı Bütçesinin mem
leketimize, milletimize hayırlı olmasını temenni 
eder, Bakanlığın mümtaz mensuplarını basan 
dileklerimle, hepinizi saygı ve hürmetlerimle se
lâmlanın. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi gel
miştir. Sayın Bakanım görüşecekler, buyurun 
Sayın Bakan. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, yeterlik önergesini kim verdi? Daha 
vaktimiz var efendim. 

BAŞKAN — Size önetfgeniz gereğince yeter
lik önergesi hakkında söz verdim Sayın Aydar. 

M. NEOATI KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Yeterlik aleyhinde kime söz verdiniz? 

BAŞKAN — Yazılı takrirleri gereğince Sa
yın Aydar'a yeterlik önergesi aleyhinde söz ver
dim efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, önergenin aleyhinde SÖK almak müm
kün mü? 

BAŞKAN — Sayın Aydar, yazılı bir önerge 
yollamıştı, aleyhinde ona söz verdim efendim. 

MEHMET AYTUĞ (Elâzığ) — Olmaz ki. 
BAŞKAN — Nasıl olmaz efendim, teamül 

budur, zatıâliniz de yeterlik önergesi okunma
dan evvel bir önerge verebilirsiniz ve onu mua
meleye koyanz, teamül budur. 

M. NEGATÎ KALAYCIOĞLU (Konya) — 
Sayın Başkan, size bir tarizimiz yok; ama biri

si veriyor, birisi de aleyhinde söz alıyor olmaz 
böyle şey. Hem bu teamül de değil. 

{BAŞKAN — Sayın Bakanını, zatıâliniz ko
nuşacak mısınız? — 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Lütfen 
geriye alsın efendim. Önümüzde daha 6 saatimiz 
var. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Mali
ye Bakanlığının Bütçesi var saat 14,30 da. 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığına hemen ge-
çemiyeceğiz. Maliye Bakanlığı, Hükümetle bir 
toplantı halinde olduğunu haber verdiler ve sa
at 16,00 da da toplantıyı tehir etmemiz ihtimali 
vardır. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — O 
halde önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önergenizi geri alıyorsunuz. 
Yeterlik önergesi geriverilhniştir. 

Sayın Cevat Sayın, şahsı adına buyurun. 

GEV AT SAYIN (Edirne) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1971 malî 
yılı Bütçe tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi 
arz ediyorum. 

Milletlerin başlıca döviz kaynaklarından bi
ri olan turizm, Türkiye'mizde henüz aktif ha
le getirilememiştir. Bütün milletler, çağımızda 
bir turizm, seferberliği açarak iktisadi durum
larını bu kanalla düzeltmek yoluna gitmekte
dirler. örneğin: italya, Fransa, ispanya, Al
manya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanis
tan turizme önemle eğildikleri için memleket
leri hesabına büyük döviz gelirine sahiıbolmak-
tadırlar. 

Türkiye'nin turizme daha önemle sanlabil-
mesi için bürokrasiden kurtulma çarelerini ön
celikle araması lâzımdır. Memleketimizde çe
şitli kamu ve özel sektör kuruluşları arasında, 
turizm alanında gerekli koordinasyon sağlana
mamıştır. Turizm tanıtması, politik ve kültürel 
tanıtma yanında ticari tanıtma niteliğini de 
taşımalıdır. Turizm eğitimi ve öğretimi çalış-
malan, turizm politikası için örgütlenme tam 
olarak kurulmalı, turizmi teşvik edici malî ve 
hukukî tedbirler yeterli duruma getirilmelidir. 
Sınırdan karayolu ile gelen veya havayolu ile 
gelen turistin gümrük formalitelerinin zorluğu 
ve çokluğu turist için ilk intiba olarak maale
sef iyi sonuç vermemektedir. Yurda girdikten 
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sonra da turistin ilk beklediği şeŷ  yatak ve 
yemek derdinin hallidir. Lüks otel yerine ucuz 
ve temiz yatak, ucuz ve temiz yemek ilk önem
li sorundur. 

Turistin eline, geldiği şehirdeki kalabilece
ği otel, lokanta ve pansiyonların listelerinin 
4yi basılmış broşürler halinde, her şehirde mev-
cudolması lâzımgelen enformasyon daireleri 
tarafından verilmesi ve turiste bütün kolaylık
ların gösterilmesi lâzımdır. 

Turizm dış ödeme dengesinde yararlı ola
bilecek bir sektör olmasına rağmen, bugünkü 
turizm geliri ile giderimiz arasındaki farkın 
menfi olması düşünülecek bir konudur. Farkın 
müspet hale getirilmesi şarttır. 

Türkiye'nin önemli bir turistik bölgesi de 
Marmara bölgesidir. Marmara bölgesinin po
tansiyeli yüksektir. Bu konu üzerinde derinle
mesine durmak ve bu bölgenin daha da gelişti
rilmesi için gerekli çalışmalara öncelik veril
mek lâzımdır. Turizm bakımından yüksek po
tansiyeli olan bu bölgenin Karadeniz sahil ke
simi büyük bir proje niteliğindedir. Romanya 
ve Bulgaristan'm turizm gelişmelerinde büyük 
yeri olan Karadeniz sahilleri uzantısmdaki iğ-
neada, Karaburun, Kilyos zinciri olağanüstü 
güzelliklere ve çeliltliliklere sahiptir. Bu proje 
için çeşitli yol alternatifleri arasındaki sahil yo
lu Bulgaristan - istanbul arasını iki saatlik bir 
otomobil yolculuğuna indirmektedir. 

Bir başka turizm potansiyeli ise, Tekirdağ 
- Silivri ve Saroz Körfezi ile Enez ilçesi arasın
daki sahildir. Bölgeye ipsala ve Edirne kara-
kapılarmdan giren turistler için Saroz ve Mü-
refte, tren yolu üzerindeki ilgi çekici kesimler 
niteliğindedir. 

Bir rakam vermek için söyliyelim; 1968 de 
Türkiye'ye gelen 602 bin ecnebiden 172 bini 
karayolu ile Edirne karakapısmdan Türkiye'ye 
girmişlerdir. Bu rakam gittikçe artmaktadır. 

Hadriyanus tarafından kurulmuş olan böl
genin, başta gelen tarihî şehri olan Edirne'de 
her yıl yapılmakta olan Kırkpmar güreşleri 
ve Kırkpmar haftası turizm yönünden ele alın
dığı zaman, büyük bir reklâm kaynağı kendili
ğinden doğacaktır. Bu konu süratle ele alınma
lı ve bu konuya Balkan milletlerarası bir fuar 
ve olimpiyat niteliği kazandırılmalıdır. Böyle
likle Edirne, Balkan milletleri folklor gösterile-
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ri için de bir merkez haline getirilmelidir. Bu 
suretle Yugoslavya'ya gelen 5 milyon ve Bul
garistan'a gelen 3 milyon turistin bir miktarı-
nın da Türkiye'ye çekilmesi için ilk adım atıl
mış olacaktır. 

Bilindiği gibi, Avrupa'da pek çok şehirler 
bu yolla ananelerinin bir kısmını şümullü ola
rak genişletmişler, böylelikle de uluslararası 
fuar niteliğini kazanmışlardır. Böyle bir kay
nak, turizme katkıda bulunmak için devamlı 
ve emin bir kaynaktır. 

Bu önerimizin göz önünde bulundurulması
nı hassaten beklemekteyiz. Bunun için de Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının, bütün devlet 
kuruluşları ile gayeye uygun bir koordinasyon 
sağlaması çok f aydalı olacaktır. 

Sözlerime son verirken, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının 1971 malî yılı bütçe tasarısının 
bakanlık mensuplarına hayırlı olması dileğiyle 
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Saym İbraJhim Cüceoğlu? Yok. 
Sayın Ekrem Kangal? Yok. 
Saym Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim, 

saat 11,35 tir. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Saym 

Başkanım, değerli arkadaşlarım Turizm Ba
kanlığının mümtaz mensupları; 

Grupları adına konuşan arkadaşlarımız, 
kendi grup görüşlerini belirttiğinden, gerek 
bölgevi ve gerekse şahsımız adına Turizm Ba
kanlığımızın ve nııeımleket turizminin daha iyi 
olması için f ikirlerilmizi belirtmek ihtiyacında 
olduğumuz aşikârdır. Bu sebeple sahsım adına 
söz almış bulunuyorum. 

Mühterelm (arkadaşlarım; 
Memleket çapında, memleketin kalkınma

sında büyük bir yerli olan turizm meselemizin 
başarı ile yürütülmesi için evvelâ turizm poli
tikasının iyi tesbit edilmlesi lâzım. 

İki türlü turizm vardır: Birisi; Yaz mevsi
mli turizmi, birisi de; Kış mevsimi turizmlidir. 

Turizm BakanİTiğMMlzm bütün faaliyetti, ge
nellikle yaz turizmline teksif edilmiş buliutmmiak-
taldır. Bütün gayret ve imkânlarla yaratılan 
turizm kapasitesi Kişin âtıl kalmaktadır. Hal
buki, turizm politikasını o şekilde ayar etmeli 
ki, Yaz turizmi için hazırladığımıiz imkânları 
Kış turizminde de kullanabilelim. Bunun ol-
nuaJdığını, buna önem verilmediğini üzüntü ile 
görmekteyiz. 
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İkinci Itunizm politikasında ihata denecek ka
dar ıbir noksanlık da, bir bölgeye Yaz turizmi
nin Iteks&f edilmiş oTımlaisoldur. Bu da şöyle : 

Diş turizmi, Bengin olian, 'dinlenme ihtiya
cında ollan, Ikültüirtiinü, görgüsünü genişlet-
smıek ihtiyacında ©lan, zevk sahibi oüan kişiler 
yapar< Bu da, daha çok gelişmiş, nııedeni ve 
zengin memliekeltin insanları tarafından yapı
lır. Bu kültle, daha çak Merkezî ve Kuzey -
Avrulpa miemlekeltllerinin halikıdır. Merkezî -
Avrupa ve Kuzey - Avrupa halkı, daha çok 
senin iklilmide, kendi iklimlerine yakın bir ik
ilimde yaz tatilini geçirmek ister. Norveç, is
veç, Danimarka, Ku'zey - Almanya, ingiltere 
umulmiıyetle böyledir. 

Biz Akdeniz turizmi kuişağındayız. Yani, 
ispanya, italya, Fransa, Yunanistan, kısnuen 
Dalmjaçya, Yugoslavya, Türkiye ve daha sıcak 
olan Akdeniz'in Güney sahilleri bu kuşağa gi-
ner. 

Çok eski zamanlardan beri ayağı ispanya'
ya, Fransa'ya, italya'ya, Yunanistan'a alışmış 
olan Avrupalı turistler; aynı iklim şartlarını 
iıaiz, onlardan daha az konforu olan ve o böl
geleri bildiğinden, daha az bilgiye salhibolduk-
lan bizim Akdeniz bölgesi turizm sahalarımıza 
gıelmiyebiiir. Çünkü, 15 günlük tatili vardır, 
trene bliner̂  italya sahillerime, trene biner is
panya salhi'llıerine, Yunanistan sahillerine gellir. 
BMm meisaıfemiz daha çok uzak, gelip gütme
si zor. Bu bakımdan Akdeniz turizminden çok 
büyük ümit beklememiz ıdoğru lalmıyabilir. Her 
ne kadar bizim sahamıiz Idaha güzel, biz daha 
çok misafirperver İsek ve tesislerimiz daha 
ulcuz ise de, Akdeniz turizmimizi muvaffak 
kılmak için, dılşarda büyük tanıtmaya, yıllar
dan beri İspanya'nın, Fransa'nın, italya'nın, 
Yumandisitan'm yaktığından! daha üstün bir ta-
nıltnııajya ühltliyacılmıız var. 

Bütçe Komisyonunda da arz ettim, tekrar 
arz ediyorum; biz, Turizm Bakanlığımızın ta
nıtma faaliyetine kıymet vermediğimin ve bu 
kıymet vermediğimizi bütçe ile tecelli ettirdi
ğimiz gibi, aynı şeyi Ticaret Bakanlığımız için 
de, Sanayi Bakanlığımız için ide yapıyoruiz. 
Tamitma çok mühim bir şey olduğu hailde bu
na değer vermiyoruz. Bu tanıtmayı mümkün 
'kılmadığumıız takdirde bizim Akdeniz turizmi
mizin inkişafı mümkün olmıyaca.Mır. 

Şdimdi de turizm politikasındaki noksanlığa 
gefliyıoruım. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız, Sayın Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, Karadeniz bölgesi memleketimizin 
turizminde çok mühim bir yer işgal etmektedir. 
Karadeniz sahillerimiz, istanbul'un Şile'sinden 
taa Hopa'ya kadar dünyanın görülmeye değer 
taibiat güzelliklerine, haşin dağ manzaralarına 
ve iklimine ve daha serince bir deniz suyuna 
sahip bulunmaktadır. Hükümetimizin bu konu
ya hiç eğilmediğini büyük bir noksanlık olarak 
görüyorum. Meselâ Karadeniz sahillerinin en gü
zel bölgesi kanaatimce Amasra'dan başlayıp, Ri
ze, inebolu, Sinop'a kadar uzanan orta yerdir. 
Buranın arkasında zümrüt gibi ormanlar, haşin 
şelâleler yer alır. Buraya hiç önem verilmiyor, 
arkadaşlarım. O kadar önem verilmiyor ki, bu 
yüzden Meclis huzurunda, Turizm Bakanı başta 
olmak üzere, bütün bakanlık mensuplarını kı-
nıyacağım. Kastamonu'da, inebolu'da özel ida
renin 1'milyon lira parasiyle bir otel yapıldı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın, Sayın Tos
yalı. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Bağlıya
cağım, Sayın Başkan 1 - 2 dakika müsaade bu
yurun. 

Memleketin köylerini yolunun, suyunun ya
pılacağı para ile bir turizm tesisi yapıldı, fakat 
Kastamonu'nun altı kazasmıri tek turistik oteli 
olan ve sahilde plaj m yanında bulunan bu tesi
sin turistik belgesini iki seneden beri alamadık, 
arkadaşlar. Ben 3 - 5 defa şahsan Turizm Bakan
lığına gittim, şu memleket meselesini takip için. 
Maalesef, iki seneden beri bu belgeyi alamadığı
mız Turizm Bakanlığının, değil turizm politika
sını tasvibetmek, değil Karadeniz turizmine 
önem vermek, turizm politikasında ne gibi bir 
düşünce içinde olduğunu takdirlerinize arz ede
rim. 

İBAŞKAN — Sayın Tosyalı, lütfen bağlayın. 
Beş dakika geçirdiniz, efendim. 

HASAN TOSYALI (Devamla) — Başüstüne 
efendim. 

Turizm Bakanlığının, küçük ve basit görü
nen bu işlere önem vermesini istirham ediyo
rum, yoksa bir büyük bölgeyi gücendirmiş ola
caklardır. Karadeniz turizmine önem verilmek 

— 843 — 



M. Meclisi B : 60 26 . 2 .1971 O : 1 

suretiyle kazancımız büyük olacaktır. Çünkü, 
saynı 'iklim şartlarına saJhip Varna - Burgaz ara
sındaki 108 kilometrelik sahaya yılda 1,5 mil
yon Avrupalı turist gelir, buna mukabil Tür
kiye'mize toplam olarak 480 000 kişi gelir. On-, 
lar 400 milyon dolar döviz elde ederler, biz ise 
40 - 45 milyon dolar döviz elde edeniz, onu da 
dışarıya gidenlerin cebine koyarız. Böyle turizm 
politikası olmaz. 

Tekrar önemle beyan ediyorum; turizm poli
tikasında büyük değişikliğe ihtiyaç var'dır. Ka-
raid'eniz turizmine büyük önem verilmesi lâzım
dır. Bir milletvekili olarak, beş defa Turizm Ba
kanlığına bir belge için gidiyorum. Olmaz bu. 

Bu sözlerimle turizm meselelerimizin ne yol
da olduğu hakkında teferruatıma ve büyük stra
tejisine ait bir fikir vermiş oluyorum. Bakan
lığı cidden samimî bir çalışma içerisinde bulu
yorum, fakat karanlıkta kötü bir turizm politi-
kasiyle. 

Memleketimiz turizminin inkişaf etmesini 
diler, mütevazi bütçelerinin Bakanlığa ve mem
leketimize hayırlı olmasını temenni ederek, he
pinize saygılarımı sunarını, arkadaşlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova?.. Yok. 
ıSayın Vehbi Meşhur?.. Yok. 
Sayın Ahmet Buldanlı?.. Yok. 
Sayın Cengizhan Yorulmaz?.. Yok. 
«Sayın Turgut Artaç?.. Yok. 
iSaym Zekeriya Kürşat?.. Yok. 
Sayın Sıdldık Aydar, buyurun. 

MEHMET SIDDIK AYDAR (Bingöl) — 
JSayın Başkan, Yüce Meclisin muhterem azala
rı, sözüme başlamadan evvel şunu belirteyim 
ki, yok olan arkadaşlardan sonra bana sıra 
geldi,, aksi takdirde yeterlik önergesinin aley
hinde konuşacaktım. 

Bir noktayı zabıtlara tescil ettirmek için 
ifade etmek istiyorum, o da şudur: Gerek ik
tidar kanadından, gerekse muhalefet kanadın
dan olsun, milletvekillerinin yeterlik önerge
leri aleyhinde konuşma gibi bir hakkı var
dır, Bu hak her hangi bir tarafa inhisar etti
rilemez. Çünkü, bunun mânâsı şu demektir M, 
muhalefet iktidarın aleyhinde konuşacak ve
yahut görüş ve temennilerini ifade edecek, 
ama ben bir iktidar partisi mensubu olarak ye
terlik önergesi aleyhinde söz aldığım için bâzı 

arkadaşlarım bunu yadırgadılar. Yadırgama
maları lâzım, çünkü ben de bu konuda konuşmak 
istedim ve diğer arkadaşlarıma imkân sağla
mak bakımından bunu istedim, yazılı olarak. 
işte bunu tescil ettirmek istiyorum. 

Türk turizm politikası bakımından mem
leketin temel yatırımları zamanında yapılma
mış ve bu yüzden buugün Türkiye'de yaşıyan-
larm Türkiye'yi tanımadığı gerçeği ortaya 
çıkmıştır. Bunu tescil ettirmek istiyorum. 

«Bingöl» denildiği zaman,, «Hakkâri» denil
diği zaman sadece ismini biliriz, fakat orada 
bulunan turistik yerleri tetkik etme imkâ
nından mahrumuz. Bu itibarla, ben kendi vi
lâyetimde bulunan bir turistik yerden bahset
mek istiyorum. 

Daha evvel bu konuyu Sayın Bakanıma da 
iletmiştim, fakat ne gibi bir muameleye teves
sül ettiklerini bilmiyorum, ama şimdi burada
ki konuşmam bir soru mahiyetinde olacaktır. 

Bilgöl'de turizme medar olan bir kaplıca
mız vardır; aşağı yukarı 1963 yılında bu te
sis yapılmıştır. Burada tesisin tarifini yapmı
yorum, sadece bir kelime ile ifade edeceğim, 
bugünkü durumu «fecidir» diyeceğim. Çm»1-'"', 
Danimarka'da ve diğer iskandinav memleketle-
ıinden kalkıp Bingöl'e kadar gelen, av parti
leri yapan ve dolayısiyle Bingöl'de kalarak yat
mak mecburiyetinde olan insanları ben şahsan 
ağırlamak imkânından uzak kaldım. 

ikinci bir nokta: Yine bu kaplıcada iki kay
nak vardı; birisi sıcak, diğeri ondan daha 
as sıcak olan ve vatandaşı şifaya götüren bir 
sudur. Tesis yapılırken teknik bakımdan bir 
hata olmuş, bu sıcak su kaymıştır, nereye gitti
ği belli değildir. Bunun tetkik edilmesi zaru
reti vardır. Mühim olan husus, bugün Türkiye'
de elle sayılabilecek kaplıcalardan birisinin 
de Bingöl'de olmasıdır. Bu bataıdan Sayın Ba
kandan hassaten rica ediyorum; bunun üzerin
de hassasiyetle durulmalıdır. 

Bir noktaya daha temas etmek istiyorum, 
bu genel politikamız itibariyle. Millî Misak 
içinde bulunan Türkiye'nin güzelliklerine âşık 
olmamamıza imkân yoktur, ama TRT ye ba
karsınız; nerede bir çarıklı, gübrenin üzerin
de yürüyen bir vatandaş, yalın ayak olan bir 
vatandaş varsa, onun durumunu Ankaralı vatan
daşlarımın seyrine, görüşlerine sunmakla yeti-
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ndyor. Kendilerine bir ^ebliğ yapıyorum; lüt
fen Bingöl'e gelsinler, Bingöl dağından güne
şin doğuşunu seyretsinler, bu manzara efsane
vidir, dünyanın hiçbir yerinde güneşin böy
lesine doğuşunu. görmeye imkân yoktur. Bunu 
fotoğrafla tesbit etsinler, kendi teknik imkân-
lariyle Ankaralıların görüşlerine sunsunlar. 

Bingöl az gelişmiş bir bölgedir, hem de çok 
az gelişmiş bir bölgedir. Az gelişmiş demek 
te biraz iyimserlik oluyor, hiç gelişmemiş bir 
bölgedir, ama turistik bakımdan Allahın ver
miş olduğu büyük bir hazinedir. Gelsinler, bu
radaki mansaları çeksinler, getirip vatandaş
larımızın görüşlerine sunsunlar. 

Bir noktayı daha tescil etmek istiyorum. 
Takdir edersiniz bir mücadele halindeyiz; is-
lâmî bir görüşle Batı Roma imparatorluğu bir 
propagandanın peşinde koşar. Dinî, muazzam 
eserlerini teşhir etmek suretiyle insanları cel-
bedebilmek için bir politika ihdas etmişlerdir. 
Buna nazire olmak üzere Osmanlı İmparatorlu
ğundan gelen padişahlar; Selimler, Kanuniler 
bunun karşısında bir direnme göstermişlerdir. 
Bu direnme şudur: Dine dayalı büyük mües
sesleri döviz elde etmek ve islâmî duyguları 
da kuvvetlendirmek için yapmışlardır. Bunun 
üzerinde de hassasiyetle durmak gerekir. 

Turizm Bakanlığının 1971 yılı Bütçesinin 
büyük Türk milletine hayırlı ve uğurlu olma
sını Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi say
gılarımla selâmlar. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Bir yeterlik önergesi gelmiştir, 
Sayın Bakan görüşmek üzere buyurun. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1971 yıh 
Bütçesini Yüce Meclisinizin huzuruna takdim 
ederken, çok kıymetli tenkid ve görüşlerini, 
sarfına izin verdiğiniz bütçenin idarecilerin
den esirgememiş olan değerli konuşmacıların 
kıymetli mütalâalarına Bakanlık olarak peşi
nen teşekkür etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu çok "kıymetli 
mütalâalar; dilekler ve temenniler, Türk turiz
minin bugün içerisinde bulunduğu ve çözmek 
mecburiyetinde olduğumuz problemleri büyük 

bir vukufla Yüce Meclisin huzuruna getirmek 
ve bizim de idare olarak üzerinde durduğumuz 
birçok meseleleri bize bir kere daha hatırlat
mak, bize bu yönde teşvik edici bir değer getir
mek gibi çok^kıymetli ve faydalı mütalâalar ol
muşlarda. 

Yine burada, başta Sayın C. H. P. Grup söz
cüsü olmak üzere, büyük bir hakşinaslıkla Bar 
kanlığın içerisinde bulunduğu meseleler karşı
sında idare olarak, idari yapı olarak ve genel 
idari yapının içerisindeki yeri ve fonksiyonu 
olarak ifa etmek durumunda bulunduğu hizme
tin, almak durumunda olduğu neticeye olan nis-
betini tâyin ve tesbit eden yerinde birtakım gö
rüşleri de şükranla karşılamak isterim. 

Haddizatında, yeni bir konu, yeni bir sosyal 
ve ekonomik olay olan turizm, birtakım yeni 
meseleleri, birtakım nevi şahsına münhasır ida
ri problemleri de beraber getirmektedir. Burada 
değerli C. H. P. Grup sözcüsünün de ifâde etti
ği gibi, neticeye varan hizmetlerin ancak yüzde 
18 - 20 si ilgili idare tarafından görülebilmekte, 
bunun dışında cereyan eden birçok işlemlerin, 
birçok idari anlayışların neticesi ve muhass'alasi 
turizm hizmetinin hesabını verenlere râci olmak
tadır. idari koordinasyon bunun başında gelir. 
Hattâ ondan da evvel, arkadaşlarımızın burada 
vukufla zikrettikleri bir altyapı problemini bü
yük bir mesele olarak, turizmin bir temel konu
su olarak zikretmek gerekir. Altyapısı olmıyan 
bir memlekette turizm yapmak mümkün değil
dir. Bunu, gerek Bütçe Karma Komisyonunda, 
gerek Senatoda mükerreren zikrettiğimiz gibi, 
burada bir kere daha tekrarında lüzum mütalâa 
ederiz. 

Turizm, demin arz ettiğim gibi, kendisinin 
dışında cereyan eden birtakım sosyal ve ekono
mik olayların, birtakım idari sistemlerin, idari 
olayların muhassalası olmak mecburiyetindedir. 
Meselâ, ekonomik olarak bir altyapıyla, bir 
altyapı problemiyle turizmin ilgisini kolaylıkla 
tesbit etmek ve hattâ bunları birbirinden ayır
mak mümkün değildir. Yolu olmıyan, enerjisi 
olmıyan, suyu olmıyan, medeni ihtiyaç vasıta
larının erişmediği memleketlerde veyahut bölge
lerde turizmin ne şekilde yapılabileceğini izah 
etmek mümkün değildir. Daha doğrusu, böy
le bir yerde, altyapıdan mahrum bir memleket
te veyahut bir bölgede turizm yapılabileceğini 
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kabul etmek; turizmin bugün ne olduğunu, in
san temayülünde teşekkül eden mânasını bilme
mek ile ancak izah edilebilir. 

ikinci Cihan Harbini takibeden devirlerde, 
o çağlardan hatırımızda kalanların bize anlat
tığı; boyunlarından fotoğraf makinaları, ço
ğunlukla yaşlı kimseler olan ve arkeolojik de
ğer taşıyan yerlerde, harabelerde dolaşan bir 
turizm anlayışının, bugünün bir çeyrek asır ge
risinde kalmış olduğudur. 

Bugün turizm, her şeyden evvel tesis ister, 
istirahat ister, medeni ihtiyaçların karşılanma
sını, tatil ihtiyaçlarının giderilmesini ister. Bu 
da muhakkaktır ki, büyük ölçüde altyapı ile 
bağlıdır. Buna bir misal olmak üzere arz etmek 
isterim; meselâ sayın C. H. P. sözcüsünün mem
leketi olan ve hakikaten yurdumuzun bütün 
dünyadaki emsalleriyle rahat rahat boy ölçüşe
bilecek müstesna bir güzellikler diyarı bulunan 
Muğla'dan, yine geçtiğimiz mevsimde dahi en 
az 40 - 50 000 turistin uğramış olduğu Bod
rum'a gidebilmek için Aydın vilâyetinden do
laşmak lâzımdır. Çine yolundan Aydın'a gelip, 
ondan sonra Söke yolundan ancak Bodrum'a 
gidebilirsiniz. Yani, turizm bir altyapı meselesi
dir. Eğer Muğla'dan, Türkiye'nin bir numaralı 
turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'a he
nüz bir yol ile gidemiyorsanız, bir toprak yol 
ile dahi gidemiyorsanız, bu memlekette turiz
min bulunduğu noktayı tesbit etmekte bir hak
şinaslık göstermek gerekir ki, onu da konuşma
cı arkadaşlarımız büyük ölçüde gösterdiler ve 
mâruzâtımızın hemen başlangıcında kendilerine 
şükran ile söze başlayışımızın sebebi de budur. 

Muhterem arkadaşlarım, bir Antalya - Mer
sin yolu vardır. 300 kilometreyi aşan ve hatı
rımda kaldığına göre, yapıldığı zamanın rayiç-
leriyle Devlet için 1380 milyon liranın üstünde 
Ibir ımaliyete (baliğ olan (bu yol, bugün (belki şu 
anda kendisine yapılmış olan masrafın karşılı
ğını verememektedir, ama hu yol, Türkiye tu
rizminin gelişmesi (için mutlak bir zaruretti* 

Akdeniz turizmi dertken, Akdeniz turizm 
memleketleri© rekabet halinde olduğumuzu 
ve tonlardan nüçiin igeri bulunduğumuzun sebep
lerini araştırırken, bir Mersin - Antalya yolu
nun yokluğunu veyahut çok (kısa bir izaman 
önce ancak ^gerçekleşebilmiş olduğunu da yine 
Ibir mesele ve (bir faktör olarak mütalâa etmek 
gerekir. \ 

(Burada, Sayın Demokratik Parti sözcüsü 
kıymetli 'arkadaşımızın bir mütalâasına da yi
ne ırnevzu ile olan irtibatı dolayısiyle değinerek 
geçeceğim. 

iBemian, Bütçe Karma Komisyonunda (yaptı
ğım konuşmaya âMla (buyurdular ki; suyu ol-
ımıyan, yolu olmıyan, günlük ihtiyacı olan suyu 
(temin için 5 (kilometre, 10 kilometre yol yürü
mek mecburiyetinde kalınan bir memlekette, 
'turizm yatırımlarına daha fazla imkân ayrıla
maz ve (benim Gözlerimi de turizm hizmetlerinin 
(başında olan (bir kimse olarak, «herşeyden evvel 
ıbu hizmetin gereklerini idrakten âciz» şekilde 
takdim ettiler. Ben hu idrakimden memnunum 
ve Ibu idrakimden de asla dönmek niyetinde de
ğilim. (Bunu izah edeyim; 

Turizmin Ibir memlekete (getirdiği faydayı, 
(bir memlekete (geltirdiği ekonomik ve sosyal de
ğeri, herşeyden evvel hiç değilse idrak etmek 
medburiyejfcinde elan (bir kimlseyim. Ama, tu-
riamin, bu kadar büyük ıtaibiî değerler taşıması, 
'oranında taJbiî büyük güç oranında cmemleketi-
miızlde gelişememiş olduğunun hesabını verir
ken, (bunun sebeplerini izah etmek mecburiye
tindeyim. 

Bugün Türkiye'nin her tarafı İstanbul de
ğildir ve bugün içinde bulunduğumuz kavga, 
yapmakta olduğumuz mücadele Türkiye'nin her 
tarafını Manlbul yapmaktır. Biraz evvel bu
rada Bingöl Milletvekili Isayın arkadaşım ko
nuştu. Ben, Ibu sayın arkadaşımın dile getirdiği 
İstırapların, yine Sayın İstanbul Milletvekili 
değerli isözcünün mütalâalarına cevap fteşlkil et
tiğini burada if ade etmek isterim. 

Çok kıymetli Demokratik Parti söızcüsü 
arkadaşım 'Sayın ibrahim Abak'm işaret ettiği 
gibi, Türkiye'nin turizm ^gelişmesi, (bir karam
sarlıkla mütalâa ledillmeanesi gereken bir durum
dadır. 1908 in turidm geliri 29 milyon dolardır. 
1969 da bu rakam 46 100 000 dolara (baliğ ol
muştur. 1970 in 11 aylik neticesi (itibariyle ise, 
'59 730 000 doları bulmuştur. Bu göstermekte
dir ki, 1068 den 1909 a olan artış oranı % 53, 
1969 Idan 1970 e olan artış (hızı da % 42 dir. 
Devletin resmî arşivlerinin, hattâ OICD ista
tistiklerinin Avrupa'da neşredilen rakamlardır 
bunlar. Bir kesimde, (bir senede yüzde 53, ondan 
sonra, biraz ileride arz edeceğim birtakım de-
vazanltajlara rağmen, yüzde 42 lik (bir artış 
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(hızını 'temin elden (bir sektörü, bu memleket iğin 
ümit Verici telâkki letimemek, herşeyden evvel 
Ibüzâ tdihi kenldi ümidini yitirmiş -olmakla izah 
edileibilir. Yüzde 42 artıyorsunuz. Haaııgi şartlar 
altında arıtıyorsunuz?.. İM defa kolera vakası 
geçiriyorsunuz, 16 Ağustosta hudutlar kapatılı
yor, Ekimde Ibir daha hudutlar kapatılıyor. 
16 Haziranda işçi olayları dolayısiyle istanbul'
da örfî İdare ilân ediliyor. Türkiye'nin bilhas
sa turiızan alanındıa dışarıya karşı kalbi demek 
olan İstanbul'da gece ısdkağa çıkma yasağı ko
nuyor. Bir Ege depremi oluyor Mart ayında, 
Gaızeıteleriımiz bunu bir veba (haberiyle ikmal 
ederek takdim ediyorlar ve «bunu bütün raMp 
memleketler geniş ölçüde aleyhimize kullanı
yor ve (buna rağmen yüzde 42 artış temin edi
yorsunuz. Bunun, karamsar olacak neresinde, 
ne gilbi (bir durum tesîbit edelbiliriz? Eğer bu 
memlekette bir şey temin 'ediliyorsa bunun ne
ticesi, sadece Adalet Paritisi HüMimeitinin akti
fine yazılmaz, bu memleketin milletiyle, vata
niyle bir hütün olarak kazanç İhanetine geçer 
ki, bunun da hepimizi memnun elfomesi gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, turizmin, kendisine 
takadüm etmesi gereken ekonomik olaylarla il
gisini çok yok yakından ve ayrılmaz bağlantısını 
izah etmek için, gerek Bütçe Karma Komisyo
nunda ve gerekse Senatoda o Yüce Heyetlere 
arz ettiğim bâzı ufak tefek misalleri burada 
Muhterem Heyetinize de takdim etmek isterim: 

Türkiye, hakikaten arkadaşlarımızın dediği 
gibi, çok büyük bir tabiî güce sahiptir, ama bu 
tabiî gücüyle orantılı olarak donatılmamıştır 
ve bunun donatılmamış olduğunun da, donatıl
mamış olmasından hâsıl olan neticenin de bugün 
ortadaki hesap vericisi tabiatiyle biz olmamıza 
rağmen, sorumlusunun yalnız biz olmamamız 
gerekir. Ben burada her türlü politik düşünce
den uzak, hâdiseleri hiçbir zaman siyasi mâna
lar ifade eden zaman dilimlerine izafe etmeden 
çok daha gerilere, asırların gerisine götürerek 
izah etmek isterim. Asırlardan beri boş kalmış 
bir memleketin, bütün dünyadaki tatbikatların 
aksine, çok yanlış bir imparatorluk anlayışının 
asırlar boyunca boş bıraktığı çırılçıplak bir 
Anadolu ile karşı karşıya gelmiş Cumhuriyet 
idaresinin, hepimizin hep birlikte halletmek 
mecburiyetinde olduğumuz müşkülleri olarak 
meseleyi yüksek ıttılaınıza takdim etmek iste
rim. Misalimi arz ediyorum : 

Anadolu'da tiyatrolar vardır. Bu tiyatrolar, 
bundan 2 000 - 2 500 sene evvel cereyan etmiş 
medeniyetlerin antik şehirlerinin bugün hâlâ 
kalıntıları hayranlıkla seyredilen büyük eserle
ridir. Bu tiyatrolardan bir tanesini, yine bugün 
memleketimizin turizm problemleri olarak kar
şı karşıya bulunduğu konunun bir misali ola
rak takdim etmek istiyorum. Arz ettiğim gibi, 
bunu Bütçe Karma Komisyonunda da takdim et
miştim. 

Sayın C. H. P. Grupu Sözcüsü arkadaşımın 
memleketi olan Muğla ilinin bir Datça ilçesi 
vardır. Bu Datça ilçesi, Türkiye'nin Güney - Ba
tısındaki en uç noktayı teşkil eder. Kuş uçu-
şuyla 120 kilometre uzunluğu bulunan bir ya
rımadanın ortasında bulunan bu kasabamız, çev
resindeki kendisine mülki taksimat itibariyle 
bağlı köylerle birlikte, son nüfus sayımına gö
re 6 700 kişi barındırmaktadır. Halbuki, bu ya
rımadanın tam ucunda 2 500 sene evvel kurul
muş ve antik medeniyetin inkırazında onunla 
birlikte bugünkü şekliyle bir harabe haline gel
miş «Kmidos» şehrinin tiyatrosu 15 000 kişilik
tir. Bugün, Datça yarımadasındaki bütün va
tandaşlarımızı, kaza merkezlerindekileri ve köy
lerinde yaşıyanlarınm hepsini toplayıp götür
sek, 2 500 sene evvelki «Kınidos» şehri tiyat
rosunun ancak yarısını doldurabiliriz. Bununla, 
bu memlekette altyapı bakımından ne kadar 
hakir, ne kadar geri olduğumuzu izah etmek is
tiyorum. Bu gerilik, ne şunun, ne bunun değil, 
asırların bizi getirip bıraktığı noktada karşı 
karşıya bulunduğumuz bir problemin ayrıntılı 
hatlarıdır. Bunu hep beraber gidereceğiz. Bunu, 
Sayın Abak arkadaşımın beni, belki de biraz 
duygulandırmış olan kıymetli mütalâasından 
hareketle bir noktaya getirmek için arz ediyo
rum. Anadolu bütünüyle budur. Bu altyapıyı 
yapacağız. Bugün plân hedeflerine çok yaklaş
mış olan, program hedefini de, biraz sonra arz 
edeceğim gibi, aşmış bulunan rakamlarımıza 
rağmen, burada tekrar ediyorum; hiçbir gerek
çe, bugün bizim büyük bir süratle kapatmak 
mecburiyetinde olduğumuz Türk vatanının in
sanının ihtiyaç boşluğunda, işin tarihî gereğinin 
dışında, her hangi bir hattı hareket ihtiyar et
memizin gerekçesi olamaz. 

Bugün Türkiye'de her vilâyette vasati 400 
ilâ 500 kilometre yol yaptığımız halde, gittiği-
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miz her köyde, «yol» diyen, «su» diyen vatan
daşlarımızın yakamıza haklı olarak yapışma-
siyle karşılaşıyoruz. Bunu gidermek mecburiye
tindeyiz. Bunun, ileriye muzaf büyük bir döviz 
kaynağı olduğunu, sayın sözcünün işaret bu
yurdukları gibi, o temin edilecek dövizle, yine o 
ihtiyaçların giderileceğini ifade eden gerçek 
dahi bu sosyal dengeyi gözden ırak tutmamızın 
esbabı mucibesi olamaz. Vatandaşa diyemeyiz 
ki; bekleyiniz; biz Eğede, Akdenizde tesisler 
yapıyoruz. Bununla para kazanacağız, bununla 
döviz getireceğiz, bu getirdiğimiz dövizle sizin 
bugün içinde bulunduğunuz ihtiyaçları gidere
ceğiz. Bu gerçektir, bu doğrudur ama, demok
ratik idare ile, hürriyet idaresi ile idare edilen 
ve hamdolsun böyle olan bir memlekette bu, va
tandaşa kabili izah bir keyfiyet değildir. Bura
da yalnız turizmin değil, memleketin topyekun 
bütünlüğünün de sorumluluğunu taşıyan bir 
idarenin temsilcisi olarak kendimi, bunun gay-
rısında her hangi bir ifade ile mezun addetmi
yorum ve eski ifademde, eski beyanımda bir 
haksızlık bulunduğunu da, yine Sayın Sözcünün 
müsaadeleriyle kabul edemiyorum. 

[Muhterem arkadaşlarım; Türkiye gerçekten 
büyük potansiyel taşıyan bir memlekettir. Bunu, 
bütün dünyaya rahat rahat anlatıyoruz. Hattâ, 
bu 'taşıdığı büyük potansiyelin sonucudur ki, 
bugün biraz sonra arz edeceğim ve arkadaş
larımızın da değindiği gibi, çok cüzi des
teklerle bu kesime yardımcı olabildiğimiz hal
de, temin edebildiğimiz hareketin büyüklüğü 
ancak bu potansiyelin, bu tabiî gücün büyük
lüğü ile izah edilebilir. 

Bütün geçtiğimiz sene içerisinde 6 615 000 
liralık kredi desteği yapabilmişiz. Bununla 5 
bin yatak civarında turizm hizmetinde bir ka
pasite hâsıl edebilmişiz. Buna rağmen geçen 
senenin 46 100 000 dolan olan turizm geliri 
rakamını, 11 ay itibariyle 60 milyon civarı
na - ki, sene sonunda &6 milyonu bulacağını 
tahmin ediyoruz - ulaştırmışız, işte bu, mem
leketimizin sahibolduğu büyük tabiî gücün, bü
yük tabiî potansiyelin bir neticesi olarak mü
talâa edilmelidir. 

Haddizatında bunu, yine sayın arkadaşı
mızın bir mütalâasına cevabolarak da zikret
mek gerekmektedir. Değerli arkadaşımızın bu
yurdukları; «Krediler büyük yatırımlara ya

pılmakta, binaenaleyh orta sınıflara, bugün 
dünyadaki turizm hareketinin büyük gövde
sini teşkil eden sınıflara Mtabetmemektedir.» 
Şeklindeki görüşlerinin hakikatlere uymadığı
nı izah için arz edeceğim. 

6 621 000 lira kredi dağıtılmış ve bu 52 te
sise taksim edilmiştir ki, beher tesise 127 350 

\ lira düşmektedir. Yani, vasati olarak bir 
| tesise 127 300 lira isabet etmektedir. Halbuki, 

bugün bizim vasıflarımızın asgarisi olan 4 
1 ncü sınıf bir tesisin inşa maliyeti 25 bin, 
• tefriş maliyeti, ise 35 toıdir. Binaeneleyh, bu 
I demektir ki, her tesise ancak 4 yatak ilâve 
i edilebilecek bir nisbette yardımda bulunul-
; muştur. Yani, büyük ve lüks tesislerin des-
I teklenmiş olduğu bir vakıa değildir, 

! Yine buradan demin arz ettiğim gibi, 
memleketin sahibolduğu büyük tabiî gücün 
teşkil ettiği misale geliriz. Yani, bir memle
kette bir sene içerisinde sadece 6 milyon kü
sur lira, kredi desteği yapabilmiş oluyorsu
nuz - ki„ bugünün ölçüleri içerisinde bir bü-

i yük otelin, bir lüks otelin bu meblâğ mut
fağını donatmaya kâfi gelmez - Buna rağmen 
bir memlekette 5 bin civarında yatak kapa
sitesi hâsıl ediyorsunuz ve buna rağmen bir 
memlekette turist girişi sayısını 200 bin ci
varında artırabiliyorsunuz ve turizm dövi
zini de yine 20 milyon dolar seviyesinde bir 
fazlalaşmaya eriştirebiliyorsunuz; bunu da, 
ben yine sayın arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi, memleketin sahibolduğu tabiî bir gü-

: cün sürükleme kabiliyeti, talep kabiliyeti 
I olarak yüksek huzurunuzda arz etmek iste

rim. 
Muhterem arkadaşlarım; memleketin sahibol

duğu büyük tabiî gücü, büyük turizm po
tansiyelini dünyaya takdim ederken, dünyaya 
arz ederken memleketimize müteveccih turizm 
hareketinin artırılması, politikamızın esasını 
teşkil eden tanıtma siyasetimiz hakkında da 
kısaca anahatlariyle Muhterem Heyetinize 
bilgi arz etmek isterim. 

Bugün Türkiye dışarıda, hususiyle, Batıda, 
birtakım faktörlerle, birtakım lehinde avan
tajlarla mücehhez bir memlekettir. Mesafe 
faktörü bir Yugoslavya'ya, hattâ bir Yuna
nistan'a nisbetle nasıl aleyhimizde işliyen 
bir konu ise, bunun karşılığında Doğu'ya te-
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veccüh eden Batılı temayülün, Batılı turizm 
hareketini de bu arzusunu, bu düşüncesini ta
hakkuk ettirebilmek için, önünde Doğu olarak 
en yakın Türkiye'yi bulması gibi bir avan
taja da memleketimiz sahip bulunmaktadır. 

Tanıtma politikaımızın esasları içerisinde 
bunu büyük ölçüde işlemek ve dünyadaki tu
rizm hareketleri içerisinde, turistin kafasın
da teşekkül eden «Doğu» fikrini, «Doğu» dü
şüncesini geliştirmek ve bunu en yalan bir 
mesafe içerisinde ve en ekonomik şartlarda an
cak Türkiye'de gerçekleştirilebileceklerini, on
lara kabul ettirmek esasına müstenit bir ta
nıtma politikası gütmekteyiz. 

Türkiye, 10 bin seneye varan tarihiyle 
birbiri üzerine istif edilmiş medeniyetleri ih
tiva eden büyük bir tarih ve arkeoloji hazine
sidir. Burada, Elenistik ve Roma devrinin ka
lıntılarının yanında, gelip yerleştiğimiz ve 
ebedî yurdumuz olacak Anadolu'da ecdadımı
zın diktiği ve Sayın Kabadayı'nın da bizim 
millî pasaportumuz alarak tesmiye etltiği, on
lardan hiçbir zaman geri kalmıyan tarih ve 
şaheserlerini de bütün dünyaya, memleketi
mizin turizm unsurları, turizm değerleri ola
rak tanıtmak gibi bir imtiyaza sahibiz. 

Bugün bütnü Batılı mecmuaları, gazeteleri 
turizm dergilerini veyahut her hangi bir 
suretle memleketimizle ilgilenen neşriyatı ta-
kifbettiğimiz zaman, Batılının kafasında, mem
leketimizin Türk mimarlarının elinden birer 
sanat şaheseri olarak çıkmış bulunan cami
lerimiz ve minerallerimizin imajıyla canlandığı
nı görürüz. Bu da, tanıtma politikamızın esas
ları içerisinde yer almıştır. Geçen hafta Avru
pa'da, Paris Turizm Büromuzda Avrupa büro 
müdürleriyle Müsteşarlığımız Başkanlığında 
yapılan toplantıda da bu konu görüşülmüş, Ba
tılının kafasındaki Türkiye imajı üzerindeki 
eleştiriler neticesinde, Batı'daki 10 memleketten 
gelen arkadaşlarımızın görüş ve mütalâaları da 
bizim bu görüşlerimizi teyidetmiştir. Binaen
aleyh, memleketimizi dünyaya tanıtırken sahi-
bolduğumuz büyük tabu değerleri, 6 - 7 bin ki
lometreyi bulan büyük bir sahil şeridinin, aşağı 
yukarı baştan başa büyük bir güzellikle ve iti
na ile âdeta işlenmişcesine yaratılmış büyük bir 
tabiî güzellikler şeridinin içerisinde 8 - 10 bin 
seneye varan bir tarihi dünyaya takdim etmek ı 

gibi bir avantajın, bir kıymetin sahibi bulun
maktayız. 

Sayın Kabadayı'nın memleketi olan Konya'
nın Çumra ilçesindeki Çatalhöyük, bugün bütün 
dünya tarihçilerinin, üzerinde dünyanın en eski 
yerleşim yeri olduğunda ittifak ettikleri bir 
yerdir. Hattâ buradaki tetkiklerimiz ve gezile
rimiz sırasında, oraya turist olarak gelmiş olan 
ve amatör olarak inceleme yapan, çalışan bir 
Fransız'ın da izahlarından bâzı gayet enteresan 
bilgiler edindik. Meselâ; bu Çatalhöyük'te 8 ilâ 
10 bin sene evvel ilk kadın tuvalet malzemele
rinin kullanıldığını, aynanın kullanıldığını, hat
tâ rujun kullanıldığını ve harabelerin birisinin 
duvarında tesbit edildiği üzere, ilk şehir imar 
plânnın da burada kullanıldığını aşağı yukarı 
tarihçiler kabul etmektedirler ve ittifakla bu 
nokta üzerinde birleşmektedirler. 

Bu vesile ile tarihî eserlerin araştırılmasında 
ve çıkarılmasında talribedilen faaliyetlerin üze
rinde gösterilen ve Sayın Kabadayı tarafından 
talebedilen titizliğe de bir misail olarak arz et
mek isterim ki, bu konuyu dünyada en iyi bilen 
bir kimse olmasına rağmen, çalışmaları devlete 
itimat hâsıl etmediği, birtakım şüpheleri celbet-
tiği için James Melât isimli bir İngiliz arkeolo
gu bu sebepten dolayı hudut dışı edilmiştir. 
Hattâ kendi ilmî yeteneğinin yeri, - bugün millî 
eğitimcileree ifade edildiğine göre - doldurula-
mamakta olmasına rağmen, bilhassa Çatalhöyük 
gibi dünyada bir ikinci emsalinin daha bulun
masının mümkün olmadığı bir eser üzerinde 
«tarihî değer kaçakçılığına imkân bırakır» dü
şüncesi ile bu kazılar durdurulmuş ve toprak al
tında bulunan kısımların, tabiat olayları karşı
sında da müteessir olmaması için, açılmasından 
şimdilik vazgeçilmiştir. 

Yine bu konuya değinmişken, arkadaşları
mızın temas buyurdukları diğer noktalara da 
arzı cevalbedeyim. 

Bütün kazıların başında bir hükümet komi
seri bulundurulmakta ve yabancı arkeologlara 
yaptırılan kazılar - ki, birtakım kazılar Türk 
arkeologlarına da yaptırılmaktadır, meselâ Af-
rodisyas'da olduğu gibi * ayrıca hükümet komi
serleri tarafından takibedilmektedir. 

Uzun zaman memleketimizde tarihî eserlerin 
değerinin anlaşılamamış, takdir edilememiş ol-
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ması da bu kıymetli eserlerin zaman zaman yurt 
dışına kaçırılmış olmasının bir gerekçesini teş
kili eder. Meselâ buna bir misal olarak entere
san bir hâdiseyi arz etmek isterim; Bergama ha-
raibelerindeki tapmak, bugün Doğu - Berlin'de
ki Bergama Müzesine taşınırken - ki, Cumhuri
yetten önceki devreye tesadüf eder - o zaman 
«bölge sakinleri devrin hükümdarına, «buradan 
birtakım kâfirler bizim kireç taşlarımızı söküp 
(götürüyorlar» diye telgraf çekmişlerdir. Yani 
ecnebilerin çalıp götürdükleri tarihî eserleri de 
(bizim ne telâkki edip, ne şekilde kullandığımızı 
da bu karakteristik misal göstermektedir. 

TaJbiatiyle bu arkeolojinin o zamana kadar 
anlaşılamamış olan kıymetinin takdir edileme
mesinden meydana gelmiş ve büyük ölçüde de 
birtakım tarihî eserin, antik eserin tahriıbolun-
masına sebebiyet vermiş bir keyfiyettir. 

Muhterem arkadaşlarım, turizmimizin bâzı 
genel meselelerine yine genel olarak değindik
ten sonra, kısaca, vaktinizi ve sabrınızı israf ve 
suiistimal etmeden, mümkün olduğu kadar mun-
tasar mâruzât ile değerli konuşmacıların haklı 
ve güzel tenkidlerine cevap vermek istiyorum. 

(Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün, ger
çekten turizm meselelerine vukuflu ve hakşinas 
konuşması sırasında, dışarıya giden dövizin tah-
didedilmesi yolundaki görüşlerini, bugünkü 
Anayasamızla teminat altına alınmış bulunan 
seyahat hürriyetiyle telif etmenin imkânsızlı
ğını ve yalnız imkânsızlığını değil, böyle bir 
şeyi tahdidetmenin pek yerinde bir hareket ol
madığını da ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu vesile ile bir gö
rüşümüzü belirtmek isteriz ki, her türlü israfın, 
her türlü israfil seyahatin tamamiyle karşısın
dayız. Ancak, yurt dışı seyahatlerini bir kıs
kançlık, bir taasup düşüncesi içerisinde müta
lâa etmek mümkün değildir. Çünkü, dünyayı 
görmeden, dışarıya gitmeden, dünyadaki hare
keti tanımadan onu memleketimize inikas et
tirip, onun neticelerinden memleketimizi fayda
landırmak mümkün değildir. Yurt dışına hiç 
kimseyi çıkarmıyacaksınız, sadece, âdeta birta
kım turizm monitörlerini göndereceksiniz, onlar 
turizmi öğrenip gelecek ve bu memlekete tatbik 
edecek.. Temel ekonomik rejimi karma bir eko
nomi düzenine müstenit bulunan bir memleket
te, hür teşebbüsün, serbest teşebbüsün memleke

tin ve kamunun menfaatleriyle telif edilen her 
türlü harekette serbest bulunduğu bir memle
kette herkesin kendi başına dünyayı görmek, 
dünyayı öğrenmek ve öğrendiğini gerek kendi 
şahsi hayatında gerek ekonomik faaliyetlerinde 
tatbik etmek hürriyetini tahdidetmek, bugünkü 
Anayasamızla ve inandığımız düzenin felsefe
siyle kabili telif bir görüş değildir. 

Belçika'da yeraltında çalışan vatandaşları
mızın temin ettiği dövizlerin israfa tahsis edil
mesi, Pierre Cardin gibi, Channel gibi moda 
evlerinin önünde sarf edilmiş olmasını da, yine 
sayın arkadaşımızın güzel konuşması içerisinde 
bir aksesuar olarak kabul etmekten öte bir şey 
yapabilmek durumunda değiliz. Anayasanın 
18 nci maddesi var. «Dışarıya gidiyorsun, Pa
ris'e gideceksin, ama Pierre Cardin müessesesi
ne uğrıyamazsın..» demenin nasıl mümkün ola
cağını ben şahsan bilmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, yine sayın konuşma
cı Hac seferlerine değindi. Hac seferlerine pren
sip itibariyle taraftar olduğunu, mensubu bu
lunduğumuz dinin bir şartının yerine getirilme
sine karşı olmadıklarını, ancak mükerrer Hac 
seferlerinin, yani nafile Hac seferlerinin farz 
olmayıp, sadece sevap getirdiğinin Dinayet iş
leri yetkilileri tarafından belirtildiğini ve bun
dan dolayı da mükerrer seferlerin tahdidedil-
mesini talebettiler. 

Haddizatında bir defa bu dinî vazifesini ye
rine getirmiş kimseye, ikinci bir defa bundan 
sarfınazar etmesinin söylenmesinin veyahut bu 
esasın konmasının karşısında değiliz. Ancak, 
bunun fiilî tahakkuk kabiliyetini de mütalâa 
etmek mecburiyetindeyiz. Hac seferi mevsimin
de yurt dışına çıkan vatandaşların bir kısmı 
doğrudan doğruya Suudi Arabistan vizesi alır, 
ilk defa konulan bir tahdide uyarak ilk Hac fa
rizasını eda ederler. Ama bunun dışında ikinci, 
üçüncü defa gitmek istiyenler, bu sene kolera 
dolayısiyle vâki bâzı tereddütlerin tatbikatı sı
rasında olduğu gibi, Almanya'ya gider, Münih'
ten Cidde'ye bilet keser, oraya giderse ne yapa
biliriz? 

Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü, ay
nı zamanda bu sene tahsis edilmiş olan 
650 000 dolarlık reklâm giderinin noksanlığına 
da temas buyurdular. Haddizatında bu sene 
konmuş olan ödenek geçen seneye nispetle aşa
ğı - yukarı dört mislidir. Geçen sene reddedil-
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miş olan bütçemizin bize ancak her ay itibariy
le 1/12 nisbetinde sarf yetkisi vermesi, bizi 
esaslı bir reklâm plânı, bir reklâm programı 
yapmak imkânından mahrum bırakmış ve bu, 
büyük ölçüde reklâm kampanyamızın hiç mesa
besine inmesi suretiyle, demin saydığım ko
lera ve örfi idare gibi menfi etkenlere ek
lenen önemli bu faktör olmuştur. Yani, bunu 
da tekraren zikredersek, bütçemiz zamanında 
kabul edilmediği, için aşağı - yukarı hiç mesa
besinde propaganda yapılan bir dönemde 
% 42 bir artışa varmış olmamız, yine şayanı 
şükran bir hâdise, memleketin tabu gücünün 
birtakım gayritabiî hareketleri telâfi ettiği bir 
hâdise olarak değerlendirilmesi gereken bir 
olay olmalıdır. 

Dış turizm bürolarının çalışmasına değinen 
arkadaşımız, bunların bâzılarının istenildiği gi
bi faaliyet gösterdiğini, fakat bâzılarının ise is
tenilen seviyeye ve verimi bulamadığını ifade 
buyurdular. Yurt dışında, merkezden uzak yer
lerde yapılan hizmetlerin, merkezde ve daima 
kontrol altında bulunan vazifeler gibi muraka
be imkânına sahibolmadığı bir vakıadır ve bü
tün dış teşkilâtların, hattâ dünyadaki bütün 
tatbikatların bir genel problemidir. Burada, 
memleketimizde bile her vesile ile müşahede 
edebiliriz, bir toplantıya gidersiniz, birtakım 
büyükelçiler çok iyi münasebetler içerisindedir, 
gelelerinin hemen birkaç ayında memleketi
mizin dilini de öğrenirler. Fakat birtakım mem
leketlerin temsilcileri de tutumdan tamamiyle 
uzak, âdeta temsil ettikleri memleketlerle bağ
lantılarımızı, psikolojik ilişkilerimizi çözen bir 
vazife zihniyeti içerisinde hareket ederler. De
mek ki, dış memuriyetlerin bir özelliği var. 
Hepsinin ideal ölçü içerisinde olduğu iddiasın
da değiliz ama, teşriî organın, murakabe orga
nının çok değerli üyelerinin bizi ikaz ettiği her 
yerde, Devlet idaresinde bulunan herkesin an
cak Devletin menfaatlerinin gereği istikametin
de vazife görebilmesinin şartlarını kendilerine 
kabul ettirebileceğimizi de ifade etmek isterim. 

Yalnız mütalâaların, gayrimuayyen şekilde 
bütün bir teşkilâtı töhmet altında tutarcasına 
değil, muayyen ve vakıalarla birlikte zikredil
mesi gerekir M, hem biz telâfisi imkânını bula
lım, hem de bir teşkilât topyekûn bir zan altın
da kalmasın. 
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Sayın Akarca'nın temas buyurduğu 5 - 15 
Mart arasındaki toplantı turizmle ilgili olma
yıp, Berlin'de ticaret fuarlariyle ilgili bir top
lantıdır ve buna ilgili Bakanlarımız da katıl
maktadır. Bu gibi dış toplantılara, memleketi
mizi tanıtmak, memleketimizin turizm hareket
leri içerisinde iddalı olması düşüncesini kabul 
ettirmek fikriyle bütçe imkânlarının elverdiği 
ölçüde katılmaya hassaten itina ederiz. Ve geç
tiğimiz Sonbahar aylarında Mexico'da yapılan 
bir toplantıya da arkadaşlarımız iştirak etmiş, 
hattâ beynelmilel bir turizm teşkilâtının daimî 
merkezinin istanbul'a alınması için de müessir 
ve ümit verici durumda bulunan birtakım ku
lis faaliyetlerinde bulunmuşlardır. 

Tanıtıcı yayınların noksanlığı... Geçen sene 
bu noksanlığı kısmen çektik. Sebebi de demin 
arz ettiğim vakıadır. Tekrar tekrar dönüp ic
raatımızı birtakım şeylerin arkasında göster
mek gibi bir düşünce içerisinde bulunduğumuz 
intibaını hâsıl etmemek için ona dokunmuyo
rum. Bütçenin zamanında çıkarılmaması, tabia-
tiyle bastırılacak neşriyatın da yine vaktinde 
yetişmemesi sonucunu ortaya koymuştur, özel 
firmaların iştirakiyle tanıtıcı yayınların tedvi
ni vâki olmakla beraber, dünyada pek iltifat 
edilen bir usûl değildir. Umumiyetle resmî tu
rizm idareleri, memleketlerinin genel olarak ta
nıtıcı politikasını bir neşriyat içerisinde tedvin 
ettikten sonra böyle bâzı karma sistemleri dü
şünüyorlar. Ama bilhassa burada Devlet eliyle 
yapılan yayınlarda, özel teşebbüs müeseseleri-
nin zikredilmesi sonucunda, «Devlet eliyle fert 
zengin etmek» gibi bir iddia ile karşılaşnııya-
cağımızdan emin bulunmamaktayız. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımız yat limanları konusuna değindiler. 

Yat limanları gerçekten önemli bir konudur. 
Lüks gibi görünür, haddizatında şu bakımdan 
lüks değildir; turizm ekonomisindeki faktör
ler, tesisin büyük veyahut küçük, lüks veyahut 
mütevazi bir tesis olmasından ziyade, tesisin 
kabul edeceği turistin memlekete getireceği dö
viz ve gelir ile ölçülmelidir. 

Sayın Kabadayı arkadaşımızın da temas bu
yurduğu gibi, 1 000 tane beleşçi turistin gelme-
sindense, tabiatiyle, 10 tane paralı turistin gel-
sini tercih etmek lâzımdır. Yat turizmi, umu
miyetle zengin ekonomik dilimlerin mensubu bu-
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lunan insanlar tarafından ihtiyar edilen bir ha
reket olduğu için, genellikle, rağbet ettikleri 
memlekete hatırı sayılır döviz gelirleri temin 
eden bir turizm türüdür. Bu bakımdan biz «ken
dimiz lüks içerisinde yaşıyalım» diye değil, an
cak memlekete gelecek turistin mümkün oldu
ğu kadar büyük nispî bir ekonomik değerle 
turizm gelirlerimize katılmasını temin etmek 
mecburiyetindeyiz. (Yunanistan'ın yat limanla
rını ihtiva eden bir haritayı göstererek) Yuna
nistan'ın yat limanları haritasını muhterem 
heyetinize şöylece bir göstermek isterim. Hari
tada görülen kırmızı noktaların hepsi Yunanis
tan'ın sahibolduğu yat limanlarıdır. Bugün bi
zim Yunanistanla rekabet halinde ve Yunanis
tan'dan niçin bu kadar geri olduğumuz ifade 
edilirken, hiç değilse şurada en az altmış, yet
miş tane yat limanına sahip bulunan bir mem
leketin karşısında, bizim iki üç tane yat limanı 
inşa etmekte olduğumuzu da hiç olmazsa ten-
kid etmemek lâzımdır. Yunanistan Akdeniz 
turizminin yüzde 2 sindedir; biz ise yüzde 1 in
deyiz. Bu haritada görüldüğü gibi, Yunanis
tan'ın 60 - 70 tane yat limanı vardır. Biz iki 
tane bile yapmıyalım, ama Yunanistan'ı da ge
çelim. Nasıl? Bunun söylenmesi lâzımdır. 

Demokratik Partinin sözcüsü değerli ibra
him Abak arkadaşımız; ispanya'daki artışın bir 
yıl öncesine oranla yüzde 17, Fransa'da yüzde 
10 olduğunu belirtmişlerdi. Bu sene 46 milyon
dan, 11 ay itibariyle 59 milyon, ki, sene sonun
da 66 milyon doları bulacaktır; 46 milyondan 
65 - 66 milyon dolara varan bir artış sürati içe
risinde yüzde 42 olarak hesabedilmektedir. 

M. VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — Mevzuda 
fark var Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Rakam... 
46 100 000 dolar geçen senenin Merkez Banka
sına girişi Bu sene 11 ay sonucu giriş 59 mil
yondur; 12 nci ay, M, acentalarm sene sonu 
hesaplarını kapatmaları ve kâr transferini 
memleketimize getirmeleri sonucu, temenni edi
yoruz. İnşallah öyle olur, 65 - 66 milyon olacak-
1aı\ Bunu dolduracaktır ve artış oranı da yüz
de 42 dir. 

İBRAHİM ABAK (istanbul) — Nisbet öy
ledir Sayın Bakan, ama 1969 senesinde 31 mil
yon turist celbetmişlerdir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — 31 milyon 
turist celbetmiş memleketin - demin arz etti
ğim gibi - en turistik ve en güzel bir kasaba
mız olan Bodrum gibi bir yerini misal alırsa
nız, Bodrum'a mümasil italyaföa bir kasabanın 
bağlı olduğu vilâyetin valisi o turistik kasaba
ya gitmek için bir diğer vilâyetten dolaşmak 
mecburiyetinde değildir. Muğla valisi, Bod
rum'a Aydın üzerinden dolaşarak gidiyor. Eğer; 
bu yıl inşallah inşası bitmek üzeredir, Yata
ğan - Milas yolu ikmal edilirse, ancak Muğla 
Valisi Aydın'a uğramadan turistik Bodrum ka
sabasına gitmek imkânını bulacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; değerli arkadaşı
mız kolerayı da Hükümetin başarısızlığına bağ
lamak gibi bir muhakeme gösterdiler. Buna 
karşılık hiçbir şey demiyeceğim. Bunu doğru
dan doğruya Yüce Heyetin takdirlerine terk 
ederim. Kolerayı kısa bir müddet ' içerisinde, 
aşağı yukarı 100 milyondan fazla para sarf 
ederek, söndürmek başarısını gösteren bir Hü
kümetin bu icraatının her şeyden evvel, o ko
leranın bilhassa kendi seçim bölgesi içinde vâ
ki olmuş ve söndürülmüş bir hâdise olması iti
bariyle, hiç değilse değerli arkadaşımız tarafın
dan bir başarısızlık olarak kabul edilmemesi 
gerekirdi. 

Menfi propagandalara karşı tedbir almak
ta da yine arkadaşımız Hükümetimizi zaıfla 
tavsif ettiler. Menfi propaganda yurt dışın
da yapılır. Menfi propagandayı yurt dışında 
ve mahallinde söndürmek için paraya ihtiyacı
mız vardır ve bütçeye ihtiyaç vardır. Geçen se
ne bütçe zamanında çıkamadığı için, aşağı - yu
karı hiç mesabesinde reklâm yapabildik. «Kole
ra» var, «örfi idare» var, bunların tesirlerini 
gidermek için birtakım imkânlara muhtaçsınız, 
elinizde de bu imkânlar yok ve bu imkânları 
sizden esirgiyenler tarafından, bu imkânları 
yerine getirememiş olmakla itham olunursu
nuz. 

1969 senesinde nakıstan çıkıp zaüte geçece
ğimizi plân ve program hedefleri içerisinde 
ifade olunduğu halde, bunun gerçekleşmediği 
yolundaki değerli arkadaşlarımızın ifadesi ger
çeğe uymamak itibariyle şayanı memnuniyet 
bir sonuçtur ve bunu arz etmek isterim. 
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Geçen seneki dış ticaret dövizi girişi, yani 
turizm dövizi 46 100 000 dolardır ve gider de 
42 milyondur, ilk def a geçen sene 4 milyon li
ralık bir artışa geçilmiştir. Bugün de 11 aylık 
sonuçlar itibariyle, 8 ilâ 9 milyon dolar lehte 
bulunmaktadır. Sene sonunda, - ki Aralık ayın-
dla dışarıya çıkışlar azalmakta, buna karşılık 
seyahat acentalarının kâr girişi artmaktadır -
inşallah 15 milyona yaklaşan bir farkı temin 
edeceğimiz ümidindeyiz. 

Pahalı tesisler konusunu demin umumi mâ- . 
ruzatım sırasında cevaplandırmıştım. Beher te
sise düşen vasati kredi desteği 127 000 liradır, 
ki bu da ancak 4 yatak temin edebilmektedir. 

Kütle turizmi, gerçekten arkadaşımızın ve 
ıbizim de önemle benimsemiş bir konu olarak 
üzerinde durduğumuz bir harekettir. Bunun ne
ticesi olarak da, Akdeniz civarında plânlanmış 
olup, 1968 senesi sonu; 1969 senesinde açılan 
beynelmilel bir konkura ve kazanmış olan-pro
jenin tatbikatı içerisinde 12 000 yatak yerleşti
rilmesini öngören bir tatbikatla arkadaşımızın 
bu görüşüne katılmakta olduğumuzu ifade et
mek isterim. Gerçekten, hava ulaşımı teknolo
jisinin gerçekleşmesi ve büyük ölçüdeki geliş
mesinin elverişli ekonomik imkânlar temin et
mesi sonucu; dünyada kütle turizmi hareketi 
büyük ölçüde gelişmekte ve bilhassa bizim mem
leketimiz için menfi bir unsur olan mesafe fak
törünü büyük ölçüde lehimize çevirmektedir. Bu 
itibarla kütle turizmine önem vermek mecburi
yetindeyiz. Uzak memleketlerden münferit tu
rizm hareketleri, karayoliyle otomobille turizm 
hareketleri, biraz daha zorlukla gerçekleşir. Fa
kat, bu arz ettiğim hava teknolojisinin gelişme
si neticesinde, kütle turizmi hareketleri tabia-
tiyle ki, daha büyük bir inkişaf şansına sahip
tir ve biz de memleket olarak bu şanstan istifa
de etmek kararında ve politikasındayız. 

ıSahibolduğumuz değerler oranında memle
kete fayda temin edemediğimiz şeklindeki, Sayın 
Kabadayı arkadaşımızın görüşü, yine kendisi 
tarafından konuşmamın hemen başında arz et
tiğim gibi, bir hakşinaslıkla cevaplandırıldı. 
Bunda geç kalmış olmamızı da haklı ve gerçe
ğe uyan bir sebebolarak ifade ettiler. Hakika
ten Bulgaristan 1950 - 1955 senelerinde başla
dığı bir turizm hareketi neticesinde bugün Ka

radeniz sahillerinde 40 ilâ 50 bin civarında va
sıflı yatak hacmi hâsıl etmiş ve bununla da 
büyük gelirler temin etmektedir. Gerçi kendisi
ne rejiminin de verdiği birtakım imkânlarla, 
maliyet kaidelerinden uzak kalmak imkâniyle, 
sadece dövize olan ihtiyacını gidermek için her 
türlü ekonomik anlayışın dışına çıkabilmekte 
ve bu da ayrıca memleketimiz aleyhinde bir un
sur olmakta, bir rekabet faktörü olarak aleyhi
mize işlemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu Bakanlığı
mız esaslı bir konu olarak kabul etmiş ve bu
nun icraatına, tatbikatına girişmiş bulunmakta
dır. Biz, Karadeniz turizm hareketi içine gir
mek mecburiyetindeyiz. Bugün bütün dünyada 
kabul edilen ve değerli konuşmacılar tarafın
dan da ifade buyurulan yoğunlaştırma, teksif, 
konsantrasyon prensiplerine rağmen ve bunun 
için de; Akdeniz Bölgesinin en elverişli şartlar
la bu işin içerisinde bulunması gerçeğine rağ
men, bir İstanbul'u ve bir Karadeniz politika
sını Türkiye turizmi içerisinde ihmal etmek 
mümkün değildir. 

Avrupa'daki turizm hareketleri, turizm pa
zarlama faaliyetleri içerisinde, özellikle Bulgar
ların kendi turizm hizmetlerini satarken, büyük 
ve kıymetli bir unsur olarak istanbul'dan isti
fade ettiklerini müşahede ediyoruz. Bulgarların 
Avrupa'da en çok revaç bulan seyahat turları, 
içerisinde istanbul'un da bulunduğu turlar ol
maktadır. 10 - 15 gün Bulgar sahillerinde Var
na'da ve Burgaz'da tatilini geçiren, özellikle Do
ğu Avrupa'dan gelen turistler, 1 ilâ 1,5 günlük 
bir istanbul turu ile bu seyahatlerine cazibe kat
maktadırlar. Dolayısiyle istanbul, Karadeniz 
turizminin, yani Balkanların, Bulgar ve Romen 
turizminin bir cazibe unsuru olmakta, onlara 
hizmet etmektedir. Bunu gidermek amacıyla, 
istanbul civarında, Karadeniz'de behemahal tu
rizm hareketini açmak ve geliştirmek mecburi
yetiyle idare olarak kendi kendimizi karşı kar
şıya hissetmişizdir ve bu sebeple geçtiğimiz 
günler içerisinde, Kilyos'ta daha evvel mevcut 
bulunan tesislerimizin civarının kamulaştırıl
masını yapmışızdır. Hattâ biraz evvel buna da 
benimle bulunan bir arkadaşım, buradan kalkıp 
İstanbul'a gitmek ve bütçe yılının sıon günü 
olan yarın, geri kalmış olan muameleleri ükmal 
etmek için vazife almıştır. 
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Eğer Karadeniz civarında İstanbul gibi, j 
bütün dünyada büyük ismi olan, büyük turizm 
değeri olan bir faktörden istifade ederek bir 
turizm gelişmesi temin edemezsek, istanbul'un 
bu büyük değerinin - demin de arz ettiğim gibi -
Balkan turizmine hizmet edeceği bir vakıadır; 
yani Akdeniz turizm politikasının toplanması 
gereken prensiplerini hiçbir zaman ihlâl edici 
bir vakıa olarak değil, bilâkis memleket turiz
mini takviye edici bir hâdise olarak bunu mü
talâa ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; turizm politikamız, 
yalnız İstanbul, Ege, Akdeniz turizmini geliş
tirmekten ibaret kalmamıştır. Bugün Orta -
Anadolu'da gelişmiş olan ve bütün dünyada bü
yük bir isim yapmış bulunan bir Kapadokya 
bölgemiz vardır. Nevşehir, Ürgüp, Göreme ci
varı bütün dünyada büyük bir isim taşıyan 
ve büyük bir cazibe unsuru olan bölgelerimi
zin başında gelmektedirler. Bu itibarla, geçti
ğimiz sene içerisinde aşağı - yukarı Antalya 
kadar, aded itibariyle, turist çekmiş olan Nev
şehir, Ürgüp bölgesinin de geliştirilmesi için 
Konya'yı, Yazılıkaya'yı da içine alan bir Orta -
Anadolu turizm hareketinin de Bakanlığımız 
tarafından politika olarak ele alınmış olduğu 
huzurunuzda ifade etmek durumunda bulundu
ğum bir vakıadır. (A. P. sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Yine bu tatbikatın neticesi olarak, memleke
timize gelen insanı ve insanın kafasındaki dü
şünceyi; Türkiye'yi sadece sahillerden ibaret, 
sadece Akdeniz, Ege ve İstanbul sahillerinden 
ibaret bir memleket intıbaından uzaklaştırmak; 
Türkiye'nin bütünü ile, dünyanın en güzel iş
lenmiş sahillerinden biri olan Karadenizi ve 
Orta Anadolusu ile ve 5 000 seneye kadar varan 
tarih hazineleriyle, büyük tabiat değerleriyle 
bir Pamukkaleteiyle, bir Göreme'siyle, bir Yazı-
lıkaya ve bir Nemrut Dağı ile büyük bir turizm 
ülkesi olduğu temasından vazgeçmemek ve bu te
manın memleketimiz turizmine büyük bir de
ğer getirecek istikamette geliştirilmeye lâyık 
olduğu düşüncesindeyiz. Bu düşünce içerisin
de, Orta - Anadolu'nun tarih ve tabiat değer
lerini birtakım mistik motiflerle ve birtakım 
dinî elemanlarla da takviye etmeyi aynı zaman
da basiretli bir turizm politikamızın icabı ad
detmişiz ve onun tatbikatı için de harekete 
geçmişizdir. Bunun neticesi olarak, Konya'da | 

Mevlâna törenlerinin yapılabilmesi ve bütün 
dünyada büyük bir isim kazanmış olan bu hare
ketimizin daha iyi şartlar içerisinde ve dünya 
ölçülerine hitabedebilir bir seviye içerisinde 
icrasına yardımcı olmak düşüncesiyle bir tören 
salonu yapmayı tertibetmişiz ve bunun icrasına 
girmişizdir. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica edeceğim. 

Sayın milletvekileri, saat 13.00 olmuştur. Bu 
Bakanlığın bütçesi bitinceye kadar oturumun 
devam etmesini kabul edenler.. Etmiyenler. Ka
bul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Ayrıca, 
memleketimizde her sene Hacı Bektaş tören
leri yapılmaktadır. Bu Hacı Bektaş törenleri
nin de, yine daha iyi şartlar içerisinde yapıl
ması, her sene 40 - 50 000 vatandaşımızın iştirak 
ettiği, hatın sayılır bir iç turizm hareketi olan 
bu olayın da, daha iyi şartlar içerisinde cere
yan etmesi ve Devletimizin vatandaşına olan, 
lolması lâzimgelen, itibariyle mütenasip birlbakım 
vasat içerisinde ifa edilmesi için, oranın da bir 
tesise kavuşturulması fikri yine Bakanlığımız 
tarafından ele alınmıştır. Bunda da; sadece 
oralarda cereyan etmekte olan iç turizm hare
ketine yardımcı olmak bakımından değil, aynı 
zamanda memleketimizi bir Doğu ülkesi olarak 
tanıyan Batı'nın kafasında Türkiye imajını, bir
takım mistik motiflerle de süslenmiş olarak, 
takviye etmek düşüncesi ile hareket edilmiştir. 
(A. P. sıralarından alkışlar.) Ve burada husu
siyle şunu da açıklıkla ve rahatlıkla belirtmek 
isterim ki, Hacı Bektaş kasabamızda yapacağı
mız bu tesis, memleketimizde 8 - 10 milyon va
tandaşımızın hissiyatına idare olarak hürmetkar 
oluşumuzun bir ifadesi olarak ele alınmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin turizm 
değerlerini, Orta - Anadolu içinde de mahsur 
tutmayıp, Doğu Bölgesine doğru kaydırmak, 
Doğu Bölgesinin de turizm değerlerinin gelişti
rilmesi ve açılmasını; konsantrasyon fikrinin 
idaremiz tarafından benimsenmiş olmasına rağ
men, bir basiretli politika olarak ele almış bu
lunmaktayız. Bugün Adıyaman ilimizin Kâhta 
ilçesindeki Nemrut Dağı, bütün dünya turizm li-
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teratüründe, arkeoloji literatüründe büyük ismi 
olan, büyük yeri ve değeri olan bir tarih abide
sidir. Hattâ, bâzı tarihçilerin dünya haritaları 
arasında zikredilmeye değer buldukları bu Nem
rut Dağı'ndaki büyük dev heykellerin turistler 
tarafından ziyaret edilebilmesi için her sene yo
lunun yapımına Bakanlık olarak yardımcı ol
maktayız. Bu sene de yine 2 milyon liralık bir 
ödenek, bu yolun yapımının devamı için Kara
yolları idaresine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 
Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile de 
görüşmüş bulunuyoruz. Buradaki heykellerin 
restorasyonu; yere düşmüş olan başlarının - ki, 
bunların her birisinin yalnız başları 200 ton 
ağırlığındadır. - Kaldırılıp reötore edilmesi için 
Bakanlık olarak icabeden yardımı yapmaya ha
zırız. Arkeolojik çalışmaların bu restorasyon fa
aliyetlerinin ikmaline elverir dereceye gelip gel
mediği hususunda Millî Eğitim Bakanlığının 
Kültür Müsteşarlığı ile bizzat ben görüştüm ve 
bunun yapılabilir hale, artık başların dikilmesi 
seviyesindeki bir restorasyon faaliyetinin ger
çekleşebilir duruma gelmiş olduğunun ifade 
edilmesi üzerine, bu yılki bütçemizden bu resto
rasyonu yapabilecek olan; - ki, tamamiyle ve 
büyük bir ihtisas işidir - idarenin emrine iste
dikleri restorasyon meblâğını tertibedeceğiz. 

Yine Doğu Bölgemizin turizm hareketlerine 
açılması bakımından; memleketimizin sadece 
sahillerden ibaret bulunmadığını bütün dünya
ya kabul ettirmek düşüncesi içerisinde, Hazar 
Gölünün ve Van Gölünün fiziksel plânlama ça
lışmalarını yaptıracağız. Hazar Gölü etrafında 
Plânlama Dairesinin Başkanı ve uzmanları ar
kadaşlarımız bir önetüt yapmışlardır ve önü
müzdeki faaliyet dönemi içerisinde bunun geliş
tirilmesi vazifesini alıp, yerine getireceklerdir. 
Van Gölü de, yine memleketimizde büyük bir 
değer taşıyan, 1720 metre rakımda, hakikaten 
memleketimizin çok kıymetli tabiî değerleri içe
risinde sayılan bir yerdir. Biraz evvel Sayın 
Bingöl Milletvekili Sıddık Aydar arkadaşımızın, 
Şerafettin Dağlarından bahsettiği tabiat olayı 
da, bu Van Gölünün sodalı sularının tebahur 
eden kristalleri sonucunda cereyan eden hakika
ten müstesna bir hâdisedir. Bu hâdise; ben gör
medim, fakat görenlerden uzun boylu dinledim, 
Ağustos ayının birkaç gününde ancak tesadüf 
edilen bir hâdisedir. Van Gölü'nden yükselen 

soda kristalleri güneşin doğuşunu bütün renk 
ayırımlarından teker teker geçirmek suretiyle 
yansıtmak gibi büyük bir tabiat olayı değerini 
taşımaktadır. Buranın da önümüzdeki sene içe
risinde; tabiatiyle bakir bir bölge olduğu için, 
turizm hareketlerine kısmen uzak bir bölge ol
duğu için, değeri bütün memleket tarafından 
dahi bugün için bilinmemektedir, tanınmaması 
itibariyle bilinmemektedir, tanmabilmesi için 
yol imkânlarını araştıracağız. Eğer buraya 
bir yol yaptırmak imkânını bu seneki bütçemiz 
içerisinde mütalâa edebilirsek, ilgili idarelere 
yardımcı olmak suretiyle bu yolun yapılmasına 
gayret edeceğiz. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu bölgelerinin 
ve Cenup bölgelerimizin de turizm hareketlerine 
açılmasının turizm politikası yönünden, genel 
turizm politikası yönünden büyük Ibir önemi 
vardır. Bir memleketin turizm hareketleri iti
bariyle büyük cazibe taşınması, aynı zamanda o 
memlefkeltiin Ibir çıkmıaız sıokak durumunda ol
mamasına bağlıdır. Yani Ibir «memleket bdr uç-
Itan (öteki ucuna kadar, o «uçtan, girip öteki uç
tan çıkan insanı, yani turisti devamlı bir şekil
de oyalıyacak birtakım turizm değerleri ile 
eğer mücehhez iıse, o değerleri işlemek ve tanıt
makta Ibüyük fayda vardır. 

Bir zamanlar SenaJto^da da ifade 'edilmişti. 
Yanlış bir (tatbikat neticesi olarak, 'daha doğ
rusu yanlış bir anlayış neticesi olarak, italya'
n ı ^ Yunanistan'a tatbik ettiği bir rekabet ha
reketi vardı, italya Yunanistan'a 'gitaıek isti-
yenleri bırakmamaya çalışıyordu. Tıpkı Yu
nanistan'ın bugün bize yaptığı gibi. Bu, bugün
kü ıturizm doktrininde yanlış bir anlayıştır, yan
lış bir düşüncedir. Turizmde memleketler bir
birleriyle ©lan rekabetten değil, birbirleriyle 
ıolan tamamlamadan istifade ederler. Bir turist 
düşjününüz, ingiltere'den kalkar Bulgaristan'a 
gelir, Bulgaristan'da tatilini geçirir. Eğer Bul
garistan, tek bir unsur olarak o turisttin hare
ketini kararlaştıran unsur 'olursa, bu, gayri eko
nomik ve turizm temayülüne laykırı bir düşün
ce tarzı olur. Eğer 'Bulgaristan'a kadar gelen 
insan, onun yanında bir Romanya'yı, onun 
yanında bir İstanbul'u, onun yanında bir Yu
nanistan'ı da göreceği şeklinde bir imkâna sa
hip ise, bu, onun bizzat Bulgaristan^ gelme 
fikrini de takviye eder. Yani şunu arz etmek 
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istiyorum k!i, turizım bir bölgesel entegrasyon, I 
bir (bölgesel (birleşme meselesidir. Bugün Bul
garistan'ın Varna ve Burgaz sahillerinde ge
lişmiş bir turizm (hareketi yarsıa, bu, Türkiye 
içim de musibet bir unsurdur. Türküye eğer ken
di tesislerini de onun yanma terfik dbmek im
kânını bulursa bundan istifade eder. Yani todr 
Yunanistan, bir Bulgaristan, bir Türkiye bir
birini 'tamamlar. Binaenaleyh, sırf rekabet çe-
Ikişanelerine ıenaz tahammülü olan Ibir kesim 
turizm kesimidir. Bu itibarla şunu, deminki 
Doğu - Anadolu turizmi politikamıza misal ola
rak söylemek işitiyorum İki, ıeğer Doğu - Ana-
dolumuzda da birtakım turistik tesisler yara-
taibilirsek, Batıdan gelip . Doğuya giden insa-
nm kafasında Türkiye'yi her noktasında turis
tik değerler taşıyan Ibir itransit memlelke'ti' ola
rak: canlandırmış oluruz ki, bu, anemltefeet ola
rak bizim büyük ölçüde fiıstüfade edeceğimiz Ibir 
faktördür. 

Gene Doğu - Anadolunun bu düşünce içeri
sinde ıele alınması gereîken 'kıymetli yörelerinde 
birisi de Karis dolaylandır. Burada da mevcut 
Ani harabeleri bütün dünyada ismi olan ve 
turizm değeri taşıyan kıymeti bâr yerdir. Bu
nun da, gerek ItatnıJtılmasmda ve gerek değer
lendirilmesinde Bakanlık olarak itina edilmesi 
gerektiği fikri ile karşı karşıya bulunmaktayız. 

Sayın Kabadayı arkadaşımız bir de, bugün 
bütün dünyadn, artık konu teşkil etmekte bulu
nan ve de «beleşçi turistler», adı ile isimlendir
diği hippyler, beatnikler konusuna değindi. 
Muhterem arkadaşlarım, bu. birçok memleketi 
bizar etmiş bir meseledir. Ama bugünkü cari 
Devletler Hukuku sistemi içerisinde bunu ayık
lamanın müşkül olduğunu, kabul etmek lâzım. 
Hudut kapınıza gelmiş, farzımuhal bir Avustur
yalı vatandaşın ne şekilde, ne evsafta bir insan 
olduğunun sizin tarafınızdan sübjektif bir eleş
tirmeye tâbi tutulması imkânı, Devlet hususi 
hukuku içerisinde kolay kolay yerleştirilmesi 
mümkün olmıyan bir konudur. Ancak, yine sa
yın arkadaşımızın dediği gibi, memleketimizde 
birtakım zararlı haller meydana getirdikleri, 
özellikle uyuşturucu madde gibi, hamdoîsun, 
memleketimizin ve gençliğimizin bütün dünyaya 
nisbetîe çok az veyahut hiç mesabesinde iltifat 
ettiği bir konunun yayılmasına yardımcı olduk-
lan hususu idaremiz tarafından bilinmekte ve | 

I takibe dilmektedir. Turizm mevsiminde bu gibi 
kimselerin özellikle teveccüh ettiği yerlere Nar
kotik Bürodan eleman takviyesi hususunda gö
rüşümüz mevcuttur ve bunu, bu sene daha faz
la içişleri Bakanlığı ile işbirliği yaparak, geliş
tirmek düşüncesindeyiz. 

Muhterem arkadaşlanm, Sayın Kabadayı'-
mu burada değindiği bir konuya da gene kısa
ca arzı cevap etmek, mâruzâtımı takdim etmek 
mecburiyetindeyim. Oayet yerinde bir teşhisle, 
vukuflu bir görüşle belirttiler ki, her şeyin ol
duğu gibi, Devletin olduğu gibi, turizmin de te
meli huzurdur, dediler. Hakikaten bu böyledir, 
huzur olmıyan yerde turizm olmaz. İnsan em
niyetinin, can güvenliğinin mevcut bulunmadığı 
memleketlere turist beklemek beyhude bir ümit 
taşımak olur. Ancak bu, yalnız Bakanlığımızın, 
hattâ yalnız Hükümetimizin bir meselesi değil
dir, bir Parlâmento meselesidir, bir millet mese
lesidir, bir Devlet meselesidir. Bu; gereklerinin 
hep birlikte, hepimiz tarafından, Devletin be
kasında yegân yegân menfaati bulunan insanlar 
olarak, hepimiz tarafından ele alınması gereken 
bir konudur. Bugün sokaklarda patlıyan molo-
tof kokteyllerinin, dinamit lokumlannm istediği 
şeyin ne olduğunu tahlil etmemiz gerekir. Bu
gün Türkiye'de, hür düzeni içerisinde, hür Par-

I lâmentosu içerisinde hür basını içerisinde, ka-
nunlarlyle yasaklanmış olan birtakım kollekti-
vist sistemler de dâhil, ifade edilemiyen tek bir 
şey var mıdır? Bu çatının altında sdylenemi-
yen, matbuatında söylenemiyen, halk efkârında 
söylenemiyen bu memlekette tek bir hususun 
mevcudolmaması, binaenaleyh, bu patlama hâ
diselerinin söylemek istediği şeyin, buralarda 
söylenemiyen, söylenemiyeeek şeyler olduğu ha
kikatinde birleşmemiz zorunluğu ile bizi karşı 
karşıya getirir. Demek ki, bu patlamalar, yal
nız şu veya bu bankanın önüde, şu veyahut bu 
partinin gençlik örgütünün kapısında değil, 
doğrudan doğruya memleketin temelinde pat
lamaktadır. Bu da, Turizm Bakanlığının, hat
tâ Hükümetin çok daha ötesinde, millet olarak 
topyekûn kargı karşıya bulunduğumuz ve topye-
kûn halletmek mecburiyeti ile yükümlü bulun
duğumuz bir sorundur. 

Değerli Hasan Güngör arkadaşımız yaptığı 
güzel konuşma sırasında önemli bir konuyu eleş-

I tirdi: iç turizm meselesi. 
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Muhterem arkadaşlarım, iç turizm olmadan 
bir memlekette, dış turizmin gerçekleşebileceği
ni veyahut ekonomik bir verimlilik içerisinde 
dış hareketlere hitabetmekte. devam edebilecek 
ğini kabul etmek yanlış bir görüştür. İç turizm 
hareketi ile desteklenmiyen bir turizm endüstri
si, yalnız dış turizm ile yaşıyamaz. Bu, tu
rizm hareketinin çok ileri olduğu, büyük öl
çüde turist çeken memleketlerde dahi tahakku
ku son derecede müşkül olan bir konudur. Bu 
itibarla memleketimizde iç turizm hareketleri
nin de, artık geçmiş senelere ııisbetle geliş
mekte olduğunu, küçük otomobil anlayışının ve 
tatbikatının büyük ölçüde yayılmakta bulundu
ğunu da memnuniyetle müşahede ediyoruz. Kış 
aylarının ortacında memleketimizdeki turistik 
tesislerde, turistik kesimlerde âdeta yer buluna-
mıyan bir tahaccümün bugün hâsıl olması, hem 
memlekefcimizdo iç turizmin gelişmekte olduğu
nun, hem de hamdolsun vatandaşımızın bir be
lirli seviyeye, bir özlenen seviyeye kavuşmakta 
olduğunun bir işreti olarak memnuniyeti mucip 
bir hâdise şeklinde mütalâa olunmalıdır. 

«Güçlü yayın» fikri de, yine arkadaşımızın 
gayet haklı olarak .değindiği, bu sene Bakanlı
ğımız tarafından ele alınmış bir politikadır. Bu 
yıl, geçen senelerin aşağı - yukarı 4 mislini aşan 
bir plân ile, 650 000 dolarlık bir reklâm kam
panyası tasarlamış bulunuyoruz ve bunun tatbi
katına da geçmişiz. Gelecek sene hedefimiz 
1 milyon dolan bulmaktadır. Ve bu 1 milyon 
dolar içerisinde, tahmin ediyoruz M, geçtiğimiz 
senelerin dezavantaj h birtakım şartlarını gi
dermek imkânını bulacağız. 

Plânlama çalışmaları, ekonominin ve idarenin 
her (kesiminde olduğu gibi, bizde de son dere
ce tabiatiyle önemlidir. Bu düşünce içerisin
de Bakanlığımız bünyesindeki Fiziksel Plânla
ma Dairesi müstakil bir Plânlama Dairesi hali
ne getirilmiş ve genel plânlama çalışmalarına 
âcil konularda da ve uzun vadeli temel mesele
lerde de yardımcı olmak üzere, bir faaliyet 
programı tertibetmesi program altına alınmış
tır. Bunun içerisinde Marmara Bölgesinin ve 
Kilyos'un da, demin arz ettiğim gibi, geliştiril
mesi ve tatbik safhasına alınması mevcuttu.r 

Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu arkadaşımız 
O. H. P. adına yaptığı ikinci konuşmada, tu
rizm hizmetlerinin yalnız Turizm Bakanlığı ta

rafından sağlanamıyacağını, bunun bir ekono
mik ve politik hizmetler koordinasyonu ,konu-
su olduğunu da, haklı ve yerinde bir görüşle 
ifade ettiler. Ancaik dış temsilcilerimizin ye
tersizliği konusunu da, demin bir vesile ile ara 
oevabsttiğim gibi, muğlak bıraktılar. Biz ken
dilerinin idareye yardımcı olmalarını, hizmeti 
aksayan idari kesimlerimiz varsa, bunları arzu 
ettikleri takdirde Parlâmento kürsüsünden, arzu 
ettikleri takdirde idaremize getirmek suretiyle 
telâfi imkânlarını bize-bahşetmelerini kendile
rinden istirham edeceğiz. 

Turizmin bir eğitim meselesi, hususiyle bir 
halk eğitimi meselesi olduğu, halk tarafından 
benimsenmesi lâamgeldiği gayet yerinde bir gö
rüştür ve âdeta turizmin görünmiyen alt yapı
sıdır. Bir memlekete, görünen alt yapı, fizikî 
alt yapı olarak yol ne kadar lâamsa, su ve 
elektrik ne kadar lâamsa, eğitim de, görünme
yen bir alt yapı olarak, bir moral alt yapı ola
rak o derecede lüzumludur. 

Kredilerin dağılışmdaki başarısızlığa temas 
buyuran değerli arkadaşımız, Bosfor Turizmin 
Edirne'deki Petrol Ofis tesislerini icar etmesin
den ve bunları terk etmesinden bahsettiler. Pet
rol Ofis, yüksek malûmları bulunduğu üzere, 
Bakanlığınuzın dışında bir idareye bağlıdır. 
Ben bununla, Bakanlığımıan dışındaki idarele-
•"'v. burada soraMıası en tabiî bir şey olan he
saplarından vareste bulunduğumuz, şeklinde 
bir fikrin sahibi katiyen olmadığımı peşinen 
ifade etmek isterim. Ancak arkadaşımızın yine 
ifadelerinden anlıyoruz; çünkü bizim Bakan
lığımızın, İdaremizin dışında bir konu olduğu 
için notlarımız ve kayıtlarımız arasında bulun
ması mümkün değildir, 1964 EylülündeM bir 
icar - isticar 1969 senesinde lüzumsuzluğu veya 
faydasızlığı mütalâa edilerek kaldırılmıştır. Be
nim bildiğim kadarı ile, bugün bu tesisler biza
tihi Petrol Ofis'in elindedir. 1964 senesindeki 
Petrol Ofis'in bağlı bulunduğu dairenin başın
daki arkadaşımız veya 1969 senesindeki arka-
dasımıan bir siyasi tercih veya mukayesesini 
yapmaya lüzum görmüyorum. 1964 senesinde 
Cumhuriyet Halk Partisi kanadından bir arka
daşımız Enerji Bakanı idi, muhakkak M, o za
man öyle fayda mütalâa etmiştir, vermiştir, 
işlemediği görülmüştür, faydaisızlığı görülmüş
tür, 1968 veyahut 1969 da da bu faydasızlık 
veya lüzumsuzluk giderilmiştir. 
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Uludağ tesisleri için de, aşağı - yukarı aynı 
zamanlar içerisinde vâki olmuş, aynı bir tatbi
kat mevcuttur, bunu da aynı düşüncemle ce
vaplandırmak isterim. 

Sayın Baha Müderrisoğlu, Adalet Partisi 
Grupu adına yaptığı ikinci konuşımada, memle
ketimizin son derecede önemli bir konusuna te
mas buyurdular. Tıbbi turizm, termal turizmi 
bugün hakikaten memleketimizin sahibolduğu 
turizm değerleri içeresinde çok önemli bir yer 
işgal eden meseledir. Muhtelif vesilelerle de 
arz etmişimdir, taşıdığı önemin bir diğer yanı 
da, bu tür turizmin pazarını teşkil eden Or
ta - Doğu memleketlerinde aşağı - yukarı bu şe
kilde kaynakların hiç mevcudolmamasına mu
kabil, o bölgeden, Arap memleketlerinden, Or
ta - Doğu'dan Orta - Avrupa'ya giden bu ha
reketin yolu üzerinde ve Orta .- Doğu'ya en ya
kın bir bölge olarak mebzulen bu kaynaklara 
sahiboluşumuz, içinde bulunduğumuz bir tabiî 
değerler manzumesinin haltın sayılır önemi bir 
parçasıdır. Bu düşümde içerisinde istanbul Üni
versitesindeki Hildro - Klimatoloji Kürsüsüne, 
(her sene ollduğu gdlbi, ıbu sene de bir miktarı 
ile, etütlerin ve faaliyetlerin ikmal ediümesii 
için iödenek verilmfektedir. 

Bu arada değeri Bingöl Milletvekili Sayın 
Aydar arkadaşimoızın bahis buyurdukları kap
lıcanın da, eğer eldeki ımıevcut program içimde, 
yani Hildno - Klimatoloji Kürsüsüne tevdi edil
miş etüt programı içinde, mevcut değil ise, ora
ya ithal edileceğimi ben burada if aide etmek is
terim. Bu su kaçağının veya su ısısının feaytoım-
Idaki ıseibelbi, bir ilmî kuruluş olan bu enstiltü-
ye, araştırıp, neticesinin giderilmesi çarelerini 
ildare olarak iletirim. 

Sayım C'evat arkadaşımız, turiste ilk verile
cek intibaın çok önemdi olduğunu, bu itibarla 
hudut kapılarına büyük ıbir itina göstoerilmefsi 
gerektiğini, gayet haklı bir düşünce olarak 
ifade buyurdular. 'Bu fikir içerisinde Kapıku
le'de büyük bir hava limanı projesi hazırlan-
mılş ve maketi de geçen gün bakanılığıimiiza ge-
tMlerlefc, iligfli bir ildarö olmamız itibariyle, 
bizle gösterilmiştir. Bunu yakın bir gelecekte 
tahakkuk ettirdiğimiz takdirde, hakikaten Tür
kiye'ye mütevecclilı turizm hareketinin büyük 
bir tanının geçımıektö bulunduğu bu kapının, 
dışarıya karşı, memleketin girişinde, hem gü-

ızel intdJbalar hâsıl edici bir ilk nokta olmasını 
temin /©decek, hem ide bura/da bilhassa Ağustos 
ayımda vâki olan büyük tıkanıklığı giderecek 
hal tarzımı da ihtiyar eltmüş olacağız. 

Karadeniz ve Kilyos turizmli hakkında ar-
kadaşıanazm görüşlerine, bundan evveHM mâru
zâtım içerisinde temas ettiğim için vaktlinM 
ıtekrar israf etmeık istemıiyorulm. 

Kırkpınar güreşlerinin şenlikler haline ge
tirilmesi, tarafımızdan! yerinde bir görüş ola
rak mütalâa edilmiştir. Bundan dolayı arkada
şımıza teşekkür ederiz, konuyu inceliyieceğiız. 
Ancak Kırkpınar güreşlerinim yapıldığı mnevsi-
min, turizm hareketlerimlin başladığı [mevsimle 
tam (intibak edememesi', enldişe ederiz ki, önü
müzde bu konuyu geliştirmek hususunda biızi 
ikılsıtlayııcı bir unsur olacaktır. 

iSaıyın Tosyalı arkadaşıtmılzım mütalâaları sı
rasında değimldikleri, Yaz turizmi ile Kış turiz
mlimi birbirine raptetmek, yani her ikisini bir 
bütünlemeye götürebilmek bugün hakikaten 
bütün dünyada her şeyden evvel bir turfan me
selesidir, bir ekonomi meselesidir, IbSır fizik 
meselesidir. Yaz turtiızmi ile Kış turizminin fi
zikî saha itibarimle birbirinden farklılığı, bun
larım imtizacında bir güçlük olarak işletmecileri 
ve idarecileri karşı karşıya bırakmaktadır. 

Karadeniz turizmi İçin imâruızaıtta bulun
dum. Gerçekten inandığımız bir konudur. Hat
tâ Kars^talki hudut kapılanımızın, daha iyi işle
me imkânlarına kavuşması sonucu, bir Kara
deniz turu, yani Batı - Karadeniz ve Romanya 
ve Bulgaristan'da bulgun teşekkül etmiş olan 
hareketin ve bu istikamette yine önemle buna 
yönelmişi bulunan Rulsya'nın da inzimamı ile 
Akdeniz'de olduğu gibi, bir Karadeniz çembe
rinin def önümüzdeki yıların, yakın bir gele
cekte olmamasına rağmen, bir turizm meselesi
dir ve buna hazırlıklı olmak imecburijyetimde-
yiz. Yani bir Akdeniz turu gülbi, bir Karade
niz turu da önümüzdeki bir zaman İçerisinde 
gelişimeye müsaittir ve müstahaktır. 

Kastamonu'daki bir otel hakkımda değeri 
arkadaşıımiHin (mütalâasını şu şekilde cevaplanu 
dırmak is'ti^orulm: Bu otel sahildedir. Bizim1 

Vasıflar Talimatnamemize birtakım aykırılık
ları taşKdığı için üç defa ikaz edilmiş ve üç 
ikazda da, kanunan yapılmasını İstemek mec
buriyetimde olduğumuz tadiller yerime geltirile-
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mediği için muamele uzamış,, hattâ üçümün de, 
bakanlığımız mensupları tarafından teşkil edi
len bir koımtilsyonda, yand Merkez Turizmi Ko-
mitesinde reddedilmiş olmasına rağmen, ben 
Bakan olarak §ahsi yetkimi tesisin lehinde ku!-
lanımılşım vıe tekrar tıeltlklMni istemişim, ortaya 
incelemeye giden arkadaşımız da tesisi kapalı 
bulmuş... 

Büz arkadaşımızın !bu arızuisunu yerine ge
tirmek üzene tekrar incelettireceğiz. Ancak 
bölgemin bir 'sayım Milletvekili olarak ken'disi-
ndnı de (bize yardımcı olmasını ve idarenin is* 
tbediği noksanlarım ikmalinde, biran evvel ger
çekleşmek imkânını bize temin etmesini istir
ham edeceğim. 

Sayın Sıddık Ayidar arkaJdaşımıızın temas 
buyurîduğu konulara da, deminki mâruizaltım 
içerisiimıdıe arzı cevalbetmeye gayret ettim. Kap
lıcanın durumunu incelettireceğiz, giderilme
di mümkün olan hıer şeyi İdare olarak gidere* 
cegiiız. Bunu burada rahatlıkla ifade ediyorum. 
Şerafeıtltin dağları üzerinde görülen ve haki
katen bülyük ve enteresan ıbdr hâdise olduğu 
ftfalde olunan bu tabiat olayını da memlekette ve 
bölgeye gıelen turistlere daha iyi tanıltaMmek 
için yol imkânlarını inoeliyeceğiız. Ancak baliğ 
olacağı miktarı veyahut esası tesbit edetmeden 
burada kesin bir cevapda (bulunmayı mümkün 
görmernıekteyim. imkânlarımızın elverdiği ölçü 
içerisinde, maddi imkânlarımızın erişebildiği öl
çü içerisinde ise, mutlaka (bunu da değerlendir
mek için elilmizden gıelen gıayreti, arkadaşımızın 
bu gayet haklı arzulsu istikametinde fcuiUanaca-
ğıimızı beyan ederim. 

Bu vesile ile uzunca bir süre yüksek huzu
runuzu işgal ettiğim için tekraren özür diler, 
sarfına izin vereceğiniz bütçe dolayılsiyle âzami 
itina ve hassasiyeti göstereceğimizi huzuru
nuzda tekrarlayarak Yüce Heyetinizi saygı ile 
selâmlarım. (A.P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var efen
dim. 

Buyurun Sayın Yenipınar. 
HÜSEYİN YENİPINAR (Tunceli) — Sayın 

Başkanım, sayın Bakandan bir ricada bulunaca
ğım: Kendileri de görmüşlerdir; Tunceli haki
katen basma da «Türkiye'nin İsviçresi» diye ge
çen tabiî güzellikleriyle Doğu'nun bir vilâyeti
dir. Munzur Vadisindeki - ki, Orman Bakanlı
ğı da burada bâzı tedbirler almıştır - Sayın Ba

kanın kendi Bakanlığı ile ilgili bu İlimiz ve böl
gelerindeki faaliyetleri hakkında bilgi almak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURİZM ve TANITMA BAKANI NECMET

TİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Hüseyin 
Yenipınar arkadaşımızın sorusuna genel maru
zatım içerisinde de belki değinmek mümkün idi, 
ama ben Yüce Heyetin vaktini fazla israf et
memek için kısa kesmeye itina ettiğim konuş
mamda belki vakit bulamadım. 

Munzur Vadisinin içerisinden geçen ve Ova-
cık'a giden yol, değerli arkadaşımız tarafından 
da bilindiği üzere, Bakanlığımız tarafından yap
tırılmaktadır. Bakanlığımız bütçesinden Kara
yollarına tertilbedüen ödenek üs yapılmaktadır. 

Ayrıca, bu sene Tunceli'ye gittiğimizde, Tun
celi Merkez Belediye Reisi bulunan arkadaşımı
zın arzusu üzerine, Tepebaşı mevkiinde yap
mak istediği bir otel ve gazinonun, lokantanın 
projelerini de Bakanlığımız tarafından yap-
tırtık. 

Ancak Bakanlığımızın bir yatırımcı bakanlık 
olmadığını^ taleplere, teşebbüslere % 50 nisbe-
tinde kredi ile destek yardımı yaptığımızı sayın 
arkadaşımız bilirler. Biz de bu desteği ona ilâ
ve olarak, projesini de yaptırmak suretiyle - ki, 
böyle bir mülbeBeıfiyeltle karşı karşıya değildik. 
Bunu Tunceli Belediyesinin taşıdığı öneme, bir 
mahrumiyet bölgesinde bulunmasına, dolayısiy-
le gelirlerinin bir proje hazırlattınlmasına elve
rişli olmadığı düşüncesine dayanarak tahakkuk 
ettirdik ve bu projeyi de kredilendirip emsali 
gibi, Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi, Te
pebaşı Mevkiindeki bu yere bu otelin yaptırıl
masına karar verdik. 

Ayrıca; belki belgelendirme kararı çıkmış
tır veyahut çıkmamıştır, belediye reisi Süley
man bey arkadaşımız da bundan bir müddet ön
ce gelmişti, şu anda tabiatıyla dosyalardaki 
durumunu bilmiyorum, yani idaremiz olarak ka
rar verilmiş bir konudur, orada bir otelin ger
çekleştirilmesi için Tunceli Belediyesine bütün 
imkânımız ile yardımcı oluyoruz . 

Ayrıca^ bir de Pertek Belediyesinin aynı şe
kilde bir teşebbüsü vardı, ona da, belediye par
kının içerisindeki arsasında böyle bir fesisin 
yaptırılması için aynı ölçüler içerisinde yardım 
yapacağız. 
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BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Buyurun, Sayın Musa Doğan. 
MUSA DOĞAN (Kars) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan öğrenmek istediğim bâzı soru
larım var, müsaade ederseniz arz edeceğim. 

iSaynı Bakan. 
Türkiye'mizin en büyük dağı olan Ağrı dağı 

Kars ili içerisinde bulunmaktadır. Bir Doğu ef
sanesine göre, Nuh'un gemisi Ağrı dağında kal
mıştır ve bu, bütün efkârı umumiyenin ve Sa
yın Meclisin de malûmlarıdır. Dünyaca bir hay
li seyahatlar ve tetkikatlar yapılmaktadır. Ağrı 
dağına gelen yabancı heyetler ve turistler Ağrı 
Dağına çıkmak imkânını bulamadıkları gibi, 
burada her hangi bir mihmandara da raslryama-
maktadırlar. 

Ağrı dağının tufizm mevzuu için bir hazır
lık var mıdır, bir şey düşünülüyor mu? 

İkincisi; sayın arkadaşım Kemal Kaya Bey 
de sorusunda bâzı yerlere temas ettiler. Kars'ta 
tarihî bir Ani şehri mevcuttur. Bu şehir eski Er
menilerden ve Malazgirt kahramanı Alparslan'
dan gelmektedir. Bu şehir kendi kaderine terk 
edildi ve yakın zamana kadar yıkıla yıkıla biti
rilemedi. Malûmuâliniz son zamanda Rusya'ya, 
bilhassa Arap bloku memleketlerinden turistler 
gitmektedir ve bu turistler behemahal Kars şeh
rinden Rusya'ya geçmeden Ani şehrini görmeyi 
büyük bir arzu ile istemektedirler. Hattâ ek
mek ister gibi istemektedirler. Ani şehrine gidi
lecek doğru dürüst bir yol, hâlâ yoktur. Ani şeh
ri ile Kars ili arasındaki mesafe, asgari bir ih
timalle 25 ilâ 30 km. civarındadır. Bu yol için 
bir hazırlık, bir düşünce var mıdır? 

Yine Kars ilinde Karakale harabeleri ve ta
rihî Camuşlu köyü vardır. Bu köyün kayaların
da Milâttan birkaç bin sene önceye ait yazılar 
ve resimler mevcuttur. 

Ayrıca Akçakale, Kecivan gibi büyük kale
ler vardır. Hattâ bu Keçivan kalesi için Aladağ 
Yaylasında bâzı kazılar yapılmaktadır. «Künk» 
tâbir edilen pismis tuğla misali borularla kaleye 
kadar getirtilmekte, Bu yerler Bakanlığın ma
lûmu mudur, bu yerler için bir hazırlık var mı
dır? 

Ayrıca Diyadin kazasının kaplıcaları ve Di
yadin'de Murat nehri üzerindeki rengârenk 
kaynak suları için bir hazırlık var mıdır? 

Bu hususlan rica edeceğim. 

I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Musa 
Doğan arkadaşımız Ağrı dağına çıkacak turist
lere kolaylık sağlanmak üzere rehber kullanıl
masının Bakanlıkça ne ölçüde ele alındığını sor
dular. 

Muhterem arkadaşlarım, dağcılık konusu 
Türkiye'de gelişmiş bir konu değildir. Türkiye'
de gelişmemiş bir konu olması itibariyle, bu ke
simde birtakım insan faaliyetlerinin de teşek
kül etmesine imkân vermemiştir. Her sene gelip-
te Ağrı dağına çıkmak istiyen - M, birtakım 
idari takyitler de vardır, bir komşu memleketle 
olan rabıtalarımız itibariyle - turistlerin sayısı 
buraya bir dağ rehberleri sınıfının teşekkül et
mesine imkân verecek nisbette değildir. Bura
da amatör olarak bâzı arkadaşlar, bir süvari al
bayı bu işi yapmaktadır. Ve «Dağ Rehberleri» 
diye bir dernek vardır. Bu dernek bize bu sene 
başvurmuş ve bu faaliyetlerine yardımcı olmak 
üzere de kendilerine 20 bin lira yardımda bulu
nulmuştur. Faaliyetlerimizin bundan öteye gi
dememesi, «dağ rehberleri» şeklinde bir istih
dam kadrosu kurmamızın mümkün olmadığı da, 
Türkiye'deki dağcılık hareketinin bugün içinde 
bulunduğu seviye itibariyle kabul edilmek lâ-
zımgelir. 

Ani yolu konusu için arkadaşımıza şöyle ce
vapta bulunmak isterim : Bu turistik yollar 
programları Bakanlığımız tarafından Karayol
larına hesapları yaptırılmak suretiyle plânla
maya teklif edilmekte, Plânlama da, şöyle hak
lı bir tatbikat neticesi olarak, diğer yol prog-
ramlariyle birleştirip bunu tâyin etmektedir. 
Yani biz bir yere, bir turistik merkeze yol prog
ramı tekli/ ederken, Bakanlık bunu alıp incele
mekte, meselâ o civardan geçen bir orman yolu, 
bir köy yolu varsa bunları meczettirmek, dola-
yısiyle nâzım bir idarede bunu bir şekle bağla
mak düşüncesi ile programlara nihai şekli ver
mektedir. Bu Ani yolunu da önümüzdeki sene 

içerisinde Plânlamaya teklif edeceğiz. Şimdiye ka
dar teklifi geçmiş ve Plânlama tarafından muh
telif tatbikata uğramış programlar içerisinde 
mevcudolup olmadığını şu anda hafıza ile ce
vaplandırmak durumunda değilim. Şimdiye ka-

I dar her hangi bir tatbik görmüş ise, arkadaşı-

860 — 
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imza yazılı olarak da cevap verebilirim, fakat 
bundan sonra önümüzdeki yıl programına, Plan
lamaya teklif edeceğimizi burada arz ve beyan 
ederim. 

Kars'taki kaleler mevzuuna »gelince muhte
rem arkadaşlarım, biraz evvel de genel mâruza-' 
lıımız içerisinde değindim. Türkiye 10 bin sene
lik Trir tarihin baştan başa doldurduğu eserlerle 
^hıncahınç bir haldedir. Yani, bu Kars'taki de
ğerli kaleler - ki, bunlar mutlaka büyük eserler
dir - yalnız buraya mahsus değildir. Bugün me
selâ bir Diyarbakır surları büyük bir mimari 
hâdise olarak dünyada herkesin takdirini çek
mesine rağmen, onun daha elverişli bir hale ge
tirilmesi maalesef mümkün olmamaktadır. Bir 
teknisyen arkadaşla kabaca yaptığımız bir he-
<sap neticesinde, bir düşünce neticesinde, bu sur
ların, meselâ Diyarbakır surlarının onarılıp 
Icendisine iltisak haline getirilmiş meskûn ma
hallerden ayrihp ışıklandırılmasının en az 50 -
60 mittyon lira paraya ihtiyaç olduğu sonucuna 
vardık. 

Şunu arz etmek istiyorum ki, bütün Anado
lu, binlerce senelik bir şerefli tarihin bıraktığı 
namütenahi eserle doludur ve bunların hepsini 
bir hizmet anlayışı içerisinde ihata etmek güç
lüğü ile karşı karşıya bulunduğumuz da arka-
<daşlai»mızın takdir etmesi gereken bir vakıa
dır, 

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin kaplıcaları ko
nusu bâze intikal etmişti, yardımcı olabilece
ğimizi, hatltâ Hikmet özmen ismindeki Bele
diye Reisi iarkadaşımıza bizzat ben yazmıştım. 
Fa/kat hemiiiz bir talepleri bize intikal etmedi. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, 
efendim. 

Şimdi yazılı sorular vardır, onları okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Tarihî eserleriyle büyük bir kıymet olan ve 

ÜEltilerle ait büyük ve önemli eserleri havi bir 
müzesi olan Çorum ilinin Alaca ilçesine bağlı 
'.Höyük köyündeki «Alacahöyük» adiyle anılan 
'tarihî ve turistik yerimiz için Turizm Bakanlı
ğınca turistlere imkân sağlıyaoak otel, lojman, 
ytol gübü ilgili diğer bakanlıklarla müşterek 
fkaordkme bir £alifnıaya başlanmış mıdır? 

Sorumun Sayın Bakan tarafından yazılı 
vey?4 sözlü iolarak cevaplandırılmasını tavassut
larınıza arz ederim. 

Çorum 
Yakup Çağlayan 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI Î*EC-

METTÎN CEVHERİ (Devamla) — Çorum Ala
cahöyük, sayın arıkadaışımııziın işaret etlikleri 
gibi, hakikaten dünyanın sayılı eserlerinden, 
Türk medeniyetinin bütün tarihçiler tarafın
dan (kabul edilen en büyük eserlerinden birisi
dir. 

Yol kolııusu bakanlığımız tarafından ele alın
mış bulunmaktadır. Ancak burada birtakım te
sisler meydana getirilmesi, demin de arz etti
ğim gibi, bakanlığımızın yatırımcı bir daiıte ol
mayıp, doğrudan ıdoğruya yatırım yapmıyan, 
ancak yatırımlara kredi desteği yardımımda 
bulunan bir daire olması itibariyle, bu şekildeki 
gerek özel idarelerin, belediyelerin, gerek özel 
şahısların taleplerine, taşıdığı bu büyük öneme 
risbetle, öncelikle ehemmiyet ve yer vereceği-
oiz tabiîdir. 

BAŞKAN —Soru cevaplandırılmıştır, 
Diğer soruyu okutuyorum. 

(Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun ıSayın B'akaiı tarafın

dan cevaplandırılmasına müsaadenizi rica ede
rim. 

Saygılaramla. 
Ankara 

ŞinasJ. öadenoğlu 

Soru : Ankara'nın Çubuk ilçesi sınırlan için
de bulunan ve turistik değerleri bakımından 
Ankara'idaki yabancılar tarafından da ilgi gö
ren Karagöl mevkiindeki tesislerin genişletile
rek, buranın bütün Ankara halkına tanıtılması 
bakanlıkça düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TURÎZM VE TANITMA BAKANI NEC 

METTÎN ÜEVHERÎ (Devamla) — Çulbuk'un 
Karagöl mevkiindeki, değerli arkadaşımşızın te
mas ettiği bu konu hakkında şu 'anda elimdeki 
notlar ve hafızam ile cevap verecek durumda 
değilim. Omu bilâhara sayın arkadaşımıza arz 
ederim. Değerlendirilmesi için yapılması müüi-
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Ikiin olan her hangi bir şey varsa, esasen va
zifemiz ve hikmeti vücûdumuzun da sebebi bu 
olması itibariyle, talbiatiyle gereği yerine ge
tirilir. 

(BAŞKAN — Yazılı olarak cevaplandırıla
caktır efendim. 

Diğer bir soruyu okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Turizm ve Tanıtma 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ede
rini. 

Kars 
Kemal Kaya 

1. Karte ili dâhilimde kaç tane turistik otel 
inşaatına ^hakanlıkça yardım yapılmıştır? 

2. Bu turistik oteller Kars'ın hangi bölge 
veya ilçelerimde yapümıştır? 

3. Bu oteller, (turistik otellerin ihtiva et
mesi icabeden şartlan haâz midir? 

4. KarsUa, dünyanın her tarafından gelen 
turistleri hayran (bırakan «Ani Harabeleri» üze
rinde bir; çalışma var imaldir? 

5. Kars ili Kağızman ilçesine bağlı Ça-
vuşlu köyü civarındaki kayalıklarda milâttan 
çok evveline ait (bâzı resim ve yazılar iki sene 
evvel tesbit edilmiştir. Bu resim ve yazıların 
tafbiî (tesirlerden korunması için ne gibi tedbir
ler aJınmısJtır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Sayın Baş
kanım, Kars İlimde kaç tame otele ne kaıdar 
yardım yapılmış olduğunu şu anda cevaplan
dırmak durumunda değilim. Bunları yazılı ola
cak arz ederim. 

Ani Harabeleri dolayısiyle de, Sayın Musa 
Doğan arkadaşımızın sorusu vesilesiyle temas
ta bulumdu'm. Diğer hususlar hakkında da ar-
kadaşiimıza yazılı olarak cevap arız edeceğimi 
bMirMm. 

BAŞKAN — OBaşka bir soruyu okutuyorum. 

Sayın, Başkanlığa 
Saiytn Bakammızıdam aşağıdaki sualime ce

vap lütfetmesini arz ve rica ederim. 
istanbul 

Hasan Güngör 
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1. Yurt dışı turizm teşkilâtının ilgilileri
nin (toplantısı niçin Paris'te yapılmıştır 

2. Ne gibi faydalar düşünülmüştür? 

BAŞKAN — Buyurunuz ISaym Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, «yurt dışı temsilcilerinin toplan
tısı inicin Paris'te yapılmıştır» diye soruldu. 
Bütçe ödeneklerini kullanabilir hale gelmeden, 
yani, bütçe ile bize vereceğiniz vazifeleri al
madan önce, yurt dışındaki vazifeli temsilcileri
mizin ne gibi ' bir faaliyet.kampanyası içinde 
bulunmaları gerektiğimin ve bu faaliyet kam
panyaları içimde birtakım (birleşik hal tarzla
rına varmak mecburiyetleri dolayıısiyle, mese
lâ müşterek birtakım, sloganlar etrafında top
lanılması, aynı şeyler üzerine propagandanın, 
hafızalarda yer edebilmesi için teksif edilmesi 
düşüncesiyle terjtib&dilmişitir. 

(Meselâ «Türkiye» sloganı, «Türkiye» amb
lemi olarak değişik memleketlerde eğer deği
şik şeyler kullanılırsa, bunlar yekdiğerine yar-
dumjcı unsur olmaktan çıkarlar ve yabancının 
kafasmjda belirli bir «Türkiye» imajı hâsıl et
me gücünü temin edemezler. Bu itibarla bu 
toplantının müşterek reklâm unsurlarını ve 
aynı zamanda reklâmın teferruatını, her büro
nun ne kadar ödemek sarf edeceğini, bu öde
neğin ne miktarını ıgaızelfce reklâmında, ne mik
tarlını radyo veya televizyonda kullanacağını, 
çalışılan memleketlerin özelliklerine göre, rek
lâm araçlarımın fiyatlarına göre teabit etmek ve 
kesin programa bağlamak için tertibedilmiştir. 

Arkadaşların programlarını almak, onları 
(burada tasidik edip tekrar göndermek, takdir 
edersiniz ki, bütçeyi aldıktan sonra bir, bir bu
çuk ay zaman geçirir. Alsıl kış aylarında yani 
IBaJtılının önümüzdeki turizm mevsiminde ya
pacağı seyahati kafasmda kararlaştırdığı sıra
da, reklâm kampanyasının yapılması gerek
tiğinden hareketle, fou toplantı Şubat ayı içinde 
yapılmıştır. Mart ayı içimde, ya onları buraya 
çağırmak veya Bakan olarak benim şahsan biz
zat bu toplantıda bulunmam gerektiği önemli 
(bir toplantı idi (bu. Ancak, bütçe dolayısiyle 
(buradan ayrılmam ve benim gidebilmem müm
kün olmadığı için, Mart ayına da bu toplantıyı 
tehir edersek, işin mahiyetinin gecikmiş olacağı 
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"âüşün&lsı ile, müsteşar ve yardımcısı arkada-
^ınaaûı başkanlığında bu toplantıyı yaptık. 

Paris'te yapılışı, sadece merkezî bir yer olu
şu ve Batı - Avrupa idaki arkadaşlarımızın em 
ekonomik şarltlarla bir noktada tıaplanabilme-
leri düşüncesinden ibareîttir. 

İBAŞKAN — Soru ©evaplandınlmışjtır. 
Diğer bir soruyu okultuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki ö̂ruımıun, iSayın Bakan (tarafından 

cavaplamıdaMİmasına delâletimizi rica ©derim. 
İstanbul 

Osman Acar 

1. İslâm âleminin ikinci Kâbesi addedilen 
Eyüp civarındaki Piyer Loti sahasının otel ve
ya motel, yaihuit da ıbir gazino yapılması düşünü
lüyor onu 

İstanbul'u ziyaret eden ıher turi#in mutlak 
uğralk yeri olan bu saha ihaMamda Bakanlığın 
kanaati ve düşjünceleıti var mıdır? 

©ajygılanmla. 

IBAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC

METTİN CEVHERİ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım, bu soruyu da kısmen genel nıâ-
rııızaitım içinde cevaplandırmıştım. Marmara 
(bölgesi bizim için büyülk bir önem taşımakta
dır. İstanbul gibi ıçjok büyük bir unsuru ihtiva 
<etm!akle, Türk turizminde mutlaka çok önemli 
bir yer alması icabetmektedir. Bu itibarla Ka-
radenize olanı, birtakım iklim avantajları da 
nazarı itibara ahnadak, bu bölgenin değerlen
dirilmesi Bakanlığımızın genel umdelerinden 
birisidir, önümüzdeki sene içinde buralarda 
dana detaylı fiziksel plânlama çalışmaları ya
pıp, haititâ. İmar ve Isıkân Bakanlığı ile de te-
anas etmek suretiyle, salhilleriaı şimdi bâzı iyi 
«tenyan tatbikatlarda görüldüğü gibi, elveriş
siz şekilde kullanılmasına mâni olmak düşün-
öesindeyiz. Yani, önümüzdeki senelerde büyük 
bir kıymet taşıması gayet tabiî olan bu yer
lerin israf edilmemesi, en iyi şekilde turizm 
anlayışına ve turizm estetiğine hitabeden ve 
uyar bir tarzda bir mimari anlayışı içimde ele 
alınmasına medar olmak üzere plânlama çalış
malarını yaptıracağız. 

BAŞKAN — Sanı cevaplandırılmıştır, 

i Sayın Bakan teşekkür ederiz, buyurunuz 
efendim. (A. P. şıralarından alkışlar)* 

Son söz sırasında Sayın Başer bulunmaktadır. 
Sayın Başer buyurumuz efendim. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde gerek Sa
yın Bakan ve gerekse değerli arkadaşlarım 
geniş izahat yermişlerdir. Bugün Türkiye tu
rizm potansiyeli bakımından dünya milletleri 
arasında birinci gelmektedir. Turizm denince, 
iç ve dış turizmi ayırmak lâzımdır. Dış turizm, 
bilhassa politik bakımlardan da memleketimi
ze büyük yararlar getirmektedir. Milletleri, 
devletleri ve fertleri birbirine yaMaştırmakta-
du\ 

Ben fazla zamanınızı almak istemiyorum. 
Fakat bugün iç turizm bakımından televizyo
numuza büyük vazife düşmektedir. 36 milyon 
nüfusun 1 milyonu Ankara'da televizyon sey
retmektedir. Maalesef televizyonumuzun duru
munu her gün gözünüzlo evlerinizde görmek
tesiniz. Tek bir tane turizm bölgesini alıp 
da göstermek lûtfunda bulunmuyorlar. Mil
yonlarca parayı biz buraya veriyoruz. Hattâ 
evinde televizyonu olanlar dâhi bir kuruş öde
miyorlar. Dün akşamki program* bir dostumu
zun evinde seyrettik. Orada «Doğru mu, yan
lış mı» programı var, saatlerce sürüyor. Ya
zık değil mi oraya? Hiç değilse bir bölgemi
zin, Doğu Anadolu'nun, Güney Anadolu'nun, 
iç Anadolu'nun turistik eserlerini gösterse bü
yük faydalar sağlar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sol ya
yınlar eksik kalır o zaman. 

HÜSAMETTİN BAŞER (Devamla) - Doğ
ru,, sol yayınlar eksik kalır. 

ikinci olarak; TRT, yine Batı müziğine ait 
yayınlar ve Türk milletinin arzu etmediği bâzı 
programlar tertiplemektedir. Bunun yerine, hiç 
değilse, turizmde öğretici veya bilgi verici ma
lûmat verirse herhalde büyük faydalar sağlar. 

Bugün turist ne istiyor? Evvelâ emniyet 
istiyor, tozsuz yol, temiz lokanta, temiz yata
cak yer istiyor, işte bu dört esas üzerinde 
memleketimizde çalışmalar vardır. 

Bir de yabancı memleketlerdeki temsilci
lerimiz Türkiye'nin turistik yönden tanıtıl
masına maddi bakımdan imkân vermiyorlar. 

I Bunun için de yapılacak tek şey, bilhassa Tür-
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kiye'ye gelen yabancı turistleri tanzim edip, 
Fransa, ingiltere, Almanya, Holânda gibi mem
leketlerin televizyon temsilcilerini memlekete 
davet etmek, onlara memleketimizin reklâmını 
yaptırmak, hem memleketimiz hem de onlar ba
kımından büyük faydalar sağlam. 

Bir diğer husus da; bugün Türkiye'nin ya
rım milyon dış ülkelerde işçisi vardır. Bu işçi
lerimiz vasıtasiyle ve hiç değilse folklor ekibi 
vasıtasiyle Türkiye'nin tanıtılmasında büyük 
faydalar vardır. Saniyen, bastıracağımız bro
şürleri bu işçilerimize gönderirsek, çalıştıkla
rı müessesenin idarecilerine, tanıdıkları ahbap
lara Türkiye nâmına propaganda yapmış olur
lar. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin 
memleketimize, milletimize hayırlı olmasını di
ler, Sayın Bakanın turizm çalışmalarını büyük 
şehirlerin dışına kaydırmış olmasından dolayı 
da kendilerine şükranlarımı bildirir, saygıları
mı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlra) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,, söz alan 
başka üye kalmadığından gelen yeterlik öner
gelerini muameleye koymuyoruz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/l) Cari Harcamaları 
Bölüm Lira 

12 000 11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 1 797 097 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 566 286 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 3 305 904 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 6 026 180 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 14 049 251 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) Yatırım Harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 5 100 000 

BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 200 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) Seıimaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılan payları 

ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 4 734 500 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 000 003 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 250 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi' üze
rindeki görüşmeler bitmiştir. Bütçenin memle
ketimiz ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. 

Saatin 14,00 e gelmesi itibariyle oturumu, 
saat 16,00 da toplanmak üzere, kapatıyorum. 

Kapanma saati : 14,00 

— 864 — 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Talât Köseoğlti 

KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Memduh Ekşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 60 ncı Birleşiminin 2 nci oturumunu açıyorum. 

2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkere
leri ^(Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Senatosu 
1/1163) (Millet Meclisi 'S. Sayısı: 261; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1483) 

3. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
ve 1971 yılı Bütçey kanunu tasarısında yapılan 
değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 

(Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Senatosu 
1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı: 272; Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı: 1484) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık 
oylamaya sunulacaktır. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır; 
sayın üyelerin oylarını kullanmalarını rica edi
yorum. 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞU 

1. — İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay'a 
15 gün izin verilmesi hakkında Başkanlık tezke
resi (3/444) 

BAŞKAN — Bir izin tezkeresi vardır, oku
tuyorum. 

Genel Kurula 

Aşağıda adı yazılı sayın milletvekilinin, hi
zasında gösterilen müddet ve sebeple vâki izin 
talepleri Başkanlık Divanının 24 . 2 . 1971 ta
rihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerinize arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 
İstanbul Milletvekili Orhan Kabibay, 15 gün, 

hastalığına binaen, 19 . 2 . 1971 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Orhan Kabibay'a izin verilme
sini kabul edenler... Kabul etmiyenler. Kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, gelen kâğıtlar arasın
da 4 tane aktarma kanunu tasarısı mevcuttur; 
gündeme alınması teklif olunmaktadır. 

IV — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER (Devam) 

4. —- DHM İşletmesi Genel Müdürlüğünün 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (B) 
işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair Cum
huriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/376; 
Cumhuriyet Senatosu 1/1147) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 274; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 1499) 
(D 

(1) 274 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınma
sı hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinden 48 saat geçmeden görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz'ediyorum.. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum olmadığını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen? Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka-
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bul edenler,, I » ^ u l e t m i y e n l e r ( . . Kabül edil
miştir, 

frevlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve (B) işaretli cetvelinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik (1) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 318 000) 
liralık ek Ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum : 

(1) SAYILI CETVEL 
Bölüm Lira 

Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 

12.000 Personel ^derleri 3 318 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan (1) sayılı cetveliyle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelin ilişik (2) 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 318 000) 
liralık Ödenek eklenmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(2) SAYILI CETVEL 

(B) CETVELİ 

Eklenen 
Bölüm Lira 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 

(B/2) - Vergi dışı gelirleri 

62.000 tşletme gelirleri 2 696 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(B/3) - özel gelirler 

72.000 Özel gelirler 621 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

26 . 2 . 1971 0 : 2 
Maddeyi cetveliyle birlikte oyİarinîzâ Sunu

yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahiyeti itibariyle açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama muamelesi yapılacaktır. 

5. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/441, C. Sena
tosu 1/1200.) (M. Meclisi S. Sayısı: 288, C. Se
natosu S. Sayısı: 1523) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

üzerinden 48 saat geçmeden görüşülmesi hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum olmadığını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. —1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin, Başbakan
lık kısmının ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında (140 000) liralık aktarma yapıl
mıştır. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

(1) 288 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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(1) SAYILI CETVEL 
Eklenen 

Bölüm Lira 

(A/l) 
BAŞBAKANLIK 

15.000 Kurum giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Düşülen 
Bölüm Lira 

(A/2) 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi okunan cetvelleriyle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Madde cetvelleriyle birlikte kabul edil
miştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) işaretli cetvelin, Başbakanlık kısmının 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı tertiplerine top
lam olarak (526 750) liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Cetveli okutuyorum : 

(2) SAYILI CETVEL 

(A/l) 

BAŞBAKANLIK 

13.000 Yönetim £İderleri 526 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza su-
n uyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 3, — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — Bu kanunun bükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahiyeti itibariyle açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama muamelesi yapılacaktır. 

6. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) 
işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kıs
mında değişiklik yapılması hakkında kanun tasa
rısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/442, C. Se
natosu 1/1201) (M. Meclisi S. Sayısı: 289, C. 
Senatosu S. Sayısı: 1524) (1) 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinden 48 saat geçmeden görüşülmesi hu-
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden-
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum olmadığını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Maddele
re geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 

cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma 
Bakanlığı kısmının 36.000 nci (Borç ödemeleri) 
bölümünün 36.310 ncu (Kamu îktisadi Teşeb
büslerine geçen yıllar borçları) maddesine 
(119 138 146) lira ve 36.350 nci (Geçen ve eski 
yıllar karşılıksız borçları) maddesine de 
(84 671 732) lira olmak üzere, toplam olarak 
(203 809 878) liralık ek ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşmek isti
yen sayın üye?... Yok. Bu madde üzerinde bir 
önerge vardır, okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Malî yılın sonuna pek az bir zaman kalmış 

olması nedeniyle, tahakkuk evrakının zamanın-

(1) 289 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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da tanzim edilememesi ihtimaline binaen, görü
şülmekte olan Millî Savunma Bakanlığına ait 
203 809 878 liralık kanun tasarısının 1 nci 
maddesinin sonuna; «Bu ek ödeneklerden hâr-
eanmıyan kısmının ertesi yıla devren ödenek 
kaydedilmesine Maliye Bakanı yetkilidir» iba
resinin eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Karma Bütçe ve Plân Komisyonu 
'Sözcüsü 

Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Önerge Komisyon tarafından 

verilmiştir. Sayın Hükümet bu önergeye katılı
yor mu efendim? 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon tarafından verilmiş 
olan bu önergeye Hükümet de katılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi bu önergeye göre tadil edi
len şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmiyenler... Madde tadil edilen şekliyle 
kabul edilmiştir, 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Mahiyeti itibariyle açık oylamaya tabidir. 
Açık oylama muamelesi yapılacaktır. 

7. -—1970 yılı Bütçe, Kanununa bağlı (Â/3) 
işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında de
ğişildik yapılması hakkında kanun tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlık
ları tezkereleri (M. Meclisi 1/444, C. Senatosu 
1/1202) (M. Meclisi S. Sayısı : 290, C. Sena
tosu S. Sayısı: 1525) (1) 

(1) 290 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. , 

BAŞKAN — Bu tasarının gündeme alınması 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden» 
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üzerinden 48 saat geçmeden görüşülmesi hti* 
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunmasına lüzum olmadığını ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Raporun okun
masına lüzum olmadığı kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde söz istiyen?.. Yok. Madde
lere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli 
cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında Kanun 

Madde 1. — 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının, ilişik cetvelde yazılı tertiplerine toplam 
olarak (700 000 000) liralık ek ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum : 

CETVEL 
Eklenen... 

Bölüm Lira 

(A/3) 
Maliye Bakanlığı 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 414 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 243 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 43 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi cdtveleriiyle birlüklte oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
MaJdlde cetvellerâyle birlikte kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1970 yılı Bütçe Kanunun bağlı 
(A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kıs
mının 34.000 nci (Malî transferler) bölümünde 
(Diğer hizmet kesimine girenler) adiyle 34.554 
ncü yeni bir madde açılmış ve bu maddeye 
35 000 000 liralık olağanüstü ödenek konulmuş
tur. 
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BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isti-
yen var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 

3 ncü madde olarak Komisyon tarafından 
verilmiş bir önerge vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Millet Meclisi sıra sayısı 1/444 sayılı kanun 

tasarısının 1 nci ve 2 nci maddeleriyle Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine verilmesi öngörülen top
lam olarak 735 milyon TL. tutarındaki ek ve 
olağanüstü ödeneklerin, bütçe yılının sona er
mesine çok az bir müddet kalmış olması nede-
niykj yılı içerisinde sarf edilememesi ihtimaline 
karşılık tasarıya, «Bu kanun ile verilen olağan
üstü;•: ve ek ödeneklerden harcanmıyan kısmını 
ertesi yıla devren ödenek kaydetmeye Maliye 
Bakanı yetkilidir.» şeklinde bir madde eklen
mesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe Karma Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önergeyi Komisyon verdiğine 
göre katılıyor demektir. Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon öner
geye katılıyorlar. Okutmuş bulunduğumuz bu 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi 3 ncü madde olarak kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge 3 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Maldde 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edüiniştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın %e var mı?.. Yok. Maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı, mahiyeti itibariyle, açık oy
lamaya tabidir. Açık oylarınıza sunulacaktır. 

1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı Büt

çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 257; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 1481) 

B - MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 
müzakerelerine başlıyoruz. Komisyon ve Hükü
met buradalar. 

Maliye Bakanlığı bütçesi üzerinde grupları 
adına söz alan sayın üyelerin isimlerini okuyo
rum. 

(Demokratik Parti Grupu aidına İSaym Tur
gut Topaloğlu, M. G. P. Grupu adına ISayın (Sa
lih Yıldız, C. H. P. Grupu adına ISayın Mustafa 
Çalıkoğlu, A. P. Grupu a'dına ıSayın Abdurrah-
man Güler. 

Şahısları adına söz alan sayın üyelerin isim
lerini okutuyorum : 

lSayın Şinasi Özdenoğlu, ISayın Ahmet Du-
rakoğlu, ıSayın ibrahim lOüceoğlu, ISayın Ekrem 
Kangal, iSayın Hasan Tosyalı, ISayın Enver Ak-
ova, Sayın Vehbi Meşhur, Sayın ibrahim öztürk, 
Sayın Ahmet Buldanlı, 'Sayın Şemsettin ISönmez, 
Sayın Cengizhan Yorulmaz, ISayın Turgut Ar-
taç. 

iSöz sırası, Demokratik Parti Grupu adına 
ISalyın Turgut Topaloğlu'ndadır. Buyurun İSayın 
Topaloğlu. Saat 16,23 

D. P. GRUPU ADINA TURGUT TOPAL
OĞLU (Adana) — ISayın Başkan, sayın milletve
killeri; mensubu bulunduğum Demokratik Par
ti Meclis Grupu adına Maliye Bakanlığı 1071 
bütçesi ihakkındaki görüşlerimizi Yüce Meclisi
nize arz etmek üzere huzurunuza çıkmış bulunu
yorum. 

Müzakeresini yapmakta olduğumuz Bakan
lığın Devlet hayatındaki mevkii ve Devlet işle
rindeki mühim rolü hepimizce malûmudur. Büt
çenin hazırlanması, gelirleri, icrası, harcamaları, 
Hazine işlemleri bakımından Maliye Bakanlığı
nın, öteki Bakanlıklardan ayrı bir önem ve özel
lik taşıdığını da burada bu suretle ifade etmek 
isteriz. 

Düne nazaran vazifeleri çok genişlemiş, 
memleketin bilhassa ekonomik hayatında büyük 
etkisi olan Maliye Bakanlığını, özellikle plânlı 
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kalkınma dönemine girildikten sonra, âdeta ar
tık Devlet gelirlerini tahsil eden, masraflarını 
öd'iyen, Devlet mallarını idare eden ve münha
sıran para politikası ile meşgul olan (bir Ba
kanlık olarak »görmememiz lâzımdır. 

Para, kredi, döviz, fiyat, ücret ve dış tica
ret politikalarının yürütülmesinde yine en ağır 
vazife Maliye (Bakanlığına düşmektedir. 

Ekonomik hayatımızın her (bölümünde ayrı 
ayrı görev ve sorumlulukları olan Maliye Ba
kanlığı, (bugün fonksiyonları itibariyle aynı za
manda Hazine, ekonomi, plân, finansman ve ko
ordinasyon Bakanlığı da yapmak durumunda
dır. Plânın gerektirdiği iç ve dış finansman 
kaynaklarını bulup harekete getirmek, içeride 
ve dışarıda Türk Parasının değerini korumak, 
dolayısiyle fiyat istikrarını sağlamak, millî ta
sarrufların artırılması yolunda gereken ön ted
birleri almak ve bu suretle de tasarrufları plân 
hedeflerine istenilen şekilde kanalize etmek, 
kredi politikasını tanzim ile ve kredi korunakla
rını da daimi kontrolde tutmak, kamu hizmet
lerini eksiksiz yürütmek (de, yine Maliye Bakan
lığımıza düşen vazifeler cümlesiridendir. 

ISayın milletvekilleri, vaktimizin pek az ol
ması dolayısiyle mâruzâtımı mümkün mertebe 
kısaltarak ifade etmek medburiyetindeyim. O 
bakımdan, Maliye Bakanlığının anamevzuların-
dan biri olan, «verigi politikası» konusuna geç
mek istiyorum. 

Çağımızın malî, ekonomik ve sosyal şartları, 
bilhassa ikinci Dünya Harbinden sonra tama
men değişmiş ve hızlı bir tempo ile de elan de
ğişme devam etmektedir. Bugün, sö'syal geliş
me seviyemiz, malî reformların süratle £er-
çekleşjtirilmesini zorunlu bir hale sokmuştur. 

Maliye Bakanlığının görevlerinden (biri de, 
Devlet gelirlerini tahakkuk ve tahsil etmek ol
duğuna göre, Devlet gelirlerini de artırması 
için sadece yeni vergi kanunları getirmekle ve 
m,evcut bir kısım, vergilere ide ayrıca zam yap
makla yetinilmemelidir. 

Vergi ziyamı nisbeten azaltıcı müessir ted-
(birleri aramak, bulmak ve uygulamak zorunlu-
ğu varıdır. Vergi ziyamı doğrudan doğruya 
mükelleflerin sırtına yüklemek de insaflı bir 
hareket olmasa gerektir. 

ı Mevcut vergi (sistemi, vergi yükünün âdil 
ve sosyal amaçlara uygun bir şekilde dağılımı
na da imkân vermemektedir. Bu yüzdendir ki, 
Bakanlık, vergi mevzuatı bakımından daha 
ciddî gayretler harcamak mecburiyetindedir. 
Vergi kanunlarında, vergilerde, vergilendirme
de, vergi kazasında, vergi kanunları tekniğin
de, uygulamalarda, mükelleflere doğru ve öğ
retici açık bilgiler verecek yayın ve eğitim yap
mada da müspet hizmetlere ihtiyaç Vardır. 

Millet Meclisinin değerli üyeleri, son iki yıl 
içerisinde yürürlüğe konmuş olan vergi kanun
ları hakkında görüşlerimizi arz edeyim: 

1970 malî yılı için ihtiyaç duyulan finans
manı karşılamak, yani Personel Kanununun 
icabettirdiği finansman kaynağını bulmak, do
layısiyle 'bütçe açığını kapatabilmek amaciyle, 
«finansman kanunu» adı altında birtakım ağır 
mükellefiyetler yükliyen sistemsiz bir mev
zuat yürürlüğe konmuş ve [bu arada bâzı vergi
lere de layrıca zamlar yapılmıştır. 

Yeni vergi tedbirleri, 1970 yılının ikinci ya
rısında Meclislerden de (geçirilmek suretiyle ka
bul edilmiş ve bunlar da Ibugün kısmen yürür
lüğe girmiştir. Finansman kanunu birçok yeni 
vergiler ihdas etmekle beraber, mevcut bâzı 
vergilerin nisbetlerini de, (biraz evvel arz etti
ğim gibi, artırmaktadır. Gider Vergisi Kanu
nunda yapılan değişiklik ile Gider Vergisine 
tabi butun maddelere % 100 e kadar zam ya
pılması hususunda Hükümete yetki tanınmış
tır. 

Finansman kanunu ile Taşait Alım Vergisi, 
İşletme Vergisi, Gayrimenkul Değer Artışı 
Vergisi, 'Spor - Toto Vergisi adları ile yeni ver
giler ihdas edilmiş, evvelce mevcudolan Gider 
Vergisi, Emlâk Vergisi, Veraset ve intikal Ver
gisi, Damga Vergisi, Karolar Kanunu, Kıymetli 
Kâğıtlar Kanunu da bir kısım değişikliklere 
tabi tutularak, höylece (bildiğiniz zamlar yapıî-

I mıştır. 

Emlâk Vergisi Kanunu ile Bina ve Arazi 
vergileri kaldırılmış, mükellefin beyanı esasına 
ve gayrimenkullerin gerçek değerine dayanan 
bir vergi getirilmiştir. Finansman (Kanununun 
getirdiği işletme Vergisinin en bariz hususiye
ti, uygulamasının son derece güç oluşundan do
layı, vatandaşta uyandıracağı psikolojik tepki
ler ve mükellefle vergi daireleri arasındaki nuü-

I nasebeti bir husumet haline sokma niteliğidir. 
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İşletme Vergisinin daha şimdiden halk arasın
daki adı, «iSüleymanî vergisi» olmuştur. Bunu 
tipik (bir misal olarak arz ettim. 

Yeni vergi tedbirleri getirilirken, bunların 
çok derin ve şümullü incelemeye taîbi tutulma
sı esasında prensibe varılması da icalbederdi. 
Nitekim niıslbeti yüksek tutulan vergilerin, ay
rıca kaçakçılığı teşvik ettiği gibi, dürüst vergi 
ödiyen vatandaşlarla doğru hareket etaıiyen^ 
ler arasında da, haksız bir rekabet yaratmasın
dan tabiatiyle endişe edilmektedir. (Adaletsiz 
vengi yükünün ıstıraplarım, orta halli ve fakir 
halk kütlesinin kendi nefislerinde acı acı his
setmekte oldukları da bugün bir vakıadır. 

Anlaşılan Hükümet, bundan böyle başı sı
kıştıkça, alışageldiği bir huy ile, her bütçe çı
karılışını müteakip yeni vergiler, vengi zamla
rı veya Kamu iktisadi Teşekkülleri mamulleri
nin fiyatlarına zamlar getirecektir. Dar gelirli 
vatandaşa, Hükümetin bu hatalı tutumu netice
si ve ekonomimiz yönünden de son derece isa
betsiz kararları yüzünden altından kolay kolay 
kalkamayacağı ıçok ağır külfetler yüklenmiştir. 

Bahis mevzuu vasıtalı ve vasıtasız vergilerin 
mjaalesef ekonomik gelişmemiz üzerine de ayrı
ca etkisi olacak, dolayısiyle fakir halkı bir 
defa daha ağır mükellefiyetlerle karşıkarşıya 
bırakacak, büsbütün perişan edecektir. 

Aziz milletvekilleri, bugün Türkiye'nin için
de bulunduğu ortam ve ekonomik hayatımız, 
hiç de memnuniyet verici bir durum arz etmi
yor. 

Memleketimizin 1970 yılındaki durumuna 
da panoramik olarak bir göz atacak olursak, 
arkada bıraktığımız 1970 yılının, Türkiye'miz 
için en talihsiz ve en huzursuz bir yıl idrak et
miş olduğunu da üzüntü ile teslim etmemiz ge
rekir. Zira, memleketi tam bir iç kargaşalığa 
sürüklemiş olan sistemli ve plânlı ideolojik mü
cadeleler, kanun dışı genel grev, kanunsuz tale
be hareketlerinin fiskal neticeleri, sükûtu ha
yale müncer finansman kanunları, devalüas
yon, Personel Kanunu ve tatbikatı, gümrük 
vergilerinin artırılması, velhâsıl, hep bu yıl 
içerisinde vukubulan olaylardır, bunlar. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, konuş
mamızın hareket noktası, daha ziyade olumsuz 
çelişmeler yerine, gerçekleri belirterek, hür 
demokratik düzenin devam etmesine faydalı 
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olabilmek çabasıdır. O itibarla Maliye Bakan
lığı bütçesi üzerindeki değinebildiğimiz konu
ların lütfen bu açıdan değerlendirilmesini is
tirham ederim. 

Sözü biraz da Devlet Memurları Kanununa 
getirmek istiyorum. 

Personel Kanunu bugün öylesine bir gari
be halini almıştır ki, memur çoğunluğu da dâ
hil, hemen hiç kimse yeni personel rejiminden 
memnun olmamıştır. 

Hâkiminden tutunuz da, bankacısına, dokto
runa, teknisyenine hattâ valisine varıncaya ka
dar, hemen bütün Devlet personeli bu kanuna 
cephe almış; işi daha da ileriye götürerek, pasif 
mukavemetle de yetinmeyip, direnişe kadar kal
kışmışlardır. Demek oluyor ki; bu kanun do
ğuştan sakattır, ihtiyacı karşılamaktan çok 
uzaktır. O halde, durumu daha fazla çıkmaza 
sokmadan, meselenin üzerine biran evvel, ama 
behemahal eğilmemiz gerekmektedir-. 

Tabiatiyle bunun neticesi olarak da Personel 
Kanunu, şimdi halk arasında söylendiği gibi 
«maaşlara zam, aksak gidişe devam» halini al
mıştır. 

Devlet personelinin büyük bir kısmını huzur
suz hale getiren ve çözemediği problemlerden 
biri de, kanunun intibak hükümleri meselesidir. 
İntibak hükümleri cidden büyük haksızlıklara 
ve adaletsizliklere yol açmaktadır. Memurların 
terfi ve terfihi için nisbeten açık olan takdir yol
ları da tamamen tıkanmış, böylece ehliyetli 
elemanların bu aşılmaz duvarları yarıp geçme
leri de âdeta iırJrânsızlaşmıştır. 

Personel Kanununun uygulanması ile iktisa
di Devlet Teşekkülleri, belediyelerimiz ve özel 
idareler, içinden çıkılmaz, daha da güç bir du
ruma sokulmuşlardır. Halen Millet Meclisi gün
deminde bulunan ve belediyeleri malî ihtiyaçla
rını karşılamak üzere hazırlanmış olan «Bele
diye Gelirleri kanun tasarısı» da müşkülü tama
men bertaraf edecek nitelikte değildir. 

iktisadi Devlet Teşekküllerimizin büyük bir 
kısmı da - işletme açıklarından mütevellit - ha
len Devlet bütçesine yük olmakta devam etmek
tedirler. Bu arada Devlet ve iktisadi Devlet 
Teşekkülleri ödemelerindeki aksaklık; bâzı özel 
kuruluşların büyük sıkıntılara duçar olmasına 
da sebep teşkil etmiştir. 

Personel Kanununun Kamu İktisadi Teşek
küllerine getirdiği iki milyar lira civarındaki 
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yeni giderin karşılanabilmesi için de; tabatiy-
le meydana getirdikleri mamullerinin fiyatları
na zamlar yapmak suretiyle, ya da yatırımları
nın bir kısmını kısmak mecburiyetinde kalacak
ları da aşikârdır. 

Emekli memurlarla, dul ve yetim maaşı al
makta olanların hazin durumları da hepinizce 
malûm olsa gerektir. Dul ve yetimlerin, emek
li memurların sıkıntılarının izalesini ve Emekli 
kanunu tasarısının da en kısa bir zamanda rea-
lize edilmesini Grupumuz adına temenni ederim. 

Saym milletvekilleri; 
10 Ağustos 1970 devalüasyon kararı ile Türk 

parasının dış kıymetinin % 66 oranında düşü
rülmesi keyfiyeti, ekonomimizde maalesef bü
yük sarsıntıların yaratılmasına sebebolmuştur. 
Şöyleki; devalüasyon kararından sonra 1 dolar 
15 Türk lirası olarak tesbit edildiğine göre, dö
vizle ödenecek dış borçlarımızın Türk lirası ola
rak karşılığı, 20 milyar 556 milyon liralık bir 
artış göstererek, 51 milyar 390 milyon liraya 
yükselmiştir. 

10 Ağustos kararları ile birlikte ithal malla
rı da devalüasyon nisbetinde pahalılaşmış ve bu 
pahalılaşma derhal iç fiyatlara da otomatikman 
tesir etmiştir. Halbuki devalüasyon kararının 
uygulanmasında dikkat edilecek en önemli hu
sus; kararın ilâhından evvel iç piyasanın tutul
ması ve fiyatların yükselmesinin önüne geçecek 
tedbirlerin alınması idi. Ayrıca, elde ihraç edi
lecek mal stoklarının bulunması veya istihsalin 
büyük çapta ihracata imkân verebilecek kapasi
tede olması da şarttı. Durum böyle olmamış; 
devalüasyon kararı ilân edilirken, Hükümet de 
bir taraftan zam tatbikatına girişmiştir. Önce
leri. akaryakıta, demire, çimento ve inşaat 
maddelerine, şekere zamlar başlamış. Onun ar
kasından da zam furyası zincirleme olarak, iğ
neden ipliğe kadar her madde de kendini göster
miştir. 

Para değerinin düşmesi, bilhassa memur ve 
işçilerin geçim sıkıntısına mâruz kalmalarına 
âmil olmuştur. 1970 ve 1971 de yapılan zamlar 
dar gelirli vatandaşların geçim şartlarını da son 
derece ağırlaştırmıştır. 

Beri taraftan, paranın tedavül sürati, «sir
külasyon» diye de bir şey kalmamıştır. Bugün 
piyasalarımızın çok şiddetli bir likidite sıkıntısı 
içerisinde olduğu, cümlenin malûmudur. 

Bankaların kredi politikası ve tüccarın haklı 
olarak kredi işlemleri ile ilgili şikâyetlerinin 
artması, ortayn dehşetli para darlığının çıkma
sına yol açmıştır. Protestolu senet miktarların
da husule gelen önemli nisbetteki artışların se
beplerini ve nedenlerini de, bunların neticelerine 
bağlamamız mümkündür. 

Buna rağmen, 1971 yılı başında yayınla
nan Merkez Bankası haftalık vaziyet cetvel
lerine göre, emisyon miktarı, bilhassa 1970 
yılı sonunda en yüksek rakamı bulmuş, 13 mil
yar 915 milyon Türk lirasına yükselmiştir. Şu 
halde paranın bir yerde tıkanıp kaldığı da, 
böylece tebeyyün etmiş oluyor. Daha doğru
cu, ekonomik ortamdaki endişe ve geleceğe olan 
itimatsızlık sebebiyle, sınai ve ticari sahaya 
yöneltilmiyerek elde tutulduğu içindir ki, dola-
yısiyle ekonomik fonksiyonunu da bu suretle 
gösterememektedir. 

Ayrıca akreditif karşılıklarının Merkez Ban
kasına uzun müddet için yatırılması keyfiyeti, 
para sıkıntısını meydana getiren âmillerden biri 
olmuştur. 

Buna muvazi olarak yine piyasamızdaki bir 
kısım tüccarın spekülasyon yönünde hareketlen
mesi; bankalardaki mevduatını çekmek suretiy
le, yeni vergilerin meydana getireceği fiyat 
yükselişlerinden de âzami derecede faydalanma 
çabaları, sıkıntıyı ortaya koyan bir başka se
bepler arasındadır. Aldıkları malları uzun za
man beklettikleri gibi, üstelik piyasa fiyatla
rının da çok üstünde ve faturasız olarak elden 
çıkartmaktadırlar. Bunun neticesi olarak, ta-
biatiyle Gider Vergisinden sıyrılmabilmek için, 
bilhassa faturasız alış veriş de haliyle almış 
yürümüştür. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, 10 dakikalık 
sürenizi de mi, kullanıyorsunuz 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 
Rica edeceğim, istimal edeceğim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 

TURGUT TOPALOĞLU (Devamla) — 
Öbüıtf taraftan, ıbunlaran nârına yanan pek çok 
sayıda büyük tüccar da, dehşetli bir para dar
lığının kıivrantısı içerisinde boğulma durumu
na gelmişlerdir. 

Hastalık müzmin bir hal aldığına göre, teda
visine de en kusa bir zamanda geçilmesinde, 
memleket ekonomisinin âtisi bakımından 'bü
yük zaruret vardır. 
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Bugün, Maliye Bakanlığının uygulamakta 
olduğu kredi politikası, esasen plân hedefleri
nin gösterdiği istikamette de gelişjmemektedir. 
Birtakım insanları Devlet eliyle zengin etmiye 
ve yine 'birtakım insanların da Devletin im
kânlarından faydalanamamasına yol açmakta
dır. Yani, itibarlı, nüfuzlu kimseler, Devlete 
veya siyasi kişilere veya gruplara arkalarını 
dayamış olanlar, Devletin birtakım imkânla
rından âzami surette istifade etmektedirler. Bu 
kabîl hareketlerin tamamen karşısında olduğu
muzu, vatandaşların gerek bankalarda, gerekse 
Devlet dairelerinde eşit muamele ve eşit imti
yazlara sahibolmasını gönülden arzu ediyoruz. 

ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, 20 da
kikalık bir konuşma süresi içerisinde Maliye 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Demokratik Parti 
Meclis Grupunun görüşlerini arz ettim. 

Huzurunuzda ifade ettiğim gerçeklerden de 
anlaşılıyor ki, Maliye Bakanlığı görev ve yet
kileri ile teşkilâtının yeniden düzenlenmesi ka
çınılmaz bii"' zaruret haline gelmiştir. 

Hülâsa olarak şunu söyliyebiliriz; Maliye 
Bakanlığı ve Hükümet malî ve ekonomik konu
larla alâkalı tasarıların hazırlanması ve kanun
laşması bakımından, gereken hassasiyeti ve ti
tizliği asla gösterememiştir. 

Kaynak dağılımındaki adaletsizliği her gün 
biraz daJha artıran bu hatalı vergi politikası, 
memleketinizde ekonomik huzurun sağlanması 
şöyle dursun, pahalılığı mütemadiyen artırmış 
ve denge tamamen bozulmuştur. 

Anarşiyi önliyecek kanuni tedbirlere para
lel olarak, ekonomik hayatı felce uğratan ha
talı kararlardan geri dönülmez ise, hür demok
ratik düzen içinde huzurun tesisi çabalarının 
karşısına yeni yeni gailelerin çıkması da mu
kadderdir. 

Vatandaşın yıllarca dişinden tırnağından 
artırmak suretiyle, sahiıbolduğu ve başını soka
cağı apartman dairelerinde bile, kira ile oturt
mayı kanun haline getirenlere, elbetteki iki 
çift sözümüz olacaktır. (Seçim beyannamesinde 
ve Hükümet Programında aziz milletimize re
fah getireceğini müjdeliyen Sayın Demirel ve 
Hükümeti, refah yerine, maalesef sıkıntı, zam 
ve pahalılığı getirmiştir. Bu keşmekeş, bu he
yula içerisinde vatandaş zaten tasarruf bonola
rının ve servet beyannamelerinin kaldırılacağı
nın hikâyesini çoktan unuttu, gitti bile, 
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I Devlette hizmet gören bir milyona yakın 
' feragatli, fedakâr' ve daima ıstıraplarını içle

rine akıtarak, bir feylezof gibi vazifesini ifa 
eden memurlarımız, yıllardan beri kendilerine 
vaadedilen Personel Kanununun verimsizliği 
karşısında şaşırmış;, mükedder olmuşlardır. 

Esnaf ve iş adamı yarının endişesi içerisin
dedir. Köylü sahipsiz bırakılmış, çaresizlik ve 
yoksulluk içinde kıvranmaktadır. 

Türk milletinden her fırsatta fedakârlik 
bekliyen muktedirlerin hallerine bakıp da acı
mamak mümkün değil. 

Parlömanterler olarak kendi kendimize so
ruyoruz; şimdi ne olacak, diye. Personel Kanu
nu çıktı, refah yerine sızı getirdi. Memleketin 
iktisadi hayatını düzenliyoruz, iddiasiyle emsali 
görülmemiş Vergi Kanunları kabul edildi. 

Finansman Kanunu iş âleminde endişeli bir 
I durum yarattı. Piyasanın her kanadına baktığı-
I mız zaman; satan mahcup, alan muzdardp... 

Memur olmıyan orta tabaka, çoluk çocuğu
mu geçindiremiyeceğim endişesi içerisinde. 
Zengin tabaka ise; bu böyle yürümez, bizim ye
rimizi kim alaciak, evhamında. O halde ne ola
cak, Sayın Hükümetten soruyoruz? 

Bugünkü nesle, bu memleketin refaha gide
ceğinin iddiası ile, bu derece külfet ve insafsız
ca, geçimini bozacak derecede hükümleri yükle
mek: doğru mudur? Ve bu nesil acaba bunun 
ağırlığını çekebilecek midir dersiniz? 

Bugün Türkiye'nin arz ettiği tablo şu: Sağı 
ile, solu ile her meselenin muallâkta durmasına 
rağmen, hattâ rejim münakaşasının olduğu 
memleketimizde bir tek kuvvetli şey vardır; o 
da, tümü ile ve ayakta, sağlam, imanlı, düşma
na göz açtırmiyacak geleneksel değerleri ile 
Büyük Türk milletidir. Bu Büyük Milletin ba
şına getirilen, «Hükümet» dediğimiz kurmay 

I heyetinin de, Hükümet etmeye muktedir olma
dığı, son çıkarttığı kanunlarla, yeni bir isbata 
ihtiyaç hıissettirmiyecek derecede, bir defa daha 
sabit olmuştur. r 

Demokratik Parti Meclis Grupu olarak Bü
yük milletimizin sağduyusuna olan engin inan
cımızı belirtir, Maliye Bakanlığı Bütçesinin aziz 
milletimize hayırlı olması temennisi ile Yüce 

,1 Heyetinize saygılarımı sunarım. (Demokratik 
I Parti sıralarından alkışlar ve «Bravo» sesleri). 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grupu adı-
I na Sayın Salih Yıldız, buruyun. Saat 16,50. 
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M. G. P. GRUPU ADINA SAMH YILDIZ 
(Van) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Millî Güven Partisi Meclis Grupunun Maliye 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki giörüşlerini arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bütçenin tümü üzerinde yapılan konuşmalar 
dolayısiyle, esasen Maliye Bakanı büyük ölçüde 
muhatabımız olmaktadır. Düğer bâzı bakanlık 
bütçelerinin müzakerelerinde de, dolaylı şekilde 
de olsa, yine Maliye Bakanını ve icraatını karşı
mızda bulmaktayız. Bu itibarla, o bütçelerin, 
gerek tümü üzerindeki görüşmelerini, gerek 
diğer bakanlık bütçeleri üzerindeki görüşmeleri 
mazarı dikkate alarak, konuşmamı mümkün oldu
ğu kadar kısa ve öz yapmaya çalışacağım. 

Sayın milletvekilleri, hepinizin malûmudur 
ki, Maliye Bakanlığı buldun çok önemli işlerle 
karşı karşıya bulunmaktadır. Eskiden olduğu 
ıgilbi, Maliye Bakanlığı sadece Devlet gelirlerini 
toplamak, masraflarını yapmak ve İDevlet mial-
larmı idare etmek, klâsik bir vazife ifası yeri
ne, bugün çjok daha muğlâk ve esaslı görevler
le karşı karşıya kalmaktadır. Bu itibarla, Ma
liye Bakanlığının Devlet hayatındaki yeri ve 
rolü son derece önem kazanmış ve kazanmak
tadır. Bu önemin, Devletin gittikçe toplum ha
yatına müdahalesi arttığı için, daha da ciddile-
şeceği, daha da artacağı ve önem kazanacağı 
muhakkaktır. 

Maliye Bakanlığının takibedeceği malî poli
tika Devlet hayatını temelinden ilgilendirmek
tedir. Bugün para, kredi, döviz, fiyat, ücret, dış 
ticaret gibi konularda Maliye Bakanlığına çok 
Tbüyük görevler düşmektedir. Bu görevlerin, de
min de arz ettiğim gibi, etki ve neticeleri haya
tımızı temelinden etkilemekte ve ilgilendirmek-
tedir. Faraza, buna son bir misal olarak, ismi 
«Personel Kanunu» diye çıkmış olan kanunu 
giös'terelbilirim. Bu kanuna ister bir reform ka
nunu diyelim, ister bir zam kanunu diyelim, 
ne dersek diyelim bu kanunun etkileri son dere
ce derin olmuştur. Evvelâ, haklı veya haksız 
birçok şikâyetlerle karşı karşıya bulunmakta
yız. Bu şikâyetlerin hiç şüphelsLa ki, haksız 
olanları da vardır. Haksız olan şikâyetler ka
naatimizce şudur: Bir hizmetli, kendi durumu 
yerine, başkasının durumunu ele alarak muka
yese yapmakta ve ona göre bir sonuca varmak
tadır. Bu haksız bir görüştür, haksız bir 

kanaattir. Ama haklı olan şikâyetler de var
dır. Gerçekten bâzı ıtetkik eksiklikleri sebebiy
le, mağdur olmuş çok kıymetli elemanların 
şikâyetleri ile karşı karşıya bulunmaktayız. 
Ama burada önemli olan nokta şudur: Haksızlı
ğa uğramış veya uğradığını iddia eden kütlenin, 
birtakım baskı tedbirleriyle, direnişlerle hak 
almalarını usul haline getirmemek gerekir. 
Gerçekten bu kanunda ıslahı icabeden noktalar 
var ise, Sayın Bakanlığın bir an evvel bunu 
ciddiyetle ele almak suretiyle, baskı suretiyle 
hak alma yolunu kapatmasını, Devlet otoritesi 
ve itibarı bakımından son derece zaruri gör
mekteyiz. Ve demin Maliye Bakanlığının çok 
önemli görevlerine bir misal olarak arz ettiğim 
Personel Kanunu dolayısiyle, gerçekten netice 
olarak bâzı önemli problemlerle de karşı karşıya 
kalmış bulunuyoruz. Bu kanunun malî finans
manını temin edebilmek için birtakım finanas-
man kanunları, vergi kanunları getirilmiştir 
ve bu kanunların Devlet ve toplum hayatına 
yaptığı tesirler hiç de olumlu olmamıştır. 

îşte bu kısa izahatımdan anlaşılacağı üzere 
Maliye Bakanlığının takibedeceği politikanın 
isabeti ,veya isabetsizliği geniş ölçüde halk taba
kalarını ve Devlet hayatını etkilemektedir. 

Hele plânlı döneme girdikten isonra gerek 
kamu, gerekse özel sektör için, plânın gerek
tirdiği ek finanasman kaynaklarını isabetli bir 
şekilde harekete getirmek ve temin etmek de 
Maliye. Bakanlığının görevleri arasındadır. Bu 
görevler, ekonomik ve sosyal hayatımızdaki 
değişme ve gelişmelere göre, gün geçtikçe önem 
kazanmakta ve ağırlaşmaktadır. Kalkınma ça
baları içinde bulunan bir ülkeyiz. Kalkınma 
çabalarımızın başarıya ulaşabilmesi Maliye Ba
kanlığının isabetli bir malî politika takibetme-
sine bağlıdır. Keza, bunun başarısızlığa uğra
ması da, yine Maliye Bakanlığının yerinde ol-
mıyan politikası ile netice bulacaktır. 

Siyasi tarihimize küsaca göz attığımız za
man, Maliyemizin çok ciddî ellerde oduğu za
manlarda, daima Maliye Bakanlığının malî 
politikasının başarısı derhal bütün hayata ini
kas etmiş ve müspet sonuçlar vermiştir. Maliye 
Bakanlığındaki en ufak bir bozukluk veya ba
şarısızlık en kısa zamanda bütün hayata inti
kal etmiştir. Bu itibarla tekrar ediyorum, Ma
liye Bakanlığı gerçekten, hele bu devirde, çok 
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önemli görevlerle 'karşı karşıya bulunmakta
dır. Bu kadar önemli görevlerle uğraşan ve ger
çekten Devlet hayatına önemli etkileri bulu
nan Maliye Bakanlığımızın Teşkilâtı ne halde
dir?. Buna da göz atmak gerekiyor. 

Büyük imkâmisızlıklar içerisinde ve âdeta in
san üstü bir güçle çalışan çok kıymetli teşkilât 
mensuplarına, bugüne kadar Devlet olarak, Ma
liye Bakanlığı olarak bir hizmet yapabilmiş de
ğiliz. O kadar ki, bir ata sözünü tekrarlamak 
mecburiyetinde kalıyorum; mum, dibine hiçbir 
zaman ışık vermemiştir ve vereceğe de maale
sef benzemiyor. Bütün bu imkânsızlıklara nağ
men, bu fedakâr teşkilât mensupları, demin de 
arz ettiğim gibi, büyük bir enerji ile, büyük bir 
vatanseverlikle çalışmakt adırlar. 

Ben bu hususu arz ederken, Maliye Teşkilâ
tının mensuplarını himaye etmek veya diğer me
mur kütlesine onları üstün tutmak, kayırmak 
manâsına gelen bir mâruzâtta bulunmuyorum. 
Maliye Teşkilâtını gerçekten tutmak, onların 
ihtiyaçlarına cevap vermek, unadldi ve mânevi 
sahada huzur içinde çalışabilmelerini temin et-
ımek, bugün karşı karşıya bulunduğumuz en 
'büyük probleme yardımcı loîacaktır. Devlet ge
lirlerini muntazaman ve hiç olmazsa doğ
ruya yakın bir şekilde talhsil ddebilmek ve Ma
liye Bakanlığının, deminden beri Saymaya çalış
tığım, lönelmli görevlerine katkıda bulunabilmek 
için de, bu Teşkilât mensuplarına her türlü fe
dakârlığı yapmak Devlet Ihayatınım. bir zarure
ti haline gelmiştir. 

Bu meyanda, bu teşkilâtla ilgili ciddî ve 
gerçek Ibir reforma da ihtiyaç vardır. 

Ezcümle, verigi daireleri hâlâ ©ski halinde 
durmaktadır. Buna mukabil bir çok vergi ka
nunları, birçok yeni mevzuatla karşı karşıya 
bulunmaktayız. Vergi dairelerinin, getirilen ger
gilere evvelâ bilgi bakımından, sonra güç toa-
Ikımidan yetişebilmeleri için, bu vergi dairelerin
de çok ciddî relforma ve eksiklMerimi tamamla-
ımak 'ihtiyacına temas etmek dahi kanaatimce 
lüzumsuzdur. O kadar büyük bir ihtiyaç olarak 
karşımızda durmaktadır. 

Takdir buyurursunuz ki, mevcut Teşkilât, 
gerek sayı bakımından, ıgerekse imkân bakı
mından, gerek bilgi Ibaiklmınldan yeterli olama
yınca, Devlet hizmetleri, bilhassa gelir bakı
mından beklediğimiz Sonuçlar da, tahakkuk 
edememektedir. 

'Keza, Vergi Denetleme ve Takip (Teşkilâtı
mızda da çok büyük 'eksiklikler varıdır. Bunla
rın genişletilmesi ve buigün yılda ancak % 5 
tetkik edilebilen beyanname ısayıisınm, hiç ol
mazsa çok daha ciddî raJkamlara ulaştırılması 
lâzımadır. IBu Vergi Denetleme Teşkilâtımızın 
daha da genişletilmesi şöyle bir sonuç da do
ğuracaktır: itiraf edeyim ki, bulgun Türkiye'de 
vergi mlükelMleririin bir (kısmı kanuni müeyyi
delerden çekinerek veya Ibir vatanperverlik 
ıhisöilyle karışık bir hıisle büyük ölçüde vergi 
ödemeMedirler. Buna mukabil, kanuni müeyyi
deleri hiç tanımıyan, cahilane (bir cesaretle, 
açık igiözlülükle Iher türlü vergi kaçakçılığı ya
pan bir verlgi >mükelleif i de vardır, bu da büytük 
bir yekûn tutmaktadır, işte, (bunların cesareti
ni kırmak, hakkı ile vergi veren insanları da 
taltif 'etmek, hiç olmazsa şevklerini artırmak 
bakımından, fbu denetlemeyi mutlaka genişlet
mek zaruri hal olmuştur. Artık, Sayın Maliye 
'Bakanlığımızın Ibu hususta fazla gecikmesini 
Ihiç de Itasvilbedecek durumda değiliz. 

Muhterem milletvekilleri, gelişigüzel birta
kım zam ve vergilerden kurtulmanın, keza va
tandaş yükünün çekilmez halden Ikurtulimasımn 
bir yolu da, vergi dairelerimin ıslahına bağlı
dır. Vergi daireleri ıslah edildiği takdirde, de
mdin de arz ettiğim gibi, verlgi hâsılatı (artacak 
ve lüzumsuz birtakım verlgi ve damlara lüzutm 
kalmayacaktır. 

Hazine ve mükellefin haklarının korunması, 
biran evvel Ibir sonuca bağlanaJbilmiesi içim. de, 
malî kazanın ıslâhına lüzum vardır. Ve malî 
kazanım. ıslahı yolunda da hiç bir ciddî tedbirin 
karşısında bulunmuyoruz. 

Bu meyanda ıGenel Muihasebe, Ühale Kanunu 
yıllardan Iberi beklemektedir. Bunların da Dev
let Ihayatma olan menfi etkileri yüksek smalû-
imunuzdur. 

Sermaye Piyasası ^Kanununun çıkacağını 
beklemekteyiz. (Korkarım ki, bu da daha uzun 
yıllar olduğu lgibi bekliıyecektir. 

Gerek basında, (gerekse mulhtelif çevrelerde 
dıikkaJti çeken bir konuda da; (Emekli Sandığı 
ile ilgili tasavvurların mahiyeti çok büyiük 
önem taşıdığımdan, bu mevzu üzerinde ciddi
yetle durulması ve bu mevzunun çok kısa va
deli tedbirlerle ele alınması yerine, derinliğine 
bir tetkike tabi tutulması lüzumunu arz etmek 
isterian. 
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933 sayılı Kanuna istinaden, Devlet Plânla
ma Teşkilâtına devredilen hâzı yetkilerden do
layı, bilmem ki, (Sayın Maliye Bakanlığı ive Sa
yın Balkan şikâyetçi midir? Şahsan biz, bu dev
redilen yetkilerin IMaliye Bakanlığını bazan 
çok önemli (sıkıntılara düşürdüğü kanaatinde
yiz. 

önıemli !bir konu da, bütçe açıklarıdır. Bu 
açıklar yıldan yıla büyümektedir. Paramı
zın satmalına gücü azalmaktadır. Yılda % 3 - 4 
(azalma, aşağı - yukarı, 10 yılda % 40 civarın
dadır. Devalüasyon kararından sonra, fiyatların 
•bir ölçüde artması normaldir. Bu artış îbir nok
tada durdurulamadığı takdirde, devalüasyon
dan beklenen ferahlığın teıis (sonuçlar vereceği, 
'keza,, basit (bir kaidenin icabıdır. 

Geçen yıl da arz etmiştik; düşünülen vergi 
tedbirleri, hayat pahalılığına iseJbeboiacaktır, 
demiştik. Nitekim, bu vergiler (hayat paJhalılı
ğına öebefbolmuştur. 

işletme Vergisinin :faturaSız mal ısatışma 
igeniş ölçüde yol açacağını ışalbsan bendeniz arz 
etmiştim ve bug'ün alış - veriş yapan muhtelif 
{kimselerden dolaylı şekilde (duyduğuma ıgöre 
işletme Vergisi mükellefleri, Ibu faliyetin içine 
girmiştir. Böylece İşletme Verdisinden şöyle bir 
netice bekleniyor idi; «işletm'e Vergisi surtiyle 
ibu yoldan Gelir Vergisi hasılatı artacak ve bi
naenaleyh, işletme Vergisi oto - kontrol vazi
fesini görecek» denmiş idi. O zaman da, bu 
verginin tam beklenenin aksine bir (sonuç ver
mesi, faturasız mal satışını çoğaltması halinde, 
Gelir Vergisi hasılatının da geniş ölçüde azala
cağını bir 'endişe olarak arz etmiştik. Bu husus
ta, ISayın Maliye Bakanlığının kontrol yönün
den (dikkatlerini çekmek İsterim. 

Muhterem arkadaşlarım, kredi dağılişında-
•ki adaletsizlikten şikâyetçiyiz. (Sektörler ve 
bölgeler arasında Mil halde bu kredi dağılışı
nın tecellisi Maliye Bakanlığının faaliyeti ile 
mümkün hale gelebilir. Gelişmeye muhtaç yurt 
bölgeleri ile, nilsbeten gelişimiş veya çok geliş
miş bölgeler arasındaki adaletsizliği de gider
menin artık millî bir vazife halinde kargımız
da durduğunu inkâr etmeye imkân yoktur. Va
tanperverliğin iicabı, vatan köşeleri aralsmda 
bir fark gözetmemek, az gelişmiş veya gelişme
ye mulhtacolan bölgeleri, nisheten gelişmiş, veya 
çok 'gelişmiş bölgeler Seviyesine ulaştırmak için 
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©İden gelen her türlü tedbiri yapmaktır. Bu 
hususta bir kanun teklifimiz olmuş idi; geliş
meye muhtaç (bölgeler yatırım bankası kurul
ması hakkında. Sayın Maliye (Bakanlığının bu 
kanunun biran evvel çıkması hususunda yar-
Idılmcı olmasını ve Yüce Meclise getirmesini bir 
ümit olarak muhafaza etmek istiyorum. 

ISözlerimin (başında da arz ettiğim gibi, Ma
liye Bakanlığı Bütçesi üzerinde, dolaylı şekilde 
de olsa veya bütçenin tümü üzerinde yapılan 
(konuşmalar dolayısiyle de olsa, ıgeniş ölçüde tar
tışmalara girişildiği için, söylenecek (söz de pek 
kalmamıştır. 

Bu itibarla sözlerimi bitirirken, bütçenin 
Imilletitmiz, Maliye Teşkilâtımız ve kıymetli 
mensupları için hayırlı olmasını diler, (saygılar 
sunarım. (M. G. P. sıralarından alkışlar)". 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına, (Sayın Mustafa Çalikoğlu, (buyurun. 

Saat : 17,10. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUSTAFA ÇA
LİKOĞLU (Çanaikkale) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri, 0. H. P. Millet Meclisi Gru-
pu adına 1971 yılı Maliye Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi arz ötmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Değinebildiğimiz konulan (önünüze sererek, 
memleketin hayırına olu'mlu sonuçlarda birleş
meyi (görev saydığımızı ve (bunu benimsediğimi
zi belirtemek isterim. 

Maliye Bakanlığının Devlet hayatındaki 
öneminin, gün ve yıllar geçtikçe daha da art
makta olduğu bir gerçelktir. Bugünikü ortam
da, ©skiden olduğu gibi, Maliye Bakanlığı Dev
lete ait malları yönetmek, Devletin her türlü 
gelirini toplamak ve bunu yapılan ve yapılacak 
ıolan masraflara ısarf ebm'ek görevi, plân dönemli
ne giren yurdumuzda kısır (bir yönetimin (so
nucu görülmektedir. Bu plânlı dönemde yeni 
koşulların tedbirlerini almak ve bunu olumlu 
sonuçlara bağlamak başarının en büyük yolu
dur. lüzünıtü ile belirtmek isterim ki, Maliye 
Bakanlığı aldığı kararlarla ücret ve fiyat istik
rarında, döviz tasarrufu kredi ve para politika
sında büyük huzursuzluklara yol açmıştır, özel 
Sektör ve kamu sektörün de 4 - 5 aydır basına 
intikal edip, büyük manşetlerle huzursuzluğu 
körüklüyen haberler hepimizce malûmdur. Bu-
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gün, 'ekonomik ve Sosyal 'Devletin en büyük et-
keni, iktisadi ive sosyal yaşantıya el koymak ve 
'bunda da (bölgeler, zümreler ve bireyler ara
sındaki patlamalara yol açan devrin Uçurumları 
ve adaletJsiizliMerİni ortadan kaldırmak, maliye 
politikasının Hükümet ıçalışmalanndaki ağır
lığı demektir. 

Bu görüş, Maliye Bakanı Sayın Mesut Erez 
ve Bakanlık mensuplarında hâkimse de, maale
sef alınan kararlarla, birçok etkenlerin tesiri 
ile sonuca varılamamaktadır. Bugün tüm yurt 
sathında huzursuzluğun baş kaynağı, ekono
mik durum ve yurdun kalkınma çabalarıdır. 

Yurdumuzun her bölgesinde meydana gelen 
olayların en büyük faktörü, sosyal yaşantımız
la çatışan ve çelişen bozuk düzen içinde bulu-
nuşumuzdandır. Dengeli ve âdil bir hızla kal
kınmaya mecburuz. Kasıtlı veya kasıtsız, nasıl 
olursa olsun, geri bırakılmış bir yurdun evlât
larıyız. Bu koşullar ve alınan bu kararlar kar
şısında Adalet Partisi iktidarının kalkınma an^ 
layışmı felsefesini ve dünya görüşünü olumlu 
bulmadığımızı açıklamak yerinde olacak. 

Adalet Partisi geri bırakılmışlığımızı, piya
sa kanunları ve piyasa mekanizmasiyle ortadan 
kaldırma görüşünü benimsemiş görünüyor. Hal
buki, bugünün dünyasında bu görüşle kalkın
ma, gelişme yapılamıyacağı bir gerçektir. Kal
kınmada, karma ekonominin koşullarında özel 
sektöre gösterilen ilgi yanında, kamu sektörü
ne gösterilen ilginin üvey evlât sevgisini geç
mediği gözden kaçmamaktadır. Buna paralel 
olarak kalkınmanın yerli ve yabancı sermaye
lerin hareketine bağlı olduğu görülmektedir. 
Kalkınma için Devlet Plânlama eliyle milletin 
milyonları ki, bu milyonlar saçı bitmedik ye
timle,, dağdaki çobanın bile hakkı olan paralar
dır - bu milyonlar, «teşvik» adı altında olumsuz 
ve sonu gelmiyen, sözde yatırımlara dağıtıl
maktadır. Böyle de olsa, yatırım harcamaları 
her yıl memleketin hızla kalkınmasını gerçek
leştirecek durumdan uzak görünmektedir. Bu 
harcamalar, istenen yetki içinde kalkınma ve 
gelişme hızını ortaya koyacak en büyük etken
dir. ıSon yılları ele alırsak, cari harcamaların 
konsolide bütçe içindeki oranı önemle artmak
ta iken, yatırım harcamalarının oranlan azal
mıştır. 1971 de de çok düşmüştür. 1970 yılında 
konsolide bütçe ödeneklerine > oranı % 23,38 

olan yatırım harcamaları, edindiğimiz bilgilere 
göre, 1971 de % 19,83 e düşmüştür. Bunu geç
miş yıllara göre kıyaslarsak, en düşük oranı ol
duğunu görürüz. Bu kıyaslamalar, Adalet Par
tisi Hükümetinin malî politikasının olumlu 
yönde olmadığına dair belirtilerdir. Sosyal Dev
let düzenindeki bu gibi başarısızlıklar, halkın 
hoşnutsuzluğunu üzerine çekerek, yurt sathın
da şu veya bu aıd altında patlamalara sebebol-
maktadır. 

Kalkınma plânımızın zorunlu kıldığı rakam 
% 7 dir. Açıklanan resmî sonuçlara göre, 1970 
yılı gelişme hızı % 5,6 dır. Varılan bu sonuç, 
ekonominin çok dallı sektörlerindeki artış hızı
nın karmasının bir sonucudur. Bunu ayrı ayrı 
ele alacak olursak, 1970 yılının sanayi dalında
ki gelişme hızı, plâna göre, yüzde 12 olması zo
runlu iken bu, yüzde 3,6 olmuştur. Tarım da
lında ise, plâna göre gelişme hızı yüzde 4,1 ol
ması gerekirken, bu, yüzde 0,4 olmuştur. Görü
lüyor ki, duyulan endişe ve kuşku yerindedir. 
Bu hal, geri kalmışlığımızın ezikliği altında, 
mevcut düzenin kısırlığını görerek yeni bir dü
zenin ancak bizi kurtaracağına inancımızı kuv
vetlendirmektedir. 

Hızlı, âdil ve dengeli kalkınmaya son dere
ce zorunluk duyulan bir dönemde bunu göre
memenin özlemi yanında, sömürücü görünen bir 
malî politika takibetmekte, yurt sathındaki 
mevcut güçlerin tahammüllerinin yitirilmesi 
nedenini teşkil etmektedir. 

Maliyemizin; aktif, âdil, dengeli ve hızlı bir 
kalkınma çalışması, çok geri kalmış bu yurt ev
lâtlarının kalplerini şevk, heyecan ve azimle 
kaplıyacaktır.Bu, geri kalmışlık kaderinin ver
diği zihniyetin yıkılmasında yol açacaktır. 

Sayın arkadaşlar; 

Dış ve iç borçlarımız hepinizce malûm. Bu
günkü dış ve iç borçlarımızın ağırlığı, yıllarca 
altından kalkılamıyacak ve milleti yıldan yıla 
daha çok zor ve içinden çıkılmaz bir duruma 
sokacak .haldedir. 

Bugün borçlandığımız devlet sayısı, edin
diğimiz bilgilere göre, 17 ye yükselmiştir. Ay
lıca 7 uluslararası kuruluştan borç alınmıştır. 
Bunların faiz hesaplarının arttığımda göz önü
ne alırsak, edindiğimiz bilgilere göre, dış borç 
miktarı 50 milyar liranın üzerindedir. Bu borç, 
devalüasyon sonucu 70 milyar liranın üzerine 
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çıkmıştır. Düşünen her Türk vatandaşının, bu 
yükten kurtulma çarelerinin aranmasında kat
kıda bulunması bir vatan borcudur. Bunun 
ağırlığını mutlu bir avuç azınlığın yaşantı
sına tesiri yoktur. Milletin yüzde 98 i bunun 
ağırlığını her geçen sene daha çok hissetmekte 
ve daha da ezilecek yıllara girmenin kederini 
duymaktadır. 

Borç alma ve borçlanma her devirde ola
gelmiştir. Yeter ki, bu alman borçlarla yurt 
.kalkınmasında büyük yararlar sağlıyacak 
olan yatırımlar gerçekleşsin. 

Onun bunun, bir avuç mutlu azınlığın ya
şantısını daha çok renklendirmek için, her se
ne ağırlığı, artan, alman bu borç paralar üze
rinde saltanat sürülmesin. Borçlanmalar kar
şısında çıkıp; «iki kıtayı birleştiren, iktisadiya
tımıza tesiri olan köprüyü yapmıyalım mı?» 
demekle işin içinden çıkılmaz. Bunun da zama
nı gelecektir. Her haliyle perişan olan bu mem
lekette şimdi bunun zamanı değildir. Buraya 
yapılan yatırımlarla, yurt sathında olumlu so
nuçlar veren fabrikalar kurulmalıdır. 

Her sene iş arama oranı yüzde 9 artarken, 
iş bulma imkânlarına sahip vatandaşların ola
nakları her sene yüzde 5 geriliyen bir ortam
da, «iş, iş» diye kıvranan, açlıktan nefesi ko
kan ve iş için çalmadığı kapı bırakmıyan va
tan çocuklarını, hiçolmazsa biraz olsun refa
ha kavuşturmak için yatırım yapmak, daha 
yerinde bir hareket olur. 

Yurt kalkınmasında büyük rolü olacak 
olan köylünün kullandığı gübreyi, traktörü 
ucuzlatacak anayatırımları gerçekleştirmek 
zorundayız. Köylü, her geçen yıl bu durumdan 
daha çok şikâyetçidir. 

Büyük bir tesis diye öğünç duyulan Fiyat 
marka (Murat) isimli otomobilin, oto - mon
taj sanayiinin çalışmaya geçmesi ve bunların 
caddelerden geçerken, Türk otomobil, diye 
gurur duyulması yanında, anayatırım olan bir 
traktör sanayiinin kurulmayışı üzüntü yarat
maktadır. Hiçolmazsa, tüm parçalarını yapa-
masak da, yüzde 60 - 70 parçası yerli olan,, 
ucuz, köylünün kolaylıkla alabileceği, tarla
ları hizmetleriyle süsleyen Türk işçisinin emek 
mahsulü bir traktör fabrikasının imalâta geç
mesi, Türk köylüsünün gücünün değerlendiril

mesinde daha onur verici bir yatırım olurdu. 
Bu, aynı zamanda, yurdumuzun kalkınmasına 
ve iş sahalarının açılmasına, olumlu etkisi olan, 
köklü ve ana bir yatırım olurdu. Bunun mey
dana getirilmesi, çeşitli traktör kullanan köy
lünün, temin edemediği bâzı parçalar yüzün
den meydana gelen traktör mezarlıklarını da 
ortadan kaldıracaktı. 

Sayın arkadaşlar; 
Dış borçlanma ile, millî çıkar önde tutula

rak, yararlı sonuçlar verecek, asla sömürü
ye itilmeden yapılacak yatırımlara yönelmek 
en çıkar yoldur. Üzüntüyle belirtmek isterim 
ki, bugünkü düzende millî çıkarlarımızın dü
şünüldüğünü kabul etmek biraz zordur. Her 
türlü sömürünün karşısında olan C. H. P., dış 
borç sömürü sistemine de karşıdır. Bu yön
den âdeta dış borçlanma hayranlığı gösteren 
iktidara, millî çıkarlarımızın en önde tutulma
sını bir defa daha hatırlatırız. Üzerinde durul-
mazsa, bir milletin ordularla ülke işgaline lü
zum kalmadan, iktisaden sinsi sinsi ve hay
ranlık duygularını ateşliyerek, millî varlığımı
zın temelini sarsan pazar ve kölelik devri 
başlamış olur ki,, elbet buna karşıyız. Millet 
bütünlüğü bunu adım adım takibetmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Biraz da bankaların durumundan bahset

mek isterim: 
Bugün, gözalıcı ve bir nevi çıkarcı ikrami

ye ve hediyelerle parası olan vatandaş tasar
rufa zorlanmaktadır. Hal böyle olunca, devlet 
bankaları ellerindeki olanaklarına göre özel 
bankalarla rekabet edememekte, faaliyetleri 
de zayıf kalmaktadır. Çalışmaları zayıflıyan 
devlet bankalarının bu zayıf olanakları kar
şısında, Hükümet de kendi politikasını sürdü
rebilmek için, devlet bankalarını kaynak bul
maya zorlamaktadır. Bu da, gayet tabiî olum
lu bir sonuç vermemektedir . 

Bunun yanında, iktisadi Devlet Teşekkül
leri mevcut sermaye birikimini devlet banka
larına yatırmamakta, yatıranlar da dengelik 
gözetilmemesinde âdeta yarış etmektedirler. Hal
buki bu durum devlet bankalarının büyük bir 
desteğidir. Zaman geçirmeden Maliye Bakan
lığının bu duruma eğilmesi ve etkide bulunması 
zorunludur. Zira, devlet bankaları zorluklarla 
karşı karşıyadır. Bu hal,, vatandaşı özel ban
kalara yöneltmektedir. 
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Kıymetli arkadaşlar; 
Baştan beri açıklamasını yaptığım ve de

ğindiğim hususların yurt sathında uygulanma
sını yapacak olan Maliye Bakanlığının kadro
su üzerinde de durmadan geçemiyeceğim. 

Başta da belirttiğim gibi, Maliye Bakanlığı 
yurt ekonomisi yönünde büyük önem taşımak
tadır. Hükümet politikasının belkemiğini teşkil 
eden malî politika, kalkınmanın finansmanı, 
kaynakların çeşitli kollara, alanlara, dağılımı, 
para, kredi,, finansman politikasının tesbiti ko
nularında Maliye Bakanlığı, kadro olarak da 
en iyisini veren bir bakanlık olmalıdır. 

Bu kuruluştaki çeşitli genel müdürlükler 
arasında ciddî bir işbirliğinin sağlandığı söyle
nemez. Her şeyden önce, Bakanlığın cari işlem
leriyle, yurt ekonomisine" büyük etkisi olacak 
politik kararların alınmasında bir ayırım yapıl
mış değildir. Yurt ekonomisi yönünden son de
rece önemli kararların alınmasına bile, günlük 
işlerdeki önemsiz kararlar ve tercihlerdeki gi
bi hareket edilmesi yüzünden Bakanlığın çe
şitli genel müdürlükleri arasında sağlam bir iş
birliğinin bir türlü sağlanamadığı kanısında
yım. Her hangi bir müdürlüğün hazırladığı ta
sarı veya karardan diğer kuruluşların haberi 
olmamaktadır. Bu bakımdan, cari işlemler ile 
politik kararların hazırlanmasında ayrı bir usu
lün uygulanması gerekir. 

Bugün, Bakanlığın en önemli genel müdür
lüklerinden birisi olan Hazine Genel Müdürlü
ğünde 20 ye yakın genel müdür yardımcılığı 
bulunmaktadır. Bu genel müdür yardımcıları
nın görev ve fonksiyonları açık seçik bir şekil
de belirtilmediği için, ne ile meşgul oldukları
nı anlamak zordur. Aslında 20 ye yakın genel 
müdür yardımcılığının verilmiş olması bile, işin 
ciddî şekilde ele alınmadığının bir delilidir. 

Ayrıca, bu Bakanlıkta imza yetkisini haiz 
memurların aşırı derecede çokluğu, etkili bir 
koordinasyonun bulunmadığını da bize göster
mektedir. 

Maliye Bakanlığı istikrarlı bir personel gru-
puna da sahip değildir. Yurt dışı görevlere atan
ma, personele çeşitli çıkarlar sağladığından, 
bu husus genel müdürler arasında çeşitli çekiş
melere, huzursuzluklara ve âdeta makam kav
galarına yol açmaktadır. 

26 . 2 . 1971 0 : 2 

Maliye Bakanlığının en önemli görevlerinden 
biri de, vergi politikasını isabetle tâyin ve tah
silatını düzenli bir şekilde yürütmektir. Bugün, 
vergi tahsilatı konusnda teşkilâtın yetersiz ol
duğu göze çarpmaktadır. Vergi tahsilatı ve 
kontrolunda çalışan personelin iyi yetiştirilme
si, aynı zamanda tatmin edilmesi ve ihtiyaç du
yulan teçhizatla donatılması, kalkınma yönün
den büyük önem taşır, işi yürüten ve üniteler
de çalışan personelin maaş ve ücretlerinin de 
göz önüne alınması bir zorunluluktur. Milyon
larca liralık vergi toplama işlerinin mevcut 
kadro ile yürütülmesi her geçen gün biraz da
ha imkânsız hale gelmektedir. 

Maliye Bakanlığı kendi bünyesindeki aksak
lıkları gidereceği yerde, bunu bir kenara bıra
karak, başka konulara sık sık girmekte ve yap
tığı çeşitli müdahalelerle Türk idaresini çelişki
lere düşürmektedir. Personel Kanunu bu konu
da en güzel örneği vermektedir. Yeri gelmiş
ken bundan da biraz bahsetmek isterim. 

Personel Kanunu Maliye Bakanlığındaki 
üç - beş eleman tarafından alelacele hazırlanıp 
Parlâmentoya o şekliyle getirildiği için, yapı
lan haksızlık ve usulsüzlükler yüzbinlerce me
mur kütlesini tedirgin etmiştir. Aslında, per
sonel reformu gibi önemli bir konuda Maliye 
Bakanlığında yetişmiş personel kadrosu da 
yoktur. Bu, teknik ve bir kadro meselesidir. 
Maliye Bakanlığının Personel Kanunu konu
sunda yaptığı bu müdahalenin, Devlet idaremiz 
üzerindeki olumsuz etkileri uzun yıllar devam 
edecektir. 

Bu kanunun hazırlığında ve müzakereleri 
sırasında çeşitli güçler, çeşitli yönlerden yaptık
ları etkenleri sayesinde bâzı haklar koparırken, 
etkenleri olmıyanlar da haksızlıklarla karşı kar
şıya bırakılmışlardır. Hükümetin kadro dağılı
mında yaptığı adaletsizlik memuru istikbalin
den endişeye sevk etmiştir. En kısa zamanda 
bunun üzerine, eğilip, gereken tedbir alınmazsa 
ve Personel Kanununun gerektirdiği intikal 
emeklilere de tanınmazsa, daha büyük huzur
suzluklar meydana getiren olaylar meydana çı
kacaktır. 

Aslında, reform niteliğinde olan bu kanun, 
memura ve emekliye getirdiği değişiklik sonu
cu, daha refah bir yaşantı sağlıyacağı yerde, 
maaşlara yapılan bir zam gibi görüş vatan sat-
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hmda yayılarak, çok önceden her türlü tüketim 
maddelerinin fiyatındaki artışlar Hükümetin 
kontrolundan çıkmış ve memura beklediği rahatı 
'sağlıyamamıştır. Bu yönden, üç - beş ay sonra 
gerek memur, gerekse emekli geçen günleri da
ha çok arıyacaktır. Onun için, Hükümet fiyat 
istikrarını birinci plânda tutmalıdır. 

Fiyat istikrarından söz açmışken, şimdiye 
kadar birçok defalar değinilen bir konuya, yani 
devalüasyondan bahsedeceğim. 

Yurdumuzun kalkınması ve milletin refahı 
için iki temel sorunun iyi işlemesi zorunludur. 
Bunlar işlemezse, kalkınma plânlarındaki şekil
de refah da, «refaih» kelimesinin anlamında gö
mülmeye mahkûmdur. İki temel sorun olan hu
sus ; ithalât ve yatırımdır. İthalât, ihracatla kar
şılanmalıdır. Burada memleketin diş ticaret so
rununun önemi daha açık olarak ortaya çıkmış
tır. 

Diş ticaret dengesi yıllardır açık vermekte 
ve bundan ötürü yurdumuzun kaybı yıllar geç
tikçe büyümektedir. 

BAŞKAN — İkinci hakkınızı da kullanıyor 
musunuz efendim?.. 

MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Devamla) — 
Kullanacağım efendim. 

BAŞKAN" — Buyurunuz. 
MUSTAFA ÇALIKOĞLU (Devamla) — 

'Bu kaybı yıllara göre gözden geçirecek olursak: 
1964 te 62,42; 1965 te 13,570; 1966 da 161,014; 

1967 de 143,093; 1968 de 120,677; 1969 da 
134,250 milyon dolar; yekûn olarak 750 446 000 
dolar. 

Görüldüğü gibi, çok önemli bir kaybımız 
var. Biran önce, yapısal dengesizlikten doğan 
bu durumun önlenmesi gerekmektedir. Bu da 
ancak, üreticinin bünyesini ihracata yöneltme 
değişikliğiyle olabilir. Yoksa, devalüasyon gibi 
arızi tedbirlerden yararlanarak sonuca gidile
mez. 

Türkiye için devalüasyon zorunluluğuna 
karşı açık şüpheler vardır. Devalüasyon; en-
düstrileşmiş, sanayi malları ihracına yönelmiş 
ülkeler için geçerli bir operasyon olabilir. De
valüasyon, tarım memleketi olan yurdumuz için, 
hattâ tarım memleketi olmasına rağmen, aç kal
mamak için yılda 1 milyon ton Ibuğday ithal 
eden ülkemiz için etken bir araç olamaz. Bugün 
yurdumuzun temel problemi talep değil, üretim

dir. Sanayileşmemiş ve yıllar boyu esas ihraç 
ürünleri; pamuk, fındık, kuruüzüm, tütün ola
rak kalmış yurdumuzun, dış ticaretten kazançlı 
çıkması ihtimalinden, ekonomi diliminden bah
sedilemez. 

Döviz kazancını ve tasarrufunu artırmaya 
yönelen devalüasyon operasyonu yapılırken, 
yüzde 66 oranın nereden çıktığı anlaşılamamış
tır. Keyfî bir rakam mıdır, yoksa yapılan bir
çok hesapların sonucu mudur? Bu oran neye 
yüzde 50 veya 75 değil de, yüzde 66 olmuştur? 
Kanımıza göre, yeni kur tesbit edilirken, ihra
cata dönük arz durumu, arz elastikiyetleri ince
lenmemiştir. Aksi varit olsaydı, yaklaşık olarak 
ihracatımızın yüzde 80 ine yakın kısmı tarım 
ürünlerinden oluşan, yani üretimi daha çok eko
nomik şartların dışındaki faktörlerden etkile
nen ülkemizde bu kadar hatalı bir karar verile
mezdi. 

İhracatta, sektörlerin yıllara göre paylarını 
gösteren rakamlar Hükümetin resmî belgelerin
de mevcuttur. Zamanınızı almamak için okumu
yorum. 

Devalüasyonun önemli etkenleri olmıyacağı 
1971 yılı programında da meydana çıkmıştır. 
İhracatın, % 9,4 oranında bir artış sağlanarak, 
1971 de 640 milyon dolara çıkacağı öngörülmüş
tür. % 66 kur değişikliğinden, 1963 - 1969 ara
sındaki ortalama % 6,7 olan ihracat artışının 
% 9,4 oranında olacağını belirtmek, operasyo
nun ne kadar başarısız olduğuna bir delildir. 

Ayrıca kanımıza göre, bu ileri sürülen ora
nın da sağlanacağı şüphelidir. İthalât yönünden 
bakıldığında da aynı başarısızlık görülecektir. 
Alman devalüasyon kararlarının uygulanmasın
dan sonra, beklenen görülmediği gibi, doların 
bugün karaJborsa işlemi gördüğü söylentileri 
karşısında, piyasada, ısrarla yeni bir devalüas
yonun geleceği inancı çoğalmaktadır. 

Bütün bunların yanında Hükümet, eline ge
çen ve şimdiye kadar düşünülmiyen bir fırsatı 
her geçen yıl bol keseden harcamaktadır. Bu 
da, işçi dövizidir. 

Son yıllarda memleketimize âdeta gökten 
yağarcasma döviz gelmektedir. Bu hal, Türk 
köylüsünü yurdumuz için en önemli ihraç metaı 
yapmıştır. G-örülüyor ki, yurdumuzun kalkınma 
dramının bitki ve insan ihracı olduğu en açık 
şekilde ortaya konmuştur. 1971 de bu dövizin 
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262 milyon dolara çıkması beklenmektedir. 
Önemli olan husus, bu dövizlerden nasıl yarar
lanılacağıdır. Bugüne kadar bu.dövizlerin nere
ye gittiğini sormaya lüzum yoktur. Bunlara 
rağmen ihracatın bünyesi değişmemiştir. Borç 
ödemeleri artmış, kalkınma bir yana, emekleme 
dahi yapılamamış, fakat bunun yanında döviz 
tahsisleriyle bâzı bireyleri daha da zengin ede
rek, mutlu azınlığın yaşantısına katkıda bulu
nulmuştur. 

262 milyon dolar çok önemlidir. Buna ait bir 
harcama plânı yapmak zorunludur. Bu avantajı 
en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Yoksa, deva
lüasyondan beklenen fiyat istikrarını önemse-
miye bir düşüncenin mahsulü olarak şekere ve 
akaryakıta yapılan zamların zinciri diğer üre
tim ihtiyaçlarını izlediğinden, hayat çekilmez 
bir yaşantı olacaktır. 

Devalüasyonun ağırlığının üreticinin sırtın
dan çıkarılmak istenmesi köylüyü daha yoksul 
hale düşürmüştür. Köylü bugün, yeni koşullara 
göre ne yapacağını şaşırmış durumdadır. Bir 
memlekette 10 kuruşa domates, hattâ alıcı bula
mayıp tarlada çürüyen domates, 70 - 80 kuruşa 
üzüm, 75 - 80 kuruşa buğday, ortalama 6 - 7 li
raya tütün ve daha birçok üretim malları yok 
pahasına satılması karşısında memlekette bir 
kalkınma ve sosyal adalet beklenemez, 

Köylü, işçi, memur ve emeklisiyle milletin 
çoğunluğu geçim sıkıntısı altında ezilirken, Hü
kümet etmekte ısrarlı görünmek ve iktidarı bı
rakmamak hatalı bir yoldur. Bu halin devamı, 
yurdumuzda iktisadi ve sosyal patlamaların bü
yük olaylara sebebiyet verebileceği kanısında
yız. Samimî görüşümüz, Demirel iktidarının en 
kısa zamanda çekilmesidir. Henüz memleketin 
çıkarlarını kurtarabilecek durumlar yitirilmiş 
değildir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Konuşmama başlarken söylediğim gibi, de

ğinebildiğim konularda görüşlerimizi açıklamış 
bulunuyorum. 1971 yılı Maliye Bakanlığı Büt
çesinin yurdumuza, ulusumuza ve Maliye Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını 
diler, C. H. P. Grupu adına saygılarımı suna
rım. (O. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Ab-
durrrahman Güler, buyurun. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

Saat 17,35. 
A. P. GRUPU ADINA ABDURRAHMAN 

GÜLER (Çorum) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri ; 

1971 yılı Bütçesi münasebetiyle A. P. Grupu 
adına, Maliye Bakanlığı Bütçesi hakkında gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuzda bulu
nuyorum. Bu vesileyle Sayın Maliye Bakanını, 
Maliye Bakanlığının değerli elemanlarını ve bu 
bütçeyi titizlikle hazırlıyarak huzurumuza geti
ren Sayın Bütçe Komisyonu Başkan ve üyeleri
ni Grupum adına saygı ile selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
(Sözlerime başlarken bir sıkıntı içinde oldu

ğumu söylemek mecburiyetindeyim. Güneşe tap
manın vazife sayıldığı bir memlekette, ısı ka
nunlarını nasıl izah etmek mümkün değilse, 
mutlaka muhalefet yapmak için kürsüye gelen 
sayın muhalefet hatiplerinin söz ve isnatları 
karşısında da, bugün Türkiye'mizin içinde bu
lunduğu ekonomik şartları izah etmek kolay de
ğildir : 

Demokratik Partinin ve C. H. P. nin sayın 
sözcüleri, kendisine Allah'ın verdiği bütün ka
biliyetleri bir araya getirmek suretiyle, simsi
yah bir tabloyu Türkiye'de çizebilmek için bü
tün maharetini kullanmış, gerçekleri bir tarafa 
itmiş ve bu suretle Maliye Bakanlığı Bütçesi 
hakkındaki görüşlerini arz etmişlerdir. Böylesi
ne karamsar bir tutum karşısında Türkiye'de 
demokratik rejimin müdafaa ve muhafazası na
sıl mümkün olacaktır? 

Evvelâ kalkınma plânını esas almış, hızlı, 
dengeli ve hürriyetçi bir kalkınma düzenini 
anastrateji olarak seçmiş bir memlekette siyasi 
partiler olarak her şeyi söylemek hakkına sahi
biz. Kimsenin sözlerini ipotek altına alacak de
ğiliz, ama sorumluluğumuzu da unutmamak 
mecburiyetindeyiz. 

Bu kısa maruzattan sonra, 1971 yılı Maliye 
Bakanlığı Bütçesi hakkındaki görüşlerimizi ar
za başlıyorum. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi, geçen senelerden 
ayrı olarak bu sene daha geniş görüş açısından 
tenkide alınmıştır. Bunun bir nedeni olması lâ
zımdır. Geçirdiğimiz 1970 yılı içinde birtakım 
sosyo - ekonomik tedbirler alınmıştır. Bu sosyo -
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ekonomik tedbirlerin ışığı altında getirilmek is
tenen yeni düzende, Sayın Maliye Bakanlığı er
kânının ve dolayısiyle bütçesinin büyük rolü 
olmuştur. Bu bakımdan, Maliye Bakanlığı Büt
çesini daha geniş bir perspektif içinde incele
mek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem üyeler, 
1970 yılı Bütçesi Yüce Mecliste reddedildik

ten sonra, 1970 yılı Bütçesinin harcamalar bölü
mü üç ay uygulanmış, üç ay sonra 1970 yılının 
esas bütçesine geçilebilmiştir. Bu dönem zarfın
da gerek teşriî karakterli, gerekse idari karak
terli sosyo - ekonomik alanda tedbirler alınmış
tır. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, 1970 yılı 
içinde finansman kanunu adı altında yeni ver
gileri ve birtakım vergilerde ıslahat yapılması
nı kapsıyan bir kanun demeti huzurunuzdan 
geçirilmiştir ve yine bu arada Emlâk Vergisi 
Kanunu çıkarılmıştır. Bunlar teşriî tasarruflar
dır. Yine sosyal alanda Devlet Personel Kanu
nu çıkarılmıştır. Bunun yanında; henüz bir hâ
dise olmakla beraber, Avrupa Ekonomik Toplu
luğuna giriş dönemine geçilmesini sağlıyan pro
tokol imzalanmıştır ve yine bir idari karar ola
rak devalüasyon yapılmıştır. 

Bunlar 1970 yılının hâdiseleridir. 1971 yılın
da da huzurumuzda yine ekonomik karekterli 
sermaye piyasasını tanzim edecek kanun tasarı
sı, ihracat bankası kurulmasını öngören ka
nun tasarısı ve Artırma ve Eksiltme Kanunun
da yapılacak değişikliklere ait kanun tasarısı 
Yüce Meclislere sunulmuştur. Bu kanun tasa
rıları da çıkarıldıktan sonra, ortaya çıkacak ye
ni ekonomik düzenin, plân hedefleri açısından 
ne gibi değerler taşıdığını incelemek; daha ge
niş şekilde incelemek mümkün olacaktır. 

Sayın üyeler, 
Sözlerime, gerek bütçenin tümü üzerinde ya

pılan görüşmeler sırasında Sayın D. P. Sözcüsü 
ihsan Gürsan Bey, gerekse bugün O. H. P. söz
cüsü arkadaşımızın önemle ve ısrarla üzerinde 
durduğu bir konuya dokunarak başlıyacağım. 
Bu konu, Türkiye'nin dış borçları konusudur. 

Evvelâ itiraf etmeye mecburum İd, konuya 
yanlış açıdan yaklaşılmaktadır. Kamu borçla
rı, bir Devletin dış borçlan bir bakkalın, bir es
nafın borcu gibi mütalâa olunamaz. Bugün sa

nayi devrimini tamamlamış olan Amerika'nın 
dahi 1968 yılında miktarı 300 milyar doları bu
lan dış borcu mevcuttur. Dış borçlan, günlük 
hayatımızda vatandaşlann borçları gibi müta
lâa etmek ve vatandaşlara böyle takdim etmek 
insaflı bir görüş olmaz. 

Parlömanterler olarak, sorumluluk deruhte 
etmiş kişiler olarak Türk halkına borçlarımızı 
takdim ederken, şu açıdan bakmak daha yerin
de olur; acaba alınan bu dış borçlar nereye 
harcanıyor? Bu dış borçlar lüks tüketim mad
delerine mi harcanıyor, yoksa Türkiye'nin gele
ceğini hazırlayan yatırım mallarına mı harcanı
yor? Yani dış borçların hangi ölçüde ehemmi
yet kesbettiği, miktan ile değil, her yıl artan 
gayrisâfi millî hâsılaya oranı ile ölçülür. Bir ik-
tidann, dış borçlar yönünden, iktidar ettiği dev
rede yüklendiği yük hesabedilirken, dış borcun 
miktarı ile değil, artan gayrisâfi millî hâsılaya 
dış borç yekûnununun oran edilmesiyle buluna
cak rakamla bir milletin dış borç yükü ölçülür 
ve Meclise böyle takdim edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Söz sırası buraya gelmişken bir hususu arz 

edeyim. Demokrat Parti devrinden beri C. H. 
P. dış borçlar meselesini defaatle ortaya atmış 
ve bunu o günün muhalefet sıralannda istismar 
mevzuu yapmıştır. Kendisi iktidara gelmiştir, 
o zaman yine dış borçlanmaya kendileri devam 
etmişlerdir. Bu defa biz, «Siz ne yapıyorsunuz?» 
diye sorduğumuzda, gülüp geçmişlerdir. Biz ik
tidara geldik, yine dış borçlar mevzuunu istis
mar mevzuu yapmaya başladılar. Bu öylesine 
bir istismar ki, devalüasyon yapılıyor, Hükü
met, 1 milyar dolar kredi aldım diyor, Sayın 
O. H. P. nin ileri gelen bir iktisatçısı; Sayın 
Besim Üstünel; «Hani nerede aldığınız 1 milyar 
dolar kredi?» diye aylarca münakaşa yapıyor. 
Bu ne biçim muhalefet? Biz dış borç aldığımız 
zaman, «Borç alıyorsunuz» diyorlar. Alamadığı
mız zaman «Niçin almıyorsunuz» diyorlar, bu 
tezadı anlamak mümkün olmuyor. (A. P. sıra
larından «Bravo» sesleri.) 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözümün başında arz ettim; Türkiye'nin en 

önemli ekonomik kararlarından birisi olan de
valüasyon kararı 1970 yılının 10 Ağustos günü 
alınmıştır. Bu kararın alınması nedeni üzerin
de, sayın Demokratik Parti sözcüsü ile aramız-
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da derin ayrılıklar vardır. Sayın Demokratik 
Parti sözcüsü, mazur görsünler, bir kere deva
lüasyon kararının alınabilmesi için gerekli şart
ları, gelişmekte olan bir ülkenin olanaklarına 
göre değil, gelişmiş olan ülkelerdeki şartlar açı
sından mütalâa etmekte ve konuya hiçbir suret
te yaklaşamamaktadır. 

Şimdi biz, gelişmekte olan bir memlekette, 
yani Türkiye'mizde devalüasyon şartları var 
mıydı, yok muydu, onu tartışmaya başlıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dış ticaret sektörünün gayrisâfi millî hâsıla

sına bakalım, gayrisâfi millî hâsıladaki katkısı
na bakalım. 1961 den beri bu sahada plân hedef
lerine bir türlü yaklaşılamamaktadır. Yaklaşıl
mak şöyle dursun, her yıl biraz gerileme duru
mundayız. Devalüasyon dış ticaret dengesi yö
nünden önemli bir operasyondur. Türkiye'de ye
ni yatırımlar yapılacaktır. Sanayiin hammadde 
ihtiyacı vardır, ara mallar ithal edilecektir. De
valüasyon yapmadığınız takdirde, bu ithalâtı 
yürütmek imkânına sahip değilsiniz. 

Yine Türkiye'nin ihracat bünyesi donuktur. 
Yapısal bir değişiklik yapmadıkça, yani ihracat 
kalemlerinde yapısal bir değişiklik yapmadık
ça döviz gelirlerimizi artırmak imkânına da sa
hip değilsiniz. Böyle bir ortam içinde devalüas -
yon kararma takaddüm eden günlerde ithalât 
güçlükleri meydana gelmiştir. İthalâtçı firma
lar, ithal etmek istedikleri malları ancak bir yıl 
beklemek suretiyle ithal etme imkânına kavuşa
bilir hale gelmişlerdir. Bu bir yıllık bekleme it
halâtta lüzumsuz pahalılıklar doğurmuştur. 

Bunun yanında, Amerikan Dolarının Türk 
Lirası olarak karşılığı 9 lira iken 13 lira vermek 
suretiyle, Almanya'da, ya da dış ülkelerde çalı
şan işçilerimizden elde edilen dövizler ithalât
çıya 9 liraya verilirken, ithalâtçı lehine, Türk 
halkı aleyhine bir haksız kazanç durumu orta
ya çıkmıştır. 

M. HULUSİ ÇAKIR (izmir) — O ortamı 
kim yarattı? 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
O ortam 1961, 1962, 1963, 1964 ten beri yara
tılmıştır. Onun mesulü aynı zamanda sizsiniz. 

MEHMET ASLAN (Hatay) — 2,5 liraya do
lar teslim ettik size, 2,5 liraya!.. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Beyefendi, Türkiye'yi de teslim aldığınız şekil
de teslim ettiniz. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz efendim. 
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

5 yıl iktidarda kaldınız, koalisyon devirleri ya
şadık... iktidarda kaldığınız zaman Türkiye'de 
hangi yatırımı yaptınız? Dış'ticaret yönünden 
dengeyi kurmak kolaydır. Yatırım yapmazsınız, 
hammadde ithal etmezsiniz, hiçbir ithalâtta bu
lunmazsınız, ihracatınızla ithalâtınız denkleşir, 
o suretle biz size böyle teslim ettik diyebilirsi
niz. Ama istikbaldeki nesiller üzerine fatura 
kesmek istemiyorsanız, ama gelecekte sorumlu 
kişiler olarak mesuliyet tapmak istemiyorsanız 
bu memlekette yatırım yapmaya mecbursunuz. 
Yatırım yapabilmek için de yatırım malları it
hal etmeye mecbursunuz. Sanayimizin tam kapa
site ile çalışmasını istiyorsanız hammadde ithal 
etmeye mecbursunuz; ara malları ithal etmeye 
mecbursunuz. Biz sizden, ithalât açığı yönün
den böyle bir tenkid değil, «Lüks tüketim mal
ları ithal ediyorsunuz» diye cevap beklerdik, 
ama maalesef siz, «Kalkınma dursun, herşey 
dursun, ama devalüasyon yapmayın» diyorsu
nuz. 

Sayın üyeler, 
Sayın Gürsan devalüasyon mevzuunda ga

rip bir hesap takdim ettiler. Dediler ki, «ihra
catımızın % 70 i tarımdan elde edilen ürünlerle 
mümkün oluyor.» Bu doğrudur. Konuşmasının 
sekizinci sayfasında birtakım klâsik ihraç ka
lemlerine dokundular ve dediler ki: «Dışarıda 
talep elastikiyeti olmıyan, içeride istihsal ar
tırması mümkün olmıyan, yani arzını artırmak 
mümkün olmıyan birtakım kalemler ihracatımı
zın anaunsurlannı teşkil ediyor. Böyle şartlar 
içinde devalüasyon yaptığınız takdirde Türk 
Lirasının kıymetini % 66,6 nisbetinde Dolara 
göre düşürdünüz. Türkiye'de 1971 yılında top
lam ihracat miktannda 176 milyon dolarlık ka
yıp olacak.» dediler. Ben bu hesabı çok dü
şündüm, fakat anlayamadım. 

Şimdi arkadaşlarım, düşündüm; acaba deva
lüasyonla biz doların kıymetinde bir değişiklik 
mi yaptık dedim. Yani - sayın grup sözcümüz 
de arz etti - acaba biz Amerikan Dolarının kıy
metini mi devalüe ettik, dedi. Biz pamuğu dün 
hangi fiyata satıyor idiysek, bugün de, döviz iti
bariyle, aynı fiyata satacağız. Sadece pamuk ih
racatçısına ödediğimiz parayı, dünkü gibi 9 li
radan değil, 12 liradan ödiyeceğis. Pamuğu ih-
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raç eden de, pamuğu üreten de Türk vatandaşı 
olduğuna ve karşılığı Türk Lirası olarak ödene
ceğine göre, 176 milyon dolarlık döviz kaybının 
izahı nerededir? 

Arkadaşlarım; pamuk müstahsili, fındık 
müstahsili, tütün müstahsili, tüm ihraç kalem
lerimizi teşkil eden müstahsıllar doların yeni pa-
ritesi üzerinden, Türk Lirasının yeni paritesi 
üzerinden farklı fiyat alacakları için, Türkiye 
dâhilinde üretim artacaktır. Bir memlekette 
üretimi artırmanın yegâne yolu fiyattır. Hangi 
fiyatta hangi malların istihsal edilmesi lâzım 
geldiğine Türk köylüsü karar vermektedir. Eğer 
siz, Türk köylüsünün pamuğuna 2.5 lira değer 
biçerseniz üretim miktarı ayrı olacaktır. 4 lira 
değer biçerseniz üretim miktarı ayrı olacaktır. 
Biz Türkiye'de pamuk istihsalini, fındık istihsa
lini artırabilmek için doların, Türk Lirasının 
paritesini bu suretle tesbit etmiş bulunuyoruz. 
Aradaki fiyat farkından mutlu azınlıklar değil, 
Türk köylüsü istifade edecektir. (A. P. sırala
rından «Bravo» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Güler, üç dakikanız var 
efendim. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, grupları adına gö
rüşlerini arz eden sayın sözcülerin finansman 
kanunu üzerinde de mâruzâtları oldu. Bu konu
da da görüşlerimi tafsilâtiyîe arz etmek ister
dim, fakat yarın Maliye Bakanlığı gelir bütçesi 
üzerinde bu fırsatı elde edeceğimi umuyorum. 
Sayın arkadaşlarıma grupum adına, Finansman 
Kanunu mevzunda ve diğer vergiler mevzuun
da geniş malûmat, geniş cevap arz edeceğim. 
Yarınki Maliye Bakanlığı gelir bütçesi bölü
münde bu fırsatı elde edeceğimi umuyorum. 

Şimdi son olarak bir konuya değineceğim. 
Sayın grup sözcüleri Devlet Personel Kanunu 
hakkında da görüşlerini arz ettiler ve öylesine 
ithamlarda bulundular ki, bu kanunu, personel 
mevzuundan hiç anlamıyan 3 - 5 maliye memu
ru bir araya gelmiş, böyle bir tasarı hazırlamış, 
Yüce Meclis de 3 - 5 maliye memurunun hazır
ladığı böyle bir tasarıyı hiçbir tetkikten geçir
meden kabul etmiş dediler. 

Evvelâ §u hususu tesbitle sözüme başlıyo
rum; Sayın C. H. P. Grupu, Devlet Personel 
Kanunu Yüce Mecliste görüşülürken nerdeydi? 

Devlet Personel Kanununa O. H. P. Grupu men
fi oy mu verdi ki, bugün Devlet Personel Ka
nununun karşısına çıkıp da beyanda bulunuyor? 

M. HULUSİ ÇAKIR (İzmir) — Zabıtları 
okursanız, orada 0. H. P. nin yaptığı tenkitle
ri görürsünüz... 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
işte arkadaşlarım Türkiye'nin tezadı buradadır. 
Türkiye'nin 800 bin memurunu ilgilendiren bir 
tasarı Meclise gelecek, anamuhalefet partisi bu 
kanun hakkında müspet oy verecek, ondan son
ra kanun bir yıl dahi uygulanmadan, yani mü-
taakip bütçede çıkacak : «Devlet Personel Ka
nununu 3 - 5 memur hazırlamış, bu 3 - 5 memu
run hazırladığı kanun reform mahiyetinde mi
dir?» diyecek.. Bunun muhalefet yapmakla ilgi
si ne? Bunun ciddiyetle, sorumluluk duygusiyle 
ilgisi ne arkadaşlarım? 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Zabıtları 
okursanız ne söylediğimizi görürsünüz. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Beyefendi Grup adına müspet oy kullandınız. 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Biz sizin için 
kullanmadık, memurlar için kullandık. (A. P. 
sıralarından gülüşmeler, alkışlar.) 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 
Memurlarım haynnaydı da onun için kullandı
nız... E! İşte bizim dediğimiz de hu. 

MEHMET ASLAN (Hatay) — Ama hatayı 
ıs'iız yaptınız, biz yapmadık. 

ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devaımla) — 
Muhterem arkadaşlarım, kanun Meclisin imalı 
olmuştur. Siz de müsbet oy kullandığımıza göre, 
hatası da sevabı da hepimizindir. (A. P. sırala
rından «Bravo» (sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Bağlar mısınız sayın hatip. 
ABDÜRRAHMAN GÜLER (Devamla) — 

Muhterem arkadaşlarım, Devlet Personel Kanu
nu üzerinde muhalefetçe söyleneın sözlerin aslın
da (doğruluğu da yoktur. Türkiye'de bu Kanun 
800 ıbin memuru kapsamaktadır. Miktarı % 90 a 
varan büyük bir kütle bu Kanundan memnundur. 
Bu Kanundan memnun olmıyamlar eskiden im
tiyazlı durumlarda bulunanlardır ve bu yeni 
Kanunun espirlMni anlamıyanlardır. 

Devlet Personel Kanunu iyice tetkik edildi
ğinde görüleceJktir ki, personel hayatımıza, (kamu 
hizmetleri yönünden büyük ve musibet tesirleri 
olacaktır. Henüz bu Kanun hakkında konuşmak, 
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söz söylemek zamanı gelmemiştir. Bu Kanunum 
tatbikatı ilerledikçe, aksıyan noktaları yüce 
Meclisçe değiştirilip düzeltildikçe Türk kamu 
personeline bu Kamumun neler getirdiğini, Türk 
kamu hayatına bu Kanunun neler getirdiğini (hep 
beraber müşaJhade edeceğiz. Şimdi bize düşen 
şey, zarara ortak değilim, kâra ortağım demek 
değil, zarara da kâra da ortak olmaPK medenî 
cesaretini göstermekten ibarettir. 

iSayın arkadaşlarım, hepinize saygılar suna
rım. (A. P. sıralarından şiddetli alkışlar) 

İBAŞKAN — Şahsı adına sayım Şinasi özden-
oğlu, buyurun efendim. 

ŞÎNASÎ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarımı. 

Sayın Güler arkadaşıma,, bir polemik içerisi
ne girip buradan cevap vermeyi düşünmüyo
rum. Çünkü partim adına konuşuyorum, ama 
şahsım adına, çok kısa süre içerisinde konuşa
cağım bir iki kelime ile, anlayışına sığınarak, ce
vap vermek istiyorum. 

Personel Kanunu mevzuunda mücadelesini 
yapmış bir parti olarak övünürüz, arkadaşlarım. 
Kendileri zabıtları tetkik buyurmak külfetini 
ihtiyar etmiş olsalardı böylesine insafsızca bizi 
buradan itham etmezlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, 
Oylarımıza gelince: C, H. P. olarak bu ko

nuda alınmış bir kararımız yoktu. Herkes ken
di vicdani kanaatine göre oyunu izhar etmiştir. 
Bütün gücümüzle, bu kanunun, personel rejimini 
özlediğimiz rejim haline getirebilmesinin müca
delesini vermişizdir ve çok arzu etmişizdir ki, 
İktidar Grupu ile personel reformunun gerçek
leri üzerinde ve Türkiye'ye hayır getirecek, iyi
lik getirecek esasları üzerinde birleşelim... Bu
nun mücadelesi burada yapılmıştır ve çok şü
kür huzur içindeyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Ayrıca Türkiye'yi teslim alma, teslim etme 

problemine gelince: Biz Türkiye'yi kendilerine 
devrettiğimiz zamanki şartlarla ve o biçimde 
devralmaya amadeyiz, ama arz ettiğim gibi, tes
lim ettiğimiz tarzda o şekilde devralmaya hazı
rız, Acaba o şekilde bize teslim edebilecekler 
midir? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Ne biliyor
sun. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) -~ Şimdi 
bir polemiğin içine girmiyorum, efendim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu kısa zaman içerisinde, hepinizden özür 

diliyerek, geçei; yılın en önemli meselesine ve 
günümüzün en önemli meselesine kısaca değin
mek istiyorum 

Sayın milletvekilleri, 
Geçen sene bu kürsüden ve Bütçe Plân Ko

misyonundan, Personel Kanunu müzakere edi
lirken, bu kanun tasarısının daha başlangıçta, 
ilân etmiş olduğu prensiplere ihanet etmiş oldu
ğunu, çiğnemiş olduğunu söylemiştim. Konu
şuldu, münakaşa edildi, burada tekrar edecek 
değiliz, ama ne yazık ki, bizim felsefemize gö
re bu modern personel rejiminin gerekleri ne
den çıkarılamadı? Hep yaşadık, hep gördük; 
şurada kulislerde hangi baskı grupu ağır basmış 
ise netice almışlardır. Bunu açıkça ortaya koy
maya mecburuz. 

Başlangıçta hizmetin Devlet için arz ettiği 
önem prensibi üzerinde durulmuştu. Bunu hâ
kim kılacağız dedik, yapamadık. Başlangıçta 
eşit hizmete eşit ücret prensibi demişizdir, uygu-
hyamamışızdır 

Ve nihayet, bütünü ile bir personel reformu, 
Türkiye'nin büyük problemini halledebilecek, 
memuru en rantabl şekilde hizmete sevk edebi
lecek bir reformu elbirliği ile yapalım demişiz, 
onu da yapamamışız. 

Bugün Personel Kanununun arz etmiş oldu
ğu veçhe, Saym Maliye Bakanı, çok değerli, 
çok değer verdiğim arkadaşım beni affetsin, 
açık söylüyorrum; gerçekçi ve âdil bir maaş 
kanunu olmak niteliğinde bile değildir. Niçin 
gerçekleri inkâr edelim, değerli arkadaşlarım? 
Memleket bizim, öyle ise, meselelere de müş
tereken sahip çıkalım. 

Şimdi, uygulanmasında da büyük hatalar 
yapılmıştır. İntibakların ne hazin sonuçlar ge
tirdiğini hepimiz biliyoruz. Hakkını alamıyan 
memur, yanlış uygulamadan, yanlış intibak
tan mutazarrır olan onbinlerce memur Danış-
taya iltica etmiştir. Buna da hayır diyebilir 
miyiz,,, değerli arkadaşlarım? O zaman İsrarla, 
arkadaşlarım ven bendeniz, prensibimiz inti
baklarda şu olmalıdır dedik ve barbar ba
ğırdık. Bu hedefimiz, bu prensibimiz. Bu tek
lifimiz basitti. Biz diyorduk ki, değerli ar
kadaşlarım, memurun Devlete vermiş olduğu 
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ihizmet,_ fiilen vermiş olduğu hizmet dikkate 
alınsın ve intılbaklar bu esas üzerinden yapıl
sın; adalet ancak bu tarzda tecelli eder, demiş
tik. Maalesef, bu son derece hakkaniyete uy
gun teklifimiz kabul edilmedi ve bildiğiniz 
gibi intibaklarda büyük adaletsizlikler oldu, 

Değerli arkadaşlarım; 
Kadro Kanununa gelince : 1 Kasım 1970 

ten sonra, Kadro Kanununun bir hükmüne 
göre, hiçbir kadroya tâyin yapılmamak ge
rekirken, burada ifade etmekten üzüntü du
yuyorum, 1 Aralık 1970 tarihinde bitmesi lâ-
zımigelen intibaklara birkaç gün kala birtakım 
kayırmalarla, birtakım imtiyazlı kadrolar bir
takım imtiyazlı kişilere verilmiştir. Bu tayin
lerden sonra yapılan intibaklarda birtakım 
mümtaz şahıslar, iltimaslı kişiler intibaklar
da rüç^hanlı yer elde etmişlerdir. Adalet bu 
anuidur? 

Şimdi, bütün bunları elbirliği ile çözüm
lememiz lâzrmigelen bir dönemde biz burada 
polemiğe girersek, bu kadar mühim bir me
selede hangi noktalarda anlaşacağımız gibi 
(bir gerçeği de gözden ırak tutmuş olacağız. 
»Onun için hatalarımızı, iktidarın oylariyle 
tecelli eden hataları da sayın arkadaşları
mız bize yüklemenin gayreti içine lütfen gir
mesinler. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; 
Yine değerli Sayın Bakandan soruyorum, 

bu 657 sayılı Kanunla maaşlı ve ücretli me
mur ayrımı ortadan kalktığına göre, Aralık 
1970 tarihinden önce (D) cetveli, (L) cetveli, 
(S) cetveli ve (E) cetvellerinde çalışıp son
radan intübakları yapılanlara Maliye Bakan
lığı Bütçe ve Malî Kontrol G-enel Müdür
lüğü çocuk zamları verilsin; bu, ücretli - maaşlı 
ayrılığı intibaklarla ortadan kalkmış olması 
itibariyle, verilsin diye yazılı emir vermiş ol
masına rağmen, bugüne değin muhterem ar
kadaşlarım, Aralık 1970, Ocak ve Şubat 1971 
aylarına ilişkin çocuk zamlarını memurlar ala
mamışlardır. 

Şimdi, bu açık emre rağmen bu tediyeler 
nasıl yapılmamıştır? Uygulamada bir sakat
lık mı var? Haklı olarak öğrenmek istiyo
ruz. Size de bize de yüzlerce memur vatan
daş iltica ©diyor, başvuruyor. 

Keza bunun gibi, 1327 sayılı Kanunun ek 
geçici 3 ncü maddesine göre, barem dışı hiz
metlerde çalışanlardan 3656 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesinde gösterilen derecelerin altın
da hizmet edenlerin bu hizmet sürelerinin bir 
dereceyi geçmemek üzere değerlendirilmesi, 
Kanunun âmir hükmü ve Maliey Bakanlığının 
izaflınamjesi icabı olmasına rağmen bu vatan
daşların da intibakları yapılırken bu haktan 
yararlandınlmadıklarını üzüntü ile müşahade 
etmiş bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Özdenoğlu iki dakikanız 
var. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Ma
liye Bakanının iyi niyetinden eminiz, ama bir 
hususu tekrar kısaca arz edeceğim. Başarıla
rını temenni ediyoruz, ama lütfetsinler, bu in-
tı/baklardaki aksaklıklara bir netice versin
ler uygulamalardaki aksaklıklara .bir son ver
sinler ve inandığımız şahsiyeti ile bu kötü gi
dişi durdursunlar. 

Değerli arkadaşlarım; 
G-ünün meselesi, hepimizin bildiği gibi, 

emekli maaşlarına yapılacak zam konusudur. 
Bütçe Plân Komisyonundan bir tasarı gelmiş
tir. Yakında, belki bugün, belki yarın bizim 
Heyete gelecektir. Bu konuda kısaca şunu 
söylemek istiyorum; 

Değerli arkadaşlarım, emekli maaşı öde
mek Devlet için bir atıfet değildir, bir ih
san değildir. Bu emeklinin hakkıdır. Emek
linin verdiği parayı Devletin emekliye geri-
vermesi demektir. Binaenaleyh, bunda bir ih
san, bir atıfet yoktur. Bu kadar gürültüye, 
ıbu kadar yürüyüşe,, bu kadar reaksiyona ma
hal kalmasın. Çok temenni ederdik ki, Hükü
met bunu adalet, nasafet kaidelerine göre ve 
hele hele 1101 sayılı Kanunla teminat altına 
alınmış olan müJktesap haklarının çizgisinde, 
*bu ölçüler içerisinde bunu getirsin. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ŞÎNAS1 ÖZDENOĞLU (Devamla) — iSa-

ym Başkanım, çok mühim mevzudur. Mü-
sade ediniz biraz, bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 

ŞÎNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi biz öteden 
'beri mücadele etmişiz, «taban» demişiz. Tetkik 
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btyurulacak olursa, getirilmekte olan sis
tem personel kanunu ile getirilmiş olan gösterge 
siteminin paralelinde bir başka sistemdir. Onun 
paralelindedir ve ne yazık ki, tabandaki me
mur - emekliye verilecek olan maaş, bugünkü 
hayat şartlarının ve pahalılığının yanında, 
tatmin etmekten uzaktır. 

Şimdi Maliye Bakanımız, değerli arkadaşı
mız buradan ifade edeceklerdir, 1101 sayılı 
Kanunun tatbikinden sonra, emeklinin al
makta olduğu maaşın % 103 ne yakın bir 
artış müşahade ediyoruz. Doğrudur, ama de
ğerli arkadaşlarım, resmî Devlet istatistikle
rinden anlıyoruz ki, geçen yıl, 1970 yılında 
Ankara'da iki kişilik bir ailenin geçinebilmesi 
için asgari 1 525 liraya ihtiyaç vardır. Bina
enaleyh, bir memurun, 1101 sayılı sayılı Ka
nunun tatbikinden sonra 284 lira alan bir me
murun, bugün 584 lira alması, % 100 ün üs
tünde bir zam alması bugünkü standarda göre, 
bugünkü geçim şartlarına göre bir soyal ada
letin tatbikatı sayılamaz. Evvelâ bu noktayı 
tesbit etmeye mecburuz. 

BAŞKAN — Zamanınız geçmiştir lütfen 
bağlayınız. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

Üste doğru tetkik edilecek olursa; % 70 
gibi bir müktesep hakkın çiğnenmiş olduğunu,, 
nazarı dikkate alınmamış olduğunu esefle gö
rüyoruz. % 48 e kadar düşüyor. Öyle ise.. 

GÜNGÖR HUN (Sakarya) — Nereden bu
lacağız bunu? Hep verelim diyorsunuz. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Onun 
da cevabını vereyim size. 

BAŞKAN — Lütfen cevap vermeyiniz, bağ
layınız Sayın Özdenoğlu. Zamanınız doldu 
efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Devamla) — Eğer 
memurların, emeklinin, Emekli Sandığında 
bulunan 1 200 000 000 liralık alacağı, hakkı 
Hazineye devredilmemiş olsa, Maliye Bakan
lığıma devredilmemiş olsa fazlasiyle karşıla
mak mümkündür. Hesaplan yapılmıştır. 

Tekrar ediyorum, bu parayı, emeklinin hak
kını, lütfedin, emekliye verelim ve bu dâvayı 
elbirliği ile halledelim. Bu memlekette artık 
emekliliği kötü bir kader olmaktan beraberce 
kurtaralım, değerli arkadaşlarım. 

Yüce Meclisi saygılarla selâmlarım. (C. H.P. 
sıralarından alkışlar,) 

BAŞKAN — Sayın Durakoğlu... Yok. Sa
yın ibrahim Cüceoğlu... Yok. Sayın Ekrem 
Kangal... Yok. Sayın Tosyalı... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sa
yın Başkanım görüşmiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Enver Akova... Yok. Sa
yın Vehbi Meşhur... Yok. Sayın ibrahim öz-
türk... Yok. Sayın Ahmet Buldanlı... Yok. 
Sayın Şemsetin Sönmez... Yok, Sayın Cengiz-
han Yorulmaz... Yok. Sayın Turgut Artaç... 
Yok. 

Kifayet önergesi gelmiştir, fakat konuşa
cak- hatib olmadığından kifayet önergesini oy
lamaya lüzum kalmamıştır. 

Buyurun Sayın Bakan. (A. P. sıralarından 
alkışlar.) 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kü
tahya) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Maliye Bakanlığı bütçesinin Umumi heyet
lerde görüşülmesinde bu bütçenin bir kaderi 
vardır. 

Evvelâ, bütçelerin sonunda görüşülen bir 
bakanlık bütçesidir; en son görüşülür. 

ikinci olarak, sanki bütçenin tümü görü-
şülüyormuş gibi görüşülür. 

Üçnücü olarak, sanki gelir bütçesi ile bir
likte g'örüşülüyormuş gibi görüşülür. 

Böyle olduğu için, hem tümü üzerinde gö
rüştüğümüz mevzuları tekrar görüşürüz, hem 
gelir bütçesi üzerinde görüşeceğimiz mev
zuları burada bir defa daha görüşürüz, hem 
de bütçe görüşmelerinin sonunda olduğu için 
bu görüştüğümüz konuları da sathi görüşürüz. 

Bütün bunları dikkate alarak, muhterem 
arkadaşlarımı da uzun konuşmak suretiyle 
sıkmadan, değerli mütalâalarını bu kürsüden 
biraz önce lütfeden saygı değer arkadaşlarıma 
arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Demokratik Parti Sözcüsü Sayın Turgut 
Topaloğlu Arkadaşımız, sözlerinin başlangıcın
da, «Vergi ziyamı azaltacak tedbirleri bulmalı, 
sadece bu hususu mükelleflere bırakmamalı» 
diye bir mütalâada bulundu. Bu mütalâasına 
aynen katılıyorum. Vergi ziyaı ile müessir şe
kilde mücadele edilmesi lâzımdır ve bunun ted
birlerinin de bulunması lâzımdır. Bu tedbirleri 
şu şekilde düşünmek mümkündür. 
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Vergiye mukavemet aktif tarzda olur, pasif 
tarzda olur. 

Vergiye pasif mukavemet: Kanunların boş
luğundan istifade ederek, âdeta kanunların ce
vaz verdiği bir nevi vergi ziyamı temin etmek 
tarzında tezahür eder. Bununla mJücadele etmek 
için, kanunların bu boşluklarını yine kanunlar
la kapatmak lâzımgelir. Bu yola zaman za
man girilmiştir; daha önceki dönemlerde de 
girilmiştir, bundan sonra da bu çeşit kanunla
rın huzurunuzda görüşüldüğünü müşahade bu
yuracaksınız. 

Vergiye karşı aktif mukavemet: Çeşitli yol
larla vergili kaçırmak tarzında tezaihür eder. 
Bunlardan en önemlileri arasında bulunan bi
risi ve başlıcası faturasız alış veriştir. Bunu, 
kontrol etmek suretiyle tesbit edersiniz, arka
daşlarımız temas etti; «Kontrol organlarını kuv
vetlendirmek lâzımdır. Gerek vasıflarını artır
mak, gerek adetlerini artırmak, genişletmek su
retiyle..» diye. Bu mütalâalara da keza iştirak 
©diyorum. 

Vergi ziyaı ile mücadele konusunda Sayın 
Turgut Topaloğlu Arkadaşımıza şunu hatırlat
mak istiyorum. Kendisinin bu konuda mütalâa
ları olduğu için, bu mevzua temas etmek istiyo
rum. 

İşletme Vergisi, vergi ziyaı ile mücadele ko
nusunda atılmış önemli bir adım teşkil ediyor. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütün cezalara, bütün kontrollara rağmen 

kanunların menettiği fiillerin işlenegeldiği 
ve dünyanın her yerinde de bunun böyle olduğu 
aşikârdır. 

Vergi konusunda da faturasız alış verişlerin 
mevcudolduğu inkârı gayri kabil bir husus
tur. Ne yaparsanız yapınız faturasız alış ve
rişi tam önliyemiyorsunu'z. Çünkü, burada malı 
alan perakendeci tüccardır. Malı satan da top
tancı tüccar veya imalâtçıdır, ikisi karşı kar
şıya bulunuyorlar, perakende de fatura kesmek 
mecburiyeti yoktur. Vergi Usul Kanunu başka 
usuller getirmiştir. Böyle olunca faturasız alış 
verişi önlemek mümkün olmuyor, başka bir 
sistem bulmak gerekiyor, işte o sistem pera
kendede, birçok medeni memleketlerde olduğu 
gibi, fiş kesme usulünü yerleştirdbil'irseniz, onu 
ihdas edebilirsiniz, perakende satışlarda fiş ke

sileceğine göre, toptan alış verişlerde de ister 
istemez faturalı muamele yapmak mecburiyeti 
kendiliğinden doğuyor. 

isletme Vergisi, bizim memleketimiz için, bu 
konuda bir başlangıçtır ve atılmış önemli bir 
adımdır, işletme Vergisinde fiş kesmeyi, vergi 
ödeneceği için, kontrol edip temin edebilirseniz, 
gayet tabiî onun toptanı da imalâtçıdan alındı
ğı takdirde, imalâtçıdan alman mal için de fa
tura kesme mecburiyeti hâsıl oluyor . 

İşletme Vergisine şikâyetlerin, daha ziyade 
vergiyi ödiyecek olan mükelleften değil de sa
tıcıdan; malın veya hizmetin satıcısından geldi
ğine dikkat buyuracak olursanız, bu mütalâa
nın ne kadar haklı olduğu anlaşılır. 

işletme Vergisi hakkında evvelce biz şunu 
söyledik, bunu söyledik diyen Millî Güven Par
tisinin sayın sözcüsü Salih Yıldız arkadaşımız; 
«Biz, bu vergi ziyamı önlemez, bilâkis vergi zi
yamı artırır dedik» tarzında mütalâada bulun
du, ve, «İşte tatbikat da bize hak verdi.» gibi 
bir netice çıkardı. 

Muhterem arkadaşlar; 
işletme Vergisi, Aralık ayında 15 gün tatbik 

edildi, Ocak ayında da 1 ay tatbik edildi. Sayın 
Salih Yıldız arkadaşımızın buyurduğu «işletme 
Vergisi, vergi ziyamı enlemiyor bilâkis artırı
yor» şeklindeki bir neticeye varabilmek için her 
halde zaman çok erkendir. 

Yalnız, arkadaşımın iştirak ettiğim bir mü
talâası var bu konu ile ilgili olarak. O da şudur; 
«Bu verginin kontroluna gereken önem veril
melidir, bu verginin kontrolü gayet ciddî bir 
şekilde yapılmalıdır...» tarzındaki mütalâasına 
iştirak ediyorum. Bakanlığımızda bu konu üze
rinde ciddiyetle durulmaktadır. Yeni kontrol 
elemanları, kontrol uzuvları temin edilmekte ve 
teşkil edilmektedir, önümüzdeki aylarda daha 
ciddî kontrollara başlanılacaktır. Halen, gelir 
kontrolörleri bu işletme Vergisinin kontrolun-
da çalışıyorlar. Ayrıca hesap uzmanları ve Ma
liye müfettişleri de çalışıyorlar. Bilhassa büyük 
şehirlerde çok önem arz ettiği cihetle kontrol 
oralara teksif edilmiş, oralarda toplanmıştır. 
Bundan sonra da bu kontrollar daha yaygın 
hale getirilerek gidecektir. 

Bu kürsüden şunu ifade ediyorum; işletme 
Vergisi mutlaka ciddî şekilde kontrol edilecek
tir ve işletme Vergisine riayet etmiyenlere, o 
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kanunda gösterilen muamele mutlaka uygula-" 
nacaktır. 

Sayın Turgut Topaloğlu arkadaşımızın, «iş
letme Vergisi nisbetlerinin yüksek tutulduğu» 
tarzındaki mütalâası da değer taşımaktadır, iş
letme Vergisinin mutedil nisbetli ve yaygın bir 
vergi olması doğru olacaktır, önümüzdeki za
man zarfında bu açıdan değişiklikler yapılması 
gerekecektir. 

Topaloğlu arkadaşımız, bir iddia daha ileri 
sürdü; 

«Her bütçe çıkınca alışılmış şekilde ver
giler getiriliyor, yine de vergiler getirilecektir.» 
dedv 

Bir defa, bütçe çıkınca vergiler getirilmiyor, 
bütçe ile beraber getiriliyor idi. Türkiye'nin, 
geçtiği yıllara bakacak olursak, hakikaten bil
hassa plânlı dönemde; plânın ve programın em
rettiği yatırımların yapılabilmesi için ek finans
man ihtiyacı, ek finansman gereği plânlarda ve 
programlarda her sene gösterilmiştir ve bu ge
reği yerine getirmek için, bu ihtiyacı temin et
mek için de geçmiş yıllarda vergiler getirilmiş
tir. Geçen sene de aynı şekilde vergiler getiril
di. Ben mütaaddit defa beyan ettim, bu sene 
bütçedeki varidat tahminleri, geliı tahminleri 
yeni vergiler getirilmiyeceğine göre yapılmış
tı!*. Binaenaleyh, bütçe çıktıktan sonra da 1971 
bütçesinin finansmanı ile ilgili olarak, ona ek 
finansman kaynağı temin etmek için yeni ver
giler getirilecek değildir. 

MUSTAFA VEDAT ÖNSAL (Sakarya) — 
Belediye gelirleri kanunu gelmiyor mu?... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Arkadaşımız diyor ki, «Belediye ge
lirleri kanunu...» Belediye G-elirleri Kanunu, ge
çen sene, hattâ geçen dönemde Meclislere su
nulmuş bir kanundur. Belediye Gelirleri Kanu
nunu ayrıca konsolide bütçenin finansmanı açı
sından da görmemek lâzımgelir. 

Değerli arkadaşımın şöyle bir cümlesi ol
du, «Sükutu hayale müncer finansman kanun
ları...» 

Finansman kanunları, sükutu hayale falan 
müncer olmuş değildir. Finansman kanunları 
tesirlerini bizim tahmin ettiğimiz ölçüde ve bi
zim tahmin ettiğimiz zamanlama içerisinde gös
teriyor ve bu kanunlara göre yapılan tahsila

tın seyri de son aylarda artarak gidiyor, ki ta-
mamiyle önceden tahmin edilen esaslar dâhilin
de uygulama neticelerini alıyoruz,. 

Vergilerden memnun olanlar, olmıyanlar 
konusu var. 

Muhterem arkadaşlar, 
Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, ^Türkiye 

kalkınmasının temel taşını vergi mükellefi teş
kil eder. Türkiye kalkınmasını vergi mükelle
fine borçluyuz ve vergi mükellefine borçlu ola
cağız. Bu bakımdan, vergi mükellefleri, bilhas
sa vergisini doğru ödiyen vergi mükellefleri, 
Türkiye'nin kalkınmasında katiyen ihmal edil
memesi lâzımgelen çok değerli bir unsurdur. 
Vergi mükelleflerinin bu hizmetlerini burada 
takdirle anmak lâzımgelir. Bu vazifeyi ifa et
meye vesile teşkil ettiği için kendilerine teş-
şekkür ediyorum. 

Gerek Turgut Topaloğlu ve gerekse Salih 
Yıldız arkadaşlarımız ile diğer konuşan muhte
rem C, H. P. sözcüsü arkadaşımızın Personel 
Kanunu ile ilgili mütalâaları oldu. 

Muhterem arkadaşlar, 
Personel Kanunu gayet köklü değişiklik ya

pan bir kanundur. Yıllardan beri alışılmış, bir 
sistem olma niteliğini kaybetmiş eski personel 
bükümlerini bir tarafa bırakan, onun yerine; 
personel meselelerine değişik açıdan bakan ve 
personelin randımanını, müessir şekilde çalış
masını artırmak için neler yapmak lâzımdır, 
bunları düşünüp, bunların tedbirlerini içinde 
topîıyan bir reform kanunu tarzında Meclisle-
rimisce kabul edilmiştir. Fevkalâde köklü > ve 
personel gibi fevkalâde hareketli, 800 000 adedi 
aşan bir zümreyi ilgilendirdiği için Personel Ka
nununun tatbiki kolay değildir ve dünyanın 
hiç-bir memleketinde de personel kanunlarının 
tatbiki kolay olmamıştır. 

Personel kanunları, Meclisler tarafından ka
bul edilir edilmez meselesi biten kanunlar içe
risinde değildir. Personel kanunlarının tatbi
katı uzun yıllar devam eder, meseleleri uzun 
yıllar devam eder. 10 - 15 yıl içerisinde kema
liyle personel kanunları tatbik olunur ve bu 
müddet içerisinde oturur. 

Bizim Personel Kanunumuz da Aralık ayın
dan bu yana tatbik edilmektedir ve aradan ga
yet kısa bir zaman geçmiştir; bunun tatbika-
tiyle ilgili olarak. Hitabettiği meselelerin vü-
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satini düşünecek olursanız, Personel Kanunu şu 
ana kadar başarı ile uygulanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
N© çabuk unuttuk; Maliye bu parayı tediye 

edemez, Hükümet bu parayı tediye edemez, di
ye gayet esaslı şüpheler vardı. Memurların 
gönlünde, memurların zihninde de; acaba biz 
bu paralan alacak mıyız, hakikaten Aralık ayı 
geldiği zaman bu tediye bize yapılacak mı, diye 
esaslı şüpheler vardı? Bildiriler neşrediliyor
du; Personel Kanunu mutlaka uygulanmalıdır 
1 Aralık'ta, diye. 

Kanun 1 Aralık'ta uygulanmıştır ve bu para 
aksamadan Hazine tarafından tediye edilmek
tedir. Evvelâ bu uygulamayı başarılı bir uygu
lama olarak görmek lâzımgelir. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, 
Personel Kanunundan hiç kimse memnun de

ğil, tarzındaki iddiada asla hakikat yoktur. 
Personel Kanunundan çok memnun olanlar var
dır, fakat Personel Kanunundan memnun olan
lar evvelce ne ıstıraplarını duyurabiliyorlardı, 
ne de şimdi memnuniyetlerini duyurabiliyorlar. 
Kim ki, Türkiye'de bir teşkilâtın başına geçmiş
tir, memnun oldukları hususları değil de, mem
nun olmadıkları hususları ifadede kendisini va
zifeli saymaktadır, Türkiye'de. 

Şimdi, Personel Kanunundan şikâyetler mu
ayyen bir zümreden gelmektedir. Bu şikâyetler, 
evvelce çeşitli vesilelerle «gemisini kurtaran 
kaptan» esprisi içerisinde çeşitli yan ödemeler 
almış olan ve Personel Kanunu ile bu yan öde
meleri kaldırılan o muayyen zümreden gelmek
tedir. Küçük memurlardan asla gelmemekte
dir. 

İLYAS KILIÇ (Samsun) — Yine yan öde
meler yapılacak. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Biraz sonra geleceğim, yan ödeme me
selesine. 

Simidi, bu küçük memurlar içerisinde, kimse
nin tesiri altında kalmaksızın, tamamen içinde 
duyduğu memnuniyet hissini zaptedemeyip bu
nu ifade etmek için Maliye Bakanına gönderi
len mektuplar vardır, Maliye Bakanına gönde
rilen telgraflar vardır, onlardan birkaç tanesini 
okuyacağım: 

Mektubun tarihi 16 . 1 . 1971. 
«Çok Sayın Maliye Bakanımız, Emekli ve 

Personel Kanunu ile Türk memuruna yaptığı

nız büyük hizmet asla unutulamaz. Bizler size 
müteşekkiriz. Her ne kadar ufak, tefek hata
lar görülüyorsa da, düzeltileceğinden emin bu
lunmaktayız. Bütün memurlar Kanundan mem
nun, ama bağırmalar, daha çok almak istediği-
mizdendir. Allah sizden razı olsun. Size haya
tınız boyunca sıhhat ve başarılar diler, saygıla
rımın kabulünü arz ederim. 

Mesut Bilecikli, 
Bursa Teknik Ziraat Müdürlüğünde me

mur.» 
«(Sayın Bay Mesut Erez, Maliye Bakanı, 

5 . 1 . 1971 
1971 yılını Personel Kanununa göre anaaş 

aldım - cümle böyle olduğu için aynen okuyo
rum - Hakikaten bu kanun bana rahatlık ve fe
rahlık getirdi. Her memur vicdanî düşünse, böy
le olması iktiza eder. Onun için ilk Personel Ka
nunu tatbikçisi olarak zatıâlinizi en derin say
gılarımla tebrik eder, muvaffakiyetler temenni 
ederim. Hürmetkarınız. 

tSiirt, Şirvan Tapu Memuru Albbas Sait 
Mendi.» 

Şimdi, yine aynen okuyorum, muhterem ar
kadaşlar : 

«20 nci asrın büyük Devlet adamı Sayın Me
sut Erez,..» («Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz bu iddiada değiliz, ama mektup böyle 
yazılmış. (Gülüşmeler) 

«..Biz memurları koruyucu Personel Kanu
nunu cesaret ve maharetle tatbik ettiğiniz refor
munuz için, hiçbir Devlet büyüklerine nasibol-
mamıştır, ben ve bütün daire arkadaşlarım, za-
tıâlilerine minnettarız. Türkiye Cumhuriyeti ve 
Hükümeti devam ettikçe şerefli isminiz saygı 
ile anılacağına tereddüt edilemez. Bu vesile ile 
mübarek Kurban Bayramınızı kutlular, uzun 
ömürler dileğinde bulunur, hürmetle elleriniz
den öperiz. 

iSüleyman Erdoğan, 
özel idare Gelir Mümeyyizi, 
Maraş». 
IŞimdi, muhterem arkadaşlar, bu mektupları 

taaddüdettirmek mümkün. Bunların içerisinde; 
resmini evinin içerisine astığını, bu resmi kimse
nin indiremiyeceğini ifade eden memurlar da 
vardır. Ben bunları şunun için burada okudum : 

Hiç kimse memnun değil iddiası var ya, bu, 
hakikat ifade etmiyen sözdür. Küçük Devlet 
memurları; bilhassa evvelce hiç yan ödeme ala-
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mamış, maaşı ile kifafı nefsetmiş, sesini duyura-
mamış küçük Devlet memurları bundan mem
nundurlar ve bu, sosyal adalet ilkelerine uy
gundur. 

Şimdi, yan ödeme meselesine geliyorum. De
ğerli arkadaşım Şinasi özdenoğlu da burada 
ifade etti. iŞu havayı bütün gayretlerine rağ
men silmeye muvaffak olamadım; yan ödeme 
konusunda her kim ki baskıya geçti, eyleme geç
ti bir tâviz almıştır... 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Polisler, aldı. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu iddiada asla hakikat payı yoktur. Bu
nu açıkça buradan teshit ediyorum; kim almış
sa bunun kanuni mi, değil mi olduğunu münaka
şa etmeye de hazırım. Polis meselesine de gele
ceğim, biraz sonra. 

Şimdi, muhterem arkadaşlar, 
'Sayın ISakıp Hiçerimez arkadaşımız bunun 

mütehassısıdır, gayet iyi bilir. 1327 sayılı Ka-
/nunda bir 20 nci madde varadır, bir de yan öde
meleri mümkün kılan, meselâ fazla çalışma ile 
ilgili 178 nci madde vardır, işgüçlüğünü, iş ris
kini ifade eden ek 71 nci madde vardır. 

Şimdi, içgüçlüğü, iş riski, fazla çalışma ücre
ti ve tedarik güçlüğü tarzında verilecek yan 
ödemeler herkese verilecek değildir. Bu yan 
ödemeler, kanunun esprisi dâhilinde kalanlara 
verilecektir; kanun esprisi dâhilinde faaliyette 
bulunanlara verilecektir. Yan ödemelerin veril
mesi şöyle bir formaliteye bağlı; bütçe kanunla
rında gösterilecek, bütçe kanunlarına eklene
cek ve yönetmelikler çıkacak. 20 nci madde di
yor ki, işte bu yan ödemeler çıkıncaya kadar 
eski yan ödemeler eski kanuna göre, eski tüzü
ğe göre ve eski yönetmeliğe göre verilmeye de
vam olunur. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Ama o madde tatbik edilmiyor. 

MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu madde tatbik ediliyor ve tatbik de 
edilecektir. 

Bu maddeyi nasıl uyguladınız?.. 
Şimdi, muhterem arkadaşlar, dikkat buyur

manızı istirham ediyorum. 857 sayılı Kanuna 
göre ItaJtMc edilmedi, iddiası şuradan i/Hetrl ge-
Clliyıoac : 

Muhterem arkadaşlar, 20 nci maddede, es
kiden -mıevcult foültün yan ödemeler yönetme^ 
Ülkler yapılıncaya kadar seyyanen devam öder, 
mânası yokta . Bu mıaddede ancak şu ödeme

ler devam eder mânası varıdır : 657 sayılı Kanu
na göre, 1327 sayılı Kanuna göre verilecek bir 
yan ödeme bulunacak, yani bu yeni kanun 
bir yan ödemeyi derpiş edecek, öngörecek, 
o takdirde bu kanuna göre verilmesi mümkün 
olan yan Ödemeye tekabül eden yan ödeme, 
20 nci maddeyö göre verilir. Zaten verilmıesSj 
mümkün olmıyan, binaenaleyh, yönetmeliği
nim çılkması mümkün lotayan bir yan ödemeyi 
20 nci maddeye göre veremezsiniz. Ancak, 
657 sayıâi Kanuna göre mıülmkün olan yan 
ödemeyi verirsiniz. 

Geliyoruz şimdi polis meselesine : Fols ne 
alır? Pols fazla çalışma ücreti alır, eski hü
küm. Pols tayın bedeli ahr, eski hüküm. 657 
sayılı Kanunda yiyecek bedelinin verilmesine 
dair maJdde vardır. 657 sayılı Kanunda fazla 
çalaşjma. ücreti verileceğine dair madde vardır, 
20 nci maddeye göre verilmiştir. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Devlet Demiryolları, Adapazarı İtfaiyesi... Bun
lar neden aynı haklardan istifade etmiyor? İs^ 
tanbufl itfaiyesinin iaşe bedeli?.. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devana 
la) — Şimdi, aynı haklardan istifade etmesi lâ-
zımgelen herkes edecektir. Bunu zamanla, hem 
de kısa zamanda göreceksiniz. Yalnız ben bu
rada şunu arz etmek isliyorum : Burada mühim 
olan şeyi hani herkes ilsitâfade ediyor, esM yan 
ödemeler ayniyle devam ediyor, iddiasıdır. 
Bunun vâridolmaJdığiM ben anlatmak işitiyorum. 

Huzurunuzda Maliye Bakanınız olarak mil
let kürsüsünden yeniden beyan ediyorum. Ka
nuna uygun düşmi(yenf hiçbir yan ödeme ey
lemle, protesto ile, baskı ile verilmemiştir. (A. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Polislere, siyasi baskı ilö verlırişltir. (A. P. 
sıralarından «Allah Allah» sesleri), («Polsier 
Gâvur mu?» sesleri) Siain aklınız ermez. 

ORHAN CEMAL FERSOY (felfcanbul) — 
Türkiye Cumhuriyetinin polisi, tabiî verilecek
tir. 

BAŞKAN — Bujyurun iSayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Şimdi, muhterem arkadaşlar, ben eğer 
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huzurunuzda, kanuna uygun düşımliyen hiçbir 
yan ödem© her hangi bir tesir altında kalına
rak verlillmeımiiştir, 'diyorsam, muhterem arka
daşlarımın 'bumdan memnun olmaları lâzımıgıeMr. 

Polislere verilen yan ödeme kanuna uy
gundur, bunu arz ettim. Fazla çalışma ücretini 
fou kanun derpiş ediyor, verilecek. Yiyecek be
delini bu kanun derpiş ediyor, verilecek. Polis 
de bunu eskiden alıyordu, 20 nci madde de, es
kiden alınanların verilmesini öngörüyor, bu da 
veriliyor. Hariç kalanlar, bu suretle alamamış 
bulunanlar vardır. Bunların da formalitesi ye
rine getirilmek üzeredir. Bunlar da verilecek
tir. 

Bir kusurumuzu itiraf ediyorum, bu kürsü
den. Eğer 1 Aralık 1970 tarihinde bu kanunun 
Tmtün maddelerini kemali ile uygulıyacak de
recede hazırlıklı olabilseydik ve o formaliteleri 
yerine getirebilseydik, yan ödemeleri hallet
seydik, yönetmelikleri çıkarabilseydik bunla
rın hiç birisi olmıyacaktı ve hiç kimse bu ko
nuyu istismar edemiyecekti, ama yetişememi-
§iz. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, 
Burada sözcü arkadaşlarımız devalüasyon 

konusuna temas ettiler. Elbette temas edilecek. 
Geçtiğimiz yılda yapılan gayet önemli operas
yonlardan birisi devalüasyondur. Arkadaşlan-
tmız bu konudaki mütalâalarını elbette söyliye-
ceklerdir. Biz de bunun cevabını vermeye çalı
şacağız. Bir defa şu noktadan hareket etmek 
lâzımgelir. 

Bir ekonomide devalüasyon yapılmasını ge
rektiren şartlar mevcut ise devalüasyon yapı
lır. Bu şartlar mevcudolduğu halde devalüas
yon yapılmaması ve devalüasyon yapmamakta 
ısrar edilmesi, o ekonomi için zararlı olur. Ben, 
devalüasyon konusunda dört saat beş saat ko< 
nuşurum, ama bu yolu tercih etmiyorum. Ana 
hatlariyle birkaç noktaya temas edip, bahsi bu
rada (bitireceğim. 

Arkadaşlar, 10 Ağustos tarihinden önce 
Türk lirasının resmî kuru 9 lira idi, fakat fiilî 
kuru 9 lira mıydı? Değildi. Hattâ mevzuatla 
tesbit edilmiş bulunan seyahat kuru vardı, 13,5 
lira idi. işçi dövizi vardı 12 lira idi. Turist dö
vizi vardı 12 lira idi. Şu halde, devalüasyon, 
bir mânada, fiiliyatta olan değeri tescil etmek, 
tesbit etmek gibi bir noktaya gelmiştir. Para

mızın fiilî kuru ile resmî kuru arasında bu de
rece farklılık olursa elbette ki, döviz kaçakçılı
ğı da olur. Döviz kaçakçılığını ne kadar mene-
derseniz ediniz, ne ceza koyarsanız koyunuz bu 
fark mevcudolduğu müddetçe döviz kaçakçılığı 
mümkündür ve vâkıdır. Şu halde, evvelâ bu 
noktayı göz önünde bulundurmalı. 

ikinci nokta; Millî Güven Partisinin saym 
sözcüleri gerek komisyonda, gerek Senatoda 
bunu ifade etmişlerdir. Destekleme mubayaası 
konusunda, zirai ürünlerin çiftçinin elinden de
ğeri pahasına alınması konusunda; artık fiyat 
artıramaz duruma girmişsiniz. Çünkü bu ihraç 
mallarının Türkiye'deki fiyatı ile dışardaki fi
yatı karşılaştırıldığı zaman, dışardaki fiyatla 
ihracedecek olursak, bunlum zararına ihrace-
dilmesi gibi bir durumla karşıkarşıya gelmiş
tik. Buna rağmen, fivatı artırınız, destekleme 
mubayaası için değeri fiyatı veriniz dediğiniz 
zaman aradaki farkı nereden teırin edeceksi
niz? Bütçeden temin edeceksiniz. Bütçeler, bi
raz önce ifade buyurduğunuz gibi, açık vererek 
geliyor, bu mümkün değil. 

AHMET SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — 
Emekli Sandığı sağolsun... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Emekli Sandığı konusuna da biraz 
sonra geleceğim Sayın Hiçerimez. 

Şimdi, böyle olunca, kalkınmanın yükünü 
ne yapıyorsunuz? Kalkınmanın yükünü, zirai 
mahsul elde eden çiftçinin omuzlarına yüklü
yorsunuz; öyle bir durum hâsıl olmuş. Bunu 
düzeltebilmek için devalüasyon zaruri idi ve 
devalüasyondan sonra ancak tatoan fiyatlarını 
önemli derecede yükseltme imkânını bulabilir
siniz. 

Bir başka noktaya temas edeceğim. Geçen 
senenin bütçesi burada müzakere edilirken çe
şitli hatipler temas ettiler, dediler İd, «Merkez 
Bankasında rezervleriniz yoktur, rezervleriniz 
nakıstır. Merkez Bankasında 300 milyonluk ta
lep transfer beklemektedir.» Gayet ciddî şekil
de tenkid ettiler. Maliye Bakanınız olarak çı
kıp da bu doğru değildir diyemedim, çünkü bir 
vakıa idi. 

Peki, transferler Merkez Bankasında bir yıl 
beklerse ne olur? Eğer, ithal edilecek olan bu 
mal yatırım malıysa, yatırım yapılamaz. Ham
madde ve yardımcı maddeyse, fabrikalarınız 
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Hammadde bulamadağı i§in tam kapasiteyle ça
lışamaz, Devalüasyon kararlarından sonra Tür-
Mye^oin 400 milyon livarında brüt rezervi, 
7® - 80 milyon oivarmda net rezervi olmuştur 
ve Merkez Bankasında transferler günü günü-
j&e yapılar &ale gelmiştir, Su bakımdan da de-
^alüas^öa Türkiye %în faydalı bir operasyon 
uiLmîg&ur. 

Bir hustısa daha işaret etmek iâtîy©rum. İş-
rçi dövisinî 13 liraya alıyor, 9 liraca ithalâtçı-
;ya Geriyorduk, ithalâta $rim M veriliyordu? 
^ y ı r , ama dövizm resmî kuruyla, fiilî kuru 
arasındaki fark ibu&a icabettiriyordu. Bunu 
müdafaa etmek atf&mkün değildir. Devalüasyon 
bu muamele^ de nihayet vermiştir. 

Ar&aaşlarımın haklı oldukları bir nolîta var 
'Sayın Başkan. Aî&adaşlarlm dediler ki, «fiyat 
'istikrarını ^eıam edemezseniz, 'devalüasyondan 
beklenen &%Meeİer hâsıl olmaz.» Tamamen işti
rak edtyörnm. «Fiyat istikrarını temin etmek 
ti$& de Mtçelerin açık olmaması lâzımgelir» de-, 
«dileı** Tamaı»6n katılıyorum. 

«DevaHfaisyon kararından sonra fiyatlar bek
lenenden çok fazla artmıştır» tarzındaki müta-
4ââ^, hakikat payı yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yıllardan beri tazim kullanılagelen fiyat en

dekslerimiz var. İler sene değerli sözcü arka
daşlarımız b& fiyat endekslerini ele alıp; «iş
te, fiyaitl&r yüzde 6 artmıştır, - geçen sene söy-
•eldiler* bu endişe vericidir.» Ben katıldım, 
•4ve&, 

«istikrarın sımrmdadır, nispî fiyat istikra
rının sınırındadır, ama yüzde 0 fiyat iartışı 
küçümsenecek bir artış değildir» dediler. Doğ
rudur. 

Yıllar itibariyle de fiyat artışlarına bakabi
liriz; Türkiye'de ortalama yüzde 4 ilâ 5 civarın
da bir fiyat artışı plânlı dönemde olmuştur. 
Devalüasyondan sonra fiyat artışı kaç olmuş
tur?.. Aym endekslere baktığımız zaman, 1970 
yılı 12 ayımn ortalaması yüzde 6 lik bir fiyat 
iartışı olmuştur. Bu, ortalama fiyat artışıdır. 
Şu veya bu malın fiyatında fazla artış olabilir 
gayet tabiî. Onun kendisine göre bir hususi
yeti vardır veya suni şekilde artırılmıştır, ola
bilir, ama genel fiyat endeksindeki, toptan eş
ya fiya#armdaki genel endekste artış yüzde 6 
dır, 

Şimdi burada bu sene yüzde 6 dır-, önümüz
deki sene için biz şunu söyledik, devalüasyon 
operasyonundan sonra fiyatlarda yüzde 6, yüz
de 10 civarında fedr artiş normal addedilebilir. 
Bunun üstündeki fiyat artışları suni fiyat artış
larıdır, $uni İifak artışlarına karşı ekonomik 
tedbirler aBnmâk suretiyel mücadele edilecek
tir-» Bunu mütaaddit def a söyledim; ekonomik. 
tedbirlerle mücadele ettik, mücadele ediyoruz. 
Bundan sonra da, suni fiyat artışlariyle ekono
mik tarzda mücadele edeceğiz. 

Ekonomik tarzda mücadele edeceğiz derken, 
millî korunma devrini tahattur buyurmanızı 
istirham ediyorum. Millî korunma mevzuatı 
fevkalâde şiddetli cezalar getiriyordu. Buna 
rağmen, fiyat artışları önlenememiştir. Bu bir 
arz ve [talep dengesidir; talep fazla olur arz 
noksan olunsa elbetteki eşyanın fiyatı, malların 
fiyatı, hizmetlerin fiyatı artar. 

Şimdi burada, fiyat artışlariyle mücadele ko
nusunda bir taraftan talebi kısıcı tedbirler ala
caksınız, diğer taraftan üretimi artırıcı tedbir
ler alacaksınız. Devalüasyondan sonra ihraca
tın büyük ölçüde artacağını, Türkiye'nin dış 
ticaret muvazenesinin hemen dengeye kavuşaca
ğını kim iddia etti?.. Devalüasyon, istikbale 
dönük bir operasyondur. Devalüasyon, gayet 
dikkatli şekildi yan tedbirleriyle birlikte taki-
bedildiği takdirde, istikbalde dış ticaret dengesi 
üzerinde müsbet tesirler icra eder. Bu da zaman
la olur ıdiye, (birçok defa ifade ettik. Altı ay ön
ce devalüasyon yapacaksınız, altı ay sonra da 
dış ticaret dengeniz dıiizelivereeek... Dünyanın 
hiç bir yerinde Ibu görülmemiştir, mümkün de
ğildir. Arkadaşlarımın dedikleri doğrudur; fi
yat istikrarının korunması lâzımdır. Bizatihi de
valüasyon, fiat istikrarının koruaumasııyle ilgili 
şu iki hususu sağlamıştır: 

Bir; ithalât imkânları getirmiştir. Bu ithalât 
imkânları mal yokluğunu önler. Mal yokluğu ön
lenince, yeteri kadar mal bulununca, arz artar. 
Binaenaleyh, fiat istikrarına müsbet tesiri Var
dır. 

ÎM; hammadde ithalâtını, yatırım ithalâtını 
teminat altına aldığı için, üretimi artırıcı tesiri 
vardır. Bu suretle de fiat istikrarını temin edi
ci hassası mevcuttur. 

Şimdi bir de devalüasyonla ilgili olarak, 
bütün sözcü arkadaşlarımızın da üzerinde dur
dukları, dış borçlar meselesi vardır. 
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«Dış borç yükü aıifemıştır..» Dış borç yükü 
artımıyacaktır diye !bir şey söylemek mümkün 
değil. Gayet tabiî devalüasyonun mahiyetinde 
"bu vardır; (paranızı devalüe ederseniz dış borç 
yükü artar,. Dolar olarak değişmez, döviz olarak 
miktarı değişmez, ama Türk lirası yükü artar. 
Türk lirası karşılıklarını bütçeye koymak sure
tiyle ödeyeceksiniz. Türk lirası karşılıklarını 
bulursanız, devalüasyonun müspet tesirleri hâ
sıl olur; bütçe gelirlerimiz artarsa mesele yok
tur. 

Muhterem, arkadaşlarım; 
(Duş borç meselesi, üzerinde çok söz söyleme

ye müsait bir konudur, uzun (boylu söz söyleme-
bilir. Türkiye, niçin dış banca müracaat edi
yor? Yeni de etmiyor, gelmiş geçmiş bütün hü
kümetler kredi alma, duş tediye vasıJtası tedarik 
etme çabası içerisinde olmuşlardır ve bu yolda 
büyük gayret ısarfetbmişlerdir. 

!Bu niçin böyle olmuştur? Sebebi gayet basit; 
Türkiye az gelişmiş bir memlekettir, Türkiye 
ekonomik kalkınmasını |yapabilmk için yatırım 
ithalâtı yapmak mecburiyetindedir. Bu ithalâtı 
finanse etmek için de «dış tediye vasıtalarına, 
'dövize ihtiyacı varıdır. Eğer, kemdi ödeme den
geniz size bu dövizi temin etmiyorsa iki şıktan 
birisini tercih edeceksiniz; ya kalkınmadan vaz-
geçecksimiz, ya borçlanmadan. Türkiye Hükü
metleri kalkınmadan vazgeçmeyip borçlanmayı 
tercih etmişleridir. ÛBu dış borçlanma da müsait 
şartlarla olsun, müsait vadelerle olsun, müsait 
faizlerle olsun diye büyük çaba sarf etmişlerdir; 
simidi de aynı şekilde igayret ısarfediliyor. Dış 
borçlanmanın mahiyeti budur, ama, temennimiz 
Türkiye'nin birgün dış borç almıyacak bir eko-
momik kalkınma seviyesine ulaşmasıdır. Bunun 
için çalışmamız, çok çalışmamız lâzımdır. 

Devalüasyon konusunu kapatmadan önce, 
«Hükümet, devalüasyonla birlikte kendisi zam 
yaptı» iddiası vardır. Devalüasyonu takibeden 
günlerde bu iddia çok ileri sürülmüştür. Sayın 
Turgut Topaloğlu arkadaşımız bu iddiayı bugün 
de kürsüye getirtmiştir. 

Devalüasyonun akabinde neye zam yapıldı?.. 
Arkadaşımız bunları zikretti; akaryakıta, şekere 
yapıldı. 

EKREM DİKMEN (Trabzon) — Basmaya, 
(kaput bezine yapıldı; köylü kullanıyor. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Ona bilâhteıra geleceğim. Devalüasyonu ta
kibeden günlerde yapılmadı. O daha sonra ya
pıldığı için, ona sonra geleceğim. Çünkü, bun
lar devalüasyon kararıyla birlikte yapıldı. 10 
Ağustos günü akaryakıt ve şekere zam yapıldı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, akaryakıt konusunda şöyle düşünme

miz lâzımdı; Türkiye akaryakıtını ken'disi istih
sal etmiyor, kendi kuyularından çıkarmıyor, bü
yük bir kısmını dışarıdan ithal ©diyor. Devalüas
yonla dışarıdan ithal edilen her malın fiyatı, 
devalüasyonla nispetinin tesiri derecesinde yük
selir. Binaenaleyh, akaryakıt Türkiye için gayet 
önemli bir maddedir, akaryakıt fiyatlarının yük
selmesi normaldir. 

Ayrıca, akaryakıt fiyatlarının yükselmesin
de iki unsur vardır: Birisi, devalüasyondan mü
tevellit yükselme, diğeri vergiden mütevellit 
yükselme. Ben her hâdiseye doğru açıdan yak
laşmak istiyorum. «Vergiyi nliye artırdınız?» me
selesi Vardır. «Yükselseyidi, ama devalüasyonun 
tesiri nisbetmde yükselsrydi» diyebilir arkadaş
larımız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Vergiyi de koymak zarureti vardı. Biraz 

önce sözcü arkadaşlarımız işaret buyurdular; 
bütçe açık olduğu takdirde) devalüasyondan 
sonra finansmanına gittiğiniz takdirde ekonomi
nin istikrarını tutamazsınız, devalüasyonun müs
pet tesirlerini temlin edemezsiniz. 1970 bütçe
sinin açığını temin bakımından akaryakıta bir 
vergi konulması da gerekiyor idi. Bu da, tama
men devalüasyonun müspet etkisini elde tutmak 
açısından alınmıştır. 

Şimdi geliyoruz şeker meselesine. 
Muhterem arkadaşlarım; şeker için de şöyle 

düşünmeniz gerekir: Bir mamulün hammadde
sine zam yaptığınız zaman, panciar fiyatını 14 
kuruştan; yıllarca yükseltilmemiş pancar fiya
tını 14 kuruştan 20 kuruşa çıkardığınız zaman 
elbetteki şekere bu tesir edecektir. Eğer, pancar 
fiyatını çıkarttınız da şeker fiyatını yükseltme
diniz veya yükseltmeseydik - böyle tenkitte bu-
lunsaydınız - bu tenkid yerinde olurdu. Mademki 
hammaddesi yükseldi, mamul de yükselmek ge
rekir; er veya geç yükselmesi gerekir. 

İSFENDİYAR ÇAKIROĞLU (Trabzon) — 
Pancar toprak altında. 
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Evet, pancar da müstahsilin elinden çık
mamış idi. ( 

Şimdi, diğer arkadaşlarımızın temas ettiği 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin mamüllerilyle il
gili hususlara geliyoruz. 

Arkadaşlar; İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
bu mamulleri için sarf ettiği paralar devalüas
yon operasyonundan sonra artmıştır, yani mas
rafları artmıştır. İthal edilen mal varsa, ithal 
edilen malın fiyatı artmıştır. Kuvvei muharrike 
olarak kullanılan akaryakıtın; Fuel - Oil'in fi
yatı artmıştır. 

JŞimdi, mamulün bünyesindeki hammaddenin 
fiyatı artacak, genel giderlerden maliyete giren 
hisse artacak, ama mamulün fiyatını aynı tuta
caksınız... Bu demektir ki, bu müessese zarar
la çalışsın, zarar etsin, (bu zararı >da bütçeden 
karşılayınız. Ya bütçe açığını tercih edeceksiniz, 
ekonominin istlikrarını temin etmekten vazgeçe
ceksiniz, bütçe açığı yoluna gideceksiniz yahut-
ta mamulünü artıracaksınız, fiyatını artıracak
sınız. iktisadi Devlet Teşekkülleri mamulleri
nin fiyatlarının artırılmasının da sebebi budur. 

" Muhterem arkadaşlar; 
Şimdi, Türkiye ekonomisi, devalüasyon ka

rarlarımdan sıonra, ihraç dövizinde doların kuru 
9 liradan 15 liraya çıktığı için, evvelce ihracat 
dövizi 9 i le çarpılarak Türk Lirasına hâsılı bulu
nurken, bu kere 15 ile çarpılacak Türk Lirasına 
hâsılı bulunacağından, bu miktardaki fiyat artı
şından sonra dahi ihracat kârlı hale geliyor. 

Bir de, Sayın Topaloğlu Arkadaşımız, «Gelir 
dağılımı için hiç çaba sarf edilmiyor» gibi bir 
söz söyledi. 

Muhterem arkadaşlar; gelir dağılımı konu
sunda evvelâ taban fiyatlarını artırmak suretiy
le Türk köylüsünün mahsulü değeri pahasına 
alınırken, o nüfusa munzam gelir değmiş olması, 
gelir dağılımını müspet şekilde etkiler. 

Personel Kanunu ile yüzde 10 - 15 avanstan 
bu yana zam görmemiş ve fakat fiyatlar yüz
de 4 ilâ yüzde 5 civarında artarak devam etmiş 
olması dolayisiyle, bilhassa yan ödemle alamıyan, 
maaşından başka hiç bir şey alamıyan küçük 
memuru düşünürseniz, Personel Kanunu da o 
memuru yukarıya kaldırdığı için, sosyal adalete 
uygun bir muamele yapılmıştır ve kamu harca
malarından o kısma, o küçük memura önemli 

ölçüde transfer yapılmıştır. Bu da sosyal ada
let ilkelerine uygundur ve gelir dağılımına da 
müspet şekilde tesir eder. 

Şimdi, devalüasyonla ilgili sözlerimi de bağ
lıyorum. 

Muhterem arkadaşlar; devalüasyon karar
larından sonra, Personel Kanunundan sonra, ver
gi kanunlarından sonra Türk ekonomisi yeni bir .-
düzeyde istikrar bulacaktır. Eski hale göre niü-
talâada bulunmak yanıltıcı olur. 

Arkadaşımız «Kalkınmanın yükünü bugmu 
kü nesile yüklemek mümkün müdür?» diye bir 
sual sordu. 

Muhterem arkadaşlar; kalkınmanın yükünü 
sadece yaşıyan nesillere yüklemiyoruz. Biraz 
önce de arz ettiğim; borçlanmadan bahset
tik. Arkadaşlarımız borçlanmadan şikâyet etti
ler. Borçlanma, kalkınmanın yükünü istikbalde
ki nesillere dağıtan bir muameledir. Binaena
leyh, kalkınmanın yükünü sadece yaşıyan nesil
ler taşımıyor. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmıyan sayın üye 
varsa, lütfen oyunu kullansın efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. '•'•"& 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Salih Yıldız arkadaşımızın mü
talâaları arasında iştirak ettiğim kısımlar çok
tur. Saym Salih Yıldız arkadaşımız vergi daire
lerinin yeni ihtiyaçlara göre yeni iş hacmına 
göre düzeltilmesi, yeniden organize edilmesi lâ-
zımgeldiğine işaret etti. Ben de aynı fikirde
yim. Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır, 
yapılmaktadır. 

Arkadaşımızın katılmadığım bir cümlesi ol
du; gelişigüzel birtakım zam ve vergilerden 
bahsetti. Geçen sene çıkarılan vergi kanunları 
asla gelişigüzel çıkartılmamıştır. Bunların ana-
fikrini her zaman, her yerde müdafaa etmek 
mümkündür. Tatbikatta bâzı aksaklıkları ol
muşsa; bunları idari yollarla düzeltmek müm
künse idari yollarla, kanun yoluyla düzeltmek 
gerekiyorsa kanun yoluyla düzeltilecektir, diye 
beyanda bulundum. 

Bu kanunların anafikri; ödeme gücü olan
dan, ödeme iktidarı olandan vergiyi almak, 
ödeme gücü olmıyandan vergiyi alma
mak noktasına dayanıyor, k i bunu her zaman 
müdafaa etmek mümkündür. 

Şimdi, emekli konusuna geçmeden önce, ar
kadaşlarımız dediler ki, «Para darlığı vardır.» 
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Muhterem arkadaşlar; Türkiye ekonomisi

nin kaderidir; hem enfilasyonist baskılardan 
bahsedilecektir Türkiye ekonomisi için, hem de 
para darlığından bahsedilecektir. Bu bizim eko
nomimizin bünyesinden neş'et eden bir hususi
yettir. 

Ancak, bu son aylarda para darlığından 
bahsetmek mümkün değil, likidite noksanından 
bahsetmek mümkün değil. 1970 Temmuz sonun
da mevduat 20 283 000 000 dan, Şubat ayında 
23. 351 000 000 a çıkmıştır; mevzuattaki artış 
yüzde 15,1 dır. 

Krediler Temmuzda 20 228 000 000 dan, 
1571 Şubatından 22 863 000 000 a çıkmıştır; 
kredilerdeki artış da yüzde 13 tür. 

Şimdi, emekli konusuna geliyoruz. Bu konu 
önümüzdeki günlerde yüksek heyetinizde bü
tün teferruatiyle müzakere edileceği için, bunu 
uzunboylu burada anlatmıyacağım. Yalnız şu 
noktalan, hem kamu oyuna iletebilirim düşün
cesiyle hem de ananofctalan teşkil ettiği için 
burada arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Emekli konusunda halledilmesi lâzımgelen 

nokta şudur: Emekli aylıkları çalışılırken alı
nan aylıktan fazla mı olmalı, emekli aylıkları 
çalışılırken alınan aylığa eşit mi olmalı, emek
li* aylıkları çalışılırken alınan aylıktan biraz 
noksan mı olmalı? Bu tercihi yapmak lâzım. Bu 
konuyla* ilgili Hükümet tasarısı emekli aylık
larının çalışılırken alman aylıktan bir miktar 
noksan olması tercihini yapmış ve o şekilde 
Meclise sevk edilmiş olan bir taşandır. Şimdi, 
bu tasan ile emeklileri mağdur ediyorsunuz tar
zında bâzı iddialar oldu. Bu varit değildir. Bu
nu şu şekilde kısaca anlatmama müsaade buyur
manızı istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 1101 sayılı Kanun, 
1 . 3 . 1969 tarihinden önce bağlanan emekli 

a y t # ile» 19fÖ yılında mevcut emekli aylıkla
r ı m bir zam yapmıştır ve bunun uygulaması, 
yükseltme muameleleri 1970 yıünda dahi ta
mamlanamamıştır, devam ediyor. Yani, 1969 -
10W£ yıUarmda emekli aylıklan 1101 sayılı Ka
nun ile yüzde 40 nisbetinde bir zam görmüştür. 

BAŞKAN — Oylama işlemi bitmiştir, kupa
ları kaldırınız. 

M&EİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla)— Bâzı misaller zikredeceğim: 

Birinci derece emekli aylığı 1101 sayılı Ka
nundan önce 1 350 lira idi, 1101 sayılı Kanun
dan sonra 1 890 lira olmuştur. 

Hükümet tasarısının Bütçe Komisyonunda 
aldığı şekil ile bu 1 890 liralık aylık da 3 063 
liraya çıkanlmaktadır ve 1,5 yıl içerisinde 
emekli aylığındaki bu derecede artış, % 126 
dır. Yani emekli aylığında, 1,5 sene içerisinde 
% 126 nilslbetinde net bir artış yapmış oluyor. 

Şimdi başka bir şey okuyacağım. Meselâ 
11 Bici dereceden emekli olan bir Devlet memu
runun eline 1101 sayılı Kanundan önce 304 lira 
geçerdi. IBilâhara bu miktar 1101 sayılı Kanun
la 425 liraya çıkmıştır. Bunda artış nislbeti 
% 39 dur. Bu kere (görüşeceğiniz (talsarı ile de 
848 liraya çıkıyor, % 105 nilslbetinde fodr artış 
getiriyor. Ortalama artış: % 178 dir. 

Muhterem arkadaşlar, Ibu tasan (kanunlaş
tığı takdirde, emekli aylıkları 1,5 yıl içerisin
de % 144 nispetinde ortalama ve net olanak İbir 
artış kaydedecektir. 

Muhterem m'illöbvekilleri, 'bundan üç, dört, 
(beş sene önce (bir arkadaşımız ,30 yıl hizmet
ten (sonra (birinci dereceden bir memurun 3 000 
liranın üstünde net emekli aylığı alacağını söy
leseydi, çok uzak bir dihtimalden bahısediyormuş 
tarzında telâkki edilirdi. Buna rağmen, bu 
tasarıya karşı tepkilerde (bulunulmasında ve 
arkadaşlanmızm bu tepkileri tasvibetmesinde 
ne dereceye kadar doğruluk vardır? Bunu Yük
sek Heyetinizin takdirlerine arz ediyorum. 

Muhterem Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü 
arkadaşımızın (bâzı ımütalâalan içerisinde, 933 

i isayılı 'Kanunla ilgili olarak, «Iteşvik hükümleri 
: çerçevesinde milyonlar dağıtılıyor» tarzında İbir 
ifadesi oldu. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bir kaç yıldır yapılan .müzakerelerde, 933 

sayılı Kanun dolayısiyle Devlet parasının da
ğıtıldığı tarzında çeşitli iddialan ileri sürtmek 
âdet olmuştur. Bunun mahiyeti şudur; Ana
yasamızın (benimsediği ekonomik sistem; kar
ıma ekonomi sistemidir. Yaptığımız plânlarda 
tâyin ettiğimiz % 7 kalkınma hızı, hem özel 
sektörün faaliyetleri neticesinde, ihem de kamu 
sektörünün iktisadi faliyetleri neticesinde elde 
edilecek olan kalkınma hızının muhâsalâsmı 
teşkil eder. 

Binaenaleyh, hem özel sektör, hem kamu 
sektörü vardır, ve fon Anayasaya uygundur ve 
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Anayasada bunun için özel bir madde de var
dır; (40 ncı madde. Karma 'etalonu sistemini 
beniimlSeyince, plânımızın tesbit eiMği (kalkınma 
hızına ulaşabilmemiz için, (hem özel sektörün, 
hem ide Ikamu sektörünün kalkınma hızının plân 
hedefine uygun olması lâzımdır, ikisinin muha-
ısalâsmın da % 7 olması lâzımadır. 

Plân nedir? Plân, kalkınma hızını tercihli 
sektörlerden temin etmeye yönelen ve bunu te
mine çalışan, tedbirlerini, finansman imkân
larını gösteren bir belgedir. Plân, kamu sek
törüne, «şu, şu, şu branşa yatırım yapacaksa 
nız, bu yatırımlarınız şu vüsatte olacaktır* de
miş ve bunu emretmiştir. Çünkü, bunu kamu 
sektörüne emrettiğiniz zaman onun finansma
nını bütçeden bulacaksınız. Ve bu emri yerine 
getirmek de mümkündür, ama özel sektöre, 
plânın uygun gördüğü sektörlere yatırım yap
masını emredemezsiniz. İçinde bulunduğumuz 
demokratik rejim buna mânidir. 

O halde ne yapacaksınız? Özel sektörün, plâ
nın uygun gördüğü sahalara yatırım yapma
sını temin için onu teşvikedeceksiniz. O saha
lara yatırım yapmaya özendireceksiniz. Bunun 
için 474 sayılı Kanun çıkmıştır. Bu Kanun 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisinin İktidar
da olduğu zamanda çıkmıştır. 

Bu kanunda, plânın uzun vadeli hedeflerine 
uygun yatırım yapan özel sektöre % 50 nisbe-
tinde gümrük indirimi uygulanmasına salâhi
yet veren bir madde vardır. Buna asma - kilit 
Kanunu deniyor. Aynı "şekilde, borçlarını beş 
yıl taksitlendiren madde vardır. 933 sayılı Ka
nunun buna ilâve ettiği şey; bilâhara geri alın-. 
mak kaydiyle, bütçeye konulan fon ödeneği
nin ödünç verme tarzında, plânın uygun gör
düğü sahalara yatırım yapılması için muayyen 
nisbette ikraz edilmesidir. Mesele bundan iba-

. rettir. Kanunun getirdiği tedbir özendirici, 
teşvik edici bir tedbirdir. Bunu, arkadaşları
mızın takdim ettiği şekilde takdim etmek, 
hâdiseye yanlış açıdan bakmak olur. 

BAŞKAN — Sayın Başkan, konuşmanız çok 
ise bitene kadar devamı hususunu oylıyarak 
müsaade alalım efendim. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Saym Başkan, konuşmamı beş on dakika 
içerisinde bitireceğim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Mustafa Çakkeğlu arkadaşımız, Per
sonel Kanunu ile ilgili olarak, kadro dağılımın
daki adaletsizlikten bahsetti. 

Muhterem arkadaşlar, 
Personel Kanununun yürürlüğe gir-diği ta« 

rihten bu yana yapılan işlem şudur; herkes, 
kendi kadrosuna intibak etmiştir. Öenel pren-
sibolarak, herkes hangi kadroyu işgal edi
yorsa o kadroya intibak etmiştir. Eğer bu inti
bak muamelesi daha yüksek derecede bir kad
ro verilmesini gerektiriyorsa, eski kadro alm-
mış, yerine daha yükseğinin verilmesi ciheti
ne gidilmiştir. Bunda da fevkalade imsak ile 
davramlmıştır. Lütfen gidini?!, bakanlıklara 
görüşünüz, göreceksiniz ki, hepsi de Maliye Ba
kanlığından kadro alamamamanın şikâyeti içe
risindedirler. Kadro taleplerine üç beş aydan 
beri müspet cevap alamamaktan şikâyetçidirler. 
Binaenaleyh, bir kadro dağılımı ve adaletsiz 
bir kadro tevzii yoktur. Zaten Kanunun ge
tirdiği sistem şudur; kadrolar her sene büt
çe kanununa eklenecek ve bütçe kanunu ile 
her sene verilecektir. Her sene yenilenecektir. 

Niçin bu yolu tercih ediyoruz? Bu yolu bir 
imkânsızlık dolayısiyle tercih ediyoruz. Doğ
ru şekilde kadro tevzii yapabilmek için kad
ro analizlerinin yapılması lâzımdır. Kadro ana
lizi; görülen iş ile kadro arasında, gösterge 
tablosundaki derece arasında fonksiyonel ir
tibat kurulmak suretiyle yapılacak biç anali
zi ifade eder. Bu fevkalâde güç ve zaman alıcı 
bir muameledir. Fekâlâde güç ve zaman alıcı 
bir muamele olduğu için, bu kanunun bu hük-
münüde kemaMyle bu yıl da işletmiyoruz, ama 
önümüzdeki yılda işleteceğiz. 

Bundan şu anlaşılıyor; Personel Kanunu 
iyi bilinmediği için, muhterem arkadaşlarımı-
zm bir çoğu Personel Kanununun reform nite
liğinde olmadığı yolundaki muayyen bir züm
renin şikâyetlerine bakarak böyle bir kanaate 
sahiboluyorlar. Personel Kanununun getirdiği 
anasistem içindeki küçük sistemleri ifade eden 
hükümler tam mânasiyle işletilmeye başlandığı 
zaman, Personel Kanunu bütün heyetiyle re
form olarak tezahür edecektir. Bu Kanunun çı
karan Parlâmento olarak iftihar edeceğimizi 
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ümidediyorum ve arkadaşlarımızın keadi ka
bul buyurdukları bu Personel Kanununa, bu 
personel reformuna sahip çıkmalarını istirham 
ediyorum. 

Hepinize sayıgılanmı sunarım. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular var efen
dim. 

Buyurun Sayın Hiçerimez, sorunuzu soru-
nuü. 

SAKIP HİÇERİMEZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, Sayın Maliye Bakanı konuşmalarının 
arasında, emekli mevduatının değişeceğini ifa
de ettiler. Bu gerçektir. 

Ancak, yine görüyoruz ki, bu seneki bütçe
de ve geçen seneki bütçede ,her biri ayrı ayrı 
1 200 000 000 lira olan ve T. C. Emekli Sandığı
na ait bulunan bir paranın Hazineye irat kay
dı meselesi vardır. 

Saym Bakandan, Emekli Sandığının Türk 
memurunun aylıklarından kesilen aidatlarla 
meydana gelen ve kendisine aidolan parasının 
niçin Hazineye irat kaydedildiğinin açıklanma
sını rica ediyorum. 

Personel Kanunu gereğince kurulan Merkezi 
intibak Komisyonu, aldığımız bilgiye göre, 
bugün ortadan kaldırılmıştır, fakat intibaklar
dan doğan haksızlıkların Maliye Bakanlığına 
yapılan şikâyetlerle giderilmesine çalışılmakta
dır. 

Maliye Bakanlığı bu hususta kendisini yetki
li saymakta mıdır? 

Ek geçici 23 ncü madde; «Personel Kanunu
nun uygulanması sırasında birtakım güçlükler 
çıkar ve bunlar önlenemezse Bakanlar -Kurulu 
derhal gerekli tedbirleri almak üzere Meclise 
kanun tasarıları sevk eder» demektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki, yaklaşık olarak 400 000 
kamu personeli intibak hükümlerinden şikâyet
çidir. Bu hususta Sayın Maliye Bakanına gelen 
mektuplar kadar aksi mektuplar da bize gelmek
tedir ve bâzı kimseler de bunları ispat etmekte
dirler. 

Bu hususta, intibakları düzeltecek bir hazır
lık içerisinde midirler? 

Son olarak emeklilikle ilgili mevzuata değin
diler ve birtakım yenilikler getirmekte oldukla
rını söylediler. 

I Acaba 1101 sayılı Kanun muvacehesinde Hü
kümet tasarısı hakkı müktesep müessesesini or
tadan kaldırmakta mıdır? Bunları da iyice dik
kate almışlar mıdır? 

BAŞKAN — Sayın Bakan zaman dolmuştur, 
izin istihsal edelim efendim. 

Efendim saat 19,30 a gelmiştir. Maliye Ba
kanlığı bütçesi bitinceye kadar müzakerenin de
vamı hakkında bir önerge gelmiştir. Okutuyo
rum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesinin bitimine kadar 

müzakerenin devamını teklif ederim. 
Sakarya 

Güngör Hun 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul 
edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Saym Başkan, Sayın Hiçerimez arka
daşımıza arzı cevap etmeye çalışacağım. 

Sayın Hiçerimez arkadaşımız personel hü
kümleriyle ilgili mevzuata gayet yakından ilgi 
gösterip, bizim çok istifade ettiğimiz değerli 
mütalâalarını daima lütfeder ve bu kere de bâzı 
sualler sormak suretiyle bana bâzı konuları 
açıklamak fırsatını vermiş bulunuyor. Bu ba
lamdan kendisine teşekkür ediyorum. 

Saym Hiçerimez arkadaşımızın, 1 200 000 000 
liralık Emekli Sandığı fonunun bütçeye irat 
kaydedilmesiyle ilgili sorusu, şüphesiz ki; ev
velâ gelir bütçesini ilgilendiren bir husustur. 
Gelir bütçesini de zannediyorum programa göre 
yarın görüşeceğiz. 

Bununla beraber - bu soru yarın da sorula
caktır, yarın da arzı cevap edeceğim - şimdi de 
arzı cevap edeceğim. 

Saym Başkan, 1101 sayılı Kanun çıktığı za
man emeklilerin kendi maaşlarından kesilecek 
olan emekli aidatı; kesenek % 8, karşılıkta 
% 14 olarak tesbit olunmuştur. 1101 sayılı Ka
nun bir dengeye dayanıyordu. 1101 sayılı Ka
nunun meriyete girdiği zamanda maaşlardan 
kesilecek olan paralarla, ödenecek olan emekli 
aylıkları bir denge ifade ediyordu. Bir defa, 
Emekli Sandığının parası çoksa, parası nisbetin-
de emekli aylıklarını yükseltmek lâzımdır fikri 

I yanlıştır. Emekli Sandığının emekli aylıklarını, 
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bilfarz, her ay 25 000 liraya çıkaracak derecede 
parası olsa, fonu olsa, bu aylığı bu şekilde bağ
lamak lâzımdır, tarzındaki bir noktadan hare
ket etmek mümkün değildir ve bu doğru da ol
maz. 

657 sayılı Kanun çıktıktan sonra yükselen 
maaşlar muvacehesinde, 1101 sayılı Kanuna 
göre bağlanacak emekli aylıklariyle, fiilen ça
lışanların aldıkları aylıklar arasındaki denge 
bozulmuştur. Komisyonlarda müzakere ettik. 
Birçok aylıklar çakşırken alman aylıktan fazla 
bağlanır hale gelmiştir. O kanuna göre, 5 000 
liranın üstünde 30 yıl çalışana 4 900 lira, eline 
geçen para 4 316 lira olduğu halde, 4 900 lira 
aylık bağlamak gerekiyor idi. Bu durum kar
şısında - arkadaşlarımızın da, muhterem Cumhu
riyet Halk Partisinin de fikridir - «Çalışan me
murdan daha fazla olarak emeklinin aylık al
ması doğru olmaz; bunu düzeltmek lâzımdır» 
tarzındaki fikirleri tebellür etmiştir ve bunu ko-1 
misyonlarda ifade etmişlerdir. Bu anormalliği 
gidermek için yeni bir emeldi aylığı bağlama 
esası kabul ettiğimizi zaman, bu suretle hâsıl ola
cak kesenekler ile bağlanacak emekli aylıkları 
arasındaki denge bozulmakta ve daha fazla bir 
gelir Emekli Sandığı sağlamaktadır. 

Şimdi mesele, «Emekli Sandığının sağladığı 
bu fazla geliri Emekli Sandığında mı bırakma
lıdır, Bütçeye mi almalıdır?» meselesine gelip 
dayanır. Biz, bütçeye almayı tercih etmişizdir. 
Bütçe, Komisyonda ve Senatoda o haliyle kabul 
buyurulmuştur. 

iŞimdi, «Emekli Sandığında bıraksaydık ne 
olacaktı?» meselesi vardır. Emekli Sandığında 
bıraksaydık; Emekli ISandığı bu 1200 000 000 
lirayı Devlet Yatırım Bankasına verecekti. Dev
let Yatırım Bankasıda bunu iktisadi Devlet Te
şekküllerine faizi mukabilinde ikraz edecekti. 
Biz bu paranın bütçeye alınmak yoliyle transfe
rini sağlıyarak, İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
faizsiz para bulma imkânını temin etmiş oluyo
ruz. 

Arkadaşımızın ve diğer arkadaşlarımızın, 
«Bu paralar emeklilerinidir. Binaenaleyh, ver
mek lâzımdır. Sandığa ne karışıyorsunuz» gibi 
mütalâaları oldu. 

Muhterem arkadaşlar; sandık, aktüer açık
lar karşi'sındaidir. Bunu diğer arkadaşlarımız da 
birçok defalar beyan etmişlerdir. ISandık tek ba

şına emekli aylıklarını önümüzdeki yıllarda, ak
tüer açıklan dolayısiyle, ödiyebilecek durumda 
değildir. Mutlaka'Ibunu Hazinenin karşılaması 
lâzımdır. Artık; «iSandık vardır, emekli de var
dır, ne haliniz varsa görünüz. İşte sandık, işte 
siz. Sandığın parası 'bitinceye kadar alırsınız. 
Parası da bitmiş ise alamazsınız» gibi bir nokta
ya gelmek mümkün değildir. 

Şimdi, «memurlann emeklilik süresince öde
dikleri paraları ve faizi, normal faizi ile birlik
te Ihesalbedip, o miktarda emekliye maaş verece
ğiz» desek, birçok emeklilere, 2 - 3 sene sonra 
bu para tükeneceği için, maaş vermek mümkün 
olmaz. Binaenaleyh, emekli kendi parasını alı
yor, tarzındaki iddialarda da isabet mevcut de
ğildir. 

Şimdi, arkadaşımızın ikinci sorusuna geçiyo
rum : 

Muhterem arkadaşlar, daha önce de beyan 
ettim : İntibak Komisyonu, kanunda ne yazıyor 
ise odur. Kanun birçok maddelerinde - değerli 
arkadaşım bunu gayet iyi bilir; kendisi de çok 
değerli bir tasan hazırlamıştır. Personel Kanu
nunun ne gibi hükümler taşıdığını o bakımdan 
daha iyi bilir - Maliye Bakanlığına ve Perso
nel Dairesine birçok hususlarda yetkiler tanı
mıştır. !Biz, Maliye müfetişlerine intibak mua
melelerini tetkik ettirdik ve bu tetkikat bâzı 
yerlerde devam da ediyor. Talep üzerine de tet
kikat yapılan yerler halen mevcuttur. Biz bu 
tetkikatı topladık, değerlendirdik. Personel Ka
nununda bâzı değişiklikler yapılması lâzımdır 
ve Maliye Bakanlığı bunun.hazırlığı içindedir; 
önümüzdeki aylarda bir tasan getireceğimizi 
ümidediyorum. 

«1101 sayılı Kanunun müktesep hak müesse
sesini ortadan kaldırmıyor mu »dediler. 

Evvelâ, şu hususu arz ediyorum : 1101 sa
yılı Kanuna göre; birçok maaş sahipleri - eğer 
1101 sayılı Kanun aynen uygulanırsa - çalışır
ken daha az, emekli oldukları zaman daha çok 
ücret alacaklardır ve bunu tasvibetmek müm
kün .değildir. Bu sebeple, geçen sene bütçe mü
zakereleri ve bilâhara 657 sayılı Kanun müza
kereleri de cereyan ederken birçok suale mulha-
taboldum : «1101 sayılı Kanunu uygulamıyacak 
mısınız?» tarzındaki sorular soruldu. Zabıtlar
da verdiğim cevaplar vatfdır ve aynen şöyledir: 
«1101 sayılı Kanun, eğer «mekli mevzuatiyle ü-
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g-ili olarak hiçbir değişiklik getirmez ise, uygu
lanacaktır, ama değişiklik getirir ise, o değişik
lik uygulanacaktır.» 

Bizim şimdi yaptığımız muamele - 'hem Bütçe 
Kanununda madde var, çünkü 657 ve 1327 sa
yılı kanunlarda maddeler var - 1 . 3 . 1971 ta
rihine kadar 1101 sayılı Kanunun tatbikatını 
ertelemek idi ve halen ide 1 . 3 . 1971 tarihine 
kadar, yani şu önümüzdeki birkaç güne kadar, 
bu kanun hükümleri uygulanmamıştır ve o ka
nuna göre hiç kimseye maaş bağlanmamıştır. 
Şimdi, hazırlanan tasan huzurunuza gelip ko
nuşulduğu takdirde, ertelenmiş bir kanun hük
münün ne şekilde yeni esaslara bağlandığını 
gösteren bir kanun olacaktır ve bu bakımdan 
bir hakkı müktesebin ihlâli de mevzubahis de
ğildir, -idiye düşünüyoruz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
İSaym Vahit Bozatlı, buyurunuz. 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Sayın Başka

nım, yeni Personel Kanunundaki değişikliklerin 
uygulanmasından sonra memur maaşlarında, bil
hassa az maaş alan memurların aldıkları parada 
önemli artışlar olmuştur. Bu artıştan sonra ya
pılan bordrolarda ayrı ayrı durumda muamele
ler yapılmıştır, 

(Bunlardan biri, Personel Kanununun bu de
ğişikliğinden evvel almakta oldukları maaşları
nın yüzde 8 i kesilerek, bu, eskisi gibi Emekli 
Sandığına kesilen «Emekli keseneği» olarak gös
terilmiş, artan yüzde 8 lik kısmı ise Hazineye 
irad kaydedilmiştir. Bu yapılan muameleler bir 
usulsüzlük değil midir? Kanaatimce, keseneğin 
tamamının, yani bu yüzde 8 lerin Emeklilik he
sabına intikal ettirilmesi lâzımdır. Yahut, emek
lilik kıdemi esas alınarak, evvelce almakta ol
duğu maaş emeklilik kıdemine esas olduğuna 
göre bu yüzde 8 i, evvelce almakta olduğu maaş 
üzerinden esas almak lâzımdır. Böyle yapılma
sı iktiza etmez mi? 

ikinci mâruzâtım da; torba kadro müessese
sinin uygulanmasına taallûk etmektedir. Halen 
çıkmakta olan Bütçede, biluımutaı -Devlet daire
leri ve Bakanhklarda istihdam edilecek memur
ların almaları icaJbeden taaaşlara tekabül eden 
kadrolar, yasama görevini ifa eden beden 
maaşlara tekabül leden kadrolar, yasama göre
vini ifa eden (Meclislerden çıkmaktadır. Bu kad
roların karşılığı olan bdlumıuim hizmetlere sene 

içerisinde çeşitli tâyin ve nakiller "yapılır ve 
Yüce Meclislerden çıkmış olan kanunla kar
şılığı ödenir. Ancak, Maliye Bakanlığının bu 
son Personel Kanunu tadilinden sonra, torba 
kadro anlayışına göre, görülmesi gereken ve 
aksamaması ioabeden hizmetler ikinci plâna alı
narak, tasarruf otnülâhazasiyle bilumum inhilâl 
eden kadroların torba kadroya intikal ettirildi
ğinden bahisle, tâyinler engeBenmektedir. Do-
layısiyle bundan âmme hizmeti büyük zarar 
görmektedir. Yine, bundan dolayı, yasama gö* 
Tevinin tahsis ettiği ödenek ödenmemek suretiy
le icra, yasama görevini yapan Meclislerin bu 
arzusunu bu suretle engelleme gibi bir duruma 
düşmektedir. 

BAŞKAN — «Düşünmektedir» md? 
VAHİT BOZATLI (Sivas) — Düşmekte

dir. 
Sayın Bakanın bu hususlardaki fikirleri ne

lerdir? Bizim düşüncemiz budur. 

BAKSAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Bozatlı arka
daşımıza evvelâ şunu arz edeyim ki, biz gayri-
kanuni olarak hiçbir şeyi engellemiyoruz. 

Yüzde 8 meselesi için, 1970 Bütçe Kanununu 
açıp bakarsanız orada bir hüküm vardır ve 
bu hüküm de şudur: Bu buyurduğunuz kese
neklerle farklarının, Maliye Bakanı tarafından 
Bütçeye irad kaydedilmesine yetki veren bir 
maddedir. 

Şimdi tasavvur eldiniz: 1 Aralık 1970 tari
hinden itibaren 7 000 lira üzerinden kesenek 
kesmişisiniz, fakat maaşlar eski tutarları üze
rinden ödenmekte deva raıediyor. Yeniden emek
liye sevkedilenlerin (maaşları da, yine eski tu
tarları üzerinden ödenecektir. Aradaki kesenek 
farkının bütçeye irad kaydedümesıini mümkün 
kılan bir maddeyi biz Bütçe Kanunu ile getir
mişiz. O buyurduğunuz muamele, Bütçe Kanu
nunun bir madesine (dayanılarak yapılmaktadır 
ve kanuni bir muameledir. 

«Torba Kadro» meselesine gelince; Genel 
Kadro Kanunu demiştir ki, bu kanunun çıktığı 
tarihte münhal olan bilcümle (memuriyetler 
blokedir. Bloke etmesinin sebebi de şudur: 
«Personel Kanunu aylıkları çok artırıyor. Ma
dem ki, Personel Kanunu aylıkları artırıyor, o 
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halde şil elimizdeki (bütün münhalleri doldura
lım». tarzında, dairelerimizin bir gayret içerisine 
isine gireceklerini iddia etmiyorum, ama böyle 
jgirmeleri; Şüphesiz genellikle böyle bir gayretin 
içerisine gireceklerini İddia ettnıiyorııim, ama böyle 
için bâzı dairelerin kadroları tedlbir olarak blo
ke edilmiştir. Bu blokajdan sonra da denilmiştir 
ki, «ihtiyaca göre bu kadrolar talepadilir.» 

İhtiyaç var imidir, yok mudur? istenilen 
kadro, görülen işin ehemaniyetiiyle mütenasip 
midir, değil anidir? Bir varide - ısadıra defteri 
tutan bir memur için de birinci, ikinci ve üçün
cü dereceden bir kadro talebederseniz; elbet-
teki bu kadronun, Personel Kanununun yeni 
anlayışı muvacehesinde verilmesi imümkün de
ğildir. Bir nevi kadro analizi de yapıldıktan 
sonra bu talepleri karşılamak lâaamgelir, diye 
düşünülmüştür. Bu incelemeden ısonra, Perso
nel Dairesinin de mütalâası alınarak, Bakanlar 
Kurulunca bu kadro dairelerin kendisine veri
lir, diye düşünülmüştür. 

Biraz önce arz ettim: öyle arkadaşımız var
dır ki, kadroların gayri âdil bir surette, âdeta 
yağma edilir gibi dağıtıldığını iddia etmiştir. 

Sayın Vahit Bozatlı arkadaşımız da, kad
roların tevzünde müşkilât ile karşılaşıldığını 
iddia etmiştir. Şüphesiz, ısayın Bozatlı arka
daşımızın hakkı vardır ve öyle her talep edene 
bir kadro bundan ©onra verilecek değildir. 
Personel Dairesinin, Maliye Bakanlığının ve 
Bakanlar Kurulunun süzgecinden geçtikten 
öonra bu kadrolar veriliyor. 

Ancak, kadrolar (yıllıktır ve her sene Büt
çe Kanunu ile verilecektir. Bir yıl İçerisinde 
bir yer münhal olunsa yeniden, falan İstifa 
eder, ayrılır; fakat her ıbir surette ve diğer 
şekillerde memuriyetle alâkası kesilirse, o kad
ro da bloke edilecek değildir. O münhal kadro
ya o yıl içerisinde her zaman ilgili daire aynı 
tarzda bir tayin yapabilecektir. Ancak, yıl so
nunda münhal bulunan kadrolar, yeni kadro
lar verileceği için, yeni yıl içerisinde yeni ve
rilecek kadrolarla istihdam edilir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu kadro meselesini hassasiyetle takip et

mek, üzerimde çok durmak lâzımdır. Türkiye'de 
şu iddialar da vardır; arkadaşlarımızın bir 
çoğu bu iddiaların doğruluğuna, tahmin ediyo
rum ki, kaanidirler, bâzı işlerde fazla adette me-
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Ttıur çalıştırılmaktadır. Daha az memurla görül
mesi mümkün olan işlerde daha çok memur 
istihdam edilmektedir. Devlet -bütçesi olarak 
böyle bir fedakârlığa katlandıktan sonra, elde
ki imkânlar nisbetinde artık fazla memur istih
dam etmeyi önlemek mümkün ise, o imkânları 
kullanmak iktiza eder. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
'Sayın Kemal Ataman, buyurun. 
KEMAL ATAMAN (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın Bakandan şu sorularımı cevaplan
dırmasını istirham ediyorum: 

1. — 657 ve 1327 Isayılı Kanunlar gereğince 
intibakları yapılan ve »fakat kadro olmadığı 
için 3 seneyi aşkın zaman kaybına uğrayan me
murların, özellikle öğretmenlerin bu mağduri
yetleri gMerilecekmidir? 

2. — Çeşitli dereceli x>!kullarda okutulan 
ders saatleri ile, saat başına 'ödenen ücretler 
teabit edilmiş midir? Mevcut durumda bir 
değişiklik varanıdır? 

BAŞKAN v— Buyurun sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, Sayın Kemal Ataman ar
kadaşımız fu konuya temas etti, ki Personel 
Kanunu hakkındaki şikâyetlerden birisi bu
dur; şimdi eski usulde, eski rejim zamanında 
aynı kadroda 3 ülst dereceye kadar terfi etme 
usulü vardı. Ben biraz önce şunu arz ettim, 
kadro İle, memuriyet derecesi ile görülen iş 
arasında fonksiyonel irtibat kurulması lâızısm-
geür. İşte bu fonksiyonel irtibata göre, bilhassa 
genel idare sınıfında (memurluk şudur, kâtiplik 
şudur, müdür muavinliği şudur, şube müdür-
Jüğünün derecesi şudur diye görülen işin ehem-
ımiyetiyle miütenasilbolarak böyle bir hiyerarşi
ye göre derecelerin verilmesi iktiza ediyor. 

Şimdi Personel Kanunu bu 3 üst dereceyi 
hakkı müktesabolduğu için vermiştir, ama 3 
üst derece şeklinde intibakı oraya yapılmış 
ise, yani kadrosunu almadan 3 üst derece sek
linde intibakı yapılmışsa artık onun üstüne 
çıkamayacaktır. Sebebi, kadro analizi yapıldık
tan öonra, meselâ bu suretle 1 nci dereceye çık
mış olsa bir memur, kadro analizi yapıldıktan 
sonra o memurun gördüğü iş, bilfarz 5 nci de
receden bir iş olarak tesbit edilmiş olsa, artık 
o işi yeniden görecek olan fcimıse; yeniden me
muriyete intisabedip o işi görecek olan kimse 
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5 nci derecenin üzerime çıkamıyacaktır. Ama 
aynı işi gören leski memur, ıeski (hükümler zama
nında bilfarz 2 nci dereceye kadar çıkmışsa o 
ihaklkı müktesebolarak kendisine tanınacak, 
fakat tekrar 1 nci dereceye çikması mümkün 
olmıyacaktır. 'Çünkü 5 nci derece o görevde 
rtavanı Iteşkil, etmektedir. Tavanı o memur 8658 
isayilı Kanun hükümleri dolayıısiyle delmiş bu
lunuyor. 

Yeni sistemle ıgiöre tavanı delmiş olduğu için, 
artık bulunduğu yerden daha da üslte çıkması, 
terfi etmesi mümkün olmıyacaktır, 'ama bâzı 
meslekler, hususiyet taşımaktadır; öğretmen
lik gaibi, doktorluk gibi.. Buralarda, Kanunu 
laçıp bakacak olursanız, 1 nci dereceye kadar 
terfi imkânları açık tutulmuştur, (önümüzdeki 
aylarda bu konuya bir sarahat getirtilecektir. 

öğretmenler için de aynı vazifeyi gören, 
yani hizmet mlüddeti ne olursa olsun, kıdemi ne 
olursa olsun, aynı vazifeyi (gördüğü için, ehli
yet ve liyakatla gördüğü de itesbiit edildiği tak
dirde bu Kanun prosedürü dâhilinde o tip, o 
çeşit mesleklerde yüksek kaidro, Iterfi etme hak
kını kazananlara verilmeli midir, ne şjekilde 
verilmelidir meselesi bir etüt konusu yapılacak, 
iön'ümuzdeki aylarda bu mesele Ihalledilecektir. 
Biöyle ümMediyorum. 

Ek ders saatti ücretlerine gelince; Sayın Ke
mal Ataman arkadaşımız birkaç gün sabreder
se, bütçe çtaiadan önce tahmin ediyorum bu 
mesele huzurunuzda halledilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — ıSoru cevaplandırıîmışltır. 
Şimasli özdenloğiü, buyurun. 
SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, buradan sırf ısioru siormuş olmak için 
sual isiormıyacağırcu Anöak idemin bu kürisüden 
sayın Bakana tevcih ettiğim 3 sorunun cevap
landırılmamış olması dolayıisiyle tekrar ısiöz al-
maiya mecbur kaldım. 

Bunlardan birincisi, demin arz ettiğim, 657 
sayıilı Kanunun hizmetli ve memur tefrikini or-
Itadan kaldırmasi ürerine, (D) cetveli ve em
sali hizmetlilerim çocuk zaJmlmı almaları gerekir-
ken, 'bunlara çalişltıkları yerlerden 3 aydan beri 
çocuk zamlım verilımemfekbedir. 

Şunu da arz edeyim, bu sorularıma sayın 
Bakan arzu ederlerse yazılı olarak cevap vere
bilirler. 

ikinci sorum, idemin ısorduğulm jsoruldur. 
1327 sayılı Kanunun ek geçici 3 ncü maddesi 
gereğince, İbarem Idıişı hizmıeltlerde çalışanlar-
1dan 3656 sayılıi Kanunun 3 ncü maddesinde 
göıstterlilem- dereceler altında hizmet edenlerim 
bu hizmJelt sürelerinin 1 dereceyi geçmemek 
üzere değerlemdirilmıes'İ kanun hükmü ve (bizzat 
Maliye Bakanlığımın1 nizamnamesi iktizası oldu
ğu halde, bu inaklardan yararllanmamış olma
larınım nedenli? 

Üç; demin burada kürsüden; ifade etMm, 
arkadaşım da sotfdu, emekli keseneklerimin 
Devlelt Yatırım Bankasına yatırılmasına mâni 
olmak üzere ve bunları faizsiz olarak İktölsadi 
Devület Teşekküllerime vermek maksadiyle sa
yın Bakan lemlekii keseneklerime Hazinece va-
zılyeld edildiğini ifade buyurdular. Sorum şu
dur : iktisadi Devlet Tevekkülleri Türkiye'de 
devamllı olarak zarar etlbiklerine göre, iktisadi 
Devlet Teşekküllerime bıorç olarak ve faizsiz 
solarak verilmiş olan emekli keseneklerinin akı
beti hakkında ne düşünüyorlar? 

Dörit; çalışmıyanlar çalışanlardan fazla al
mamalıdırlar, buyurdular. Doğrudur. Ancak, 
bu prensip kendilerinin 1101 sayılı Kanunla! 
emeklilere müktesep hak olarak tanınmış olan 
hakların istimalime ve tanınmasına mâni mildir? 

Tekrar arz ediyorum, yazılı olarak da ce
vap (verebilirler. 

BAŞKAN — Sayın! Bakan, nasıl takdir 
edersiniz? 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Arz edeyim sayın Başkanımı. 

Saiyın özdemoğlu arkadaşımın bu çocuk zam
mı ile ilgili ve intibaklarda bâzı yıllarım sayılı 
madiği ile ilgili mütalâasına bizim müspelt 
cevap vermiş olmamıza rağmen, bunun (tatbik 
edilmediği yolundaki mütalâasına buradan mult-
ıtali olmuş bulunuyorulm. Bunun nıe iolduğumu 
teltkik edeceğim ve kendisime de bildiririm. 

Emekli kesecekleri konusunda, biraz önce 
arzı cjevabeitltim, Meseleyi fbiraz daha (bu (sual 
üzerime) açmakta (fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlar, biz bir madde getiri
yoruz; Emekli ıSandığının maaşları karşılaya
maması halinde Devlet tarafımdan bütçeye pa
ra konullarak maaşların itediyîesi temin olunu
yor, diye. detirdiğiimiiz tasanda bu hükmü sevk 
ettik. Binaenaleyh, Emekli Sandığımın parası
dır, buna dokunulamaz tarzında arkadaşları-
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mlzın bir düşüncesi varsa veya bu. düşüncelde 
olan bâzı kimseler varsa, bu yanlıktır. Mesele, 
Emıekli Sandığının emekli aylıklarını kartşıla-
mıasıdır. Emekli aylıklarını bütçeye külfet yük
lemeden karşilamasoidır, Onun için kurulmuş
tur Emekli Sandığı, ama aktüel hesaplarıma 
bakacak olursanız bu imkânı ternlin edecek du
rumda ıdeğildir. Binaenaleyh, emekliler için 
büyük teminattır' bütçeden piaranın karşılan
ması. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, dünyanın her 
tarafın'da kamu fonları, sosyal sügorita fonları, 
Emıekli Sandığının fonları kalkınmiaJda kulla
nılır. Bizim Emekli Sandığımızın fonları da 
kalkınmada kullanılagelmiştir. Ancak f alizl 
kullamla^elmlişltir. 

iktisadi Devlet TeişekkülMnin zarar etme
leri muvacehesinde, zarar ettikleri hâdisesi kar-
şlsımda bu fonların âıkıib'eltii nıe olacak dijye ar-
kaldaşımılz bir ısual sordu. Emekli Sandığımın 
açıklarını Haizine karşılayacak, Binaenaleyh, 
Emekli Sandığının fonları ne olacak, tarzında 
bir endişe; hani bunlar zarar ediyor, arltık 
alamaz mı, tarzımda bir endişe varisa o enldlişe-
yti duymamak lâjzılmdır. iktisadi Devlet Teşek-
küllerimin bu fonlarla sadece zararları karşı-
lanmılyor, sermaye yükseltmeleri ide kaşıllanı-
yor. Huzurunuz ida ya görüşülmüştür, ya gö
rüşülecektir Veya gündemdedir; Yeniden Dü
zenletme Komisyonunum tanzim ettiği birçok 
kanun tasarısı, birçok iktisadi Devlet Teşek
külümün ısıermayeisıinün ^yükseltilmesini öngören 
kanun tlasarisi görüşülecektir. Bu fonlar ser
maye yükseltilmesinde de aynı zamıanda kulla
nılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Som oevaplamdmlmıştır. 
Sayım Gevat Küçük, buyurun. 
OEVAT KÜÇÜK (Trabzon) — Muhterem 

Başkan, bana1 intikal öden bir 'durum var. 
Emeklilikle!* ve kıldem hesapları yapılarken, 
1 nci askerlik devresi kıldetmle (sayılıyor da, ikin
ci def a askere çağırıldığı zaman bu kıdeme sa
yılmıyor. Bu iduruJmu izah etmılesinli işitiyorum, 
Ibfor. 

İkinei sualim §u; devalüasyondan sonra pi-
yaSaJdaki fiyatlarım yükselişini önlemek için 
Hükümetimîilzin aldığı bâzı kararlarda, dışar
dan itina! edilen hamımaddeler, Hazdmedem fe
dakârlık yapılarak, bâzı iktisadi Devlet Teşek-

külleri eliyle piyasaya intikal ettirilmek is
tenmiş ve fiyatlar düşük seviyede tutulmak 
ilstenmıişltir, fakat bu arada İkinci bir muamelie 
işlemlektedir. O da, Gümrük Vergilsini ö'diiyecek 
malı çıekip piyasaya sürten firmalar vardır. Bu 
suretle bir taraftan ucuz fiyat tenı'in edeceğiz 
veyahut fiyatlari had seviyede tutacağız dü
şüncesi hâkim iken, öbür mekanizma işlemek
tedir. MaEyet hesapları yapılırken birtakım 
haksız kazançlar ve spekülâsyonlar ortaya çık
mayacak mildir, bu duraim nasıl önlenecektir? 
Bunlara cevap vermenizi istirham ediyorum. 

BAŞKAN — BuJyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayım Cevalt Küçük arkadaşımızın as
kerlik imıeselesliyle ilgili olarak sorduğu soru 
hakkında şu andaki malumatımı arz eldeyim. 
657 vie 1327 ısayitt kanunlardan sonra, er ola
rak igleoMlecek mulvaiazaf askerlik süreleri, me
murken... 

OEVAT KÜÇÜK (TraJbzon) — Er veya ye-
deksubaylik... 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Tabiî, subaylık halliyle mevcut. 

Bunların süreleri kidleme sayılacaktır. 

Ancak, bu ülkinci askerlik konuşuma ük 
defa muttali olduim ve mnnddftyoruJm. ki, 1327 
sayılı Kanun veya 657 sayılı Kanun çıktıktan 
sonra Mnoi askerJilkt diye bir fiilî vakıa oitana-
mışltır, ama (eskilden ikinci askerlik mleıvzuu-
bahis ise, eslki ikindi aJskerlk evvelce kıdelmine' 
Sayılıyor idiyse, zaten isayılmıişjtır. 

4379 sayılı ve 5585 sayılı kanunlara - IbUrnıü-
yoruimy numaralarım iyii haJtırlıyalbiil%or mu
yum - ıgiöre askerlikte geçen isüreler, yedeksu-
bayliıkba geçen ısüreler - erikte geçen süreler 
sayılmazdı - memurluk kıdemime sayılmıştır 
ve memurluk kıdemime tam olarak şayak 
ması için ide çeşitli tarihlerde o kanunlarda 
değişiklik yapılmışltır. Bazam artmıştır, iaritam 
kısmı sayılmamıştır^ o kanunlarda değişiklik 
yapılmışjtır- Eğer o kanunlara göre - 057 nim 
mieselesi ıdeğü bu - o kanunlara göre ikinci as
kerlik sünesi kıldemüne sayılmış bulunuyor idliy-
ıse, 1327 sayılı Kanuna göre o dereceiden intı^ 
Ibakı yapılmaktır zaten, a/ma o ItartMeıfde sayılı 
tmıyan bu süreyi bu defa imtıIbaMa saydırmak 
mevzumbahıis ise, kanunida sarahat yoktur. 
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Arkadaşımızın ikinci suali; «Bâzı hammad
deleri hem firma ithal edip satıyor, hem de İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ithal edip satıyor. Bi
risi ucuza satıyor, diğeri pahalıya satıyor. Bu 
suretle haksız kazanç sağlanabilir. Bu hususta 
ne düşünülüyor?» idi. 

Arkadaşımızın zihnindeki düşünceyi tam 
olarak anlıyabilmiş değilim ve zihnindeki ör
nekleri de tam olarak biliyor değilim. Ancak, 
bunu genel olarak cevaplıyorum : 

Şimdi muhterem arkadaşlar, biz dedik ki; 
«Suni fiyat artışlariyle ekonomik tarzda müca
dele edeceğiz.» şimdi tasavvur ediniz; bir fir
ma bir malı ithal ediyor. O firma, ithal ettiği 
malın fiyatını yükselterek satıyorsa elinizde bu
gün bir silâh yoktur. O hangi fiyattan müşteri 
buluyorsa satabilir. Aynı malı Kamu İktisadi 
Teşekkülü de getirir o da satarsa, o, şüphesiz 
ki suni fiyat artışı ile satmıyacaktır, hakiki fi
yatı ne ise onunla satacaktır. İşte onun daha 
düşük fiyatla o malı satması, ötekinin de o fi
yatta satmasını intacettirir. Çünkü yeddivahit 
olmaktan çıkacaktır, aynı malı yalnız kendisi 
satan tüccar olmaktan çıkacaktır. - Ben genel 
olarak arz ediyorum, arkadaşımızın misallerini 
bilmiyorum - Satacaktır.. Bu sebeple bâzı mal
ların, hem meselâ Zirai Donatım Kurumu tara
fından ithal edilip normal fiyattan satılması 
yoluna gidilmiştir, hem de o malın ithali ser
besttir; özel firma da varsa onun bu malı fahiş 
fiyatla satması önlenmiştir diye düşünürüm. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Turgut Topaloğlu, buyurun efendim. 
TURGUT TOPALOĞLU (İstanbul) — Sa

yın Başkan, Sayın Bakandan bir hususun açık
lanmasını istirham edeceğim. 

Milletvekili umumi seçimlerinden evvel ta
sarruf bonosu ve servet beyannamelerinin kal
dırılacağına dair Sayın Demirel'in ve Hüküme
tinin milletimize vaatleri vardı. Bugün vatan
daş akıbetini soruyor; acaba konunun neticesi 
ne oldu? 

Sayın Bakan lütfedip bizi tenvir ederlerse 
memnun oluruz, 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De

vamla) — Sayın Başkan, Sayın Topaloğlu ar
kadaşımızın bu suali sormakta, ilk nazarda gö
rüldüğü şekilde, bir maksadı varsa mesele yok
tur. 

TURGUT TOPALOĞLU (İstanbul) — Yok 
Sayın Bakan. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Bu maksadın ötesinde bir maksadı 
varsa, o maksat doğru değildir. 

Şimdi tasarruf bonosu konusunda söylenilen 
şey şudur : Tasarruf bonolarını kaldırma imkâ
nı hâsıl olduğu takdirde - Adalet Partisinin se
çim beyannamesindeki kayıt budur - tasarruf 
bonoları kaldırılacaktır. O seçim beyannamesi 
şimdi elimde olsaydı cümleyi aynen okurdum. 
Beni ilgilendiren bir konu olduğu için biliyo
rum, arkadaşımız da tetkik buyurabilir ve gö
rebilir. Bonolar mutlaka, her ne surette olursa 
olsun kaldırılacaktır tarazındaki bir taahhüt 
değildir. «İmkân hâsıl olduğu takdirde kaldırı
lacaktır» tarzında bir cümle vardır. İmkân hâ
sıl olduğu takdirde yine* kaldırılacaktır gayet 
taJbiî. 

• Servet beyannameleriyle ilgili hususta da, 
yine 1965 seçimleriyle ilgili seçim beyanname
mizde ve Hükümet programında, daha müessir 
kontrol vasıtası, yerine kaim olmak üzere ser
vet beyannameleri kaldırılacak, fakat «Servet 
beyannameleri kaldırılmakla bu iş bitmiştir» 
tarzında bir ibare değildir. Hükümet progra
mındaki taahhüt «Daha ilmî - şimdi daha iyi 
hatırladım - ve daha müessir kontrol vasıtası 
yerine konulmak suretiyle servet beyannameleri 
kaldırılacaktır» tarzındadır. 

MUSA DOĞAN (Kars) — Kendileri de bu 
taahhüdün altında değiller miydi beyefendi? 
Aynı şeyin içinden geldiniz. Kendinizi gülünç 
duruma düşürmeyin. 

MALİYE BAKANI MESUT EREZ (De
vamla) — Binaenaleyh... 

TURGUT TOPALOĞLU (İstanbul) — Soru 
sor, soru sor... Bildiğin hususlar varsa sen de 
sor. Bunda gocunacak bir taraf yok. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Sayın Şevki Altındağ, buyurun. 
ŞEVKİ ALTINDAĞ (Mardin) — Sayın Baş- , 

kan, Sayın Bakana soracaklarımı arz ediyorum: 
Mardin ili 11 ilçeden müteşekkildir. 6 ilçe

sinde ihtiyaca kâfi gelecek Hükümet konağı 
yoktur. Bu ilçelerde çalışan Devlet memurları 
dağınık dükkânlarda ve gayrimuntazam küçük 
binalarda sıkıntılar içinde vazife görmektedir
ler. Ömerli, Savur, Gercüş, Sttopi, Kızıltepe ve 
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Mazıdağı ilçelerinde hükümet konağı yoktur. 
Bu ilçelerde 1971 yılında hükümet konağı ya
pılması düşünülmekte midir? Düşünülüyorsa 
hangi ilçeler programa alınmıştır?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN —Buyurun Sayın Bakan. 
MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Devam

la) — Sayın Başkan, Şevki Altındağ arkadaşı
mızın bahsettiği ili ve bu ilin bir çok ilçelerini 
biliyorum. Maliye Müfettişi Mesut Erez Savur'-
da teftiş yapmıştır, Midyat'ta teftiş yapmıştır, 
Cizre'de teftiş yapmıştır ve Mardin ilinde de 
teftiş yapmıştır. 

Hakikaten Mardin ilimizin ilçelerinde hükü
met konaklarının biran önce yapılması da doğ
rudur. Bunu bu bilgime müsteniden söylüyo
rum. Yalnız hükümet konakları meselesinde plâ
nın vaz'ettiği ilke şu : «Evvelâ prodüktif saha
lara yatırım yapılmalı, bilâhara Hükümet kona
ğı gibi, hapishane binası gibi yatırımlara tevec
cüh edilmelidir» tarzındadır. 

'Bununla beraber imkânlar nisbetinde bazan, 
bilhassa hudut illerimizde - onların bir özelliği 
vardır; Devletin varlığını, haysiyetini, itibarını 
orada güzel bir hükümet konağı ile de temsil 
etmek mümkündür - zaman zaman hükümet ko
naklan yapılması, plânlamadaki yatırımlarla 
ilgili konular tetkik edilerek, programa alındığı 
vâkidir. 

Şimdi bu genel izahatım karşısında Sayın 
Altındağ arkadaşımız bu meseleyi mütalâa et
melidir. Şu anda Mardin ilinin hangi kazaları 
program dahilindedir, hangi kazaları değildir 
bunu bilmiyorum. Sarih bir şey söylersem yanıl
mış olabilirim. Bunu arkadaşıma ben bilâhara 
arz edeyim. 

tBAŞKAN — Buyurun, Abdülkadir özmen. 
ABDÜLKADİR ÖZMEN (Mardin) — Sayın 

iBaşkan, Sayın Şevki Altındağ arkadaşım bâzı 
hakikatleri bilmiyor. Kızıltepette çok muazzam 
bir hükümet konağı yapılmıştır, ama kendi ka
zasında yoktur. Kızıltepe hükümet konağı için 
Sayın Bakana çok teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru sorunuz Sayın Özmen. 
Yani Sayın Bakan bundan haberdar mıdır? 

Demek istiyorsunuz... 
Soru sorma muamelesi tamamlanmıştır. Te

şekkür ederiz Sayın Bakan. Buyurunuz efen
dim. (A. P. sıralarından alkışlar) • 
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I 'Sayın Bakan, yazılı sorular var. Biz bunları 
okutacağız, zatıâlinize vereceğiz, siz bunları ya
zılı olarak cevap verirsiniz efendim. 

'MALÎYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya) — Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Soruları okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına tavassutlarınızı 
arz ve rica ederim. 

I Saygılarımla. 
Hilmi îşgüzar 

iSinop Milletvekili 

1. Son.Personel Kanunu ile maaşlarda mey
dana gelen ücret artışlarından emekli keseneği 
kesildiği, eski maaş üzerinden kesilen emekli 
keseneklerinin Emekli Sandığına yatırıldığı, ar
dan farklardan kesilen emekli keseneği adı al
tındaki farkların ise ayrı olarak Emekli Sandı
ğına yatırılmayıp vergi dairesine ödendiği iddi
ası doğru mudur? Doğru ise bu durum karşısın
da iştirakçi memurların emekli durumları nasıl 
ve hangi maaşa göre olacaktır? Emekli kesene
ği adı altında kesilip vergi dairesine yatırılan 
paralar neden Emekli Sandığına yatınlmamak-
ta, öyleyse neden kesilmektedir? 

2. Aynı fakülteden veya okuldan mezun ay
nı görevi ifa eden maaşlı bir memurla, ücretli 
yevmiye ile çalışan bir memurun intibaklarında 
meydana gelen asgari 2 derece fark gibi açık 
adaletsizliğin düzeltilmesi için ne düşünülmek
tedir? 

BAŞKAN — Yazılı cevap vermesi için öner
ge Sayın Bakana verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasında aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

iSuna Turaû 
Ankara Milletvekili 

1. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü, ma
lûmları olduğu üzere Devlet.memurlarından her 
ay kesilen keseneklerle idare edilmekte ve ayak
ta durmaktadır. Buna rağmen, Emekli Sandığı
nın yönetiminde ve idare meclisinde emeklile
rin temsil edilmelerinin sebebi nedir? 

2. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 
daha güçlü, iştirakçilerinin haklarının verilme-
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sinde daha faydalı olması yönünden Sandığın 
mu!htar bir idare haline getirilmesi, İdare Mec
lislerinde emekli ortakların söz sahibi yapılma
sı hususunda vekâletin görüşü nedir ? 

3. Bütün ömrünü, gençliğini Devletin hiz
metine vermiş olan, hizmet süreleri 40 yılın üs
tünde bulunan emeklilere maaşlarının % 80 i 
en son had olarak kabul edilmiştir. 40 yılın üs
tünde geçen yıllarının nazarı dikkate alınma
masının sebebi nedir? 40 yıldan fazla hizmet et
miş kaç emekli memur vardır? Devlet hizmetin
de vazife görmüş 40 yılın üstündeki hizmet yıl
larının kabul edilmemesi sosyal adalete, hizme
te verilmesi icabeden ciddiyete sığar mı? 

BAŞKAN — Yazılı cevap vermesi için öner
ge Sayın Bakana verilmiştir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Maliye Vekili 

tarafından cevaplandırılmasını arz ve rica ede
rim. 

Hilmi İşgüzar 
iSinop Milletvekili 

Herkesçe bilindiği gibi, 'bugün Devlet hiz
metinde bulunan memurların çoğu geçim sıkın
tısı çekmekte, emekli olmuş emekli memurlar 
ise yaşamak, varolmak için çok daha ağır şart
lar içinde ömürlerini tamamlamaktadırlar. 

Emekli maaşlarının memurun maaşlarından 
kesilen birikimler olduğu da bir gerçektir. Bu
na rağmen Emekli Sandığının malî gücü yeter
siz diye emekli maaşları makaslanmakta, düşü
rülmekte, hattâ emekli olanlar hiçbir zaman va
zife başında olandan daha fazla maaş alamazlar 
diye de kötü bir cereyan yaratılmaktadır. 
Emekli Sandığı iştirakçilerinni paralarını çarçur 
etmeden kıymetlendirmesini temin etmek, emek
lilerin huzur içinde yaşamalarını temin edecek 
bir maaş alabilmesini en iyi ve garantili olarak 
verilebilmesini sağlıyacak Emekli Sandığı ban
kasının kurulmasıdır. 

Vekâlet niçin emeklileri de Sanidığı da sıkın
tıdan kurtaracak böyle bir banka kurmayı dü
şünmemektedir ? 

BAŞKAN — Yazılı cevap vermesi için öner
ge Sayın Bakana verilmiştir. 
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Sayın Başkanlığa 
Sayın Maliye Bakanımızın aşağıdaki sorula

rı cevaplandırmasını rica ederim. 
Hasan Güngör 

İstanbul Milletvekili 

1. Bugün bâzı gazetelerde 1 Mart 1971 ta
rihinde 10 seneyi dolduran tasarruf bonoları
nın anaparalarının ödenmiyeceği yazılmaktadır. 
Bu durumun tasarruf bonalarınm değiştirilme
si işleminin henüz bitmemiş olmasından ileriye 
geldiği bir yetkili tarafından beyan edilmiştir. 
Değiştirme işleminden 1 500 000 000 TL. sağlan
dığı da beyanlar arasındadır. 

a) Bu doğru mudur? 
b) Doğru ise ne düşünülerek böyle yapıl

maktadır? 
c) Değiştirme işlemi bitip, vatandaşın elin

de olan yeni bonoların anaparasının ödenmeme
si itibar sarsıcı bir durum olmaz mı? 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Önerge, yazılı cevap vermesi 

için Sayın Bakana verilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Maliye Bakanımızın aşağıdaki sorumu 

cevaplandırmasına tavassutunuzu arz ve rica 
ederim. 

Hasan Güngör 
İstanbul 

1. 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 51 nci 
maddesinde; 

«a) Hazinenin iştiraki bulunan ortaklıkla-
rındaki Kamu İktisadi Teşebbüslerinin serma
ye paylarını devralmaya, gerektiğinde diğer 
ortakların sermaye paylarını da satmalmaya ve
ya Hazine paylarını devir veya satmaya, artırı
lacak sermaye paylarını taahhüdetmeye, 

Ib) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iştiraki 
bulunan ortaklıklardaki sermaye paylarının Ha
zineye veya diğer kamu teşebbüslerine devret-
tirmeye gerektiğinde diğer ortakların sermaye 
paylarını satmalmaya ve artırılacak sermaye 
paylarını taahhüdetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir.» 

Denmektedir. 

1. Bu hükme uygun olarak halen Maliye 
Bakanlığınca bu yetkilinin 1971 malî yılında 
kullanılacağı durumlar, düşünceler var mıdır?. 
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2. Varsa, hangi İktisadi Devlet Teşebbüs
lerinin paylarının devir veya satılması düşünül
mektedir?.. 

8. Hangi Kamu İktisadi Teşebbüslerinin iş
tiraki bulunan ortaklıklardaki sermaye payla
rını Hazine veya diğer kamu teşebbüslerine 
devre'ttirilmesi düşünülmektedir? 

4. Bu hususlarda halen hazırlanmış bir ön-
plân mevcut mudur? 

Not: Sayın Bakanımız bu sorularıma arzu 
ederlerse, yazılı olarak cevap verebilirler. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Yazılı cevap vermesi için Öner

ge Sayın Bakana tevdi edilmiştir. 
Sayın Başkanlığa 

1970 Martı ile 1970 Aralık ayları arasındaki 
memur maaşları farkının ne zaman ödeneceği
ni bildirmesi hususunda Sayın Bakanın cevap
landırmasına delâletinizi arz ederim. 

Mustafa Çalıkoğlu 
Çanakkale 

Sayın Başkan 
Sayın Bakandan bir sorum vardır. Müsaade

lerinizle arz ediyorum. 
Sayın Turgut Topaloğlu'nun Adalet Partisi

nin seçim beyannamesine ve programına tevcih 
ettikleri sorunun bir sorumluluğu varsa, Adalet 
Partisinden ayrıldığı ana kadar Sayın Turgut 
Topaloğlu'na düşen hisse ne kadardır? 

Musa Doğan 
Kars 

BAŞKAN — Yazılı cevap vermesi için öner
geler Sayın Bakana tevcih edilmiştir. 

Başka söz alan olmadığı cihetle, Maliye Ba
kanlığı bütçesinin bölümlerine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

(A/l) cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 9 525 698 462 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bölüm Lira 

13.000 Yönetim giderleri 61 663 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 107 109 502 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 2 122 367 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 13 621 651 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

alımları ve onarımları 1 400 000 
BAŞKAN — İCabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
31.000 Kurumlara katılma yapla-

rı ve sermaye teşkilleri 1 406 400 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalmalar 5 000 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

33.000 iktisadi transferler 1 609 600 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 6 753 784 603 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir; 

35.000 Sosyal transferler 310 000 001 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 275 569 151 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Maliye Bakanlığı bütçesinin görüşmesi bit
miştir. 

1971 yılı Bütçe Kanununun 1 nci maddesini 
tekrar okutuyorum. 

1971 yılı Bütçe Kanunu 

Genel hükümler : 
Madde 1. — Genel bütçeye giren daireler 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 18 653 452 108 lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 3 165 058 349 lira, sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için de (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 15 274 389 848 lira ki, 
toplam olarak 37 092 900 305 lira ödenek veril-
mi§tL\ 

. BAŞKAN — Şimdiye kadar okuduğumuz 
cetveller bu maddeye bağlıdır. Bütün cetvelle-
riyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenjer... Kabul edilmiştir. 

Açık oy sonuçlarını bildiriyorum. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı 

Bütçe kanunu tasarısının açık oylanmasına 204 
iştirak olmuş; 146 kabul, 52 ret, 6 çekinser oy 
kullanılmıştır. Gerekli nisap temin edilemedi
ğinden gelecek birleşim açık oylarınıza tekrar 
sunulacaktır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısının 
açık oylamasına 203 sayın üye iştirak etmiş; 
146 kabul, 51 ret, 6 çekinser oy kullanılmıştır. 

Gerekli nisap sağlanmadığından, oylama tekrar
lanacaktır. 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağ
lı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde değişik
lik yapılması hakkındaki kanun tasarısının açık 
oylamasına 202 sayın üye iştirak etmiş; 147 ka
bul, 50 ret, 5 çekinser oy kullanılmıştır. Gerek
li nisap temin edilemediğinden oylama tekrar
lanacaktır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 198 sayın üye iştirak etmiş, 
146 kabul, 46 ret, 6 çekinser oy kullanılmıştır. 
Oylama tekrarlanacaktır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkındaki kanım ta
sarısının açık oylamasına 196 sayın üye iştirak 
etmiş; 148 kabul, 42 ret, 6 çekinser oy kullanıl
mıştır. Oylama tekrarlanacaktır. 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının 
açık oylamasına 172 sayın üye iştirak etmiş; 134 
kabul, 32 ret, 6 çekinser oy kullanılmıştır. Oy
lama gelecek birleşim tekrarlanacaktır. 

Program tamamlanmıştır. Birleşimi, 27 Şu
bat 1971 Cumartesi günü saat 09,00 da topla
nılmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,24 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali öavit Oraıl 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zelkü Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
A l İhsan: Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Hasam Ali Gülcaın 

AYDIN 
İsmet Sezgin fi?", 
Fikret Turihanıgil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal EMeım 
Ahmet İhsan Kırımüı 
Ösıman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zeynel AJbildin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim Cop 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 204 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 52 
Çekinserler : 6 

Oya katılmıyanlar : 242 
Açıik üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal1 Bağcıoğlu 
Mesult Hulkî Önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Kemal Demjirer 
Abdurrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Samji Arslan 
Fuat Avcı 
Mehmjet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Öm/er Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Hasan Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Naim'e İkbal Tolkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Ali Naili Erdeni 

KARS 
Lâtif Aküzüm 

Kumal Kaya • 
Oaman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
Ahmett Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
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Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu| 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

ANKARA 
îhr ahdim Oüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Ceıngizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 

BİLECİK 
Mehmet Er gül 

BlTLtS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çaiıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıeıoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

Mustafa Kaptan 
StVAS 

Enver Akova 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova -
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Mehmet Ali Kölklü 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Sa,m;et Güldoğan 
ERZURUM 

Rasim; Oinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
ibrahim Elmalı 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Ülker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Bahri Dağdaş, 
Mustafa Ku/bilay Imer 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erfbek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANlBA • 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Bahri Karaskeçıua 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal •' 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Ko'damanıOglu 
Mervlüt Ocakçuoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basıri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Grenel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
AH Cavit Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Mehmet Rıza Çer<çel 
Aflft îhsar* Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Güleam 

AYDIN 
lamıet Sezgin 
Fikret Turhıangii 

BALIKESİR 
îbcrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Erttem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECÎK 
Sadi Binay 

BÎTLÎS 
Zeynel AlbMin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çeürinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyeüükter 

450 
203 
146 
51 

6 
243 

4 

[Kabul edenler] 
Halil İbrahim Oop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiyfkıoğılu 

BURDUR 
A. Mukadder ÇiloğLu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesuıt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Kental Demirer 
Abdurrahmıan Güüer 
Aralan Topçubagı 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdlüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELAZIĞ 
ömerı Faruk Sanıaç 
Aid Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkj Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı IÇaracaşehir 

M. Şemısettin Sönmez 
GAZİANTEP 

Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Ali Naili Erdeim 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 
Osman Yedtekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELÎ 
Oevat Ademoğlu 
Saibri Yahşi 

KONYA 
iSezai Ergun 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Yeysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Künşad 
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MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavuraıacıoğlu 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Ceıngizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

(SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal' 

URFA 
Mehmet Aksoy 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik, Yazıcıoğlu, 
ELÂZIĞ 

Saffet Güldoğan 
ERZURUM 

RasJm, Oinisü 
Gryasettin Karaca 
Cevat önder 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım özeke 
Ilhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşat Uliker 
Lebit Yurd«oğlu 

İZMÎR 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
Vöhbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kulbilay. İmer 
Mustafa Üstündağ 
Sadi Koçaş 
Orihan Okay 

KÜTAHYA 
Ali Erlbek 

MALATYA 
Hakkı Göfcçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

Mehmet Ali Köklü 
Bahni KaraJkeçıilE 

UŞAK 
M. Fahrıi Uğrasızıoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodıamanoğlu 
Mevlüt Ocaıkcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Baari Alıbayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TOKAT 
İsmialiil Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

İSTANBUL 

Bahir Ersoy 

İsmail Arar 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

UŞAK 
Âdiıli Turam 

ZONGULDAK 
Ahmet Gün er 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağh (A/l) 
ve (B) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasansma verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavilj Oral 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAB 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzum Coşkun 
Orhan Eren 
Şeraf ettin Yıldırım. 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Masan Akçalıoğlu 
thsan Ataöv 
Hasan Ali Gülcan 

AYDIN 
İsmet Sezgin 
Fifktfet Turhangil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Keımal Erldem 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİİS 
Zeynel Abidin inan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

Üye sayısı : 460 
Oy verenler : 202 

Kabul edenler : 147 
Reddedenler : 50 

Çeikinserler : 5 
Oya katılmıyanlar : 244 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğkı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
MesUt Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Kemal Demdrer 
Abdürrahman Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Fuat Avcı 
Mehmjet Ermjin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdfüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza SeptioğlU 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

edenler] 
GAZİANTEP 

Erdem Ocak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Nakne İkbal Toıkgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yandım cı 

IZMlR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Ali Naili Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Aikdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Saibri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ Imamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Hürşad 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
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Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 

ANKARA 
İbrahim Cüeeoğlu 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Cemgizhan Yorulmaz 

AYDIN 
Yüksel Menderes 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

İSTANBUL 
İsmail Arar 
Bahir Ersoy 

H. Avni Kavurımacıoğru 
RİZE 

Erol Yılmaz Akçal 
SAKARYA 

Yaşar Bir 
Gümgör Hum 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltam 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri ÇeHfc Yazıcıoğlu 
DENİZLİ 

Hasan Korfcmjazean 
ELÂZIĞ 

Samıet Güldoğan 
ERZURUM 

Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

İSTANBUL 
İbrahim Abak • 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
Haydar özdemir 
M. Kâzım Özeke 
İlhami Sancar 
Turgut Topaloğlu 
Reşit Üliker 
Lebit Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
Vehbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kubilay İm er 
Orhan Ofcay 

KÜTAHYA 
Ali Eribek 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Şevki Altındağ 

SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir > 1 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Ali Göklü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türko-ğlu! 

ZONGULDAK 
Fuıat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Ahmet Güner 
Kevni Nedimoğılu 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Baari Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmem 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

UŞAK 

Adil Turan 

1ekûn 4 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısına veri
len oyların sonucu 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
AH OaviU Oral 
Ahmet TopaÛoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avnı Turanlı 
AFYON KARAHİSAR 
Melhmet Rıza^Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren» 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
ihsan Ataöv 
Hasan Ali Cülcam 

AYDIN 
İsmet Sezgin j 
Fikreıt Turhanigil 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavklaroğlu 
Kemal Ertâem 
Albmet İhsan Kırımlı 
Osman Tan 
MJevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zeynel Abidin İnan 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 198 

Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 46 

Çefk'inserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 248 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
! BOLU 
1 Nihat Bayramoğiu 
1 Halii İbrahim Cop 
1 Ahmet Çakmak 

BURDUR 
1 A. Mukadder Çiloğhı 
[ Mehmet özbey 

BURSA 
1 Ahmet Dallı 
1 Cemal Külâhlı 
1 Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
I Kemal Bağcıoğlu 

Mesut HulM önür 
I Refet Sezgin 

ÇORUM 
1 Abdurrahman Güler 

Arslan Topçubaşı 
DENİZLt 

1 Sami Arslan 
1 Fuat Avcı 

Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
j Ab'düllâtdf Enısaırioğlu 
1 Necmettin Gönenç 

Sabahattin Savcı 
ELÂZIĞ 

Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Isan/et Angı 
Şevket Asbuzoğlu 

I B. Sıtkı Karacaşehir 

— 9 

M. Şemjseıttin Sönmez 
GAZİANTEP 

Erdem Ooak 
Mehmet Lütfi Söylemez 

| GİRESUN 
Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman özer 
Akgün Silırvrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yaridımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 

15 — (12) 

(Çoğunduk yoktur.) 

Mustafa Akan 
Ali N'aıild Erdem 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Osıman Yel tekin 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Oevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
ilhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 
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MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkadir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

JMUŞ 
T7" TU 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

ANKARA 
İbrahim Cüeeoğhı 
A. Sakıp Hiçerimez 
Sinan Bosna 
Ceıngizhan Yorulmaz 

AYDIN 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 

BİLECİK 
Mehmet Ergül 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BUBSA 
İbrahim öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

İSTA 

İsmail Ara 
XtJl i lCl lX • ı l . l (Aı 

Bahir Erso 

1 NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğru 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet KaiZova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ÇANKIRI 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
ELÂZIĞ 

Sa*met Güldoğan 
Rasim öinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

" fflSTANBUL 
ibrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
llhami Sancar 
Reşit Ü]iker 
LeMt Yurdoğlu 

İZMİR 
M. Huluisi Çakır 
Ooşfcun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
Vöh'bi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kulbiiay îmer 
Sadi Koçaş 
Orhan Okay 

MALATYA 
Haıkkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Ködamanoğlu 

[Çekinserler] 
NBUL 

r ( 

y 

MARDİN 
Şevki Altındağ 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

URFA 
Mehmet Aksıoy 
Mehmet AJfi Göklü 

UŞAK 
M. Fahrî Uğrasızoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğlu 

Mevlüt Ocakçıoğlu 
ORDU 

Memduh Ekşi 
RİZE 

Hasan Basıri Alibayrak 
SAKARYA 

üt. Vedat önsaî 
SİİRT 

Zeki Çeliker 
TOKAT 

İsmet Hilmi Balcı 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

UŞAK 
Adil Turan L 

1 ZONGULDAK 
Ahmet Gür 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 4 
•— — — — • - " - * • — - -
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Cavit Orall 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON. KARAHÎSAR 
Mehmet Kıza Çerçel 
Ali İhsan! Ulubahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA 
Musa Kâzım Co§kun 
Orhan Bren 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 
Hasan Ali Gülcaın 

AYDIN 
İsmet Sezıgin 
Fikret Turhangil 
M. Kemal Yılmaz 

[BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Er?deffn 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Zeynel AbMin İnan | 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 196 

Kabul edenler : 148 
Reddedenler : 42 

Celkinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 250 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
1 BOLU J M. Şemsettin Sönmez 

Nihat Bayramoğlu GAZİANTEP 
Halil İbrahim Cop 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
| Ahmet Dallı 

Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

I ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki önür 
Refet Sezgin 

ÇARUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahm&n Güler 
Arslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Sami Arşları 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
AH Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ELÂZIĞ 
Öm,er Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asbuzoğlu 
B. Sıtkı Karacaşehir 
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Erdem Ocak 
| Mehmet Lütfi Söylemez 

GİRESUN 
! Hidayet İpek 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

| Ekrem Saatçi 
HAKKÂRİ 

i Ahmet Zeydan 
! HATAY 

Halil Akgöl 
I Mehmet Aslan 

Abdullah Çilli 
Hüsnü Özkan 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Cavât Okyayuz 

İSTANBUL 
Hüseyin Dolun 
İbrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Hasan Güngör 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Osman Özer 
llhami Sancar 
Akgün Silıivrili 
Naime İkbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan | 

7 - (13) 

Mustafa Akam 
Ali Naili Erdem 

KARS 
! Lâtif Aküzüm 
1 Musa Doğan 
| Osman Yeltekin 
j KASTAMONU 
1 Muzaffer Akdoğanlı 
| Sabri Keskin 

Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Sezai Ergun 
Sadi Koçaş 

KÜTAHYA 
Ahmelt Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zıefceıriya Kiür^aJd 
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MAEDÎN 
Seyfi Güneştan 
Abdulkadir Kermooğlu 
Abdulkaıdir özmen 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin.' Başer 

ANKARA 
İbrahim Cüceoğlu 
A. Sakıp Hiçcrimez 
Şinaısi özdenoğlu 
Gemgizhan Yorulmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin Şan-
dıkçıoğilu 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Nafiz Yavuz Kurt 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 
Selâhattin Oran 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Enver Akova 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

[Reddedenler] 
ELÂZIĞ 

Samet Güldıoğan 
ERZURUM 

Rasim Cinisli 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Eşref Derinçay 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım özeke 
Reışiit Ülıker 

İZMİR 
M. Hulusi Çakır 
Coşkun Karagözoğlu 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
Vehbi Eniğiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kubilay tmer 
Orhan Ofcay 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 
Mustafa Kaftan 

MANİSA 
Veli Bakirli 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevrut Ocakeıoğlu 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Mehmet Ali Gökl'ü 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasıaoğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Fevzi Fırat 
Keıvni Nedimoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

~ TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 

TRABZON 
Mıehmet Arslantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

ZONGULDAK 
Hüseyin Baytürk 

İSTANBUL 

İsmail Arar 

Bahir Ersoy 

[Çekinserler] 
M A R J D İ N 

Şevki Altındağ 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 

Diyarbakır 
Edinne 
Malatya 
Nevşehir 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

1 
1 
1 
1 

Yekûn 

•mm^, 

— 918 — (13) 
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1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunıluk yoktur.) 

! 

ADANA 
Turgut Topaloğlu 

ATYTVAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
Ali Avni Turanlı 
AFYON KARAHÎSAR 
Melhımet Rıza Çerçel 
Aüü ihsanı Ulübahşi 
Kâzım Uysal 

AMASYA 
Yavuz Acar 
Salih Aygün 

ANKARA. 
Musa Kâzım Coşkun 
Orhan Eren 
Şinasi özdenoğlu 
Şerafettin Yıldırım • 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
İhsan Ataöv 

AYDIN 
ismet Sezgin 
Fikret Tıırhangil 
M. Kemal Yılmaz 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
M. Şükrü Çavdaroğlu 
Kemal Ertâem 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Osiman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Zeynel Abiidin İnan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil ibrahim öop 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 172 

Kabul edenler : 134 
Reddedenler : 32 

Çefcinserler : 6 
Oya katılmıyanlar : 274 

Açık üyelikler : 4 

[Kabul edenler] 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlu 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ahmet Dallı 
Cemal Külâhlı 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Mesut Hulki Onur 
Refet Sezgin 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Abdurrahmıan Güler 
Arslan Topçuibaşı 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Mehmet Emin Durul 
Ali Uslu 

DİYARBAKIR 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 
Nafiz Yıldırım 

1 

ELÂZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Şevket Asboızoğlu 
B. Sııtkı Karacaşehir 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Erdem Ocak 
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Mehmet Lütfi Söylemez 
GİRESUN 

Hidayet İpek 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Halil Akgöl 
Mehmet Aslan 
Abdullah Çilli 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Kadir Çetin 
Celâl Kargılı 

İSTANBUL 
Eşref Derinçay 
Hüseyin Dolun 
ibrahim Elmalı 
Orhan Cemal Fersoy 
Mustafa Fevzi Güngör 
A. Şeref Lâç 
Akgün Silflvrili 
Naime ikbal Tokgöz 
Hasan Türkay 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Mustafa Akan 
Ali Naili Erdemi 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Osman Yeltekin 

L9 — (14) 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Sabri Keskin 
Mustafa Topçular 
Hasan Tosyalı 

KIRKLARELİ 
Mehmet At'agün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğhı 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Sabri Yaihşi 

KONYA 
Sezai Ergun 

KÜTAHYA 
Ahmet Fuat Azmioğlu 
Mesut Erez 
İlhan Ersoy 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Atillâ İmamoğlu 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşiad 

MARDİN 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdülkadir Özmen 
Abdurrahim Türk 

MUŞ 
Kasım Emre 
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NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaciioğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
Güngör Hun 

ANKARA 
A. Sakıp Hiç/erimez 
Ceıngizhan Yorulmaz 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San« 
dıkçıoğüu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BURSA 
İbrahim Öktem 

ÇANAKKALE 
Mustafa Çalıkoğlu 

ÇANKIRI 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

SAMSUN 
Bahattin Uzunoğlu 
İsmet Yalçmer 

SİİRT 

Selâhattin Oran 
SİNOP 

Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Enver Akaırcı 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 
Mehmet Kazıova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

UEFA 
M>ehmıet Aksoy 
Mehmet Alıi Göklü 

[Reddedenler] 
ERZURUM 

Rasâmı Ohüsl 
Gıyasettin Karaca 
Cevat Önder 

İSTANBUL 
İbrahim Ab ak 
Sezai Orkunt 
M. Kâzım Özeke 
llhami Sancar 

M. 
İZMİR 

Hulusi Çakır 

KARS 
Kemal Güven 

KOCAELİ 
VehJbi Engiz 

KONYA 
İrfan Baran 
Mustafa Kufbilay îmer 
Sadi Koç aş 
Orhan Ofcay 

MALATYA 
Mustafa .Kaftan 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

NİĞDE 
M. Nuri Kodamanoğlu 

İSTANBUL 

Bahir Ersoy 
Reışit ÜUker 

[Çekinserler] 
MARDİN 

Şevki Altındağ 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Ediıme 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

UŞAK 
M. Fahri Uğrasızioğlu 

VAN 
Kinyas Kartal 
Fuat Türkoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Kevni Nedimoğiu 

Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri AFbayrak 

SİİRT 
Zeki Çeliker 

TRABZON 
Mehmet Arsılantürk 
Necati Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 
Cevat Küçük 

UŞAK 
Adil Turan 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Yekûn 

— 920 — (14) 



Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

60 NOI BİRLEŞİM 

26 . 2 . 1971 Cuma 

Saat : 9.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X I . — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu 
ve Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tez
kereleri (Millet Meclisi 1/388; Cumhuriyet Se
natosu 1/1^63) (Millet Meclisi S. Sayısı : 261; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1483) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

X 2. — Devlet Hava Meydanları işletmesi 
Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasa
rısı ve 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısında yapı
lan değişikliğe dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/389; Cumhuriyet Se
natosu 1/1164) (Millet Meclisi S. Sayısı : 272; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1484) (Dağıt
ma tarihi : 12 . 2 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 

m 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu ile 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) 
(Millet Meclisi S. Sayıisı : 257; Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 1481) (Dağıtma tarihi : 
12 . 2 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Dönem 
Toplantı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 274 
D. H. M. İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe kanununa 
bağlı ( A / l ) ve (B) işaretli cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu Başkanlığı 
tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/376; 

C. Senatosu 1/1147) 

(Not : 0, Senatosu S. iSayısı : 1499) 

Cumhuriyet Senatosu 
'Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 10907, 1/1147 

27 .1 .1971 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
îlgi : 28 . 12 . 1970 gün ve 75 sayılı yazınız: 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A/l) ve <B) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, Bütçe Kar
ma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 1 . 1971 tarih
li 28 nci Birleşiminde değiştirilerek ve açık oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte gönderilmiştir. 

©ereğini rica ederim. 
Tekin Anburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkam 

Not : 
Açık oy neticesi 
Kabul 
Ret 
Oekinser 

128 
116 

11 
1 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No : 1/376 C. S. 1/1147 
Karar No: 108 

Bütçe Karma Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

12.2 .1971 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 .1.1971 tarihli 28 nci Birleşiminde değiştirilerek 
kabul olunan (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı), 

Yapılan değişiklikler muvacehesinde Komisyonumuzda ikinci defa görüşüldü; 
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçesinin ilgili tertiplerine eklenilmesi istenilen 

toplam (4 662 000) liralık ek ödenekten (1 344 000) lirası yıl içinde aktarma suretiyle karşılandı
ğından, halen (3 318 000) liralık bir ek ödeneğe ihtiyacolduğu dikkate alınarak, 

Tasarının 1 nci maddesindeki toplam (4 662 000) liralık ek ödeneğin (3 318 000) liraya, 
2 ncj maddesindeki toplam (4 662 000) liralık ödeneği de (3 318 000) liraya, 
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Tasarıya bağlı (1) sayılı cetvelde, 12.000 nci bölüm toplamını (3 318 000) liraya, 
12.280 (İşçi ücretleri) maddesi ödeneğini (3 000 000) liraya, 
12.380 (Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve prim karşılıkları) maddesi ödeneği (318 000) 

liraya, 
Tasarıya bağlı (2) sayılı cetvelde 62.000 nci bölüm toplam rakamını (2 696 800) lüraya, 

62.146 (Konma, konaklama gelirleri) maddesi ödeneğini (2 106 000) liraya, ve (B) işaretli 
cetvelin genel toplam rakamını da (3 318 000) liraya indirmek suretiyle yapılan ve yıl içinde ak
tarma suretiyle karşılanan ödeneğin tenzili nedenliyle bölüm ve maddelere sirayet eden değişik
likler Komisyonumuzca da aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip 

Rize Aydın Ankara Erzurum 
E. Y. Akçal 1. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kütahya 
Î..E. Erdinç 

Samsun 
/. Kılıç 

Ankara 
H. Balan 

Bolu 
H. İ. Cop 

Hatay 
H. Özkan 

Malatya 
H. Gökçe 

Tabiî Üye 
8. özgür 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Denizli 
İT. Oral 

îzmir 
M. Akan 

Manisa 
H. Okçu 

Uşak 
M. E. Atayurt 

Ankara 
/ . Yetiş 

Diyarbakır 
H. Değer 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Niğde 
K. Baykan 

Zonguldak 
8. T. Müftüoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı i '274) 
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CUMHURİYET (SENATOSUNUN KABUL 

ElTTîtĞIt METİN 

Devlet Hava Meydanları iletmesi Genel Mü
dürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvelinde değişildik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet ERava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün H9TO yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (A/l) işaretli cetvelin ilişik 1 
sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (&' 3(18 OOO) 
liralık ek ödenek veriimiilşltir. 

MADDE 2. — Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğünün K970 yılı Biatçe 
Kanunuma bağlı (B) işiaretli cetvelin ililşiık 2 sa
yılı cetvelde yazılı tertiplerine (3 3U18 OOO) lira
lık ödenek eklenmiştir. 

MAıDDE 3. —- Bu kamun yayımı tarihinde 
yürürlüğe ıgirer. 

MADDE 4. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma hakanları yürütür. 

(BÜTÇE KAKMA KOMİSYONUNUN METNİ 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi G-enel Mü
dürlüğünün 1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(A/l) ve (B) işaretli cetvellerinde değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Cumlhjuriyet Senatosu Genel 
Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsen^ 
imiktir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu' Genel 
Kurulunca yapılan değişiklik aynen benimsen
miştir. 

MADDE 3. — Aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kalbul edilmiştir. 

Bütçe Karma Komisyonunun metnine bağlı cetveller 

(il) ISAYILI CETVEL 

'Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca (.1) sayılı cetvelde yapılan değişiklik aynen benimsen-
mistir. 

(İ2) ISAYILI CETVEL 

ıGumlhuriyet Senatosu Genel Kurulunca (2) sayılı cetvelde yapılan değişiklik aynen benimsen
miştir. 

m*m 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı i 274) 





Dönem : 3 OOO 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z Ö O 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 
hakkında kanun tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair 
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri 

(M. Meclisi : 1/441; C. Senatosu : 1/1200) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1523) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11091 

1/1200 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

ilgi : 24 . 2 . 1971 tarih ve 120 sayılı yazınız. 
1970 yllı Bütçe 'Kanunuma bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının, 

(Bütçe Karma Komisyonunca ka'bul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25.2.1971 
tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : (109) 

Bütçe 
Esas No 

Kabul : 
.Höt : 

T. B. M. M. 
Karma Komisyonu 
: 1/441 C.S. 1/1200 

No. : 122 

97 
12 

Bütçe 

-

Bütçe Karma Komisyonu raporu 

25 . 2 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığıma-

Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunun 25 ' . 2 . 1971 tarihli (45) nci Birleşiminde aynen kabui! 
edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı) 
ve Bütçe Karaca Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Genejl Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulujr. 
Bütçe Karma Komisyonu 

ıBaşkanı y. 
İSözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 

<**St&1&* 
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Donem : 3 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Millî Sa
vunma Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun ta
sarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve 
Bütçe Karma Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 

1/442; C. Senatosu : 1/1201) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1524) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11093 

1/1201 
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1971 gün ve 121 sayılı yazınız : 
1970 yük Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Millî Savunma Bakanlığı kısmında de

ğişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, 
Cumhuriyet Senatosu Geaıel Kurulunun 25 . 2 . 1971 tarilhüi 45 nei Birleşiminde aynen ve açık oyla 
kabul edilerek dosya ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : (108) 

Kiabul : 100 
Bet : 8 

Bültçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu 25 . 2 . 1971 
Usas No. : 1/442 C.S. 1/1201 

No. : 123 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet (Senatosu Genel Kurulunum 25 . 2 . 1971 tarihli (45) nci Birleşiminde aynen kabuı1 

«dilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli-cetvelin Milıl Savunma Bakanlığı kısmında 
değişiklik yapılması hakkında, kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönde
rilmiştir. 

Geneü Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Başkanı y. 
(Sözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 
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Dönem : 3 O O i l 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z D U 

1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / 3 ) işaretli cetvelin Maliye Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko

misyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/444; 
C. Senatosu : 1/1202) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1525) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 25 . 2 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11094 

1/1202 
Bütçe Kanma Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 24 . 2 . 1971 tarih ve 122 sayılı yazınız : 
1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye BakanAğı kısmında değişiklik 

yapılması hakkında kanun tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri!-
yet Senatosu Grene), kurulunsun 25 . 2 . 1971 tarihli 45 nci Birleşiminde aynen ve acık oyla kabul 
edilerek dosya ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini rica ederim. 
Tekim, Ariburun 

Cumhuriyet ISenatosu Başkanı 
Açık oy neticesi : (124) 

Kabul : 112 
•Ret : 12 

Bütçe Karma Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Bütçe Karma Komisyonu * 25 . 2 . 1971 
Esas No. : 1/444 C.S. 1/1202 t 

No. : 124 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 25 . 2 . 1971 tarihli (45) nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen (1970 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/3) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişik
lik yapılması hakkında kanun tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ilişikte gönderilmiştir. 

Geneı' Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulujr. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Bıaşkanı y. 
ISözcü 

Ankara Milletvekili 
M. Kemal Yılmaz 




