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1 — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

13u Birleşimde dört oturum yapan Genel Ku
rulda : 

İstanbul Üyesi Bere Turan; Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi sıra
sında, inşasından bir müddet sonra yıkılan An
kara Spor Sarayı hakkında sorulan bir soruya 
Bakan tarafından verilen ceva'bın basma yanlış 
intikal ettiğini beyan ve durumu tavzih etti. 

İstan'bıü Üyesi Kifat Öztürkçine; bir evvelki 
birleşimde Başkanın tarafsız hareket etmediğini 
ifade etti ve.buna Başkanvekili Sırrı Atalay 
cevap verdi. 

Aydm Üyesi Fikret Turhangil; İçtüzüğe göre 
Geçen Tutanak hakkında konuşulabileceğini ve 
Başkanvekilinin şimdiki konuşmasının usule uy
gun olmadığını bildirdi. 

Tokat.Üyesi Zihni Betil, Tanın Bakanlığı 
bütçesinin müzakeresinin sonunda konuşan Ada

let Partisi Sözcüsünün konuşmalarını yerdi. 
Ulaştırma Bakanlığı ile 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
Çalışma Bakanlığı ve 
Sana3Ü Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 
Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesi görüşüldü 

ve bütçe açık oya sunuldu. 

9 Şubat 1964 Farzar günü saat 10,30 da top
lanılmak üzere birleşime aynı gün, saat 4,85 t e 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

İhsan II amit Tigrel Nevzat S engel 
Kâtip 
Adana 

Sakıp Önal 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 
KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Büt
çe kanunu tasarısı (1/592) (S. Sayısı : 350) (1) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde görüşülmesi 
tamamlanan Petrol Dairesi bütçesini açık oyla
rınıza sunuyorum. 

3. — DEMEÇLER VE SÖYLEVLER 

i . — Samsun Üyesi Fethi Tevetoğlu'nun; 
Hükümetin Kıbrıs konusundaki tutumu üzerin
de demeci ve Turizm ve Tanıtma Bakanı Ali İh
san Göğüş'ün cevabı 

(1) 350 S. Sayılı basmayazı 8 . 2 . 196i ta
rihli 41 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz Sayın Tevet-
oğiu 'nundur, buyurun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok muhterem senatör arkadaşlarını, 
Adalet Partisi Senato Grupu adına milletimizin 
ve memleketimizin büyük millî dâvası Kıbrıs 
meselesi üzerindeki görüşlerimizi ve gelişen ha-
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diseler karşısındaki tekliflerimizi, sunmak üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Bu konunun hep birlikte incelenmesi zaru
retini ve bilhassa muhalefet partisi olarak Hü
kümeti bu konuda desteklememizi daha önce 
belirttiğimiz cihetle yapacağımız konuşma ve 
arz edeceğimiz teklif doğrudan doğruya bu me
selede muhalefet partisinin yapıcı tenkid yoliyle 
yardımcı olmak gayesini hedef tutmaktadır. 
Sözlerimin başında bu hususu bilhassa belirtmek 
isterim. 

Osmanlı Devleti tarafından Berlin kongresin
de İngiltere'ye muvakkaten, Lozan Muahade-
siyle de Türkiye Cumhuriyeti tarafından tama
men terk edilen Kıbrıs Adasının İngiltere'den 
ayrılarak Yunanistan'la birleşmesini hedef tu
tan hareket, zaman zaman Ibir halk hareketi, 
ortodoks kilisesinin bir gayreti veya EOKA na-
miyle teşekkül eden tethişçi grupunun faaliyeti 
şeklinde görülürse de hakikaten Yunan kilise
siyle birlikte eski Yunan Başvekili Papagos'un, 
yani Yunan Hükümetinin icat ve tertibetti-
ği bir iştir. Yunan Hükümeti Türkiye ve İngil
tere ile ittifakları dolayısiyle, mümkün mer
tebe, kendini geride tutmayı ve açık hareket
leri Kıbrıs ortodoks kilisesine ve Kıbrıs'a gön
derdiği Yunan subayı Grivas'm teşkilâtlandır
dığı ve idare ettiği EOKA ya yaptırmayı ter
cih etmiştir. Papagos'un, iş başından çekilmesin
den sonra gelen hükümetler ise Yunanistan'da 
halka mal olmuş bulunan bu meseleyi ister is
temez benimsemeye mecbur olmuşlardır. 

Papagos Hükkmeti ve bilhassa bu işi ken
dine bir büyük muvaffakiyet mevzuu yapmak 
istiyen Papagos, meseleyi evvelâ İngiltere ile 
doğrudan doğruya halledebileceğini ümidetti. 
O zaman İngiltere hariciye nazırı Eden'den 
menfi ve hattâ aksi bir cevap alınca İngiltere'ye 
karşı mücadeleye girişmekten çekinmedi. Bu mü
cadeleye girişirken Kıbrıs meselesinin Türkiye'de 
de efkârı umumiyeye malolacağmı tahmin etme
mişti. Papagos İngiltere ile mücadele ederken 
Türkiye'yi her hangi bir şekilde adanın Yu
nanistan'a ilhakına razı edebileceğini ümidet-
mişti. Bu ümidi tamamiyle bir hayal mahsulü 
de addedilemez. Zira bu hususta yaptığı bir 
yoklamaya karşılık olarak o zamanın Hariciye 
Vekili Köprülü'den «Şimdi zamanı değil» şek
linde müspet değilse menfi de addedilemiyecek 
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bir cevap almıştı. Her hal ve kârda Yunan Hü
kümeti gerek Makarios'a, gerek Grivas'a ver
diği talimatta mücadelenin İngilere'ye karşı 
tevcihini ve Türkiye'nin ve adadaki Türk hal
kının kuşkulanmasına meydan verilmemesini 
bilhassa tenbih etmişti. 1945 senesinde, mücade
lenin en had zamanında Türklerle mücadele 
etmediğini her fırsatta tekrarlıyan Grivas 
bugün hâlâ bu teranesine devam etmektedir. 

Kıbrıs meselesinde Türkiye kati bir vaziyet 
alınca Yunan Hükümeti ümidettiği bir durum
la karşılaştı, ve neticede Kıbrıs işi hem Yunan
istan'da, hem de Türkiye'de halka ve efkârı 
umumiyeye intikal etmiş bir mesele halini aldı. 
Yunan tedhişçi hareketinin azimli mücadelesi 
karşısında âciz vaziyete düşen İngiltere Hükü
meti de Türkiye'min aldığı vaziyetten istifa-

| de etmekten geri kalmadı. Yunan Hükümeti 
| giriştiği mücadelenin, İngiltere'ye karşı muvaf

fakiyetle neticeleneceğini gördüğü halde Tür
kiye'nin müdahalesi yüzünden muvaffakiyeti
nin semeresini bir türlü elde edemiyecek hale 
gelmişti. Türkiye'nin adadan çekilmesi için her 
çareye başvurdu. Türk karasuları içerisinde bu
lunan bâzı adaları Türkiye'ye terk etmeyi tek
lif etti. Bu gayretler de semeresiz kaldı. Yu
nanlıların mücadelesi devam ettikçe Türkiye'
de de mücadele arttı. 1955 Londra konferansı 
akametle neticelendi. 6 - 7 Eylül hâdiseleri ol
du. Nihayet iş o derece alevlendi ki, Yunan Hü
kümeti de artık içinden çıkmak için çareler 
aramaya başladı. Yunan Hükümetinin, ada
nın taksimi yolundaki gizli bir teşebbüsü Ame
rika'da ilân edilmesi yüzünden akamete uğra
dı. Yunanlılar, acaba taksim fikri Türkiye'ye 
mülayim gelir mi, diye yoklama yapmaya te
şebbüs etmiş iken taksim birden bire Türki
ye'nin tezi haline geldi. Bu suretle adanın tak
simi de Türkiye ve Yunanistan tarafından 
müştereken kabul edilebilecek bir hal tarzı ol
maktan çıktı. 

Kıbrıs meselesi 1958 senesinde Birleşmiş Mil
letlere götürüldü. Yunanlıların işin bu safhasın
daki ümitleri Birleşmiş Milletlerde ergeç Auto
deternıination tezini kabul ettirmektir. Birleş
miş Milletlerin o zamanki ve ziyadesiyle bu gün
kü teşekkülü, Autodeternıination tezini kabul 
eder. Kendi ülkelerinde ve işgal ettikleri bölge
lerde milletlere hiçbir hak tanımayan komünist 
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memleketler, işlerine gelen yerlerde Autodetermi-
nation tezinin müdafiîdirler. Onlara, .yeni istik
lâllerini kazanmış Asya ve Afrika Devletleri de 
katılınca Birleşmiş Milletlerde bu tezin müdafi-
ileri mühim bir adede varırlar. Umumi siyaseti 
itibariyle Amerika da bu tezin aleyhinde bulu
namaz. Binaenaleyh, meselenin Birleşmiş Millet
lerde müzakeresi daima Yunanistan'a ümit veri
cidir. 1958 de Yunanistan'ın (Birleşmiş Milletler
de hezimete uğraması, Türkiye Hükümetinin 
esaslı muvaffakiyetini teşkil eder. Kuvvetli olan 
tezimiz o zaman Birleşmiş Milletlerin muvafakati 
ile ve çok parlak bir şekilde müdafaa edilmiştir. 
Aynı zamanda beynelmilel teşekküllerde muvaf
fakiyetin asıl sırrını teşkil eden siyasi faaliyet 
de mahirane bir şekilde yapılmıştır. 

1958 senesinde Rusya ile soğuk harbin şid
detle devamı sırasında Türkiye ile Yunanistan'
ın sürüp giden bu ihtilâfı NATO için bir zaıf 
teşkil ediyordu. Bu sebeple meselenin bir hal 
şekline bağlanmasını istiyen Birleşik Amerika'
nın teşebbüsü ile Türk ve Yunan Hükümetleri 
görüşmelere başladılar. Zürich'de yapılan müza
kerelerde Adaya istiklâl verilmesi esasına daya
nan, her iki Hükümetin iddia ve arzularına na
zaran, üçüncü bir hal şekli üzerinde mutabakata 
varıldı. Anlaşmalar Londra'da katî şekillerini 
aldılar ve alâkalı taraflarca imza edildiler. 

Londra ve Zürich anlaşmaları diye anılan mua
hede Türkiye ve Yun'anistan arasında hakikatte 
devam etmekte olan bir ihtilâfa muvakkaten ara 
vermek için verilmiş- bir anlaşmadan ibarettir. 
Bugün herkes bu anlaşmanın realist olmadığını, 
'kabili tatbik bulunmadığını iddia ediyor. Anlaş
mayı yapanlar da böyle düşünmekte idiler. İh
tilâfa bir zaman için ara vermek icabediyordu. 
Anlaşmanın ortaya çıkmasında asıl âmil bu ol
muştur. Yunanistan Zürich ve Londra anlaşma
sını imzalarken daha müsait bir zamanın gelme
sine kadar 'Türkiye'nin yatıştırılmasım göz önün
de tutmuştur. Türkiye ise, ileride çıkacak ihti
lâf anında haklı ve kuvvetli bir durumda olmayı 
temine çalışmıştır. Andlaşma bir sulh muahedesi 
değil, bir mütarekedir. Mütareke andlaşmalarm-
da olduğu gibi her iki taraf en müsait stratejik 
vaziyeti muhafazaya gayret etmiştir. Ancak, 
muahedenin iyice tetkikinden şu netice çıkar ki, 
o zamanki Türkiye diplomasisi ağır basmış ve 
Yunanlılara nazaran daha müsait bir vaziyet te-

9 2-1964 O : 1 
minine muvaffak olmuştur. Yunanistan'ın gaye
si daima çıkacak ihtilâfı beynelmilel çevrede ve 
daha doğrusu Birleşmiş Mille'tler çerçevesi için
de hal yoluna götürmektir. Orada ne kadar hezi
mete uğrasa tekrar müracaat yolu açıktır. Fa
kat bir defa Kıbrıs halkı için Autodeterminati-
on'u kabul ettirmeye muvaffak olursa karşı ta
raf için başka müracaat yolu kalmamış olur. 
Yunanistan'ın ilk bakışta bâzı kimselere haklı 
görünebilecek olan Autodetermination tezi haki
katte çürüktür. Şöyle ki: 

Kıbrıs Türk'ün olmadıkça, yahut Türk men
faatleri Adada emin bulunmadıkça, 'Türkiye'nin 
hançer gibi böğrüne sokulmuş bir adadır. 12 
Adalar gibi ufak adacıklar değil, teşkilâtlanma
ya ve mühim stratejik bir üs haline gelmeye mü
sait büyük bir toprak parçasıdır. Kısmen tedhiş, 
kısmen din adamlarının telkiniyle orada §ıı ve
ya bu rejimin teessüsüne müsaade etmek Türki
ye için gaflet olur. 

Kıbrıs'da Rum ahali Türklere nisbeten dört
te bir nisbette ekseriyeti teşkil eder. Bu, adanın 
Yunanistan'a verilmesi için sebep teşkil etmez. 
Lozan konferansında (Garbî Trakya'da Türk nü
fûsunun Rumlara nisbeten ne derece yüksek ol
duğu malûm iken bu keyfiyetin, o arazinin Tür
kiye'ye verilmesine sebebolamıyacağını Yunan 
Baş Murahhası Venizelos müdafaa etmiş ve hak 
da kazanmıştı. Autodetermination suretiyle ne
reye bağlanmak istediği halka sorulmak icabe-
derse, bu sual neden Trakya'da sorulmaz da Kıb
rıs'da sorulur. Yunanlılar bu husustaki tezleri
nin zaıfını bildikleri için bir taraftan işi el ça
bukluğu ile halle çalışırken diğer taraftan da 
Türk ahaliyi Kıbrıs'da azaltmaya gayret etmek
tedirler. Bugün dünya üzerinde milletlerin ken
di mukadderatını tayin edebilmeleri hakkı inkâr 
edilemez. Ancak, Kıbrıs'daki Türk'lerin de mu
kadderatını kendileri tayin edebilmeleri ieabe-
der. Rum kendi mukadderatını tayin eder, Türk
ler de ona tabı olur iddiası hiç bir hukukî kai
deye uymaz. Adada rumlarm ekseriyette olması 
da böyle bir iddiayı haklı kılmaz. Türkler, Rum
lara tabi olmayı kendileri arzu ederlerse olurlar, 
istemezlerse zorla tabi kılınamazlar. Bu takdirde 
ne olur*? Adayı bölmek gerekir. Bu bölmede bir 
Türk, bir de Rum kısmı ortaya çıkacaktır. Sa
yın Senatörler işte Adalet Partisi olarak ve ye
ni bir solüsyon olarak teklif etmek istediğimiz 
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husus budur. Adanın yambaşmda bir Türkiye, ( 
bir Yunanis tan mevcut oldukça orada bir Rum 
ve bir Türk bölgesinin mevcudiyeti yine suni ve 
muvakkat olacağın;! güre Adada Türkiye 'n in ve 
Yunanistan' ın hâkimiyet terini doğrudan doğru
ya tanımak, ihtilâfı kökünden ve nihai olarak 
halletmenin yegâne yoludur ve bugünkü rejimin 
değişeceği gün kabul edilebilecek hal çaresi bu
dur . Dünya yüzünde ikiyi1 bölünmüş adaların 
adedi çoktur. Büyük devletlerin hemen helisi
nin bu şekilde bölünmüş adalarda toprakları 
vardır . Yunanistanla esasen envai cinsten hudu
du olan Türkiye'nin ada üzerinde de bir hudu
du olması halihazırda bir yenilik ilâve etmez. 

Kıbrıs adası üzerindeki Türk, Yunan ihtilâ
fının bu kısa hülâsası şunu gösterir: 
İhtilâfın ileride bir gün halledilmesi gerekince 

Türk iye 'n in gizli bir niyeti bul un;;.naz. Tür
kiye vaziyetini açıkça, belki lüzumundan fazla 
açıikça, ortaya koymuş, kendi emniyeti ve ada
daki nizamın korunması için gereken emniyet 
tedbir ler ini almıştır . Yunanl ı la r ise papazları 
ve tedhişçileri harekete geçirmişler ve A t i n a ' 
nm âdeta bu işe yabannı olduğunu ileri sürmüş
lerdir . Buna kimse inanmadığı gibi iş had saf
ha lara girdikçe, Yunan H ü k ü m e t i hakiki rolü
nü gizi iyem ivecek hale mütaaddit defalar düş
müştür . .Binaenaleyh, Kıbrıslı lar, tedhişçiler, 
Makarios birer vas ı tadan ibare t t i r . Hak ika t t e 
Yunan Hükümeti ve Türk Hükümet i vardır . 

Yunanl ı lar ın gayesi adayı i lhaktır . Bunu, 
ada rumlarmın bir hareket iyle elde edemezlerse 
Birleşmiş Milletlere 'müracaat- edecekler ve bu 
müracaat la r ın ı tekrar layacaklardı r . Böyle bir 
•müracaata vesile y a r a t m a k pek ikolaydır. Bir
leşmiş Milletlerde muvaffakıyetsizliği uğramak 
bir zaman sonra t ek ra r müracaata mani teşkil 
etmez. Yunan manevram daima işi beynelmilel 
sahaya dökmeye ve en sonunda Birleşmiş Mil
letlere gitmeğe matuf olacaktır . Türk iye 'n in 
elinde ise bir muahede, Zürih ve Londra And-
Jaşmaları vardır . Türk iye 'n in takibedeeeği yol, 
Yımaı ı is tanm aksine olarak, ihtilâfı muahede
nin çerçevesi içinde halletmek, beynelmilel dh-
t i l â t l a rdan kaç ınmak olmalıdır. Türkiye , Kr.ıb-
î'is işini ne kada r beynelmilel sahaya dökerse-
o kada r Yunanl ı la r ın oyununa gelmiş olur. 

Karamanl i s Hükümet i , Zürich ve Londra 
Anıtlaşmalarımı imzaladıktan sonra ihtilâfı tek-
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rar a levlendirmekten kaç ınmakta idi. Son se
çimlerin neticesinde Papaand reo H ü k ü m e t i iş 
başına gelince vaziyet değişti . Papandreo mu
halefette iken Karamanl i s Hükümet in i Londra 
And laşma la rmdan dolayı tenkidetmiş idi.... 

BAŞKAN — Kısa kesmenizi rica edeceğim, 
yani çok üzüyor. 

S U P H İ İÎATUR (Sinop) — Tekr i r i müzakere 
mi yapıyoruz6? 

F E T H İ T E V E T O Ğ L U (Devamla) Efendim, 
tekr i r i müzakere değil, bir hariciye meselesidir. 
Doğrudan doğruya, muhalefet in par t i g r u p u n u n 
çok mühim bir memleket meselesi üzer indeki 
görüşüdür . Müsaade buyurursan ız bitiyor. Arz 
etmeye mecburuz. 

Ayrıca, yeni Başvekil, Yunan halkına, yeni mu
vaffakiyetler göstermek lüzumunu hissediyordu. 
Kıbrıs işi Makar ios ta ra f ından birden bire tek
rar ortaya atı ldı . Bu sefer hedef Türkiye ve 
Türk iye 'n in büyük kuvvet in i teşkil eden Londra 
Andlaşmalar ı idi. Bu Andlaşmalar durdukça 
T ü r k Reis icumhur Muavininin veto hakkı , 
Kumların istedikleri gibi hareket etmelerine mâ
ni olduğu gibi Kıbr ıs ' ın esas s t a tüsünün de
ğişmesi ancak T ü r k a;kaliyetinin de i l t ihakiyle 
mümkün olabilecektir ve nihayet 'bunlara ria
yet edilmediği t akd i rde Türk iye 'n in doğrudan 
doğruya müdahale hakkı varılır . İşi bir defa 
or taya a t t ık tan sonra Andlaşma hükümler inin 
değişmesini teinin etmek ilk gayedir . Andlaş
ma, .-ifatüsü Türkiye , Yunanis tan ve İngiltere 
olmak üzere üç devletin garant is i al t ına koy
maktadı r . Bugün bir 'muahede mevcut ve mu
ahedenin koruyucu hükümler i t a tb ik edileme
miş, yani müessiriyeti tecrübe dahi edilmemiş 
iken yeni bir koııferas toplanması Yunanis tan 
için bir muvaffakiyet olmuştur . O kımferasda 
bdr netice çıkması bahis mevzuu değildir . Kon
feranstan bir netice ç ıkmayınca ya, doğrudan 
doğruya Birleşmiş Milletlere gidilecek veya 
beynelmilel bir kuvvet Tü rk Ordusuna verilen 
hakkı .kullanacaktır . Bir 'kere Türkiye bu hak
kı ku l lanmak mevki inden uzaklaşt ır ı lmış olacak 
sonra ihtilâf beynelmilel sahada halle çalışıla
caktı}'. Yaklaşan İngiliz seçimleri de Yunanl ı 
lar ın yeniden gir iş t ikleri mücadelede ümit ler i
ni a r t ı rmak tad ı r . 

Kıbrıs Anayasasının temel maddeleri ile mü
esses du rumu değişt irmeğe teşebbüs etmişlerdir . 
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Bu durum Türkiye, İngiltere ve Yunanistan 
tarafından garanti edilmişti. Garanti eden dev
letler (Zürich ve Londra Andlaşmaları hüküm
lerinin ihlâli halinde bu hükümlere riayeti te
min etmek maks adiyle 'lüzumlu teşebbüs ve ted
birlerin ittihazı için kendi aralarında istişareyi) 
vadetmişlerdir. Garanti Andlaşmasından ay
nen alman bu hükmün tatbiki için şartlar mev
cuttur. Maikarios Anayasayı değiştirmeğe, Re
isicumhur Muavininin veto hakkını kaldırma
ya, belediye teşkilâtında Türklere tanınan hak-
laıu ihlâle kalkışmıştır. Anlaşmaya güre evve
lâ üç devletin (kendi aralarında) istişare etme
leri lâzımgelirdi. Burada ne Maikarios'un, ne 
de dördüncü her hangi diğer bir devletin işi 
yoktur. Makarios Kıbrıs Anayasasını değiştir
meğe teşebbüs edince Türkiye Hükümeti büyük 
elçisi vasıt asiyle kendisine bir nota vermeğe 
teşebbüs etmiş, Maikarios 'da bu notayı büyük
elçiliğe iade etmiştir. Yapılan muamele 'bi kaç 
bakımdan hatalıdır. Evvelâ Makarios tarafın
dan anayasanın tadiline teşebbüs edilince Ga
ranti Anlaşmasının birinci maddesi tatbik mev
kiine girer. Türkiye olduğu kadar ingiltere 
vo Yunanistan da (Kıbrıs Cumhuriyeti istiklâ
linin) toprak bütünlüğünün ve emniyetinin mu
hafazasını ve Anayasasına riyati temin etmeyi 
taahhüdetmişlerdir. 

BAŞKAN — Fethi Tevetoğlu sözlerinizi bağ
layınız. 

VASFİ GEGER (Urfa) — Bunu yazılı olarak 
Hükümete verirsiniz; burada konuşmaya lü
zum yok. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bitiyor 
efendim. Sayın Gerger, muhalefet partisi ola
rak bu konudaki tezimizi burada savunmağa 
mecburuz. Siz beni susturamazsınız. 

Makarios tarafından Anayasanın tadiline te
şebbüs edilince bu Anayasaya riayeti temin et
meği taahhüdeden devletlere müracaat gerekir
di, Kıbrıs Cumhurbaşkanı nezdinde yapılan 
teşebbüs yersizdir. Kaldı İki, diplomasi usûlle
rine göre devlet reislerine ve ezcümle bir Cum-
huribaşkanına nota verilmez. Kıbrıs Cumhur
başkanı Anayasa Anlaşmasının beşinci maddesi 
gereğince icra salâhiyetini haizdir. Kendisine 
bu sıfatlından ötürü nota verildiği kabul edilse 
dahi Makarios'un âdeta isyan bayrağını açmış 
bir adam olduğu evvelden düşünülerek, notayı 

reddetmemesi için lüzumlu tedbirler alınması 
gerekirdi. 

BAŞKAN — Fethi Tevetoğlu eğer bağlamaz
sanız sözünüzü kesdceğim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Bağlı
yorum. Görüşümüzü hülâsa ediyorum: 

a) Makarios'a nato verilmesi lüzumsuzdur 
'b)' Amerika, Fransa, Almanya devletlerine 

müracat edildi. Katliamı durdurmak için müda
haleleri istendi. Bu da muahedeye aykırı, yersiz 
ve, faydasızdı. Nitekim hiçbir netice vermedi. 

c) Londra'da bir konferans toplanması kabul 
edildi. Lüzumsuz, faydasız ve tamamiyle karşı 
tarafın oyununa gelmekten ibarettir. Türkiyenin 
kendi imkânları ile halletmesi lâzım gelen bir işi 
konferansda halletmek hem muahedeye aykırı, 
hem de karşı tarafın işi beynelmilel sahaya dök
mek yolundaki taktiğine uymaktan ibarettir. 

d) Kıbrıs'a NATO kuvvetleri gönderilmesi 
teklif edildi, kabul ettik. Bu suretle muahedenin 
bize tanıdığı bizzat müdahale hakkından feragat 
etmiş olduk. Böyle bir inzibat kuvveti gönderil
dikten sonra katliam devam etse, Anayasa ihlâl 
edilse, artık askerî müdahale imkânı kalmadığı 
aşikârdır. Hele, beynelmilel kuvvet, vaktiyle İn
giliz ordusu gibi katliamı ve Makarios'un taşkın
lıklarını! durduramazca, bu kuvvetin ada üzerin
deki hikmeti vücudu, -oradaki vaziyeti düzeltmek 
değil, muhtemel bir Türk hareketini önlemekten 
ibaret olacaktır. Makarios'un istediği gibi Bir
leşmiş Milletler kuvvetleri gönderilmediği tak
dirde Nato kuvveti erdi e iktifa edilmesini Yunan 
hükümetinin habisle karşılaması da bu -sebepten
dir. 

Hülâsa olarak şunu arz ve teklif ediyoruz: 
Adada, tıpkı Traıkya^da hemjhudut olan iki 
memleket gibi, Yunan ve Türk hükümetlerinin 
kurulması ve sınırlandırılması gerekmektedir. 
Adalet Partisi adına bunu burada tescil ve tek
lif etmeyi lüzumlu göndük. Hürmetlerimle. 
('Sağdan alkışlar) 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

MEHMET ÜNALD1 (Adana) — Usul hak
kında. 

ıBAŞKAN — Buyurun, Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Çok m|uh* 

terem arkadaşlarım; bütçe [görüşmeleri devam 
ederken bu görüşmelerin aralıksız devam etmesi 
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lüzumunu İçtüzüğümüz teslbit etmiş bulunmak
tadır. 

Sayın Tevetoğlu Adalet Partisi adına oldu
ğunu ifade ettiği bir 'görüşme ile meseleyi bu
nun dışına çıkarmış bulunuyorlar. Konuşmala
rının Adalet Partisini tanıamiyle temsiten vu-
kulbulduğuna şahsan inanmak mlümkün değil
dir. Çünkü liderleri, Hükümetle yaptığı temas 
sonunda Kıbrıs mevzuundaki politikayı destek
lediğini ifade ediyor. Kendileri burada hattâ 
bizim büyük politikamızı zaafa düşürecek şe
kilde bâzı teklifler ileri sürüyor. 

(Binaenaleyh, Riyasetçe bir taraftan mesele
leri o yolda çıkmaza götürmek gibi bir vaziye
tin ihdasına, diğer taraftan da esasen gecikmiş 
olan bütçe 'müzakerelerinin arasına yeni müza
kereler sokma yoluna gidilmesine imkân 'veril
memesi ve müsaade edilmemesi gerekirdi. Hak
sızlık edilmiştir. Sureti katiyede böyle gündem 
dışı konuşmaları ortaya getiran emek suretiyle 
müzakerelerin inkıtama meydan vermemesini 
Yüksek Riyasetten bilhassa, istirham ederim. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — 'Buyuran Sayın Ünalıdı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlar, bir programımız var, bu programl
ımıza göre tam 24 saat de rötarımız var. Bu rö
tarımızı kapatmak için birçok arkadaışlarnmız 
4 e, 5 e kadar her gün mesai sarf etmekte ve evi
ni çoluğunu çocuğunu bırakıp burada çalışmak
tadır. Benim arkadaşım hakkında bir şey söy
lemeye dilim varmaz. Fakat benden evVel konu
şan hatip arkadaşımdan biraz daha ileri gide
rek ben bütün kabahati Riyasete yükleteceğim. 
Riyaset bunu pekâlâ biliyordu ve hattâ birde, 
ikide biten bütçelerden sonra yeni bütçelere baş
lamaya çalışıyordu. Bunu bile bile, söz verme
si, Riyaiset söz verdikten sonra ben arkadaşımı 
haksız bulmuyorum, Riyaset Söz verdikten sonra 
mevzuu sonuna kadar konuşacaktı. Ama Riya
set burada kusurlu hattâ kabahatlidir, hakkı 
yoktur, arkadaşların bu kadar ileri mesaisini 
sektedar etmeye, hürmetlerimle, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, mühim 
olan Kıbrıs "hâdisesi üzerinde gündem dışı söz 
istenildiği için, gündem dışı söz de Riyasetin 
takdirine bağlı olduğu için, ben de bu sözü ver
dim, fakat arkadaşım da bunu pek uzattılar, 
ben ikazda da bulundum, bu uzatmada Riyase-
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t in bir hatası yoktur, gündem dışı söz vermjede 
de hata yoktur. Ben müzakereyi keSimiş değilim 
araya da bir başka şey girmiş değildir. 

Sayın Ineeoğlu bir talepte bulunmadığınız 
için size söz vermiyeceğiım. Yeni İçtüzüğün 
54 ncü maddesi gereğince, bir yazılı talepte bu
lunmanız lâzımdır. 

Sayın Bakan söz istiyorsunuz ? 

ITURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — Bir 
noktayı işaret etrmek isterim. 

'BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH

SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — Sa
yın Başkan ve sayın üyeler gündem dışı bu 
konuşma yapılmamış olsaydı, çok daha isabetli 
olurdu. Millet Meclisinde bir genel görüşme 
açılması teklifi, Millet Meclisinin büyük çoğun
luğu tarafından reddedildi. Reddedilirken bura
da cereyan edecek görüşmeler, henüz mesele 
müzakere safhasındadır. Müzakere gücümüzü, 
müzakere taktiklerimizi zayıflatır. Binaenaleyh 
böyle bir mühim konuda, müzakere gücümüzü 
zayıflatacak birtakım davranıişlradan ve sözler
den kaçmmjamız lâzımdır, gerekçesi Millet Mec
lisi çoğıınlıuğunca makbul görüldü. Ve bir genel 
tgö rüşme açıl ma di. 

Şimdi, henüz müzakere safhasında bulunan 
bir konuda, birtakım yanlış yorumlara sebebi
yet verecek düşüncelerin bu tarzda ortaya atıl
ması, takdir edersiniz ki dâvamızı kuvvetlen
dirmez, zayıflatır. Ben Sayın Fethi Tevetoğlu 
arkadaşımın bu konudaki hassasiyetini ve bu 
dâvadaki gayretini sizler kadar müdrikim. Bi
naenaleyh, bu konudaki görüşlerini hakikaten 
bir muhtıra halinde Hükümete tevdi etselerdi 
çok daha isabetli olurdu. 

Biz tez olarak, Londra ve Zürih Andlaşmala
rına istinadediyoruz. Londra ve Zürih Andlaş-
m al arı üzerinde birtakım yanlış yorumlara yol 
açacak sözlerin burada söylenmemesi gerekirdi. 
«Türkiye'nin beynelmilel alanda zararlı çıka
cağı» düşüncesine de iştirak etmiyorum. Türki
ye beynelmilel alanda Kıbrıs meselesinde savu-
namıyacağı bir haksız tezin sahibi değildir. Ta
mamen haklı bir zemin üzerinde yürümlektedir. 
Tamamen hukukî bir düzen üzerinde yürümek
tedir ve «Türkiye'nin müzakerelerde oyuna gel
diği» gibi bir iddia da asla kabul edilecek bir 



C Senatosu B : 42 
iddia değildir. Türkiye, haklı dâvasını her yer
de savunacak kudrettedir ve azimdedir. Türki
ye, siyaset ve şekalvelt camibazlarma her türlü 
dersi verecek kudrettedir ve bu konuda feda
kârlık lazımsa yapi.lımıştır. Fedakârlığın her 
itürlüsü yapılmıştır. Müşterek menfaatler için, 
NATO'nun Güney - Doğu son kanadının sarsıl
maması için bundan sonra yapacağı hiçbir feda- ; 

karlık bulunmamaktadır. 'Bu bakımdan «Tür- j 
kiye ayak oyunlarına gelmiştir» gibi düşünce- i 
lerin ve sözlerin burada sarf edilmemesi gere
kirdi. 

Hükümet olarak, Kıbrıs dâvasında milletıçe 
benimsenen görüşü sovunuyoruz. Kıbrıs mesle
ği inde ırilhai olara/k haildi tezimiızirn g'alip .gelece-
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ğine inanıyoruz ve bu tezin, hangi alanda olur
sa olsun, mutlak surette başarıya ulaşacağına 
inanmaktayız ve bu inanışlardır ki, sükûnetle 
'hâdiseleri takibediyoruz ve müzakerelerin geliş
me Halîhaisınlda, gelişime seyri içersinde Millet 
'Meclisinin, Senatonun, bütün partilerin ve 
Türk Milletinin yanımızda olduğunu biliyoruz 
ve bütün gücümüzü de bundan alıyoruz. 

Adalet Partisi Sayın Sözcüsünün bu konuda 
bizimle beraber olduğunu söylemesine .teşekkür' 
ederim ve bâzı hususların açığa, çıkması için 
fırsat verdiğinden dolayı da kendilerine te
şekkür ederim, Hürmıetlerimle. 

İBAŞKAN - - O ün dem dışı görüşmeler 'bit
miştir. Gündeme geçiyoruz. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

±% — 1Q64 yıU Bili ve kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) (1) 

A) TURİZM VE TANITMA BAKANLİĞİ 
BÜTÇESİ 

Söz anların isimlerini >ku-©AıŞK'A'N 
yorum. 

iSaym Cahit Tokgöz : A.P. Grupu adına 
ıSaym Hasan Kangal : Y.T.P. Grupu adına, 
Sadi Ko'çaş : Kontenjan Grupu adına 
Ahmet Naci Arı : O.H.P. Grupu adına 
Mansur Ulusoy : M.P. Topluluğu adına 
C.T. Karasapan : CJKJM.P. Topluluğu adına 
Şâhısları namına söz alan arkadaşlar : 
Osman Saim. Sarıgöllü, M. Yılmaz înceoğJu 

Mehmet Ali Demir, Fethi Tcvetoğlu, Ahmet Yıl
dız, Sakıp önal, tskender Cenap Ege, Hasan 
Kangal, Yusuf Dcmiıda;1 ITıVnii I >iko<l i'_-;M, 
Reşat Zaloğlu.. 

Buyuran Sayın Cahit T o köz. 
A.P. GRUPU ADTNA O AO İT TOKGÖZ 

(iSamsun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı. 

Türkiye'nin ekonomıik geleceği ve dış tica
ret açığının kapatılması probleminde hayati 
önemi haiz ulusa] bir dâvanın yürütücüsü olan 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığına ait bütçe ve 

(1) 3S6 S. Sayilt basmayazı 1.2.1964 tarihli 
34 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 

turizm meselelerimiz üzerinde Adalet Partisi 
Senato Grupunun görüşlerini Yüksek (Senatoya 
arza çalışacağım. 

İhracatımız senelerden beri 300 ile 400 mil
yon dolar arasında kalmakta Ve hiçbir yükseliş 
göstermemektedir. Diğer taraftan ithalâtımız 
600 milyon dolara kadar artış kaydettiğinden 
'bütçe farkını dış yardımlarla kapamak zorun
da. kalıyoruz. Yarın bu dış yardımlar kesilince 
nasıl müşkül bir duruma düşeceğimiz meydan
dadır. Kaldı ki, 1 milyar 970 milyon doları bu
lan dış borcumuz da mevcuttur. Bunların tak
sitleri ve faizleri de hesaba kaıtıalcak olursa, es-
nelik döviz ihtiyacımız 580 milyon doları aşa
caktır. 

Görülüyor ki, her gecen gün daha büyük bir 
borç yükü altına, .giren memleketimizde yeni ih
racat ve döviz imkânları aramak zorunluğunda-
yız. 

'Bununla beraber, biz, memleket imlkânlarmı 
'ha1 ('kete gelleeek plânlı realist ve serbes teşeb
büsü destekleyici iktisadi hamlelerle bu buhran
lı devreden kurtulacağımıza inanıyoruz. 

Fnutmıyalım ki, mazisi 15 seneye ulaşmıyah 
'.15 milyon nüfuslu İsrail çöl ortasında hiçbir 
hammadesi bulunmadığı halde kurduğu sanayi 
ve tesirli çalışma sayesinde bizim kadar ihracat 
yapmakta ve döviz sağlıyabiImekterKr, 

Diğer taraftan dış tediye açığımızın kapatıl
ması için artırılması gereken* döviz kaynakları 
mevzuunda medeni dünyanın geniş ve müsmir 
tarzda kullandığı turizm sektörünü bizim de ge-
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reken önemi vererek harekele getirmemiz, gele
ceğimiz bakımından hayati önem kazanmakta
dır. Başka, memleketlerin getirdikleri tecrübe
ler bize l)iı hususta, çok müspet neticeler vaid-
etmektedir. Meselâ : İtalya 5 sene zarfında tu
rizm gelirini İDİ milyon dolardan 755 milyon 
d ollara çıkarmaya muvaffak olmluştur. İtalya 
böylece dış ticarel açığının c/c 86 sini turizm 
geliri ile kapadığı gibi Avusturya da % 78 ni 
karşılamaktadır. 

Turizm artık bugün bir ana endüstridir. 
(Bilhassa İtalya ve İsviçre'de ikinci büyük sa
nayi haline gelmişti!'. Dünya turizm hareketleri
nin orta halk tabakasına ve işçi sınıfına da si
rayet etmesi karşısında kütleler halindeki tu
rizm hareketleri bıı sektörü birinci sanayi se
viyesine yükseltmektedir. 

Gelişen millî ve milletlerarası turizmin mey
dana getirdiği gelirler ise muhtelif sahalara da
ğılmakta ve yeni iş alanları açılmasına ve do
lay isiyle işsizliğin azalmasına da yardım etmek
tedir. 

Yurdumuz, coğrafi mevkii, tarihî zenginlik
leri ve bilhassa bir Akdeniz iklimi husunsiyetini 
taşıması bakımından turizme çok müsait imkân
lar sağlam aktadır. Meselâ Birleşik Amerika 
20 nci Yüzyıl Vakıf Müessesesi Arşatırma Mü
dürü Max Weston Thoronburg ise (Türkiye na
sıl. yükselir) adlı kitabında, turizm imkânları 
başlığı altında şunları yazmıştır. «Yer yüzünde 
pek az memleket, hattâ tatil yeri olarak tabiî 
güzellikleri ile isimleri sembol olmuş mıenûeket-
ler dahi, turistleri eezbetmek hususunda Türki-
ve ille (boy ölçüşemez. Bu memleketi erci en ıher 
hangi birinin seyyah akınına sebebolan tabiî ve 
tarihî hususiyetler bakımından Türkiye'yi geçe
bileceği şüphelidir.» 

Yunanistan'da Turizm Müşavirliği yapmış, 
Beıynıt'dia Amerikalılarm turizmi bürosunu ida
re etmiş olan Amerikalı Traver L. Christie ise, 
görüşlerini şöyle ifade etmektedir. «Bir mem
leket farz ediniz ki her türlü hammadde kay
nakları azdır. Sermlayece fakirdir. Buna muka
bil güzel bir iklime ve kültürel bir maziye sa-
hibolsun, misafirperver bir halk; bulunsun, bu 
takdirde en büyük ihracat maddesi turizmdir.» 

Evet, turizm ideal bir ihraç metaldir. Çünkü 
bu meta ihraeedilirken memleketin dışarıya 
mamul bir madde çıkmaz. Bir şey eksilmez. Tu-
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rizmi o ıırcmlektin içinde istediğiniz kadar iıs/tilh-
sal ve dilediğiniz kadar ihracedebilirsiniz. Güm
rük engelleri yoktur. Alıcısı ayağınıza gelir. 

Çürütüyor ki, tabiat ve mazi tariz.a bakı
mından Türkiye'ye büyük imkânlar bahsetmiş
tir. Fakat ne yazıklı bu zenginlik yalnız başına 
turizmin bir döviz kaynağı olmasına kâfi değil
dir. Turizm sanayii ile bu imkânların verimli 
hale getirilmesi ve tanıtılması gerekmektedir. 

Maalesef turizm mevzuunda \mkın zamana 
kadar tesirli bir (-alışmamız olmamıştır. Buna 
rağmen i950 senesinde 28 (j()() olan turist sayısı 
l'Hİİ de I .'•>() bine kadar yükselmiş bulunmakta
dır. 

Bu önemli mevzuda asıl mühim olan nokta, 
dış tediye açığımızı kapatmak, millî gelirimizi 
artırmak ve yurdumuzda, gerek sosyal, gerekse 
ekonomik bakımdan beklenen inkişafı sağlamak 
için büyük değer- verdiğimiz turizm sektöründe
ki ağı i' ve heyecansız davranışımızdır. 

ilal'buki memleketimiz için turizm millî bir 
dâva olarak zaman geçirilmeden ele alınması za
ruri bir mahiyet taşımaktadır. O kadar ki, 
yurtta bir turizm seferberliği ilân etmeye ve ge
ceyi gündüze katarak plânlı çalışmaya ve işin 
büyüklüğü ve vâadettiği verimlilik çapında im
kânlar tahsisine veya yaratmaya mecburuz. Ne 
yazık ki, dâvaya verilen önem düşünüldüğü 
ölçüde ve tarzda kalkınma plânına aksettirile-
memiştir. 

Bu vakıanın ayrı bir mahiyette tezahürünü 
de Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Teşkilât 
Kanununda görmek kabildir. 

Bu kanunun süratle çıkarılması endişesi, 
maksadın kaybolması neticesini doğurmuştur. 
Ye maalesef teşkilâtın adı Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı olmasına ve tasarı gerekçesinde tu
rizm işleri ön plânda gösterilmiş bulunmasına 
rağmen eski Basın - Yaj^ın ve Turizm Genel 
Müdürlüğünün büyültülmüş şekli olan bir Ba
kanlık vücuda getirilmiştir. Turizmin gayesi, 
kuruluşlarının faaliyeti ve endüstrisi ile ekono
mik problemleri bir Bakanlığın çalışma sahası
nı fazlasiyle dolduracak mahiyettedir. , Zaten 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluş sebebi 
de meydandadır. Buna rağmen başlı başına ve 
ayrı bir mevzu olan Basın - Yayın işlerinin ay
nı Bakanlığa bağlanması ancak turizm faaliye
tinin yürütülmesini güçleştirir ve geciktirir. 
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«Binaenaleyh teşkilâtı kurarken yeni Kuru

luş Kanunu ile başka şekiller altında tekrarla
nan görevleri belli esaslara göre gruplandırarak 
ve ondan sonra en verimli teşkilât ve bağlantı 
tarzlarını düşnmek daha doğru olurdu.» Bu 
takdirde : 

Turizmle ilgili görevler ve turizmin bir par
çası olan tanıtma hizmeti Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının kuruluşuna esas teşkil etmeli idi. 

Turizm amaçları dışında Türkiye'yi tanıtma 
ve yabancı memleketler hakkında bilgi edinme 
görevi ki, bunları dış siyaset bütününden ayrı 
düşünmeye imkân yoktur. Bu hizmetin Dışişle
ri Bakanlığına verilmesi isabetli olurdu. 

Hükümetin basın - yayın organları vasıtasiy-
le halk ile münase'betleri mevzuu ve kamusal 
mahiyet taşıyan hal)er ve yayın kurumlarının 
yönetilmesine ait görevler, yeni kurulacak Baş
bakanlığa bağlı bir Basın - Yayın Genel Müdür
lüğü vasitasiyle yürütülmeli idi. Bu Genel Mü
dürlüğü halen Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ku
ruluşunda mevcut Basın ve Enformasyon Daire
si Başkanlığı ile hemen kura'bilmek imkânı da 
mevcuttur. 

Böylece bugünkü şekli ile esas olarak eski 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı tarafından 
yürütülen ve yeni Kuruluş Kanunu ile de Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı çerçevesinde toplan
mak istenen görevleri ilgili teşkilâta devretmek 
ve Turizm ve Tanıtma Bakanlığını maksada uy
gun bir teşekkül haline getirmek mümkün ola
caktır. Bu mevzu, en kısa zamanda Hükümetçe 
bir kanun tasarısı ele alınmalıdır. 

Koordinasyan : 
Turizm çalışmalarını, ilgili bakanlıklar ve di

ğer teşekküller arasındaki işbirliğini bir plâna 
göre sağlıyacak veçhile Başbakanlık seviyesinde 
koordine edilmesine bilhassa ihtiyaç vardır. Bu 
mevzuda icabeden kuruluşlar ve mevzuat Hükü
metçe süratle hazırlanmalıdır. Ve turizm mev-
zuunun Devlet çapında ele alınması lâzımgelen 
bir mevzu olduğu tebarüz ettirilmelidir. 

Şimdi tabiatın ve tarihin yurdumuza verdiği 
turistik imkânları değerlendirmede büyük rolü 
olan turizm sanayiine temas edeceğiz. 

Yüksek malûmları bulunduğu veçhile turizm 
endüstrisi, üç önemli sanayii kolundan kuvvet 
almaktadır. Ulaştırma, konaklama, propagan
da ve reklâm. 
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! Ulaştırma Sanayii : 

Kalkınma plânına göre antik değerleri içinde 
toplanması ve çok güzel bir taibiat ve iklime 
sahi'bolması ve çok güzel bir tabiat ve iklime 

I 'bölgesine turizm bakımından öncelik verilmiş
tir. Bu bölgelerin kıymet kazanmaları yol du
rumlarına bağlıdır. Maalesef buralarda yol in
şaatına gerekli periyorite tanınmamıştır : 

Yurdumuz geniş bir yüzölçümünde ve dağ-
I lık olduğundan bizim her memleketten fazla 
i uçaktan istifade etmemiz ve uçakla ulaştırma 

işletmeciliğine önem vermemiz gerekmekte-
dir. Türk Havayolları dıştan alacağı angaj
manlarla yurt içi turistik seferler yapabilir. 
Ancak bu organizasyonu kurmak ve işletmek lâ
zımdır. Kira ile tutulmuş uçaklarla seyahat son 

I zamanlarda büyük önem kazanmaktadır. 
Bu arada turistlerin bava yoliyle dinlenme 

bölgesine süratte varmaları bakımından An
talya hava alanının kazanacağı öneme dikkati 
çekmek isteriz. 

Orta - Avrupa'dan Türkiye'ye kara yoliyle 
üç günde gelinmektedir. Bu müddet turist için 
dönüşte hesaba katılırsa tatil süresinin bir 
haftasını yolda geçirmesi demektir ki, aleyhi
mize bir durumdur. Bununla beraber turiste 
kolaylık, imkân ve misafirperverlik arzı ve yol
larımızın ıslahı ile yine de turist akınını sağ
lamak mümkündür. 

Pire - İzmir, Brendizi - Pire - îzmir deniz ir-
tib'atlariyle Avrupa - Türkiye yolu değişik mem
leket görme, mesafenin kısalması, deniz - ka
ra seyahatinin kombine oluşunun özelliği itiba
riyle turist için daha cazip hale getirilebilir. 

Bu bakımdan Yunanistan, İtalya, îsaril ve 
ve Yakın - Doğu memleketleri ile kıyılarımız 
arasında feribot seferleri tesisi üzerinde plâiıâ 
igirmig olan iskele yapılması, feribot temini ve 
işletimi bu yıl bilhassa Ulaştırma Bakanlığının 

j gayretleriyle neticeye bağlanmalıdır. 

Demiryollarına gelince, bugün turistlerin 
trenle Türkiye'ye gelmeleri zordur. 50 sene 
evveİ Şark ekspresi ile 48 saatte Berimden İs
tanbul'a gelinebiliyordu. Bugün Berlin'le - İs
tanbul arasında direkt hat yoktur. Bonn'dan 
İstanbul'a ancak 72 saatte varılabilir. Bunun 
sebebi Devlet sınırlarındaki mûtat harici uzun 
beklemelerdir. Bu beklemeleri önlemek ve Or-
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ta - Avrupa'dan Türkiye'ye 48 saatte trenle gel
meyi sağlamak için milletlerarası müzakerelerle 
imkânlar aranmalıdır. Bu takdirde seyahat 
acentaları turistleri trenle göndermeyi düşüne
cekler ve pulman vagonlu servisler başlayabi
lecektir. 

Diğer taraftan yurdumuz içinde uzun mesa
feli tatil gezileri, otobüs seyahatleri tertibinin 
istifadeli bir şekilde geliştirilmesi mümkün
dür. Bu geziler başlıca turistik yollar üzerinde 
tertiplenebilir. Meselâ ; İstanbul'dan Çanak
kale (Truva) - İzmir - Efes - Pamukkale - Bur
sa, - İstanbul gibi. Yalnız bu geziler belirli bir 
fiyat esasına göre tertip edilmeli, nakliye, ye
mek, içki, bahşiş ve saire hususları dra bu fiyat 
içine alınmalıdır. Böyle derli toplu tarifeler ya
bancı seyahat acentararmın Türkiye'ye gezi ter
tip edip müşteri bulmasını da mümkün kılar. 
Ancak uzun mesafeli gezi tertip eden otobüs 
şirketleri ve seyahat aeentalariyle iş birliği ya
pılarak bu meselenin ele alınması ve propagan
dası gerekmektedir. 

Konaklama sanayii : 
Konaklama sanayii, büyük ve plânlı yatırımı 

icabettiren bir mevzudur. Keza serbest teşeb
büsün başarabileceği bir iştir. Devlet otelcilik 
ve lokantacılık yapamaz. 

Ancak öz-sl sermayede şehirler dışında ya
pılan ve ekseriya tek mevsim faaliyette bulun
ma esasına göre işleyen bu tesislere yatırım 
yapmaktan çekinmektedir. Fakat maksat tu
risti getirmek ve Devlete döviz temin etme ol
duğundan özel sermayeyi bu mevzuda teşvik 
ve himaye için bütün memleketler tedbirlere 
önem vermişler, fedakârlıklardan da çekinme
mişlerdir. Hattâ kurulmuş tesisler fevkalâde 
hallerde koruyacak, daimi şekilde dünya reka
bet şartlarına uymalarını sağlıyacak ve gerekir
se işletmeleri mali sıkıntıdan koruyacak, ted
birleri de almaktadırlar. 

Bizde ise teşvik ve himayenin pek zayıf 
oluşu Kalkınma Plânına göre 19ı63 senesinde 
Özel sektör için tahmin edilen 50 milyon lira
lık özel sektör yatırımının yapılamamsı netice
sini doğurmuştur. Diğeri taraftan AİD yani 
Milletlerarası Kalkınma Ajanlığının turizm 
sektörü ihtiyaçlarına tahsis ettiği 25 milyon 
lira ise bilinmiyen sebeplerle kullanılamamıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının 
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bir yatırım bankası haline getirilmesi ve din
ideki ziyan eden işletmelerin özel teşebbüse ki
ralanması veya devri üzerinde yapılan çalış
malar yerindedir. Bakanlıkça bankanın bir 
kredi müessesesi olarak işletilmesi için istenen 
175 milyon lirayı ve hattâ daha fazlasını bul
maya ihtiyaç vardır. Aksi halde turizm konak
lama endüstrisi kurulamaz. Ve kurulanlar da 
korunamaz. Ancak 6086 sayılı Turizmi Teşvik 
Kanununun 30 ucu maddesine göre istenen 30 
milyon liralık tahsisat yerine Maliye Bakanlı
ğı Bütçesine 10 milyon lira turizm kredi fonu 
olarak konulabilmiştir. Ayrıca yabancı özel 
sermayenin Türkiye 'de; turizm alanında teşeb
büslerde bulunması desteklenmeli ve bu saha
da mevcut ve muhtemel engeller kısa zamanda 
kaldı rılmali'dır. 

Turizm endüstrisi dış turistler yoluyla gö-
rünmiyen bir ihracat endüstrisidir, demiştik. 
Her ihraç metaında olduğu gibi en iyi ve en 
kaliteli malı ihracetınek yani turistleri iyi bir 
şekilde konaklatmak, misafirperverlik göster
mek ve rakiplerimizden üstün olmak gerekmek
tedir. Diğer taraftan da bu endüstrinin ikti
sadi zaruretler icabı olarak iç turistlerin öde
me kabiliyetlerine uygun fiyatlara indirilebil-
ımesi de istenmektedir. Bu düşünce dünün tu
risti ile bugünün turisti arasındaki farktan ile
ri gelmektedir. Bugünün turisti, bir yıllıkk 
tasarrufuna göre ucuz seyahati ve konaklaıma-
yı istiyen ve aynı zamanda sayısı milyonları 
bulan ve gittikçe artmakta olan orta tabaka
dır. Son zamanlarda bu turist zümresine iş
çiler de katılmıştır. Böylece turistik ticarette 
pahalı ve çok pahalı alış - veriş, çok devirli, az 
kazançlı alış - verişe yerini bırakmıştır. Bu şe
kil satış daha kârlı neticeler vermektedir. Za
manımız turizm ticaretinin esası da budur. 

Halen turizm konaklama endüstrisini kurma 
imkânlarımızın mahdudolduğu görülmektedir. 
Devletin teşvik ve yardımı da arzu edilenin 
çok altında bulunmaktadır. Bu bakımdan yal
nız örnek gösterme faaliyeti olarak az evvel 
arz ettiğimiz sebeplerle daha ziyade orta sınıf 
yabancı turistlerin ihtiyacını karşılamak üzere 
ı3 milyon lira sarfıyl'ai Edremit ve Marmaris'te 
iki tatil köyü kurulması plânlanmıştır. 

Dış turizmi geliştirme çalışmalarımızın ilk 
yıllarında tatil köyleri tarzında konaklama 
tesisleri yapılmasının tercihi uygundur. 
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Ancak, 1904 senesinde kurulacak iki tatil 

köyünü, bu mevzuda tecrübe sahibi yabancı 
şirketlerle ortak, olarak tesis etmenin daha 
faydah olacağı, kanaatindeyiz. 'Bu köylerin 
müstakbel turist müşterilerimizin isteklerine 
uygun olarak kurulması ve hizmetlerinin dü
zenlenmesinde menfaatimiz vardır. Keza ilerde 
kuracaklarımız için tipik bir örnek elde etmiş 
ve işletilmeleri mevzuunda pratik bilgi sağlamış 
olacağız. Ayrıca inşaat sırasında teerübessizlik 
dolayısiyle kaybedilecek zaman da kazanılmış 
bulunulacaktır. 

Otel, motel ve diğer barınma tseislerine ge
lince ; 'bunlar içim turistik bölgeler Kanununun 
kısa zamanda çıkarılmasına ihtiyaç vardır. 
Yüksek malûmları olduğu üzere hu kanun de
niz ve göllerimizin kenarındaki 1 000 metre
lik arazi şeritlerinin turistik bölge olarak ka 
bulu T e hu yerlerde inşaatın Devlet kont Holü
ne taibi tutulmasını istihdaf etmektedir. Böy
lece turistik değeri olan kıyılarım,i'zm rastigele 
inşaat ile ziyan 'olması önlenecek ve turistik 
esaslara göre imar plânları hazırlanarak hem 
mimarî hem de hizmetlerin kolaylığı (bakımın
dan imkân kazanılmış olacaktır. Bu konuda 
ilk yapılacak iş, 'bölgelerin turistik envarte-
rini tesbit etmek ve 'bu dunuma. ıgöre ileride 
alacağı şekli gösteren proje ive plânların 'mü
tehassıs elemanlara yaptırtmaktır. İşin mahi
yeti ve haiz olduğu ivedilik meydandadır. 
Önemle üzerinde durulınası gerekmektedir. 

Keza turistik varlıklarımızın değerlendiril
mesi 'hususunda »mahallî idarelerin teşviki ve 
faaliyete şevki de b'üyük değer takılmaktadır. 
Bu maksatla Devletçe maddi ve teknik yardım 
sağlanması göz önünde tutulmialıdır. Maale
sef Bakanlıkça özel idarelere istenen 15 mil
yon, belediyeler için 25 'milyon iolimak üzere 
ceman 40 milyon liralık yardım fonu reddedil
miş ve yalnız turizm derneklerine ihir »milyon 
yardımı ödeneği salğianalbilmiştir. 

İstanhul, Bursa, Konya, İzmir ıgibi turis
tik merkezlerin bilhassa malhallî idarelere ya-
pılaeak yardımlarla kalkınma plânının ilk yıl
larında da ele alınması ve turistik geziler ter
tibi ile değerlendirilmesi hem turizmlin gelin
mesi hem de ekonomi bakımından yararlı gö
rülmektedir. Ancak ibarınma tesisleri üzerin
de sıkı bir kon t rol la ıslâhat tedbirleri almak 
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i ve pansiyonculuğu teşvik ve (himaye etmek Ibe-

lediyeler ve mahallî turizm teşkilâtınca ihmal 
I edilmeim'elidir. 

Bu arada Karadenizin turistik güzellikleri
ne, bilhassa Samsun'un plajları iklimi ive taîbiî 
kıymetlerine işaret etmek isteriz. Bu 'bölge 
(jorunı, Amasya, Sivas, Yozigat çevresinin 
deniz ihtiyacını karşılayacak özelliktedir. Fu
ar zamanı daha çok canlanacak turizm (hareke
ti hem bölgede 'hem de 'hinterlandında iktisa
di hareket ve imkanlar doğuracaktır. Diğer 
böl'geierde tertiplenecek fuarlarla festivallere 

j muvazi turistik 'hareketlerin taşıdığı öneme de 
i dikkati çekmek' isteriz. 

Tanıtma konusuna gelince : 
I «Turizm 'bir ticarettir. Turistlerin istek 

ve taleplerine turistik imkânları'mızı arz etme-
i ye mecburuz. Bunu 'bir sistem ve hir îbitgiye 

dayanarak metotla, yapmak gerektiği yüksek 
i malûmlarıdır. Turistik talep kifayetsizliği 
I yani turist huiunamayışı ekseriya imkân] anımı -
| zın yeter olmayışına iltifat görmeyisin e delâ-
! let etmez. Umumiyetle müşterilerin yani tu-

ristlerin turistik müesseselerimiz 'hakkında kâ-
I fi derecede bilgi edinemediklerinden ileri 'gele-
j bilir.» 
ı Tanıtma mevzuunda 19(İ4 bütçesine konu

lan 15 milyon liralık ödenek, plân esaslarına 
I göre düşüktür. Tanıtma, ile görevli duş kuru-
{ I uslar için istenen 8 42!) 0O0 liralık ödeneğe 

karşılık f> 091 OOO lira ödenek konulmuştur. 
Kazla göründüğü için imi yoksa ödenek olma
dığından. mı 'verilemediği anlaşılamamıştır. 
rünkü bu kuruluşları tesise ve işletmeye kati 
ihtiyaç vardır. 

Tanıtma mevzuunda, Türkiyenıize sefer ya
pan 18 yaibaneı hava şiir ketin den, keza dünya
nın hüyük deniz kumpanyalarından faydalan
malıyız. Sabena Uçak Şirketinin Yunanistan 
ile, Tunus ve '(Hiney Afrika hakkında hazır
ladığı propaganda 'broşürlerini görmenizi tav
siye ederiz. Renkli resimlenin gürze 11 iği, 'baskı 
ve tertip fevkalâdedir. Biz de yaptırmalıyız. 
Tanıtma malzemesinin filân, 'broşür, filim gi
bi) dış teşkilâtlımıza bol miktarda ve iyi Iha.-

I zırlatılıp gönderilmesi propaganda işimde 
I önemlidir. Keza tanıtını an m zamanında yapıl-
I ması da turistlerin gezi programlarını hazır-
I lamalarına esas olabileceği düşüncesiyle ihmal 
I edilmemelidir. 
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19'6'!3 senesi kalkınma plânına »-öre dünya

ca, tanınmış, tecrübeli Ibir firma ile an la t a rak 
Türk iye 'n in turizm propagandas ı yapt ı r ı lacak, 
aynı mamanda dış memleketlerde bir tur izm 
eğilimleri a raş t ı rması istenecekti . 'Senenin, 
sonlarına doğru Nevyork ' t a Lawrence kane 
and Ayt ly firmasına 400 bin lira, İng i l t e re 'de 
PDA. firmasına. 150 bin lira ve keza Alman
y a ' d a I 'Yankfurt 'da Adver t is firmasına 400 'bin 
lira k i ceıman bir milyon lira 'mukabilinde pro
paganda yaptır ı ldığı öğrenilmiştir . Ancak 
alınan neticeler ve turizm eğilimleri hakkında 
edinilen (bilgilerle, 'bu malûmata göre memle
ketimizde turistik tesislerin ne tarzda geliş-
t.iriliirıesine k a r a r 'verildiği hakk ında (bilgi sa;M-
Ibi değiliz. Kanaat imize ıg'öre geçen sene ace
leye geleli 'bu mevzu üzer inde Bakanl ık İciııdn 
'bulunduğumuz yılda daha hazırl ıklı ve esaslı 
ve ne istediğini, nasıl bir neticeye ulaşılmasını 
saraihatle tâyin etmiş bir (halde önemle dura
cakt ı r . Üraidederiz ki fedakâr l ık lar boşa git-
uıiyeeektir. 

T u r k m t icaret i \re turizm t ü c c a r l a r ı : 
«Pir memleket te turizm, endüstr is i inkişaf 

etse ve turizm mevzuatı istenilen şekle sokıı-
lalbilse vo Ihalk turizm terbivesi alım iş olsa hi
le, bunla r ye ter sayı lmamaktadı r . 

Son yıl larda seyaihat acenta !ve 'büroları da, 
turizme t icari işletme 'olarak hizmet e tmekte 
ve mühim, 'bir orlgan (haline gelmiş 'bulunmak
tadır lar . Acenta la r a'rtık, tur i s te yalnız ulaş
t ı rma vasıtası sağlıyacak, onu varacağı yvvo 
ulaş t ı racak vasıta 'bileti satıcısı basit bir ko-
mösvoneu olmaktan c>kmi""hr. Puigünün acen-
ta lar ı yemek kuponlar ı verebi lmekle ve oda 
rezervasyonla rina k a d a r yaoalblilmektedirler. 
Bu sebeple mil le t lerarasındaki cironun (/r 7ö i 
seyahat acenta lanın la ödenmektedir . 

P u durıi'in muvacehesinde menılekeller se
yaha t aı'centa ve hürolar ıua karsı geniş alâka. 
göstermeye başlamışlar >ve lüzumlu mevduatla 
aksakl ıklar ı nizama almaya çalışmışlar ve da
ha çok gelişmelerinin sağlanmasına ("»nem ver
mişlerdir.»1 

BAŞKA'N — Sayın Cahit Tok güz iki daki
kanız kaldı , ikaz ediyorum). 

C A H İ T TOKGÖZ (Devamla) — Ple alına
cak mevzulardan .birisi de tıbbî tur izmdir . P u 
Tıbbî turizm kanun tasarısının kısa zamanda 
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ele alınıp, memleketimizin tabiî servet ler inden 
en birincilerinden 'birisi tıbbî tur izm mevzuu 
kıymetlendirilmelidiı\ . 

Turizm ve turizm meslek ve t ekn ik öğret i 
mi de 'bilihassa ele al ınmaya lâyık h i r mevzu-
dtır. P u mevzuda fazla yetişmiş elemana ih
tiyacımız vardır . Lâzıingelen mektep le r açıl
malı, eğitim sistemi kurulmalı ve icalbeden 
laıhsisat verilmelidir. 

Tur izm teşviki ve 'himayesine .geliaıee; hu 
teşvik ve hiya.mede en büyük rol, büyük kısa 
vadeli, ırzını vadeli, az faizli kredi ler teımlini! 
<ve İni suretle 'bilhassa tııriztm konaklama sana
yiinin teşvik edilmesidir. Zaman kalmadı , da
ha 'birçok şeyler buraya yazmıştım, a rz ede
cektim. Turizm mevzuu memleketimiz için ha 
ya t i bir mevzuudur. Döviz noksanımızın te
mini için aşağı - yukarı çıkar tek yol budur , 
diye .mütalâa edilebilir. P u l^aikıımldan Turizm 
ve Tanı tma Bakanl ığ ına düşen çok 'büyük va
zifeler vardır . Bilhassa turizmin kuruluşu 
olan h u y ı l la rda Bakanl ığ ın s ı r t ına düşecek iş 
ve .mesuliyet çok ağırdır . Kendiler ine 'bu ağır 
vazifede muvaffakiye t le r temenni ederim. Ye
ni sene 'bütçesinin de 'hayırlı ve uğur lu olma
sını dilerim, effendim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Hasan Kangal . 

Y. T. P. GRUPU A D İ N A H A S A N KANGAL 
(Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeler i ; 

26 Kasını 1957 yı l ında ku ru l an Basm - Yayın 
ve Turizm Bakanl ığ ı H ü k ü m e t içinde en yeni ba
kan l ık la rdan biri olarak görülmektedir . 

Çok kısa b i r mazisi olan bu Vekâle t in bütçe
sinin tenkidinde vekâlet i mezkûr hakk ında ge
çen seneler yapılan tenkidler in t ek ra r ından ka
çınmak isterim. Bu i t ibarla Yüce Senato huzu
runda 9 . 2 . 1962 günü başlyıan müzakereler ini 
t e tk ik ile mevzulunuza girmek ist iyorum. 

Yukar ıda t a r ih in i zikrettiğini bütçe yı l ında 
Senatomuzun par t i le rden C. K. M. P., Yeni Tür
kiye Par t is i , Tabiî Senatör ler ile Adalet Par
tisi sözcüleri, par t i ler i namına görüşlerini açık
lamışlar ve şahısları adına da 13 senatör çok 
der in vukuf lar ı ile tavsiyelerde bulunmuşlard ı r . 
1963 yılı bütçesinde ise yine, Yeni Türk iye Par 
tisi, Cumhuriyetç i Köylü Millet Par t i s i . H a l k 
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Partisi grupları adına yapılan görüşmelerden 
sonra 6 senatör de şahsi mütalâa ve tavsiyeleri
ni bildirmişlerdir. Şu hale göre (2) yıllık bir 
mazisi olan Yüce Senatoda Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığı hakkında (22) senatör cidden 
çok derin bir vukuf ile bu millî dâvamıza ışık 
tutmuşlardır. Bu Vekâletin gerek mensupları ve 
gerekse başına gelen Vekil gerek Basın -Yayın 
ve gerekse Turizm mevzuunda hiçbir bilgi sa
hibi olmasalardı (2) senelik Senato bütçe müza-
kerelerindeki mütalâaları takibetmekle bu Ve
kâletin sevk ve idaresinde muvaffakiyet anah
tarını elde ederlerdi, demek mübalâğalı bir be
yan olamaz. Neler söylememiş sayın senatörler, 
turizm sanayimden bahsetmişler ve fakat keli
melerle değil rakamlarla konuşmuşlar, rakamla
rı mücerret ortaya atmamışlar, rakamların ınü-
nakşaasmı yapmışlar, mukayeseler yapmışlar ve 
bu adedî misallerden sonra bu sanayi ile diğer 
sanayinin farklariyle faidelerini açık ifadelerle 
Senato huzuruna sermişler. Bu sanayinin sağ
ladığı dövizleri dile getirmişler ve Türkiye'nin 
turizm dâvasını eh; almaması neticesinde büyük 
gayretlerini ve sebeplerini bu husustaki eksik
liklerini göstermişlerdir. İspanya, Yunanistan 
ve Türkiye arasında turizm mevzuundaki muka
yeseleri, sağladıkları döviz bakımından farkları 
göstermişler ve hattâ Amerika'nın iç turizmin
den istatikî malûmat vermişlerdir. 

Türkiye Odalar Birliğinin cidden şayanı tak
dir olan (Turizm bilgisi, ve turizm meseleleri
miz) adlı dörtyüz küsur sayfalık eserini bir 
komprime halinde 20 dakikalık zaman içine sı
kıştırarak can noktalarını bir mücessem âbide 
gibi Yüce Senato kürsüsünden Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanı ile bu Bakanlığın idarecilerinin 
gözleri önüne dikmişlerdir. Ve fakat, evet muh
terem senatörler ve fakat bunca gayretler, bun
ca hizmetler, bunca vukuflu temenniler Arabm 
kellem kellem yalentası gibi (Kellem, kellem 
yalenta) olarak Senato zabıtları içinde kalmış, 
büçe müzakereleri1 sonunda mes'ul Bakanlar bu 
tavsiyelerin ışığı altında usulü taahhüt ve temi
natlar vererek ve vaitleri Senatonun her sene 
matlup hanesinde yer alırken cömertçe itimat 
oylarımıza sahip olarak bu kursuyu terk etmiş
lerdir. Ve bir sene sonra yine bu Senato'da ay
nı temenniler tekrarlanır ve geçen senenin tavsi
yelerinin halledilmediği ifade olunurken yüzle
rinde ademi muvafakiyetin fiziki tesirinden hu-
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şule gelen renge uygun kırmızı reyin sahibi ol
mağa müstehak bu teşkilâta Senato her s,ene ak 
bir tül örtercesine beyaz reylerimizi muvaffaki
yet temennisi ile vermiştir. 

İki sene içinde neler söylenmemiş bu çatı al
tında. Eğer bunlardan birkaçı yapılmış olsaydı 
bu yıl sözcülerimiz geçen yıllardan farklı bir 
beyanda bulunmak arzusu ile kendilerine teşek
kür etmek zevkini tatmak isterlerdi. Ne yazık 
ki, bu sene de bu teşekkür kelimesini kullanamı-
yacağız. Ve bunu kullanamamanın üzüntüsü ka
dar bize azap veren bir şey olamaz. Radyomuz 
1962, 1963 yılı bütçe tenkitlerinde Yeni Türkiye 
Partisi Sözcüsü Grup namına bu kürsüden ko
nuşurken (gerçek olan şudur ki, radyolarımız 
düne karda her iktidar devrinde bir politika 
propaganda vasıtası olarak kullanılmıştır. Hal
buki radyo sadece haber alma ve edinme vasıta
sı olmaktan çıkmış, medeni memleketlerde bu
gün için onun fonksiyonları arasında geniş 
çapta eğitim, öğretim ve ticaret konusu da gir
miştir) denmekte ve radyonun bünyemize uy
gun ve cephesinin nasıl olması lâzımgeldiğini 
muhik sebeplere dayanarak tâyin etmiştir. Bu 
kadar sarih ifadeden sonra radyomuzun maale
sef hâlâ kendisini siyasi cereyanlardan kurta
ramadığını görmekteyiz. Bunun birçok misali
ne hepiniz şahit bulunmuşdursunuz. Size mü
şahhas bir misal vereyim. Bu sene Amerika'ya 
bir seyahat yapan İkinci Koalisyon 'Hüküme
tinin Sayın Başbakan Yardımcısı Ekrem Ali-
can'la Muhterem Maliye Vekilimiz Ferid M>e-
len'in bu seyahati radyodan takilbetmek bu 
memleketin malî işlerine olan alâkamız bakımın
dan zaruri idi.. Sayın Ekrem Alican ile Muh
terem Ferid Melen beyefendilerin Türkiye'den 
Amerika'ya hareket ettiklerini radyo günlük 
havadis olarak vermiş ve bu seyahatin mâna ve 
sebepleri hakkında bir güna malûmat verme 
lüzumunu hissetmemiştir. Her iki Bakan Ame
rika'da tam 14 gün kaldılar. Amerika Devleti 
ile malî iktisadi müzakerelere girdiler, görüş
meler cereyan etti, müteveffa Amerikan Cum-
hurreisi «Kenneydi» tarafından heyetimiz ka
bul olundu, müşterek konuşmalar yapıldı, 
Dünya basını ve radyoları bu hususta malûmat 
verirken Türk milletinin mukadderatı ile alâ
kalı bu temasa, radyo sahip çıkmadı. Politika
cı bu müzakereleri izlemek isterdi, tüccar bu 
müzâkerelerin neticesine muntazırdır. Maliye-
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miz bu müzakere ile alâkalı idi, para değeri
miz ve dış yardım mevzuu bu müzakere için
de mündemiç idi. Ve fakat bu mevzular rad
yomuzu enterese etmiyor, Spor Toto haberle
ri bu müessese için ilk plânda cazip bir haber 
olmaktan ileri gidemiyordu, Tahammül edeme
dim Anadolu Ajansına telefon ederek müzakere
lerin seyri ne olursa olsun merak ediyoruz, bu 
iki vekilimizin hayat memat] hakkında hiç ol
mazsa bir malûmat veriniz dediğim zaman (Biz
de haber alamıyoruz. Amerika'da istihbarat ya
pacak elemanımız yoktur.) diye cevap verdiler 
ve bir saat sonra Hariciye Vekâleti kanalı ile 
aldıkları bir haberi akşam radyoda haber olarak 
vereceklerini bildirdiler. 

Radyolarımız evlerimizde üzülerek ifade ede
yim ki model, sık sık değişmesi ve her yıl cüz'i 
de olsa bir nevi vergi ödememiz bakımından büt
çelerimize külfet olan belâlı bir mobilya olmak
tan başka bir mana taşımamaktadır. Yeni Tür
kiye Partisinin geçen yıl bütçe tenkidlerinde çok 
kuvvetli-bir esbalbı mucibe ile radyo sanayiimiz 
hakkındaki, yani ucuza mal edilip, ucuza satıl
ması lâzım gelen teklifi üzerinde de bir gayretin 
sari'edilmediği piyasadaki radyonun satış fiat-
larındaki rakkamlarm adil şahadeti ile sabittir. 
Türkiye'de Millî bir vahdet tesis etmek istiyor
sak mutlak ve muhakkak radyo davası diye bir 
dâvayı ele almak icabeder. Dış memleketlerin 
radyo neşriyatı millî bünyemizde rahneler acı
mak iddiasındadır. Bugün Türkiye'de Atina 
radyosu, bugün Türkiye Kahire radyosu, bu
gün Türkiye'de İrak radyosu bugün Türkiye'de 
Demirperde radyoları büyük tahribat yapmak 
gayreti içindedirler. 13u lâzinıeye riayeti birin
ci plânda ele alan plânlama kurulumuz Türki
ye'de İl Radyolarına 'ehemmiyet verilmesi lüzu
munu derpiş etmiştir ki bu görüşe aynen işti
rak eder, tahakkukunu (bekleriz. Dağılışları ve 
yerleştirilmeleri bakımından çok dağınık olan 
Türkiye'de Radyo aynı zamanda bir eğlence va
sıtasıdır da. 

Bu itibarla musikî, kulak ve ruh zevkini rad
yomuz vasıtası ile tatmin edemiyeıı vatandaşla
rımız, bol Ibol alaturka neşriyat yapan dış mem
leket radyolarının ses dalgaları arasında çok 
ustalıkla hazırlanmış propogandalara muhatap 
olmaktadırlar. Çok şükür, çok kuvvetli bir ima
nı olan Türk köylüsü bu neşriaytın tesiri altın

da kalmamakta, maksadlı neşriyat yaparak is
tismara kalkan bu dış radyoları zevkine hitap 
eden neşriyat bakımından o istismar etmekte
dir. 

Bu vekâletin bir vazifesi de iç ve dışta bir 
propoganda yapmaktır. Maalesef bu hizmeti gö
rememekte Vekâlet de bizimle beraberdir. On
larda müştekidirler. Son Kıbrıs olayları hususun
da dışarıda bulunan programda teşkilâtımızın ça
lışmadığı basının bize verdiği şu haberle teyit 
olunmaktadır. (Kıbrıs olayları propoganda teşki
lâtımızın zayıflığını daha doğrusu yokluğunu acı 
bir şekilde hepimize hissettirdi. Tamamen haklı 
olduğumuz bir davayı 'bile gerektirdiği gibi sa
vunamadık. Resmî makamlarımız ezelî pasif du
rumdan kurtulamadılar. Bermutad Ankara'dan 
talimat beklendi. Anadolu Ajansı, bilgili bir 
faaliyet gösteremedi. Facianın dehşetini göstere
cek, durumun vahametini gösterecek fotoğrafları, 
hiç olmazsa Avrupanın başlıca gazetelerine vak
tinde ve süratle gönderilebilirdi.) 

Kendisinden büyük hizmetler beklediğimin 
İni Vekâletin bu kadar hayati ehemmiyeti haiz 
millî bir davada lâyıkiylc vazifesini yapamamış, 
olması elbetteki bizleri üzmüştür. 

Turizm mevzuuna gelince : 
Herşeyden evvel turizm dâvasının hallinde bu 

mevzuun Hükümet meselesi değil, topyekûn bir 
dâva olarak ele alınmasının şart olduğuna inan
maktayız. Turizın mevzuunda Hükümete düşen 
vazife ancak ve ancak bu hususta turizmi teşvik 
edecek kanunlar yapmak, turistlere karsı kanuni 
kolaylıklar temin etmek, bu sanayiin teşkilâtlan
masına yardım etmektir, i ler sanayi Devlet eliyle 
belki olabilir ve fakat Turizm Devlet eliyle olma
sı mümkün olmıyan yegâne sanayidir. Devlet kâr
lı zararlı işletmeci olabilir ve fakat Devlet Tu
rizm Sanayiinde zararlı olur. Devlet bu sanayie 
fiilen değil dolayısiyle müdahale etmelidir. Devlet 
turisti banndıracak oteli işletemez. İşletirse Dev
let oteline turist gelmez,, Devlet turisti eğlendire
cek müessese kuramaz, kurarsa turist orada eğlc-
nemez. Turizm bir tam manasiyle hususî sektörün 
yapabileceği bir sanayidir ve tatbikatında da bu 
nevi işletmecilik muvaffak olmuştur. Ancak Dev
let turistik mmtakalarm yollarını, nakil vasıtala
rını ve hususi sektörün yapamıyacağı hizmetleri 
yapmakla mükelleftir, ve fakat programlarında 
devletçiliği birinci plânda kendine şiar edinen 
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bir Halk Part is i ve onun hükümetiyle ve yine o 
Pa r t in in Vekili bunda nasıl muvat'fat olacaktır, 
bunu cidden merak ediyoruz. 

Bizim için yegâne teselli bu Bakanlığın başına 
Igelen vekilin gene nesilden oluşudur. 

Kendisinden çok işler beklediğimiz Turizm 
Bakanı, her vasıtadan istifade ile klâsik ıııetodla
rı bertaraf ederek, Türkiye dışında bulunan 1 »in
lerce işçiden, tahsilde bulunan talebelerimizden 

Türkiyeyi hariçte temsil eden Devlet memur
larımızdan, her vasıtadan istifade ile bu dâvayı 
millî bir dâva olara'k ele alıp t a h a k k u k et t i rme
sidir . 

Turizm dâvası bu vekâlet in değil bütün ve
kâ le t le r in millî bir dâvası haline sokulmalıdır . 
Tur is t ik mıntakalar ımızın valilerimizin, kayma
kamlarımızın, nahiye müdürler imiz, maarif 
mensuplarımızın, veterinerlerimiz, nüfus me
m u r u n d a n köy muhta r la r ına k a d a r herkes vazi
feli olmalıdır. Bu şar t t ı r , zaruridir . Ha t tâ Dev
let memurlarımız mın taka l a rmdak i tar ih i eser
ler hakkında mutlak bir bilgi sahibi olmak mec
bur iyet indedir ler . Size müşahhas bir misal ve
reyim. Geçen sene Ege Denizinde Amerikal ı lar
la müştereken bir seyahat yapt ım. Denizyolları
nın T a n vapuru ile yapt ığ ım bu seyahat te , gemi 
tamamen Amerikal ı lar ta raf ından tu tu lmuş tu . 
H e r gece vapurda Amerikakl ı la r ellerindeki tu
r is t ik k i tap lardan parça lar okuyarak ertesi 
^ ü n uğf iyaeaklar ı l imandaki yer ler hakk ında 
ma lûma t sahibi oluyorlardı . Gemide bu bilgiye 
haiz ne memur, ne de malzanıe mevcut idi. İç 
ve dış hat gemilerimizde projeksiyonlar la turizm 
bilgisi verilmesi hususunda tedbir alınmalıdır . 
Anta lya 'ya geldiğimiz zaman DeılYe'de bulunan 
ve dünyaca mâruf Ayaııikola kilisesini görmeye 
hep beraber git t ik. Vol perişandı , çok kısa bir 
nıesefeyi saatlerce alamadık. Kilisenin bulundu
ğ u yere geldiğimizde köylüler ellerindeki lüks 
lâmbalar iy le bizi karş ı ladı lar Nahiye Müdürü de 
.aralarında idi. Kafile Başkanı Nahiye Müdü
ründen Ayaııikola Kilisesi ha'kkında malûmat is
tedi. Nahiye Müdürü elindeki kâğı t tan bir şey
ler okumaya başladı. Birçok yer lerde aleyhi
mize bir nevi p ropogandaya vesile olacak cümle
lere rasladım. Müdahale etmek lüzumunu his
set t im. Her sene yüzlerce tur is t t a r a f ından ge
zilen bu yer hakk ında bir lise mezunu olan Na
hiye M ü d ü r ü n ü n malûmat sahibi olmaması ga

rip sayılırsada onu malûmaten takviye etmiyen 
Turizm Bakanlığının bu mevzuda af kabul etmi
yen hatası vardır, izmir ' in Kilesi, Bülbül D a n . 
Meryem Ana Kilisesi turizm bakımından bir ha
zinedir. Papa taraf ından mukaddes belde ola
rak ilân edilmiş ve buraya gelen hiristiyanlariil 
Hacı olacağı ilân edilmiş olmasına rağmen bun
dan lâyıkı ile istifade edemiyoruz. Ha t tâ bura
da, bulunan çeşmeden su almak ist iyenlere şişe 
temin edememekteyiz. Bergama, himmel edil.iniş 
mükemmel bir asfalt yoluna rağmen lâyık oldu
ğu ehemmiyeti bu lamamaktadı r . Günkü turist i 
b a n d ı r a c a k ne oteli ve nede doyuracak lokanta
sı nıuvcut değildir. 

Vurdun her taraf ında gerek kendi tar ihimiz 
ve gerekse umumi ta r ihe ait hazineler mevcut
tur . Bunla r zaman zaman ihmaller neticesinde 
tahr ibolunmuş, insan ve tabia t ın tahr ib inden 
kur tu lamamış t ı r . Tü rk Milleti için if t i ralarla 
dolu yabancı tar ihçi ler in önüne dikeceğimiz me
deniyet asarımız, şifahaneler, birer üniversi te 
olan medreseler, camiler, şadırvanlar , (•eşmeler, 
kervansaray la r , Selçuk ve Osmanlı devri dedi
ğimiz Türk dehasının büyük mümessillerinin 
mezarları , türbeler i harabolmaktad ı r . i^ahsî 
menfaatler , cehalet, ve alâkasızlığımız yüzün
den koskoca bir tarihimiz yokedi lmektedir . Bu 
a rada 12 medeniyetin beşiği olan Anadolu ' 
muzda da birçok tar ih î hazinelerimiz meçhulü
müz bulunmaktadı r . Yabancı ilini adamlar ının 
karış karış kazdığı topraklar ımızda biz hâlâ se
yirci durumdayız . Anadolu 'yu tar ihî eserler ba
kımından dış memleket müzelerinde seyretme
nin aza]) ve mesuliyetini id rak edemiyoruz. 
Türk le r için. her nevi sakîm iftirayı fütursuzca 
tevcihten geri kalmıyan bâzı yabancı ilim adam
ları ilim adamı kisvesi al t ında gizlice Türkiye ' 
den tar ih î âbideleri sökerek çalıp müzelerini 
süslemektedir ler . Türkiye 'den götürü lüp müze
lerine koyduklar ı bu eserler, ahlâklar ın ın âdil 
şahididir . Son defa İstanbul Arkeoloji Müze
sinden çalman bir heykel başı da bir müzede 
teşhir o lunurken o milletin fiilinin ve hüviye
t in in delili olacaktır . Türk iye 'ye tur i s t celbi 
hem bir nevi endüst r i olmak bakımından faide-
lidir. Ve hem de bizi tan ımıyan yabancı la ra 
eserlerimizle kendimizi t an ı tmak bak ımından 
faydalıdır . Ed i rne 'dek i Selimiye, İ s tanbul 'dak i 
Süleymaniye, tur izm endüstr is i için birer hazi
nedir. Anadolu bir zamanda dört mevsimi sîne-
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sinde barındıran tabiatın müstesna bir bel-
desidir. Turist için burada tarih bakımın
dan, tabiat bakımından her şeyi vardır. 
Dünyanın en parlak güneşi, tabiatın en 
cazip denizi, kudretin en özenerek yarat
tığı tabiat Anadolu'da mevcuttur. Bursa sa
hillerinde deniz sporu yapılırken birkaç kilo
metre ilerisinde Uludağ sırtlarında aynı zaman
da kış sporları yapılan bir yerdir. Ve zirvesin
de cumudiyeler taşıyan o dağın eteklerinde 
dünyanın nevi nevi en şifalı sıcak suları var
dır. Ve aynı zamanda birkaç saat içinde bir Os
manlı Tarihi ve Medeniyeti bütün eseriyle mev
cuttur. Ve fakat turizm bakımından iç turizmi 
karşılıyamıyacak kadar kifayetsizdir. 

Anadolu'da neler yoktur? tnsan emeği, tari
hin emeği, tabiatın emeği... Bir Pamukkale, dün
ya dağlarının ecesi ve yücesi bir Ağrı Dağı, Do
ğubeyazıt'ta bir Osmanlı şatosu ve fakat Rodos 
adasına her sene gelen 180 ilâ 200 000 seyyah 
Pamukkale'yi görmek isteı-, lâkin Marmaris is
kelesinin kırılan üç kazığı hâlâ tamir edilmedi
ğinden gemiler yanaşamaz. Panmkkale'ye giden 
180 kilometrelik aynı zamanda Denizli'yi İzmir'e 
bağlıyan yol geçit vermez. Pamukkale'de yapı
lan motel Pamukkale'nin ana sularını değiştir
diği iddia olunmaktadır. Sayın Vekili bu mevzu 
ile alâkaya davet ederiz. Marmaris'e Hükümet
çe güzel evler yapılmış, pahalıya mal oldu diye 
halk s$,hip çıkmıyor. Bir kısım vatandaş bu ev
lere turist alalım diye düşünüyorlar kendileriy
le konuşurken teşvik ettim, ama ben de inan
madım, olamaz çünkü Marmaris'e bir günde 
100 turist gelse bu turistleri besliyecek teşkilât 
yoktur. Şu halde oraya bir buzhane yapmak lâ
zım. Günlük ihtiyaçlarını temin edecek gıda 
stoku için tesis lâzımdır. Bu Turizm Bakanlığın
dan ziyade bir Hükümet işidir. Organizasyon 
lâzımdır. Türkler tarih boyunca misafir perver-
dirlerj Fakat örf ve âdetimiz bir aile işletmeci
liğine mânidir. Bizim misafirperverliğimiz turis
tin aradığı mâna ile bağdaşamaz. Geçen sene 
bütçe tenkidi erimizde Polenez köyünden bahse
dildi. Turistik mmtakalara Polenez köyü anla
yışını yerleştirmek lâzımdır. Turist ne ister? 
Turist gezmek ister, turist rahat ister, turist 
kendi memleketinde görmediğini görmek ister, 
Rodos'a gelen turistler Anadolu'da bulunan de
veleri merak ediyorlar diye Rodos valisi Rodos'a 
da deve getirmiş. Yorulmanıza lüzum yoktur, 
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diyecek kadar gayret içindedir. Turist av ister, 
turist kumar oynamak ister ve turist tarihî yer
leri rahatça seyretmek ister. Turist mahallî folk
loru yakından görmek ister... 

Size bir misal daha vereyim. Fethiye'ye uğ
rayan gemimize Fethiye'li gençler geldiler, Ame
rikalıları davet ettiler, delikanlılar 3 sazın na
meleri arasında sönük bir lüks lâmbasının göl
gesinde birkaç balıkçı folklor gösterileri yapma
ya özendi. Bunlar iskân civarı delikanlıları idi. 
Bu dekordan çok üzülüyordum. Bir müddet son
ra bir teyp buldular, teypten tüvist çalmaya baş
ladılar, Amerikalılar bizim delikanlılar bir anda 
mahallî folklor gösterisini tüviste tebdil ettiler. 
Ve Amerikan - Türk folklorları bir anda ahenk-
leşti. Ne belediye Reisi, ne kaymakam bunlarla 
alâkalanmadı. Ancak, Mersin valisi vakayı ha
ber almış, mükemmel bir folklor ekibi ile bir ge
ce evvelki feci hâtırayı gemiye getirdiği ekiple 
sildi. Silifke'deki iskele üzerindeki, kaymaka
mın ilk mektep çocuklarına yaptırdığı folklor 
gösterisi üzücü idi... Kaymakamı hem takdir et
tim, hem de üzüldüm. Turist aynı zamanda mü
zelerimizi de görmek ister, demiştim. Bugün 
müzeler turizm sanayiinde yabancı memleketler
de bir işletmecilik halindedir ve fakat Millî Mü
dafaa Vekâletinin himmetiyle Deniz Müzemiz 
kısmen kurtulmuş iken Maarif Vekâletine bağlı 
müzelerimiz himmet beklemektedir. Bize bir ta
rih bağışlıyan Askerî Müzemiz sandıklar içinde 
harabolmaktadır. Dünyaya göğsümüzü kabar
tarak gösterebileceğimiz bu müze ve tarihî vesi
kalarımızı kasden saklar gibi hâlâ meydana çı
karmamaktayız. Bize bir ülke yaratan Askerî 
Müzemiz bu ülke içinde bir barınak bulamıya-
cak kadar nankör davranmaktayız. Konya'da 
Koyunoğlu namında bir zatın baha biçilmez kıy
meti haiz bir hususi müzesi vardır. Ahşap bir 
binadadır. Bir kıvılcım bir tarihi yok eder. Tu
rizm Bakanlığı bu mevzu ile alâkadar olmalı ve 
hattâ Koyunluoğlu Müzesini satın alamıyorsa 
ona kârgir bir bina bedelsiz dahi olsa tahsis et
melidir. 

Dünyanın en kıymetli halıları İstanbul'da 
Türk İslâm Müzesinin rutubetli depolarında çü-
rümektedir, teşhir dahi olunamamaktadır. Bah
riye Müzemizin binası kâfi gelmemektedir. 50 
kadırga ve saltanat kayıklarımız çürümektedir. 
Amerikalılar kadırgamıza müşteri çıkmış, çok 
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büyük bir bedel teklif etmişlerdir. Bu teklifin 
mânası krymetlendirilmelidir. Beyazıt'taki Pat
rona Hamamı, tarih; bir eserimiz değil günümü
zün yüzkarası halindedir. (Simkeşhane) imar di
ye tarihe vurulan bir darbedir. İstanbul'da ta
lihte millete mal olmuş büyük konaklar harabol-
maktadır. Doğubayazıt'taki îshak Mehmet Paşa
ların Yıldırım Bayazıt'a hediye ettiği evvelce 
de bahsettiğim büyük Türk Şatosu her gün taş
ları sökülerek imha edilmektedir. Bu eserler 
ahvada tarihi medeniyetimizin ve içtimai haya
tımızın şahidi olarak saklanması lâzım gelen 
eserlerdir. Fatih'teki Suphi Paşa Konağı bünye
sinde bir tarihi barındıran yerdir Muhterem 
Hamdullah Suphi Bey burayı müze yapmak is
ter, alâka görmez, yakında elimizde dünden son 
kalan bu eser de yıkıcı kazmasına terk olunursa 
bunun mesuliyeti millete raci olacaktır. Nasıl 
Lâle Devrini yok eden Patrona'ya tarih lanet 
ediyorsa, Boğaz içindeki yalıların yok olmasında 
ihmali olanlara da tarih aynı hükmü verebilir. 
Bütün bunlar turistlerin merakla gezip görmek 
istediği yerlerdir. Amerikalıların eski dünya
dan şatoları satmalarak söküp Ameıi'kaya ta
şıyarak orada hâlâ eskisi gibi monte etmek gay
reti içindedirler. Bunları alâkasızlığı ve bece
riksizliği sabit olan Maarif Vekâletinden alarak 
yakın alâkası bulunan Turizm Bakanlığı çevre
sinde toplamak lâzımdı i'. Turistleri gezdirecek 
rehberlerimiz mevzuu ehemmiyetli bir mevzu
dur. üzerinde hassasiyetle durmak icabeder. 
Maalesef rehberlerimiz kâfi bir malûmat sahibi 
değillerdir. Bir Amerikalı dostumu ista'bul'da. 
gezdirirken şah eserlerimizden Sultan Ahmet 
Camiini gösteri yordum. Orada bulunan bir reh
bere camii hakkında daha geniş izahat vermesini 
rica ettim. Şöyle anlatıyordu; (Sultan Ahmet, 
eğer ben padişah olursam Altın minareli bir ca
mi yaptıracağım demiş, padişah olmuş, fakat 
altın minare yerine altı minareli bu cami bir 
kelime oyunu ile yapmış imiş) Bunu öğrenil' 
öğrenmez «Bunu nereden uyduruyorsunuz» de
dim. Cevaben «Amerikalılar böyle şeylerden 
hoşlanırlar diye anlatıyoruz» dedi ve bu arada 
yine bir rehberimiz bir Fransızı Topkapı Sara
yında gezdirirken Fransız Osmanlıları ve sarayı 
küçüksemek istemiş «Küstahça» Bu mu Saray 
«deyince rehber» Evet. Bu Saray. Birinci Fran-
suvayı V nei Şaıi'dan kurtaran emir, bu müte
vazı kubbe altından verildi» demiştir'. 
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Ook muhterem Senato üyeleri : 
Turizm mevzuunda Yeni Türkiye Partisi ola

rak görüşlerimizi arz ederken, bu sene huzuru
nuza yeni bir teklif ile de gelmiş bulunuyoruz. 
Turizmin bir parçası olan müzelerimizde bir an 
evvel Turizm Bakanlığı emrine verilerek bu ih
male uğrıyan müesseselerimizde aydınlığa çık
mış olsun. Bu teklifimizin müspet karşılanaca
ğına emin olarak yeni bütçenin Türk milletine 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Saygılarımla. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN Savın Kocaş. 

SADİ KOCAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin turis
tik değerlerini, turizmin Türk ekonomik haya
tında değer ve önemini bilmeyen kimsenin bu
lunmadığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Benden evvel konuşan arkadaşlarımız bu husus
ta neler yapılması gerektiğini teferruatına kadar 
arz ettiler. Biz de görüşlerimizi Bakanlık Teşki
lât Kanunu görüşülürken teferruatına kadar 
arz etmiştik. Bu bakımdan müsaadenizle, bütçe 
müzakeresi programının alt üst olduğu ve sa
yın arkadaşlarımızın müzakereleri takip kudde-
tinin kalmadığı Şu sırada bilinen sözleri ben de 
tekrar etmiyeceğim. Sadece bilgisi, görgüsü ve 
azmiyle bu dâvayı halledeceğinden ve beklediği
miz her şeyi yapacağından emin olduğumuz ve 
yıllardan beri sürüp gelen turizm edebiyatının 
sadece bir bakanlık işi değil, bir Devlet ve top-
yekûn bir millet faaliyeti haline getireceğinden 
emin ve müsterih olduğumuz, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının genç ve enerjik Bakanına ba
şarı ve bütçesinin hayırlı olması temennisi ile 
sözlerime son vereceğim. Hürmetlerimle. (Al
kışlar)1 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı, 

C. H. P. GRLIPU ADINA AHMET NACİ 
ABI (Kırklareli) — Sayın Başkan, Sayın Sena
törler, -Sayın Bakan ve mesai arkadaşları; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 1964 yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Senatosu C. H. P. 
Grupu adına detaylarına inmeksizin, görüş, ten-
kid ve temennilerimizi arz ediyorum : 

Turizm ve, Tanıtma Bakanlığı 265 sayılı Ka
nunla, görev ve örgüt bakımından kendisine 
sağlanan yeni haklar ve geniş çalışma imkânla
rına kavuşturulma ile, 1964 yılı Bütçe müzake-
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relerinde, şimdiye kadar Yüce Senatonun Hu
zuruna gelen tek bakanlık olmuştur. 

Yıllarca ertelenen, fakat 2 . 7 . 1963 tarihin
de kabul edilen Kuruluş ve Teşkilât Kanunu ile, 
Turizrjı ve Tanıtma Bakanlığı, büyük ümit kay
nağımız olan Turizmi, Türk millî ekonomisinin 
üstün I verimli bir sektörü haline koyacak, yurdu
muzu, Ulusumuzu, içte ve dışta tanıtarak sev
dirmeye yarıyacak hizmetleri yerine getirecek, 
haber ve yayın hizmetimiz için de, düzenli bir 
çalışma ile tedbirler olacak, ışık tutacaktır. 

'Bijr endüstri haline gelmiş turizmi geliştir
mek, jnillî gelir kaynaklarımız ve dış ödeme gü
cümüzün çoğalma.sında ağır basmasını temin et
mek, yurdumuzu, ulusumuzu, haber, yayın ve 
görgü açısından değerlendirerek tanıtmak, (Ba
kanlığın, yükümlü olduğu güç, fakat; fayda pa
yı çok olan bir görevdir. 

Yeni kuruluş ve örgütü ile Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığında görev ve sorumluluk yüklen
miş, {hizmet güçlerinden ümitli olduğumuz, gö
revlilere, peşinen başarılar dilemek, bu sektör
de milletimizi, özlemle gözlenen seviyeye, en kı
sa zamanda ulaştırma çabalarında, güçlü olma
larını temenni etmek Grupumuzun görevidir. 

Sayın Senatörler. 
Yurdumuzun, coğrafî konumu ve manzarası, 

tabiatın verimli güzelliği tarihi arkeolojik eser
ler bjakımmdan zenginliği, şifalı suları, âdet ve 
gelenlekleri, folkloru ile, görülmeye değer bir 
ülke olduğunda şüphe yoktur. 

Muhtelif vesilelerle yurdumuza gelen yabancı 
uzmanların beyanları, raporları bunun acık bir 

delilidir. 
«j^lemleketlerin her hangi birinin, turist akımı

na sebep olan tabiî veya tarihi Özellikler bakımın
dan, j Türkiyeyi geçebileceği şüphelidir» diyen 
ünlü] ekonomist Thornburg'a hak vermemek el
de djeğildir. 

Ancak: Yerli ve yabancı uzmanların, eleşti
ricilerin verdikleri beyanat, rapor ve neşriyatı
na rağmen, bu alanda, tabiatın, tarihin lûtfu 
ile yetinmek, bunları; kendi hâl ve kaderleriyle 
haşbâşa bırakmak, çeşitli ulusların bu yoldaki 
gayrjet ve çalışmalarını umursamıyarak hareket
siz kjalmak, hiçbir değer taşımıyacağı gibi, turiz
min ! yurt ekonomisindeki hayatî önemini idrak
sizlik ve nimete hıyanetle bizi karşı karşıya bı-
rakaıbilir. 
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I Turizm; yerleşme gayesi bir yana, görme, in

celeme, eğlenme, eğlendirilme, dinlenme, güneş, 
deniz, kum, yeşillik, şifalı sulardan faydalan
ma, arkeolojik, tarihsel araştırma, kültürü zen
ginleştirme, ticaret, spor ve diğer bakımlardan, 
toplu veya tek başına yapılan gezi olduğuna gö
re; turisti memnun ve tanıtmada bize yardımcı 
olmasını istiyorsak, bütün imkân ve gücümüzü, 
plânlı, metotlu ve sistemli bir gayret ile ortaya 
koyarak, turizm endüstrisinin maddi cephesine 
geliştirici yönde bir veçhe vermek zorunluğunda 

i olduğumuzu bilerek çalışmalıyız. 
Ayrıca; turisti sıkıcı, aldatıcı, oyalayıcı, mü-

tecessis nazarlardan koruyucu, turizm eğitimi, 
ahlâkilik, güvenlik, konukseverlik gibi psikolo
jik ortamı yaratarak turizmin mânevi cephesini 
de beraber yürütmeye mecburuz. 

Yurdumuzda : Turizm sektöründe, konunun 
önemi ile orantılı yapılan çalışmalar, inceleme
ler, yerli ve yabancı uzmanların, sayıları bir 
hayli kabarık raporları, Devlet Plânlama Teşki
lâtının, Karma Bütçe Komisyonunun, değerli 
Senato Üyelerinin, Milletvekillerinin, uyarıcı 
tedbir ve tavsiyeleri; yol, konaklama, barınma, 
eğlenme, kredi, Özel sektörün desteklenmesi, ör
nek tesisler kurma, mevzuatı sadeleştirme, Ba-
kanlıklararası koordine çalışma, turizm eğitimi, 
rehberlik ve diğer hususlarda yapılacak işleri, 
alınacak tedbirleri, gün yüzüne çıkarmıştır. 

Titiz bir çalışma ile hazırlanmış Karma Büt
çe Komisyonu raporlarında da belirtildiği üzere; 
turizm sektörünün gelişmesini temine yarıyacak, 
ihtiyaçlara cevap verecek, kanun ve yönetmelikle
rin hazırlanışı, Bakanlığın bir alanda hummalı 
bir faaliyet dönemine yöneldiğinin işareti sayıla
bilir. 

Bu sürekli ve azimli gayret ile memleket için-
j de çeşitli yönleriyle iç turizmde olduğu kadar dış 

turizmde de beklenen ve istenen verimliliğe, adım 
adım ulaşılmış olunacağına kaaniiz. 

Sayın senatörler; 
Yıllar yılı, dış ülkelerde gereği kadar tanın

madığımızı, tamtılmadığımızı yerli, yabancı her
kes ifade eder, durur. 

Turizmden gelir bekliyorsak, içte alınacak ted
birler kadar, dışta da tedbir almak, organizasyon, 
neşriyat, reklâm, propadanda yapmak, çağımızın 
icabı basın, radyo, televizyon, sinema, afiş, sergi, 
gibi tanıtıcı klâsik araçlardan faydalanmak zo-

I randayız. 
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Turist celbi ile, tanıtma teşkilâtı, aynı oran

da bir önemle düşünülerek organize edilebilirse 
yılların haklı şikâyetleri elbette ortadan kalkacak
tır. 

Bu önemli konu üzerinde Bakanlığın hassasi
yetle eğilmesini, çeşitli Bakanlıkların dış ülke
lerdeki temsilcileri ile, kendi elemanlarını koor-
done, ahenkli bir çalışmaya yönelmesini temenni 
etmekteyiz. 

Kıbrıs dâvasının günün konusu olarak önem 
kazanması üzerine, Bakanlığın bir büro kurarak 
aldığı haberleri yayınlamasını, kıbrısa foto, film, 
radyo ekibi göndermek suretiyle olayları film ve 
fotoğrafla yerinde tesbit ederek, Türk basınına, 
yabancı basma zamanında dağıtmasını, tanıtma 
bürolarımızdan dünya efkârı umumiyesine gös
terilmesinin sağlanmasını, bültenler neşrinde sü
ratli davranışını, takdirle belirtmeyi vazife say
maktayız. 

Sayın senatörler; 
Medeniyetin olanca hızı ile gelişme ortamı 

içinde, insanoğlunun çeşitli buluşları arasında in
sanlığa, onun tekâmülüne, en yararlı araçlardan 
birinin radyo olduğunda şüphe yoktur. 

Yıllar boyu süregelen devamlı çalışmalar sa
yesinde, tekâmülün âdeta zirvesinde taht kuran 
radyonun; ticari, sınai, eğitim, propaganda ve di
ğer alanlarda ve günlük hayatımızın akışı içinde, 
insanlığa hudutsuz fırsat, imkân ve istifadeler 
sağladığı aşikârdır. 

1927 yılından bu yana; çeşitli idare tarzı de
nenmiş, edinilen tecrübeler, alman sonuçlar, his
sedilen gelişmeler, iyimser veya kötümser bütün 
davranış ve niyetlere rağmen, radyolarımızda, 
kendi kendini yöneten yeterli bir idare tarzının 
özlemini giderememiştir. 

Batılı anlamda demokrasi düzeninin, hukuk 
devletinin, temel unsurlarından birinin, tarafsız 
idare olduğu göz önüne alınırsa, böyle bir idare 
altında yaşıyanlann eğitimine, öğretimine, eğlen
mesine, haber almasına, yurdun içerde ve dışarda 
tanıtılmasında, büyük görev ve sorumluluklar 
yüklenen radyoların da, her türlü etkiden yoksun, 
sadece asli fonksiyonlarını ifa ederek, bağımsız 
ve tarafsız bir yönetime başvurmaları elbette şart 
ve zaruri idi... 

Dünyada radyo ve televizyon alanında görüle-
gelen muazzam inkişaflar, eğitime, eğlendirilme, 
öğrenme, haber alanlarında ihtiyaçların artması, 
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hakkımızın yükselen görgü, anlayış seviyesi, 36 
yıllık acı - tatlı, tatbikat, yeni Anayasamızı dü-
zeııliyenler de, radyolarımızın kamu yararına hiz
mette arzu edilen seviye ve ııisbette faydalı ola
bilmelerini temin için; özerk bir tüzel kişilik hü
viyetine kavuşturulmak fikrinin ve maddesinin lü
zumunu, üzerinde iti fak edilen bir husus haline 
getirmiştir. 

Böylece; Anayasamızın 121 nci maddesinde 
mâna ve. ruh bulan radyolarımızın, yönet iminde
ki özerklik, geçmişteki tatbikatı, demokrasi arşivi
mizin sayfalarına gömerek, geleceğe; mutlu bir 
güven ve huzurla bakmanızı imkân dâhiline sok
makta, fertler ve teşekküller karşısında, tarafsız 
bir yönetimle, keyfîlik ortadan kaldırılarak, millî 
birlik ve güvenlik içinde bu kamu hizmeti özlenen 
seviyede halkımıza sunulmuş olmaktadır. 

Hükümetin ve Meclislerin yeterli bir hüsnü
niyet, titiz bir inceleme süzgeci sonunda çıkarı
lan, Türkiye liadyo - Televizyon Kurumu Kanu
nu ile; 

I Türkiye radyoları yepyeni bir hüviyet ve 
j özerklik kazanmıştır. Rakipsiz ibr ortam içinde 

Kurumun her geçen gün daha iyiye, daha güzel 
daha mükemmel bir yönetime; yayın gücüne ka
vuşması için, yapıcı, yaratıcı kudretini ortaya 
koyması şarttır. 

Anayasa ve yargı teminatı altında bu göre
vini yerine getirirken; halkın dileklerini, toplu
mun bünye ve ihtiyaçlarını, tarafsızlık, eşitlik, 
sürat, objektif oluş, esaslarını göz önünden ayır
maması tek temennimizdir. 

Bu münasebetle hazırlanacak yönetmeliklerde, 
programlarda bütün ihtiyaç ve ihtimaller göz 
önünde bıılunduurulmalıdır. 

Radyo - Televizyon gibi en müessir, en kuv
vetli bir propaganda ve telkin aracının işletme 
ve yönetiminde, samimiyet, iyi niyet, ve gelişti
rici zihniyete Önemle yer verilmeli, ihtisas eleman
larının mesaileri maddi ve mânevi yönden değer
lendirilmelidir. 

İktidar partilerinin bir nevi orta malı hüvvi-
yetinden sıyrılan radyolarımızın, kanun teminatı 
ve murakabesi altında olduğu göz önünde bulun
durularak, kararlar ona göre alınmalı, icra ona 
göre yön tutmalıdır. 

Türk ulusu arasında, her hangi bir sebep ve 
saikle olursa olsun, kamu düzeni ve millî güven
likle ilgili tasarruflarında, mevcut siyasi, dinî 
inanç farklılıklarında, sosyal ihtilâflarda, eğitsel 
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yayınlarda, doğruluk, tarafsızlık prensipleri, 
memleketseverlik duyguları, millî şuur; tatbikat
tılar ve yöneticilere ışık tutmalı, rehber olmalıdır. 

Ne iktidara övgü, ne muhalefete sövgü, Kuru
mun kapısından içeri adım atamama!ıdır. 

Yurdumuzun her yanım radyo yayını altında 
bulundurabilmek için, yatırımların süratle ta
mamlanması, teknik personel ve araçlar ihtiyacı
nın giderilmesi zarureti yoketmek için, gerekli ça
lışmalara hız verilmelidir. 

Radyo ve teşkilât personelinin, istisnasız rad
yodaki I görevlerine bağlanmaları, teknik ve prog
ram elamanlarının, spikerlerin kifayeti hususun
da titizi davranmalı ve maddeten tatmin edilmele
ri sağlanmalıdır. 

Radyo gibi, bir milletin eğitim, kültür ve 
eğlence alanında önemli bir yer işgal eden bu 
kuruluşta, bilgi ve ihtisasa önem verilmeli, garni
tür görev düşünce ve tatbikatı yok edilmelidir 

Ankara Radyoevinin sesini yurda yayan 
Etimesjgut'taki verici istasyonunda çalışan ele-
manlaıjın lojman, okul, kültür, eğlence, sağlık, 
imkânliarı, sosyal hakları üzerinde durularak, 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülmiyen, 
fakat özlemi içinde olduğumuzu ifadede bir sa
kınca görmediğimiz televizyonun, gelişen mede
ni şartlar muvacehesinde eksikliğini olanca gü
cü ile [hissetmekteyiz. 

Buj bakımdan radyo - televizyon eğitim mer-
keziniıjı geliştirilmesinin, Türk televizyonunun 
ekonoınik, malî, sosyal, teknik etütlerinin sü
ratle yapılmasının lüzumlu ve zaruretine kaani-
YA. 

Bu hususta kendisine 'büyük vazifeler yük
lenecek Bakanlık ve kurum, Türk toplumunu 
bu aracın faydalarından uzun bir süre yok
sun bırakmama çabasına hız vermelidir. 

Oıöjrevler; hangi şartlar altında olursa ol
sun, yalnız verici antende, yalnız ekranda bit-
miyeeek, kulak ve gözler; çalışmalar, davranış
lar hakkında zamanla değer hükmünü vere
cektir] 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1964 yılı 
bütçelerinin Türk ulusu için hayırlı ve başa
rılı oynaşını diler, C. H. P. grııpu adına hepini
zi -hüıfnıetle selâmlarım. 

Tejşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Millet Partisi topluluğu adı

na. Sayın Mansur Ulusoy. 

9 2-1964 O : 1 
M. P. TOPLULUĞU ADINA MANSUR 

ULUSOY (Ankara) — Saym Başkan, değerli 
arkadaşlarım. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1964 ma
lî yılı bütçe tasarısı üzerinde Millet Partisi 
Senato topluluğunun görüş ve temennilerini arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Henüz kanuni bir hüviyete kavuşmıyan 
5392 sayılı Kanunla yürütülen Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığını Anayasanın 121 nci mad-
dei mahsusası gereğince teşkilâtlandırılmış 
olsa idik memleketimiz bugün ekonomik, kültü
rel ve sosyal sahada gelişmiş olacaktı. 

Maalesef Hükümette bu bakanlığa lâyik ol
duğu değer ve ehemmiyeti vermediğinden fii
len bakanlık olan turizm ve tanıtma çalış
malarında bir umum müdürlük faaliyetinden 
daha ileri gidememiştir. 

Kendisinden çok iş beklediğimiz bu bakan
lığın istek ve arzularının bugüne kadar isaf edil
memesine de ibir türlü bir mâna veremedik. 

Basın Yayın ve Turizm Bakanlığının görevi: 
Memleketimizi dış memleketlere tanıtmak, kal
kınmamızın gelişmesini sağlamak ticari ve büt
çe açıklarımızın kapanmasına hizmet etmek, ba
sın yayın işleriyle de meşgul olması gerekir
ken maalesef teşkilât kanununa kavuşamaması 
ve 195 sayılı Kanunla da müdahale (Celâl Tev-
fik Karasapan) in basın - yayın ile de ilgisinin 
kesilmesi yalnız mensuplarına kart vermekle 
yetini] meşinden esas vazifesini yapamamıştır. 

CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon 
Karahisar) — Teşkilât kanunu çıkalı sekiz ay 
oldu. 

MANSUR ULUSOY (Devamla) — Biliyo
rum, Meclise gitti. Üzerinde tadilât yapıldı. 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz. 

MANSUR ULUSOY (Devamla) — Konu
şurken yapılan müdahalede lüzumlu cevabı ve
receğimi bilirsiniz. 

Halbuki •. Bu bakanlığı faaliyete geçirmiş 
olsaydık, memleketimizin çağdaş medeniyet se
viyesine ulaşacağına kalkınmamızın temin edi
leceğine, ticari ve bütçe alıklarımızın kapana
cağına, dünya milletlerinin bizlere yaklaşacağı
na, kültürel ve sosyal hayatımıza büyük bir 
gelişmenin sağlanacağına kaanidik. 
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Bıı bakanlığa Hükümet lâyık olduğu de

ğer ve ehemmiyeti vermediğinden arzuladığı
mı/ mevkie çıkamamış ve memlekete yararlı ola
mamıştır. Bu bakanlığı memlekete faydalı 
biı* hale getirmek hepimize düşen vicdani ve 
vatani bir borçtur. 

Bu görevimizi yapamadığımız takdirde bu 
bakanlıktan iş istemek ve ümit (bağlamak yer
siz olur. 

Değerli arkadaşlarını, 
Bilirsiniz ki, memleketimiz tarihî âbideleriy-

le baha biçilmez sanat eserleriyle, tabiî güzel
liğiyle, iklimiyle, Bergama, Efes ve (löreme ha
rabe] eriyle, Aksaray'ın İhlara ve Helvadere 
vadisindeki tarihî sanat eserleriyle, dünya mil
letlerine nasibolmıyan zengin turistik kaynak
lara sahiptir. 

Bu kaynaklarımızı faaliyete geçirdiğimiz 
gün asgari olarak memeketimizc 200 - 300 mil
yon doların girebileceğini ecnebi mütehassıs
lar ifade etmelerdir. Şu halde bu kaynakları
mızı nasıl faaliyete geçirebiliriz ve .turist nasıl 
eelbedebiliriz? Bu suallerin cevaplarını görüş
lerimize göre arza çalışacağım : 

Turistik bölgelerimizi tesbit ve öncelik sıra
sına ,g*öre imar etmekle, 

Uzun vadeli programlarla, turizm endüstrisi
ne gereken yatm-mlarm yapılması ile, 

Yabancı sermayenin memleketimize akması
na ve özel sektöre kıymet ve kolaylık gösteril
mesiyle, 

Yabancı sermayedara muvakkat bir zamian 
için tayiz vermekle, 

Muayyen bir süre için gümrük muafiyetini 
tanımakla, 

Ulaştırmada âzami kolaylık gösterilmekile, 
Turistlerin ikametleri için güzel otel ve te

miz lokantalar tesis etmekle, 
Kendi dilleriyle yazılmış içerisinde her tür

lü malûmat bulunan broşürlerin hazırlanması 
ile, 

Turistik bölgelere giden yolların onarımı 
ile, 

Konforlu vasıta teminiyle, 
iMemleketimiizde emniyetle seyahat edebilme

lerinin sağlanması ile, 
Ellerindeki parayı istedikleri yerlerde bozdu-

rabilecek ajanların tesisiyle, 
'Turistlik bölgelerimizin filmlerinin gösteril

mesiyle, 

9 2-1964 O : 1 
Turizm ve propaganda için dış memleketler

de bastırılan-afiş ve broşürlerden gümrük «Um
maması ile elde edileceği kanaatindeyiz. 

IBıı hususlara eğildiğimiz gün memleketimi
zin bir turizm kaynağı olacağına kaaniiz. 

Aziz arkadaşlarım ; 
Turizm artık bir Hükümet işi olmaktan çık

mıştır. işte İngiltere, Fransa, Yunanistan, is
rail ve Kıbrıs buna bir misaldir. 

Bizler bir siyasi topluluk olarak bu mese-
Jeyi tam bir anlayış içerisinde desteklemek ka
rarındayız. 

Değerli arkadaş!arım, 
Bir neibze de radyo evlerimiz ve istasyonla

rımız üzerinde duracağım : 
Anayasanın 141 nci maddesi radyoların 

'muhtar olmasını âmirdir. Bu isteği yerine ge
tirmek idareyi verimli bir şekle sokmak için 
teşkilfıt kanununun süratle çıkarılmasını istiyo
ruz. 

Aynı zamıanda radyo evlerine, kayırı!an in
sanların değil, mütehassıs ve teknik elemanların 
alınmasını istiyoruz. 

Personelin maaş ve ücret konusunun ayar
lanmasını istiyoruz. 

Verici istasyonların takviyesini ve takatle
rinin artırılmasını ve yenilerinin ilâvesini isti
yoruz. 

"Radyo idaresinin yabancı ideolojilere karşı 
halkı uyanık tutmasına çalışmasını istiyoruz. 

«Bizim radyo» adı ile neşriyat yapan ko
münist radyosunun küstah dille yaptığı neşri
yata karşı halkımızın aydınlatıl m asım istiyo
ruz. 

Demirperde radyoları her gün bünyemize ze
hirlerini akıtırken biz kendi hudutlarımız içe
risinde radyolarımızı dalı i dinliyememekteyiz. 
•Bu elem. verici olaya son verilmjesini istiyoruz. 

Radyonun tarafsızlığını muhafaza etmesini 
istiyoruz, Maalesef bu husus yapılmamaktadır. 

Bir misal ile arz edeyim • Meclis saatinde 
radyolar parti grup sözcülerinin konuşmalarını 
tam metni ile verdikleri halde, grupu olmryan 
fakat partisi adına veya kendi adlarına konu
şan hatiplerin konuşmalarını bir iki cümle ile 
savuşturmaktadırlar. Bu olay, ne demokrasinin 
ve ne de Anayasanın ruhuna uygun değildir. 
•Son verilmesini istiyoruz. 
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iSayin arkadaşlarım; 
Radyo dünyada en çabuk haberleşme ve dev

letler arasında en tesirli bir propaganda vası
tası vei hayatın kaçınılmaz bir ihtiyacı olduğu 
halde, jbizim ;radyolarım|iz maalesef bu nitelik
ten mahrumdur. İlk radyoya kavuşan memle
ketler (arasında olduğumuz halde en geri kala
nı da biziz. Bu elem verici olaya artık son ve
relim. 

iSoni günlerde Ankara Radyosunun bir yeni
lik getirmek çabasında olduğunu görmekteyiz. 
Bu hal, memnuniyetimizi mueib olmuştur. Ya
yınlarında halk musikimize de biraz daha fazla 
yer verilmesi temennilerimiz arasındadır. 

Televizyon meselesi : 
öğretici, eğitimci ve eğlendirici tesiri rad

yodan çok üstün olan televizyon, memleketimi
zin en büyük eksiğidir. Buna biran evvel ka
vuşturulmamız bizi mesut edecektir. 

'Anadolu Ajansı hakkındaki görüşlerimize de 
temas etmeden geçmiyeceğiz. 

At imli z tarafından kurdurulmuş bu millî 
ajansnjmzm geçmişteki faaliyetini takdirle 
yâdediriz. Fakat; 

Bulgun bu ajansımız bir şirket durumuna so
kulmasından 've Devlet bütçesinden de pek cü
zi bir ödenek alması yüzünden verimli olama
maktadır. 

Modern haberleşme cihazları ile teçhiz edile
rek mjemlekete yararlı bir hale sokulmasını ve 
Basın | - Yayın ve Turizm Bakanlığına bağlan
ması e|n halisane temennimizdir. 

Basın hakkındaki görüşlerimiz : 
'Türk basını Anayasa ile teminat altına alın

mıştır. Halkı temsil ettiği nisbette halfan sesi 
olarak hürmet ve saygı görmektedir. 

Basının görevi; memlekete ışık tutmak, mille
te yol göstermek, memleket gerçeklerine eğil-
mektijr. Maalesef bâzı hallerde buna riayet et
mediğini görmekteyiz. 

Meselâ : Memleketimizde çok nâdir olarak 
cereyan eden bir olaya günlerce yer vermekte; 
turizıkı ölçülerimizi zedelemektedir. 

Böylesine olaylarda ilgililerin dikkatini çek
mek elbette basının vazifesidir. Fakat hizmet 
görülürken memleketin yüksek menfaatlerinin 
zedelenmemesini istemek her halde haksız bir ta-
lebirajüz olmasa gerektir. 

Bksm temsilcileri : 
YHırt dışındaki basın ataşelerimiz lâyrkı ile 
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görevlerini ifa edememektedirler. Buna sebep, 
meslekten yetişmiş kariyerli arkadaşların bu va
zifelere tâyin edilmemesidir. 

Memleketin yüksek menfaatlerini ön plânda 
tutarak lâyık olanların bu görevlere tâyin edil
mesini istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 
Basın ataşelerine haber, broşür ve propagan

da ihtiyaçlarını dahi karşılıyabilecek bir1 du
rumda olmıyan Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı bütçesini kifayetsiz buluyoruz. Bu kifayet
siz tahsisatla da Turizm Bakanlığının memleke
te yararlı olmaya çalışacağına kaaniiz. Bütçenin 
memlekete ve Basın - Yayın ve Turizm mensup
larına hayırlı olmasını temenni ederiz. 

(Hürmetlerimle. (Alkıışar) 

BAŞKAN — Sayın Tevfik Karasapan. 

C. K. M. P. TOPLULUĞU ADINA CELÂL 
TEVFİK KARASAPAN — (Afyon Karahksar). 
—- Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın 
Bakan ve Bakanlık erkânı; bütün Türk vatan
daşlarının malûmu olduğu üzere, 2 Temmuz 
İ963 'tarihinde çıkartılan 965 sayılı Kanun bun
dan 5 - 6 ay evvel mer'iyet mevkiine girmiş ve 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ıkalmamış-
tır. Yalnız, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı dıiyo 
bir yeni teşekkül meydana gelmiştir. Bundan 
maada radyolar için de Anayasanın emregttiği 
şekilde yapılan hazırlıklardan sonra bu mües
seselerin müstakil bir müessese olarak kurul
ması cihetine gidilmiş ve bu kanun da Mecliste 
ve Senatoda uzun uzadıya müzakere edildikten 
sonra kabul edilmiştir. YaLniız intibak devresi 
için bir müddet bırakıldığından bu da Mayıs 
ayma kadar meriyete girmesi suretiyle tahak
kuk etmiştir. Bu itibarla zaten elimizdeki büt
çe raporundan ve bu raporun başlığından da 
anlaşılacağı üzere biz Basım - Yayın ve Turizm 
Bakanlığını değil, yeni kurulmuş olan ve faa
liyete geçmiş olan ve teşkilâtını tamamlamış 
olan Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesini 
müzakere ediyoruz. Bu izahatı vermek mecbu
riyetinde kaldığımdan dolayı özür dilenim. Bu 
izahattan maksadım zabıtlarda belirsin ve ben
den evvel konuşan arkadaşımızın galiba geçen 
seneki notlardan aldığı tenkid yazılarının bir 
ehemmiyeti olmadığı anlaşılsın, diyedir. 

MANSUR ULUSOY (Ankara) — Ben not-
dan almadım, sen notdan almışsın. 
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P) AŞK AN —• Rıiea ederim, müdahaJe etmeyin. 
C.'K. M. P. TOPLULUĞU ADINA OELÂL 

T EVRİK KARASABAN (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, bir sene kadar 'mesuliyetini ta
şıdığım eski Basm - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğından, bu Bakanlığın vücuda gelmesi için ya
pılan çalışmaları yakından bildiğim için maru
zatımı kısa ve yapıcı olarak arz etmek istiyo
rum. 

'Vakit dardır ve esasen arkadaşlarım/iz, haki-
Ifcaten, (bir evvelki müstesna, hepvsi vukufane be
yanlarda bulunmuşlardır. Ve bütün konuşma
ları yapıcı olmuştur. 

Efendim, basm meselesinde yalnız bir nok
taya işaret edeceğim; Biliyorsunuz İsviçre'den 
mütehassıslar getirmiştik. Bizdeki Orasın ve 
ilân rejimini, umumiyetle basn rejimimi bu sala
hiyetli kimselere tetkik ettirmiştik; Bunların 
raporları Milliyet Cîazelesinde -tafsilâtlı şekilde 
neşredildi. O zamndan bu ya im bu işte ne ya
pıldığını öğrenmek islerim. 

Tanıtma 'bakımından yeni Bakanlık bütçe
sinde, geçen seneki nispetten, hakikaten şayanı 
tebrik, tahsisatın konulduğunu görmekle bah
tiyarız. İnşallah gecen sene olduğu gibi bunun 
tatbikatında geç kalınmaz, cesaretli ve isabetli 
kararlarla bu tahsisatın yerinde kullanılması, 
zamanında kullanılması ve gelecek senelere 
sâri esaslı angajmanlarla beynelmilel sahada 
turizm bakımından memleketimizin tanıtılması 
hususlarında Vekâlet cehdü gayret eder. Tu
rizm bakımından benim zamanımda hazırlan
mış olanlardan daha da ileri gidilerek ehem
miyet verilmiş ona göre teşkilât kurulmaya 
başlanılmıştır. Yalnız gerek raporda ve gerek
se benim edindiğim malûmata göre daha 26f> 
sayılı Kanunun öngördüğü teşkilâtın hepsi ku
rulmuş değildir. Bu hususta da Sayın Bakanın 
bize malûmat yeneceğinden eminim. Bilhassa 
bu Bakanlık kurulurken üzerinde ehemmiyetle» 
durulan bir ımkta vardı; basın ataşelikleri ve 
turizm mütehassıslıklarını meslek haline getir
me. Bunun için de her sene genç elemanlar alı
nacaktır. Ve bu iş için de e>n tane kadro alın
mıştı. Fakat Bakanlık, diğer işleri arasında 
belki buna vakit bulamamıştır. Usulen, bu ka
nuna göre. müsabaka imtihanları ile gençler 
alınacaktı. Bu imtihanların, üniversite imti
hanlarından sonra, ya Temmuz ayında yahut 
Eylül veya Ekim ayında olması lâzım idi. 

(Buna ait bir işaret görmedik. Buna biraz üzül
dük. (Jünkü, bu Baıkanlıkta bir an evvel 
meslek elemanlarının yetişmesi lâzımdır. Va
kit geçirmemek icaheder., Bu yeni takviye ele-
manlarını bir an evvel hizmete almakta fayda 
varelır. 

.Muhterem arkadaşlar, trafik kazalarında 
ecnebilere yapılan muamele, turistlere karşı 
işlenen suçlar için bir edebiyat halinde turizm 
polisinden bahseditir. 

Turizm polisi diye dünyada bir şey yok
tur. Ancak, Emniyet Umum Müdürlüğünün 
bünyesinde ve belediyelerin bünyesinde turizm 
işlerinde ihtisas sahibi olmuş lisan bilir, turiste 
muamele etmesini öğrenmiş- bir grup ve ihti
sas şubesi kurulabilir. Buralarda bu şekilde 
teessüs eeler. Turizm polisi budur. Turistlere 
karşı işlenecek suçlar ve trafik kazaları hak
kında, kanunlarımızda kayıtlı hükümler var
dır. Bir ecnebiye karşı işlenen suç, bir Türke 
karşı işlenen suçtan daha ağır bir cezayı ilzam 
etmek gibi bir yola sapdamaz. Bu capitıılaire 
bir mâna. taşır. Yalnız, umumiyetle bu gibi 
mevzuatın gözden, geçirilmesi için ele zamanı
mızda birtakım faaliyetlere geçilmiş ve Adli
ye Vekâletiyle tema.s edilmişti. Komisyonlar 
teşekkül etmiştir. Memnuniyetle görüyoruz ki, 
Vekâ'et ele buna ait kanun ve projeler üzerinde 
çalışmaktadır. Yalnız ilerde bir suitefebhümü 
mucibolmamak için fevkalâde kararlara ve 
hükümlerine intizar edilmemesi lâzımgehliğini 
Devletin esas hukuk kaidelerini ve mevzuatı
nı bilmemiz itibariyle pek ümidtememeliyjz. 

Şimdi Bakanlığın elinde turistik bölgeler 
JCanun tasarısı vardır. Çok mühimdir. Fakat 
bu hususta da müşkülât çoktur. Bilhassa, şim
diye kadar vatandaşların eline1 geçmiş sahil 
bölgelerinin istimlâk edilmesi muazzam bir pa
raya. muhtaçtır. Benim bütün temennim bun
dan sonra, Devletin elinde kalan ve hususi eş
hasın eline geçmemiş olan salıil bölgelerinin 
kurtarılmasıııelan. ibarettir. Esasen turistik 
bölgeler eleyince yalnız sahiller değil memleke
tin. tabiat ve tarihî güzcllikJe'rinin de1 nazarı 
itibara acınması icabeder. İtalya'da çok eski
den beri buna ait kanunlar mevcuttur. Be-nde1-
niz küçük bir Hariciye memuru iken, Jîl.'lO se
nesinde bana. İtalya'nın «Eski eserler ve tabiî 
•güzellikleri koruma Kanununu» tercüme ettir-
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mislerdi. Ve hattâ para da vermemişlerdi. O 
zamandan bugüne kadar maalesef Maarif Ve
kâleti bu kanıma bir istikamet vermemiş ve 
böyle, bir projeyi Meclise getirememiştir. 
Turizmi alâkadar eden, birçok arkadaşların 
da dediği gibi, pek çok mevzular asarı atika-
ya ve tabiat güzelliklerine de girer, bunun 
için de temennimiz bu işlerin esaslı bir şekil
de hazırlanarak müzelerin Turizm Bakanlığına 
raptı filân gibi birtakım fikirler de ileri sü
rülmektedir. Fakat, bunlar büııyevi ieabolarak 
imkân olmıyan şeylerdir. Asarı atik a ilmî bir 
araştırma servisi işidir. Bu ancak Millî Eği
tim Bakanlığını alâkadar eder. Yalnız Millî 
Eğitilin Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı ara
sında bu hususta sıkı bir teşriki mesai müm
kündür. 

Millî Saraylar hakkında da zaten Millet 
Meclisi Bütçesinde mâruzâtta bulunacağım. 
Bunların da Turizm Bakanlığına devri pekâla 
mümkündür. Çünkü tam m âna siyle müze ma
hiyetinde değillerdir. 

Turizm büroları ve seyahat aeentaları kanını 
tasarısı çok yerinde bir tasarı olacaktır ve bu
na şiddetle ihtiyacımız vardır. 

Yabancı turistlere karşı işlenen suçlar hak
kındaki, mâruzâtımı arz ettim. Bu husustaki 
çalışmaların, neticesini de büyük bir merakla 
ve arzu ile beklemekteyiz. Bir sene kadar ba
şında: bulunmak şerefine nail olduğum ve 
kırk yıllık Devlet memuriyeti hayatımda, en 
saadeti i zamanlarımdan birisini geçirdiğim 
Tarizin ve Tanıtma Bakanlığının, memlekete 
hayırlı hizmetler etmesini ve müspet hizmet 
sahasına girmesini ve genç Bakanın inşallah 
uzun seneler bu işin başında kalarak muvaf
fak olmasını can ve gönülden temenni eder, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAVŞKAN — Gruplar ve topluluklar adına 
konuşlu al ar bitti. Şahısları adına konuşacak 
arkadaşlarımızdan Sayın Osman Saim Sarı
göllü..^. 

Efendim, bir dakikanızı rica edeyim; Pet
rol Dairesi Başkanlığı Bütçesinin oylamasın
da 13,1 oy verilmiş, 117 kabul, 14 ret, bütçe ka
bul edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
OSJATA-N SAÎM SARIGLÖLÜ (Aydın) — 

Muhterem Başkan, Muhterem Cumhurivet Se-
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natosıı üyeleri, Mnlhteran 'Turizm, ve 'Tanıtıma 
Bakanı ve Bakanlık erkânı. Aldığımız sözlerde 
daima Bakanlığın bütçe teferruatına ^girmemek 
itiyadmdayım. Ve mevzuu, prensipleri, halle
dersek, teferruat Bakanlığın icra organına ra
hatlık verri. Başbakanlık 'bütçesinin 'krâltiğin-
de de bafhsettiğimiız gibi Turizmi ve Tanıtma 
Bakanlığında koordine bir çalışmanın 'bu İBa-
kanlığa 've memlekete fayda 'getireceği ülgerin
de ısrarla durmuştuk., Ne (hazindir kii, 'Turizmi 
ve Tanıtma Bakanlığı gibi bâzı 'bakanlıklar, 
seferî bir haldedir. Bugünkü Bakanımız Mec
lis açıldığından .beri ('hizmete giren 4 nciü Ba
kandır. Bakanlığın Teşkilât Kanunu yeni 
çıkmıştır. Bakanlık erkânı 'hizmet gayreti 
içindedir. Fakat koordone bir çalışma temin 
edilmediği içindir ki, turizme gereken efhenıımi-
yet verilmediği içindir ki, Bakanlık 'hizmet 
igayreti âçinde, Bakan aynı gayret ve sıkıntı 
içinde ve muzlar durumdadır kanaatindeyim. 
Bir yol mevzuu olsa alâkadar Bakanlık yol 
hangi müesseseye aitse, hangi bakanlığa aitse, 
yalnız o Bakanlık kendi yönü ve çerçelvesi için
de görür. Eğer İM yol turizmle ilgili bir yol 
ise, bu yolun iıışaa, lira yolun seifere açılabil
mesi mevzuunda bilinci derecede rol, Turizm 
Bakanlığına, aidolnıası lâzımıdır. 'Turizm bir 
para işidir. Tunizme para yatırmadıkça, tu
rizm müesseseleri kurmadıkça, turizmin mâna
yı hakikisi anlaşılmadıkça, İra mevzuu yürüt-
memize imkân yoktur. 

I )inleyİ!p .gördüklerimizden, işittiklerimiz
den öğreniyoruz ki, turizm ya tarihî eserleri 
görmek babında, veyahut da yalnız ^gezime (ola
rak mütalâa ediliyor. Halbuki turizm antik 'bir 
sınai müessesesi (haline gelmiştir. Bu da şifalı 
sulardan istifade eıtjmekten tutalım, balık avı, 
kara avdan, tatil tetebbu, yani o kadar geniş 
bir safhaya gelimiştir ki, buna hattâ kış spor
larını, su sporlarını dahi ilâve etmek mümkün
dür. Plânı tetkik ettiğimizde (görüyoruz; 
plân, fikir itibariyle ne kadar yerinde olursa 
olsun, plânın kasdı şudur; bir insan kendi 
varidatına, gelirine ^öre, kendi memleketlinin 
kalkınması için bir plân 'hazırlatır. Btunu, ay
nı -mimarların bina inşasında kendilerine ıveri>-
len plân talimatı veya inşaat talimatı şeklinde1 

mütalâa etmek iktiza eder. Yoksa .hazırlan
mış bir plânı siz b'öyle tatbik edeceksiniz diye, 
bir plân 'hazırlanırsa bu plân bugünkü haliyle 
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ve bütiiin aksaklıklariyle karşınıza dikildi-. Tu
rfam Bakanlığı ne kadar gayret sarf ederse et
sin, erkânı ne kadar ^gayret sarf ederse etsin, j 
memleketimizde daha halâ düzenienmiyen bir 
takım noktalar ıvar, Şimdi bakıyorum gazete
ciler locasına, maalesef iki arkadışımiiz var. 
Saat 9 dan, sabahın ÜO undan (10 buçuğundan 
gecenin saat 4 üne kadar çalışan 'bir Parlâimettı-
to mesaisinin gazetelerde inikasını dalhi gör
mezsiniz. Eğer toplantımızın gazetelere ıg'eç-
mesini istiyorsak, birkaç arkadaşın mıülbareze 
etmesi ve|ya nalhioş (birtakım 'hâdiselerin cere
yan etmiş olması icaîbeder. Hazin değil mi?.. 
(Çok(hazin, doğru doğru, sesleri) 

Anayasa teminatına mazlhar olmuş 'bütün I 
(haklar gijbi, bültün ımûess'eseler ği(bıi, matlbu-
a timiz da gerekli anlayışı, gerekli çalışmayı ar- I 
t ik göstermeli ve alâkadar Bakanlığın ive bıil-
Ihassa 'gazeteciliğin ne olduğunu çoğuimuzıdan 
dalha iyi 'bilen mıulhterem. (Bakan arkadaşımız, 
İmkânları nisbe'tinde imıkânl arının müsaadesi 
çerçefvesi içinde artık Ibu mevzua gerekli alâ
kayı, gerekli yardımı yapmalıdır. ıBunun lü
zumuna kaani 'bulunduğumuzu ifade etmek is
terim. Turizm, mdmlekete Ihakikaten döviz 
'getiren, ylârii dış memleketlerden para ıgetiren 
iç memleketlerde bir yerden diğer yere bir 
nevi para akımını, cereyanını yaratan gayeli 
mulhiim müesseselerden birisi olmaısına rağmen 
tahmin ediyoruz ki, Sayın 'Bakan konuşur
ken de vereceği izalhata göre 'her mevzuda güç
lüklerle ve 'bir nevi anlayışsızlıkla karşılaşimak-
tadır. Turizm, tanıtma tanlar 'birbirleriyle 
tedahül etmiş, fakat 'birbirlerinden ayrı, aynı 
neticeler, ayrı ayrı faydalar temin eden iki 
anlamdır. tBu arada, radyoyu alıyoruz, bakı
yoruz radyo, maalesef ib'urada konuştuğumuz 
ve zapta geçen mevzuları dâ lvi. konuştuğu- I 
muzdan gayrı verimektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü bir dakikanız 
var, ikaz ediyorum, efendim. 

OSMAN SAÎM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Görüyorsunuz ki, 1.0 dakikada ifade edemiyece-
ğimiz şu geniş mevzuda vaktimiz ne kadar az 
Sayın Bakandan istirhamımız, kendisine müza
heretle katiyetle ve şahsan, elimizden geleni, 
bütün bu mevzuyu anlıyan, bilen arkadaşlarla 
bu hizmete koşacağız. İstirhamımız prensipleri 
halletsin. Eğer prensipleri halledilirse bu, mera- | 
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ieketc çok büyük faydalar temin edecek bir 
müessesedir. Memlekete bu yılki ve gelecek me
saileri ile hayırlı hizmetleri sebkedecek bu büt
çe ve bu bütçenin tatbikatçılarına başarılar di
lerim. Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN —• Sayın tneeoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Vaktin gecikmiş olması sebebiyle 
ben konuşmaktan vazgeçiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler ve Sayın Bakan. 
Bütçesi görüşülen bu Bakanlık hakkındaki 

konuşmama Bakanlığın, ondokuz defa parlâ
mentoya sevk edilen, hattâ gündeme bile alın
mışken her defasında ayrı bir gerekçe ile red
dedilen veya geri bırakılan, bu arada kadük 
duruma düşürülen, neticede ihtiyaca cevap ve
recek şekilde kanunlaştırılan bir teşkilât kanu
nuna kavuşmasından dolayı duyduğum memnu
niyeti, huzurlarınızda belirtmekle başlamak is
terim. 

Muhterem arkadaşlar, bugün gönülden ar
zulanan modern Türkiye'nin sosyal ve ekono
mik yönlerden kalkınmasını turizm çalışmala
rına bağlamak zorundayız. Çünkü, plânlı bir 
kalkınma programında millî gelirin ana unsu
runu teşkil eden zengin yeraltı kaynaklarımız 
ne kadar büyük ve müspet rol oynuyorsa, tu
rizm kaynaklarımızın da bu konuda o kadar 
faydalı rol oynıyacağma kaani bulunanlardan 
biriyim. 

Bugün için turizmin hakiki sermayesi, tarihî 
eserlerle, tabiatın çeşitli güzelliklerinden iba
rettir. Eğer turizme bir vatan seçmek lâzımge-
lirse bu vatanın ancak Anadolu olabileceğini te
reddüt etmeden söyliyebilirim. Yabancı müte
hassısların hazırladıkları raporlarda bu görüş 
ve düşüncemizi tamamen teyideder mahiyette 
dir. Zira Edirne'den Kars'a, Samsun'dan Ha
tay'a kadar yurt sathına serpilmiş olan güzel
liklere, tarihî eserlere, akar ve şifalı sulara, bol 
güneşli nadide kıyılara sahip bu vatan, başlıba-
§ma, bir hazinedir. Fakat ne yazık ki, bu Hazi
nenin değerlendirilmesi bugüne kadar düşünül
memiştir. 

Bu zamana kadar binlerce lira sarfı ile yerli 
ve yabancı mütehassısların hazırladıkları kıy
metli fikir, görüş, temenni ve tenkidleri muh-
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tevi raporlar bir kenara itilmiş, turizmin yalnız 
bol bol edebiyatı ve dolayısiyle diğer memleket
lerin propagandası yapılmıştır. İleriyi gören 
milletler, turizm endüstrisini en önemli konu
lardan biri olarak mütalâa etmiş ve ele almış
lardır. Bu konuda 7 Şubat tarihli Milliyet Ga
zetesinde intişar eden şu haberi, komşumuz Yu
nanistan'ın turizm alanında kırdığı rekoru be
lirtmek bakımından arz etmek isterim. 

Yunanistan, turizmden 90 milyon dolar ka
zanmıştır. Milletler İktisadi ve Sosyal Konseyi 
tarafından yayınlanan rapordan anlaşıldığına 
göre İsrail ve Yunanistan iki yıl içinde milyon 
larca dolar kazanmışlardır. Raporda, «1963 yılı 
içinde İsrail'i 218 460 turistin ziyaret ettiği ve 
bunlardan elde edilen paranın 50 milyon doları 
aştığı belirtilmektedir. 

ö te yandan raporda Yunanistan'ın 1963 yı
lında turizmden 90 milyon dolar kazanmış ol
duğu da işaret edilmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, herkesçe bilinen, yıl
larca tekrarlanan, yazılan, çizilen turizmin ge
lişmesine mâni engellerin kaldırılmasını ve tu
rizmin gelişmesini sağlıyacak tedbirler, aynı 
başlık: altında raportörün hazırladığı raporda 
18 madde içinde belirtilmiştir. Belirtilen bu hu
suslar tahakkuk ettirildiği takdirdedir ki, tu
rizmden beklenilen hedefe ulaşmak yoluna gir
diğimizi söyliyebilirim. Yıllardan beri söylenen
leri, yazılanları, bilinenleri burada bir kere daha 
tekrarlamak değil, fakat söylenenlerin mümkün 
olduğu nisbette tatbiki cihetine gidilmesini ve 
bu konuda zaman kaybına meydan verilmeme
sini genç ve enerjik Bakanımızdan ve erkânın
dan beklemekteyiz. 

Yalnız, geçen sene Y. T. P. Grupu adına yap
tığım konuşmada temas ettiğim bir hususun. 
raportörün belirttiği 18 madde içinde yer alma
dığını ve üzerinde hiç durulmamış olduğunu 
bizzat, yaptığım incelemeler sonunda müşahede 
ettiğitfı için aynı temenniyi İsrarla ve bir kere 
daha huzurlarınıza getirmekte fayda mülâhaza 
etmekteyim. 

Temennim, sayın hatipler tarafından söyle
nenlerin yalnız zabıtlara geçirilmesi ve alman 
notların da dosyalara konulmasiyle iktifa edil
memesidir. Yapılan tenkid ve temennilerin han
gilerinin gerçekleştirildiği ve hangilerinin yüz
üstü bırakıldığı ve niçin yapılmadığı birer bro
şürle payın parlâmento üyelerine duyurulmalı-
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dır. Bunu prensibedineıı Sayın İçişleri Bakan
lığı mensuplarına huzurlarınızda teşekkür ede
rim. 

Muhterem arkadaşlar, gaye yalnız turisti 
eelbetmek değil, fakat turisti Anadolu'nun içer
lerine kadar çekmek, bu suretle az veya çok bir 
dövizin bırakılmasını temin etmektir. Halbuki 
gündüz şehri dolaşıp, geceyi vapurda geçiren 
veya gerisin geri dönen turistten gelir sağlan a-
mıyacağı bir gerçektir. 

Turistik hüviyeti haiz olsun - olmasın, bil
hassa büyük şehirlerimizde, turistlerin ekseri
yetle kaldığı otellerde, o bölgenin kıymetli ve 
hatıra olabilecek eşyası ile manzara resimleri 
belli ve münasip bir köşede teşhir edilmeli ve 
satılmalıdır. Bu husus, ihtiyarî bırakılmamalı, 
otel sahipleri buna mecbur tutulmalıdır. Bunun 
üzerinde durulmasını, Sayın Bakan ve erkânın
dan bilhassa bekliyorum. Basit görülen işler 
halledilmeyince önemli olduğu kabul edilen iş
lerden istenilen neticeler elde edilemez inancın
dayım. 

Bizde basit görüldüğü mülahazası ile üzerin
de durulmıyan, fakat bütün Batı memleketle
rinde tatbik edilen ve hattâ tatbiki mecburi tu
tulan diğer bir hususa temas etmek isterim : 
Turistik bölgesi bulunan veya bulunmıyan bü
yük şehirlerimizdeki otel sahipleri, otellerinde 
bölgenin mevcut tarihi eserlerinin yerlerini gös
terir bir plânı da havi ufak çapta broşürler bu
lundurmaya mecbur tutulmalıdırlar. 

Bu arada şuna da temas etmek isterim : Bu
gün başlı başına birer hazine olarak Anadolu'
nun içinde yatan turistik yerlerin tesbit edilme
sini ve buralarda çekilecek filimlerin yurt için
de ve dışında gösterilmesinin teminine çalışıl
malıdır. 

Muhterem arkadaşlar, birkaç cümle ile de 
radyolarımıza, basınımıza ve Anadolu Ajansı
na deyinmek suretiyle konuşmama son verece
ğim. 

Radyo, bugün için sadece haber alma ve 
edinme cihazı olmaktan çıkmıştır. Ayrıca bir 
eğitim ve öğretim vasıtası olmuştur. Dünya 
olaylarını, memleket haberlerini takibetmeleri 
ve öğrenmeleri, eğitim ve öğretimle ilgili konu
larda yapılan konuşmalardan müstefidolmaları 
bakımından her köyümüzün birer radyoya ka
vuşturulması imkânları aranmalıdır. Bilhassa. 
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hudut boylarındaki radyo istasyonlarımızın ta-
katları artırılmalıdır. Türk'ün sesi, o sese has
ret kalan ana vatan dışındaki soydaşlarımıza, 
kardeşlerimize duyurulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, Anadolu'muz bugün 
için sayısız, sosyal, ekonomik problemlerle şe
refli Türk basınının karşısında durmakta ve on
dan bu problemlerin çözümü konusunda yardım 
beklemektedir. Basınımıza intikal eden haber
lerin daha sıhhatli olması ve dolay isiyle tekzip
lerin azalması için basın mensupları ile haber 
kaynakları arasındaki engeller bertaraf edilme
lidir. Basın mensupları tam bir basın hürriyeti
ne kavuşturulmalı, ondan sonradır ki, kendile
rinden memleket hizmeti beklemelidir. Aksi 
halde «basın vazifesini tam olarak yapamıyor.» 
demek ölüm döşeğinde bulunan bir doktordan 
tedavi beklemek gibi olur. 
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Ölümle pençeleşen Anadolu Basım üzerine de 

hakkiyle eğilmek lâzımdır. Ömrünü basın men
supları arasında geçiren ve o ekolün her sınıfını 
bin bir müşkülâtla aşan Sayın Bakanı, basın 
mensuplarının hamisi olarak görmek bizleri 
memnun eder. 

Muhterem arkadaşlar, yeteri kadar kadro
dan, elemandan, tahsisattan ve binadan mah
rum bulunan Anodolu Ajansının omuz zoruyla. 
gördüğü hizmeti buradan şükranla ifade eder, 
1964 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi
nin memleketimize hayırlı ve uğurlu olması te
mennisiyle hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar). 

BAŞKAN — Saat .14,30 da toplanılmak 
üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,07 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Neşet Çetintaş (Yozgat), Ahmet Naci Arı (Kırklareli) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum efendim. 
Gündem dışı söz istemişsiniz Mustafa Yıl

maz İneeoğlu. Bu, şahsınızı alâkadar eden bir 
hâdisedir. Bunu vekillere ve gazetecilere bildi
rirsiniz. 

MUSTAFA YILMAZ tNOFjOÖLU (Afyon 
Karahisar) — Usul hakkında söz istiyorum, 
müsaade eder misiniz1? 

BAŞKAN - - Buyurun efendim usul hakkın
da. * < i I 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
K'arahisar) — Çok muhterem arkadaşlarım, ben 
okullara sivil, polis konmasını istemedim, (ienç-
liğin ahlâk kaidelerine... 

BAŞKAN — Sayın İneeoğlu usul hakkında. 
konuşun lütfen. 

MUSTAFA YILMAZ İNOEOfİLU (Devam

la) -•- Riayet etmeleri için vicdanlarına mâne
vi bir polis konmasını istedim. 

BAŞKAN -— Sayın İneeoğlu lütfen usul 
hakkında konuşunuz. 

-MUSTAFA YILMAZ İNUFOULU (Devam 
la) —- Riayet etmeleri için vicdanlara mane-
temiştim, vermediler. Bakınız Turizm Bakanlı
ğı bütçesinde ben bunun için sözümden vazgeç
tim. Lütfen ben bu talebimde direniyorum. Re
ye konması lâzımdır. Sizlerin de bu hususta 
müspet rey vermenizi istirham ediyorum. 

VASFI CERfİBIe (Urla) 
tivor anlıvamadık. Anlatsın. 

Ne için söz is 

M TSTA FA YILMAZ İNCFOOLU (Devam
la) — Millî Fiğitim Bakanlığı bütçesinde ben 
okullara sivil nolis konmasını iskmıedim, an-
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cak ahlâk kaidelerine riayet edilmesi için vic
danlara mânevi bir polis konulmasını istiyoruz 
dedim. Şimdi gazeteler bunu yanlış akse t ti r-
miştir. Bu kürsüden bunu tekzip etmek, bu ya
zıyı yazan gazeteleri takbih etnrek vazifemdir. 
Bunun için yazılı beyanımı okumak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Usul hakkında olmuyor Sayın 
înceoğlu. 

MUSTAFA YİLMAZ İNCEOĞLU (Devam-
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la) — Gündem dı§ı söz istiyorum. Oya konma
sı lâzımdır. 

BAŞKAN —> îsıar ediyorsanız konuşmanız 
hususunu oya sunacağım. 

ÂMİL ARTUS (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Tekzip edilmiş oldu, oylamaya lüzum kal
madı. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Devam
la) — O halde tekzip edilmiş olduğu zabta geç
sin kâfidir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1, — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar. 
ma Bütçe Komisyonu raporu (M, Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S Sayısı : 336) 

A) TURİZM VE İANITMA BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız. (Yok) 
Sayın Tevetoğiu bir yazı göndermiş, sabah

leyin çok işgal ettiği için sözünden vazgeçmiş, 
onu da arz ederim. 

Sayın Sakıp Önal. (Yok) 
Sayın İskender Cenap Ege. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkan, C. Senatosunun sayın üyeleri; vak
tin darlığını nazarı itibare alarak Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesi üzerindeki kısa yazı
lı maruzatıma geçmeden önce bir kaç kelime 
ile bâzı jiıoktalara temas etmek istiyorum. 

Muhite rem arkadaşlarım, sözlerime. Turizm 
ve Tanıtma Bakanı Sayın Ali İhsan Gröğüş'ü 
bir muvaffakiyetinden dolayı tebrikle başlıya-
cağım. Kıbrıs olayları münasebetiyle memleke
timizde, vatanımızda doğmuş olan haklı infi
ali ve vatandaşımızın Kıbrıs olayları ile ilgili 
haber alma ihtiyacı Anadolu Ajansı ve Radyo 
Haber Hazırlama Teşkilâtı, ayrıca gizli bül
tenleri hazır!lyan Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Haberler Dairesinin gayet vukuflu, gayet 
titiz ve çalışkan bir anlayışla meselenin üzeri
ne eğilmeleri neticesi radyolarımız olsun, bül
tenler olsun, hattâ gazetelere aksettirilen bül
tenler olsun hakikaten Kıbrıs dâvasına veri
len ehemmiyetin İni Bakanlık tarafından ken

disine terettüp eden vazifeyi tam mânasiyle 
yapmış olmasından dolayıdır. Bunun için Sa
yın Bakanı takdir ve tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu takdirimin arka
sında ufak bir sitem de bulunacak: O da şu, ar
kadaşlarım: Radyoların tarafsızlık meselesi üze
rinde benden önce konuşan arkadaşlarım hassa
siyetle durdular. Maalesef son zamanlarda radyo 
yayınlarında tarafsız olmıyan bir hali müşahede 
etmekten mütevellit üzüntülüyüm. O da şu; ar
kadaşlarım hatırhyacaklar; Kıbrıs olayları mü
nasebetiyle bir Parlâmento Heyetinin Kıbrıs'a 
gitmesi bahis konusu olmuştu. Sonradan bu he
yetin gitmemesi uygun görüldü. Ama bâzı ar
kadaşlarımız şahsan Kıbrıs'a gittiler. Bu giden 
arkadaşlarımızdan bir tanesi Aydın Milletvekili 
Kesat Özarda, diğerleri de Tabiî Senatörlerden 
Savın Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan'dı. Reşat 
Özarda Kıbrıs'a diğer iki muhterem arkadaşı
mızdan daha önce gitmiştir ve Kıbrıs'daki temas
larına devam etmiştir. Onu takibederek Kıbrıs'a 
giden Mucip Ataklı ve Kadri Kaplan hakkında 
radyolarımızda neşriyat yapıldığı halde her ne
den ise, Reşat Özarda'mn temaslarından radyo
larımızda bir defa olsun bahsedilmemiştir. Par
lâmento üyesi olarak gittiklerine göre giden ar
kadaşlarımızın resmî hüviyeti meselesi ne giden 
iki arkadaşımız için, ne de tek başına giden ar
kadaşımız için mevzuubahsolmadığma göre; 
mademki radyo gidenler üzerinde hassasiyetle 
durup iki arkadaşımızdan bahsetmiştir, öteki ar
kadaşlarımızdan da bahsetmesi lâzımdı. Geri 
gelmiş olan arkadaşlarla yaptığım temaslarda, 
üç arkadaşın zaman zaman birlikte tetkikatta 
bulunduklarını da öğrenmiş bulunuyorum. Bu 
tek giden arkadaştan bahsedilmemişine üzüldü
ğümü beyan etmek isterim. 
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Muhterem arkadaşlarım, turizm meselesine 

geçiyorum : 
Turizm her şeyden (ince zihniyet ve ortanı 

meselesidir. Bu zihniyet ve odanı yaratılmadık
ça, turizmin kurufnutsı ve endüstrisinin geliş
mesi güçtür. 

Türkiye'de turizm henüz çabalama halinde
dir. Memleketimizin ekonomik gelişmesine ge
niş çapta yardımı olacağını durmadan ifade 
ettiğimiz, görülnıiyen gelir 'kaynağı olarak dış 
ödeme açığımızı kapatacağına inandığımız tu
rizm, ehemmiyeti derecesinde ele almmııştır. 

Konunun, sadece edebiyat ve nazariyatı ya
pılmaktadır. 

Hükümet ve Millet olarak meselemin üzerin
de eğilmenin zamanı geçmek üzeredir. P>u fik
rimizi, bu kürsüden ve Bütçe Komisyonunda 
defalarca izah ve müdafaa ettik. Bir mesele 
üzerinde fazla konuşmak o meseleyi zarfa uğ
ratabilir. Fakat söylemeden de edemiyoruz 
işler olduğu yerde durur, gelişme ve ilerleme 
yerinde sayarsa ikazdan 'başka ne yapabiliriz.? 

Sayın üyeler, Başbakanlık Bütçesi müzake
releri sırasında, şu kürsüden neler konuşuldu
ğunu lütfen hatırlamanızı rica edeceğim. Her 
çeşit konuşma müsamaha ile karşılandığı halde, 
üç beş cümle ile turizmden bahsetmek bir gü
nah gibi protesto edildi. Bu konuşmanın yeri 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Bütçesi oldu
ğu âdeta ihtar edildi. 

Anlaşılan, bakanlık kurulup da ona üç - beş 
milyon tahsisat ayrılınca her işi olup bitti sa
nıyor veya sayıyoruz. Turizmi bu derece lokal 
bir anlayışın içine sıkıştırmakla meseleyi realize 
etmiş olamayız. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm kolektif 
hizmet ister. Fikrî takip ister. Yurt içinde ve 
yurt dışında geniş bir teşkilât ve organizasyon 
İster. Titizlik ve 'nizam ister. 

Hükümetler, turizm politikası m programla
rına ithal ederken, bu konuda başarıya ulaşmış 
memleketlerde nasıl çalışmalar yapıldığını has
sasiyet ve ciddiyetle tetkik etmek zorundadır
lar. Meselâ, Yunanistan, İsrail, Lübnan, Avus
turya, İtalya ve ispanya gibi •memleketierde 
turizm meselesi ne tarzda ele alınmış ve nasıl 
realize edilmiştir? 

"BAŞKAN — Bir dakika. 
$aywı Yusuf Demirdağ, söz müddetinizi ar-

kadaşmıza bırakıyor musunuz? Bana öyle bir 
şey geldi. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, devanı edin Sayın 
Kge. 

İSKENDER (1ENAP E(!E (Aydın) — Te
şekkür ederim. 

Gerekli tetkikat yapılmışsa neden onların 
tuttuğu yolu tutamıyoruz 

İşte biz Başbakanlık Bütçesinde turizme bu 
mânada bir anlayışla temas etmek istemiştik. 

Turizm, bütçesi memlekette topyekûn faali
yete geçmekle realize edilebilir. Memleketimizi 
bu zihniyetle, hu gözle incelemek her köşede 
turist eelbeılllecek yerleri değerlendirmek şart
tır. 

Turizm yönünden Türkiye'mizi yeniden keş-
IVdiyormuş gibi dolaşmalıyız. Nice hazineler 
uyuyor bu vatan m şurasında burasında. Bütün 
bu güzellik ve eserleri dünyanın gözleri önüne 
sermeliyiz. 

Sayın üyeler, eğer turizmden ı'ciddi netice al
mak istiyorsak Başbakan, hatta Sayın Devlet 
Başkamı dâvanın üzerine eğilmeli, el koymalı
dır. Bakanlar Kurulu içinde, turizm ile ilgili 
bakanlardan müteşekkil yüksek turizm komi
tesi kurulmalıdır. 

Bu komitenin ahengi, gayreti, tetkiki ve te
siri sayesinde bakanlıklar arası lüzumlu koordi
nasyonunun kurulacağına inanıyorum. 

Aynı zamanda dış kredi imkânları aranmalı, 
özel teşebbüs tahrik edilmeli, bilhassa şirket ve 
kooperatiflerin kurulmasına önayak olmalıdır. 
Yer yer özel teşebbüs ile Devlet elele verebilme-
lidir. 

Turizm, Devletin müzahareti ve rehberliği 
muvacehesinde geniş çapta özel teşebbüs işidir. 
Bu bakımdan içten ve dıştan turizm alanına ya
tırım yapacak şahıs ve firmalara âzami yardım 
edilmeli ve bilhassa kredi işi gayet dikkatle ayar
lan malıdır. 

Yol ve yatacak yer meselesi turizm endüstri
sinin alfabesini teşkil eder. Turistik yolların 
süratle ele alınması otel, motel ve kamping gibi 
geceleme müesseselerinin kurulması önde gelen 
işlerdendir. 

Ancak, geniş faaliyet sahası ve branşları bu
lunan turizm faaliyetlerini, yol ve otelden İbaret 
görmediğimizi ifade etmeyi zait addederim. 
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Turizm propagandası, zihniyeti yatırımları, 

eğitim ve öğretimi, çeşitli işletmeciliği ve teşki
lâtı hakkında defalarca ariz - amik tenkidlerde 
bulunduk, dâvayı dile getirmeye çalıştık. 

Konuşmama, bir zihniyeti tesbit ederek son 
vereceğim. 

Sayın üyeler, turistler bir memleket veya. böl
geye çeşitli sebeplerle gelir. Güneş, plaj, dağ, 
iklim değişikliği, çeşitli spor imkânları, şifalı 
su, çamur, mağara ve nihayet tarih, sanat ve kül
tür eserleri ve faaliyetleri bir memleketin tu
rizm potansiyelini teşkil eder. Hamdolsuıı, mem
leketimiz, bu potansiyele geniş çapta sahiptir. 

Oniki medeniyetin eserleriyle dolu, toprak al
tı ve toprak üstü servetlerimiz yabancıların faz
la alâkasını çekmektedir. Eti, Frikya, Lidya, 
İyon, Roma, Bizans ve nihayet Türk - İslâm kül
tür ve sanatından Anadolu'da o kadar çok ve 
kıymetli eser vardır ki, bunu büyük bir nimet 
olarak kabul etmeliyiz. 

Filistin'den, Avrupa'ya intikal eden ITristi-
yan kültürünün yolu da Anadolu'dan geçmiştir. 
Bu sebeple topraklarımız üzerinde Hıristiyan 
âlemi için merak uyandıran ve kutsiyet taşıyan 
eserler ve yerler mevcuttur. 

Bu eserleri korumak, restore ettirip ziyarete 
arz etmek yanlış tefsirlere yol açmaktadır. Ba-
zan daha da ileri gidilip; «Turizm adı altında 
Hristiyanlık propagandası mı yapılmaktadır?» 
misillû sesler de gelmektedir. Bu gibi söylenti
ler üzerinde hassasiyetle durulmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, vatan, millet din ko
nularında haklı bir hassasiyet içerisinde olan 
halkımızın kafasına böyle, yersiz fikirleri sok
mak, turizm dâvasına bilerek veya bilmiyerek 
kötülük etmek demektir. 

Dinlerin sonuncusu ve üstünü olan İslâm Di
nine mensubolmakla bahtiyarlık duymaktayız. 
İslâmiyet devrinde yarattığımız yüce sanat ve 
medeniyet eserlerimizle de haklı olarak övün
mekteyiz. 

Türkiyemizin turizm faaliyetlerinde, bu na
dide, zevkli ve sanatlı camiler, sebiller, kervan
saraylar, han, hamam, çeşme, saray ve köprü 
gibi turist celbeden eserlerimizi korumalıyız. 

Bu eserlerin üzerine titremek onları korumak 
ve onarmak millî bir vazifedir. Bu yönden bir 
ihmal varsa tenkicl, hem de eğer- tenkidi er ya
pamıyorsa yerine getirilmiyorsa daha ağır şe
kilde yapılmalıdır. 

42 9 2-1964 O : 2 
I Ancak, Anadolu medeniyeti sadece İslâm Me

deniyetinden ibaret değildir. Ta Bti'lerden baş-
lıyan uzak ve derin bir tarihi vardır. Anadolu'
nun bu devirlerde de yaratılmış maddi, mânevi 
bütün eserleri de korumak memleket severliğin 
ta kendisidir. 

Yurdumuzdaki İslâm kültürü dışında kalan 
eserleri hor görmek, onları başkalarına ait say
mak, hele hele zamanın ve tabiatın tahribine 
terk etmek çok hatalı olur. 

Eğer bu eserlere ve medeniyetlere bir sahi]) 
arıyorsak, bilmeliyiz ki, onlar da bize aittir. 

Türklerin çok eski çağlardan beri Anadolu'
ya hâkim olduğunu unutmıyalım. 

Atalarımız bu anlayışı göstermişlerdir. Ana
dolu'da eski devir medeniyetiyle yenisi yanyaııa. 
yaşıyagelmiştir. 

Ankara'daki Hacıbayram Camii yanında 
I Ogüst mabedinin kalıntıları meydandadır. İs

tanbul ve İzmir'den bu misalleri çoğaltabiliriz. 
Milletimizin atalardan tevarüs ettiği müsa

maha, sanat ve medeniyet eserlerine saygı hissi 
takdire şayandır. 

Anadolu'daki İsi anıdan evvelki medeniyet ve 
kültür eserleıi kime aittir? Bu sorunun müza
keresi çok faydalı olmakla beraber yen burası 
değildir. Bizim üzerinde hassasiyetle durmamiK 
gereken taraf: Yurdumuzdaki mevcut sanat, 
kültür ve medeniyet eserlerinin hepsi turizm 
bakımından bizim malımızdır. 

Onları korumak, onarmak ve düzeltmek, ay
rıca turizm yoliyle onlardan gelir temin etmek 
hem vazifemiz, hem de hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşarım, konuşmama burada 
son verirken Sayın Başkana ve Yüksek Heye-

I tinize, beni müsamaha ile dinlediğiniz için te
şekkürlerimi arz eder, özür dilerim. Bütçenin 
Bakanlığa ve memlekete hayırlı olmasını dile-

I rim. 
I Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Dikeçligil? Yok. 
iSayııı Z al oğlu? Yok. Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Turizm sanayii hakkında gerek parti sözcü
lerimiz ve gerekse şahısları adlarına konuşan 
değerli arkadaşlarımız, meJvzuun ehemmiyetini, 
hususiyetlerini dile getiren çok kıymtetli beyan-

I hırda bulundular. Haklıdırlar. Bendenizin de 
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"memleketimiz için ekonomik ve sosyal önemi 
anlaşılan bu sanayi şubesinin sosyal kısmına 
ait çok kısa bir •mâruzâtımı olacaktır. 

Yüksek malûmları olduğu üzere, Turizm ve 
Tanıtma Vekâletinin sosyal turizmi geliştirme 
sahasında yüklendiği çeşitli birtakım vazifeler 
ve teşebbüsler vardır. 

:Bu vazifeler doğrudan doğruya, ifa edildiği 
•gıh'ı başka teşekküllerin teşebbüs ve faaliyetle
rine de yardım ve iştirak etmek suretiyle ve 
•destekleyici mahiyette tezahür edenleri de var
dır. Hem misal vermek ve hem de Saym Vekil
den istirhamda bulunmak ınaksadıyle böyle bir 
teşebbüsten yüce heyetinizi de haberdar etmeyi 
muvafık bulmaktayım. 

Bu da ; İşçi Sendikaları Konfederasyonunun 
sosyal turizmi geliştirmeyi hedef tutan ve 
memlekete faydası olacağı muhakkak bulunan : 

bir teşebbüsüdür. Ş 
i 

'Bu teşekkül memleketin dört yerinde dıştan 
gelecek işçi turistlerin de istifadesine açık bu- , 
hmduracağı (dinlenme yerleri) tesisine karar i 
'vermiş ve Turizm ve Tanıtma ile Çalışma ve- i 
kâletlerinin teknik yardımları sayesinde teşeb- | 
buse değerlenmiş bulunmaktadır. Bu dört din- ! 

lenme yerinden bir tanesinin Trakya'da olması i 
kararlaştırılmış ve Tekirdağ olarak tesbit edil
miş bulunmaktadır. Ancak inşaata başlanabil-
tııek için Turizm Bakanlığının mütehassısları 
tarafından inşaat mahallinin görülüp, belirtil
mesi lâzım'gelm ektedir. 

Yüksek malûmları olduğu üzere dış turist
ler kara yoliyle geldikleri' zaman sahil yolunu 
takibetmckle Tekirdağ'a gol ip İstanbul'a geçer
ler. Tekirdağ'ınız 've oranın halkı böyle bir te
şebbüsten. haberdar olmuşlardır. Binaenaleyh, 
böyle bir dinlenme evi inşaatına süratle başla
nıldığı ve bu sene ikmal edildiği takdirde bun
dan hem dış ve iç turistlerimiz ve hem de böl
gemizin halkı istifade etmiş olacaktır. İlende
niz. Türk - Iş'in bu teşebbüsünü Yüksek Huzu
runuzda şükranla anarken. Sayın Turizm ve 
Tanıtma Bakanı arkadaşımdan ve Çalışma Ba
kanından. bu bizimki de dâhil olmjak üzere, 
memleketimizin diğer 3 yerinde yapılacak olan 
bu dinlenme yerleri lıaikkında Yüce Heyetinizi 
de malûmatlar kılmak üzere bize bilgi lûtfunda 
bulunmalarını rica eder hepinizi hürmetlerimle 
:<elâm! arım. (Alkiş 1 ar) 

9 2-1964 O : 2 
tBAvS/KAN — Sayın Enver Kök. 
•ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Sayın Başkan, Sayın üyeler, Sayın Vekil, Ba
kanlık bütçesi d olay isiyle geçen yıl yapmış ol
duğum bir konuşma ile sözlerime başlamak isti
yorum. 

Turizm dâvasında memleketin bir hamle 
yapma, arzusu içinde sırf faydalı olmak, realist 
olmak düşünceleriyle j-'clei'iniz zamanında yaptı
ğım bir gezide 'Vekâletinize intikal etmesini te
menni ettiğim bir mevzua temas edeceğim. 

Turizm Devlet eliyle teşvik edilir, halk eliy
le inkişaf eder. Bu prensipte bilmem ki siz ne 
düşünüyorsunuz:' Karadeniz sakillerinde, Akde
niz sahillerinde, memleketin güzel bölgelerinde 
iç turizmde vatandaşın hareketi vardır. Bu me-
yanda bunu teşvik babında Devletin de büyük 
yatırımları vardır. Devlet bu yatırımlarda biz
zat. işletmecilikten feragat etmiş midir? 

Akçakoca, Abana, 'Karasu, Alâiye, Antalya 
havalisinde turizmin inkişafı için vatandaşın 
yaptığı gayretlerde müzaheretinizin derecesini 
öğrenmek Ve Devlet tarafından işletilmekte 
olan bâzı tesisleri işletmekte devam edilip edil-
miyeceği noktasında vuzuha, kavuşmak isterim.. 
Bunun, tanı zamanıdır, arkadaşlar. Yeni Baka
nın enerjik hareketlerini zaman zaman basın 
voliyle duymaktayız. Her Bakanın hareketleri 
basın yolu ile kolay kolay ve güzelce aksettirile-
bilir. Koalisyonlarda.[Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığının tuttuğu istikamette Bakanlar ara
sında bir çelişme olmuş mudur? Bu noktalar 
'bizim turizm politikamızda, esas üzerinde duru
lacak meselelerdir. Bu husustaki kesin beyan ve 
izahlarını lütfederlerse kendilerine mlinneittar 
olacağım. 

Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Söz istiyenler bitmiştir. Buyu 
runuz Sayın Turizm ve Tanıtma Bakam. 

•Efendim, Sayın Bakan müsaade edersen!/ 
bir hususu hatırlatmak istiyorum. (İraplar adı
na. konuşan arkadaşlarla sayın bakanların ko
nuşma müddetleri Yüksek Senatoca tesbit edil
miştir. Sayın Bakan 45 dakika vaktiniz vardır. 
Bilhassa sualler üzerinde vaktinizi geniş tutma
nızı rica ederim. 

TURİZM VE TANITIMA BAKANI ADİ İH
SAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; 
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Tarihte her. çağın bir özelliği Vardır ve her 

çağa da bu özelliğe dayanılarak ilk çağ, orta 
çağ, Rönesans çağı, atom çağı gibi adlar veril
miştir. İkinci Dünya Savaşından sonra başlıyan 
çağa da turizm çağı dersek gerçeğe çok yakın 
'bir ad bulmuş oluruz. Rönesan's, insanlığa nasıl 
medeniyet aşilamışsa, turizm de, milletlerin bir
birlerini görmeleri, tammıaları ve dolayısiyle 
sevmeleri imkânım verecek olan büyük bir ha
rekettir. Memleketimizin tarihî zenginlikleri, ta
biat güzellikleri dolayısiyle turizm hareketleri
ne iligisiz kalamazdı ve nitekim de kalamadı. 
Turizm akımı sonucunda, Devlete, bu hareket
leri düzenlemek teşvik etmek, turizm endüstri
sinin kurulmasına yardımcı omak, bu endüstri
ye personel yetiştirin etsin i sağlamak gtiibi .birta
kım görevler düşmüş, her devletin bir turizm 
politikası ortaya çıkmıştır. 

Memleketimizin tuizm politikası, başka bir 
deyimle turizmimizin gelişmesindeki amaçları
mızı şöyle sıralıyabiliriz : 

Türkiye'nin dış ödemesinde her yıl yüz mil
yonlarla ifade edilen bir açık mvecuttur. Bu dış 
ödeme açığı, senede 200 - 300 milyon dolar ol
mak üzere müzmini eşmiş bir durum arz etmek
tedir. Bu dış ödeme açığını kapamak Türk eko
nomisinin en önemli meselesini teşkil etmek
tedir. İthalâtı kısmak suretiyle bu açığı kapa
mak fiilen mümkün görülmeımlektedir. Böyle bir 
tedbirin Türk ekonomisi üzerinde yapacağı yıkı
cı tesirleri anlatmaya lüzum yoktur. Şu halde 
rasyonel bâzı ledbirlerle dış ödeme dengesini 
sağlamak hususunu düşünmek gerekir. Bu ted
birlerin başında Türkiye'de turizm endüstrisini 
geliştirmek en isabetli ve mâkul olanıdır. 5-6 
yıllık bir çalışma sonunda sağlanacak turist 
dövizleriyle Türkiye'nin dış ödeme açığım kapa
mak ve memleketin kalkınma dâvasına sağlam 
bir ekonomik temel kurmak mümkündür. 

!Bu sebeple 1964 malî yılından başlamak üze
re Türkiye'de turizm endüstrisinin kuruluşuna 
bir öncelik vermek zaruretine inanmış bulun
maktayız. İlk hedefimiz kısaca, turizm endüstri
sinin sağlıyacağı dış ödeme vasıtasiyle Türk 
millî ekonomisinin dış ödeme açığını kapamak 
olarak ifade edebiliriz. 

Turizm endüstrisinin sağlıyacağı dış ödeme 
iva$ıta!smm memleket ekonomisinde yaratacağı 
iktisadi hareketler sonucu olarak millî gelirde 
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I önemli nisbette artış kaydedileceği de bir va

kıadır. Bu suretle bizden önce bu yola girmiş 
ülkelerde olduğu giıbi millî gelirimizin arıtması 
ve bunun neticesi olarak Devlet ıgelirleırinm 
takriben % 20 nisbetiııde bir fazlalık gösterme
si sağlanabilir. Şu halde turizmin gelişthime-
siyle millî gelirde ve bunun sonucu olarak Dev
let gelirlerinde r/c 20 nisbetinde bir artış sağla-

j nıaik ikinci hedefimizdir. 
Bakanlığımızın üçüncü hedefi Türk Devlet 

ve Milletinin içerde ve dışarda tanıtılmasının 
sağlanmasıdır. Memleket içinde yapılacak tanıt
ma faaliyetleri ile millî birliğimizin pekiştiril
mesi, milletimizin içinde yaşadığı sosyal .şartla
rı bütün yurttaşlarımıza tanıtmak suretiyle a,ra-
da mevcut farkların giderilmesi ve netice iti
bariyle fertlerin birbirini tanıyan, birbirini se
ven bir toplum yaratmak suretiyle dengeli bir 
sosyal bünyeye dayanan güçlü bir Devlet kuru
luşu meydana getirmektir. 

Dış tanıtma faaliyetlerinin gayesi ise yur
dumuza ölçülü bir şekilde yabancı turist celbet-
mek, milletimiz aleyhinde muhtelif tesirlerle ya
pılan propaganda çalışmalarını tesirsiz bırak
mak ve bu suretle hariçte milletimize ve Dev
letimize lâyık olduğu itibarı bağlıyarak hizmet 
etmektedir. 

Türkiye'nin turizm meselesini halletmek 
'için çözülmesi gereken meseleler beş grupta 
toplamaktayız. Bunları şöylece sıralayabiliriz : 

1. Yol, 
2. Barınma ve eğlence yerleri sağlamla, 
3. Taişıma, 
4. Turizm endüstrisini geliştirici mevzuatın 

meydana getirilmesi, 
5. Tanıtma ve eğitim. 

I Türkiye'nin turizm ve tanıtma probleminin 
çözülmesi bu beş grup halinde topladığımız me
selelerin olumlu sonuçlara ulaştırılmasına bağ
lıdır. 

Yol meselesi : 
Burada yalnız karayollarımızı ele alacağız. 

I Çünkü, demir ve deniz yolu gibi diğer yol çeşit
lerinin inşa ve ıslâhında karayollarının ki, gibi 
sürat ve seyyaliyet mevcut değildir. Ancak 
Türkiye turizminin gelişmesi için öngördüğü
müz beş altı yıllık süre içinde karayolları inşa 
ve ıslahında, takibedeceğimiz tutumla netice al-

I inak mümkündür. Bugün 40 bin Km. olan ka-
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rayollarmıızm ancak S îtin Km. si turistik yo! 
olarak değerlendirile'bilir. Bu da gösteriyor ki, 
bu konuda büyük adımlar atmak' gerekiyor. 
Devlet, il ve köy yollan olarak kamu sek
törü tarafından yürütülmekte olan yol idlerimiz
de turizm faktörüne öncelik' vermek zarureti var
dır. Yani, başka bir deyimle turistik bakımdan 
değer arz eden bölgelerdeki yoJ meselesinin ön
celikle ele alınması gereklidir. Birinci Beş Yıl
lık Plânın uygulanmasını kapsıyan 196.'! ve 1964 
programlarında bu hususu sağlıyacak tedbirler 
kâfi değildir. Bir numaralı turistik bölgemizi 
teşkil eden Marmara, Bge ve Antalya Bölge 
plânlamasının bir sonuca bağlanmamış olması
nın başlıca sebebi budur. Plânın 1965 uygulama 
programında karayolları inşa ve ıslâhının ağır
lık merkezinin Türkiye'nin bir numaralı turis
tik bölgesine kaydırılması zorunluğu vardır. 

Bakanlığımız Türkiye turizminin gelişmesi 
için zaruri addettiği yolların listesini Karayol
ları Genel Müdürlüğüne tevdi etmiştir. Bugün 
kü duruma, göre İpsala'dan başlıyan «İlaç Yo
la» Güney'de Milâs'da sona ermektedir. Milas.-
la. - Antalya arasındaki sahil yolu, Karayolları 
Genel Müdürlüğünün bugünkü imkânlariyle an
cak 7 - 8 senede tamamlanabilir. Durum, Gazi
paşa. - Silifke arası için de aynıdır. Tedbir ola
rak düşüncemiz, Denizli - Dinar - Burdur - An
talya, yolunun en kısa zamanda asfaltlanarak 
İzmir - Antalya trafiğinin tesis edilmesidir. 
izmir - Silifke arasına sarf edilmek üzere A.I.D'-
den istenen 40 milyon dolarlık yardımın ne za
man gerçekleşeceği bilinmemekle beraber AID, 
300 bin dolar sarfiyle bu bölgenin fizibilite ra
porunu hazırlatmaya karar vermiştir. 

Daha uzun müddet asgari kalitedeki yollardan 
mahrum kalacak bu sahil kasabalarımızın, daha 
sık deniz seferleriyle birbirlerine bağlanması ve 
komşu memleketlerden gelecek feribotların bu böl
gedeki iskelelere arabalı turist çıkartabilmesi, 
üzerinde çalıştığımız konulardan biri olup, bu hu
susta da Ulaştırma Bakanlığı ile sıkı temas halin
deyiz. 

Sırası gelmişken feribot konusuna da bir iki 
kelime ile değinmek isterim. Sene içinde feribot 
konusu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığında 
Devlet Plânlama. Teşkilâtının da iştirakiyle bâzı 
toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarda Rodos -
Marmaris arasında Feribot işletilmesi karar al

tına alınmış ve Denizcilik Bankasının elinde bu
lunan araba vapurlarının açık deniz emniyetine 
göre tadil edilerek bu hatta işletilmesi kararlaş
tırılmıştır. Bir israil firmasının Hay fa - izmir -
Pire arasında işleteceği feribot seferlerine ge
lince, bu firma önümüzdeki yaz, seferlerine bağ
lıyacaktır ve Ulaştırma Bakanlığı, İzmir İskele
sinin buna göre tadilini Denizcilik Bankasına 
bildirmiştir. Ayrıca, İsrail Firmasının Umum 
Müdürü önümüzdeki ay içinde memleketimize 
gelerek teferruat ve iskelenin yeri üzerinde gö
rüşlerini bildirecektir. 

Şimdiye kadarla konuşmamızda turizmin 
sadece Bakanlığımızı ilgilendiren bir konu ol
mayıp diğer Bakanlıkların da bu konu ile ilgisi 
olduğu ortaya çıkmaktadır. Fsasen Kuruluş Ka
nunu, turizmle ilgili işleri koordone etmeyi Ba
kanlığımıza, görev olarak vermiştir. Bu görevin 
yerine getirilmesi için Bakanlığa geldiğim zaman 
bu koordinasyonun yani görev ve yetki bakımın
dan turizm ile ilgili diğer bakanlıkların tema
sının az olduğunu göz önünde tutarak bu bakan
lıkları bir araya getirilmek maksadiyle bir tu
rizm koordinasyon komitesi kurulması yolunda 
bir kararname hazırladık ve bu kararnameyi 
Bakanlar Kuruluna sunduk, bu kararname ?> - 4 
gün evvel çıktı. Bu kararnameye göre, Başbakan 
Yardımcısının Başkanlığında, görev ve yetki ba
kımından turizm ile ilgili bakanlıklar bir araya 
gelmektedir. Ayrıca bu komitenin daimî sekre
terliğini Plânlama Dairesinden turizmle uğraşan 
bir uzman arkadaş yapacaktır. Böylece hem ba
kanlıklar arasında bir koordinasyon meydana 
gelecektir ve hem de bu meselelerin plânlamaya, 
süratle uygulanması ile bir bağ tesis edilmekte
dir. Plânlama ile bağını plânlama dairesinden 
bir uzman, sekreterlik görevini yapmak sure
tiyle, .yerine getirecektir. Bu koordinasyon ko
mitesinde yer alan Bakanlıklar şunlardır : 
Kampink meselesi; bunlar, millî parklarda, or
manlık yerlerde düşünülüyor. Tabiatiyle millî 
parklar konusu ortaya çıkıyor. Tarım Bakanlı
ğının tamamen konusu içerisindedir. İskele mese
lesi, Hava - Deniz ulaştırması Ulaştırma Bakan
lığının, yol meselesi tamamen Bayındırlık Bakan
lığının elinde, sosyal turizim diyoruz, Çalışma 
Bakanlığının elinde, tıbbi turizm, kaplıcalar diyo
ruz, Sağlık Bakanlığının elinde. 

Demekki bütün bu bakanlıklar koordine bir 
çalışmayla gayretlerini teksif etmezlerse, Türki-
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ye'de turizm dâvasını yalnız Turizm Bakanlığı
nın halletmesi bir hayalden öteye gidemez ar
kadaşlar. Bu sebepledir ki, Bakanlığa gelir gel
mez bu koordinasyon ihtiyacını göz önünde tuta
rak böyle bir tedbiri almış, bulunuuyorum. Koor
dinasyon komitesi ilk toplantısını önümüzdeki haf
ta yapacaktır. 

Burada meselelerimiz olgunlaşmış olarak bu 
kurula getirilecektir ve süratle tedbir alıp sürat
le icraata geçmek imkânı hâsıl olabilecektir. 

Barınma ve eğlence yerleri : 
Yol ve koordinasyon meselesinden sonra tu

rizm dâvasının çözülmesinde ikinci önemli konu, 
barınma ve eğlence yerlerinin gereken nitelik ve 
nicelikte kurulmasını sağlamaktır. Bakanlığımız 
Turizm Endüstrisini bir özel sektör işi olarak dü
şünmektedir. Yani prensip olarak turistik tesis
ler özel sektör tarafından kurulacak ve işletile
cektir. Kesin bir zaruret olmadıkça kamu sektörü 
bu sahaya el uzatmıyacaktır. Devlet turistik te
sislerin kurulmasında özel sektöre yardımcı ola
cak, rehberlik edecektir. 

Halen memleketimizde Turizm Müessesesi bel
gesi almış olan otel, motel ve pansiyonlarda 4 725 
oda. ve: 7 686 yatak mevcuttur. Buna Turizm Mü
essesesi belgesi almamış olmakla beraber turistle
rin kalabileceği otel, motel ve pansiyonlardaki 
3 757 oda ve 6 349 yatağı ilâve edersek turistle
rin faydalanabileceği 9482 oda ve 14 035 yatak 
mcvcudoldıığunu kabul edebiliriz. 1963 veya da
ha evvelki yıllarda Turizm müessesesi belgesi al
mış olup da 1964 yılında faaliyete geçecek olan 
2 919 oda ve 5402 yatağı da göz önüne alırsak 
1964 sonunda 12 401 odaya ve 19 437 yatağa ka
vuşmuş olacağız demektir. Önümüzdeki yıl için
de şimdiki oda mevcudunun ',% 59 u, yatak sayı
sını % 70,3 ü nisbetinde yeni tesis hizmete gire
cektir. Bu artışın nedenleri üzerinde du
rursak, bunun başında özel sektöre uzun 
vadeli, düşük faizli kredi fonları tesisi 
gelmektedir. Amerikan yardımları karşılıkla
rından serbest bırakılan 25 milyon lira ile ku
rulan sektör için turizm fonu, bunun başlıca âmil-
leriden biri olmuştur. Bugüne kadar Bakanlığı
mızda Devlet Plânlama Teşkilâtı, muhtelif bakan
lıklar ve Odalar Birliği Temsilcilerinden mürek
kep, Proje Komitesi 36 müesseseye 1 280 oda, 
2 812 yatak ve 3 920 kişilik lokanta için 225 mil
yon lira tutarında kredi açmış bulunmaktadır. 
Vakıflar Bankasınca tetkik edilmekte bulunan 8 
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dosyanın gelmesinden sonra geriye kalan miktar 
da dağıtılacak ve bu fon tamamen kullanılmış 
olacaktır. 

Bundan başka 6086 sayılı Kanunun 30 ncıı 
maddesiyle kurulması göz önünde tutulan Tu
rizm Kredisi Fonuna 1954 den bugüne kadar 
geçen 10 yıl içinde toplam olarak ancak 10 mil
yon lira yatırılmıştır. Biz, 6086 sayılı Kanunun 
hükmünü yerine getirmek ve Turizm Endüstri
sinin kurulmasını hızlandırmak için 1964 malî 
yılı bütçesine 10 milyon liralık ödenek konulma
sını teklif etmiş bulunuyoruz. 'Görüşümüze göre 
önümüzdeki yıllarda turistik kuruluşların kaza
nacağı gelişme hızı karşısında bu tedbirler de 
kâfi gelmiyecektir. 

Turizm Bankası : 
iSırası gelmişken Turizm Bankası hakkında 

da bir iki kelime söylemek isterim. 
Turistik tesisler kurmak üzere özel sektöre 

kredi sağlıyacak en önemli müessese olan Tu
rizm Bankası, bugüne kadar bu görevini sizce 
de bilinen sebeplerden dolayı ifa edememiş, 
kendisine verilen aynî sermayeyi işletmek du
rumunda kalmıştır. Bu Bankaya en kısa zaman
da yeni bir şekil vermek lâzımgeldiği neticesine 
vararak Hükümetçe gerekli görüşmeler yapılmış 
ve Bankanın Turizm Endüstrisine kredi vere
cek bir yatırım bankası olması, işletmelerinin ise 
ayrı bir işletme şirketine verilmesi kararlaştı
rılmış ve bu hususta gerekli kanun tasarıları ha
zırlanmıştır. Yüksek Meclisin tasvibine mazhar 
olursa önümüzdeki yılda Turizm Sanayiine kre
di verecek bir yatırım bankası faaliyete geçmiş 
olacaktır. 

Yeni tasarılarımız : 
Memleket turizminin geliştirilmesinde bir de 

mevzuat meselesi vardır. Bu mevzuat meseleleri 
üzerinde bakanlık kurulduktan sonra yapılan ça
lışmalar bir hayli ilerlemiştir. 

265 sayılı Kanunun işliyebilmesi için gere
ken tüzük ve yönetmelikler hazırlanmış ve bun
lardan bir kısmı Eesmî Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girmiştir. 

6086 sayılı Turizm Enstitüsü Kanununun 
tadili, turistik bölgeler kanun tasarısı, muafiyet 
kanun tasarısı, seyahat acentaları kanun tasarısı, 
turiste karşı işlenen suçlar ve turizm polisi ka
nun tasarısı da hazırlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Barınma ve eğlence tesisleri kurma husıı-
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sunda yukarıda sayılan kredi ve mevzuat tedbir
lerinden başka kanaatimizce bu alanda doğrudan 
doğruya yapılacak işler de vardır. Bakanlığımı- j 
znı bu yönde doğrudan doğruya realize edeceği 
işlerin birinci derecede güttüğü gaye, bu sahada 
özel sektöre kılavuzluk etmektir. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı kuracağı mahdut sayıda tesisler
le özel sektöre bu alanda emsal teşkil edecektir. 

1964 malî yılı bütçesinde Devlet Plânlama 
Teşkilâtının da kabul ettiği üzere Edremit ve İ 
Marmaris'te iki tatil köyü kurulacaktır. Bu ga
yenin gerçekleşmesi için ıBakanlığımızca 1904 
yılı bütçesine 3 milyon liralık ödenek konmuştur. 

Turizm, sosyal hayatın (bütün sektörleriyle 
yakından veya uzaktan ilgilidir ive millî 'bir 
dâva »olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dâva
nın halli, 'her .şeyden evvel, problemlin geniş 
halk ikütlelerine m al e d ilmesin e ve bir zilli niyet 
inkılâbına (bağlıdır. Bunun ilcin de gerek halk 
eğitimi, gerekse meslekî eğitim üzerinde ça
lışmak zorundayız. Bu hususta geçen yıl rad
yo konuşmaları yapılmış ve «turist nedir, kim
dir'?» adı. 'ile bir broşür Ulaştırılarak turizm 
dernekleri, esnaf dernekleri <ve ihalk eğitim 
merkezleri kanaliyle dağıtılın ıştır. 'Meslekî 
Eğitim yapan Ankara Otelcilik 'Okulunun Mil
lî Eğitim 'Bakanlığı ile programları ımüştere-
ken teshil edilmiş ve Amerikalı uzmanların iş-
tiraki'yle. çalışmaları gelijşimlıımelktedir. Ha
len okulda 49 u 'birinci, sınıfta 41 i ikime i sı
nıfta ve SG sı ülçiüneü sınıfta olmalı üzere top
lanı olarak 1'2'fi öğrenci bulunmaktadır. Bah-
çelievler civarında yeni (bir okul 'binası yapıl
ımı sı göz önüne alınmış ve Millî Eğitim Bakan
lığı 'bıı hususu sağlamak için gerekli ödeneği 
Ankara Okullar Saymanlığına göndermiştir. 

tşıveren ve işçi temsilcileriyle turistik iş
yerindeki presonelin envanteri yapılarak, 'bun
ların kurslara tabi tutulması <ve 'bilgilerine gö-
re sınııfiandırılması hususu da 'kararlaştırıl
mış ve 'hazırlık çalışmalarına îbaşlanımlştır. 

'Toleyis, Sinop, 'Kızılcahamam ve 'Deniz
li "de 'bulunan İşçi Sigortaları Kurumuna ait 
otelleri kiralayarak otel - okul kurma teşebbü
süne geçmiştir. Bakanlığımız hu hayırlı teşeb
büsü de desteklemektedir. 

OENTO'dan temin olunan .burslarla İngil
tere'ye 4, İtalya'ya 1 öğrenci gönderilmiş olup 
hu öğrenciler öğrenimlerine devam etmekte-
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dirler. Belçika'dan sağlanan .50 burs ile Ba-* 
kanlığımız içinden 22, dışından '28 kişi .olmak 
üzere seçilen adaylar 10 aylık bir süre ikin 
1 > e 1 çik a V a g< inde tüt niş 1 erd ir. i > u n 1 a. mı i yi 
netice almakta. oldukları 'Belçika Hükümeti 
tarafından bildirilmiştir. Bu sahada •çalınma
lara devam olunup isıvilçre, İngiltere ve Al
manya'dan benzeri harsların alınması için te
şebbüs ve temaslarda bulunulmakladır. Ay
rıca, tercimi a n~ rehber kurslarına da dovam 
edilmektedir. İlk turizm hareketlerinin başla
dığı tarihten 1962 sonuna kadar •Bakanlığın 
İstanbul'daki kursundan 177, İzmir'deki kur
sundan 4,5, Türkiye Millî Talebe l'Yiderasyomı 
Amatör Rdhber Kursundan 78 kişi ki toplam 
olarak .'500 tercüman - Rehber mezun olmuş
tur. 190-') senesinde ise Bakanlığın İzmir böl
gesinde açılan kursundan !2i5, Kuşadasmdan 
42, Türkiye 'Millî Talebe Federasyonu Amatör 
.Rehber 'kursundan 84 kişi olmak üzere 151 ter
cüman - rehber mezun ol.mnş bulunmaktadır, 
4964 de 'Bolu Halk Eğitim salonunda, Manisa, 
Antalya, Kayseri 'Turizm derneklerinde, Kııs-
adasıuda \re Türkiye Millî Talebe Federasyo
nunda tercüman - rehber kursları açılacaktır. 

Eğitim alanında Bakanlık •çalıM.'iıalarına 
yardımcı olan müesseselerden 'biri de 'turizm 
dernekleridir. Halen yurtta 177 dernek faali
yet halinde bulun maktadır. 

Turizm dernekleri, turk/m bilgisinin ve 
turizm terbiyesinin halik arasında yayılmasına 
etkide bulunacak en önemli kuruluşlardır. 
Bunlar, mahallî gayret ve teşebbüslerle kurul
muş olma'kla 'beraber, turizm bakımından ken
dilerinden beklenen bizimetler, geniş ve cid
dîdir. Ayrıca bütün derneklerin çalışmaları
nı aynı hedefe yöneltmek de, (bunları değer
lendirmek. ve meyvalı kılmak bakımından 
Önemlidir. Bakanlığımız bu konuda yeni 'bir 
t a sa, rı Iha zı rl ama k t a d ı r. 

Maddi durumları genel .olaraik zayii' olan 
derneklere, yardımda bulunmak gereklidir. 
Ancak, yardımı belirli kıstaslara bağlatmak, as
lında sınırlı bulunan yardım imkânlarını en 
iyi şekilde .kullanmak için öngörülmüştür. 

Sosyal turizm alanında. Bakanlık kurulu
şundan sonra başljyau çalışmalarımız hızla, ge
lişmektedir. Bu alanda. Türk - İş ve İşçi 'S'U 
gortaları 'Kurumu ile işbirliği yapılmış ve 
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'beynelmilel teşekküllerin yardımda onluna ca
ğı da'bildirilmiştir. 

Memleketlimizde mevcut kamp yerleriyle 
yeniden açılması düşünülenler ve ayrıca genç
lik obalarının durumu hakkında 'bir envanter 
hazırlanmak üzere anket 'tertibedilerek illeri
mize gönderilmiş ve (bugüne kadar 1!4 ilden 
kamp yerlerini gösteren 'bilgi alınmış ve kanıp 
yerleri toplamının 4ö olduğu anlaşılmıştır. 

Kamu kesimi elindeki dinlenme tesislerinde 
yabancı turistlere 'belirli kontenjanın ayrılabil
mesi için !bn kaimpların envanteri ya])ilmış -ve 
24 kampta turistlerin istifadesine arz edilebi
lecek 3 943 yatak 'bulunduğu tesjbit edilmiştir. 

Seyahat aeenta lamını bir federasyon ilıalin
de birleşmeleri için Bakanlığımızda yapılmış 
olan toplantılar sonunda (ulaştırma aracı işlet
in iyen seyalhat acentaları bir federasyon teşki
line karar vererek derili al [harekete /geçmişler 
ve bir fedarasyoıı tüzüğü Iha.znia m ıslardır. Tu
rizm envanteri ile ilgili 19 ilde anket yap
mak suretiyle etütlerbaşlaımıştır. 

Bakanlıkta yeni teşkilât kanunu ile birlikte 
Tıbbi Turizm Müdürlüğü de kurulmuş, envan
ter çalışmalarına başlanmıştır. 

Yasak 'bölgeler hususundaki çalışmalarımız, 
İçişleri Bakanlığı ve O en el Kıııimay Başkan
lığının anlayış göstermeleri sayesinde müspet 
netice vermiş, idari yasak bölgeler 8 ile indi
rilmiş, askerî yasak bölgeler de asığari hadde 
indirilmiştir. 

".Millî Parklar üzerinde Orman (Jeuel Mü
dürlüğü ile 'birlikte bir kanun tasarısı 1ıahır
lamak yoluna gidilmiştir. 

Bakanlık kurulduktan sonra teşkil edilen 
etüd (büromuz 7 proje hazırlamış, 2 projenin 
kontrolünü yapmış, 3 a varı proje, 3 de vazi
yet plânı •çizmiştir. 

Bakanlık Teşkilât Kanunu yürürlüğe gir
dikten sonra İ903 Eylülünde kurulan ve an
cak önümüzdeki malî yılda taazuv edecek. 
olan Kontrol ve Denetleme Müdürlüğümüz 13 
otel, 4 gazino, bir aded atraksi'y'onlıı yemekli 
eğlence yeri, 2 aded lokanta ki toplanı olarak 
20 aded müesseseyi re'sen, 5 müesseseyi de 
şikâyet üzerine kontrol etmiş ve kontrol neti
cesinde 13 'müesseseye ihtar leezası verilmiştir. 

Hatıra eşyası konusundaki çalışım alarmı iz 
envanter tesbitiyle başlamış, bütün vilâyet
lerden bu eşyalar istenmiş ve bir tasnife tabi 
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tutularak 479 parça eşya tesbit edilebilmiştir. 
Bu eşyaların ekonomik değeri ve sürüm imıkân-
ları tesbit edilecek ve i2l65 sayılı Kanunun 
31 nci maddesi gereğince kurulacak döner ser
maye ile ekonomik deJğeri olan ihatıra eşyanın 
yapımı teşvik edilecektir. 

Tanıtma - enformasyon : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Memleketimizin >gerek yurt içinde ve bil

hassa yurt dışında tanıtılması (hususu 'bugüne 
kadar sistemli bir şekilde ele alınmamıştır. 
Bu alanda yapılan çalışmalar 'bir koordinas
yondan mahrumdur. 265 sayılı Kanunun bu 
görevi açıkça Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
vermiş olmasıyla memleketimizde tanıtma iş
lerini koorn.idasy.an ve esas itibariyle yürütme 
mercii meydana çıkmış olmaktadır. 

Yurt dışı tanıtma faaliyetlerimizin birinci 
hedefi Türkiye'ye fazla miktarda yabancı tu
rist çekmektir. Bu işi yürütJürken şu esaslı 
noktayı ıgözden uzak tutmamaktayız, Türki
ye'yi fazla miktarda turist kabul edebilecek 
tesislerle teelhiz etmeden propaganda ölçüsünü 
büyük tutmak suretiyle fazla miktarda turisti 
deıihal Türkiye'ye getirmek istenilen neticeyi 
sağlamaz. Turist celbi sahasındaki propa
ganda faaliyetimiz Türkiye'nin turistik tesis
lerinin yabancı turist kabul kapasitelerine mü
tenazır ölçüde yürütülecektir. Ölçüsüz bir 
propaganda faaliyetinin Türk 'turizminin aley
hinde sonuç vereceğini biliyoruz. 

Bununla beraber 4'9/64 malî yılı Türkiye'
nin tanıtana, ifaalİyetleri için Ibir başlangıç ola
caktır. Bu konuda faydalı bir çalışma yapa
bilmek için 1.5' milyon lira tutarındaki Ödenek
ler Bakanlığımızın 4964 bütçesiyle teklilf .edil
miştir. 

4963 yılı içinde beş yıllık plân ve 4963 uy
gulama prograımıııa dayanılarak üç yabancı 
tanınmış reklâm firması ile anlaşmaya varıl
mış ve Amerika'da'ki propaganda bir Ameri
kan firmasına, İngiltere'deki propaganda bir 
İngiliz firmasına, Kara Avrupası propagan
dası da bir Alman firmasına ihale edilmiştir. 
Propaganda devresi olarak 1 Ocak - 29 'Şulbat 
1964 tarihleri tesbit edilmiş ve bu devrede 
Amerika, İngiltere, Almanya, Avusturya, 
İtalya, Fransa., İsviçre, Belçika, Hollanda ve 
İsveç'de kararlaştırılan. program dâlhilinde 
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yapacakları çalışma için bu firmalar 'hazırlık
larını tamamlamış, nıiülhim gazete ve dergi
lerdeki 'çeşitli yayınlarla propaganda kampan
yasına 'başlamışlardır. Radyo ve televizyon 
reklâmlarına ilk de'fa bu yıl teşebbüs edece
ğiz. 'Bu reklâmlarnmı'z bu bahsettiğim. ımıemle-
ketlerin derıgi ve gazetelerinde çıkmaktadır. 
'Bunlardan ıgeldikçe senatör ve milletvekili ar
kadaşlarıma göndereceğim. 

Ayrıca propagandamızla ilgili olarak 155 biti 
aded afiş ile 2 milyon 165 bin aded broşür bas
tırılmış ve dağıtımına geçilmiştir. Malî yıl so
nuna kadar basıtırılan broşür adedi 3 milyon 
940 bine baliğ olacaktır. 

Diğer taraftan Tanıtma Genel Müdürlüğü
müzce mühim olayları yansıtan 39 aded sesli 
jurnal filmi yapılarak bundan 210 kopya basıl
mış ve değıtılmıştır. Atatürk'e ait bir saat de
vam eden bir film yapılarak yurt içi ve yurt 
dışına dağıtılmıştır. Yabancı televizyonlara, 
2 145 metre uzunluğunda (Kıbrıs olayları dâ
hil) muhtelif filim gönderilmiştir. 29 sesli fi
lim dış teşkilâta gönderilmiştir. Geçen yıl için
de 53 bin aded fotoğraf basılarak dağıtılmış
tır. 

Kıbrıs hâdiseleri çıktığı gün bakanlığımızda 
bir Kıbrıs Bürosu kurulmuştur, ve bu özel büro 
ile kesif bir faaliyete geçilmiştir. Arkadaşları
mız da bu konudaki çalışmaları, Bakanlığımızın 
çalışmalarını belirttiler. Bunları hakikaten ba
kanlığımızla ilgili dairelerinin müspet faaliyet
lerini belirten arkadaşlarımıza burada şükran
larımı sunarım. 

21 Aralık'ta, Kıbrıs'da, soydaşlarımıız aleyhi
ne girişilen imha hareketi ile ilgili olarak olay
ların dünya umumi efkârına duyurulmıaısını sağ
lamak üzere özel bir büro tesis ettik. Bu büro, 
filim ve foto servislerimizle işbirliği yaparak, 
Kıbrıs'dan Yunanistan'dan özel olarak temin 
ettiği fotoğraflara çoğaltmış, yurt dışındaki bü
tün teşkilâtımıza, mahalli basma intikal ettirmiş
tir. Yine Kıbrıstan gelen yaralılarımızın çekilen 
filimleri ve fotoğrafları aynı suretle iç ve dış ba
sma ve televizyon firmalarına gönderilmiştir. 
Bu maksatla dağıtılan fotoğrafların miktarı 
27 000 e baliğ olmuştur arkadaşlarım. Kıbrıs'a, 
olayları yerinde izlemek ve tesbit etmek için bir 
muhabir, bir filim operatörü ve bir fotoğrafçının 
.gönderilmesine hemen teşebbüs edilmiş, fakat 
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Kıbrıs Hükümetinden müsaade ancak 6 . 1 . 1964 
tarihinde verildiğinden, ekip bu tarihte gönderil
miştir. Kıbrıs Bürosu temin ettiği dokümanları, 
haberleri günü gününe dış teşkilâtımıza gönder
miş ve dış teşkilâtımızın çıkarttığı bültenleri de 
materyal olarak kullanmıştır. Kıbrıs olayları ile 
ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı ile müşterek 
çalışılmıştır. Dış teşkilâtımızdan aldığımız bilgi 
faaliyetlerimizin verimli olduğu 'merkezindedir. 
Kıbrıs Türk Cemaati Başkanı Rauf Dcnktaş'ın 
bize tevdi ettiği bir filimle, gönderdiğimiz filim 
operatöründen aldığımız filimler 14 . 1 . 1964 
tarihinde, Ankara'daki yabancı büyük elçilikler 
ve elçilik ileri gelenleri ile yerli ve yabancı ba
sın mensuplarına Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Prodüksiyon Salonunda gösterilmiştir. Aynı fi
limler 16 . 1 . 1964 günü, aynı salonda senatör 
ve milletvekillerine de gösterilmişti. Rauf Denk-
taş'ın getirdiği 16 mm. lik filimden derhal Fran
sızca, İngilizce ve Almanca dillerinden, yeteri 
sayıda çoğaltılarak dış teşkilâtımıza gönderil
miştir. Yabancı basında ve iç basında, Kıbrıs 
olayları ile ilgili, haber ve yorum mahiyetinde 
çıkan yazılar, Kıbrıs Büromuzca derlenmiş ve 
bir arşiv haline getirilmiştir. Büro bu vesikalar
dan istifade ederek bu müddet zarfında 15 aded 
bülten neşretmiş, bunları yurt içinde ve dışında 
dağıtmıştır. 

Bu konuda Kıbrıs konusunda Bakanlığımı
zın çalışmalarını belirtmek üzere şöyle bir mi
sal vermek isterim. Yabancı matbuatta çıkan 
yazıları her gün bir araya getirmek suretiyle 
Kıbrıs konusunda mübalâğasız bir kitap mey
dana getirdik, arkadaşlarım. Kıbrıs hâdiseleri 
başladığı zaman yanımızda Dünya kamu oyun
dan yalnız Pakistan vardı. Ama bugün bütün 
dünya basınında Kıbrıs katliamının faillerini 
tesbit edilmiş ve tel'in edilmektedir. Kıbrıs hâ
diselerinin başladığı anda yanımızda bir tek 
memleket bulunduğunu düşünürsek bugün alı
nan mesafenin ehemmiyeti meydana çıkar. 
(Bravo, sesleri) 

Bu hususta bir fikir verebilmek için Kıbrıs 
konusunda teleks ile günde ortalama 21 bin ke
limelik haber ve yorum verilmekte olduğunu 
belirtmek yerinde olur. Ayrıca Kıbrıs konusun
da 26 Aralık 1963 tarihinden 18 Ocak 1964 ta
rihine kadar toplam sahifesi 2 000 olan 50 aded 
bülten yayınlanmıştır. Türkiye'ye, 20 ye yakın 
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dünyanın en -tanınmış gazetelerinin mümessille
rini tlavet ettik. Bunlar Kıbrıs'a gittiler. Kıbrıs 
Elciliğimizde ve Basın Ataşeliğimizde fazla-
siylel bunların enforme edilmesine çalışıldı. Dün
yanın en büyük haber ajanslarının mümessille
rini Türkiye'ye davet ettik. Yetkili Hükümet 
üyeleri ile görüştüler. Bu görüşmeler Dünya ba
sınına en geniş bir şekilde aksetti. Amerikan 
matbuatında şimdiye kadar lehimizde bu katlar 
çok yazı çıkmamıştır. En ciddî Amerikan gaze
teleri Türkiye'nin haklı dâvasını bugün savun
mada. ve belirtmektedirler. Amerika'daki Rum
lar Başkan Jonhson'a hitaben bir açık mektup 
neşrettirmişlerdir ki, Amerikan seçimlerinde 
bilhassa New - York seçimlerinde Rumların oy
nadığı rol büyüktür. Buna rağmen bu Kıbrıs 
konusunda Başkan Johnson'a hitaben yazdık
ları açık mektubu New - York Times de ancak 
1 200 dolar karşılığı neşrettirebilmişlerdir. Biz, 
Ne\V - York - Times de Xew - York Heralt - Tri
bünce de ve diğer sayılı Amerikan gazetelerin
de gayemizi para mukabili değil, bir haklılığın 
neticesinde neşrettirmiş bulunuyoruz. (Bravo, 
sesleri) Bir hafta öncesine kadar Fransa mat
buatı devamlı olarak Kıbrıs meselesini ters bir 
istikametten aksettirmekte idi. Fakat devamlı 
gayjretler sonunda en basit bilgilerden mahrum 
oldıfığu anlaşılan Fransız matbuatını devamlı 
olarak enforme etmek suretiyle bugün Fransız 
matbuatında Türk dâvasının lehinde yazılar 
çıkmaya başlamıştır. Demek ki, Türkiye bir ay
lık devre zarfında kesif bir faaliyet göstermek 
suretiyle Dünya kamu oyuna Kıbrıs dâvası an
latılmaya çalışmıştır. Dünya kamu oyu bugün 
Kıfcjrıs dâvasını anlamış bulunmaktadır. Bu kü
çümsenecek bir şey değildir. Şunu düşünmek 
lâzımdır ki, propagandada usta bir millet deği
liz. Bugün bizimle ihtilâf halinde bulunan kar
şımızdaki memleket, propaganda konusunda çok 
usta ve çok tecrübelidir. Büyük malî müessese
lerle radyo ve televizyon şirketlerine müessir 
olabilmektedirler. Bütün bunları hesaba katar
sak bizim aldığımız mesafenin ne kadar ehem
miyetli olduğu anlaşılır. Bizim ne Amerika'da, 
ne Avrupa'da büyük televizyon şirketlerimiz, 
n e d e filim şirketlerimiz vardır. Bizim Dünya
nın meşhur kimselerini dolaştıracak yatlarımız 
da yoktur. Bütün bunlara rağmen bu yokluklar 
ve mahrumiyetler içerisinde dâvamızı bütün 

dünyaya anlatabilmekte muvaffak oldu isek bu 
dâvamızın yüzde yüz haklı oluşundan ileri gel
mektedir. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, 7 dakikanız kal
mıştır, efendim. 

TURİZM VK TANİTMA BAKANI ALİ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Bu konuda bir fi
kir verebilmek için Kıbrıs konusunda teleksle, 
bizim Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Haber 
ve Yayın Servisinin her gün verdiği haber mik
tarı ortalama olarak 21 000 kelimedir, arkadas-
lar 21 000 kelimelik haber ve yorum verilmek
tedir. Ayrıca Kıbrıs konusunda 26 Aralıktan 
bugüne kadar toplam sayfa olarak 2 500 say
faya ulaşan 50 aded bülten yayınlanmıştır, 
2 500 sayfa... 

Turizm politikamızın esas hedeflerini açık
lamış bulunuyoruz. Turizm bir koordinasyon 
işidir, bir sürat işidir. Süratle karar alınacak, 
süratle icra edilecektir. Turizmin yalnız Tür
kiye'de bugüne kadar edebiyatı yapılmıştır. 
Arkadaşlarım, turizmi bir edebiyat halinden 
çıkarmak, turizmin hakikaten Türkiye'nin kal
kınmasında mühim bir mevkii olduğunu kabul 
•etmek ve kabul ettirmek mevkiindeyiz. Sena
tör arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Yalnız 
Turizm Bakanlığının bütçesinde turizm mese
lelerini getirmesini er. Gördük ki, Turizm Ba
kanlığı bu dâvayı yalnız başına kaldıramaz. 
Diğer hakanlıkların bütçesi görüşülürken o 
bakanlıkların turizmle ilgili konularını o ba
kanlıkların bütçesinde dile getirmek lâzımdır. 
Yol meselesi diyoruz, Bayındırlık Bakanlığı 
bütçesinde görüşülüyor. Kaplıcalar diyoruz, 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinde görüşülüyor. Bu 
•misalleri çoğaltmak mümkün. Demek ki, sena
tör arkadaşlarımız diğer bakanlıkların bütçesi 
görüşülürken o bakanlıklar içerisinde turizme 
öncelik verdirmeye çalışırlarsa, yer verdirme
ye çalışırlarsa, bunda da muvaffak olurlarsa, 
o zaman bunun edebiyatı yapılmış olmaz. Asıl 
turizm dâvasına ciddî olarak eğirinmiş olur. 

Önümüzdeki ayların ve yılların Türk turiz
mi için mesut gelişmeler ve neticeler vereceği
ni ümidediyorum. Turizm bir kütle hareketi 
olmuştur artık. Dünyada herkes yeni bir şeyler 
görmek, arzunu taşıyor. Kabuğundan kurtul
mak istiyor, göreneklerinden, âdetlerinden kur
tulmak istiyor. Başka diyarları ve başka şey
leri görmek istiyor. Binaenaleyh bu kütlelerin 
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psikolojik davranışını görmemezlik edemeyiz. 
Türkiye önümüzdeki aylarda ve yıllarda bü
yük turist akınıma, uğrıyacaktır. Artık ispan
ya'dan, İtalya'dan ve Fransa'dan ve nihayet 
Balkanlardan da nasibini alan turistler Bal
kanları asarak Türkiye'ye doğru akmaya 
başlamıştır. Buradan da gidecek ve Doğu'ya 
doğru bir kütle hareketi devam edecektir ar
kadaşlarım. Binaenaleyh kütlelerin bu psiko
lojik davranışını göz!önünde tutarak süratle 
cihazlanmamız ve Türkiye'yi bu nimetlerden 
istifade eder bir hale getirmemiz lâzımdır. 
Bir millî turizm seferberliğine ihtiyaç, vardır, 
arkadaşlarını. Memleketin bütün insanlarını, 
bütün otoritelerini bu dâvanın içine sokmak 
lâzımdır. Türkiye, görülmüştür ki, artık is
tihsal ettiği maddelerle dış ticaret açığını 
kapayamamaktadır. Türkiye'nin istihsal ettiği 
maddelerden ihracedilebileee'k olanları çok mah
duttur. Her sene 800 bin nüfus artışı oluyor. 
Bunun 400 bin kişisi yeni iş sahalarına muh
taçtır. ithalâtımız ile ihracatımız arasındaki 
fark 300, 350 milyon dolardır. Bu açık da ka
patılacağa benzemiyor. Binaenaleyh bir tek 
yol kalmıştır, turizm... Buna sımsıkı sarılmak 
mecburiyetindeyiz, Türkiye'yi kurtaracak: olan 
budur. Binaenaleyh Türkiye'de turizmin ehem
miyetinin herkes tarafından anlaşılabilmesi 
gibi bir zihniyet inkılâbına ihtiyaç vardır. Bu 
meseleyi bir edebiyat olmatktan çıkarıp ciddî 
bir dâva olarak ele alınmasını tekrar burada 
ileıi sürmekle vazifemi kısmen yaptığım ka
nısındayım. 

Arkadaşlarımın sordukları suallere umumi 
beyanlarım içinde tahmin ediyorum ki, cevap 
vermiş bulunuyorum. Nihayet bunlar günlük 
çalışmalar içerisinde halledilecek' konulardır. 
Asıl mühim olan, bu dâvanın bütün heybeliyle 
anlaşılmasıdır. Bu dâva bütün heybetiyle ve 
bütün azametiyle anlaşılırsa, o zaman bu dâ
vayı halletmek yoluna girmiş bulunuruz. Ben 
bu konuda bütün senatör arkadaşlarımın yar
dımını bekliyorum. Ne kadar şikâyet ederlerse, 
dilekleri bu konuda ne kadar fazla olursa 
bundan ancak memnunluk duyarım. Dilekleri 
ne kadar fazla olursa, meselelerimizin üzerime 
o kadar eğilme imkânı buluruz. 

'Sizlere Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt
çesi dolayısiyle teşekkürlerimi sunar, bu yolda 

memleketimizin kısa zamanda başarıya ulaş
masını temenni eder, tekrar tekrar saygılarımı 
sunarım, sevgili a nkadaşla rını. (Allkışlar) 

BAŞKAN —- Bir önerge var, okutuyorum. 
Sonra arkadaşlarımızın soruları var. 

Başkanlığa 
Turizm ve Tanıtma Bakanının bütçe ile alâ

kalı konuşmasının diğer bakanlara verilen 15 da
kikadan fazla olarak uzatılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Âli Aksoy 
Çanakkale 

BAŞKAN — 15 dakika uzatılması isteniyor, 
ne dersniz Sayın Bakan? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALI 
İHSAN CrÖGÜŞ (Gaziantep Milletvekili) — 
Bu müddeti sorularla ikmal edelim. 

BAŞKAN —• Buyurun Sayın Ürgüplü. 
SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 

Efendim tabiatin büyük bir lûtfu olan Pamuk-
kale'nin sullarla çevrildiği hakkındaki vaziyet 
ne haldedir? Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
bu hususta takibatı vardı. Müspet bir netice 
alınmış mıdır? Birinci ricam budur. 

ikincisi : Göreme vadisi bugün bütün tu
ristlerin ziyaretgâhı haline gelmiştir. Ve yakın
da memleketimizi ziyaret edecek Federal Alman
ya Meclisi Heyeti Göreme vadisini ziyaret ede
cektir. Acaba orayı en ufak bir himmet ile 
biraz olsun düzeltmek vaziyetini düşünüyorlar 
mı? Büyük bir şey değil, en ufak bir alâka dahi 
her halde ecnebilere karşı, onları o belgeyi zi
yaret eder hale getirecektir. 

TURİZM VE TANITMA BAKAMI ALÎ 
İHSAN GÖĞÜS (Gaziantep Milletvekili) — 
Sayın Ürgüplü'nün birinci sorusuna şu anda ce
vap verecek durumda, değilim. Bana, intikâl et
miştir, hassasiyetle tetkik edeceğim. 

Göreme konusu da dün bana intikâl etti. 
Sayın Feda rai Almanya Meclis Başkanı -M Ara-
lık'ta Göreme'de bulunacaklar. Bu vesile ile Gü-
reme'nin de eksikliklerinin giderilmesi mümkün 
olacaktır. Sayın Fedaral Almanya Meclis Baş
kanına teşekkür ederiz ki; bu ziyaretleri ile bi
ze süratle tedbir alma imkânını verdiler. 

BAŞKAN — Sayın iskender Cenap Ege. 
İSKENDER CENAP UCE (Aydın) — Tu

rizm yatırım mevzuunda Sayın Bakanın ifade et
tikleri gibi Bakanlığın bir koordinatör halinde 
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olması icabetler. Emekli Sandığı, İşçi Sigorta
ları, Vakıflar Bankası, Millî Eğitim Bakanlığı, 
Denizcilik Bankası, İller Bankası, çeşitli turizm 
yatırımları yapmakta ve bu arada Millî Savun
ma Bakanlığı tarafından turizm mevzuunda 
yatırımlar yapılmaktadır. J964 programında 
turizm sektöründe 3 700 000 lira olarak Millî 
Savunma Bakanlığına, yer verilmiştir. Bunlar
la 1, 2, 3, 4, 5 yerde Ordu Evleri kurulacaktır. 
Turizm mevzuu ile Ordu Evlerinin hangi yolda 
alâkası vardır! Ve yatırım olarak o 700 000 li
ranın intikal ettirilmiş olmasında ne gibi bir 
münasebet vardır onu anlıyamadım ? 

Bir de şu nokta vardır : AID nin 1963 yılın
da ayırdığı bir 25 milyon lira meselesi var. Bu 
mesele yılan hikâyesine dönmüştür. Bu, özel 
sektöre kredi olarak verildi diye tahmin edildi. 
Ancak bu paranın 5 milyon lirası Vakıflar Ban
kasına yatırılmıştır. Bu 5 milyon dağıtıldığı 
takdirde, 5 milyon, 5 milyon olmak üzere 25 mil
yona kadar verileceği kaydedilmektedir. Bu pa
ra ne oldu? Ne şekilde tahsis yapılmaktadır? 
Bunu lütfederlerse memnun olacağım. 

Üçüncü sualim şu efendim : Eski Eserler ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, - Sayın Bakanın da 
biraz evvel söyledikleri gibi - birçok bakanlık
larla çok yakından alâkası olan bir genel mü
dürlükte onarını işlerinin, restorasyon işlerinin, 
hafriyatı işlerinin plân ve programla yürtülme-
si yolunda bir işbirliği yapılmakta mıdır? Plân 
ve programlar kim tarafından yapılmaktadır? 
Sonra, Millî Saraylar meselesinde, müzelere gi
rip çıkma meselesinde, Büyük Millet Meclisi ile 
iş'birliği ne safhadadır? Bunları lütfederlerse 
memnun olacağım. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ 
İHSAN GÜĞÜŞ (Gaziantep) — Sayın Senatör 
Ege'nin 13 suali de hakikaten mühim ve zaten bu 
sualler de gösteriyor ki; Türkiye'de bir turizm 
koordinasyonuna ihtiyaç vardır. Turizm, ve Ta
nıtma Bakanının turizm yatırımları 5 milyon. 
Ama diğer bakanlıkların turizm yatırımları 125 
bilyon. ;Bu çeşitli bakanlıklardaki turizm yatı
rımlarını koordine etmekte şüphesiz fayda var
dır. Zaten Koordinasyon Kurulunu da bu düşün
ce ile tenkil etmiş bulunuyoruz. Bu aksaklığı gö
rerek süratle tedbir almak lüzumunu hissetmiş 
bulunuyoruz. Bundan sonra bütün turizm mese
leleri bu kuruldan geçecektir. Bütün ilgili ba-
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kanlar bir arada meseleleri tetkik edecekler, her 
biri ayrı ayrı kendi başına hareket etmeyecektir. 
Ve bir araya geldikleri zaman da turizm yatı
rımlarına öncelik vermek lâzımgeldiğini de his
sedeceklerini söylemeye lüzum yoktur. 

Eski eserler, müzeler ve millî saraylar; elbet
te ki, bunların da kullanılması ve turistlerin isti
fadesi, konusu da yine sıkı iş birliği ile halledile
cektir. Millî Saraylar hakkında tahmin ediyorum 
'ki, bir kanun Meclise ve Senatoya gelecektir. Mil
lî sarayların Maliyeye bağlanması düşünülmek
tedir. Maliye Bakanlığından da biz bunların kul
lanma hakkını alabiliriz. Yani Maliye Bakanlığı 
bir Bakanlığa bunları kullanmak üzere verebi
lir. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı olarak bu me
selenin üzerindeyiz. Turizm ve Tanıtma Bakan
lığına almak, sarayları bağlamak tasavvuranda
yız. Esas bağlı bulunacağı yer yine Maliye Ba
kanlığı olacaktır. Eski eserler ve müzeler konu
sunda da Millî Eğitim Bakanlığı ile sıkı bir iş 
birliği yapmak mecburiyetindeyiz. Bu iş birliği 
halen kâfi derecede değildir. Bunu artırmak lâ
zımdır. Turizmde eski eserlerin ve müzelerin oy
nadığı rol tabiatiyle mühimdir, izahtan azade
dir. 

Bunların hepsi, bütün şikâyetlerin hepisi ko
ordinasyon eksikliğinden çıkmaktadır. îyi bir 
koordinasyonla bu konudaki şikâyetlerin bir as
gari hadde indirileceği kanısındayım. 

Vakıflar Bankasının 25 milyon lirasından 
bahsedilmişti. Bunun 22,5 milyon lirası dağıtıl
mıştır, geriye dağıtılmıyan 2,5 milyon lira kal
mıştır. 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Demirdağ. 
YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon) — Efendim, 

birinci sualim: 
1. Turizm ve Tanıtma Bakanlığının kuruluş 

maksat ve hedefi; memleketin, tarih hazineleri 
kültür, sanat, tabiî güzellik, şifa kaynakları ve 
spor yerlerini tanıtmak ve dolayısiyle ekonomik 
kalkınmamıza yardım etmektir. O halde hedef, 
tanıtmak ve cezbetmektir. Şimdiye kadar bu 
mevzuda çok söz söyledim. Edebiyat yapıldı, fa
kat bütün mesullerin basit bir kaç istasyon ve 
seyahat aeentalarmda verilen broşürden başka 
bir şey yaptıklarını bilmiyoruz. Bundan başka, 
bizi memnun edecek Bakanlıkça alınmış tedbir
ler var mıdır? Birinci bu. 

2. Turizm ve tanıtma mevzularını kapsıyan 
bir mecmuanın neşri düşünülüyor mu? 
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3. Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşarak, bir tu

rizm mevsimi tes-bit etmek düşünülüyor mu? 
Turizm mevsiminden kastım nakil vasıtalarında 
yer ücretlerinde bir fiyat indirimi düşünülüyor 
mu? 

4. Çok büyük tarihî değeri olan, Doğu Ka-
radenizin Merkezi, Iran Transit yolunun başlan
gıcı ve bugün aynı zamanda bir üniversite şehri 
olan, Trabzon'da turistik bir otel veya tesis ya
pılması düşünülüyor mu? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın Demirdağ, 
tanıtma tedbirlerimizi anlattım. Tanıtmaya bü
yük bir önem verdiğimizi belirttim. Ve bu sene 
15 milyon lira bütçede ödenek bulunduğunu 
bununla kesif bir tanıtma faaliyetine girişeceği
mizi söyledim. Daha şimdiden birçok Avrupa ve 
Amerikan dergilerinde Türkiye ile ilgili haber
ler ve resimler çıkmaya başlamıştır. Bunları ta-
biatiyle artıracağız. Demin de söylediğimiz gibi 
bu faaliyetlerimizi duyuracağız. Tanıtmanın tu
rizm meselesinin halledilmesinde önemi aşikâr
dır. Turizm mevsimi ve nakil vasıtalarında bir 
fiyat indirimi zaten festivaller, fuarlar böyle iç 
turizm ile ilgili hallerde ulaştırma vasıtalarında, 
nakil vasıtalarında zaman zaman indirimler ya
pılmaktadır. Ve indirim tarifesi tatbik edilmek
tedir. Ama bu festivaller konusunda bir koordi
nasyon olursa, zamanları tesbit edilip ve Ulaş
tırma Bakanlığı ile de sıkı bir irtibat kurularak 
bunların düzenli bir hale gelmesine çalışılırsa bu 
mevzu da halledilmiş olur. Biz Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı olarak Ulaştırma Bakanlığı ile bu 
konuda temaslarda bulunacağız. 

Trabzon'da bir otel inşası meselesine gelin
ce: Trabzon'dan bize iyi bir proje geldiği tak
dirde kendilerine kredi hususunda her türlü 
yardımı yapacağımızı şimdiden söyliyeibiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Haldun Menteşoğlu. 
HALDUN MENTEŞEOftLU (Muğla) — 
1. Belediyelere, turizm gayesine uygun faa

liyetlerini destekleme bakımından nakdî bir yar
dım düşünülüyor mu ? 

2. Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, turistik 
bölgelerde yol inşasında bir öncelik ve rüçhan 
hakkı tanımış bulunmaktadır. Bu bölgeler tes-
bit edilip Bakanlığınızca Bayındırlık Bakanlığı
na bildirmiş midir? Bildirilmiş ise Bayındırlık 
Bakanlığı yıllık icra programlarında bunları na
zarı dikkate alıyor mu? İstirhamım budur. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI ALİ İH

SAN GÖĞÜS (Devamla) — Muhterem arkada
şımın ikinci sualine evvelâ cevap vereyim. De
min de arz etmiştim, turistik yolların yapımına 
öncelik tanınması, Bakanlığım ile Bayındırlık 
Bakanlığı arasında görüşme konusudur. Ve han
gi yolların turistik değer taşıdığı Bayındırlık 
Bakanlığına bildirilmiştir. 

Hangi yollara öncelik verilmesi lâzım geldiği 
hususunu demin arz ettim. Bakanlığımız Tür
kiye'de turizmin gelişmesi için zaruri addettiği 
yolların listeyi Karayolları Genel Müdürlüğüne 
tevdi etmiştir. Bugünkü duruma göre İpsala'
dan başlıyan Hac yolu Güneyde Milas'ta sona 
ermektedir. 

Milas ile Antalya arasındaki sahil yolu Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün bugünkü imkân
ları ile ancak 7 - 8 senede tamamlanabilin'. Du
rum Gazipaşa - Silifke arası için de aynıdır. Ted
bir olarak düşüncemiz: 

Denizli - Dinar - Burdur - Antalya yolunun 
en kısa zamanda asfaltlanmak, İzmir - Antalya 
trafiğinin tesis edilmesidir. İzmir, Silifke ara
sına sarf edilmek üzere AID den istenilen 40 mil
yon liralık yardımın ne zaman gerçekleşeceği 
bilinmemekle beraber AID 800 000 dolar sarfiy-
le bu bölgenin durumu hakkında bir rapor ha
zırlatmaya karar vermiştir. Daha uzun müddet 
asgari kalitedeki yollardan mahrum kalacak bu 
sahil kasabalarımızın daha sık deniz seferleriy
le biribirlerine bağlanması ve komşu memleket
lerden gelecek feribotların bu bölgelerdeki is
kelelere arabalı turist çıkartabilmesi üzerinde 
çalıştığımız konulardan biri olup bu hususta da 
Ulaştırma Bakanlığı ile sıkı temas halindeyiz. 

Belediyelere yardım konusuna gelince : Bu 
seneki bütçeden belediye ve özel idareli* fonu 
kaldırılmıştır. Bir tahsisat mevcut değildir. Yal
nız turizm derneklerine yardım için bütçeye bir 
para konmuştur. Bu da bir milyon liradır. Ba
kanlık olarak yalnız bu derneklere yardım yapı
labilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —Kıbrıs '

taki ilk katliamı, biz dünya milletlerine, bu kat
liamdan kaç gün sonra duyurduk? (SoJdan, bu
nun bu Bakanlıkla no ilgisi var? Sesleri.) Tu
rizm Bakanlığı ne kadar bülten yazmış, neş-
retmiştir ? 
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Sonra, bir turizm haritası var mı? Bu harita

da turistlerin gayet serbest gezebileceği veya
hut Ifehlike olabilecek sahalar işaretlenmiş mi
dir? ! 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
SAN! GÖŞÜŞ (Devamla) — Muhterem arkada
şımızın birinci sorusu : 

Kıbrıs hâdiseleri başladıktan kaç gün sonra, 
Kıbrıs olayları dünya matbuatına ulaştırılmış
tır, diyorlar. 

KJıbrıs olayları 21 Aralıkta başladı ve Kıb
rıs'ını bütün dış âlemle irtibatı kesilmişti, bili
yorsunuz. Kıbrıs'ta bütün kamu hizmetleri ak
samıştı, hattâ yok denecek kadar kötü bir durum
da idi ve Kıbrıs'tan ilk olarak dünya âlemine 
ulaştırabildiğimiz resim, banyo sahnesidir ki, 
31 Aralıkta bütün dünya basınının eline geçmiş
tir. 21 Aralıkta hâdise başlamıştır. Kıbrıs'la bü
tün irtibat kesikti ve hangi vasıta ile bu resmi 
aldığımız, arkadaşlarımızın malûmudur. Bunu 
buracla açıklamayı mahzurlu görürüm. Ve dün
yanın en büyük dergisinde, gazetelerinde Daily 
Skeçte, Daily Mail'de, İngiltere'nin büyük traj-
lı gazetelerinde, Almanya'da Quink dergisinde 
ki, bir milyon 300 bin tirajlı, Time'de, 400 bin 
trajlı, dergilerinde basılmıştır. Yani Binbaşı 
Nihat'ın çocuklarının banyoda katli fotoğrafları 
dünyanın en meşhur dergilerine ve gazetelerine 
en süjratle gönderilmiş ve çıkması sağlanmıştır. 
AyrıÇa 30 metrelik televizyon filmleri, bu katli
ama ait oradaki rumlarm yakıp yıkmalarına ait 
filmler, bütün büyük televizyon şirketlerine 
muntazaman gönderilmiştir. 

İkinci sualiniz Sayın öztürkçine. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bir 

turizıjû haritası var mı ? 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ALI İH

SAN I GÖŞÜŞ (Devamla) — Bir turizm plânla
masına henüz sahip değiliz. Bölge plânlaması ka
nun tasarısını zaten bunun için sevk ediyoruz. 
Bölge plânlaması yapılmadıkça turizmin plânlı 
bir şekilde gelişeceği ümidini taşımamaktayım. 
Onuri için, bunu süratle sevk edeceğiz. Arkadaş
lar bize yardımcı olurlarsa bunu bir an evvel ger
çekleştiririz. Bölge plânlaması yapılmadan han
gi telislerin iktisadi olup olmıyacağmı kesin 
olarak tesbit edemeyiz. Faydalı sonuç almak is
tiyorsak turizm konusunda bölge plânlamasını 
süratle gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 
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I BAŞKAN — Sayın Karakurt, 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urfa) — 
Efendim, benim sormak istediğim sual biraz baş
ka. 

Acaba Turizm Vekâletinin elinde, Türkiye'ye 
gelen turistlerin yaşını tâyin eden, ortalama ya
şı gösteren bir istatistik mevcut mudur, değil mi
dir?.. Bu çok mühimdir. 

Eğer bu istatistik mevcut değil ise, yarın tu
rizm faaliyetine hazırlanmamız bu sebeple hatalı 
olabilir. 

Suriye, Lübnan ve Ürdün'e gelen turistlerin 
yüzde 85 i, bugün sabit olmuştur ki, yaşı altmış, 
ileri yaşta, elini ayağını dünyadan çekmiş öbür 
dünyaya göç etmek üzere, ihtiyar karı, kocala
rın gittiği kafilelerdir. 

Eğer bizde de, böyle bir yaş tasnifi gösteren 
bir istatistik mevcut ise, ona göre hareket etmek 
ieabeder. Değilse, hemen bu tasnifi yapmak 
icabeder. Eğer bize gelen turistler, 60 yaşının 
üstündeki turistler ise hemen memleketimizde ne 
kadar kilise, ne kadar manastır varsa o yolları 
yapmak lâzımdır. Eğer değilse, 40 tan evvel, 30 
yaşma doğru ise gelen turistlerin miktarı, o 
zaman Paris Turist İdaresi ile bir temas yapmak 
icabeder, kanaatindeyim. (Alkışlar) 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ALÎ İH
SAN GÖĞÜS (Devamla) —Sayın arkadaşım 
Karakurt 'un bahsettiği hususlar etüt ve plân
lama, envanter çalışmalarıdır. Bakanlığımızda 
bu konuda kesif bir faaliyet vardır. Kendilerine 
bu çalışmalar hakkında daha geniş bilgiyi (Sağ
dan, işitilmiyor, Sayın Bakan biz ele işitelim, 
sesleri.) Etüt ve Plânlama Dairemizde bu konu
da çalışmalar yapılmaktadır. Envanter tesbiti 
yapılmaktadır ve Bakanlığımız hakikaten turiz-

I mi ilmî metotlarla yürütmek kararındadır. Bu 
I maksatla bir Etüt ve Plânlama Dairesi 

kurulmuştur. Bu çalışmalarımızı önümüzdeki ay
larda daha kalifiye elemanlarla takviye etmek 
suretiyle, bu faaliyetleri daha da artıracağız. 
Tabiatiyle turistlerin yaşı, hoşlandıkları şeyle
rin hepsi bu çalışmalar içinde yer almaktadır. 
Sayın Karakurt bundan müsterih olabilirler. 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük. 
SAMI KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Efendim 

Sayın Bakan izahatı sırasında bir İsrail firma
sının Pire - İzmir arasında bir feribot seferi 
yapılacağını ifade buyurdular. Bu bende Iz-
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mir'in bir durak ve uğrak yeri olacağı kanaatini 
uyandırmaktadır. Ve bir durak veya uğrak ye
ri olduğu takdirde de turist birkaç saat kalacak; 
turistleri orada uzun müddet bıılundııramamak 
suretiyle düşündüğümü/ imkânı sağlıyamıyaeak 
kanaatini bana verdirmektedir. Halbuki daha 
evvel bir proje vardı, bu projeye güre Pire - Ku
şadası arasına bir feribot ayrılarak İzmir, Mer
sin, İskenderun arasında bu feribot Pirc'ye ka
dar kara vasıtası ile gelecek olan turist, Ege'yi 
gemi ile geçecek, İzmir'e gelecek, bölgeyi ziya
ret edecek, Hac yolu veya biraz evvel buyurduk
ları Antalya, Gazipaşa üstünden istediği tarafa 
veya İskenderun'a gidecek, oradan da tekrar 
Feri'ye gitmek üzere Kudüs'ü ziyaret edecek. 
Bu hal, yani Pire, İzmir, Hay fa ferisinin Tür
kiye'ye 'büyük bir fayda sağlıyacağı kanaatinde 
değilim. Acaba Bakan bu konuda ne düşünü
yor? 

İkinci sualimde, buna inanmamakla beraber 
pek yakın bir zamanda bir gazetede şöyle bir 
haber erkti : 

— Türkiye, memleketini tanıtmak üzere ya
bancı propaganda firmalarına birtakım ihale 
vazifeleri vermiş. Bu arada Amerika'ya da böy
le bir propaganda vazifesi verilmiş. Yahut iha-
lıale edilmiştir. Yalnız şu Amerikan firması tu
rizmle ilgili değilmiş. Eşya satan bir firma imiş, 
diye ifade ediliyor. İnanmamakla beraber Sa
yın Bakan kürsüden bunu tavzih ederlerse çok 
memnun olacağım. 

TURİZM VI-] TANİTMA BAKANI ALİ 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Sayın Küeük'e 
teşekkür ederim. Bu firma münasebetlerinde 
ne gibi komisyonlar döndüğünü Sayın Sami 
Küçük benden çok daha iyi bilirler. Mutavas
sıt olanı küçük düşürmek suretiyle başka biri 
onun yerine geçmek için bu gibi firmaları kötü
lerler. Müsterih olabilirsiniz ki, Amerika'daki 
firma tanınmış bir reklâm firmasıdır. Basın mü
esseseleriyle yakın bir ilgisi olan bir firmadır. 
Tabiatiyle bir reklâm firması yalnız gazete ve
ya mecmua gibi şeyler bir memleketin turistik 
tan itil m asiyi e meşgul olmaz, başka sahaları ile 
de meşgul olur. 

Yani Amerika'daki firmanın ehliyeti üzerin
de müsterih olabilirsiniz. 

SAMİ KÜÇJÜK (Tabiî Üye) — İnanmadığı
mı ifade ve tavzih etmek isterim. 
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TURİZM VE TANITMA BAKANI A\A 

İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — İkinci, feribot 
meselesi; yanaşma yeri olarak Ulaştırma Bakan
lığı uzmanları İzmir'i tercih etmişlerdir. Bu 
sebepledir ki, İzmir üzerinde karar kılınmıştır. 
Tabiatiyle bu mevzu uzman raporlarına isti-
nadetmektedir. 

Ben ancak Bakanlıkta bir siyasetçi olarak, 
uzman raporlarına dayanan bir şeyde kesin 
bir karar vermek durumunda değilim. Binaena
leyh bu konuyu, sualiniz üzerine te'krar tetkik 
ettireceğim ve tabiatiyle daha iyi bir incelemeye 
tabi tutmuş olacağız. Ondan sonra size yazılı 
olarak sualinizin cevabını arz ederim. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bu iki feri 
sistemi halinde, yani İzmir, Kuşadası arasında 
turist, İzmir veya Kuşadası'na indikten sonra 
karayoluyla Mersin veya iskenderun'a, buradan 
Hayfa'ya gidecek. Halbuki şimdi buyurdunuz 
ki, Pire, İzmir, Hay fa olaeak. Öyle olunca İz
mir bir uğrak yeri oluyor. Birkaç saat kalacak
ları bir yer oluyor. 

TURİZM VU TANITMA BAKANİ AL I 
İHSAN GÖĞÜS (Devamla) — Tetkik ettirir 
suale bir cevap veririm. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Sualler bitmiştir. 

SAKIP ÜNAL (Adana) — Söz istemiştim, 
Sayın Başkan, 

BAŞKAN — Buyurun. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, 

Turizmin iktisadi cephesi, olduğu kadar 
siyasi cephesinin var olduğu Bakanın son ko
nuşmaları ile anlaşılmış bulunuyor. Hakikaten 
çok verimli ve iktisadi hayatımıza büyük şey
ler katacak olan, millî gelirimizi artıracak 
olan bu Bakanlığın, Bakanlar Kurulu içerisin
de evvelâ planlanması lâzımdır. Zira bu kadar 
kıymetli olan ve •memleketin millî gelirine çok 
şey katacak olan. bu mevzuun Bakanlar Ku
rulu içinde koordinasyonu sağlanamamıştır. 
Ve buna, maalesef bugünkü Hükümette lâyık 
olduğu kadar ehemmiyet verilmemiş olduğu 
Bakanın da acı şikâyetlerinden ve senatörlerden 
de medet umma'sında'H anlaşıl makta'dır. Haki
katen Balkan çok haklıdır. Bugün Amerika'nın 
'bir teik şaib-iiııın dahi luristik tesisleri 'bizim Ba
kanlığımızın topyekün (bütçesinden daha fada-
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dır. O halde 'bugünkü Hükümet bu yönden bu 
Bakanlığın bu memleketin millî gelirini artırıcı 
yönünden yar t' ettiği gayret çok noksandır. Bunu 
şahsım adına teııkid ediyorum. 

Muhterem arkadan!arım, Türkiye ımütaaddit 
tbölgeflere ayrılmıştır. Kış. Yaz, Sonbahar bu 
mevsimlerde meselâ Avrupa'nın Şimal memle
ket terinde Akdeniz sahillerimizin yaz lıavası içe
risinde okluğu saunan onlar kıs mevsimimi idrak 
etme vaziyetindedirler. Bu (balomdan, Akdeniz 
şamillerimiz, deniz şellıri Fransız Riviyerası gübi 
Ibir bölge olabilirler. Bunun plânlamada yer al
masında zaruret vardır. 

Bitiğim Turizm Bakanlığının yapmış olduğu 
dünya çapında veya memleket çapmdalki propa
gandaların ibâ<zan da ızarark tesirlerini göriiyo>-
rnz. -Sayın Bakandan bir noktayı, bilhassa bu 
hususta sual şeklinde soracağım ; müsaade bu
yururlarsa. Biz gerek iç turizmimiz bakımın
dan, .gerekse dış turizmimiz (bakımından 'büyük 
bir propaganda yapar da büyük turist 'akını 
olursa bunları istiabedeeek otel, motel ve pan
siyon temin etmeden bu akını sağlarsak aCaba 
Türkiye'nin müstakbel turizmi tehlikeye girer 
mi, girmez mi? Bence girebilir. Onun için 
yalnız turist celbi için yapılacak propaganda
dan evvel fiilî yatırımların, yani Hükümet ola
nak ve hususi teşebbüs olarak hiç olmazsa vasat 
bir ortama gelinceye kadar büyük gayretleri
mizi bu turistik 'bölgelere, tabiat güzelliği, 
deniz (güzelliği olan orman hölgelerinde, tarihî 
yerlerde ana unsur olarak birinci plânda kıy
metli olan yerlerimize teksif edip ondan son
ra asıl teşvik turizmi sağlamalıyız. 

Bunun dışında ifadelerinde Avrupa'dan 
turist celbi nokta i nazarını savundular. Bence 
bu memlekete Asya, Afrika giıbi memleketler
den de turist celbi yönünden büyük faydalar 
sağlamı la bilir. Asya memleketlerinin, Afrika 
memleketlerinin çoğu Müslümandır. Bizim hu 
yönden tarihî âbidelerimiz çok büyük (kıymet 
taşımaktadır. Bu yönden de Avrupa'nın me
deni seviyesine kadar yükselmiş büyük ve mo
dern tesislerden ziyade, ikinci derecedeki te
sisleri yapmak suretiyle Asya'dan gelen turist
lerin de tatmini cihetine gidilebilir kanla at i içe
risindeyim Yani turizmi teşvik ederken bu mü
esseseleri kurarken tek taraflı, yalnız Avru
pa'yı değil, kökümüzün bulunduğu A'sya mil-
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letlerini de ve Afrika milletlerini de nazarı iti
bara almak mecburiyetindeyiz. Kaldı >ki Müs
lüman topluluklarm ağabeyi sayılan Türkiye'nin 
onlarla siyasi münasebetler 'bakımından da bü
yük fayda sağlıyacağı kanaatindeyim. Oarp 
âleminin Türkiye'yi Müslümian devletlerden 
layırma gayreti tarih 'boyunca görülmüştür. Bu 
yönden Şark alemiyle, 'Müslüman alemiyle tu
rizm mevzuunda anlaşmak ve o memleketler 
arasında gidiş ve dönüşlerde halk ve milletler 
arasında bir samimiyet peyda etmenin de 'bu 
memleketin istikbali bakımından fayda temin 
edeceği kanaatindeyim. 

Turizm Bakanıma bu zayıf bütçesiyle büyük 
muvafi'akitlet* dillerim. 

Üçüncü Hükümetin bu kadar mühim olan 
turizm mevzuunu yeni sene bütçesinde inşallah 
bunun birkaç misli bütçe tiamzim edilerek önü
müze gelmesini dilerim ve istirham ederim. 
hürmetlerimle (Alkışjlar) 

BAŞKAN — Efendim, 'Turizm ve Tanıtma 
'Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerindeki müza
kereler 'bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyla
rımıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
•ler.. Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. (Dö
lü m 1 e ı • i ok ut u yo r um. 

(A/l) Cari harcamalar 
B. 

11.000 ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeml er... Kabul edilmişti r. 

Lira 

12 000 

.12.000 Personel giderleri 22 038 040 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 717 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 233 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etımiyemler... Kabul ediUmi'iştir. 

15.000 Kurum giderleri 12 725 800 
BAŞKAN — Kaıbu'l edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 19. 640 O00 
BAŞKAN — Kabul edemtor... 
Etmiyenler.,, Kabul edilmiştir. 
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(A/2) Yatırım harcamaları 

B. Lira 

121.000 Etüt ve proje giderleri 1 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlea'... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapa, tesiıs ve büyük onarım. 
giderleri 121 300 000 
BAŞKAN — Kabul edeml'eır... 
Etmiyenîei'... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 000 000 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 1 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 253 460 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.35.000 Sosyal1 transferler 1 135 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'Turizm ve Tanıtınla Bakanlığı Bütçesinin 
oylaması bitmiştir. Kendilerini tebrik eder, 
•millete uğurlu olmasını temenni ederim. 

B) imar ve İslahı Bakanlığı Bütçesi 

ıBAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt-
çe'siniıı müzakeresine geçiyoruz. Grupları, top
lulukları ve şahısları; adına s'öz alan arkadaş
ların islimlerini 'okuyorum. A. P. Grupu adına 
Berç. Turan, Y. T. P. Grupu cadına 'Mehmet Ali 
Demir, C. H. P. Grupu adına. 'Sabit Kocabey-
oğlu, M. P. topluluğu namına Neşet 'Çetintaş, 
C. K. M. P. topluluğu namına Enver Kök. 

Şahısları adına söz alanlar : Mustafa Yıl
maz ılnceoğihı, Kâmil' Kıaravelioğlu, Rifat öz
lü rk'çine, Sakıp Önal, Hilmi Onat, Vehbi Emi . 

IBuyurun ıSayın Berç Turam. 
A. P. GRUPU ADINA BERÇ TURAN (İs

tanbul) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, 
sayın bakan, sayın bakanlık erkânı. ,. 
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Vatandaşlarımızın, günlük ihtiyaçlarını kar

şıla! amaya matuf faaliyetlerin sıklet merkezi
ni teşkil eden şehir ve kasabaların imar, yol, 
ve elektrik kanalizasyon ve başta mesken dâ
vaları ile uğraşan, âfetlere karşı tedbirler alan, 
göçmenleri iskân eden faaliyetleri ile Türki-
yemizin en mühim problemlerini halletmeye 
memur İmar ve İskân Bakanlığı ve ona mül
hak bütçeli Toprak ve İskân Genel Md. ile İl
ler Bankası ve Emlâk Kredi Bankası hakkın
daki genel görüş ve temennilerimizi Adalet Par
tisi Cumhuriyet Senatosu grupu adına arzct-
mek istiyoruz. 

İnşa sahasının haysiyetine uygun yaşama
yı temin etmek ödevi Devlete mevdudur. Ob
jektif alanda, haysiyetli yaşamanın asgari öl
çüsü, barınmada, mesken dâvasında kendisini 
gösterir ve bu problemi halleden memleket
ler ileri memleketler olarak tanınırlar. Biz, 
senelerin harb felâketlerine mâruz bir mille
tin evlâtları olarak, iktisadi kalkınma çaba
ları içinde bu problemleri halletmek üzere 
bir mücadele içinde bulunuyor ve maalesef mev
cut iktisadi durumumuz dolayısiyle bu prob
lemleri, umumi çerçevesi içinde, her sene % 3 
nisbetiııde artan nüfusumuz ihtiyacını karşı-
lıyamadan, ancak % 10 nisbetinde bile hallede-
memiş bulunuyoruz. 

Sayın üyeler. 
Memleketimizin iktisadi, sınai ve ticari ve 

sosyal gelişmesine muvazi olarak, kurulan ikti
sadi ve sınai merkezlerine ve şehirlere kendi
liğinden sürüklenen vatandaş toplulukları, iş 
çevrelerinde, insan olmanın <en tabiî ve ihtiyacı 
olan meskeni, çalıştıkları müessese veya bulun
dukları beldede bulamayınca veya fahiş bir 
mertebeye varan kiraları karsıhyamayınca, veya 
Devlet olarak 'hükümetler olarak, aziz vatandaş
larımız, gecekondu sakini olmaya mahkûm kar
deşlerimize insan haysiyetine uygun olacak as
gari belediye hizmetleri ve konutu götürcmecli-
ğimiız takdirde, ihtıyaıcın zioıiadığı, sosyal ya
şamanın tabiî icabı mesken gecekondu denen 
dhjektif realite olarak meydana çıkacaktır. 

Sayın bakanlık ve Hükümet maalesef bu 
büyük sosyal problemin hallini, vaz'ettiği 35 
milyon liralık yatırım bütçesi ile, ancak ucun
dan tutmak yoluna tevessül etmiştir, 
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Yüce Heyetinize bu dar çerçeve içinde ba

kanlıkça neler yapılacağını sıralamak isterim. 
İslahı kabil gecekonduların ıslahı için, mal

zeme, teknik ve âmme tesisleri yardımı. 
Tasfiye edilebilecekler için halk konutları 

yapımı ile, 
Buna paralel olarak gerek tasfiye ve ge

rekse gecekondu yapımının önlenmesi amaciyle 
nüve meskenler için arsaların alınması. 

Âmme tesislerinin yapılması ve uygulana
cak olan evini kendi yapana yardım için inşa 
kredisi. 

Sadece 35 milyon lira ve yukarda tadâdedi-
len ve halli icabedeıı yüzlerce problem. 

Acık ; konuşmalıyız. Samimî olmalıyız. Yu
karıda arz edilen meselelerin hallinin bu cılız 
tahsisatla halledilemiyeccğini kabul etmeliyiz, 
Ve bilmeliyiz ki, bu dâva bu bütçe çerçevele
ri içinde ancak 50 sene 100 sene sonra bile hal-
ledilemiyecektir. 
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sa bir süre içinde olmamakla beraber, konut 
dâvası halledilebilir kanıssındayız. 

Muhterem arkadaşlarını. 
31 . 1'2 . 19612 tarihine kadar, sosyal hayatın 

tabiî bir neticesi olarak teşekkül etmiş bulu
nan gecekonduların, Yüce Meclislerce kabul 
edilen, 327 sayılı Kanunla kaibul edilen müey
yidelerine göre, ihtiyacı olan yerlere belediye 
hizmetlerini götürmek vecibesini yüklemiş bu
lunuyor. Bu kanunun neşrinden 4 .ay gibi bir 
müddet geçtiği halde, İstanbul Ankara gibi şe
hirlerde gecekondu hudutlarının belediyelerce 
tesbiti ve İmar ve İskân Bakanlığınca tasdik 
edilmesi muamelesi ikmal edilemediğinden, ge
cekonduların en tabiî ihtiyacı ve hakkı olan 
belediye hizmetleri götürmek mümkün olamı
yor. 

Mor'i kanun icabını, bilhassa İstanbul'da 
belediye teşkilâtının en yüksek makamlarını 
işgal eden zevat tarafından,- belediyeye taşı
lı ılması güç bir malî ve iş gücü külfeti tahmil 
eder, mülâhazasiyle geciktirilmelerini, vazife 
ve vatandaşlık anlayış ve sorumluluğu ile ka
bili telif bulamıyoruz. 

ıSaym üyeler. Gecekonduların ünite olarak 
adedi bugün 400 000 kadar.olup her sene % 20 
artış kabul edilmek şartiyle on sene sonra 8O0 000 
aded gecekondunun var olabileceğini düşünmek 
mecburiyetindeyiz. 

'Kısaca diyebiliriz ki, bu problemin halli 
için hükümetlerce kesin, rasyonel tedbirler al
malıyız. Aksi taktirde plândaki mevcut ted-
ıbirlerle ve bütçelere konacak kifayetsiz tahsi
satlarla, bu konu asla halledilemiyecek ve bu 
dert bütün Türklüğü üzmekte devam edecek
tir. 

Muhterem arkadaşlarını. 
Mesken dâvasının diğer bir yönü, şehir, ka

saba ve köy konutları meselesidir. 
Bunların eskime, kullanışlarını kaybetme, 

her sene artan % 3 nüfusun ihtiyacının karşı
lanması için, verilen istatistik! malûmata göre 
şehir ve kasabalarda 150 000 ve köylerimizde 
70 000 konut ünitesine ihtiyaç olduğunu düşü
nürsek durumun fecaatini daha iyi anlarız. 

•Muhterem heyetinize bu ihtiyacın karşılan
ması çabasında, İmar Bakanlığınca girişilen te
şebbüsler neticesinde, 1961 den beri, plansızlık, 
idaresizlik ve kırtasiyecilik neticesinde, 2,5 se-

3 ncü Koalisyon Hükümet Programında Sa
yın Başbakan İsmet İnönü'nün konut hak
kındaki görüş şudur diyorlardı. Böylelikle özel 
sektör yatırımlarının hâlâ en çok ilgi- göster
diği bina yapımında özellikle lüks konut yapı
mından çekinmeliyiz. «Bir yandan lüks konut 
yapımının azalmasını sağlayıcı tedbirler ali
ninken, !bir yandan da dar gelirlilerin konut 
ihtiyacına öncelik verilerek, sosyal konut ya
pının plândaki çerçeve içinde hızlandırılmasına, 
kendi evlini kendi yapana yardım sisteminin 
şehir ve köylerde geniş ölçüde uygulanmasın
da çalışılacaktır.» demektedirler. 

Görülüyor ki, hassaten memleketin konut 
dâvasında büyük yatırımlar yapan özel sek
törün bu faaliyetine engel olunmak istenmek
tedir. Hudutlarının tâyin ve tesbiti müşkül olan 
lüks konıjıt, halk konutu fikrini ortaya atmak 
suretiyle j-özel sektör yatırımları ürkütülmek is
tenmektedir. Böylece derpiş edilecek yeni vergi
ler ve kaldırılacak muafiyetlerle bu dâva tam 
bir çıkmaza sokacaklardır. Halbuki bu fikrin 
tam aksine, Özel sermayenin vergi gibi güm
rük gibi inşaat sistemlerinde standardizasyon 
nret odlarının teşmili gibi, teknik yardım ve 
muafiyetlerle, ancak konut probleminin halle
dilebileceğine inanmalıyız. Münferit bina yapı
mı için teşvik edici kanunlar getirmeliyiz. Bu 
şartlarla ancak Türkiye'mizin, yine ele pek ki-
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ne zarfında 40 milyon lira sariliyle 844 ünite 
konut inşa edilmiş ve muhtelif vilâyetlerde sos
yal konut için arsa satmalmmış olduğunu bil
dirmek isteriz. 

Yukarda mâruz 150 000 ünite inşaatın fi
nansman ve tahakkuk müddeti için de (yol, su, 
kanalizasyon elektrik tesisleri ile) 40 milyar 
T. D sına ve ''() sene gibi bir müddete ihtiyaç 
olacağını belirtirsek işin büyüklüğü anlaşılmış 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Hakanlık olarak konut yapımına destek olan 

mali kaynaklardan biri de Emlâk ve Kredi Ban
kasıdır. Yüksek malûmlarıdır ki, yapı veya ye
ni konut satınalmak istiyen vatandaşlarımıza, 
yatırılan 10 bin lirayı kıymetlendirerek, 1,5 
sene sonra 40 bin liraya kadar inşaat kredisi 
temin edilebilmektedir. Ancak, bankanın bugün 
bulunduğu malî yetersizlik, vatandaşa ve dar 
gelirliye en büyük bir destek olan bu müesse
seyi. fonksiyonunu lâyikiyle başarmasına imkân 
verememekte ve hanika. 'taaihhültlerini geciktir
mektedir. Bu bankanın İşçi Sigortaları Kuru
mu ile teşriki mesai ederek, işçi kardeşlerimizin 
kurdukları mesken kooperatiflerine yapmakta 
bulunduğu müspet yardımı kıvançla izlemekte
yiz. 

l>u banka hakkındaki tenkidleriuıiz şunlar
dır : Banka borç olarak verdiği paralardan faiz 
alırken, vatandaşın ilk yatırdığı paraya faiz 
vermemekle vatandaşı mağdur eden ve dolayı-
siyle haksız bir iktisapta bulunacak garip bir 
durumun ihdasına imkân vermektedir. Banka 
bankacılık ve konut kredisi verme fonksiyonu 
meyanmda bir inşaat ve taahhüt şirketi kur
mak ve bu yolda sermayesine büyük zarar ve
ren lüks konut inşasına tevessül etmiş bulun
maktadır. Ataköy'de inşa edilip halen müşteri 
bulamıyan inşaat, bankanın asli vazifesi olan 
yapı tasarrufu kredisini teinin imkânlarını azalt
mıştır. 'Bankanın bugünkü, mevcut para duru
muna göre, gerek yapı tasarrufu mudilerine, 
gerek işçi inşaat kooperatiflerine yapılacak ve 
mukaveleye bağlanan işlere ait mesken kredi
lerini teinine imkânı kalmamış gibidir. 19(54 yı
lında eğer bankaya Hükümetçe bir yardım ya
pılmazsa, banka taahhütlerini en az 250 000 000 
lira noksanla yapmak mecburiyetinde kalacak
tır. 
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Bu çok faideli bankanın, bugünkü güç du

rumunun Hükümetçe halledilmesini ve serma
yesinin kısa bir zamanda bir milyara yükseltil
mesi icabedeceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, sermayesi ile ka
nuni gelirleri ve Devlet yardımları ve yatırım
ları, çerçevesinde, kasaba ve şehirlerin içme 
suyu, kanalizasyon, mezbaha, halihazır harita 
ve imar plânlarını tahakkuk ettiren İller Ban
kasının çaliişmalıarını takdirle karşılıyoruz. Gö
nül arzu ediyor ki, bu bankanın imkânları ge
nişletilsin ve hizmetler daha kesif bir şekilde 
teşekkül edebilsin. Ikına göre belediyelerin bu 
bankaya borçlarını zamanında ödemeleri, Dev
let olarak bankaya yapılan ikraz yardımlarının 
artırılması, ve yeni döviz kuruna göre, işbu ban
kanın reeskont kredisinin n i si) et tahtında artı
rılmasının faideli olacağı kanaatindeyiz. Top
rak ve İskân Genel Müdürlüğünce yapılan hiz
metler çalışma programları çerçevesi içinde büt
çeye bağlı olarak tahakkuk ettirilmeye çalışıl
maktadır. Ancak yine söylemek istiyoruz ki, 
bu Genel Müdürlüğe verilen tahsisat yapılması 
icabeden işe nazaran azdır. Dolayısiyle hizmet 
bu yönden aksamaktadır. Bu duruma görede 
gerek memleket içi göçler ve gerekse memleket 
dışı göçler dolayısiyle yvv değiştiren vatandaş
larımıza lâyi'k oldukları alâka ve ihtimam göste-
rilememektedir. Alıştıkları muhit ve hava şart
lan ve yaşama usulleri kaale alınmadan yapı
lan yerleşmeler, arzu edilmiyen intibaksızlık 
ve anlaşmazlıkların doğmasına, sebebolmakta-
dırlar. Âfetlerin önlenmesi için uygulanan ka
nuna göre çıkarılan talimatname kanunun özü
ne uymamakta, âfetlere zamanında ve müessir 
bir şekidle faideli olunamamaktadır. 

.Muhterem arkadaşlarım, bu bakanlığı yakî-
nen ilgilendiren konulardan biri de, teknik "per
soneli ilgilendiren İmar Kanunu nizamnamesi 
ve talimatnameleridir. Konut dâvasının özel 
sektör yönünden sevk ve idare eden şüphe yok 
ki, mühendis ve mimarlarımı/dır. liu fedakâr 
arkadaşlarımız, dedelerinden tevarüs ettikleri 
yaratıcı fikri imkânlarını kısıtlayan rijit kural
ların tesiri altında Sinanlara, Kasımağalara kı
yasla iyi eserler vermememekte bilhassa kırtasiye
cilik ve savsakla.yıcı muameler yüzünden ruhsat 
muameleleri geciktirilmekte, netice olarak mil
lî gelir ve vergi imkânları azaltılmakta, vatan
daş büyük zararlara, uğramaktadır. Bundan 
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evvelki bütçe konuşmalarında arz etmiştik. Mi
marlık meslekî takyitler ve smırlandırılmalarla 
tereddiye uğramaktadır. Mimar âdeta bir oto
mat halini almakta, yaratma kudretinden mah
rum. bırakılmaktadırlar. Şu teklifi cesaretle ve 
inançla arz ediyoruz. Mimar ve mühendis, bü
tün kanun ve nizamları bilir, meslekinin aşığı
dır, vesayete ihtiyacı yoktur. İmar plânı hudut
ları içinde yaptığı projenin beldenin ve yurdun 
faidesine uygun olduğuna emindir. Binaenaleyh 
hazırladığı projesinin İmar Kanununun 4 ncü 
maddesi mucibince belediyelerde bu işlerle meş
eni meslektaşına ve bâzı ahvalde avukatlara tas
dik ettirilmesine ihtiyacı yoktur. Zira şeref
li mimar ve mühendis yetkilerine ve sorumlu
luklarına müdriktir. Meslek şeref ve haysiyeti
ni asla ihlâl etmez, tşte bu anlam içinde Türk 
mühendis ve mimarını muasır Avrupa meslek-
daşları seviyesine çıkmasına imkân verebilecek 
metot budur. Bunun tatbikini mutlaka istiyo
ruz. , 

Sayın arkadaşlarım, imar mevzuatındaki 
maddelerinin inşa faaliyetini köstekliyen, vatan
daş haklarına nakîsalar getiren, keyfî birtakım 
tasarruf ve baskılara imkân veren, böylece mev
zuatı tatbik edenlere, işlerinin gördürülmesi ba
hasına, maddi imkânlar sağlıyan ve bâzı hüküm
leri Anayasa kurallarına aykırı ulan mevzuatın 
boşlııklarımn bir an evvel doldurulması zamanı 
gelmiş ve hattâ geçmiştir. İdarenin vatandaşın 
hizmetinde olduğu fikrinin benimsenmesi kaçı
nılmaz bir mütearife olması lâzımgcldiğine kaa-
ni bulunmaktayız. Memur olan meslektaşlarımı
zın kalkınma çabası içinde, huzur içinde çalış
malarının temini amacımızdır. Yevmiye tali
matnamesinde yapılacak tadillerle teknik ele
manı dairesine daha sağlam esaslarla bağlı gör
mek ve onun istikbalinin teminat altına alınma
sını temin etmek grupumuzuu bir görüşüdür. 
Keyfî tâyin ve nakillerin durdurulması, bilhas
sa teknik vasfa haiz idarelerin başına mutlak su
rette idareci bir teknik elemanın tâyini zarureti 
esasen îmar Kanunu hükümleri çerçevesindedir. 
Şu hususu da arz etmek isteriz ki, gazetelerde 
bir münakaşa konusu olan İstanbul Belediyesi 
İmar Müdürünün bir avukat olması hususunu 
yukarda mâruz kanuni mevzuat ve Mimar ve 
Mühendis Odalarının kesin görüşüne muvazi ola
rak asla tasvibetmiyor ve bu keyfiyeti mühen
dislik ve mimarlık camiasını en hafif tâbir ile 
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bir küçük görme sayıyor ve bu hususun süratle 
tashihini Hükümet ve Bakandan mutlak talebe-
diyoruz. Bu meyanda birtakım keyfî, usulsüz 
tâyinlerin önlenmesi için bütün belediyelerin-
imar ve plânlama müdürlerinin tâyini hususunu 
yine Bayındırlık Bakanlığı tastikıne bağlı be
lediyeler fen işleri müdürlükleri gibi İmar ve 
İskân Bakanlığına bağlanmasını mutlak bir ihti-
yacolarak görüyoruz. Yukarıda sözü geçen İs
tanbul İmar Müdür Vekili hakkında insaf ve 
müsamaha, ölçüleri içinde şu hususu, da arz et 
ıııek isteriz. 

İstanbul İmar Müdürlüğü makamı kelimenin 
anlamı için imar plânlarını tanzim, tadil gibi 
teknik işleri tedvir eden bir daire değildir. Bu
rası; İmar Kanununun 4 ncü maddesinin tâyin 
ettiği ruhsat itasını temin eden ve verilen pro
jelen tasdik ve mahallerinde kontrol edip, İmar 
Kanunu, nizamnamesi ve talimatnamesini tat
bik ve murakabe eden ve bunlarda yanlış, anlaş
mazlıklar halinde, hukukî mütalâa serd etmek 
suretiyle yönetimi kolaylaştıran bir dairedir. İş
te böyle bu dairenin başına hukukî nasyonu 
olan bir mimar veya mühendisin tâyini elbette 
ki, uygun düşerdi. 

Ancak yukarıda da arz ettiğimiz gibi bir ruh
sat müdürlüğü niteliğinden öteye gitmeyip bir 
plân tatbikatını hukukî çerçevesi içinde yapma 
ödevinin bir hukucuya muvakkaten verilmesinin 
mahzurlu olmakla beraber şimdilik bir muvaze
nesizlik meydana getirmediğini, imar mevzuatı
mızdaki mevcut boşluklarda tatbikî içtihatların 
imar müdürlüğü kararlariyle teşekkül edebilme
si bakımından da fayda sağladığını biliyoruz, 
fakat mezkûr tâyini kanuni mesnetten mahrum, 
meslek ve ihtisas anlayışına aykırı buluyoruz. 

Muhterem arkadşalarım, yüksek malûmları
dır ki, şehir ve kasabaların imar plânı tanzimin
de, İmar ve İskân Bakanlığı İller Bankasının 
yardımı ile, müessir olmaktadır. Ve bu plânların 
hazırlanmasını temin etmektedir. Büyük şehir
lerimizin, bu normal yolu bırakıp, kendi bele
diye çevrelerinde plânlama ve imar müdürleri 
ve kadrolarını teşkil ederek bizzat bu plânları 
hazırlamak istemektedirler. Fakat pek hazindir 
ki, meselâ İstanbul Belediyesi kuruluşundan 
bugüne kadar 250 milyon liraya yakın para sarf 
ettiği halde elinde beldeyi nizamlıyan bir nâzım 
plânına kavuşamamıştır. Ve bu gidişle seneler
ce bu gayesine erişemiyeeektir, 
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Bu mahzurları önlemek, siyasi şahsi, speküla

tif menfaat baskıları altında mezkûr plânlama 
faaliyetlerini kurtarmak amacı ile bu işlerin 
imar ve İskân Bakanlığınca filhal ele alınması 
şayanı tavsiye ve temennidir. 

Sayın senatörler, Türk yurdunun ve aziz 
Türk Milletinin gözbebeği, ilim, irfan, sanat, ti
caret ve turizm merkezi, bütçe gelirlerinin yüz
de 45 ini temin eden muazzam kaynak, güzel is
tanbul şehri esefle kaydedilmek icabeder ki, 
Hükümet tarafından ihmal edilmekte, dertleri 
ile de alâkadar olunamamakta..ve muhtaç olduğu 
yardıma kavuşamamaktadır. 

450 milyon liraya yakın borçla, kendisinden 
büyük hizmetler beklenen turistleri ağırlaması 
istenen, Anadolu'dan gelen, hastaları tedavi et
mesi arzu edilen, bütün Türk gençliğinin yüksek 
tahsilinde yardımcı hizmetleri sağlıyan, liman ve 
istasyonlarının yükünü çeken bu beldenin ken
di imkânlariyle yol, su kanalizasyon, imar ve 
iskânını temin etmesine imkân yoktur. Bu bel
deye mutlak Devlet elinin uzatılması şarttır. 
Maddi destek elzemdir. Her sene 25 milyon lira
lık nakdî yardım bu sene % 10 bütçe artışına 
rağmen 20 milyona indirilmiştir. Bu tutum, 
istanbul'u kendi kaderine terk etmekten başka 
bir şey değildir, istanbullu bu kayıtsızlığı esef 
ve üzüntü ile izlemekte ve demlenmektedir, is
tanbul'un muhtaç olduğu maddi imkânlarını ar
tıracak kanuni müeyyidelerin getirilmesini ona 
her davranışında yardımcı olunmasını, nakdî 
yardımın hiç olmazsa 50 milyon liraya çıkarılma
sını şayanı tavsiye ve temenni addetmekteyiz. 
Gönül arzu ediyor ki, istanbul bir Devlet şeh
ri addedilsin, onun ihtiyaçları Devlet bütçesin
den karşılansın ve belde dünya çapındaki eşsiz 
şöhretine lâyık olarak güzelliğine, temizliğine 
ve bir şehir olmanın bütün icaplarına kavuş
turulsun ve böylece özlenen turizm metropolü 
olsun. 

Sayın üyeler, sözlerime son verirken imar 
ve Iskan Bakanlığı bütçesinin, milletimiz ve 
memleketimiz için hayırlı olmasını diler, mes
lektaşım Sayın Bakandan, kendisinin ve Sayın 
Hükümetin icraatına faideli «olacak samimî ten-
kid ve temennilerimizi, aziz milletimiz ve yur
dumuza nafi olur mülâhazasiyle serdettiğimizi 
bilerek, dikkate almasını diler, başına yeni geç
tiği Bakanlıkta meslektaşlarımız ve Bakanlık 
erkânı ile birlikte başarıya ulaşmasını A. P. 
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Cumhuriyet Senatosu Grupu adına temenni 
eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Ali Demir, 
YENİ TÜRKİYE PARTİSİ SENATO GRU

PU ADINA MEHEMT ALI DEMlR (Tunceli) 
— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, Sa
yın Bakan ve muhterem bakanlık erkânı; 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına 
imar ve iskân Bakanlığının ]964 yılı bütçesi 
üzerinde görüşlerimizi arz ederken mensubu 
bulunduğum partinin Senato grupu adına he
pinizi en derin saygılarımla selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; bütçesi görüşülen bu 
bakanlığın kuruluş gayesi ve gördüğü hizmet 
bakımından halen mevcut bakanlıklar arasında 
ayrı bir mevkiye sahip bulunmaktadır. Hükü
met programlarında imar - iskân Bakanlığına 
verilen değer yanında, bütçesine konulan tahsi
satla tezat teşkil ettiği de gözden kaçmamakta
dır. 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu olarak 
diyoruz ki, 30 milyon Türk vatandaşını yakın
dan ilgilendiren bu bakanlığın çalışmalarında 
gerçeklere uygun bir istikamet verebilmesi için 
ancak muhtacolduğu kanunlar çıkarılmalı ve 
bugün için hizmetleri köstekliyen mevzuat ve 
kanunlara da son verilmelidir. Aksi vâridolduk-
ça Hükümet programlarında yapılacağı vâdedi-
len hususlar tasavvur hududu içinde kalmaya 
mahkûmdur. 

Muhterem arkadaşlar; istikbaldeki nüfus 
artışı da hesaba katılmak suretiyle Bakanlığın 
bünyesinde bulunan teşekküllerin normalin üs
tünde bir vazife yapabilmesi için ne kadar para 
ve zamana ihtiyacolduğu kesin olarak ortaya 
konulmalıdır, öyle ki; Devlet Plânlama Teşki
lâtı da bu Bakanlığa gereken ışığı tutmamış, 
sadece bâzı temenni ve tavsiyelerde bulunmuş
tur. Paradan, elemandan, ihtiyaca cevap vere
cek mevzuat ve kanunlardan yoksun, bir bakan
lık, plânlamanın ön gördüğü hususları bilmem 
ki, hangi imkânlarla gerçekleştirebilecektir? 

Vekâlet bünyesinde bulunan Umum Müdür
lük ve daire reislikleri hakkındaki görüş ve dü
şüncelerimize gelince : Plânlama ve imar Genel 
Müdürlüğü görevleri arasında mütalâa edilen 
şehir, kasaba ve köylerin imar plânlarının ha
zırlama konusundaki bugünkü çalışmaları ye
tersiz görmekteyiz. Peşinen şunu da grup olarak 
belirtmek isteriz ki, bu yetersizlik mevcut ele-
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manlarm, gerekli malzemenin noksanlığından yıl
lık tahsisatın kifayetsizliğinden ve en son olarak 
ilgili müesseselerde koordine bir çalışma yapıl
madığından ileri geldiğine inanmaktyaız. Bura
da şu hususu da bir cümleyle deyinmek isteriz : 
Dar sahalara daha fazla nüfusu sığdırmak, be
lediye hizmetlerinin ifasını kolaylaştırmak, ar
saları değerlendirmek amaciyle şehir imar plân
ları yapılırken, bunları göz önünde bulundur
makta fayda mülâhaza etmekteyiz. Birkaç cüm
le ile de, köylerimizin mesken durumlarına te
mas etmek isterim. Köylerimizin mesken duru
mu plânda şöyle yer almaktadır : 

«Köyler için belirtilen taleplere bir karşılık 
aramak zorundayız. Bu bakımdan köy mesken
leri dairesinin ancak tek yönlü araştırmalara 
dayanan uzun vadeli bir program içinde çözüm
lenebilir.» denmektedir. Bu görüşün taşıdığı 
mânâ memleketin efendisi olarak ifade edilen 
köylüyü belli olmıyan bir süre daha kendi ka
derine terk etmektedir. 20 nci yüzyılın medeni
yet hem de feza asrında dünya milletleri feza
daki yıldızlar üzerinde iskân yarışma giriştik
leri bir zamanda köylerimizin bugünkü mesken 
durumu, kelimenin tam mânasiyle feci ve feci 
olduğu kadar da acıdır. Birçok bölgelerde ve 
özellikle Doğu ve Güney - Doğu Anadolu böl
gesinde yaşıyan vatandaşlarımızın büyük bir 
kısmı tabiat kuvvetleri tarafından meydana ge
len veya eski çağlardaki insanların mesken ola
rak inşa ettikleri toprakaltı yerlerde, bütün aile 
efratları ve hayvanlariyle birlikte yaşadıkları 
bir gerçektir. İşte bu gerçeklerin üzerine eğil
mek lâzımdır. Bu gerçeklerin üzerine eğilip 
eğilmemek zamanının gelip gelmediği konusun
da Hükümetin kanaatini öğrenmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; Bakanlığın bünyesin
de halli gereken önemli problemlerden biri de, 
benden evvel grupları adına konuşan sayın ha
tiplerin değindikleri gecekondu meselesidir. Ra
porda belirtildiği üzere gecekonduların bugün 
miktarı 240 bin. 1970 yılında sayısı 700 bine 
yaklaşacağı gerçekleşir ise, o vakit problemin 
azameti ve burada yaşıyacak vatandaşların se
faletini şimdiden düşünmek lâzımdır. 

Sosyal problem halini alan gecekonduların, 
köylerden şehirlere akını devamı, buna paralel 
olarak gece'kondu yapımı devam ederken, kuru 
kanunlarla, plânın ideal birlik olmaktan öteye 
geçemiyen ifadeleriyle halledileceğine inanmı-
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yoruz. Köydeki hayat ile şehirdeki hayat ara
sındaki uçurum, köyün aleyhine derinleştikçe 
büyük şehirlere doğru akm devanı edecektir. 
Köylerimizdeki açık ve gizli işsizlik yenilmedik-
çe bu göçün önüne geçilemiyecektir. Köy ve 
toplumun kalkınmasına girişilmeden köy ve 
köylüye gereken değer verilmedikçe gecekondu 
problemi de çözümlenmiyecektir. Ecdat hatı
raları ile dolu asırlık yurtlarını, yuvalarını, 
topraklarını her türlü mânevi bağlarını terk 
edenler ve bu terk etmenin nedenleri üzerinde 
durmak, hem de çok durmak lâzımdır. Bu mes-
'ken yapımını doğuran âmiller giderilmezse bir 
gün sosyal bünyemizde, Karma Bütçe Komis
yonunda Sayın Bakanın da değindikleri gibi bir 
yara açalbilir ve sosyal bünyemizi zedeliyebilir. 

Bu acı hakikatler karşısında bölge plânlama 
tatbikatına hızla geçilmelidir. Belki o vakit 
bölgeler arasında sosyal farklar izale edilmiş 
olacaktır. Bu arada bölge plânlamasında böl
genin bünyesine uygun endüstriyel gelişmelere 
yer verilmelidir. İmar ve İskân Bakanlığı yö
nünden bölge plânlamaları üzerindeki çalışma
ların iddia edildiği önemle ele alınmadığını üzün
tü ile kaydetmek isteriz. Bu üzüntümüzü, şu 
hususa bir cümle ile değinmekle de, Bakanlı
ğın dikkatini çekmekte fayda mülâhaza etmek
teyiz. Raporun 9 ncu sayfasında yatırımlar kıs
mında «Doğu ve Güneydoğu Bölgesi plânlaması 
için 1963 bütçesine 100 bin ve 1964 bütçesine de 
280 bin lira konulmuştur ki, bu iki bölgedeki 
her köye isabet eden paranın miktarı 400 lira 
kadardır. Bu rakam gösteriyor ki, az gelişmiş 
bölgelerin kalkınması için konan para iğne ile 
kuyu kazmaya benzemektedir. 

Bugün için mes'ken dâvamızın hallinde as
gari 10 milyar liraya ihtiyaç bulunduğu gerçeği 
karşısında tek çıkar yol, herkesin mesken yapı
mına imkân kazandırmaktadır. Büyük hizmeti 
dokunacağına inandığımız Menken Kanununun 
halen Parlâmentodan çıkmadığını üzüntü ile 
ifade etmek isteriz. 

Bu Bakanlığın bünyesinde yer alan diğer 
bir daire reisliği de memleketimizin her an mâ
ruz kaldığı zelzele, yer kaymaları ve bunların 
dışında yangın, su baskınları ve çeşitli tabiat 
âfetlerinin vukuu ânında yapılacak yardım ve 
alınacak tedbirlerdir. Vazifelilerin, âfetler zu
hur etmeden önce her yönden hazırlıklı olma
ları şarttır. Fakat geçen yıllarda olduğu gibi, 
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bu bütçe yılında da bütçeye konan tahsisatı ih
tiyaca eevap verecek durumda görmüyoruz. 

«Raporun 16 ncı sayfası 1 ııci paragrafında 
da aynen şöyle denilmektedir. «1 Haziran 1962 
tarihinden önce kararnamelere alındığı hakle 
henüz ele alınmamış olan 5 922 aileye nakdî 
yardım olarak 70 milyon ve 1963 yılında meyda
na gelmiş bulunan çeşitli âfetler için 6 213 aile
ye tahminen 80 milyon liralık mesken yapımı
na ihtiyaç duyulmaktadır. Buna mukabil 1964 
bütçesine konan tahsisatla ancak, 3 biti ailenin 
arzusu yerine getirilecek ve 9 bin aile bu yar
dımın dışında bırakılmakla kendi hallerine terk 
edil m iş olacaklardır. 

Toprak iskân Umum Müdürlüğü üzerindeki 
görüş ve düşüncelerimize gelince : Bu Umum 
Müdürlük Bakanlığın içerisinde işgal ettiği yer 
ve gördüğü vazife itibariyle hususi bir değer ta
şımaktadır. Gayet ulvî bir gaye ile kurulan ay
nı gayeye hizmet eden bu Umum Müdürlükte de 
eleman yokluğu, bağlayıcı kanun ve mevzuat
ların mevcudiyeti .tahsisat yetersizliği gibi se
bepler yüzünden görevini * istenilen ve arzula
nan bir şekilde yapamadığının üzüntüsü içinde 
bulunduğuna kaaniiz. Gayesi çiftçiyi toprak
landırmak, topraklandırdıktan sonra da, işlet
me haline getirilmesi için de donatılması lâzım
dır. Kuruluş tarihlerinden bugüne kadar dün 
olduğu gibi, bugün de bu maksatla bütçeye ko
nan tahsisatla çiftçiyi topraklandırma konusun
da tahakkuku zor hattâ muhal bir mahiyet arz 
etmektedir. Burada dikkati çekmek istediğimiz 
bir husus çiftçiyi topraklandırmak gayesiyle 
meraların dağıtılmasını, hayvancılığımızın inki
şafı aleyhine bir işlem olarak görmekteyiz. 

Meraların dağıtılmasında Tarım Bakanlığı 
ile koordine bir çalışmanın yapılması zaruretine 
inanıyoruz. Yine kadastrosu yapılmıyan bir böl
gede toprak tevzii yapılmasının birçok vatan
daşları uzun yıllar Devlet kapısında süründür
düğü de bir gerçektir. Ayrıca Hazineye ait veyn 
kamulaştJırm'a yoliyle temin olunan arazinin, 
gayrâmuayyen üniteler halinde dağıtılması, İh
tiyacı karşılamaktan uzaktır. Yetersiz verilen 
işletme kredilerinin ıbüyük bir kısmı da hetoa 
olup gitmektedir. Toprak dağıtımnnda dönüm 
fazlalığı değil, dönümden alınacak verimi artır
ma, çareleri aranmalı ve meraların dağıtıma dur-
durulmamaİKİır. Büyük kısmı tapusuz, mevcut
ları da hukukî kıymetlerini kaybettiği düşünü-

0 :2 
sahipleri niı lıirse toprak sahiplerinin, kaderinin birkaç 

ehlivukufa bağlanması! ne derece 'doğru olabilir. 
İva mu! artırmada sınırlar hassasiyetle çizilmeli. 
her çeşit tesâr ve nüfuzdan uzakta bulundurul
malıdır. 

Burada şu iki temenninin yerine getirilme
sine ve üzerimle 'durulmasında Y. T. P. Grupu 
olarak zaruret görmekte ve fayda mülâhaza et
mekteyiz. 1938 yılında tç. ve Batı-Anadolu vi
lâyetlerimizden bâzılaımda mecburi iskâna tâ
bi tutulan ve 1946 senesinde ikinci bir karar1 a 
tekrar yerlerine dönmelerine müsaade edilen 
binlerce vatandaş henüz biV meskene kavuştu
rulmadığı gibi, ata yadigârı arazilerine dahi 
sahibolamamışlardır. Bu durumda olalı ve Tun
celi Vilâyeti hudutları dâhilinde mevcut vatan
daşın sayısı iki binin üzerindedir. Ydl'ardanberi 
mağdur durumda bırakılan <bu ve bunların du
rumunda olan vatandaşların mağduriyetlerine,. 
ıstıraplarına artclv 'bir son verilmesini İktidar 
Hükümetinden bekliyoruz. 

İkinci hususa gelince: Bütün geçimini yal
nız ve yalnız hayvancılığa bağlayan, bilitıım-
yen tarihlerden beri bâzı yollardan faydalan
mak suretiyle hayvancılığımızın gelişmesine: 
yardım edenlerin ellerinde mevcut meraların 
alınıp, ekim sahası olarak vatandaşlara dağıtıl
ması ve hayvancılıkla asla ilgisi olmayan kim
selere şu veya bu sebepler dohıyısiyle verilıvuk 
suretiyle mağdur kılınmalarıdır. Meraların da-
ğıtılışmda vazifeli 'bölge komisyonları, her 
türlü baskıdan, ve tesirden uzaikta bırakılmalı
dır. 

Yerilecek kararları girişilen tahkikatı hayvan
cılığımızın gelişmesini zedeler mahiyette olma
malıdır. Verilecek her kararın bu millî serve
timizi ne derece yok edeceğini ve büyük vatanda,'} 
kütlesinin ne uisbette mağdur ve geçimlerini ze-
de^r mahiyette olmadığı bilinmeli ve bu husus
ta çok dikkatli davranılmalıdır. 

Muhterem ar'kadaşlar; bu müdürlük de halen 
iptidai bir tarzda arazide yaptığı çalışma duru
mundan kurtarılmalıdır. Gayrimüsait şartlar 
altında arazide çalışan tevzi komisyonu eleman
larının hayat seviyelerini yükseltecek malî ted 
'birlerin de alınması şarttın'. Bu Bakanlığın bün
yesinde vazife gören Bınlâk Kredi ve İller Ban
kasının hizmetleri hususunda görüş ve temenni
lerimize gelince ; 
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kurulan 17 seneye yakın bir tarihe sahibo'an 
bu müessese, uzun yıllar fonksiyonunu mükem
mel bir şekilde başarmış, memleketimizin ima iv. 
ve vatandaşlarımızın ev sahibi olmaları husu
sunda büyük hizmetleri görülmüştür. Bu bü
yük hizmetleri yanında bâzı yıllarda kuruluş 
gayesinden uzaklaştığı da 'bir gerçektir. IIc-
mV, toprak altından, toprak üstüne çıkma im
kânlarından mahrum bulunan, milyonlarca va
tandaş toprak altında yaşarken, her biri 100-200 
lıin liraya malolan daireler yapmak, lüks apart
manlar inşa a etmek, aynı değerde siteler kur
mak, kuruluş gayesine zıt değil midir1? Asd 
gayesi vatandaşı ucuz m esken edinme imkâ
nına kavuşturmaktır. Birinci derecede fonk
siyonu bu olunca imkânları nisbetinde yurdun 
her köşesinde, özellikle az gelişmiş 'bölgelerde 
çalı.ma yapması", gerekmektedir. Az gelirli va
tandaşların ödeme imkânlarına muvazi bir kre
di politlkasiylo yurdun her tarafında mesken 
dâva.sının tahakkukuna çalışması en büyük ar
zumuzdur. Su hususu da memnuniyetle ifad? 
etmek isteriz ki;'°oanka bir iki yıldanbori çalış
macın bu istikamete yöneltmiştir. Kakat, bu
günkü normal imkânları ile bu düşünüş ve te
mennilerimizi de tahakkuk ettirecek maildi bir 
kudrete sahip değildir. İstenilen hizmetlerin 
i Lasını beklemek, ancak maddi 'kudretin her yıl 
muayyen bir nisbette yapılacak yardımlarla 
ı.ıüiüikün. olabileceğine inanmaktayız. I.nnun 
için bankanın sermayesinin 'artırılması, Mer
kez Bankası: nezdinde kısaltılan imkânlarının 
sağlanması, mahallî olan resmi veya yarı res
mî daire ve müesseselerin uzun vâdeler içindi1 

kullanılacak paralarının bir kısmının bankanın 
merkez ye şubelerine yatırılmasını uygun mü
talâa etmekteyiz. 

İller Bankasına gelince: Hmlâk ve Kredi 
Bankası gibi yurt sathındaki hizmetlerini grup 
olarak takdirle anmaktayız. Belediyelerimizin 
yegâne kaynağı olan İller Bankasının duru
mu da • bugün için memnuniyet verici değildir. 
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İller Bankası her yıl sayıları artan belediyele
rimizin çeşitli hizmetleri ifa etmeleri bakımın
dan talebedilen yardımları yapmaktan yoksun* 
dur. Bâzı belediyelerin âmme hizmetlerini ifa 
etmek şöyle dursun, vazifelilerin maaşlarını 
dahi ödeme gücünden mahrumdurlar. 

Vatandaşlarla yakından ilgisi olan, beledi
yelerimizin, elektrik, içme suyu, kanalizasyon, 
harita ve imar plânlarını yapabilmeleri, ancak 
İller Bankasına her yıl muayyen nispette ya
pılacak yardımlarla müm'küu olacaktır. Yardım 
yapılmadığı takdirde, başlandığı halde yarım 
kalanlar hizmete girmiyeceği gibi, bu medeni 
hizmetleri beki iyen belediyelerimiz de yıllarca 
aynı hizmetten mahrum kalacaktır. 

Bu hizmetlerin ifasına çalışılırken, nüfus 
artışının doğuracağı talepler de göz önünde 
bulundurularak çalışmalar ona göre yapılma
lıdır. Banka alacaklarının tahsili ve ıbelediye 
hizmetlerinin daha kolaylıkla yapılabilmesi ba
kımından Belediye delilleri Kanununun değiş
tirilmesi hususunda teşebbüsleri de memnuni
yeti (i karşılıyoruz. 

Temenni, görüş ve düşüncelerimize burada 
son verirken, bugün bütçesi üzerinde görüşül
mesi yapılan bakanlığın bünyesindeki teşkilâtın 
muhtelif kademelerinde vazife gören ve müspet 
çalışmaları ile anılan sayın bakan, hiç şüphe 
yokki, teşkilâtın bünyesinde neşter vurulacak 
yeri herkesten daha iyi bilmektedir. Bildiği 
bu noktalara vakit geçirmeden, mevcut imkân
lar nisbetinde neşter vurmalıdır. Topyekûn ba
kanlığın çalışmalarını aksatan mevcut kanun 
ve mevzuatların değiştirilmesi cihetine gidil
meli ve en verimli bir şekilde çalışabilir mev
zuat ve kanunları getirmelidirler. 

1%4 yılı bütçesinin hayırlı ve uğurlu* olma
sını temenni eder, Yeni Türkiye Partisi Sena
to grupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Saat 19,30 toplanmak üzere 
oturumu kapat ı yor um. 

Kapanma saati : 17,18 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 19,30 

BAŞKAN — BaskanveMli Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Neşet Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu, aiçıyoram. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/578, C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

B — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı büt
çesinin tümü haıkknda, müzakerelere devam 
ediyoruz. C.H.P. Grupu adına Sayın Sabit >Ko-
ea.beyoğlu, buyurun. 

C.H.P. GRUPU ADINA SABİT KOÖA-
BEYOĞLU (Ankara) — Muhterem Başkan, 
muhterem arkadaşlar, değerli Bakanlık erkânı; 

İmar ve İskân Bakanlığı 1964 imali yılı büt
çe tasarısı üzerindeki görüşleriımizi C.H.P. Se
nato Grupu adına arz ve izaha çalışacağım : 

Anayasanın âmir hükümlerine •muvazi ola
rak Hükümet programında; şehircilik, şehir 
'bölge plânlaması, mesken ihtiyacı konularında 
dar 'gelirli ailelerin ihtiyaçlarını tatmin etmek 
suretiyle 'sosyal mesken politikasını gütmüş-
tür. 

Gecekondu dâvasının da aynı politika ile 
hal yoluna girmiş bulunım'akta olduğuna mem
nuniyetle müşahede etmiekteyiz. 

'Devlet, bütün dünya devletlerinin tatbik et
tiği sistem içerisinde, pilot Ibölge 'çalışmaları ve 
gecekondu mıntafcalliarına sosyal ve modern 
mesken yapmak suretiyle önder olmak istemiş 
ve bu maksatla ilgili bakanlıkla temas edilerek 
bu işi daha verimli bir hale 'getirmek ve iş bir
liği yapılmak suretiyll'e Beş Yıllık [Kalkınma. 
programına uyulmuş 've ta'tbikata geçilmiş ol
duğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 

İmar ve İskân Bakanlığı, mesken politika
sının esaslarını tesbit ye tatbik etmek, yapı 
malzemesi ihtiyacını tesbit ve /tedarikini sağla
mak, topraksız •vatandaşları toprağa kavuş'tur-
mak, hariçten gelecek göçmenleri iskân etmek, 
âfete mâruz kalmış olanlara yardım etmek ve 
gerkli tedbirleri almak şeklindeki vazifeleriyle 
yurt ölçüsünde mühim bir vazife yüklenmiş 
bulunmaktadır. 

Şehirleşmenin 'hızını ve yükünü ayarlıya-
'bilmek, zirai karakterden endüstriyel karakte
re geçişteki düzensizliklerin çözüm yollarını 
gösterebilmek, bölge kaynaklarının devamlı ve 
rasyonel bir şekilde kullanılmasını! belirtmek 
ve sektör faaliyetleri arasındaki koordinasyo
nu temine yararlı olmak amacı ile bölge plân
lama çalışmalları ille iköy, kasaba, şehir imar 
plânlarının tanzimi ve memleket realitelerine 
uygun olan hlö'llge plânlama çalhş m allarının ışığı 
altında faaliyette bulunımjaktadır. Birinci Beş 
Yıllık iKalıkmma plânında derpiş edildiği veç
hile İmar ve İskân Bakanlığı yatırım yapan bü
tün dairelerle, koordinasyon halinde proje, 
kontrol, bina ihtiyacı programlarının, hazır
lanmasında yapı malzemesinin standardizasyo-
nu maliyetlerinin düşürülmesi işlerinde ranta-
biliteyi sağl'ıyacafc şekilde ve yukarda arz e,y-
1 ediğimiz gibi koordinasyon 'halinde kalkınma
ya devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dar gelirli ailelere mesken yapmak, köyler

de kendi evini yapana yardım etmek, gecekon
duyu önlemek, halk tipi mesken yapmak koope
ratiflere yardım etmek, âfete uğrıyanlara yar
dım etmek 'gibi yurt sathına yayılan bu bü-
vük hizmeti bugünkü dar bütçesiyle bu Ba-
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imar nâzım, plânım ve kendi evini yapmak is-
tiyenin bu evini nasıil yapacağım bildirir, ufak 
bir broşür hazırlanmasını geçen seneki konuş
mamda da istirham eylemiş idim. -Geçen gün 
radyoda İstanbul (Belediyesinin !bunu hazırla-
makta olduğunu memnuniyetlle öğrendim. 

Parselasyon işlerinin acilen bitirilmesi, ge
cekondu yapımını önleyici Ibir .tedbir olabilir 
'kanaatindeyiz. Şimdiye kadar gecekonduilara 
'800 milyon sarf edilmiş ve bu millî servet heba 
olmuştur. 

Şehirlerin nâzım plânları yapılırken, şehir
leri mıntakalara ayırmak ve işyerlerine konut 
yaptırmamak icabeder. Sanayi bölgelerini, en 
aşağı 200 senelik istikbal düşünülerek tanzim 
etmek ve Uâzum plânda ikide bir değişiklik 
yapmamak lâzımdır. 

Gecekondu işi hulâsa edilecek olursa; ısll'âh, 
tasfiye ve önlemek şeklinde anlam aik icabeder. 
Beş Yıllık Plânda büyük şehirlerin etrafını sa
ran gecekonduların derhal yıkılmamak ve ted
ricen sıhhi meskenlere yerlerini terk ettirmek 
suretiyle tasfiye edileceMerini memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. [Bugünkü hızlı nüfus 
artışı karşısında ıDevletin önderlik edeceği mes
ken davasının, esasından halledilmesi için lü
zumlu gördüğümüz bâzı tavsiyelerde bulun
mak istiyoruz. 

C. Senatosu B : 
kanlığın ancak imkânları dâhilinde, fakat 
plânlı ve programlı hareket etmek suretiyle 
başarmak imkânlarını aramakta olduğunu gör
mekteyiz. 

(Bakanlık şüphesiz bu işleri önderlik yap
mak suretiyle ve numune olmak aımıaciyle ya
pacağı faaliyetlerle başarmak istemektedir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Birinci Beş .Senelik Kalkınma Plânında 

projeleri» inşaat mevsiminden evvel yetiştiril
mesi, hattâ gelecek senenin projelerinin bir yıl 
evvelinden hazırlanmış .olması derpiş edilmek
tedir. Bu zaruretler göz önünde bulundurulun
ca, Bakanlığın ehemmiyetle üzerine eğilmesi 
icabeden büyük bir konu vardır; şehir nâzım 
plânına göre ruhsat almak istiyen bir vatandaş 
aylarca ve yıllarca beklemektedir. Halbuki bu 
işleri çok iyi bilen ve tatbikatını yakından alâ
ka ile ta.kibeden Sayın Bakan ve dirayetli Ba
kanlık erkânının bu işe bir hal •çaresi bulabile
ceğine eminini. Ezcümle İmar Müdürlüğü, İn
şaat Kontrol Amirliği ve daha İbilrnem ne te
şekkül, Mühendisler Birliği 'gibi malkamlarm 
her türlü makama rağmolan vatandaş yapı 
yapmaktan nerede ise vazgeçecektir. Halbuki 
bir elde toplanıp salahiyetli kimseler tarafın
dan derhal ruhsat verilmek ve icabettifcçe kon
trol etmek suretiyle vatandaşın tahammül edi-
lemiyen bu ıstırabına ıSaym Bakan ve (Bakanlık 
erkânının son vereceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Sosyal mesken dâvası : 
1. Emekli Sandığı vasıtasiyle memur ma

aşlarından % 10 - 15 kesilmek suretiyle her 
memuru emekli olduğu ıgün bir meslken sahilbi 
yapmak, bir ev sahibi yapmak mümkündür. 
Geçen seneki konuşmamda bu işin kabil oldu
ğunu müdellelen arz ve izah eylemiş idim. 

Türk Milleti ilerici, karakterli, çalışkan ve 
kadirbilir brr millettir. 

Numune olarak yapılacak köylerde, vatan
sever vazifelilerin yılmadan çalınmaları kendi
lerinin muvaffakiyetini ve dolayısiyle memle
ketin imarını görmek suretiyle memnuniyetle
re garkedecektir. Vatandaşın en büyük arzusu; 
numune olarak yapılacak ileri hamleleri gör
mekten ibarettir. Bulgun şükranla, kaydetmek 
yerinde olur 'ki, her köyden yol, su, okul ta-
leb edil m ektedir. Köye, kasabaya, şehre ilk önce 

1. Bölge plânlı fcallkmmlasının bütün mem
leket sathına, hiç olmazsa parselasyon işlerinin 
ikmali şeklinde teşmilini, 

'2. Şehirlerin dağılmasının ünlenerek, top
lu hale getirilip, belde hizmetlerinin ağırlaştı-
rılmaımasmı; 

3. ,'îmar müdürlüklerinin kadrolarının ge
nişletilip, vatandaşın tek daireden ruhsat al
ması imkânının temini; 

4. İmar kanun ve talimatnamesinin ıslâhı; 
'5. Ehliyetli, bilgili bir inşaat polisinin teş

kili; 
6. Bir şehircilik sondajının nasıl yapılabi

leceğinin alakadarlara kurs açılarak öğretil
mesi; 

7. Lüks inşaata (kredi verilmemesi; 
8. Köy ünitelerinin, ikasabalar civarında 

numune olaraik tesisi, yani mesken yapmak 
değil, mesken yapılmasını kolaylaştırmak için 
tedbirler alınması lüzumuna inanmaktayız. 
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Yapı malzemesi : 
'Binanın % 70 sini 'malzemenin teşkil et

tiği göz önünde 'bulundurulacak olursa ve se
nede altı ımiljar liralık bir yatırım yapıldığı 
düşünülür ise yapı malzemesine ne derece 
ehemmiyet verilmesi icabettiği meydana çıkar. 

Yapı lMJa!zamesib Umum Müdürlüğü, teknik 
araştırmaları kendi imkânları çerçevesinde yap
maktadır. Fakat ileride bir enstitünün burulup 
faaliyete geçmesi ve hattâ mahallî imkânlar
dan istifade ederek mümkün olduğu kadar, dı
şarıdan malzeme ithal etmjeksizin. millî ••gelirle
rimizden istifade ederek, belki de bütün yapı 
mall'zemesinin yurt içinde teinini mümkün ola
caktır. 'Bugün Avrupa'nın ileri memleketi erin
de karkas inşaattan, çelik kontrüksiyona ge-
•çilmiş'tir. Yapı mı al zem esi standartları, ehem'-
miyetlerine göre Türk Standartları Enstitüsü 
tarafından hazırlanmakta olduğu ve bir kısmı
nın neşredilmiş, bir kısmının da. üzerinde çalı
şılmakta bulun id duğıı ve malzemede kalite kon
trolünün sağlanmasına, ibilhassa ehemmiyet ve
rildiğini, 'Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
yapı malzemesi standardizasyon işinin tamamen 
halledileceğini memnuniyetle öğrenmiş bulunu 
yonız. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Biraz da topraklandırma işlerinden bahse

delim' ; . 

Sosyal yardım 'karakteri taşıyan iskân hiz
metleri çeşitlidir-. Mimler! vcva toplu hakle 
•anayurda sığman ve çoğunluk ki iskânlı olan 
•göçmen ve mülteciler; evvelce yasak bölge ilân 
edildiğinden nakle tabi 1 utul muş iken, sonra
dan yasağın 'kaldırılması ile yerlerine gönderi-
lenJîer, kaçaikçılığm (inlenmesini «ağlamak 
amacı ile öüney sınırlarımızda kurulan güven
lik şeridinin içinde kalan köyler halkının yur
dun emniyet ve asayişi yönünden yerlerinin 
değiştirilmesi suretiyle ev. arazi, kredi, tohum
luk ve diğer yardımlarda bulunularak yerleşti
rilmelerini ve müstahsil hale getirilmelerini 
sağlamak amacı ile yapılan hizmetler do layı-
siyle göç. edenler ve İni cümleden olarak 1961 
yılı sonuna, kadar dışardan gelen çiftçi ve sa
natkâr olan göçmen ailelerine şehir ve köy tipi 
olmak üzere 35 318 ev yaptırılmış ve meslekle
rine göre ayrıca tohumluk vermek ve donatım 
malzemesi ve kredisi sağlanmak suretiyle müs

tahsil bir hale getirilmiş 'olduklarını memnu
niyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

Toprak Iveformu ICanunu ile Iberaiber, şim
diye kadar hazırlıkları ikmal edilmiş olan top
rak' tevzi işine de teknik -bir şekilde, hız verile
ceğini memnuniyetlle öğrenmiş 'bulunuyoruz. 

Toprak ve İskân Umum 'Müdürlüğünün; 
yurt sathında, vatandaşı topraklandırma ve is
kân etme işlerini; toprak reformu ve plânlı 
kalkınma amaçlarına uydurmak suretiyle iste
nilen hedefe götürebilecek bir karekterde oldu
ğuna inanıyoruz. 

ıBu itibarla, topraklandırma. politikasının, 
dışardan gelecek bâzı .mlııhallif cereyanlara kar
şı en iyi 'bir tedbir olduğu göz önünde tutula
cak olursa, bu umum 'müdürlüğünün faaliyeti
ne ica.beden kıymet ve ehemmiyetin verilmesi 
lüzumuna kaaui bulunuyoruz. 

Toprağa bağlı bir mille! yalnız tüccar olan 
bir milletten daha çok (vatanına ve ideolojisine 
bağlıdır. Bu tarihî bir hakikattir. 

Emlâk 'Kredi (Bankası : 
Memleket, sathında mesken ihtiyacını karşı

lamaya çalışan hu Ibauka 192P> senesinden berii 
müspet iş görmüş bir müessesem izdir. 

37 senelik bir maziye sahibolan hu banka
ya, sermaye artımı ve tahvil çıkarıma ha'kkı ve
rilmiş, fakat verilen bu türlü haklarının hemen 
karşılığında da derhal! bir vazife tahmil edil
miş ve banka da bu vazifelerini hakkı ile ifa 
edebilmişti!-. 

Banka, mesken kredisi açmak ve hizzat bi
na yapmak suretiyle inşaat sanayiine iştirak 
eder ve onu teşvik eder. 

Son yıllarda, banka. Ankara ve İstanbul'da 
bir inşaat .mevsimi içinde ikmal edilecek şekil
de program dâhilinde sosyal ve ekonomik 'mes
kenli er inşası teşebbüsüne geçmiş 'bulunmakta
dır. Bankanın yine son yıllarda iş hanları, loj
manlar, sanayi siteleri ve çarşıları inşası faali
yeti takdir edilecek bir durumdadır. 

iBankanın günden güne artan sosyal hiz-
•metlerini daha. iyi görebilmesi için, bugünkü 
malî imkânlarının artırılmasının muvafık ola
cağı kanaatindeyiz. 

tiler Bankası : 
1933 senesinde kurulmuş olan Belediyeler 

•Bankasının, yerini almış ve 1945 senesinden be
ri de İller Bankası namı altında 'mahallî idare-
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lerin İhtiyaçlarına cevap vermek suretiyle âza
mi 'gayretle çalışmış bir nuüessesemizdir. 

'Banka umumiyetle, belediyeler, özel idare
ler ve ! köylerimizin ortaklığı ile kurulmuş . bu
lunan !ve mahallî idarelerimizin ıkredi ve teknik 
yardım kurumu niteliğinde olan İller (Bankası, 
ortak idarelerinin harita, plân ve proje, içme 
suyu, enerji tesisleriyle hal, hamam, mezbaha, 
otel, pazar yeri, soğukhava deposu, yol, okul, 
hastane gibi çeşitli kalımı hizmetllerini etüt, 
proje, yapııın ve finansmanı şeklinde 'tatbik 
edegelmiştir. 

(Banka (başlıca İki kaynaktan gelirini temin 
eder. 

1. Kanun ve tüzüğüne göre yapılan ikraz
lardan, 

2. Belediyelerin % '20 iştirak paylarından. 
Mevcut belediyelerimizin pek 'büyük bir 

çoğunluğunun malî durumu kendi imkânları ile 
ve normal finansman kaynaklarından zaruri 
kanılı tesislerine realize edilecek yeterlikte ol
madığından, 7487 sayılı Kanun ile nüfusu ve 
geliri bakımından dalha yardıma muhtacolan 
'belediyelerin içme suyu tesislerine, genel (büt
çeden yapılmakta olan yardıma paralel olarak, 
bu belediyelere de hibe niteliğinde yardım yap
maktadır. Bu bankaya ayrıca umumi bütçeden 
bii" yardım yapılmadığı takdirde adı geçen ko
nularda, Beş Yıllık Plânda belirtillen hedeflere 
varılması mümkün olamıyacaktır. Bunu Bağlı
yabilmek için bankaya Beş Yıllık Plâna sâri ol
mak üzere ayrıca bir yandım' yapılmasının mu
vafık olteıeağı kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
'Sözlerime nihayet verirken mesut ve mü

reffeh Türkiye'yi yaratmak amacını güden, 
imar ve iskân Bakanlığını, beş senelik kalkın
ma plân ve programı içerisinde 'azimkar çalış
maları ile ecdatlarına lâyık evlâtlar oldukları
nı g-österec ekil erine şüphe etmemekteyim. 

Bu vesile ile : 
Bakanlık erkânını selâmlar, bütçenin vatan 

ve millletimiz için hayırlı «İmlasını candan diler 
cümlenizi hürmetle selâmlarım. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Neşet Oetintas. Millet 
Partisi topluluğu adına. 

MİLLET PARTİSİ TOPLULUĞU ADINA 
NEŞET OETÎNTAŞ (Yozgat) — Sayın Başkan 
^avın senatörler Savın Bakan vo Bakanlık erkâ-
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ı nı hepinizi Millet Partisi adına saygı ile selâm

larım. 
imar ve iskân Bakanlığı bütçesi hakkındaki 

tenkid ve temennilerimi Bakanlık bünyesini teş
kil eden üç genel müdürlük ile hususi kanun-
lariyle Bakanlığa bağlı Toprak iskân Genel Mü
dürlüğü, iller Bankası Genel Müdürlüğü, Em
lâk Kredi Bankası Genel Müdürlüklerine kanun
ların tahmil ettiği hizmet ve vazifeleri âmine 
menfaatleri yararına ne dereceye ikaidar yürfüıt-
Ibülklerini huzurunuzda izaha çalışacağım. 

Ba'kanhik 'bünyesinde ifa edeceği mrüflıiim 
âımlme ,hizimetl)eri Ibaknmıınldan 'önemli (Mır yer İş
ığa! eden Plânlama ve înıar Genel Müldürllüğıü: 

Yurdun köy - kasaiba - şeöıirr imar pilânıaıı 
Idıüızenllemek, bugiün kenicBs'ini çjolk (hislset'tiırtmıiş 
lOİan (bölge plânlaması «gilbl eoik 'haya'ti imıelvlzıu-
1tan kap-sıyan genıe! müdürlük vaz'ifeleri ve (böl
ge pllânlaniiaisı mevzuunda taltmiınkâr (bir çalış-
<ma yapamamıştır. 

Zira toprağı fakir, yetersiz (bölgeler halkını 
kalkındıracak tedbirlerin alınmamış olmasından 
halkın gayesiz şehirlere akın etmesine seyirci 
kalınmaktadır. 

1964 yılı bütçesi raporunun 9 ncu sayfasın
da genel müdürlük 1964 yılı yatırım harcama
ları içerisinde mıhın an 5 647 000 liranın; 

720 000 lirasını Marmara bölge çalışmaların
da harcanacağı, 

285 000 lirasını Antalya bölgesinde kullana
cağı, 

605 000 lirasının da Çukurova bölge plân
laması hizmetlerinde harcanacağı söylenmekte
dir. 

Halbuki, bugün şehirleri tehdideden göç
lerin daha çok imkânları dar olan Orta - Ana
dolu bölgesinde olmasına rağmen, buralara hiç 
ilgi gösterilmediği, bütün plânlama çalışmalarının 
imkânları olan, varlıklı bölgelere ayrılmış oMu-
ğıınu nnüşalhelde 'eftmekteyiz. 

Halkın gayesıiiz .göçlerini ömliiiyeceik ıgaıyri-
muntazam şdhiılleşmojye mânli loliacialk, !bu fgıilbi 
Ihiızim elti erim bülfcün yurt ölçJiMinıe ıteşim'irM ıte-
mennilye şayan .gönmeSkteyiz. 

Yine raporda Başlbalkaımluk deılâlelt'iıyle, ıîs-
tanjbıiıl - Ankara - İzmir ,gi!bi 'belediye Iblütıeele-
rinin kifayetsizliği ıdoılayıisiyle üç Ibiüyıük şeJhiıriin 
imar plânı için 2 000 000 lira iMelbedftlmıelkt'e 

| olduğunu görüyoruz. 
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Bu Ibıölıgıeleritmliızıin imarını camdan ftıomenni 

ertftndkılıe meralber, ibeleıdiye Ibütçjeiteıri kifıayeitlsiz • 
ve imara muhtaç şehirlerimiz yalnıız (bu IÜIÇ Ibıü- I 
yülk şohirdien İbaret değildir. Burnum lyuırit ıslat- ; 
ihınjda şüimuilendirilmeisine kaam'iiz. I 

Melseiâ geçen yıl Ibir ıseyaibalti'm Idlolıafyıilsiyle 
göndüğüm Diyaırlhakır ilinde (Melik - Aflumıett) \ 
çarşısı adiyle onulan /binlerce küçük ıdsınafın hn-
rınıdığı ve Diyarjbakınn tarihî bir ıÇarşUsı, 19(5(9 
yılında imar maksadiyle yıkılmış ve imar için 
uzıaltılıacalk Ibiır eli (beklemektedir. I 

Mesken öemcl Miİdıürlüğü çailıişimalarınia ıge-
lincıe : 

(Bugün 'biDhasısa şekİTİerimiz'de ımelskem İhti
yacı isıon derece kendisimi hislsettirem Ibir ımelsıe- j 
le olmuştur. Şehirlerdeki konut ihtiyacımız 
112 000 ünite ve köylerde isse 75 000 ünüte ol
duğuna göre 19613 yılı çalışmaları Ibu ihltiyıaıcı 
giderecek seciye ve nitelikte 'Oİmamüş, !bu yüz
den geniş Ibir kütleyi teışjkil eiden 'dar gelirli via- i 
'tlanjdaışilların rgeliderinin % 40 nı ıkîiraıya verme-
lye izıoırlamldıığı bir hakikattir. ! 

©u genel müdürlük çalışmıaiları içlin 1964 
Ibütçeisinıde lajyırıian 67 39l5 000 liralık Itialhısilsat-
la ısioisiyal 'mesken ımeselelsimln kailime imlklân ıgıör-
melmekteyilz. 

1962 - Iı96i3 Ibütçdeırimlde 'aıyrıılan ıtalhsaisiaitla, 
ıiytanlburda '234 , 
Ankara'da. 344 ! 

Burtsa'da 266 .Siotayıail .mıelsken yaıpılmıış 
(olması menken prolbılemıimin aizaımıeüti karşıısında, i 
(Bakanlık löaliışmıalarınıı iğnıe ille kuyu Ikaızmarya 
Ibemzetelbİliiırİz. ; 

Yıllar geçtikçe ımlüzîm'itn 'bir (dierlt Ihaliini >ailiam 
1960 yılımda 240 000 we 1970 yıllında 700 000 
bini bulacağı tahminî raporda zikredilen gece-
konldu mıeıvlzuunun gözlüm yolu Ibnfcn'amıaımış, 
Bakanlık Ibu ıçaliişma ftemiposu İle daJha uzuın yıl
lar dalhi çiMiim ylolu Ibuluma'miıyaıealktıır. Bakan- . 
lak Ibu ımefvızuutn edeMyatiyle uğraiş'm'afctaidiir. 

Evini kendi yaıpama yardımı uıylguılianlmıaisı da i 
ısemlboıliik Ib'ir ıgösiteriş'ten ilerli igMielmemliışJtiir. ! 

Tıapnak ve İskân îşlerli Genel (Mıüldlürüjüğü | 
çaılıışmıalarma 'gelince : 

Bu Genel Müidıürlülk; 
a) Öiıfltei|yi Itloıpr aklandırma, 
ib) iç iskân, 
e) Göçmen 've ımlüllteci iskâna ıgiijbi 'mtülhim 

Ibiizlmeltler'i vaızliMeri içilme almaktadır. Çiftçiyi 
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topraklandırma mevzuu da muvazenesizlikler 
içimde cereyan etlmelkiteıdir. 

1950 yıllından ısıonra, maddî imkânları lolup 
da traktör sahibi olan varlıklı insanların çift
lilerin Haizine araıziierimi tescil 've tlürllü ylollaır-
ıla igaBlbe'tltikltien &omna kalan kilsimi (Devede ku
lak kabilinden) topraksız çiftçiye dağıtılmış, 
ihalen Haizine elimde 'bulunan '6 milıylon Idlönü-
tniün 'c!üv,aırın!da Ibir ımiktarı ımulhltaıç çifltıçiye (da
ğıtılmak üzere Hazine uhdesinde tutulmakta
dır. 

Mulh'tıaç ç'tftçiıye !toıpr»ak ıdağıltılmı İle (birilik
te, koşum - hayvanı araç ıgi'bi yetierli kredi (ve
rilmediğinden çiftçi arazisini işleitmeim'elklte 
ıgaıyrireisimi senıeltileılle Ibu 'araziler yüne Ikaıpiltalisit 
'toprak ,s amiplerinim 'ellime .göçmektedir. 

Elide tuıtulan 6 'milyon dönüm Haizime lanaizi-
ısi (de (toprak rcfbrmıı IbaihaneJsiyle ilhltiyaıç Isia-
Ihİplemine verilmemekte, Ibölylıeee Anadloiuklian 
Ibıüıyiüîk şehirlere göçlere 'sdbdbrolumnıak'tadır. 

Köklü reıfo-nmlkr slioganile kurulan Ügünıoü 
Koalisyon Hükiimeıtinin toprak ıreıfıoımıundian 
neyi kasdettiğini bir türlü anlıyamadık. 

Bâzı 'mımtalkalarjdia, mmajyyen ışaihlsılartda -tlop-
lıanımıış toprağın, Anayasaldaki ımîülkiyet halk-
laırına, riayett edilerek kıamullaış'tırılmaısı ve mıuih-
(taıç. çilfltıçiiye teıvziii. eid'ilmösi ımiümlkümdür. 

Amia, bunun ızıanneldiMiği kaldar ;fa(y*da te
min e'tın'iyeıceğıiınli, Ib'ülytülk Ibir Ibalyaıle Ifcapıimma-
nnaısıinı şlimdilden ısıöylelmelk isteriz. 

Zira 'toprağın ısioisiyal aidalet yönlümden, «n 
âdil Ibir şeHdîlldle ld;ağılmış iOİlduğu, geniş Ibir ımın-
takayı kaıpsıy'an Oı<ta - Anaıdolulda neıfiaftı sağ-
lanıaımaımışltır. 

Zim'altile ıgeıçinen ımıritakalarıda ıslüratle arttan 
nüfus karşısında tevzi edilen toprak, çok kısa 
Ibir zamanıdıa ıdalha Ik'üıçülk parçalara Iböliünımek 
ısııreltiyle 'yeltenişiz hale gele'celktir. 

Tıopralk itevzii ile 'beralbeır idoğmm Ikıomıtroltu 
mu'tlalk ısureitte mazarı iiltülbaıra allunlmıaılıldır. 

Genel ımlüdürlülk Ihiameitledi içieriilsliıme 'giren 
islkân tmevzuu da ibizide 'üç 'şekilde mlütallâa edil-
ımekteıdir. 

1. Anayuırda sığınan göçmen ve 'mlülîbeci 
ilslklânı, 

2. Yıaısak Iböige ilân eldilip (de, ıslonria lyiaısıa-
ğın kaillklmafeıiyle yerlerime liaıde -eldilen waltan(dia§^ 
ların iskânı, 

3. Kaçakçılığım önlemmelsiini temin ma/lç»a-
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dîyle Gnineıy sınırında güvenlijk şeridi i'dinıde 
kalan Ibölge halkının i'slkânı, 

Bu lülç Itıiirlıü iskânda afâayiş ve 'iktisadi ha-
kımjdan aıyikırılı'klar ara «tmeıkıtedir. 

Masal anz 'edeceğim. : 
dCaıçalkçıılığı önlem efk ımalksadiyle, Giiinıey sı

nırımızdan Orta - Anadoluya iskân edilen va
tandaşlar alded ve abane Ibakılmınidaın layfcırılıik-
lar arız eden Anadolu 'köylerinin üçüne iıslkıân 
edilmekte, imtizacedemiyen vatandaşlar ara
sımda Ihuzuıtsuzlıulklara ikanlı ttıâd'ilselene yol laç-
nıalktaldır. 

Boğaızlıyan iılıçielsinîn Feih'imiri Iköyünide yaıpı-
lam böyle yıanlış Ibirt* iislkân, (hem. es'ki Iköy ihalkı-
nı ve 'hem ide iislkân eldilen yatandaşlıartı Ihuizur-
sıiz 'kıllmialktadır. 

tslkân Cfenel 'M'üidJürliüğ'ii Ibu İhatasını 'talsibiih 
etıniielildıir. ıSayım Balkanın dikkatini Ib'illhaıslsa çe
kerim. 

Balkanliık !bu üç isikân ımevzuunıdan Ibaşlka iç 
iskıân ımevzuu ile ilıgılmımıemıe'kteldir. 

Halbuki: Bu!g>ün köylerimiz |bi:r iiie iislkân me
selesiyle Ikarşı (karşıyadır. fÇlüıı'kü Iköyterilmiız, 
sıevUdiltialbiî ile 'talbia|ta iserıpllmiış, âmlme bizımeft-
leriniin malhiyet bakımından ıgiremiıyeöeği, da-
ğınılk Tnianızanaısı >arz eit'melklteıdir. 

Bunların âmine bizımetilerİnin ıgiıreibileceği 
ünilteleır Ibalimıe ıgeıtiriilimes'i 'topluim Ikaiikınmalsı' 
b'alkımınldaın da ıh'ayaltî önem ianz 'etlnıelkteldlir. [Ba
kanlığın 'bıı yönde ibir çalışmaya 'eğillmelsi iıea-
betötiği ikanılsınldayız. 

lllei' Blamlkaisı : 
İller Banlkaısıinın imkânları id'a.r 'olan beledi

yelere .yaptığı ıhîijıb.e yardımlar îkanşıllığı, ızannan 
zaman 'bütçelerden Ibu Ibanlkayla paıtfala'r Ikomul-
duğu Ihepinizln malûmaıdur. 

Falkalt. belediyelerin isu ve leıleUdtrilk işlerfiınan 
yapılmia'sınida. (yardımcı 'olan İller ıBanlkalsı, yap
tığı Ibu ımevi tialbsıisler 'için ağır faiz aıla.ralk, (be
lediyelerin aa'ten dar lolan ilmik'âTuTarmıı Idalha da 
daraltıyor. 

Bir misal ıvereeeğiim. : 
tiler B arnikasının 3 Ibin nıiifulslu İbir Ibeklenin 

ıışığa ikavuşıturulmıası için, «o Ibeldenlin Ibeled'iıyesi 
iıle yaptığı fok muıkavıeileyi arz edeceğim. 

160 Mn lira değerinide İbir eldkıtrik ımiotiorunu 
% 9 faizle 20 Kenede ödenlnıesi ışartilyle ımıonte 
ediyor. 
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160 (bin liranın 20 ıseneılilk % 9 faizi ;288 (biin 

lira 'tuitmalkttadır. ımaliy eltiyi e birlikte ımloftor 448 
Ibin liraya mal .oluyor. 

Böylece Itelsisin faizli >osaıs ımalilyetlihifn ilki 
milslli tmtuyior. 

Âmme 'hi'zmeiti gören İller Banlkaısınm, (böyle 
âmlme ıtasiısleri için Ibu 'kadar tağır faiz almasam 
uygun görmemekteyiz. 

İller Banlkası Ibu alanda ralkiplsiiiz ealışıa(n tek 
mıüeısisese lotlmaısı Ibeisıalbı ile belediyeleri lağıır faftz-
ilıe Iboriçlianldınm'aikt'adır. 

İller Banlkalsa 1964 yılı iş prlogramı .teltlklilk 
edildiğinde, geçen yıldan 150 aded elektrik işi, 
120 iaded (su işi, 2.26 aded Ibarilta - i'mar plânı 
ilşi ıdelvretltiği, ıbu iışler ve 1964 İte yeınİlden ıele 
alıniacalk işler için ceman 219 939 000 lira ya-
'tırıim yapacaığı, 101 432 000 lira ıgeçıeln yıldiaaı 
'kailan ıborçları işleitme güdekleri velsadırıe iıçıin 
ıbareaima yapaıeağı, böylece Ibadkaınün ıtlopljaım 
finanisıman ilh'tİyaıeı 321 370 000 lira loldliığu vıe 
ibunu an'calk 206 000 000 lirasını ıkeinidi öz Ikay-
naiklarıındıaaı Ikarşılıanıacağı ve gergiye 115 371 000 
lira finaaısman >açığınHn Ibulunlduğumu Ibörüyo-
ruız. 

Bu hale göre, baulka talkat'inin lüŝ tlünlde iş
lere girişmiş ve imkânlarını sonuna kadar kul-
lanmıiş, Iher yıl Ibüitçelerden taikrvüye ediîlinıiesijn^ 
^emenıniiye ş'ayan görmekt^iilz. 

Emılâık Kredi Banikası- ıbizimeitleırine gelliınıcıe : 
Banlkanın 19(64 iş programı Iteitlkilkinlde, iim-

ıkânlarliyle yatırımlar aralsında 210 000 000 mil
yon lira açılk .olduğu .görlüılfm'eiktedir. Bu da ıg'i-
riışilen 'ta-aıh'hültlerin zam anında ifa eldilmemiesi 
kanaatini ortaya koyma'ktaldır. 

^laıaleisef E'mlâlk Kreldi Bıanlkaısı ıtsuıa yıHar 
niıesaisini, taruluş gayesinin dışınla çılkaıiiaık, 
iliijkis inişaıaıta baisretm'Lş, nlîteikim; 

İstıanlbnl'da Ortafeöy'de 1 imci 'kısım lolanalk 
inşa dtti^diği 602 daireden 331 lini, ilkimei ıkı-
ısım olarak inşa e'ttiir'diği 252 dair'elden ,2114 untü, 
Anlkana'da Yenimahalle'de linlşa dttlirid'iği 1 114 
daireden 859 unu taliplerine tevzi im'kıânını :an-
calk buılalbillmiîştir. 

Halen ibu ıiiki yeıtldki 1 224 (daire lüiks ve 
»paihalıya malalduğu içim taliplilerini ibelklemelk-
feldir. 

Orta ih'aiM sınıfın 'sırf 'mıeske'n 'için ıkurlduığu 
ıkooperatifler, 'kredi iımikânları Ibulmlaziken, Eteı-
llâJk Kredi Bankaisı faaliıyatinJi tparlalk 'gösterilse 
mıüısait lüks işlere (haısretmişltir. 
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$011 yılılıarda bu yolu bırakarak Isiosyail ve 

dkoııoimik m'e&iken yapımına faıaliyeltini lylönelt-
mlış oUduğunu memnuniyetle nnıüşalheide eitmelk-
taytilz. 

'Sözlerime (burada son verinken imar ve Is-
;kân 'Hakanlığı Ibıiiltçesinmı yıırdumuız için h>a-
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder hepinize 
en derin «saygılarımı sunarım. (Alikiişlar) 

BAŞKAN — O. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Enver Kök. 

C. K. M. P. GRUPU A D İ M ENVER KÖK 
(CumihuHbaşka.mnca S. Ü.) — Sayın Başkan, 
'nıulhterem üyeler', Sayın Bakan; İmar ive is
kân 'Bakanlığı bütçesi münasebetiyle geçen 
yılki konuşma]arımızda müşterek bir 'irnesuli-
yet taşıdığımız bu Bakanlık bütçesindeki te
mennilerimizi telhisan bu 'mâruzâtımızın yeri
ne getirilip getirilmediği noktasında durmak 
istiyorum. 

Bir yandan İller Bankası eliyle moimleke-tiıı 
belediye hizmetlerinde yapılan işleri, bir yan
dan da Emlâk Bankası vasıtasiyle vatandaşın 
yıllardan beri türküsü söylenen mesken lihti-
ya'çları meselesinde görüşlerimizi o zaman ifa
de etmiş ve o zamanki ortak Bakanımızın, 
bunların ehemmiyetle ele alınacağını, '.önümüz
deki yılda huzurunuza 'halledilmiş şekliyle 
sevk edileceğini ifade ettiklerini bu Kürsüden 
duymuştuk, arkadaşlar. 

Yeni Bakanın bu 'hususlarda bize küçük bir 
•malûmat vermesi bususunda, Parlâmento ve 
Meclis murakabesi 'bakımından çok ehemmi
yetle 'üzerinde durulması lâziimgelen bir mese
le olması itibariyle ısrar ederim, arkadaşlar. 

Yoksa bir yeni bütçenin tatbikında istenen 
paranın verilmesi, geçmiş yıl faaliyetlerinin 
bir muhasebesinin yapılması neticesinde, ancak 
vicdan huzuru içinde ona 'iştirak etmek müm
kün olabilir. Bu madde cephesinde böyle ol
duğu gibi işin mânevi cephesinden de böyle
dir. Meselâ bir mesken inşaatında, vatanda
şı kaçak inşaata teşvik 'eden imabzurları 'huzu
runuza serdiğim 'vakit arkadaşlardan tasvip 
ve Vekilden de «süratle (halledeceğim» vaadini 
•bu kürsüden alan insan Ibunu gelip burada söy-
lemezse. bu memleketin işleri (hiçbir zaman hal
ledilmez. Tekrardan başınızı ağrıtmak iste 
mem. Ama 'mesken diye «ba<şımı sokacak yu
va» diye çırpman insanların bâzı kanunlar ve 
bâzı belediye reislerinin ve valilerin yaptıkları. 
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indî tasarruflardan zarardide olduklarını yine 
•l>u kürsüden ifade etmiştim. Bu memlekette 
gecekondu gibi ve vatandaşın istediği gibi 'bir 
mesken yapmasını, nizam ve intizamdan aza
de olarak istediği gibi, keyfine göre binalar 
yapmasının müdafaasını yapmıyorum, arka
daşlarım. 

Şimdiye kadar bütün siyasi partiler, (hepi
miz ve 'hepiniz, hürriyet, adalet 've müsavat 
mel'numbiriyle beraber, vatandaşı mesken sa
hibi kılmak, köylüyü kalkındırmak gibi aımaç
ları bayrak olarak elimize alırız. Ama neti
ceye baktığımız zaman bunlara 'hiç. ilişmediği
mizi esefle müşahade ederiz. Bu kusur biri
mizde değil, hepimizindir. Ama, artık kal
kınmalı 've plânlı devre içinde bu hastalıklar 
sürüp gittiği zaman, •vatandaşın ıstırabının 
'mitine: meydanlarından tutun Millet 'Meclisi 
kürsüsüne , Senato kürsülerine kadar her za
man gelmesi, bunun artık 50 sene devam ede
ceği 'hakkında, beyanlar yapmak kehanet olmı-
y a çaktır, arkadaşlar. 

Mesken meselesine gelince; geçen yıl bir 
misal vermiştim. Misal şudur. Yine varlıklı 
insanlar kıymetli arsa alabilir. Parası -çoktur. 
Bankadan para almıyabilir. En güzel m'!,mara 
gider plânını yaptırabilir. Kvini, yapabilir. 
Ama. sosyal mesken tesisi ile vatandaşların ıs
tırabını önlemeye çalıdan Devlet, evvelâ kendi 
idaresindeki kusuru görmez de, vatandaş, bir 
yere başını sokmak istediği zaman, o zengin 
zümrenin tabi olduğu hükümlerle, onları bir
takım malî külfetlerle karşı karşıya bırakırsa, 
bu vatandaş hem gecekondu yapar hem de ka
çak yapar. Realite budur, arkadaşlar. M!i-
şahade ettiğimiz misali ımevkii ve yeıu ile ilfa-
de edeceğim. İstanbul'da bir polis imemuru 
Üsküdar havalisinde 2 000 liraya 'bir arsa teda
rik eder. 4 000 - '5 000 lira da bir vatandaşın
dan alır, bir plân yaptırmak ister. Plândan 
evvel 'belediye (musallat olmuştur. «Senin 'o 
bina, yaptıracağın yerdeki yerin imar planın
daki durumuna bakacağım»' der. Bakın, bu gü
zel. 16 kuruşluk bir pulla yapılması lâzımge-
len bir -muamele için belediyeler tarafından 
200 - 250 liralık pul yapıştırılmak suretiyle 
ev yapma müsaadesi -verilimiştir. Arkadaşlar 
mesele, bitmiş değildir. Teknik icaplara göre 
bir plân lâzımdır. Geçen sene de tekrar et
tim, Bütçe İComisy.mımda da tekrar 'ettim. 
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Bil' mimara yaptırması lâzımıdır. Mimarlar 
Birliği kendi aralarında 'bir anlaşma ile bir 
•mimar 12 den fazla plân yapamaz diye bir 'hük
me "varmışlar. 'Mimar kendisine gelen 'müşte
rinin en yağlısını bekler. Bu fakirin işine'gel
di mi 'bin liralık -bir işi «Ben ancak 12; den faz
la plân yapamam; bana 5 - 10 bin lira yenmez
seniz sizin plânınızı yapamam» der. Bu vatan
daş Edirne'de bir mimara plânını yaptırsa. 
Hayır. 'Bu, 'birliğin içinde olacak. .Binaenaleyh, 
mimar da en fazla parayı kim verirse ona arzı 
'hizmet ede. Bu fukara da 'bu parayı vercnıi-
yeeeği için kendi arsası üzerinde hırsızlık yap
mak mecburiyetini hisseder. Arkadaşlar, ka
çak 'bina inşaatının sebeplerinden bir tanesi de 
'budur. 

Geçen sene dedim ki, «Sizin Vekâletinizin 
(bir Mesken "Omum Müdürlüğü vardır. Bıı iş 
kolay. lininim Müdürlük, İstanbul'un ana semt
lerinde ve kenar mahallelerimde 'bir ayrını yap
sın, Uyup Sultan, Fikri Tepe, Taşlılarla 'gibi 
yerlerde tiplerini belli etsin. Belediye de bun
lara .10 tip, 20 tip üzerinden 50 - 60 lira karşı
lığında plân yapılır, yüze yakın uııüte'hassıs ça
lışıyor 'bu Bakanlıkta, standart normlarla bun
lar 'bellidir, vatandaş' belediyeye gidip 50 -
100 lira karşılığında 'bu plânı alarak nizam ve 
intizam içinde meskenini yapsa fena mı «lıırf» 
demiştim. 'Bakan 'da, «Aman ne -güzel fiikir 
yapalım,» dennişli. Soruyorum yeni Bakana: 
'Böyle bir fhaızırlık var mıı? Arkadaşlar, işte 
'bizde 'bir ^zihniyet değişikliği olmazsa biz -bir 
yolları 'burada söyleyip "bunları burada tasvip 

.ve tasdik eden insanlar ini yola gitmezlerse, 
»bıı ıstıraplar 'bıı memlekette ebediyyen teren
nüm edilecektir, arkadaşlar. Bu hususta yeni 
Bakanın nazarı dikkatini çekerim. Bu rulıs-at 
iılni (bu inşaat işini içinden çıkmaz durumdan 
kurtarsınlar. Arkadaşımız .Bakan. olduktan 
sonra, bir so-hbette '.Meclis lokantasında, be
nim bıı anlattıklarımın üstünde bana d ab a acı
larını anlatan Bakanın kendisinden bu işlerin 
nailini yalvarıyor ve rica ediyorum. 

Arkadaşlar, bu Bakanlık camiasında Top
rak ve İskân Umum Müdürlüğü de vardır. 
Toprak reformu ve yeni kurulan Köy Bakan
lığı muvacehesinde bunun ne şekilde ayrılaca
ğı hususunda, da sarih bir bilgimiz yoktur, 
Toprak reformu şimdiye kadar dağıtılan top
rak komisyonu tarafından vatandaşa verilen 

arazi üzerinde ne neticeler vermiştir? Bu 'hu
susta da sarih bir bükme ve sarih bir malû
mata muttali olamadık, arkadaşlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bıı 'Bakanlıkta ol
duğu gibi bütün Bakanlıkların derdi dâvaları, 
sabahlara kadar ifade edilse sayılamıyacak ka
dar çoktur. Bütçenin daima sonuna ıgelen Ibıı 
Bakanlığın işlerinin müzakeresi temenni ede
rim ki, bir da.haki yıl bütçe müzakerelerinin 
en Önüne alınsın, arkadaşlarımız yorulmadan 
konuşsun. Dertlerini dile getirsin. Hepiniz: 
çok yoı-s'imsunıız. Beni dinlemek zahmetiniz
den dolayı müteşekkir olarak (huzurunuzdan 
ayrılır, Bakanlığa yeni Ibir hız ve yeni bir zih
niyet aşılanmasını, Sayın Bakandan bekler ba
şarılar dilerim, hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar \ve topluluklar adma 
söz alan arkadaşların konuşmaları bitmiştir. 
Şiımdi şahısları adma 'konuşacaklara söz 'veri
yorum. 

Sayın Mustafa înceoğlu, 

MUSTAFA YILMAZ Î N Ö E Ö Ğ I J U '(Afyîoıı 
'Ka ralli.s ar)*— Sayın Başkan, mnlh terem arka
daşlarımı ve Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı, 
'hepinizi hürmetle selâmlarımı. 

Bence mülhinı gördüğüm Ibâzı hususları arz 
etmek üzere söz almış bulunuyorum. imar ve 
İskân Bakanlığının, :onnan içindeki onmana 
çok zararlı ve daima ihtilâfa setbebiiyet veren 
köyleri peyder pey kaldırıp münasip yerlere 
•iskân etmesi ive bu hususta Orman 'Genel Mü
dürlüğü ile iş birliği yapması lâzımrgîelirken bu 
işe lâzımlgelen önem verilmemektedir. 

Köylünün mesken dâvası bir an önce 'hal
ledilmelidir. Bunun nasıl kılacağının Sayın 
Bakan tarafından- açıklanmasını; kasaba ve 
şehirlerin imar plânlarının yapılması çok aığır 
gittiğinden imar plânı haricinde kalacak in
şaatların da yapılmasına ş'e/hir kenarlarının bir 
köy manzarası arz etmesine sebebiyet veril
mektedir. 

Yapı araştırma kurumu kanun tasarısının 
bir an önce Türkiye Büyük Millet (Meclisine 
•sevk edilmesini. 

Toprak dağıtımı durdurulmuş 6 milyon dö-
nüıııe yakın Ibir arazi Hazine üzerine tapu edil
miş bulunmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

Topraksız 'çilftçiler mütemadiyen sızlan
makta olduklarından -bunu (halledecek olan 
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Toprak reform kanunumun bir an önce Mec
lise sevk edilmesini temenni ederim, 

Emlâk Kredi [Bankası yalnız mesken kre
disi vermektedir. 

Yapı malzemesi sanayiini teşvik bakımın
dan mevzuatı .müsait değildir. Kuruluş ka
nunda yapılan tadilâtla Ibıına da yer verilme
sini önemle temenni ederim. 

Devletin ib'üt'ün köy evlerini yapmasına im
kân ve ihtimal olmadığından ev yapmak istl-
yenlere yardiim etmesi lâzımdır. 

'Bölgelere göre 'bina projeleri yapılarak 
neşriyatla ve kurslar vasıtasiyle köylüyü ikna 
ve irşat ederek yeni meskenler yapılmasına 
teşvik etmelidir. 

Tapı (malzemesinin 'imalinin kontrolü için 
Sanayi Bakanlığınca yapılan çaluşımaılara. tmar 
Bakanlığı da -katılmalı. 

Her iki Bakanlık daha sıkı iş 'birliği yap
ması lâzımdır. 

Yapı malzemesi standartlarının süratle ftıa-
zırl anması ve bu standartlara göre malziame 
kontrolünün yapılmasını bu suretle yapılacak 
inşaatların daha sağlam ve daha 'zararlı 'bir 
kale .getirilmemesini temenni ederim. 

Sözlerime 'burada «'on 'Verirken I964- yılı 
bütçesinin memleket ve .millet için (hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ve niyaz ederim Uıür-
ımetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâmil Karavelioğlu... 
Yoklar. Sayın öztürkeine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) ~ Ra
yın Başkan, mulhterem arkadaşlar, Sayın İBa-
kan ve 'onun kıyimetli elemanları; 

İmar ve İskân Bakanlığına mütaaddit ve
killerimiz geldiler gittiler. Hepsi de gecekon
du dâvalarında, kendi ısaifihalarında iyiydiler. 
(A. P. saflarında 'bravo sesleri). Fakat bu 'ge
cekondularda yaşıyan insanların haleti rulhi-
yesini bilmeden, anlamadan Iher Ihanlgi tbir ba
kanın da verimli .olabileceğini 'zannetmiyorum. 
Nitekim şimdiye kadar gelip >giden 'bütün Ba
kanlar ve Hükümetler de birer vaitten ileri 
gidememişlerdir. Gecekonduda oturan ve 'ça
lışan insanlar kanun ve nizamlara aynen ria
yet eden kimselerdir. Elimizdeki nasırlar ise 
vesile! iftiharımızdır. 1946 yılında, (gecekon
du bölgelerinde ödenen 'her türlü verigiler ile. 
1Ö64 yılında Ödenen verjgilerin iher türlü mu
kayesesi ise alnımızın akıdır. Biz (gecekondu

da •oturan ve çalışan insanlar olarak şııı ihususu 
kati olarak tekrar etmek isteriz ki, (bizler as
la kapital düşmanı değiliz. Giinlülk rızkını 
alın teri ile kazanan insanlara komünizm asla 
hulul edelmiyelcektir. Memlekette 'bir tenlik e 
çanının çaldığı acı 'bir (gerçektir. IBıı çanın 
tokmağı gecekondularda oturan insanlar de
ğildir. I Bu 'canın çanağı 'gecekondu salhası 'de
ğildir. Bir :mıihterem üyemiz 6 - 7 Eylül '(hâdi
sesi dedi. Şunu itirafla acık k'onuışımak isterim 
ki, demin de anlatmak istediğim Ibir sözlün baş
langıcı hudur. Bir Vekil k'i (gecekondu ruhunu 
tanıyamaz, o şa'hıs gecekondu dâvasını tetkik 
edemez. Bir vali ki, bir zamanlar gecekondu 
'halkının G - 7 Eylül işleriyle alâkası ve ilişiği 
vardır dedi, 'İni se'beple bu mu'hit sakinlerinin 
en nıalhrem yerleri, gelinlerin «andıklarına va
rıncaya 'kadar araştırıldı, kurcalandı; fakat 
gecekondu bölgesinde oturan bu fakir vatan
daşların elinde fi - 7 Eylül talanına ait Ihiiçlbir 
şey, 'bir tek iğne dallıi bulunmadı. Bunu Ürer 
zaman iftiharla söyliyebilirim. O (hırsızlık, o 
talan ancak ıgecekondu 'bölgesinin dışında ya
şıyan insanlar tarafından yapılmıştır. Evet 
devam ediyoruz; bu çanın tokmağı 'geceklon-
dulda 'oturan insanlar değil, .bu çanın çanağı 
gecekondu salhası değildir ve 'bu çanın sesi de 
gecekonduda oturan insanların feryadı ve sesi 
değildir. 

Evet bir tehlike çanı çalınmaktadır. Bu da ka
pital düşmanlığı ve komünizm çanıdır. lBu da bi
zim bölgemizde nüvesini, üreme vasıtasını asla 
bulamıyacaktır. Bizim isteğimiz Hüküme
timizden kanunların aynen tatbikidir. 
İmar Kanunu ve Beş Yıllık Plân bi
zim yegâne tesellimiz olacaktır. İmar Bakanlı
ğımız şimdiye kadar dâvasında palyatif bir sis
temden kurtulamamıştır. Uzman olan îmar Ve
kilinden esaslı bir tedavi beklemek en tabiî hak
kımızdır. Bakanlığımız bir imar plânı tasdik 
müessesesi olmaktan da kurtulmalıdır ve ruhsat 
ve imar yetkisi bakanlığımıza aidolmalıdır. Çün
kü bir Belediye Meclisi, ağaların ve patronların 
baskı ve tazyiki ile bir sene zarfında müteaddit 
imar plânlarının değiştirildiğini söylemek en 
canlı ispatıdır. Meselâ Zeytinburnu'ndaki Hükü
met binasının bir senede üç, dört defa yeri değiş
tirilmiştir. Yapı, malzeme standardını muhte
rem arkadaşlarım konuştular. Ondan bahsetmi-
yeceğim yapı malzemesinin teşviki, Emlâk Kre-
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di 'Bankasının kuruluş Kanununda bu hususta ta
dilât yapılmasının zaruri olduğu kanaatindeyiz. 
İstanbul'un derhal bir nâzım ve istikamet plânı 
yapılmalıdır. Mütaaddit vekiller geldiler gitti
ler, herbiri de Pisinati gelecek dediler. Mektup 
aldık dediler, zabıtlar tekik edildiği taktirde tat
lı vaitlerde bulundukları, ve bundan ileri geçe
medikleri görülecektir. 

Sayın (Bakan, bir âbideler bölgesi, bir turistik 
bölge olan İstanbul'un nâzım ve istikamet plânı
nın yapılmasının zaruri olduğu kanaatindeyiz. 
İstanbul İmar Müdürlüğünün daha verimli ve 
olumlu bir hale getirilmesi için çareler aranma
lıdır. 

Bir de, imarda af kanununun çıkarılması ge
rekmektedir. '5 Yıllık Kalkınma Plânı gereğince 
1963 yılı için 103 milyon lira ayrılmasına rağ
men, bununla gecekondular için gereken hizmet 
yapılamamıştır. 

Gene 5 Yıllık Plân gereğince 10 bin konut ya
pılması iktiza ederken, bunun bir tanesi dahi ya
pılamamıştır. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünün de 
Bakanlığınıza bağlanmasnım zaruri olduğu kana-
tindeyiz. Çünkü Kadastro ile İmar plânının bera
ber yürümesi lâzımdır. Kadastro ayrı imar plâ
nı ayrı olduğu müddetçe dâva hiçbir zaman yü-
rümiyecektir. 

Size şimdi bir misal vermek isterim. Bugün 
İstanbul Belediyesi dahi kadastro yapılmadı
ğından kendi tapulu mülkünü dahi bilememek
tedir. Buna en güzel misal de; Belediye memur
larının bir yapı kooperatifi vardır. Yeşilköy Plâk 
Fabrikasının ilerisindeki saha bunlara tahsis 
edildi ve bunu Vekâlet de tasdik etmişti. Fakat 
aradan bir müddet geçtikten sonra bu arazinin 
Belediyenin değil başka bir şahsa ait olduğu 
meydana çıktı. Görüyorsunuz ki, belediye kendi 
malına dahi sahip değildir. Neden? Çünkü ka-
kastro geçmiyor. Kadastro geçse de imar plânı 
beraber yürümüyor. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine müddetiniz 
doldu. 

RİFAT ÖZTÜKıKÇİNE (Devamla) — Bir 
dakika efendim. İmar Kanununun üçüncü mad
desinin, 18 nci maddesinin, 25 nci maddesinin 
değişmesinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. Nite-

.kim 42 nci maddesi bugün Anayasaya tamamen 
aykırıdır. Bu 42 nci madde ile herhangi bir va-
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tandasın malı gelişigüzel gasbedilmektedir. 49 
ncu maddesinin de değiştirilmesini zaruri bul
maktayız. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin milletimiz 
için hayırlı olmasını yürekten dilerken, sayın 
bakanımızın bilhassa gecekondu dâvasına hassa
siyetle eğilmesini dilerim. (Bravo sesleri alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Sakıp .Önal (Yok sesleri) 
Buyurun Sayın Hilmi Onat. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Anayasa madde 49 «Dev
let herkesin beden ve ruh sağlığı içinde yaşı-
yabilmesini ve tıbbi bakım görmesini sağla-
lamakla görevlidir. Devlet yoksul veya dar 
gelirli ailelerin sağlık şartlarına uyîgun konut 
ihtiyaçlarını sağlayıcı tedbirleri ele alır.» der. 

Beşikten mezara kadar, insan varlığının ay
rılmaz bir unsuru olan konut dâvasını ve be
şeriyetin ilksel hayatından itibaren buna para
lel olarak her türlü kalkınma meselelerini 
el'3 alıp onları bir- nizam içinde yerine getiren 
önemli bir vekâletin bütçesi üzerindeyiz. 

İlk nazarda İmar ve İskân Vekâletinin di
ğer vekâletlere üstünlüğü mühim görülmezse de, 
hizmet kitabının sayfalarını birer birer çevir
dikçe hepsine tekaddüm ettiği anlaşılır. Mü
tekâmil yaratıklar olan insanların normal ku
rulan düzen içinde yaşayışlarını iyi bir şekilde 
değerlendirmek Devletin bu vekâlet kolunun 
vazifesidir ve önce mesken dâvasını halletmek 
suretiyle asıl görevine rahatlıkla devam ed'-
bilir*. Yuvası huzur içinde olan bir babanın 
haleti ruhiyesi gibi.. 

Batı memleketleri ile memleketimizi muka
yese -ettiğimiz zaman, onların yarım asırdan 
önce zaruret kabul ettiği mesken promlemini 
çözmeye çalıştıkları görülür. Maalesef birçok 
sahada olduğu gibi bu sahada da Garblılaş-
laşmanm neresinde olduğumuzu öğrendiğimiz 
zaman büyük bir üzüntü duyarım. Geç de olsa 
mesken dâvasına hükünvatlerin verdiği büyük 
önemi memnunlukla takibetmekteyim. Nüfusun 
yüzde 50 den fazlası gayrisıhhi şartları haiz, 
her türlü medeni imkânlardan mahrum mesken
lerde oturmakta, çoğunluk kendi arzularına 
rağmen bir meskene sahibolmama üzüntüsü 
içindedirler. Maalesef bugüne kadar Türki-
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ye'mizcle çeşitli iklim ve mahallî şartlara uy
gun malzemelerden yapılacak ev tipleri dahi 
tesbit edilip standart bir liftle sokulamamıştır. 
Her gelip 'geçen bakanların hemen bir ıgee;-
kondu mevzuunu ele alıp ve bol yuvarlak büyük 
sözler etmesi, kucak dolusu vaitlerde bulun
ması ve neticede ömrü dolup çekilip gider
ken arkasında yapamadığı birçok işleri bırak
ması hâzindir. Sayın Baklan, ele alınacak mev
zular gayet basittir. 

Sayın Bakan, ele alınacak mevzular gayet 
basittir. 

a) Evvelâ memleketin iklim şartlarına göre 
bölgelere ayrılması esastır. 

b) Mahallî ev tipleri tasbit edilmelidir. * 
e) Mahallî yapı malzemesinin tesbiti mut

lak lüzumludur. 
d) îş gücünü hesaplamak ve iş gücünü 

eh mı a. bir plâna göre ayarlamak şarttır. 
e) Her bölgeyi belirli ve ahlâklı yapı şir

ketlerine mubayaa etmek lâzımdır. 
f) Her bölgenin iskâna elverişli bulacağı

nız arsalarını plânlamak ve ucuza satışa çıkar
mak birinci vazifemiz olmalıdır. 

g) tmkân nisbetinde mesken kredilerini 
kontrol altına alıp bunları halka ilân etmek ge
rekmektedir. 

4. Vatandaşların malî ve içtimai kudret
lerine göre kâr gözetmeden yapılan evlerin da
ğıtımı yapılmalıdır, tşte iş plânı, işte kon at 
kalkınması böyle olacaktır. 

Ne var ki, bu bakanlığın teknik personeli 
Sayın Bakandan vazife beklemektedirler. 

5. Yıllık plânda gördüğüm rakam küçüm
senemez, sizlere arz edeceğim. Yarının müreffeh 

Türkiye'nin temellerini atmaya uğraşırken 
konut mevzuuna ayrılan yatırım miktarı umu
mi olarak bütün yatırımların en fazlasıdır. 
Tam 12 180 000 000 liradır. Bunun ana dâva 
olan tarım kalkınması 11 milyar iken konut 
dâvasına verilen önemin ne kadar mühim ol
duğunu göstermesi bakımından önemi büyük
tür. Millî gelir 40 milyar olduğuna göre top
lam yapı yatınmı '5 milyar mesken yatırımı da 
1,5 milyardır. Bunların organizasyon, şart koor
dinasyonu imar ve iskân Bakanlığının İskân 
Şubesine aittir. Mesken tarifi : (Ailelerin otur
ması ve yatıp kalkması maksadiyle inşa tadil 
veya tanzim edilen sokağa, avluya açılan, müs-
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takil bir kapısı olan mahaldir.) diye tarif edil
mektedir. O halde bu tarife uygun olan yur
dumuzdaki mesken sayısı nedir1? Şehirlerimizde 
her evsafta oturulabilir. 1 775 000 ev. 'Köyle
rimizde oturulabilir. 2 000 000 mesken mevcut
tur. Ayrıca grafiklerde görüldüğü üzere gece
kondu yekûnu da 300 000 dir. Bu meskenlerin 
yaşları : Şehirlerdeki, evlerin yüzde 56 sı sağ
lam yüzde 22 tamire muhtaç; ve yüzde 22 si çü
rük olarak görülmektedir. 

iskân ışartlarını haiz mesken durumu ise, 
yüzde 41 iyi şartlı, yüzde ?>'•> orta şartlı, yüzde 
20 da çok fena şartlar içindeki meskenlerdir. 
Şu halde Savın Bakan kolları sıvamak iktiza 
etmiyor mu? Bir memleketteki meskenlerin 
yüzde 00 nııı şartları anormal olursa plânlı 
kalkınmasının temelini teşkil eden toplam işgücü 
zayiatı hesaplanmaya değer. 

BAŞKAN — Sayın Onat vaktiniz dolmuştur. 
HİLMİ ONAT (Devamla) — Bağlıyorum 

efendim. 
Muhterem arkadaşlarım, konuşacak mühim 

birçok husus vardı. Fakat vaktin 'bitmesi dola-
yısiyle sözlerime nihayet vermek mecburiyetin
deyim. 

1964 yılı içinde İmar ve iskân Bakanlığı Büt
çesinin milletin hayrına çalışmasını temenni 
ederek, bu büyük problemin ana hatlarını du-
yurabilmeıiiin huzuru içinde sözlerime son ve
riyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Vehbi Ersü. 
VEHBİ ERSÜ (Tabiî Üye) —- Muhterem 

arkadaşlarım, tımar Bakanlığı mevzuunda çok 
mahdut birkaç noktaya değinmek için söz almış 
bulunuyorum. 

Bunlardan birisi imar faaliyetlerimizin yö
netimidir. Bilindiği gibi imar faaliyetlerinin yö
nelimi her şeyden evvel ciddî bir araştırma vo 
bilgi işidir. Bunun yanında iyi ve disiplinli 
sevk ve idareye b-ağV olduğunu hepimiz -takdir 
ederiz. Atatürk'e büyük bir şehircinin tevcih 
ettiği güç. ve kudret, gerçi Büyük Atatürk'ü 
kızdırmıştır ama bugün halâ büyük I^Uınbulu-
muzun içinde bulunduğu keşmekeşi hepimiz göz
lerimizle görüyor ve bunun ıstırabım çekiyo: ir-'. 
Bu mevzuda salâhiyet ve vazifelenil çîş':t'; 

ellere 'bölünmüş olmasının baş'nea mahzuru t<-; 
kil ettiği kanısındayım. En kısa zamanda Ba
kanlığın ve belediyenin, müşterek mesuliyetle-
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î'iııiıı, ikisinden birisinin elinde, kanaatimce 
Bakanlığın elinde toplanması lâzımdır. İler 
ayrı istikamette müdahaleler bu kontrol ve mu
rakabe sistemimizi eninde ve sonunda işlemez 
bir duruma getirecektir. 

Yine imar faaliyetlerinin yönetiminde acı da 
olsa bir noktaya, dokunmadan geçemiyeceğim. 

Bugün imar müsaadesi veya iskân müsaade
lerinin alınabilmesi i e in muayyen bir şebekenin 
çalıştığını ifade etmek hepimizi utandı:rmakta 
ve Devletin veya. Hükümet mekanizmasının bir 
kolundaki birinci, ikinci ve üçüncü derecedeki 
sorumlular bir yana en altdaki kişiler hu yol
suzlukları yaptıkça vatandaş da hiçbir zaman 
Devlet otoritesine karşı itimat kalmaz. Nitekim 
bugün bu mevzuu vatandaşlar arasımda Devlet 
ve Hükümet otoritesine karşı büyük 'bir itimat
sızlık halinde seyretmekte devanı etmektedir. 
Sayın Bakandan, bu mevzudaki kanuni ımüey-
yideleri kısa zamanda hazırlayarak Yüksek Mec
lise sevkına ve bu keşmekeşe bir son verilme
sini istirham ediyorum. 

Mesken meselesine gelince; üzülerek beyan 
etmek isterim ki, benden evvel konuşan birçok 
hatipler, Anayasanın muayyen maddesi ışığı 
altında, Devletin vatandaşı mutlaka bir meske
ne kavuşturmıası meselesini îmar ve tskân Ba
kanlığının uhdesinde zannediyorlar. Kanaa
timce îmar ve İskân Bakanlığının görevi bu 
mevzuda önderlik, araştırma ve nihayet kontrol 
ve murakabe hususlarında toplanır. Hele kül
fette Devletçi bir zihniyet, nimette özel teşeb-
büsçü bir zihniyetle bu meseleyi halletmemize 
imkân yoktur. 

Şu noktayı iftiharla kaydetmek isterim ki, 
1960 yılından bu yana Bakanlığın gösterdiği 
araştırına ve çalışma takdire değer. Bugüne 
kadar mesken mevzuunda ciddî araştırmalariyle 
vatandaşa demin arz ettiğim ölçü içinde yapı 
mevzuunda önderlik etmekte ve nihayet fiilen 
bu işe katılmak suretiyle bunların kısmen ya
ralarını saracak bir tutumun içerisinde bulun
maktadır. Fakat şükran ve takdirlerimizin da
ha. büyüğü hassaten içinde bulunduğu politik 
tazyikten sıyrılmak suretiyle asıl görevine yö
nelmiş olmasıdır, bu bakanlığın. 

Bir memlekette mesken politikasının gerçek 
kanunlara bağlamımı ile halledileceğine ina
nanlardan değilim. Ancak bunun da birer yar

dım vasıtası olduğuna işaret etmek suretiyle 
konut, kat, vesaireye ait kanunların süratle 
Meclise şevkini, bilhassa, rica ediyorum. 

Ciddî bir nokta da, bu Alakanlığın demin say
dığımı vazifeleri yanında yapı malzemesinin araş
tırılmasıdır. Yapl malzemesi mevzuunda üzü
lerek ifade edeyim ki, ciddî araştırmalar 3'ap-
•mış değiliz. Hele tatbikatına da asla girişmiş 
değiliz. Bu hususta Bakanlık bünyesinde ve Ba
kanlık dışındaki kıymetli elemanlarım bir ara
ya gelerek süratle buna da bir yön verilmesini 
lüzumlu görürüz. Ondan sonra staudardizasyo-
nuıı sağlanması lâzımdır. Böylece bu kadro 
gerek maliyette ve gerekse muhtacolduğumuz 
(yatırını) çokluğunu göz önüne alırsak zaman 
bakımıiKİan da, meskenlerin çabucak yapılması
nı sağlayacak ve ancak bu şartlar içerisinde bu 
dâva tahakkuk edebilecektir. 

Bir başka noktayada şöyle temas etmek is
tiyorum: Bunu da bilhassa, turizm ve imar ba
kımından o kına k . üzere iki ana noktada ayrı 
ayrı belirtmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım güzel kıyıları
mızla, memleketimizin tabiî güzelliklerine ma
lik birçok bölgeleri zaman, zaman istismarcı 
bir takım gruplar tarafından, şahıslar tarafın
dan ele geçirilmekte ve ondan sonra da bunun 
istismarı yapılmaktadır. Hükümete düşen va

zife kıyılanımızın Önemli ve çok önemli bölge
leriyle tabiî güzellikleriyle ve bilhassa turizm 
alanındaki bölgelerimizin Devlet elinde kamu 
yararına kullanılması için faaliyete geçmektir. 
Bunu hassaten rica ederim, imar, muhtemel 
iskân ve nihayet muhtemel sanayii bölgelerini; 
artık önceden plânlamalı ve bir gün yapıp öbür-
gün bozma gibi ve bu şekilde millî servetin 
heder olmasına imkân veren yollardan ika ti 
surette sakınmalıyız. Bu noktaya temas eder
ken elimdeki bir vesika ile buna bir misal ver
mek isterim. Keban Barajı etütleri arasında 
dikkatimizi çeken hususlar şunlardır; Bir şeker 
fabrikasının yer değiştirmesidir. 

Fırat kolu üzerinde 115, Murat kolu üzerinde 
125 kilometrelik derinliğe sahip bu bölgede De
miryolu ve tesislerinin yer değiştirmesidir. 

Yine aynı bölge içinde Karayolları tesisle
rinin yer değiştirmesi vesaire değişikliklerdir. 
Bunları tetkik edenler gerçi bir neticeye bağla-
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mamışlar, ama -kaleme yunduğumuz zaman ga
yet ciddî bir rakam karsımıza çıkacaktır. 

O halde millî serveti 'bir tarafa gömüp öbür 
taraftan yenilerine başlarken çok dikkatli 'dav
ranmak zorundayız, Binaenaleyh, imar, iskân 
ve sanayi bölgeleri bakımından ciddî çalışma
lara Hükümet elbette yalınız bir bakanlığı değil, 
iştiraki olsun olmasın sorumluluğu icabı olarak 
bütün bakanlıklan bir anaya getirmek suretiy
le bu meseleyi 'bir an evvel çözmelidir. 

BAŞKAN — Efendim bir dakikanız kaldı. 

VEHBÎ ERSÜ (Devamla) — Sayın Başkan 
bitmek üzere, teşekkür ederim. 

Bu bakanlıkla ilgili olmak üzere personel du
rumuna da kısaca temas etmek istiyorum. 

Pek muhterem arkadaşlarım, hepinizin bil
diği gibi, Devlet bugün çok kalabalık bir me
mur kütlesi altında bilhassa ihtisas kadrosu dı
şındaki kalabalık yüzünden çok ucuz memur 
kullanmaktadır. Hepimiz de memurlarımızın 
gayet seviyeli, karnı tok memur, bilgili memur 
bulunmasını istiyoruz. Üzülerek beyan etmek is
terim ki; hepimiz bu zihniyeti taşıdığımız halde, 
1 nci Koalisyon ve 2 nci Koalisyon hükümetleri
nin prensip kararı meveudolmasına rağmen için
de ihtisas elemanlarının sayısı % 3 ve 5 i dâhi 
tutmıyan büyük insan çoğunluğu tekrar memur 
diye bu Bakanlığın kadrolarına sokulmuştur. 
Bu yol, bu Devletin takibetmek istediği memur 
politikasını, altını üstüne getirecek bir zihniyet
tir. Lütfen buna bir son verelim. 

Tenkicllerimizi azda olsa zamanın darlığı içe
risinde münhasıran bu noktalara atfetmiş bulu
nuyorum. Fakat bu tenkidleriraizin yanında bu 
genç Bakanlığın son birkaç yıl içinde çalışmaların
da gelecek için ümit verici olduğunu ve bu ümi
dimizi muhafaza etmemize imkân vereceklerini 
tekrar temenni ederek hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazer. 
MEHMET HAZER (Kars) — Muhterem ar

kadaşlar, çok ihtiyaçlar içinde bulunan bir mem
lekette İmar ve iskân Bakanlığı gibi geniş sa
halarda hizmeti olan bir bakanlığın bütçesi üze
rinde konuşulacak çok şeyler olduğunu biliyo
rum. Hele Kars gibi bir mahrumiyet bölgesinin 
temsilcisi sıf atiyle bu Bakanlık bütçesinde söy
lenecek çok şeyler vardır. Fakat imkânsızlıklar 
önümüze bir çelik duvar gibi çıktığı için, eski is-
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teklere yenilerini ilâve etmek değil, eskimiş is
teklere çare bulması için Bakanlıktan bir istir
hamda bulunacağım. Geçen yıl bir zelzele ol
muştu, o zamanın mesuliyet makamında bulunan 
Sayın Bakanı, aynı yıl içinde meskenlerin ya
pılacağını vait ve ilân etmişlerdi. Ben kendileri
ne geçmişte tecrübe ettiğim bâzı mevzuları hatır
latarak bunun mümkün olmadığını bir sene son
ra da olsa razı olacağımızı söylemiştim. Aradan 
2 sene geçmiştir. Mevzu olduğu yerde durmak
tadır. İnşallah gelecek sene bütçesinde bu mev
zuda yeni şikâyetlere yer ve imkân verilmez. 

Muhterem arkadaşlar, bizim tatbikatımızda 
bilhassa son yıllarda bu sosyal mesken mevzuu 
gayet dar bir hudut içerisinde mütalâa ve tarif 
edilmektedir. Sosyal mesken, şehirlerin civarın
da toplanmış, işçi meskenleri halinde mütalâa 
edilmektedir. Halbuki sosyal mesken, bugünkü 
haliyle yalnız şehirlerin civarındaki gecekondu 
ve işçi meskenlerinden ibaret, değildir. Sosyal 
mesken kereste bulaınıyan, çimentosu olmıyan, 
kredi bulamıyan köylülerin içinde bulundukları 
mesken sıkıntısı olarak mütalâa edilmelidir. Ve 
sosyal meskeni de bu esasa göre yeniden bir tet
kik ve tarife tabi tutmanın bir zaruret haline 
geldiği kanaatindeyim. Arz ettiğim gibi ihtiyaç
ların çok olduğunu biliyorum. Ben bu bakanlık 
bütçesi vesilesiyle, çok önemli saydığım ve geç
miş yıllardan beri hizmetlerini yakından izledi
ğim ])ir müessese hakkında bir iki noktaya işa
ret etmek zaruretini duymaktayım. Bilindiği 
üzere yeni Bakanlıklar kurulmaktadır. Bu ba
kanlıkların kuruluşları sırasında, bâzı müessese
lerin hizmet ünitelerinin bir esasta toplanma ça
bası içinde bulunulduğunu da biliyoruz. Bilhassa 
Enerji Bakanlığının kuruluşu sırasında İller 
Bankasının hizmet sahasına giren elektrik ve su 
gibi işlerin, bu idareden alınarak Enerji Bakan
lığına bağlanması, belki heves edilecek bir mev
zu olabilir. Fakat tiler Bankasının kuruluş 
maksat ve sebebi iyice tetkik olunduğu takdir
de bu bankanın hizmetlerinin parçalanmasına 
evvelâ demokratik anlayış bakımından müsaade 
etmemek lâzımdır. Sonra da hizmetlerin birbi
riyle olan münasebetleri bakımından müsaade 
etmemek lâzımdır. Bu banka evvelâ Belediyeler 
Bankası halinde kurulmuş, sonra mahallî idare
lerin hisse iştirakleri temin edilmiş ve bugünkü 
hale gelmiştir. Böyle bir bankayı onun sahipleri 
ve hissedarlarının rey ve mütalâasını almadan 
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sadece hizmetlerinin benzerliği noktasından bir 
ayırıma bir parçalamaya tâbi tutmak her hali 
ile hatalı olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu Bakanlığın İmar 
ve iskân Bakanlığının kuruluş yılları sırasında 
yine bendeniz milletvekili idim. O zaman 
Emlâk Kredi Bankasının bu Bakanlığa bağlan
tı uusı halinde istense de, istenmese de Emlâk 
Kredi Bankasının imkânlarının maksadın dışına 
taşırılarak başka hizmetlere sarf edileceğini söy
lemiştim. Bunlar Meclis zabıtlarında halen de 
bulunmaktadır. Xe ise, aradan zaman geçti, 
hhıılâk Kredi Bankasının imkânları maksadının 
dışında dondurulmuş bir hale geldi. Biraz evvel 
konuşan arkadaşlarımız Ataköy tesislerini ve bu
radaki binaları zikretmek suretiyle bunun canlı 
misallerini verdiler; bu kadar acı tecrübelerden 
Honra İller Bankasının arz ettiğim sebeplerle 
parçalanmasına gönlüm razı değil, Sayın Baka
nın da gönlünün razı olmamasını temenni et
mekteyim. Sebebini de arz ettim. Demokratik 
bakımdan bu doğru değildir. Bu bankanın kuru
luşu bakımından bir tefrik yapılması doğru de
ğildir. Hizmet aksıyacak, imkânlar parçalana
caktır ve mahallî idareler de bu Bankadan bek
lediği hizmeti ve yardımı göremiyecektir. O iti
barla inşallah bu noktayı Bakan arkadaşımız 
dikkatle mütalâa eder. Biz de şhsan elimizden 
geldiği kadar bu hususta çalışacağız. Bunu da 
böylece işaret ettikten sonra bugün Türkiye'de 
tatbik edilmekte olan plânın, esas olan iki il
kesinin, iki kaidesinin artık her sektörde rehber 
haline gelmesinin bir zaruret haline geldiğine 
işaret etmek isterim. Şimdiye kadar ihtiyaçlar 
başka zaviyelerden tetkik olunmakta ve imkân
lar da o istikamette kanal ize edilmekte idi. Bu
gün sosyal adalet fikri ve bölgelerarası denge
sizliği gidermek fikri, plânla, gelmiş âmir kai
delerdir. Binaenaleyh İm Bakanlığın da hizmet
lerini tanzim ederken plânın bu iki ana ilkesin
den ayrılmaması lâzımdır. 

Bugün, geçen yıl, daha evvelki yıllar bu Ba
kanlığın imkân ve hizmetleri, esefle ifade ede
yim ki, bu istikamette değildir. Bundan sonra 
bu istikamete gelmesi plânın âmir hükmü olma
sı bakımından değil sadece, artık satha çıkmış 
fikirlerin de zaruri kıldığı bir haldir. Güney -
Doğu bölgesinin mahrumiyetileriyle daha geliş
miş olan bölgeler arasındaki mesafeyi artık yak
laştırmak zaruretindcyiz. Sayın Berç Turan ar

kadaşım burada konuşurken İstanbul'un mah
rumiyet içinde bulunduğunu söylediler. İstanbul 
ihtiyaç içindedir ama İstanbul'u mahrumiyet 
içinde mütalâa edersek Doğu - Anadolu için 
ağlamak durumuna düşeriz"? İstanbul'un da ihti
yaçları vardır? Fakat İstanbul bugünkü haliyle 
Türkiye'nin birçok yerlerine nazaran biraz me
safe almış bir ilimizdir. Yıllardan beri Devlet 
bütçesinden belediyelere yapılan yardımın en 
büyük payını da İstanbul vilâyeti almıştır. İs
tanbul Vilâyeti ve istanbul Belediyesi aynı za
manda mahallî imkânları da çok olan bir beledi
yedir. Binaenaleyh yine yardım yapılsın ama 
her haiü kârda belediyeler için bütçeye konulan 
yardımın büyük bir kısmı istanbul, Ankara ve 
İzmir'e değil, büyük kısmı plânın emrettiği bu 
esaslar dairesinde bölgeler arasında mütevazin 
bir surette dağıtılmalıdır. Ancak bu suretle 
dengesizlik giderilebilir. Ve bölge plânlamasın
da diğer hizmetler arasında arz ettiğim iki ana 
ilkenin ışığı altında mütalâa etmek lâzımdır. 
Aksi takdirde artık yavaş yavaş yükselmeye 
başlıyan mahrumiyet bölgelerinin şikâyetleri gü
nün birinde işçi şikâyetlerinden daha gür çıka
bilir. Bugün az veya çok Türkiye'de bir işçi me
selesi vardır. Bu imkânların bir kısmı bu isti
kamete tevcih edilmiş bulunmaktadır. Köylüsü 
ile şehirlisi ile mahrumiyet bölgelerinin, plânın 
.esasları dâhilinde ele alınması lâzımdır. Zaman 
çok geçmiştir. Artık daha fazla beklemeye de 
tahammül kalmamıştır. İmar ve iskân Bakanlı
ğı hizmetlerini bu esasa tevcih ederse bir, iki se
ne sonra o nımtakaların şikâyetleri de azalacak
tır. Bu memleketin bir ucundan bir ucuna do
laşmak imkânını bulan yerli, yabancı herkes bu 
memleketin hiç olmazsa umumi karakterinde bir 
benzerlik müşahede edecektir. Fakat maalesef 
bugün bir huduttan bir hududa giden bir turist 
veya memleketi görmek arzusunda bulunan bir 
vatandaş, bölgeler arasındaki bu ayırımı, bu 
uçurumu, bu farkı hüzünle, elemle müşahede 
etmektedir. Halbuki turist olarak giden bir 
kimse ise inşirah duymak ister. Bunlara bu in
şirahı bu zevki duyurabilmek için de aradaki 
bu büyük farkı, uçurumu, dengesizliği gidermek 
lâzımdır. 

Son söz olarak başladığım noktayı tekrar et
mek lüzumunu hissediyorum, iller Bankası ku
ruluş sebep ve maksadına, sahiplerinin rızası ve 
onlardan alman izne muhalif olarak parçalandı-
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ğı takdirde yazık olacak, bir müesseseyi kay
betmiş olacağız. Hürmetlerimle. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Esat Mahmut 
Karakurt. 

ESAT MAHMUT KARAKURT (Urıa) — 
Muhterem arkadaşlarım, zannederim ki, Sayın 
istanbul Senatörü Bere Bey arkadaşımın İstan
bul'un mahrumiyetinden bahsederken, ifade 
etmek istediği mâna, benim kıymetli arka
daşım Hazer Beyin anladığı mânada değil
dir. Demek istiyor ki, istanbul Senatörü, İstan
bul bir mahrumiyet içerisindedir. Nv.y^ naza
ran? Anadolu şehirleri gibi değil, bir Napoli'
ye, bir Roma'ya, bir turist merkezi olan Uan-
neşa bir Câted Azune nazaran mahrumiyet 
içerisindedir ve bu mahrumiyetleri izale ede
lim ki, İstanbul bizim için döviz kaynağı olsun. 

Şimdi, biz bu sene Brüksel'de parlâmento-
lararası Birliğinin kongresine gittik. Orada İs
tanbul'u gören bir Alman murahhası, zannede
rim bir mebustu milletlerarası döviz ihtiyaçla
rından bahsediyorduk, bir aralık beni çekti ko
lumdan, «Bir şeye hayret ('diyorum, aklım al
mıyor» dedi, «Siz İstanbul gibi bir şehre sa
hipsiniz ve sonra da döviz yokluğundan bahse
diyorsunuz. Aklın alacağı şey değil.» , doğrudur 
arkadaşlarım. Muhterem Nafıa Vekil ininde dün 
Iburada söylediği gibi bugün Turizm Vekilinin 
de ifade ettiği gibi, İstanbul, bizim ithalât ve 
ihracattan temin edemediğimiz, ithalât ve itha
lâtımızın bir türlü muvazenesini temin edeme
diğimiz 300 milyon doların sureti kat iyede te
mini için yegâne vas^a olan yerin İstanbul ol
duğunu iki vekilin de söylediği gibi bende ay
nı şekilde burada iddia etmek istiyorum. Ha
kikaten İstanbul gibi bir şehire sahibolduktan 
.sonra bu şehrin imarına dikkat etmek ve bu şeh
ri dünyanın bütün, her türlü imkânlarına sa-
hibolan bir turist şehri haline getirmek en bi
rinci vazifemiz olması lâzımgelir. Beyefendiler 
ben gördüm dünyayı, dünyada üç şehirde bah
sedilir; ve ibu dünyanın üç şehri en güzel şehir
leridir, denir. Birisi Rio, ikincisi İstanbul, üçün
cüsü Hong - Kong. Ben Hong - Kong'u da gör
düm. Rio'yu da gördüm. İnamım ki, her ikisi 
de İstanbul ile kabili kıyas olmıyacak derecede, 
bizim İstanbul şehrimizden daha az güzel, iki 
şehirdir. Dünyada bu kadar güzel bir şehre sa-
hibolmak zevkine, şansına sahibolan millet bu 
servetten istifade et m eve mecburdur. 

Arkadaşlarım, bu 300 milyon doları madem
ki, turizm voliyle temin etmeye medbur oldu
ğumuza inanmışız ve karar vermişiz, İstan-
burun imarını da birinci plânda tutmaya mec
buruz. Efendim Anadoludaki şehirlerde, top
rak altında oturanlar mevcutken İstanbul'un 
hâlâ ihtiyaçlarından mı bahsedeceğiz? Hayır 
efendim. İstanbul'un ihtiyaçlarından bahsetme
miz İstanbul'u dünyanın en güzel bir şehri, ha
line getirmemiz, bir mahrumiyet meselesi mev
zuu değil, bir kazanç mevzuudur efendim. 
İstanbul'u imar ederek ondan para kazanacağız. 
Onun için imar etmeliyiz. 

Şimdi bu vaziyette İstanbul'un imarı hususun
da büyük adımlar atılmıştır. Bunu itiraf etmek 
lâzım. Son 7 - 8 sene «içinde İstanbul'da, 70 - 80 
senede değil L'- 3 asırda yapılamıyacak kadar 
geniş bir imar hareketi olmuştur. ((Sağdan bra
vo sesleri, alkışlar) Bu imar hareketini Türk 
milleti yapmıştır. Yüz milyonlarca para sarf edi
lerek yapılmıştır. Şimdi, bakınız arkadaşlar size 
içim yanarak arz edeyim ve sayın bakandan da 
bu işi muhakkak takibederek sonunu almasını ri
ca edeceğim. ıBir korniş yapıldı İstanbulda. Dol-
mabahçe ıSaraymı gözünüzün önüne 'getirin. T)oI-
mabahçe -Sarayından Tophaneye doğru bütün o 
saha açıldı. Üç tane, milletin, Türk milletinin 
vücuda getirebildiği en güzel eserlerden üç tane 
cami sırayla dizilmiştir, bir harikadır. Dünyada 
bu kadar güzel bir yer bulunamaz. Temizletildi, 
milyonlar sarf edilerek temizletildi, tanzim edil
di ve ben biliyorum orayı, benim (San Pransisco'-
da gördüğüm ve bu Dolmabahce 'Sarayı ile 'Dol
ma bahçe Oamiiyle Akademinin arasındaki o boş 
saha da dünyanın en güzel ,dünyanın en eğlence
li gazinoları, balık lokantaları, Macar orkestrala
rının çalacağı eğlence yerlerinin bulunacağı bir 
mıntaka haline getirilecekti. Plân bu idi. Beye
fendiler böyle bir mmtakayı tesis etse idik, dün
yada bunun kadar güzel, bunun gibi eşine tesa
düf edilecek bir turizm mmtakası olamazdı. 

Ben gördüğüm 'San Fransiseo'da da yapmış
lar, ben gördüm Hong Kong'da da yapmışlar, ben 
gördüm Miami'de de yapmışlar. Ama bu kadar 
hareketli .yani tutup ta Fındıklı'da o Kabataş is
kelesinin bir gazino olduğunu gözlerinizin önüne 
getirin. O gazino üzerinde bir Macar musikisini 
dinliyerek o manzarayı görecek olan yabancının 
buraya dökeceği dolarları gözlerimizin önünde 
canlandırmak isterim. Ne yaptık beyefendiler: 
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Bu plân mevcuttur. Ne yaptığımızı tahmin eder
siniz tasavvur edersiniz? Bu güzelim ve bunun 
için hazırlanmış yüzlerce milyon lira sarfettiği-
miz, temizlediğimiz bu sahayı kamyon iskelesi 
haline getirdik, insanın havsalası almıyor. Bu 
nasıl iştir efendim? Çıldırmak hiçten değil. Ya
ni tüylerim diken diken oluyor efendim. Buna 
nasıl müsaade ediliyor? Bunun için mi sart'edil-
miş yüzlerce milyon lira orada efendim? 

Kamyon iskelesi mi olsun? Üsküdardan bu ta
rafa geçecek, bu taraftan Üsküdara geçecek ara
ba vapurlarının iskelesi olarak Plânda Hayrettin 
İskelesi yapılmış, Beşiktaş'taki, Plânı tanzim 
edenler yapanlar düşünmüşler, orada istimlâk 
edilmiş oraya koskocaman bir meydan açılmış o 
meydana 'Boğazın yukarısına giden geniş bir 
cadde açılmış, o bir cadde ise Tophaneye inen bir 
caddedir ve bu suretle bütün hareketi Üsküdar'
dan gelecek ve Üsküdar'a geçecek kamyon hare
ketini o meydanda toplamaya karar vermişler ve 
bunun tatbikine geçmişler. Bu suretle Kabataş'
tan çıkaracakları o iskeleleri buraya nakledecek
ler ve Kabataş'ı, söylediğim şekilde dünyanın en 
sayılı turistik yerlerinden biri haline getirecek
ler... Ve bu plân tatbik edilmeye başlanmış beye
fendiler. 

Deniz Yolları orada iskeleyi yapmaya başla
mış. 1,5 milyon lira da sarfedilmiş. Tam işin bi
tirileceği sırada hangi hikmetten, hangi sebep, 
hangi zevksiz, hangi kafasız bundan vazgeçmiş, 
almış oradan Hayrettin iskelesini bir tarafa, öy
le yarım bırakmışlar; getirmiş Kabataş iskelesi
ni ve şimdi Kabataş'ın en güzel yerini kamyon 
iskelesi haline getirmişler. Soruyorum muhterem 
vekilden, bittabi bu tasarruftan yeni gelen veki
limizin mesuliyeti mevzımbahis değil, bilmiyo
rum ama, soruyorum kim yapmış bunu kim ge
tirmiştir bunu nasıl yapmıştır bunu, nasıl? Han
gi zevksiz, hangi zevkten mahrum insan bunu 
buraya getirip koyabilmiştir? (Sonra Arkadaşlar 
bu nedir? Tüyler ürpertici bir şey. Oranın te
mizlenmesinde Sanayii Nefise Akademisinin bu
lunduğu yer de tem izletilmiş!'i, harikulade güzel 
bir yerdi. 

Ne istersiniz yapsınlar? Sanayii Nefise Aka
demisi, arkadaşlarım yani Türkiye'de güzel sa
natları Türkiye çapında yayacak olanların, pro
fesörlerin, şairlerin mimarların ressamların, hey-
keltraşlarm bulunduğu yerdir. Bunlar memleke
tin güzelliği için memleketin dört bir tarafına ı 

yayılacak ve mamureler yapacak iken, sen gel, 
temizlenmiş olan Akademinin ortasına bir bina 
yap ve caddenin üzerine dik. İnsanın tüyleri di
ken diken oluyor. Nereye gidiyoruz? Bu ne bi
çim profesör, bu ne biçim güzel sanat? Dahası 
var efendim. Teknik Üniversitesi o da Ayazpa-
şa'dan inerken o şahane Dolmabahçe üzerinden 
Boğazın bir görünüşü vardır efendim. Dünyada 
eşi yoktur. (Gülüşmeler) Güler benim aziz arka
daşlarım güler. Bilmez de onun için güler. 'Yok
tur bunun üzerinde Dünyada bir yer. Görse 
Dünyayı o da gülmiyecektir. Sen gel oraya, o 
güzelim yere bir bina yapmaya çık. Kim yapıyor 
bunu? Teknik Üniversite insanın havsalası duru
yor efendim. Teknik Üniversitenin hocaları hem 
de kaçak yapıyorlar ve kat ilâve ediyorlar. Yeter 
efendim, bu af edilecek şey değildir. Sayın Ve
kilden rica edeceğim, ne muhalefet, ne muvafa
kat: ne Şark ve ne de Garp dâvası, bu 
memleket işidir, memleket meselesidir. Hü
kümet bunu kim yapıyorsa yakasından 
tutup fırlalıp atmalıdır. Bunun başka çı
kar yolu yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) 
Bu kadar ihmal, bu kadar teseyyüp, bu kadar 
mânâsız bir düşünüş asla asla caiz değildir. Ken
disinden bilhassa rica ediyorum, bu işte hiç bir 
suni taksiri yoktur, ama takibetsin, bu tasarruf
ları kimin yaptığını öğrensin. Bu kaçak binaları 
kimin vücuda getirdiğini öğrensin ve böyle pro
fesörleri, böyle güzellik hocalarım işin başında 
bırakmasın. Yazık olur Türk çocuklarına. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

•BAŞKAN — Say]n Alâeddin Çetin. 
ALÂDDDİN ÇETİN • (-Çorum) — Sayın Se

natörler, muhterem Karakurt'un bu şairane, şa
irane olduğu kadar da büyük bir gerçeği ifade 
eden sözlerinden sonra bendeniz de bir iki, keli
meyle ufak bir mâruzâtta bulunacağım. 

B fendim, biz kalkınma içinde olan bir mille
tiz. Paramız mahdut, imkânlarımız mahdut 
olduğuna göre her şeyde faydayı, pratik olma
yı, her işimizden âzami millî menfaati sağlama
yı önde tutmaya mecburuz. İmar - İskân Ba
kanlığından. bu bakımdan istirhamım şudur : 
Onun da kaynakları mahduttur, İs t kba.de 11 iği 
kredi kaynakları da mahduttur. Bunun için
dir ki, ıbilıhassia köy kalkınmasında, köylerin 
imarı ve köy isikânında yine fayda unsurunu, 
verimlilik unsurunu, prodüktiviteye tesir un 
surunu önde tutmalıdır. Çünkü bizim bir zaı-
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fınnz vardır. Umuı<[niyetle bakanlıkklar eserle-
î'ini gösterebilmek için, bir faaliyet yaptıkları
nı isp'a.t iein, daimia gösterişe, göze çarpacak 
yeklerde olmasına ehemmiyet verirler. Bu biz
de pek çok israfa yol açar. 

Canlı bir misal vereceğim : Bugün bir eroz
yon dâvası vardır. Hakikaten topraklarımız 
yer yer- bilhassa birinci derecedeki erozyon 
bölgelerinde toprakların 'akışı gözle görülecek 
şeJlvilde devam ediyor. Çorum'un Kargı kazası 
•böyle şiddetli i erozyona t ahi hir bölgedir. Ve 
buramla nihayet 5 - 10 sene evvel başlıyan hir 
hareket olmuştur. Kızılırmak köyün önünden 
akar, genişçe bir ovası vardır. Fakat sulama 
olmadığından hiçbir istifade olmaz. Bu ova
da, evvelce ziraat mevcuttu, fakat ormanların 
tahriıbi dolayısiyle, su baskınları, muazzam 
kavalların, kumlanın ovayı istilâsı yüzünden, 
gayrimünbit hale gelmiş. Köylü de zaten tah-
ribettiği orman ve yayla, 'kısımlarına çekilmiş. 
Şimdi Ziraıat Vekâletinin burada bir mesaisi 
var. Meselâ tın ar - İskâna da bu mevzuu ak-
settirmiştir. Ama maalesef iki, üç senedir ciddî 
bir faaliyet olmamıştır. Eğer, bu iki vekâlet 
paralel çalışsa, koordone çalışsa, hem orada
ki ormanın muhafazası, hem toprakların muha
fazası mümkün olacak, hem de ormanlık 'böl
geye taşınmış oil'an eski köy balkı ova kısmına 
inerek müstahsil bir hale geçecektir. Bir misal 
arz edeyim : Bugün beş - on bin dönümden faz
la olan ve hiçbir mahsul alınmıyan bu ovalar
dan eğer Ziraat Vekâleti de bir taraftan suia-
ıırayı götürse iyi 'senelerde dönümünden 1 OOO 
lira, orta senederde dönümünden 500 - 600 lira 
gelir getirecek kadar mümbit sahalar vardır. 
Yani senelik fal)loşu birkaç .milyonluktur. B'öyle 
bir servet sırf iki vekâletin koordine çalışma
ması yüzünden istifache edilmeden kalmakta
dır. Bu misali vermekten maksadım Türkiye'
nin her yerinde böyle haller vardır. îrmar - is
kân, bilhassa Tarım Bakanlığıyla köy mevzu
unda, paralel çalışmalı, koordinasyon'a ehem
miyet vermeli, (bir yandan orman idaresi, or
manlaştırmaya çalışırken, Toprak - '-Su, taban 
arazisini ıslah edip, verimli hale getirilirken 
İmar- - İskân da ormıan içimdeki İm 'köyleri ıs
lah" edilmiş topraklara, yerleştirerek, bugün 
müstahsil olmıyan ormanı tahribe den,, bu ya
rı aç, yarı tok kütleleri hem -müreffeh bir hale 
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getirmiş olur, hem de iktisadi gücümüze bir 
kuvvet lolaraîk ekler. 

Bu mâruzâtımdan maksat bütün, işlerinde 
İmar - İskânın, gösteriş değil, verime tesir ede
cek, mustarip kütlelere hitabedecek ve bu va
tanın tahribolmasını önliyecek şekilde, Tarım 
Bakanlığı başta, diğer bakanlıkla rla 'koordine 
çal ısırmasını temenniden ibarettir. 

Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın 

arkadaşlarım, bendeniz bugün konuşmak niye
tinde değildim. Fakat benden 5 - 6 hatip evvel 
konuşan bir arkadaş, gecekondu mevzuunda, bâ
zı hususlara temas ettiği için ben de bu müna
sebetle bu gecekondu mevzuu üzerindeki fikirle
rimi Heyeti Umumiyeye arz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bizim noktal nazarımız şudur ki, 
Türkiye 10 - 15 yıl sonra, yani 1975 senelerine 
doğru, büyük bir sosyal ve iktisadi tazyikin al
tında kalacaktır. O zamana kadar değil belki, şu 
birkaç sene sonra dahi bunu beklemek mümkün
dür, iktisaden geri kalmış bölgelerimizdeki, bil
hassa, büyük şehirlerimizin etrafındaki fakir ta
bakayı teşkil eden gecekondu topluluğundaki 
halkın elbette hissiyatından emin olarak bir teh
likeyi düşünmiyeeeğiz. Esasen az gelişmiş mem
leketlerde sosyal ve iktisadi şartlar inkişaf et
meye başlayınca bu az gelişmiş memleketin şan
lı bir mazisi, geçmişi, yüksek bir tarihi ve bil
hassa köklü geleneklere sahip bir dini varsa bu 
gibi toplumlarda milletin hissiyatını okşamak 
suretiyle tehlikelerden masun kalmak bir müd
det için mümkündür. Fakat bir an gelir ki, 
sosyal ve iktisadi şartların, tazyiki artık bu his
siyatın »okşanması suretiyle memleketimizi tehli
kelerden koruyamaz. (Bravo sesleri) Biz bir
çok arkadaşlarımızla memleketin mukaddesatın
dan, milliyetçilik noktal nazarından, arkadaşla
rımızla halen aynı şeyi düşünüyoruz. Fakat 
memleketimizi mutlak surette 10 - 15'sene sonra 
tazyik altında tutacak olan sosyal ve iktisadi 
şartların meydana getirdiği büyük sarsıntıları 
önlemek için bugün tutulacak metotda farklı dü
şünüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'deki gece
kondu hakkında 1960 dan evvel indî olarak, du
yuş ve sezişlerle, 1960 tan sonra Devlet nabzını 
en sorumlu bir şekilde tutmuş olan insanlardan 
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biri olarak gerçeklere ve rakamlara eğilerek 
yaptığım etüdün sonucunu arz etmek isterim : 
Türkiye'de gecekondu lâfı ve edebiyatı îkinci 
Cihan Harbinden sonra, son yıllarında, 1944 -
1945 ten itibaren başladı 1950 ve 1960 yılları 
arasında yani 10 yıllık devre içinde gecekondu
ların seyri şudur: 1950 de 3 büyük şehirde, ya
ni istanbul, Ankara ve İzmir'de gecekondularda 
oturan vatandaşların sayısı şehir tipi evlerde ve 
apartmanlarda oturan vatandaşlarımızın dokuz
da biri kadardı. 1950 ve 1960 yılları arasında 
Türkiye'de, Mustafa Kemal'in ilk hızını vermiş 
olduğu sosyal gelişme, aynı hızıyle ve tempo ile 
gelişti. Ama, yine 1950 ile 1960 yılları arasın
da, kabul etmek lâzımdır ki, biraz daha hareket
li ve hızlı olarak bir iktisadi kalkınma da ya
pılmıştır. Türkiye'nin artan nüfusu biliyorsunuz 
yüzde 3 oranında. Bu, dünyada en büyük artış 
nispetidir. Mütemadiyen artıyor. Toprağın git
tikçe verimsizleşmesi, makinalı tarım ve iktisadi 
tazyiklerle geçim sıkıntıları ile halk büyük şe
hirlerde 200 liraya bir apartman kapıcılığını 
kendi köyündeki şartlarından çok daha müsait 
bulduğu için büyük şehirlere akın vardır, tşte 
bu nüfus hareketleri yönünden 1960 yılında bu 
üç büyük şehirde gecekondularda oturan vatan
daşların şehir tipi evlerde ve apartmanlarda otu
ranlara nisbeti 1/3 kadar olmuştur. Demek ki, 
10 sene içinde 9 da birden 1/3 e çıkmıştır. Eğer 
1950 - 1960 yılları arasındaki şartların aynen 
devam ettirildiğini, gerek iktisadi şartların o ik
tisadi şartların metotları içerisinde gerek sosyal 
şartların Mustafa. Kemal devrimlerinden almış 
olduğu hız içinde akımını devam ettirecek olur
sanız 1975 yılı içerisinde artan nüfus, göçler, bü
yük şehirlere akım bütün bunların neticesinde 
1975 senesinde bilhesap çizilecek grafikte görü
lecekti ki, üç büyük şehirde gecekondularda otu
ran sayısı, apartman tipinde oturanların üç ka
tı olacaktı. Şimdi 1944 ten itibaren gecekon
dularda büyük şehiri çevirmiş -olan gecekondu
larda oturanların çocukları da evvelce köylerin
de olduğu gibi tamamen cahil veya ilkokul tah
siliyle kalmıyacaklardı. Büyük şehirlerin haya
tına/ iyi kötü intibak edecek, yüksek tahsil göre
ceklerdi. 1975 senesindeki tablo. Türkiye'de 
üç büyük şehirde oturanların çocukları yüksek 
tahsil görmüş kimisi subay olmuş, kimisi mühen
dis olabilmiş. Fakat tek odalı gecekondularda 
oturan ve bu üç büyük şehrin nüfusunun üç ka-
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I ti oranında bir gecekonduyu düşünün ve prob

lemleri o zaman tasavvur edin. (Bravo sesleri) 
Binaenaleyh, değil gecekondu, apartman nere
de olursa olsun bugün vatandaşlarımızın hissi
yatından, eminiz. Katiyen, Kuzeyden gelecek 
tehlikelere karşı hepsi mukavimdirler. Ama, sos
yal ve iktisadi şartlar bir gün getirecektir ki, 
eğer biz tedbirlerini şimdiden alamazsak sosyal 
Devletin Anayasasının gereklerini yapamazsak, 
o zaman, 1975 senesindeki tabloyu önünüze tek
rar seriyorum ve o zaman artık hissiyat okşaması 
kâfi gelmiyecektir. 

•Bu meseleye bu suretle temas ettikten sonra, 
modern şehrin ufak bir tarifini arz etmek isti
yorum. 

Bugün Avrupa ve Batı öncülerinde modern 
bir şehir, bütün belediye hizmetlerini nefsinde 
toplayan yaygın bir şehir değildir. Yükselen bir 
şehirdir. Meselâ Paris şehrinde 4,5 milyon in
san 9 km. ve 12 km. li'k bir sabada oturuyor. 
Bizini İstanbul'umuzda 2 milyon insan Zoytin-
ıbıırnundan Kartal'a kadar 30 km.lik, boğazın 
bütün derinliğinee, 30 km. lik bh' sahada otu
ruyor. Böylece çok geniş bir şehirde belediye 
hizmetlerini ucuza maledip yapabilmek müm
kün değildir. Mümkün olmadığı için de böyle 
bil- şehrin medeni olarak inkişafı ve güzelleşti
rilmesi mümkün değildir. Şu halde, şehircilik 
bakımından da bu duruma engel olacak politi
kanın ta. 15 - 20 yıl evvel çizilmiş olması lâzım
dı. Maalesef böyle bir plân çizilmiş değildir, 
hâlâ. da çizilememiştir. Bunun metodu ve yolu, 
şehri, muayyen bir saha içinde kalmaya mah
kûm edecek bütün mevzuat gerek inşaat bakımın
dan, gerek arsa spekülâsyonuna mâni ola
cak mevzuat bakımından, yapabilmektir. Biz
de maalesef bu yapılamamıştır. Geçmiş yıllar
da, biliyorsunuz, şehrin hemen civarındaki 'bü
tün tarla ve araziler, bağ ve bahçeler en iyi bir 
geçmiş ve kazanç kaynağı olduğu için parsellene
rek satılmıştır. Ve bugün ben eminim, çok az gelir
li olan memurlar bütün bu tarla ve bahçelerde 
birer parsel ve birer arsaya sahiptir. Fakat 
oralara medeniyetin gitmesine 50 sene vardır. 
Hattâ gitmemesi daha muvafık olur. Bu ba
kımdan arsa spekülâsyonuna mâni, olan, gerek 
şehir içindeki boş arsaları bir an evvel kıymet
lendirip inşaata zorlıyaıı, gerek şehri daha çok 
etrafa yayan, bir mevzuatın getirilmesine 

I şiddetle ihtiyaç vardır. 
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Aynea, şehir içinde yüksek binaların ya

pılabilmesi için de kat mülkiyetinin, bütün hu
kuki ve malî keyfiyetini içine alan bir mevzua
tın da süratle getirilmesi lâzımdır. 

Arkadaşlarım, Ankara'ya geliyorsunuz. Ye-
nişehirde iki katlı, tek katlı villâlar. Cebecide 
(bir, iki katlı bahçe içerisinde evler. 10 kilomet
re ileride Gül verende gökdelenler, böyle şehir 
olmaz. 

Sayın arkadaşlar, mesele bu noktada iken, 
memlekette, bilhassa gelir dağılımı ve millî ge
liri çok düşük olan memleketimizde, inşaatı teş
vik ve bütün vatandaşlarımızı birer ev sahibi 
yapab;'.mek bacınından en büyük fonksiyona 
,-îahibuian Emlâk Kredi Bankasının durumuna 
da kısaca temas etmek istiyorum. Bu bankanın ku
ruluş gayesi, biliyorsunuz, vatandaşı, az tasar
rufa sahibolan vatandaşı, bir mesken sahibi 
yapabilmektir. Binaenaleyh, bu kuruluş ve ibu 
gayede olan bankanın lüks inşaata asla kredi 
vermemesi ve asla böyle 'bir inşaata, bizzat ken
disi ninde gitmemesi lâzımdır.. Halbuki geçmiş
teki tatbikatı bilhassa Ataköy misaliyle biliyor
sunuz, Ataköy'de biraz evvel arkadaşımızın 
söylediği gibi bin küsur yapılmış, her birinin 
maliyeti 1.50 000 üstünde 250 000 nin civarın
da. Fakat hiçbirinin satış kabiliyeti yoktur. 
Eğer ben yanılmıyorsam, bir yıl evvelki satış-
da tek bir daire 249 bin liraya, satılabildi. Bu
nu eskiden politikaya katılmış bir sanatkâr ka
dın aldı. Bundan dört, beş ay evvelde yapılan 
% 20 - % 30 maliyet düşürmelerine rağmen 
yine bu 300 milyonunun yatmış olduğu blok in
şaatta satış yapılamadı. Bugün Emlâk Banka
sı, çok ıbüyü'k malî krize girdiği için, iki sene, 
evvel, üç sene evvel vatandaşın onbin lira ya
tırıp kırk bin lira almak için girmiş olduğu mes
ken kredisi mukavelesinde değişiklik yapıyor. 
Mazeret olarak da bunun sebebini plânlamaya 
yüklüyor. Devlet Plânlama Teşkilâtının, sos
yal inşaat dışında kredi verilmesini tahdidetme-
si ki, bu doğru bir fikirdir, tabiî buna dayan
dırmak için de 10 bin lira veren bir vatandaş 
her hangi bir 90 - 100 - 110 metre karelik bir 
inşaata bir eve, tâlibolurken 40 bin alamıyor, 
20 bin, 25 bin, 30 bin 32 bin lira alıyor kendi 
parası ile beraber 35 bin, 45 bin lira parası olu
yor. Ama evi alabilmesi için mutlaka G0 bin Ti-
ra 55 bin lira ödemesi lâzımdır. Binaenaleyh 
aradaki farkı bir yerden bulup kapaması ge

rekiyor. Halbuki 10 bin lirayı güçlükle bir ara
ya getirebilen bir vatandaşın, başka bir yerden 
10 - 15 bin lira borç bulması mümkün değildir. 
Binaenaleyh büyük bir sıkıntıya ve bankaca, her 
tarafta, bütün mevduat sahiplerine tebligat ya
pıldığı halde çokları bunu kullanamadı. 

Binaenaleyh, banka hiç olmazsa makablim1 

şâmil olmamak üzere, bu mevzuatta bir deği
şiklik yapabilmeli ama, bankanın malî gücü bu
na müsait değil. Binaıcnialeyh bu vazifesini lâ-
yikıyle yapabilmesi için bence iki yol vardır: 
Bir tanelsi; elin delki donmuş parayı çalıştırmak 
yıan'i lüks inşaata mıütaalik, ki bunun miktarı 
300 milyon civarındadır, bunun süratle elden 
çıkarılması lâzımdır. Nasıl çıkartılır? Bu da 
mümkün değildir. Serbest piyasada çıkamıyor. 
Şu hakle bunun süratle elden çıkarılması ve 
bankanın bir lam evvel rahata kavuşturulması 
için bankaya Devletin yardım yapması lâzım
dır. Yani bankamın, kendi 'bünyesinde % 20, 
% 30, % 15' maliyetlini düşürmesine rağmen sa
tamadığı bu binaların satışında İd zararını 
Devlet üzerine almalı ve bankayı rahata çı
karmalıdır. Zaten banka böyle lüks inşaat 
yapmalk istemiyor, bu yola gitmiyor. Taıma-
miyle gayesine uygun yola girmiş durumda
dır. 

İkincisi; bumun dışında mutlak surette 
bankaya Devletçe ve Maliyece yardım yapıl
ması lâzımdır'. Aksi halde bu bankanın vatan-
daşliar üzerindeki itibarı ve güveni azalacağın
dan ötürü vatandaşjkırımızın baş'ka türlü de 
mesken sahibi olauııyacakkrına göre biraz 
evvel tablosunu serdiğimiz geeekoniu 'inşaatı
mın teşviki gün geçtikçe hız lalacak ve binaen
aleyh memleketimiz mesken bakımından klötü 
bir durum alacaktır. 

Mâruzâtım bu kadar, hürmetlerimle. (Alfkış-
ilar) 

İBAŞKAN — Buyurun iSayııı Gebeloğlu. 

CEVDET (1EBIELOĞEU (Bitlis) — Muhte
rem Başkan, Sayın .arkadaşlar, Muhterem Ba
lkan ve erkânı; isminden de mülhem olarak ma
mur bir ülke ve meskûn 'bir halk topluluğu 
yaratmak gayesi olan, imar ve İskân Bakan
lığı hakikaten yükü ve vazifesi ağır bir bakan
lıktır. Bu bakamlılk 'hizmetlerinde iki hususa 
temas edeceğim : 
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Birincisi bölge plânlamaları. Hakikaten 

Marmara, Antalya, Zonguldak ve Adana, Çu
kurova. bölgesi fbölge plânlamalarını İmar ve 
iskân Baıkanlığı yapmaktadır. Bendeniz ıbu 
bölgelerden uzak bir bölgeden, çoğunuzun gö
remediği bir bölgeyi de bakanlığın dikkat na
zarına 'arz etmeye çalışacağım. Bu; şu anda 
bembeyaz karlıarla. örtülü, masmavi bir renkte 
olan ki; bunun edebiyatım 'bendemiz yapama
yacağım, Kara kurt romancı ve edebiyatçı ola
rak hakikaten bu bölgeyi görmüş ve kendi üs
lubu ilıe bunun tasvirini yapsaydı, her halde 
hepimiz de bu hölgenin de fevkalâde bir yer 
olduğunu anlıyabilirdik. Fakat benim tasvir 
kabiliyetim olmadığı için 'kısaca değinip geçe
ceğim, bu bölge 'arkadaşlar, Van gölü ve çev
resi bölgesidir. Hakikaten arkadaşlar; tabiî 
güzeliiğiyüe etrafındaki şehirlerle bu bölge, 
geri kalmış bölgenin gayet güzel bir parçasıdır. 
Yalnız yılların mahrumiyetini çekmiş ve ken
di kaderi ile haşhaşa bırakılmış bir haldedir. 
Bendeniz Büyük Atatürk'ün bu bölgede bir 
üniversite aemia hâtırasını bir türlü unutama-
maktayım. Cidden Ibugüıı siyasi ve turistik 
bakımdan anlaştığımız ve bir anlaşmayla bağlı 
olduğumuz OENTO üyelerinden Iran ve Pa
kistan tren. yolunun Van gölüne ulaşıma sı ve 
bunu m üt a akıp İran hududuna gitmesi de 
gösteriyor ki, bu memleketlerle turizm bakı
mından ve askerî bakımdan ittifaklarımızda 
bu bölgenin ehemmiyeti büyüktür. Hakikaten 
kültürel bakımdan, iktisadi bakımdan, turis
tik bakımdan in ut laik a ele alınacağı daha o za
man Büyük Atatürk tarafından görülmüş ol
masına nağmen henüz bu bölge değil bir üni
versite hemen hemen birçok şeylerden nasibini 
•alanlamıştır. Bendeniz derim ki, bu bölgenin, 
kalkınması ve iman cllbette ki yalnız İmar ve 
İskân Bakanlığının yapacağı ıbir iş değildir. 
Bu bölgenin kalkınması bakımından, 'imar ba
kımından diğer bakanlıklarla koordinc olarak 
yapılacak etüt ve araştırmalardan sonra elbet
te ki bu Van gölü bölgesi civarında gerek tu
ristik, gerekse tabiî kaynaikların değerlendi-
i'ilmeısi bakımından bir bölge plânlaması ya-
pılmasş çok yerinde olacaktır. Bendenizin ri
cası, bu bölgenin de hakikaten diğer bölgeler 
gibi bir plân ve program çerçevesinde değerle
rini ortaya .utacak bir bölge plânlamasının ya
pılmasıdır. Bizler, Sayın Hazer geri kalmış 
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bir (bölgenin senatörü, Karaikurt da geri kal
mış bir bölgenin senatörü, ben ise daha geri 
kalmış bir vilâyet olan Bitlis vilâyetinin sena
törüyüm. Biz arka, arkaya konuşmamıza rağ
men fSa'yın Karaikurt İstanbul üzerinde ko
nuştular. Hakikaten Türkiye'nin bir minyatü
rü olarak İstanbul'u kabul etmekteyim, yani 
şunu demek istenim : İstanbul 07 vilâyet hal
kının meskûn olduğu bir şehirdir. Binaen
aleyh, İstanbul hepimizindir. Gerçekten, Ana
yasaya göre, her senatör veya milletvekili yal
nız seçim bölgesinin değil, bütün vilâyetlerin 
mümessilidir. Fakat İstanbul için İlendeniz de 
ayrı bir hususiyet taşımaktayım. Senatör ve 
milletvekili olarak biz kendimizi aynı «aman
da İstanbul'un da milletvekili veya senatörü 
hissetmekteyiz. Çünkü, tahsilimiz, gençliğimiz 
orada geçmiş ve birçok hemşeri! erim izin, ya
kınlarımızın da ıbuiunduğu bir şehirdir. Bu bir. 

Kaldı ki, İstanbul tarihî bakımdan da ayrı 
bir önem taşır. Ayrıca Hadis-i Şerifle lûtfu 
İlâhiye kavuşmuş bir şehirdir. Bu bakımdan 
İstanbul'um dünyanın hiçlbir yerinde emsiali 
bulunamaz. Bugün biz İstanbul şehrine ne yap
sak azdır. Biz deriz ki, geri kalmış bölgelerin 
plânın gayesine uyarak bir an evvel kalkınma
sına da hepimiz yardımcı olmalıyız. (Bravo, ses
leri) 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada kısaca İl
ler Bankasının da hizmetlerine dokunacağını. 
Hakikaten İller Bankası milletvekilleri, sena
törler, belediye reisleri, genel meclis üyeleri ve 
muhtarlara kadar kapısı aşındırılan yegâne mü
essesedir. iller Bankasına girip çıkmıyan bir 
siyasi şahsiyet hemen hemen yok gibidir. He
men hemen istisnasız herkesin bu müessesede 
işi vardır. Herkes, bir, iki, üç defa bu müesse
seye gider. Şu halde bunun, hikmeti nedir? Dü
şündüm, İller Bankası insanların yaşayışının 
en basit tabiî ihtiyacı olan içine suyu, elektrik 
gibi başlıca ihtiyaçlarını yerine getirecek bir 
müessesedir. Elbetteki, ilk defa kalkınmamızın, 
her bakımdan, sıhhi bakımdan, kültürel bakım
dan bu bankaya ihtiyacı büyüktür. Fakat bu 
banka memleketin her tarafına içme suyu ve 
elektrik gibi şeyi, yapmak ister, fakat buna ce
vap verecek takatin üstünde bir duruma düş
müştür. Bu bakımdan bendeniz, bütün hükü
metlerin ve muhterem senatörlerin bu İller Ban-

I kasını mutlaka maddeten ve manen destekleme-
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sini rica ederini. Buna mecbur bir durumdayız. 
Bilhassa geri kalmış bölgeler' henüz elektrik ve 
içme suyundan mahrum, vilâyetler için İller 
'Bankası büyük bir varlıktır. Bu bakımdan, Ba
kanlığımız ve Hükümetimiz, mutlaka İller Ban
kasının takatini kaybettirmemeye gayret etme
lidir. 

Son olarak sosyal meskenler dâvasına da 
dokunacağım. Hakikaten İmar ve İskân Bakan
lığına aidolan sosyal meskenler mevzuu da mü
him. bir dâvadır. Bu bakımdan sosyal mesken 
ler dâvasına da ön plânda yer verilip, hakika
ten takati, gücü olmıyan vatandaşı ev sahibi 
yapmak lâzımdır. 'Bu bakımdan sosyal mesken 
ler- yönünden de Bakanlığın desteklenmesini is 
tirham ederim. 

Bu bütçenin memleketimize hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Nihat Pasinli. 
NİHAT PASİNLİ (TC m ı ram) — Muhterem 

Başkan, Sayın Senato üyeleri. Sayın İmar ve 
İskân Bakanlığı erkânı ; sayın arkadaşlarım, 
hakikaten benden evvelki arkadaşlarımız, şehir
cilik ve şehirdeki gecekondu mevzuunda çok 
esaslı noktalara temas ettiler. Hakikaten bu 
bizde maalesef bir millî yara vaziyetindedir. Bu 
yarayı bir operasyonla bugün artık söküp at
mamız de pek zordur. Hükümete büyük gayret 
ve himmetler düşüyor. Ancak, o vakit bu müm
kün. olabilir. 

Simdi müsaade buyurursanız ben gecekon
dunun Ankara'daki inkişafının tarihinden bir
kaç cümle ile bahsetmek isterim. Rahmetli Vali 
Nevzat Beyin zamanında şehir plânının tatbiki 
hususunda hassasiyetle duruluyor ve hiçbir mü
samaha gösterilmiyordu. Fakat Helsinki'deki 
olimpiyatlardan sonra güreşçilerimizin yurda 
zaferle dönmesinde, Ankara'da haklı olarak 
o günkü mevzuata göre kendilerine bir maddi 
yardımda bulunıılamadığı için yukardaki ma
kamların müsaadesi dışında o vakitki emniyet 
teşkilâtı ve belediyenin, bâzı mesul kimseleri müsa
maha etmek suretiyle Altındağ bölgesinde bir
kaç tane bunlara ev yapılmasına zımnen müsa
ade ettiler. Fakat bu arkadaşlar k i ; rahmetli 
Yaşar bunun dışındadır, bu sözlerimin dışında
dır. Bu müsaadeyi suiistimal etmek suretiyle. 
bir ev yaptı, onu sattı ikincisini yaptı, onu sattı 
üçüncüsünü yaptı.. Derken gecekondu sitesi bu 

şekilde Altındağ semtinden daha fazla büyüdü. 
Ona bakan, «Ona müsaade ettiniz, bana da mü
saade edin» demek suretiyle böylece bu iş de 
aldı yürüdü. Ve gün geçti ki bir adam 40 tane 
gecekondu sahibi oldu. İsmini de söyliyeyim, 
Alaman Kâzım.. Bu şahsın 40 tane gecekondusu 
vardı. Hepsini de kiraya verdi, muazzam servet 
sahibi oldu. Bu da o günün çeşitli şartları dâ
hilinde oldu. Seçimlerin gelmesi, seçim propa
ganda zamanları İm işin en müsait havasıydı 
ve bugünkü halini aldı. Süratle sosyal mesken 
sistemini esaslı bir şekilde memlekete tatbik et
mek suretiyle bunu menetmek lâzımdır. Fakat 
ondan evvel köylerden şehirlere akım durdur
mak lâzımdır. Eğer köylerde hakikaten vatan
daşın barınacağı, yaşamasını, ihtiyaçlarını sağ-
lıyacak bir durum olmazsa, köylüyü toprağa 
bağlıyamazsak; biz şehirlerde ne kadar sosyal 
mesken yaparsak yapalım, ne kadar bunları 
tahdidedersek edelim, yine bu köylü vatandaş 
şehre akma devanı edecektir. Ve biz kanuna ne 
kadar ağır hükümler koyarsak koyalım, yine 
bir gecekondu veya gündüz kondu yaptıracak 
ve yine gelecek şehirlerde kendi mukadderatı 
ile haşhaşa kalacaktır ki, bu bir felâkettir. 
Bir misal arz edeyim : Yine rahmetli Tan-
doğan zamanında Bahçelievlerde bir vatandaş 
biı- kümes yapmıştı, polisler bunu yıkmışlardı. 
plân dışıdır, diye. Plân üzerinde de bu rah
metli bu kadar hassasiyetle dururdu. Eskiden 
imar plânları belediyenin imar yönetim kuru
lundan çıktıktan sonra Bakanlar Kurulundan 
geçmek suretiyle tadiller kabul edilirdi. Sonra
dan iş süratle intacedilsin, diye plânlar da kısa 
yoldan doğrudan doğruya evvelâ Bayındırlık 
Bakanlığına ve İskân Bakanlığı kurulduktan 
sonra da İskân Bakanlığına gitmiştir. 

Şimdi, büyük masraflarla yapılan şehir ve 
kazaların imar plânları, belediyelerdeki imar 
yönetim, kurullarının verecekleri bir kararla 
kolaylıkla tadil ediliyor ki, bu da esas plânm 
ruhuna aykırı oluyor. Yine kıymetli ve enerjik 
baıkıannimwian. riıc.a ediyoruz; (bu ıiş 'üzerimde da
ha ıhaısisas duralımaisı lâzımıdır. 

Ayrıca, yine İmar ve İsîkân Bakanlığınlclian 
şehir eiliık Iba'knmından temlenıni'm'iz ışıtdur: ŞeMr 
plânları camian iz aman Balkiarihğm ilıgiilli ve yet
kili memıııriarı 'tarafından Ikjontılol «ıdlilimielfildıir. 
Bâızıen ıb el ediy ellerin muyafklkiaıt iuşaiait diye ver-
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di'klîei'i 'ruhisattlariLa Ibineidk 'binalar yapılmakla
dır ve yapılan her imulvaikjkat inşaat lyılkılmııyor. 
Misali vereyim; Ulustaki, Belediyenin etraıfm-
'da nıınvaikkat inşaat diye yapılmış 'dükkânlar 
Ibuıgıün yıkılanııyior. Kazmayı vurıummuız, Şû-
raıyı 'Devlete igider; ikaıamaıya vııruıisuınuız, elk-
ımeik paraısı der, ıpeik'i no oladaik (bu 'iş? Bimaeıı-
aleıyjh, îra'ıar 'Balkanından ricamız Ibıı ıgilbi for
mül her ne kadar kanımda varsa da muvakkat 
inşaatlar talkilb edilmeli var '-olanlar yıfktırııl'mıalı 
ve huından «sonra yapacaklar için de silki İbir 
kontrol şehirlerin şeameti ib alkımından flâızımdır. 
Yine ibir misal arr4 edeyim; llluls'un esiki hali 
hepimizce malûmdur, istimlâk edildi. Orada mu
azzam binalar yapıldı plânlar Itaısldiik edildi, İbir 
Ikıısmında, maaletsef, ıbelediye gelir olsun »diye 
yeni ge-eelkondu dükkânlar jyapltı. Bu ıgecakoıı-
idu -dülklkânlar aealba İbir dıaha yıkılimıyacaik mı?. 
Bu muazzam, büyük blok binaların yanında 
Ibıı •gecelkiomldu'laiTiı içinde palbuç aya'Mkaibı sa
tan kimselerin manzarası her halde şehircilik 
(baıkımıııida-n hoşa gider ibir durunu değildir. 

ıBu halkımdan ıbıınun üzerinde hassasiyetle 
durulınıalıdıır. :P>u şekilde (belediyenin geliri yıok-
tıır diıye belediye mıüızaıyalka. içindedir diye; 
her ne oluma olsun hidbir ıbelediye şelhrin plâ
nına Ibıı şıclkiiıllde 'keyfi oılarak mıüdaibale edeme
melidir. Ve hu mııü'd aha 1 eleri ikendileriınlden ision-
ra .gel e-c ekler için de kötü İbir örnek olacağı için 
mutlak surette .bunların önlenmesi gere'kmek-
todir. 

İkinci bir istirhamım da, yine İskân Bakan
lığından, her şehrin varoşlarında, bizim mem-
letketimizkle, gercik İstanbul ıgerelkse Ankara'da, 
ın.aallıeısef istanlbull\lan lkaraıyıoliy 1 e, Ankara'ya 
gelin; A'kköprivVe ıgelldiığiınilz izaman >o civarda 
perişan İbir Ih al viardır. Tahtacılar v. ıs. gi(bi şey
ler. Bu varoştaki manzaralar ile hakikaten şeh
rin umuımi 'manzarası Ibozullnıalkltadır. Bunların 
zamanla ıısllaihı, Ibunıların kaldı rılmaısı 've Ibıınila-
rın yerine plândalki ibinaların yapılması veya-
hult da hile olmazsa, 'tahta Iharak a lar 'ile 'veyia (bu
raların ağa.elaınması sureliyle; Uranların berta
raf edilmesi lâzımdır. Aksi 'talkdirde şeibirleri-
miız gıüzel de <otea bn plân dışı yapıları ile man
zaraları hakikaten yürekler acısıdır. iBıınıı da 
yine igenç ve enerjik imar ve iskân Balkanlımız
dan i'siirllıaim ediyorum. 

Hepinizi hürmetlerimde sel âmil arım. (Alikış-
ılla-r) 
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j BAŞKAN — Şahısları aklına (söz alanların 

ıdıa «özleri Ibitmişltir. 
Buyurun Sayın Balkan. 
Efendim, hır Ihusııisu ıhaıtırlatnıak icalbddiyior. 

Yüksek Sena'ıto gerek gruplar adınla, gerekse 
şaihıisları adına, konuşan arkadaşların ve iSaym 
Bakanların konuşma müddetlerini tahdidetmiş-
'tii'. Ibaika.nlar için 'tâyin edilen nııüddelt 45 da-
kikadur. Rica edeceğim, Ibıı 45 ıdakikalılk nıiüd-
ıdeıt içine konuşmalarını ısağdıılınaları ve arka-

I daştarın IsmaıLlerime Ibıı imliilddet İçinde cevap ver
meleri lâzıimdır. Bunu rica eldiıyorum, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI CELÂLETTlN 
ÜZER (Eskişehir MileHv ekili) — Sayın Baş
kan, ıslajyın 'Senaitörler; 

Uzun konuşup sizleri ;tıac!ız et<miıyeıceğiım;dcn 
emin ol ah ili mimiz. 

Bakanlığın bütçesi dolayısiyle yapılan ten-
kidleri dikkat ve alâka ile dinledim. Yapıcı 
olan bu tenkidi eri büyük bir memnuniyetle 
karşıladığımı arz etmeyi vazife bilirim. İmar ve is
kân Bakanlığının görevleri yurt ölçüsünde ele alı
nan plânlı kalkınmn döneminde büyük önem 
taşımakta ve öncelik almaktadır. Bu bakımdan 
imar, mesken, yapı malzemesi, toprak, iskân, 
kamu tesisleri ve kredi problemleri -ele alınması 
gereken tercih ve öncelik istiyeıı meseleler ola
rak mütalâa edilmektedir. İmar v? iskân Ba
kanlığı kendisine tevdi edilmiş vazifeleri ya
rine getirmek için, ilmin ve tekniğin gerektir
diği plânlı araştırmaya öncelikle yer vermiş
tir. Bakanlığın imar problemlerine ait politi
kası ile, 1963 de yaptığı ve 1964 de yapacağı 
işler hakkında özet olarak mâruzâtta bulunaca
ğım : 

Bölge plânlama : 
Bölge plânlama genel olarak mekânın en 

rasyonel tarzda düzenlenmesi ve düzenlenme
nin gerektirdiği şekilde teçhizidir. Bölge plân
lama ıgelecekte 'memleketimiz kalkınmasını 
sağlıyacak bir analizi ihtiva etmektedir. Köy
den şehire insan akınlarının önlenmesini, in
san emeğinin ve üzerinde yaşadığı toprağın kıy
metlendirilmesin!, bölgenin mamur hale ge
tirilmesini, gerek âmme sektörünün ve 
gerekse özel sektörün memleket dâhilinde en 
iyi dağılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmalar 
için 1961 yılında bütçeye 5 647 000 lira konu-
muştur. Bu ödenekle, bu sene Marnrara, Antalya, 
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Çukurova, Doğu ve Güney - Doğu bölgeleri 
plânlama ve şehircilik hizmetlerine ait çalışma
lar yapılacaktır. 

Ayrıca Doğu - Marmara ve Zonguldak bölge 
plânlamasına ait çalışmalar neticelenmiş olup, 
raporları bastırılmıştır. 

Bu bölge çalışmalarından başka merkezde 
beş yıllık kalkınma plânında bölge plânlama 
dairesi tarafından yapılması öngörülen mem
leket ölçüsünde nüfus hareketleri, bölgelerin 
ekonomik ve sosyal önem derecelerinin tâyini, 
sanayi bölgelerinin tesbiti, turizm plânlama 
ve projelerinin gerektirdiği metot ve mevzuat 
çalışmaları, illerin iktisadi bünyeleri ve ge
lişme imkânları çalışmaları yapılacaktır. 

Şehircilik çalışmaları : 
Mevcut 'şehir ve kasabalar hakkında sosyal, 

ekonomik ve şehirsel yönlerden araştırmalar 
yapılmakta, belediyelerin doğrudan doğruya 
veya İller Bankası vasıtasiyle yaptırdığı ha
rita veya imar plânları veya revizyondan ge
çen harita ve imar plânı tadilleri bu kriter-
yumlara ıgöre incelenip tatbik edilmektedir. 
Ayrıca, sosyal meskenlerin ve âfete uğramış sa
haların harita ve plânları da yapılmaktadır. 
Halen mevcut 1 023 belediyeden 802 adedinin 
haritası ve €36 adedinin de imar plânı mev
cuttur. Mahallî belediyelerin imar hizmetleri 
için bu sene bütçeye bir milyon lira konmuş
tur. 

Kamu tesisleri çalışmaları : 
İller Bankasınca veya belediyelerce yapılan 

ve yaptırılan yol, içme suyu ve kanalizasyon 
projeleri tetkik ve tasdik edilmekte ve nüfusu 
elli binden az olan belediyelere fon tahsisi ya
pılmaktadır. Bu işler için 1964 yılında büt
çeye 45 milyon lira tahsisat konmuştur. 

Mesken çalışmaları : 
Beş yıllık kalkınma plânına göre bu müddet 

zarfında kamu ve özel sektör tarafından ce
man '561 200 aded mesken inşa olunacaktır. 
Bunlardan 182 330 u kamu sektörü tarafından 
halk tipi konut olarak inşa edilecektir. Halk 
konutları esasları bakanlık tarafından hazır
lanmıştır. Ayrıca, Devlet Plânlama Teşkilâtı ve 
Maliye Bakanlığı ile birlikte alınacak vergi 
ve kredi tedbirleri ile özel sektörün konut yatı
rımları halk konutları yayımına kanalize edil-
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inektedir. Bakanlık gayrisıhhi meskenlerin İs
lahını sağlamak amacı ile bir konut kanunu ta
sarısı hazırlamıştır. Bu tasarı kanunlaşmcaya 
kadar sosyal konut inşası için, 1962 ve 196»3 
yılı bütçelerinde 44 671 000 lira tahsisat alına
rak, Ankara, istanbul ve Bursa'da 844 sosyal 
konut yapılmış, ayrıca, Güney - Doğu ve Doğu 
illerinde 224 ünite nüve - mesken yapımına baş
lanmıştır. 

Mesken inşasının en mühim unsurlarından 
birisi de arsa tedarik işidir. Aşırı derecede yük
selen arsa fiyatlarına mâni olunmak üzere, 
bakanlıkça, bir «Arsa ofisi kanunu tasarısı» 
hazırlanmış olup, yakın zamanda Yüksek 
Meclise sunulacaktır. 

Gecekondu iğleri : 
Gecekondu problemini idari ve hukukî yön

den ele almış olan Bakanlığımız, «Gecekondu
ların ıslahı, tasfiye ve önlenmesi hakkındaki ka
rnı tasarısı» m hazırlıyarak Başbakanlığa sun
muştur. Bu sene bütçeye konulan (35 milyon) 
lira ile, Ankara, İstanbul ve İzmir'de üç yönden 
gecekondu meselesi ele alınacaktır. 

Köy meskenleri : 
Köylünün işgücünü ve imkânlarını Devle

tin aynî ve teknik yardımları ile birleştirmek 
suretiyle kendi evini yapana yardımda bulu
nulacaktır. Bu maksatla bütçeye (1 milyon) 
lira tahsisat konmuştur. 

Âfetlerle ilgili çalışmalar : 
Bakanlığımızın en mühim görevlerinden bi

rini de âfetlerle ilgili çalışmalar teşkil etmek
tedir. 1963 yılında âfete uğramış 130 yerde 
3 600 konut yapımı için, hane başına 7 500 
lira valiler emrine gönderilmiştir. Ayrıca, 
Besni'de ve Erzincan'da aileler için toplu nü
ve - mesken inşasına geçilmiş bulunuyor. Halen 
kararnamesi alınmış 283 yerde 12 135 aile -bu
lunmaktadır. 

Mesken araştırmaları : 
J963 yılında şehir, gecekondu ve köylerde 

yapılan tesbit ve araştırına çalışmaları için 6 mil
yon 68 bin vo 1964 bütçesine ise 4 349 000 lira 
ödenek konmuştur. Bu para ile 19 ildoki 79 köy
de, köy konutları araştırmaları yapılacaktır. 

Yapı malzemesi çalışmaları : 
Yurdun yapı malzemesi durumunun tetkiki, 

rasyonel malzeme ve yapı elemanlarını kullanma 
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suretiyle, ihtiyacın karşılanması hususunda böl
gesel etüdlcr yapılmaktadır. 1.967 yılında tamam
lanacak olan bıı etütler sonunda konutla ilgili 
600 e yakın standardın, beş yıl zarfında yapıl
ması Beş Yıllık Plânda öngörülmüş ve bu mak
satla bütçemize bu sene bir milyon lira konul
muştur. Yapı malzemesi sanaayinin gelişmesini 
sağlamak üzere «Yapı Malzemesi Müstahsılları 
Birliği kanun tasarısı» mütalâaları alınmak üze
re Bakanlıklara gönderilmiştir. 

Toprak ve iskân işleri : 
(Jiftçiyi topraklandırma, iç iskân, göçmen ve 

mülteci iskânı görevleri,- temel dâvalarımızın en 
önemlilerini teşkil etmektedir. Doğu ve Güney -
Doğuda 17 ilimizi kapsıyan yerleşimle ilgili köy 
envanter çalışmaları yapılmakta ve devam etmek
tedir. 

Ayrıca, 1963 yılı sonuna kadar 5443 köyde, 
Hazine adına 25 444 671 dönüm arazi tescil olun
muştur. Aynı dönüm içinde tapuda Hazine adına 
tescil olunan araziden 753 892 dönümü kamulaş
tırılmış ve bu husus için 8 991 620 lira ödenmiş
tir. Bundan başka köylerin tüzel kişilikleri adına 
20 637 564 dönüm arazi tahsis olunmuştur. 

1963 t e toprak komisyonlarınca 227 köyde Ha
zine adına l 250 000 dönüm arazi tescil edilmesi 
ve 1 500 000 dönüm arazinin de köy tüzel kişi
likleri adına tahsis olunması gerekmekte idi. Bu 
husus, verimli çalışma sonunda programda gös
terilenden r/c 80 fazlası ile gerçekleşmiş bulun
maktadır. 

Toprak ve iskân işlerinin yeni bir görüş ve 
anlayışla ele alınması sonunda 1961 yılından bu 
yana toprak dağıtımı durdurulmuş, yalnız dağı
tıma tâbi tutulacak arazinin tesbit ve Hazine adı
na tescil edilerek yapılacak plânlı uygulamalara 
tâbi tutulması faydalı görülmüştür. 

İskân işleri : 
Anayurda sığınan göçmen ve mültecilerle 

yerleri değiştirilen vatandaşlara ev, arazi, 
kredi, tohumluk ve diğer çeşitli yardım
larda bulunmak, Bakanlığın görevleri arasında
dır. 1962 yılı sonuna kadar yurda sığınmış göç
men ailelerine 35 984 ev verilmiş, 9 481 251 kilo 
tohumluk dağıtılmış, 67 251 parça tarım vasıta ve 
aletleri dağıtılmış, 1 159 979 liralık kredi yardı
mı ile 1 440 326 dönüm toprak tahsis edilmiş
tir. 
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1962 3rılmda Doğu ve Güney - Doğu bölgele

rinde 12 ilde 3454 köyün plânlama etüdü tamam
lanmıştır. Aynı bölgede 15 ilde ve ayrıca Çukur
ova ve Antalya bölgelerinde toplam olarak 4695 
köyün envanter etüdü yapılmıştır. Netice olarak 
iki yıl içerisinde 8149 köyün envanter etüt işleri 
ikmal edilmiş bulunmaktadır, 

İller Bankası : 
Aralık 1963 sonu itibariyle fiilen ödenmiş ser

mayesi ve ihtiyatları toplamı 381 milyon liraya 
ulaşmış bulunan İller Bankası, kuruluş amacına 
uygun olarak belediyelerin, özel idare ve köylerin, 
su, elektrik, harita ve imar plânı gibi kamu hiz
metleri işlerinin gerçekleştirilmesini sağlamakta 
ve ayrıca yaptırılacak tesisler için lüzumlu malze
me memleket içinden veya dışından toptan alın
mak suretiyle alâkalı idarelere dağıtmaktadır. 

Yapılan ve yaptırılan işleri, iş bölgelerinde 
kontrol etmek üzere onbir ilde kontrol teşkilâtı 
kuran Banka, satmaldığı (Amerikan ihtiyaç faz
lası araç ve gereçleri) de ortak idarelere dağıtmak 
suretiyle büyük faydalı hizmetlerde bulunmakta
dır. 

1945 - 1963 yılları arasında, harita, imar plâ
nı, su, yapı ve enerji tesisleri, içme suyu projele
ri için Bankaca belediyeler adına ceman 
747 207 196 liralık kredi açılmıştır. 600 milyon 
liradan ibaret İller Bankası sermayesinin 240 mil
yon liralık kısmı belediyeler, 240 milyon liralık 
kısmı özel idareler ve 120 milyon liralık kısmı da 
köyler tarafından sağlanmak üzere tefrik edilmiş 
bulunmaktadır. Hali hazır sermaye artışı tempo
su ile beş yılda 600 milyon nominal sermayenin 
tamamının ödenmesi suretiyle tezyidi sermayeye 
gidileceği aşikârdır. Bu maksatla sermayenin tez
yidi hususuna dair kanun tasarısı hazırlanmış ve 
Başbakanlığa sevk edilmiştir. Bu tasarı kabul edil
diği takdirde Banka sermayesinin 1 200 000 000 li
raya iblâğı sağlanmış olacaktır. 

Sermayesinin artırılması gayesine matuf olan 
bu talebimiz yanında borçlanma gücünü tüketmiş 
belediyelere yardımda bulunmak üzere geçen se
ne kabul edilmiş olan 20 000 000 liralık ödene
ğin, 1964 yılında 36 000 000 liraya çıkarılması 

I Bütçe Encümeni tarafından kabul ve tasvibolun-
muştur. Bu sayede başlanmış işlerin devam ve 
tamamlanması mümkün olacaktır. 
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Türkiye 'Kmlâk Kredi Bankası : 

Türkiye. Bmlâk Kredi Bankası kuruluşundan 
bu yana muhtelif tariklerde art ır ı lan sermayesi ve 
tahlil ihracı suretiyle temin ettiği finansman yar
dımları yapmak; yapı ve yapı. malzemesi endüs
trisini geliştirmek için krediler açmak ve bilûmum 
bankacılık muamelelerini yürütmek suretiyle hiz
meti erin i ifa e1 inektedir. Bu cümleden olarak 
194(5 - 19(52 yılları arasında !)!) 487 aded bağlantı 

yapılarak vatandaşlara, münferiden veya. toplu 
halde mesken sahibi olabilmeleri için, bir milyar 
897 milyon 452 bin lira. tu tar ında kredi açılmış
tır . Bu krediler; ipotek mukabili krediler, yapı 
tasarrufu kredileri ve toplu inşaat kredileri ola
rak üç. faaliyet t r u p u n a tahsis edilmektedir. Ban
ka, 1051 - 19(52 yılları arasında, !)6 016 000 yapı 
tasarrufu sahipleriyle 890 milyon (598 bin liralık 
mukavele akdetmiştir. Aynı senelerde1 ikraza, hak 
kazanan mudi sayısı 15 587 olup, bunlara açılan 
krediler yekûnu 489 milyon (578 bin lirayı bulmuş
tur . Banka taraf ından İstanbul 'da 2 892, Anka
ra'da 1 104 daire inşa edilmiş, bunlardan büyük 
bir kısmı sahiplerine satılmıştır. Banka ayrıca, 
İsçi Kooperatiflerine 428 077 41(5 lira, kredi aça
rak 1(5 8(5(5 işçi meskeni yapmıştır . Memleketin 
muhtelif yerlerinde vukua gelen âfetler dolay isiy
le 2 !)82 vatandaşa 12 225 551) İm, tu tar ında kre
di tahsis etmiştir. Bankanın maddi imkânlarının 
sınırlı oluşu sebebi ile mesken darlığının gideril

mesine kâfi derecede müessir olunmamaktadır . Ban
ka, hizmetlerinin daha geniş ölçüde yerine getiri
lebilmesi için, Banka sermayesinin artırılmasını 
sağlıyacak kanun tasarısı hazırlanmış ve Başba
kanlığa sunulmuştur . 

Sayın Başkan ve Sayın senatörler; sizleri faz
la. işgal etmemek amacı ile Yüksek Senatonuza 
okumuş olduğum ve gerekçe, takdim edilmiş bulu
nan konuşma metninin bir özetidir. Gerek grup 
sözcüleri ve gerekse şahısları adına konuşan sayın 
senatörlerin çeşitli sorularına cevap vermiş bulu
nuyorum. Bunlar ın dışında kalan sorular için sa
yın soru sahiplerine yazılı cevap vererek kendile
rini memnun bırakacağıma daha, geniş anlamda 
tenvir edeceğime kaaniyim. 

Bakanlığımın 1964 yılı bütçesini böylece YTık-
sek Senatonuza arz etmiş bulunuyorum. Kabulü
nü rica eder, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Sayın Karavel ioğlu. 
KÂMİL KATiAVKLİOĞLU (Tabiî Üye) — 

Muhterem arkadaş lar , sempat ik ve kabil iyet l i 
Bakanın izahatını istifade ile dinledik. Kendi
sine teşekkür ederiz. Kendisine İmar ve İskân 
Bakanlığı sorumlular ına 19(54 yı l ında b ü y ü k ba
şar ı lar temenni ederiz. Bu münasebetle küçük 
bir temenni arz etmek ist iyorum. Gecekondu me
selesi üzerinde, fazla d u r m a k is temiyorum. Kıy
metli arkadaşlar ını uzun uzun tahli l ettiler, üze
rinde durulması lâzım geldiğini izah ettiler. Esa
sen. son koalisyon hükümetler inin bakanlar ı , 
Anayasanın ruhuna, ve sosyal Devlet anlayışı
na! uygun olarak' gecekondu meseleleri ile ilgi
lenmektedir , memnuniyetle bunu müşahede 
ediyoruz. Ben, geckondıı probleminin bir fabri
kasyon inşaatla hallinin mümkün olacağına ina
nıyorum. Bu mevzuda, ihtisas sahibi değilim. 
f a k a t , Rusya'ya giden Par lâmento Heyet inde 
bulunmuştum, Moskova, Leningrat , S ta l ingra t , 
Baku, Taşkent gibi, her biri 750 hin nüfustan 
l'azîa 8,5 veya sekiz milyon nüfuslu şehirlerde 
bu meseleler kısa zamanda bir plân içinde böy
lece halledilmiş. İlgilendiğimizi görünce bizi 
Leningrat ' ta bir İnşaat Kongresine ve bir yeni 
inşaat mahallini tetkika davet ettiler. Sayın Ni
hat Basinli arkadaşımızın da dâhil olduğu bir 
grupta, bu meseleyi tetkik ve hakikaten istifade 
et t ik. Meselâ, Leningrat Belediyesi bu sene 45 
bin lojmanlık yeni inşaat ına, altı inşaat kombi-
nasiyle halletmek durumunda, idi. Öyle plân
lanmış idi, inşaat kombinası iki kısımdan iba
re t t i ; birisi inşaatı yapan birisi de fabrika kıs
mı. f ab r ikada malzemeler hazır lanıyor, inşaat 
mahalline de zaten yakındır , fabrika. İnşaat ma
hall inde de monte ediliyor ve büyük bir inşaat 
sürat le yapı l ıyordu. T a k d i r edersiniz ki, b i r 
fabrikanın (i - 7 bin lojman yapması büyük bir 
meseledir. Belki tasvi r edemiyorum, size yaşa
tamıyorum, fakat hakikaten bizim için istifade
li oldu. Bunun sıhhatine inandık ve buraya ge
lince de gördük ki, Ruslar böyle bir teklif yap
t ı lar . Daha evvelki î m a r Bakanına, bir inşaat 
kombinası sa tmak teklifinde bulundular . 

Simdi özetlemek ieabeder.se, gecekondu mese
lesi fabrikasyon inşaatla giderilebilir, kısa za
manda bu mesele, böyle halledilebilir. Buna ina
nıyorum ve bu fabrika veya inşaat kombinası 
her yerden alınabilir, Rusya 'dan olduğu gibi, 
Bat ı devlet lerinden de alınabilir . Benim Rusya'-

1000 

http://ieabeder.se


C. Senatosu B : 
dan alınmasını istiyen teklifimin bir başka ge
rekçesi var. Haziranda veya Temmuz ayında, 
bizim Rusya'dan 5, 5 milyon dolarlık bir alaca
ğımız vardı. Ve bu alacak senelerden beri birik
miş, mukabilinde mal alacağız. Fakat alacak 
mal bulamıyoruz. Adeta onlara kredi açmış du
rumdayız. Alacak mal arıyoruz. 

Yine sevgili arkadaşlarım bilirler ki, biz kon
sorsiyum içinde bu 5,5 milyon doları temin için 
altı, yedi, sekiz Devletle uzun uzadıya ikili mü
zakereler yapmak durumunda kalıyoruz. Hattâ 
yüz bin dolarlık bir kredi için, belki de bir sem
pati tezahürü olarak, bir memleketle oturup ma
sa başında müzakere yapıyoruz. Bugün anlaşma
lı memleketlerden 11,5 milyon dolarlık alacağı
mız vardır. Bunu dün Maliye Bakanlığından 
öğrendim. Ve bunun 3,5 milyon doları da yine 
Rusya'dan ve yine alacak mal arıyoruz, bu ala
cağımızı tasfiye edebilmek için şimdi, Ruslar 
inşaat kombinasını satmaya istekliler hevesleri 
de var. Teklif ediyorlar. Biz alacaklıyız ve ih
tiyacımız var. zaruretimiz var. Bu gecekondu 
probleminin. Suphi Karaman'm ağzında ifade
sini bulduğu gibi, sosyal bir tazyik sosyal reak
siyon haline gelmeden halletmek mecburiyetin
de olduğumuzdan en kısa hal tarzı, benim kana
atimce bu inşaat kombinası yolu ile, fabrikas
yon yolu ile olan inşaattır. 

Muhterem Bakana teklif ediyorum, bu mese
leyi tetkik etsinler, benim kanaatim uygunsa, 
belki müspet bir netice alabilirler. Mümkün de
ğilse mesele yok. Kendilerine başarılar -dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim îmar ve iskân Bakan
lığının bütçesinin tümü üzerindeki müzakereler 
sona ermiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

Bölümleri okuyoruz. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
B. Lira 

11.000 Ödenekler bölümü 12 000 
BAŞKAN — Kabul edienfer... 
E't/mdyıeaıler... Kabul ©dikiliştir. 

12.000 Personel giderleri 5 337 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 
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B. Lira 

13.000 Yönetimi ıgiderlleri 1 824 400 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edülimiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 5-2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyönler... Kabul edillmiştir. 

16.000 Çeşitli gidenler 65 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edill'miştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 80 580 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul ediftimiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 2 850 0O0 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Mm iyeni er... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 646 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edülimiştir. 

(A/3) Sermaye teş'kili ve transfer 
harcamaları 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edillmiştir. 

34.000 Malî transferler 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenfer... 
Etmiyenler... Kabul edüjmişitir. 

35.000 Sosyali transferler 
BAŞKAN —• Kabul edenle r... 
Etmiyenler... Kabul edillmiştir. 

37 0O0 

36. Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul eıM-eı-... 
Etmiyeınler... Kabul ediitmişitir. 

Kf endim İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
bitmiştir. Hayırlı olsun. 
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C — TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ 
42 0 :3 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

(BAŞKAN — Toprak ve İskân Geneft Müdür
lüğünün bütçesinin bölümlerine geçiyoruz. 

(A/l) Cari harcamalar 

B. 

12.000 

Lira 

Personel giderleri ı22 695 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyeınler... Kabul cdilmişJtâr. 

13.000 Yönetim gidenleri '5 807 000 
BAŞKAN — Kabul edcnfer... 
Etmiyeınler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet 'giderleri 1 002 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

'21.000 Etüt ve proje 'giderleri 6 100 000 
BAŞKAN — Kabul ediedk»-... 
Etııııiyeaıler... Kabul edilımişltıir. 

22,000 Yapı, tesis ve Ibüyük onarım 
.giderleri 6 665 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eifcmiyıenler... Kabul edilmişftıir. 

'23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 50 000 
BAŞKAN — Kabul eâetifoer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
haroam|aları 

32.000 Kamulaştırma ve satınallnıa-
lar ı250 000 
BAŞKAN — Kabul edıedter... 
Etmiyenler... Kabul cdiknişjti<r. 

34.000 'Malî transferler 1 209 173 
BAŞKAN — Kabul edienler... 
Etmiyeıder... Kabul edilmiştir. 

Lira 
717 000 

60 000 

9.2.1964 
B. 

35.00ü :Sosyal transfeırler 
BAŞKAN — Kabul edeınleır.. 
Etmiyenleii*... Kabul edilmiştir 

'36.000 Boıiç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenleır... 
Etmiyonler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân IBakanlığı ve Toprak ve İs
kân İşleri Genel Müdürlüğünün 'bütçeleri ka-
'bül edilmiştir. Memleketimize 'hayırlı ve uğur
lu olmjasmı temenni ediyorum. 

I) _ BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Efendim, Oıım'lmriyet Sena-
tosuyla, Millet Meclisinin bütçelerinin mıüzake-
ırelerine geçiyoruz, (Bir önerge vardır. Okutu
yorum, efendim. 

Yüksele 'Başkanlığa 
il. Çift Meclis sistemini 'kabul eden nı elinle-

ketlerin Anayasa hukukları, ilgili kaıranüar, iç
tüzükler ve 'gelenekler Meclislerin yaisaniia gö
revleriyle yetki yönünden farklı durumda ol-
ımalarana rağmen teşkilâtları, bütçelerinin tan
zim ve idaresini birbirinden layırmılş, bağımsız 
organlar haline getirmiştir. Çift Meclis 'sistemi
ni 'hukukî mesnet 've mahiyete bunu gerelktir-
m ektedir. 

2. Bizim hukukî ve siyasi hayatımızda, 
Kanunu Esasi ile yer alan iki Meclis sistemin
de, Ayan ile 'Meclisi Meibusaınn teşkilât ve büt
çeleri kesin anlamı ile tamamen ayrı idi. 1920 
de kurulan T J B . M . Melll'isinin tek Meclis olması 
hasebiyle ayrı teşkilât veya bütçeden bahset
mek mümkün değildi. Kurucu Meclisin çalışma
ya başlamasından 'bir (gün önce yayınlanan 231 
sayılı Kanunla 5509 sayılı TJB.M. Meclisi me
murları teşkilât Kanununun 1 nci maddesi de
ğiştirilmiş, yasamla organlarının teşkilâtları ku
rulmuştu. 24 Eikim 19G1 de O. Senatosu ve Mil
let 'Meclisinden kurulu TJBJM. Meclisinin bu
güne kadar yürürlüğe girmiş teşkilât kanunu1 

yoktur. 231 sayılı Kanun yasama organlaırının 
teşkilâtını gösterdiğinden tek basma bir Meclisin 
teşkilatını kapsıyamaz, ifade edemeız. 1213)1 sayılı 
Kanuna dayanarak 'O. .Senatosu ve MilH'et Mee-
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lisi teşkilât ve Ib ülkelerin i yeni .teşkilât Kanunu 
çıkıncaya kad-aa* tanzim edebilirler. Hukukî du
rum 'bu ışekilde açık \re, kesin mahiyet arz eder
ken, 'hukukî ve haklı bir gerekçe gösterilmeden 
yasama organlarının Mitçe ve teşkilâtları ayrıl
mamış birisine bağlı müşterek teşkilât ve büt
çe cihetine 'gidilmiştir. ıBu tutum ve davranış, 
Anayasaya, 231 sayılı Kanuna, Anayasa huku
kuna ve geleneklere aykırıdır. Teşkilât 'Kanu
nunun çıkarılması fi kivini Anayasa prensipleri
ne, yürürlükte bulunan kanun esaslarına tama
men aykırı olarak savunanlar- iki buçuk yıl
dan beri bütün çabalara rağımen bahsi geçen 
kanun teklifinin bir komisyonda beklemekte 
olduğundan haberdanlırflar. 

Çeçen iki yıl bütçe tatbikatında Cumıhuri-
yet Senatosu, kuruluş devresi, çeşitli güçlükleri 
ve alışılmamış hususları nazara alaraik övülür 
bir olgunluk ve hoşgörürlükle, yürürlükte bu
lunan iki Meclis tatbiki zaruri kanunun huku
ka dayanmıyan bir zihniyetle tek taraflı sahip 
çıkışı mesele yapmıanıış, yeni 'bir teşkilât ka
nunun çıkmıası için bütün çarelere başvurulmıış-
'tur. 

1964 yılı bütçesi için durum geçen bütçeler
den ayrı ve farklıdır. 27.12.1963 talihinde yü
rürlüğe giren Cumhuriy Senatosu İçtüzüğü ile 
(Madde 173) C. Senatosu bütçesinin ayrı ola
rak hazırlanacağı ve Devlet bütçesinde ayrı 
olarak gösterileceği. 171 nci maddesi ile de C. 

42 9.2.1984 O:3 
'Senatosunun ayrı teşldlâtı tesbit edilmiş ibu-
lunmalktadır. C. Senatosu İçtüzüğü, teşkilâtın 
kurulması ve bütçesinin ayrı gösterilmesi için 
kesin hükümler koymuştur. Yürürlükte bulu
nan 231 sayılı 'Kanun ve diğeri malî 'mevzuat 
içtüzüğün bu hükümlerinin tatbikine imlkân 
sağlamaktadır. Bu hükümlerin tatbikine engel 
hiçbir kanun (gösterilemez. (Bu sebeple C. 'Sena
tosunun Devlet Ibütçesi içinde, yasıama orlgan-
ları bütçesi kısımmdıa ıaytrı yerini almıasını 
(A/ l ) işaretli cetveldeki bölüm ve ımiaddele-
rinde C. Senatosu teşkilâtı ile ilgili iböilüm. ve 
maddellerin gösterilmesi, (iD) cetvelinin, (E) 
cetvelinin, (T) cetvelinin ve (İR) cetvelinin ay
nı görüşe göre düzenlenmesini saygılarıanızla 
arz ve teklif ederim. 

Kars 
(SıiTi Atalay 

Maraş 
Cenap Aksu 
Tabiî Üye 

Fahri özıdilek 
Sakarya 

Turhan Kapanlı 

Artvin 
Fehmi Alpaslan 

Cumhurbaşkanınca iS.Ü. 
Sadi Koçaş 

Niğde 
Kudret İBayhan 

Niğde 
izzet Gener 

BÜTÇE KOMİSYONU (BAŞKANI ALI ŞA-
!KÎR AĞANOĞLU (Trabzon Milletvekili) — 
;Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — önerge hakkında söz mü isti
yorsunuz? Buyurun efendini. 
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D. 

Oıunı'iuıriyet Senato:* 

Meni ııri velin nev'i 

Fransızca 've İngilizce Mütercim 
Genel »Sekreterliğe bağlı İDaktilo 
Genel Sekreterliğe 'bağlı Daktilo 
Genel Sekreterlice bağlı Memur 
Genel Sekreterliğe 'bağlı lle'mur 
Karnınla i' Müdürlüğü Daktilosu 
Tutanak Miidürlüğü Daktilosu 
Bütçe Komisyonunda Memur 
Saymanlık Müdürlüğünde Memnır 
Mukayyit 
Mukayyit 
Tevzi Memuru 
Motosikletle i 've Tevzi Mîelmuru 
M'ümcaat <ve Teşrifat M omuru 
Müracaat ve Teşrifat Memuru 
Yönetim Memuru 
Yönetim M'em'uru Yardı m e ısı 
Dış, Temizlik işçisi 
Temizlikçi (Yüksek irtifalar için) 
Şoför 
Şoför 
Şoför 
Hademe 
•Hademe 
Hademe 

ü» cet/veli kadrosu 
Aded 

1 
1 
9 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
i 
•A 
3 
"> 
2 
1 
1 
1 
10 
5 
28 

Ücret 

1 250 
800 
700 
700 
600 
700 
700 
600 
800 

•* '500 
4.50 
'500 
700 
600 
r>oo 
700 
700 
450 
600 
800 
700 
600 
600 
500 
450 

45 000 
9 600 
75 600 
m 6oo 
14 400 
8 400 
'8 400 
7 200 
9 600 
.0 000 
10 800 
6 000 
8 400 
7 200 
6 000 

23 000 
2ö' 000 
10 800 
14 400 
9 600 
•8 400 
7 200 
72 000 
30 000 

151 200 

84 580 200 Bin yıllık 
2)03 070 % >3ö zam. 

783 270 

B. M. 

12.000 

Cumhuriyet Senatosu (E) cetveli kadrosu 

Ödeneğin nev'i Görevin cinsi 

Geçici hizmetliler ücreti : 
12.231 Genel idare geçici hizmetliler 

ücreti : Arşiv Memuru 
» » 

Dosya Memuru 
'Mukayyit 

Kullanıldığı 
Aded Ay Ay - G ün 

1 12 
1 12 
1 12 
1 12 

Bir yıl. 
% 35 zam 

Genel toplam 

600 
400 
700 
400 

-7 200 
-4 800 
-8 400 
-4 800 

25 200 
8 820 

34 020 
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BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ 

ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon Milletvekili) 
—• Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 
Karma Bütçe Encümenince kabul edilip yüce 
tetkiklerinize sunulmuş olan Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 1964 yılı Bütçe kanun tasarısı teş
rii Meclislerin müşterek bütçesidir. Parlâmento 
açıldıktan bugüne kadar iki yıl ve 3,5 aya yakın 
bir zaman geçmiştir. Bu zaman içinde teşriî 
Meclislerin kendi bünyeleriyle ilgili teşkilât ka
nunlarının çıkmamış olması hepimizin üzüntüyle 
karşıladığı bir husustur. Bu kanunun bazı 
özellikleri olması dolayısiyle Bütçe Encümeni 
hassasiyetle bu kanunun üzerinde durmuştur. 
Bir bina içinde çalışmak durumunda olan iki 
teşriî Meclisin b'rtakım hizmetleri müştereken 
yürütülmektedir. Bütçe Encümeni bir taraftan 
tasarruf kaygısında bulunmaktadır, imkân nis-
betinde iki Meclisin hizmetlerini bir elde yürüt
mek istemektedir. 

Yine Bütçe Encümeni bir başka endişe için
dedir. Ayrılacak hizmetler bir bina içinde yü
rütüleceğine göre ileride iki Meclisin birbirine 
benzer hizmetleri yürütülürken birtakım nahoş 
çatışmalar olmasın. O halde Teşkilât Kanunu ga
yet iyi ölçülerle hazırlansın. Bu mülâhazayla, Büt
çe Encümeninde kanunun gecikmiş olması bir 
vakıadır. 7 Ocak 1964 te yeni Hükümete göre 
teşekkül etmiş olan Bütçe Encümeni bu kanu
nu dikkatle, hassasiyetle ele almış ve 1964 büt
çesini çıkardıktan sonra geçen son günlerde 
kanunun 3 ncü maddesine kadar görüşülmüş 
olan kısmını esas tutarak mütaakıp maddelerini 
görüşmüş, Cuma günü bitirilecek hale gelmiş
tir. Kanunun sadece geçici birkaç maddesiyle, 
kadro cetvelleri kalmıştır. Yarın ve mütaakıp 
günlerdeki çalışmalarla bu kanun bitirilecek
tir. 

Yeni Anayasamızda iki teşrii meclis vardır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi diye hükmi şahsi
yeti haiz bir müessese filhakika mevcut değildir. 
Ama yine Anayasamızda iki Meclisin müşte
rek çalışmalarına ait hükümler vardır. İki 
Meclise atfedildiği zamanda «Türkiye Büyük 
Millet Meclisi» ibaresi kullanılmaktadır. O hal
de teşkilât kanunları çıkmamış olan bu iki 
teşriî Meclis bütçeleri geçen iki yılda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi başlığı altında müştereken 
hazırlanmıştır, Bütçe içinde Cumhuriyet Sena-

l 9.2.1964 0 : 3 
tosuna ve Millet Meclisine ait kısımlar, madde
lerde tefrik edilmiş ve sonra Bütçe Kanununda 
da bir maddeyle bu iki ayrı Meclise ait kısım
ların nasıl kullanılacağına dair hükümler vaz'-
edilmiştir. Karma Bütçe Encümeninizde de 
1964 bütçesini aynı mülâhaza ile ele almıştır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi içerisindeki 
iki Meclisi esas tuttuğu için Karma Bütçe Ko
misyonu, bu bütçenin müzakeresine başladığı 
gün iki Meclisin Sayın Başkanlarını davet etme
yi kararlaştırmış ve onların huzurunda bütçeyi 
görüşmüştür. Şimdi yüksek tetkik ve tasvibinize 
sunulmuş ola.n Türkiye Büyük Millet Meclisi büt
çesi haddi zatında iki teşrii Meclisin bir aradaki 
bütçesidir. Anayasamızın esprisine göre de böy
le olması lâzımgelir. Anayasamızın 94 ncü 
maddesi yıllık bütçelerin nasıl bir hazırlık 
yohii talkilfoedeceğini tasrih etmiş o lunuyor . 
3 ncü fılkrasmda Karma Komisyonun en »çjoik 
8 (hafta içinde -kalbul edeceği metin, önce Cuım-
fomriyet Senatosunda görüşülür ve en geç 10 
gün içinde 'karara bağlanır. Bundan çıkardığı
mla mâna, Karma Encümence ıhazırılıanmıış olan 
ınreJtin eısasltır. Yüce Senato, ibu (metin üzierinde 
müzakerede bulunur. Şimdi hurada ayrı 5Jki 
Ibütçe yapmalk, Karma Bütçe Komisyonunun 
anlayışına göre ve Anayasanın fon hülkmüne ay-
Ikırı Ibuluumıaktadır. Çünkü (hem Yüce iSenato 
(kemdi Ibütçeısini yapacak, (hem Millet Meclislinin 
(bıütçesitni yapmış oflacaiktır. Karma Bütçe En
cümenimden geçmemiş (bir (metin Anayaısanunzun • 
(biraz evvel iarz ettiğim ibu 'hüikmüne ıgöre uygun 
bulunmıyacaiktır. 

Tetkik (buyuracağınız (bütçede iher ilki mec
lislin (bugün ımevcuıdolan organlaruna göre, imald)-
deier ve giderler 'konmuştur. Bunların nasıl 
flmllaınılarağı Bütçe Kanununun 29 maddesîhi'-
de de ta&rilh edilmiştir. Karma Bütçe Encüme
niniz (bu anlayışta olarak, ianoak ısunullmuş olan 
foiütçenin müzakere edilmesinin uygun lolaoağı 
(kanaatindedir. Tafkdir Yüce Senatonundur. 

HürmetleHlmle. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Bir sual 
ssoralbilİT imiyim, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Cumhuri-

yelt Senatosunun ve Millet Meclisinin Anayasa
mıza ıgöre ayrı (birer* foü'kmi şaihısiyet loiduMa-
rını, ayrı Ibirer müessese eldulkkırını oifıade bu-
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yurdumuz. ıSadetae ibiuleşdlk tıopliantııya ımlalksuis 
olmak üzere, «'Tıürkiye Bülydİk Millet Melclisiiı» 
unvanını alması bir madde ile ifade edilmiştir. 
şeddimde ibeyanda Ibııkımduınuz. Şu hakle Tüıflti-
ye Büyük Millet Meclisi diye ayrı bir hükmi 
şahsiyet olmadığına göre, Ibıı 'iki layım ih/ülkjmiı 
şalhsıiıyetin TOt'çeisinin Ib'iı* Türkiye Bıüyiülk Millet 
Meıclİsıi ibütçefsi 'halimde Bütçe IKo'misyon'Ujnia ver-
'meılerindo her iki hükmi şahsiyetin ide multalbılk 
'alması ve imzalarının 'bulunmasının şarft lokması 
lâzımdır. Böyle olduğu halde tek Millet Mec
lisi Riiyalset Divanının imiz-alsınıa itibar ediileıreik 
Türkiye Biüıyülk (Millet Meclisi hıütedsiniin gıörlü-
şülmelsi mevzuunu nasıl izaih ibuyuraclaiksumız 
Anajyaisayıa uygun mudur? 

KARMA 'BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ADİ SAKİR ACMNOĞLU (Devaumla) — Sayım 
ısematiörler, Karma 'Bütçe Kioımisyonuma ıgeltiri-
len tasarılardır. Karma Bütçe EnGÜmıe/ni Ama-
yasaımıza göre iblütçeye ilk teisalhıübelden mecllils-
lerin ımıülş'terelk bir organıdır. Karlıma Bütçe Em-
criimıeni her lilk'i teşriî mıeolfei müsltaikil ifcalbuıl 
ettiği için, imzasının olup olmadığını nazarı 
itibara almaksızın, her iki teşriî Meclis Başkan
larını. diavet eftimiş 'onların 'teşrliifHe'rii ile (huızuır-
Aaırırtidia mıü'zalkereye (başlamıştır. Her ilki imeıdlU-
tsim Sayın Başkanları, Karma Blütçe Emcfümemıir 
ne teşrif edip yor aldıktan sonra, encümenin 
teıle almış olduğu hütçeyi, loinlarm mıüşlteırıelken 
Ikafbul etmiş /olduğu Ikana-altime Varmıştır. Ve msü-
•zalkeremilzd ıbu şekilde, (İm laniaıyılşjia Idevaim (etitir-
ımiışizdir. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Müsaade 
ihuyuırursanuz 'Sayın Baışlkanım, Ibiir sualim var. 

BAŞKAN — Buyurun efendilim. 
MEHMET ÜNALDI (Adama) — Efendim, 

her ne ıltadar 'her ilki Metelilsin Riyıaıset Diivan-
îları davet edilmiş ise İde Bütçe Kbımlilsyomumıım 
(huzurumda ımuta'bılk hulunimadıldlarmı ibeiyan et-
-mişler .ve lıatitâ Ibu beyanlarının itibara aılınıma-
mıalsı iüizerime B'ütıçıe Kjoımisıvfomımu terk etmişler-
ıdir. Terk etmeleri liiz-ei'İifn.e Ibu tasıamda aıyıı (bir 
şahsiyeti hükmiyeye sahibolam Cumhuriyet Sena-
tloısunıın imızaısı Ibulunmadaın, ımutalbalkaltımım (bu
lunmadığı da ayam (beyanı /olduğu 'halde mals'il ımüi-
zıalkero edilmiştir? Bu ihuisuisu rica eldüytarum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Deıvaımıla) — Muh
terem ısıematlörler, Meclislerin 'çalışmalarıma, en
cümenlerin çalıışınıa! arıma la'itt Içitiüaülk varlctor. 
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Bir Kanma Komisyon iilhalkika 3'5 nıilletveikili 
ve lö senatörden teışdkMil eider. Falkait İçti'ıaü-
ğe göre 17 İtişi ^ekseriyet 'sayılır ve 1.7 kişi ite 
çalışmaya (başlar. Fillhalkilka -.o -gün !bir Ikisılm »e-
.naltiörleriımiz Encümenden aıyi'i'lmişlardır. Falkait 
Encümen 24 veya 2l5 kişilik ekseriyetle ve ara-
lamında Ibiıjkaç 'da, senatör Ibulunimalk lüzere ça-
lışmaûıann.a usmll'ü dairesinde devam etmiş ve 
ib'ütçeyü ısionuna ikadar getirmiştir. 

Şimdi bendenizin 'mâruzâtım, Anayasamızın 
94 ncü inak lıd esine göre Karma 'Bütçe [Kıotauısylo-
mumea hazırlanıp yüksek huzurunuza ıgetiril-
•memiış hli' m elinin müzakere ddilemiyeıceği 'şeık-
llinıded'ir. Tıaikdir yüce Senaıtonundur, ıs'aygıâ'a-
rjlmlla. 

••SUPHİ BATUR (Simo])) — 'Sualim var. 
BAŞKAN — Buyurun. 

SUPHİ BATUR CSimop) — Bir şqy löğren-
imelk istiyıoi'um. Bu ibütçeler ayrıklığı valkiit Ibıült-
'çeye ine Ikaidar ım âisraıf tıaıhmil eldeıcelk? Bıınuın 
ımiktan ne 'olaıca'k? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU «BAŞKANI 
ALİ' SAKİR AĞANOĞLU (Devalmia) — Sayın 
S'cmaitörler, Amayaısamızm ıbu (sarih Ihlülkmiü teanv 
ışısıııda. masraf -tahmil edip eltmeme fmeselelsi 
söız .kiomus'u değiılldir. Bir bütçe \meltniniın Idalh'a 
•evîvt̂ l Ka.ııma iBütçe Eucıümeııiinlde 'teitlltliık ıedill!ifp, 
ıkahull. edilip Yüce Sena'tioya ısunulup Isunullımı-
yacağı mesıele'sidir. Bendenizin rnıâruzatı ibiılha»s-
sa Anaıyalsamızın 'bu asli hükmüme uiygun loilup 
'olımanıa'sı husuisuidur. Saygılarımla. 

BASAN — Buyurunuz Sayın Turhamgil. 
FİKRET 'TURHANG4L (Aydın) — Sarın 

Başkan, muhterem senatörler, sayın Karın,•( 
Bütçe Komisyonu Başkanının beyandarıuı diik-
(katle dinledim. Kendilerine Senatonun «Türki
ye Büyük Millet Meclisi» teriminden anladığı 
mânada bizimle iştirakinden dolayı teşekkürle 
s Özle rim e b a ş;l ı y a <- a ğ ı m. 

Hakikaten, biz «Türkiye Büyük Millet Mec
lisi» terimi üzerinde çok durduk. Fakat Sayın 
Komisyon Başkanının kendi beyamlyte teziada 
düştüğü (kanısındayız. Bir terime bir bütçenin 
tahsis edileimiyeceği bir realitedir. Mademki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'adında bir ku
rum yoktur; bunu 'Sayın Komisyon Başkanı 
söylemektedir. Olnııyan bir kurumun ismi al
tında bir bütçenin tanzim ve tertibine imkân 
olmadığı kanısındayız, kendi beyanlariyle. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Anayasa

da aldığı kuranı toplantıları, birleşik toplan
tılardır. Birleşik toplantılar Cumhuriyet 'Se
natosu ve Millet Meclisinin birlikte toplanma
larından mütevellit meydana gelen parlömıanter 
bir işleme sistemidir. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi terdim i de parlönraniter bir terimden iba
rettir. Sayın Komisyon Başkanı kendilerini de 
komisyonun: bu husustaik'i faaliyetini de haklı 
göstermek için Anayasanın 94 ncü maddesinin 
:> ncü fıkrasını öne sürdüler. Biz senatör ola
rak kendimizi, ancak aynı maddenin son fık
rası ile mukayyet 'kabul ediyoruz. Yani, «ar
tırıcı ve eksi İtici» hükümleri ortaya koyama
yız. Ama, bir bütçenin, .Sayın Komisyon lîaş-
İcanınm da kabul ettiği veçhile ikiye tefriki, 
ne artırıcı, no de ek'siltmi bir hükümdür. Teş
kilât Kanununun eıikmamış. olması hali ise 
muhterem senatör 'arkadaşlar müşahede et
tiler ki, burada, birçok 'bütçeler, teşkilâtı bu-
lummıya.n, bakanlık vasfı olan teşekküllere 
dahi verilmiştir. Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı adında bulunan eski Basın - Yayın Bakan
lığı Teşkilât Kanununu daha dün kabul etlik. 
Ama dünden evvel onun bütçesi bu "Meclislere 
geldi ve çuktı. Teşkilât Kanunu aramaksızın 
bütçesini aldı. 

'Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon 
Başkanı pekâlâ bilirler ki, Anayaısamızım f?3 
ncü miaddesi aynen «Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Sena
tosundan kurulur.» demek v.uretlyle iki müesse
senin, iki ayrı kuruluşun mevcudiyetini açık
ça, kabul etmiştir. 

.Şimdi Anayasamızın öngördüğü birçok mü
esseseler kurulmuştur. IUı arada Yüksek Ha
kimler Kurulu kurulmuştur. Bu arada Anaya
sa Mahkemesi kurulmuştur. TTer nevi kuru
luş, mali istikrar ve inikasa fini Meclislerden al
dığı halde, biz senatörler olarak bu işte, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi içinde çalışan iki 
Meclisin müştereken kurduğu Karma Bütçe 
Komisyonundaki, özür dileyerek ifade ediyo
rum, adedi rakamın tahaceıimünün mevcudi
yetinden rstıra.p duymaktayız. (Sağdan bra
vo sesleri) 

Sayın Başkan buyurdular ki. senatörler terk 
'ettiler, faik at bizim adedî rakamımız 17 ve ya
hut 20 ile toplanır. Biz ı mi İle t vekili eri olarak 
toplandık ve faaliyetlerimize devam ettik. Bu 
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şekildeki beyanı, Anayasanın 85 nci maddesi
nin ruhuna aykırı mütalâa etmekteyiz. Çün
kü, Meclisler içindeki faaliyetlerin siyasi par
tiler 'onanında tefsirini zaruri kıldığını, bir 
noktada, iki Meclisim; kurulmasıyla çalışmaiSi 
öngörülen Karma Bütçe Komisyonunda da 
mutlaka, senatörlerin' temsillinin zaruri olduğu 
kanaatindeyim. Bu zaruret ihlâl edildiği tak-
dirde, zımnen Anayasa da ihlâl veya ihmal 
edilmiş olur. Komisyon 'Başkanının bu obstrük-
siyunun neden ileri geldiğini (Bütçe: Karma 
Komisyonu olarak -kanunu çıkarımadan evvel 
tetkik ederek gerekli tedbirlerini alması ica-
bederdi kanaatindeyiz. f>7 nci 'maddenin, başla
dığı Ama yasanın 6i7 nci maddesinin başlığı di
yor ki; «Millet Meclisi a) Kuruluş...» De
mek ki Millet Meclisi ayrı, ('a) sı da onun ku
ruluşudur. Millet Meclisi nasıl 'kurulur? Aynı 
Anayasamızın metninde «.. Millet Meclisi genel 
oyla. seçilen 450 milletvekilinden kurulur.» 

70 nci madde ise, ayrı bir madde olarak. 
üç madde sonra, başlığı, «TV. 'Cumhuriyet Se 
n at osu1. 

a) Kuruluş. 'Madde 70. Cumhuriyet (Se
natosu, genel oyla seçilen yüzelli üye ile, Cum
hurbaşkanınca. seçilen onbeş üyeden kurulur.» 
der. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, 85 nci mad
denin son fıkrasını tetkik ettiğinizde, değil 
•kendi çalışmaları 'Senatonun bir Creneil Sekre
terinin. bir Kanunlar Müdürünün, bir kâti
binin bulunması mevzuu, hattâ o derece ileri 
gitmiştir ki, Anayasa. 85 nci maddesinin son 
fıkıiasmda aynen, Meclisler, ber ik i Meclis ayrı 
ayrı, komisyon başkanının ifade ettiği bâzı hiz
metlerin müştereken ifa edilmesi mecburiyetin
den dolayı doğmuş olan bu gecikme esbabı ımı-
cibesini ortadan kaldıran kolluk işleri, yani 
Meclislerin muhafazası işlerinde dahi ki, bu aynı 
kanunla gelen içişleri veriyor, çalışmalarında 
istiklâl veriyor. Dış muhafazası kolluk işlerin
de aynen diyor ki; «Meclisler kendi kolluk iş
lerini başkanlarının emrinde düzenlerler ve yü
rütürler» şu halde Senato Başkanına ayrı bir 
kolluk. Millet Meclisi Başkanının elinde ayrı 
bir kolluğun bulundurulmasını Anayasa emret
miş. öngörmüştür. .Verede kalmış ki, onun ken
di iç bünyesindeki ('alışmasını düzcnliyecek şe
kilden mahrumdur. Şu halde bendeniz sayın 
komisyondan rica ediyorum, bütçede indirim ve 
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artırım yapmıyacak, Senato tekliflerinde Sena
tonun arzularında bir ayırım yapmak suretiyle 
meselenin halli mümkündür. Kendileri bugün 
burada, Karma Bütçe Komisyonu Başkanı ol
mak hasebiyle Senatonun emrinde ve hizmetin
de çalışan ve emrinde olmıyan personel hakkın
da bilgi sahibidirler. Bugün senatörlerin maaş 
tediyesinde, çıkmış bulunan bir kanuna göre 
yetkili bulunan Senato Başkanlık Divanı veya 
Başkanın, münhasıran . senatörlerin maaşında 
nasıl bir ayrım takibedilebilmekte ise, Senato 
Başkanlık Divanı veya Başkanının emrinde ça
lışan teşkilâtında da bir ayrım yapılmasını ve 
gelir azaltıcı veya gider artırıcı bir prosedür 
olduğuna inanmıyoruz. Ve Sayın Komisyon 
Başkanının ifade ettiği gibi Senato Heyetinin 
2,5 yıldan beri ısrarla istediği, arzunun 94 ncü 
maddeye aykırı olduğu kanısında değiliz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şimdi mi cevap vereceksiniz 

efendim. Yoksa diğer arkadaşlar da konuştuk
tan sonra mı? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Evet. 
Şimdi cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALİ ŞAKÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın 
senatörler, Anayasanın çeşitli maddelerini ve 
Yüce Senato ile Millet Meclisinin durumlarını 
münakaşa etmekten kaçınırım. Bendeniz sadece 
bütçenin görüşülmesi ile ilgili Anayasanın 
94 ncü maddesini esas tutmuş bulunuyorum. 

Sayın Senatör TurhangiFe şu hususu müsaa
denizle hatırlatmak isterim : Her ne kadar, 
Anayasamızda Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
diye bir ayrı müessese kabul edilmemiş ise de 
her iki teşriî Meclisi ilgilendiren hususlara, 
«Türkiye Büyük Millet Meclisi» diye sık sık 
atıf yapılır, temas edilir. Sadece 94 ncü mad
dede birkaç defa bu ibareye tesadüf edilir. îşte 
bir fıkrası; «Türkiye Büyük Millet Meclisi üye
leri Meclislerinin Genel Kurullarında Bakanlık 
ve daire ve saire» Burada T. B. M. M. üyeleri 
diye hem Yüce Senatoyu, hem de Millet Mec
lisini kasdediyor. Daha aşağıda yine «T.B.M.M. 
üyeleri», o halde iki Meclisin birden kasdedil-
diği, Anayasamızda T. B. M. M. tâbiri geçiyor. 
Bendeniz de iki Meclisin müşterek bütçesinin 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak Karma 
Encümende tetkik edilip, Yüksek Senatoya ge
tirildiğinden bahsettim. O halde iki Meclisin 
müşterek bâzı işleri olabilir. Henüz teşkilât ka
nunları çıkmadığı için üç yıldır bütçeyi «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi» başlığı altında iki 
teşriî Meclisin bütçesi olarak hazırlamaktayız. 
Teşkilât Kanunu çıktıktan sonra elbette ki, her 
iki teşriî Meclisin bünyeleri ile ilgili organları 
meydana gelecek; ondan sonra Muhasebei Umu
miye Kanununa göre belli kadroları, belli tah
sisat ayrılacaktır. Encümenlerin çalışması içtü
zükle tesbit edilmiştir. Bir encümen muayyen 
bir nisabı bulduğu zaman çalışmaya başlar. 
Bütçe Karma Encümeni de senatörler ve millet
vekillerinden teşekkül eder. O günkü çalışma
mızda 24 veya 25 üye ile çalışmamıza devam 
etmiştik. Aralarında birkaç senatör de vardı. 
Nitekim, bir tanesini Sayın Ahmet Onar'ı zik
redebilirim. Şu halde Karma Encümen usulü 
dairesinde vazifesine devam etmiştir. Kadro ka
nunu çıkmamış, diğer müesseseler de, bugünkü 
bütçemizde mevcuttur. Ve onların da ne şekilde 
bütçelerini kullanacakları zikredilmiştir. Mese
lâ, yeni kurulmuş olan Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı henüz teşkilât kanunu çıkma
dığı için o bakanlıkla ilgili dairelerin bütün 
masrafları Sanayi Bakanlığı içindedir. Ve âmiri 
itası Sanayi Bakanı olarak görülmektedir. Ya
rın teşkilât kanunu çıktığı zaman bu bütçede 
yer almış olan müesseseler yeni Bakanlığa 
devredilecek ve bütçesi ile ilgili giderler de yeni 
Bakanlığın emrine verilecektir. Yüce Senatoya 
sunulmuş olan 1964 yılı bütçsinde Yüce Sena
tonun doğrudan doğruya kullanacağı giderler 
zikredilmiştir, madde, madde. Ve Bütçe Kanu
nunda ayrı bir madde ile bunun nasıl kullanı
lacağı tesbit edilmiştir. Bizim bugünkü Karma 
Encümen olarak yaptığımız şey, iki evvelki yıl
da yapılmış olan bir çalışmanın tekrarından 
ibarettir. Ama, daha evvel arz etemiştim, teş
kilât kanununu bitirmek için gayretele çalış
maktayız. Geçici maddelerine ve kadro cetvelle
rine gelmiş bulunuyoruz. Belki bütçeden sonra 
bu kanun da çıkacaktır. Ve belki, bugünkü 
Bütçe Kanununa koyduğumuz hükümlere göre 
Yüce Senatonun teşkilâtı ile ilgili giderler ta
mamen ayrılacaktır. 

TARIK REMZÎ BALTAN (Zonguldak) - -
Ne zaman çıkacak lütfen söyler inisiniz? 
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KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

ALı SAKİR AÖANOĞLU (Devamla) — Bütçe 
Encümeni iki, üç gün içinde Meclise sunabile
cektir. Mecliste ne zaman çıkacağını bendeniz 
kestiremem. Fakat iki gün devamlı çalıştık. 
Bütçe Encümeninde kanunu dördüncü madde
sinden 17 nci maddesine getirdik. Geçici üç 
madde ile kadro cetvelleri kalmıştır. 

Bunu da Yüce Senatoya arz ederim. Benim 
auiâruzatım ibtı kadardır. 

BAŞjKAN — Divan adına Sayın Sırrı Ata-
lay. 

BAŞKANLIK DÎVANI ADINA SIRRI 
ATALAY ('Kars) — Eğer Sayın Karma Büt
çe Komisyonu Başkanı okunan önergenin mü
zakere edileımüyeeeğini, iki ayrı ibütçenin ıgwü-
şülemiyeceğini ve bunun Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı olduğuna dair Ibir (beyanda 
'buılunmasaydı söz almak lüzumunu hissebmiye-
cektim. 

Sayın (Karma Bütçe Komisyonu der ki : 
Anayasanın 94 ncü maddesine 'göre «Gu'mihu-
riyet (Senatosu ancak kendisine (gelen bir met-
ni 'görüşür, bu im etin üzerinde 'bir değişiklik 
yapamaz» Anayasanın 94 ncü imaddesiınin 
üçüncü fıkrası «Karma Bütçe Komisyonunun 
en çok sekiz hafta içinde ka'bul ettiği metin 
önce Ounıfhuriyet Senatosunda g'örüşüliür ve en 
geç 10 gün içinde karara 'bağlanır» delmekte
dir. «Gelecek metin, 'bu ımadde artık Iher 'han
gi bir şekilde değişikliğe uğrayamaz. Sadece 
görüşülür.» demek için Ou'mlhuriyet Senatosu 
bir tescil müessesesi şeklindedir diye kabul et
mek lâzımdır ki, Anayasanın çift Meclisten 
maksadı bu değildir. Oum'hıu'iyet iSenatiosıı-
nun, ikinci 'bir M'eclis olarak Karma Bü;tçe Ko
misyonunun hazırladığı bütçe nııetni üzerinde 
neler yapamıyacağma dair maddenin bir kıs
mını Sayın Başkan okudu. Fakat sonunu ge
tirmedi. Sonda .birinci fıkra açıkça Oıu (husu
su ifade eder, ve der ki: 

«... her bütçenin fiilimi üzerindeki göriişme-
ler sırasında açıklar; 'bölümler ve değişiklik 
önergeleri, üzerlerinde ayrıca (görüşme yapıl
maksızın okunur ve oya konur...» 

Yapmıyacağı şey, bölümler 've ımaddcler 
üzerinde konuşulmayacağı ve son fıkrada da 
«Türkiye 'Büy'iik Millet Meiclisi üyeleri, 'bütçe 
kanunu tasarılarının G'enel Kurullarda görü-
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şülmesi sıraspıda gider artırıcı veya Ibell'i ge
lirleri azaltıcı teklifler yapamazlar» Demek 
ki, maddeler ve bölümler üzerinde konuşulmı-
yacak, diye 'bir şey yok. Yalnız gider artırı
cı -ve 'gelir azaltıcı teklifler yapamazlar. Bu
nun dışında -meselâ 1964 'Bütlçe Kanununun 
'29 nen. ımaddesi üzerinde değişiklik yapalbilir. 
Şimdi yapılıjıaıştır. 1963 bütçesinde 26 ncı ve 
29 ncu maddeler üzerinde de değişiklik yapmış
tır. Metinler üzerinde de değişiklik yapabilir. 
Nitekim Anayasanın 92 nci maddesi «Millet 
'Meclisinden 'Senatoya 'gönderilen metinler igö-
rüşülür» der.! Demek ki, Cumihuriyet (Senato
su bu metinleri görüştüğü zaman değişildik ya-
pamıyacak mı? Metinleri ıgöruşür değişiklik 
yapar ve reddede'bilir. Bundan maksat n'edir? 
Ama bu metinde değişiklik yapmıyacak, (hiç-
'bir tasarrufta sbulunmıyaca'ktır, diye 'bir (hü
küm yoktur. : Eğer Ib'öyle 'bir kayıt, (olsaydı 
Cumhuriyet Senatosu bir tescil müessesesin
den ibaret olacaktı. Ve Sayın Karma. Bütçe 
Komisyonu, i (Başkanının 'buradaki mütalâa* 
sına göre bu doğru değildir. Doğru 'olması da 
'mümkün değildir. Cumhuriyet Senatosu ve 
'Millet Meclisli üyeleri gelir azaltıcı >ve gider 
artırıcı teklifte bulunamazlar. Bunun dışında 
tasarrufta bulunabilirler, bulunmuşlardır ve 
bulunmaları <la mümkündür. 'Bunun için Sayın 
Karma Bütçe) Komisyonu Başkanının mütalâ
ası yerinde değildir ve bu mütalâa Anayasaya 
aykırıdır. 

r 
Sayın Başkan da «Türkiye Büyük Millet 

Meclisi» tabjirimn Anayasada geçtiğini ifade 
etti «Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri»' 
tabiri de gecjefbilir; belki doğru. Cuımlhuriyet 
Senatosu, Millet Meclisi Cumhuryet Senatosu 
sayın üyeleri ve sayın (milletvekilleri Anayasa
nın 63 ncü maddesinin son fıkrasındaki «Tür
kiye Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Sena
tosu 've Millet Meclisinden kurulur» âmir İni'k-ı 
münün ifade! ettiği şaihıslarla ifadelendirildiği 
zaman, elbejtte ki, 'Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyeleridir. 

Şiimdi, «Ttirkiye Büyük Millet Meclisi» 'bir 
parlâmento ifadesinin karşılığıdır. 'Türkiye 
Büyük Milleti Meclisi, ayrı (bir oılgan değildir. 
Anayasanın gerekçesinde o zamanki, &l ncü 
^maddesinde ajçıkça ve kesin surette ifade edil-
milştir. .Bunu birkaç defa ifade ettik, !).)ir defa 
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C. Senatosu B : 
dalha yapal ım. «Türkiye B ü y ü k Millet M'ecli-
si» deyimi bir t e r imden ibaret t i r . Anayasa 
gerekçesi bunu açıkça ifade ediyor. Bu bi r 
te r imden ibare t t i r . Türk iye .Büyük Millet Mec
lisi bir organ değildir. Anayasa iki Meclis sis
temini kabul etmiş/tir. İk i Meclisten ayrı ala
rak bir de Başkan veya Başkanl ık Divanı 'bu
lunan bir Türkiye B'üyük Millet Meclisi kas-
dolunmadığmı , yalbut üçüncü !bir Meielis 'm-e'y-
dana getiri lmediğini, yahu t iki Meclisten ilba-
ret bir Meclis kasdolunmadılğı açıkça ifade 
»oduııur. Ne oir Meclis, ne üç. Meclis. Oerek-
çesimde açıkça bunu ifade eder <ve der k i : Bn 
ikisini değil , 'bir Meclis deği l ; üç Meclis değil. 
ilki Meclis sistemini kabul etmiştir. Ayrıca 'bir 
T. B. Millet Meclîsi' yok tur , /ve mümkün değil
dir. Ç-ift Meclis sistemini ister J a p o n y a ' d a ol
duğu gibi ibir müşavir ler heye t i ister İ t a l y a ' d a 
olduğu gibi Senatoyu, ister İng i l t e re 'de oldu
ğu gibi bir Avam Kamaras ı ve Lord la r Kama
rası gibi, ismi ne olursa olsun çift Meclisin ol
duğu her yerde iki Meclis biri b i r inden ayr ıd ı r 
ve b u n l a r kolay kolay b i r araya gelmezler ge
tir i lmezler. Anayasanın çift Meclis sistem inden 
aradığ ı tgaye ımüm'kün olduğm k a d a r bunlar ı 
'bir a raya get i rmemektir . Ni tekim Ayan ve 
Mebusan meclisleri ancak merasim toplantı la
rında b i r a raya gelirdi ve ondan sonra ibir ara
ya gelmez idiler. Padişalh taraf ından t ây in edi
len Ayandan 'mürekkep Ayan Me'clisinin, zabı
tasına, muhasebesine, kütüpanes ine ve vez
nesine var ıncaya k a d a r her şeyi /müstakil, ta
mamen ayrıdır . Bütçesi 'her sene ayrı ayr ı ge
lir. Meclisi Mebusanm ayrı , Lord la r Kama
rasının ayrı A r a m Kamarasının ayrıdır . Anrıe-
r ika 'da yine bu tekildedir . Kongreyi teşkil 
eden iki kolun Millet Meclisinin ve Sena tonun 
ayrıdır . Ve ry üzün d e yalnız İsveç.'de yalnız 
Avusturya 'da , ve Norveç 'de Devlet idaresinde-
dir. Bütün Devlet 'bütçelerinde Delvlet ın-e-< 
•murlai'i teşkilatı 'hiçbir bakanl ığa bağlı olma
yı]) millî bir şekilde tamamen ayrı 'bir da i reye 
h'dgh olduğu için onlar oraya 'bağlıdır. Bunun 
dışında çift Meclis sistemi az veya. çok ye tk i l e r 
nerede var ise -bütçeleri ayrıdır . Devlet büt
çesinde ayrı ye r alır ve teşkiılâtları, ayrı. o lur 
ve dünyanın 'hiçbir yerinde çift Meclis siste
minde 'bir 'Meclisin bütçesi Düzdeki şekilde 'bir 
komisyonda 'bu şekilde gürüşüljmedi ve üzerin
de münakaşa açılmadı. Demokrat ik ananeler 
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o şekilde yerleşmiş ve meclisler o k a d a r birbir
lerine saygı gösterin işlerdir ki, komisyonu 'bir 
ta rafa Ibıra.km, ımeelislcr birbirine o kadar 
saygı l ıdır lar ki 'bir Mecliste diğerinin ibütçcsi, 
görüşülmeden geçer. Üzerinde ımünaka'şa aıçıl-
maz. Ye bir Meclisin talebett iği kendi Ibütresi 
üzerinde, diğer Meclis saygı duyigusu içerisin
de en u fak bir itirazda. Ibulunmaz ve ha t tâ İn
gi l te re 'de olduğu gibi görüşmez, («elen 'bütçe
ler Devlet bütçesi içinde yerini alır ve o şek. 11 
ile çıkar. B u gelenek yürür , çift Meclis sis
teminde. Şimdi bizde ne oluyor? Cumhuriyet 
Senatosu !9(>4 bütçesini veriyor, Başkanlığının 
imzasiyle. Karma Komisyona, Millet Meclisi de 
veriyor. Ama M i!'et Meclisi tek Ibütçe veriyor. 
(hım'hııriyet Senatosunu içinde eri tmek sure
tiyle veriyor. Karma Bü tçe Kolmlsyoııuna 
Onmlhuriycl Senatosu Baışkanının iimzasiyle 
verdiği teklifi Karma Bütçe Komisyon Başkan
lık Divanı bir leşt ireceği yerde, bunu Ihiçbir şe
ki lde nazarı i t ibara almıyor, Millet 'Meclisinin, 
T. B. M. Meclisini, iki IMeclisi kapsıyan şekil
de get irdiği bütçeyi görüşmeye 'başlıyor. Baş
kan (burada ifade etli, dedi ki, Sayın Ünald ı ' -
n m sorular ı üzerine, «gerçi bunu nazarı i ti-
Ibara a.Lmadık ama, iki 'Meclisin Sayın Başka
nı geldi ; bu şekilde ikiısi (hazır- olduğu (halde 
görüştük» demek ist iyorlar ki, ya ınünasip ibir 
mutabakat vardı, yahut bu gelişleri biz imza ye
rine alıyoruz, diyorlar . Hayı r , Say ın Baş/kan, 
mesele öyle değil. İki Başkan, Bütç'e .Karma. 
Ktmıisyonu sayın üyelerinin teklifi 'üzerine 
çağrıldı. Bu çağrı lmada C. Senatosu Başkanı 
'hiçbir şekil 've sure t te tek 'bütçe olarak görü
şülmesine muvafaka t in i 'bildirmedi. Ne de 'Mil
let Meclisi bu şekilde bir muvafaka t t e bulun
madılar. Zira görüşülmedi. tîürüşimeler so
nunda Sayın (hunlburiyet Senatosu üyelerinden 
'bâzılarının verdiği t akr i r üzerine iki Meclisin 
bütçelerinin ayrı ayrı , Millet 'Meclisi ve Ouııı-
llıuriyet Senatosu 'bütçesi olarak görüşülmesi 
istendi. Ve usulü birçok müzakerelerden .son
ra oylama sırasında Sayın 'Başkanm oyu ile 
Cişidolaıı (bizim tekliflimiz, ancak Sayın 'Başka
nın aleyhteki reyi ile .'Başkanın bulunduğu ta
rafın i t ibar kazanması sebebiyle teklifimiz red
dedildi ve 'bu i t ibarla lOum'huriyet Senatosu 
bütçesi ıbirleştirilmedi. 'Tek İbir 'bütçe o la rak 
Türk iye 'Büyük LMiIlet 'Meclisi Ibütcesi adı aifıtı-
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da. görüşüldü. Şimdi de Sayın Başkan d^v ki, 
«o yı ldan beri bütçeler Türk iye Büyük Millet 
Meclisi bütçesi ııa.nıı a l t ında görüşülmektedir.:» 
Gerçi doğrudur . '1002 ve 19G3 bütçeleri b i r 
a r ada görüşülmüştür . Ama, bunun da hikâ
yeleri vardır . 19fi3 yılı bütçesi görüşüldüğü 
zaıman, Sayın Suad Hayr i Ürgüp lü Bey çok iyi 
'hat ır larlar , ırzım ta r t ı şmala r oldu. Göçen yıl-
ki Karma Bü tçe Komisyonu daha iyi b i r anla
yış ve olgunluk içinde «ilci Başkanlık Duyanı
nın mutabaka t la r ı veya 'imzaları olmadan gö
rüşmem»' demiştir . Biz ileri mi gideriz, yoksa 
ireri mi 'gideriz? 1068 yılı bütçesi içerisindeki 
münakaşa la rda Karma Bütçe Komisyonu, iki 
.Meclis Başkanlık divanlar ının mutabakat ı veya 
imzası olmadan güriişıniyeceğiz dediler, iki 
Başkanlık 'Divanı anlaşın dediler. Ancak b i r 
anlaşma ile buraya gelebilirsiniz. Aksi takdir
de anlaşmadan gelirseniz 'biz 'bunu görüşmeyiz 
dediler. Halbuki İ9G4 de "bunun aksi oldu. 
Hiç. bu imkânlar verilmeden 'Bütçe Karma Ko-
m'isyonunun Sayın 'Başkam T. B. M. Meclisi 
'bütçesini görüşmeye mecbur olduiğu ifadesini 
dallı i kul lanmasına rağmen, ısrar üzerine an
cak 'önerge oya konulabildi . 10(İ3 bütçesi sı
rasında Başkanl ık divanlar ının müşterek top
lant ı lar ında şu kayıt ve şar t la C Senatosu, 
29 nen maddeye ilâveler konulması ve en geç 
üç ay içinde teşki lât kanununun çıkarılmasını 
Millet Meclisi Başkanının nüfuzunu kul lanma
sı ve getir i lmesi udu b ü t ü n 'güçlerin sarf edile
ceği t a ahhüdü ile iş t irak edilmişti. Sayın Baş
kan öyle değil mi?. . Bu .şartlar içinde 1903 
bütçesine 0. Senatosu Başkanl ık Divanı muva
fakatini '•bildirmişti. Şimdi 19'64 yılında -mesele 
daiha başkadır . Sayın C. Senatosu Genel Ku
rulu yeni bir İç tüzük kabul etmiş ve 173 ııcü 
maddesinde aynen şu ılıükmü koymuş 'bulun
m a k t a d ı r : 

«Madde 173. ----- <\ -Senatosu 'bütçesinde, (\ 
Senatosu üyelerine Başkan ve Başkanl ık Diva
nı üyelerine ait ve ('•. Senatosu İçtüzüğü gere
ğince k u m l a n teşkilâtın r e C. Senatosu iç hiz
metlerinin gerekt i rdiği bölüm 've madde le r 
gösteri l ir . İdareci üyelerin .hazır ladığı bütçe 
Başkanl ık Divanında görüşülerek kesin şeklini 
alır. Genel bütçede ve ayrı olarak göster i lmek 
üzere Bütçe Kanma Komisyonuna. verilir.» ( \ 
Senatosu Başkanl ık Divanınız 'bu lâzimeyi ye- ' 
r ine getirmiş, idareci üyelerinin ayrı .olarak 

hazırladığı 0 . Senatosu bütçesini Divanda 'gö
rüşmüş, kabul etmiş ve Devlet bütçesinde ay
rı olarak gösteri lmek ve kendisine mahsus ye
rinde işaret edilmek üzere Karma Bü tçe Ko-
•misyon mı a vermiş idi. 19 63 yılı bütçesinde 
O. Senatosu 'Başkanlık Divanını 'bu yola icbar 
eden bir 'hüküm yoktu . Yeni İç tüzük, Cum
hur iye t Senatosu Başkanl ığına ayrıca fbu mec
buriyet i tahmil etmiş Jbulımimaktadır ve Baş
kanlık Divanı 'bunu yerine get i rmeye mecbur
dur. İç tüzükler bugünkü anlamıyla kan ım 
mahiyet indedir . İ le r ne k a d a r Gumhurbaşka-
ıııımı tasdikine arz edilmezse de yeni Anaya
samız kanun la r ın Anayasaya mugayi r fh.üktİm-
leri karş ıs ında Anayasa 'Mahkemesine ''başvur
ma 'hakkının yanı başında, iç tüzükler in de 
Anayasaya .aykır ı hükümle r i karş ıs ında Dtev-
iet Şûrasına, 'Temyiz Malhlcemesine, Asker î 
Temyiz 'Mahkemesine 'veya, diğer bir Meclisin 
üyelerine kendi ler ini doğrudan d o ğ r u y a ilgi
lendiren maddeler i 'hakkında Anayasa Mahke
mesine başvurma hakkını 'vermektedir. Bina
enaleyh, meclislerin içtüzükleri demek ki, 
üçüncü .kimseleri i lgilendiren hükümle r i taşı
yabilir ve (bağlayıcı hükümler in olması haki
ni nidan kanım mahiyet indedir . O ha lde -C. Se
natosu İç tüzüğü 'bütçesinin ayrı olarak get i
rilmesini âmir hıılıı um aktadı r . Ayrı olarak 
'Devlet bütçesinde yev a lacakt ı r . 'Bu âmir hük
me karşı i t iraz hukuk î , 'mantıki -ve mâku l b i r 
itirazı lütfedip söylerler mi, ge t i r i r l e r mi? 
Yok. 

Tek b a h a n e ; teşki lât kanununun çıkarıl
mamış olmasıdır. Bi r nebze hunim d a üzer inde 
d ur ahim. 

Millet Meclisi hang i Teşki lâ t K a n u n u n a da
yanıyor söyler misiniz? Millet Meclisi C. Se
natosu ve Mil let Meclisi teşkilâtı , y a h u t Mec
lis teşki lâ t ın ın Millet Meclisi t a r a f ı ndan ylirü-
tüleee-ğini ive bütçesinin onun tasar rufu altın
da bulunacağına ait b i r hüküm çıkarabi l i r ler 
mi? Hayı r . Ne çıkıyor karşımıza? 213 sayılı 
Kanım. 231 sayılı Kanun, 5 Şubat 10611 de 
'Te.nisilc.iler Meclisinin teşriî vazifesine başla
masından bir gün önce çıktı. Bir inci 'maddesi 
aynen şöyledi r : «Türkiye 'Büyük Millet Mec
lisi memurlar ının teşkilâtı h a k k ı n d a k i loÖOO sa
yılı K a n u n u n birinci madesi aşağıda yaızılı şe
kilde değiştir i lmiştir . Başkanl ık la ra bağlı hu
susi kalem 'müdürlükler i Genel Kât ipl iğe bağl ı 
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'Temsilciler İMeclisi TJmiuım.i 'Kâtipliği Kanunlar 
Müdürlüğü, Bütçe Müdürlüğü Tutanak 'Mü
dürlüğü, Levamın ımüdürl'ükl'eri, Basımevi 
Müdürlüğü, Kitaplık Müdürlüğü, Mulhaselbe 
Müdürlüğü, Daire Müdürlüğü, IMJeclis Doktor
luğu, Emniyet Amirliği, Millî Saraylar Müdür
lüğü....» Bunlardan lıerbirinin nasıl iş göreceği 
başkanlık Divanınca tesbit edilmiştir. '9509 
sayılı Kanunla Millet Meclisine ayrı bir teşki
lât ve ayrı bir 'bütçe imi 'verilmektedir1? (Ne ve
riliyor? Temsilciler Meclisine 've 'o 'zaman Ku
rucu 'Melerisin iki kanadından biri olan Temsil
ciler Meclisi 'vardı »ve 'bir de Millî Birlik Ko
mitesi vardı. 

Millî Birlik Komitesinin kendisine göre ay
rıca bir teşkilâtı, iç hizmetlerini gören ayrı bir 
kadrosu var. 231 sayılı Kanunda Kurucu Mec
lisin ikinci kanadı olan Temsilciler Meclisinin 
teşkilâtını temin etmektedir. Ve böylelikle Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin devam eden 5509 
sayılı Kanunda hükmünü bulan teşkilâtını or
tadan kaldırmaktadır. 1961 - 24 Ekim seçim
lerinden sonra kurulan Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin varisi Millet Meclisi midir? Hayır. 
Millet Meclisi tek basma teşkilât benimdir, Cum
huriyet iSenatosunun ayrı bir teşkilâtı yoktur 
o halde onun ayrı olarak memuru yoktur, onun 
bütçesi olmıyacaktır. Hayır o Millî iradeyi ikisi 
tarafından paylaşmakta ve Teşriî Organ Cum
huriyet Senatosu ile Millet Meclisine verilmek
tedir. O halde 231 sayılı Kanunun mâna ve muh
teviyatının karşısı Teşriî Organdır. C. Senato
su, veya Millet Meclisi değildir kimdir? C. Se
natosu ve Millet Meclisi ayrı ayrı bulunmakla
dır, Cumhuriyet Senatosu kendi İçtüzüğünden 
ve münasip bir mutabakatla Başkanlık Divan
larının kendilerine ayıracağı hizmetleri diledi
ği şekilde, memurların kadrosunu dahi istese
lerdi- getirip arlırtardı, hangi kanuna mâni var. 
Millet Meclisi teşkilât benimdir derken huku
kî bir mesnedi var mı? Hayır dayandığı şey ne
dir? Gösterdiği teşkilât kadrosu, 231 sayılı Ka
nun. 231 sayılı Kanun 5509 sayılı Kanunun bi
rinci maddesini kaldırmıştır. Tek meclis olan 
T. B. M. Meclisinin teşkilâtını kaldırmış Tem
silciler Meclisine vermiş, Temsilciler Meclisinin 
hukukî varlığı dağılmış bu Teşriî Organ iki ka
nattan ibaret olarak gelmiştir. İki kanattan iba
ret olan teşkilât kanunu budur. Ne Millet Mec
lisinindir ne Senatonun, ikisinin birden teşki

lât kanunudur. Bu teşkilât kanununa göre 
C. Senatosu istese idi 1962 yılı bütçesine dahi 
ayrı olarak, kendi teşkilâtını, kendi bütçesini 
ayrı koyabilirdi. Ama Millet Meclisi evvelâ büt
çesini hazırladı. Beraber yapalım dedi. Teşki
lât kanununu süratle çıkaralım dedi. O. Sena
tosu dediki, hemen vazifeye başlarken çift mec
lis memlekette uzun bir ayrılıktan sonra ilk 
tatbikatı sırasında efkârı umumiye nazarında 
karşılıklı bir mücadeleye ve münakaşaya git-
miyelim teşkilât kanunu, iyi bir zihniyetle 
ifade ediliyor, süratle çıkacaktır, çıkarsa sene 
içinde ayrılır. Gördük ki, iki senede çıkacak
ken 2,5 senedir bir komisyonda beklemektedir. 
Ve bir türlü gelmemektedir. Ne zaman gelece
ğini hiç kimse bilmemektedir. Çünkü bir taraf
ta T. B. M, Meclisinin ayrıca bir organ olarak 
mevcudiyetine inanılır ve bu heves duyulur. 
Ayrıca bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığı var farzedilerek ayrıca Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlık Divanı olduğu zannedi
lir ve Ibu anlayışın içinde ayrıca bir organ oldu
ğu görülürse anlaşmaya imkân yoktur. Bu anla
yış samimiyeti içinde Cumhuriyet Senatosu an
cak 2,5 yıllık bir müddet içinde bir ayrı görüşü 
getirip bütçeye koymadı. Ama elbetteki bu so
nuna kadar ek taraflı olarak iki Meclis sistemi
nin anayasalardaki gayesi şekli üzerinde Cum
huriyet Senatosu artık «Hayır ben iki Meclis 
sisteminden kendim feragat ediyorum» diyemez. 
Cumhuriyet Senatosu bugüne kadar, ayrı büt
çesini, ayrı teşkilâtını yapmakla, bir bakıma 
göre, vazifesini ifa 'etmemiştir. Çift Meclis sis
temi buna göre veznesi ile •muhasebesi ile her 
şeyi ile ayrı bir Meclistir. Bir türlü bu anlayı
şı çift meclisten anlaşılan budur. Yetkisi ve 

adedi ne olursa olsun terekküp tarzına olur
sa olsun çil't meclis dediniz mi Garplı anlayı
şında anlayış şudur ki, tamamen ayrı mütalâa 
edilir ve ayrıdır. Bunu bir türlü anlatamıyo
ruz. Müşterek hizmetlerimiz varmış. Kütüphane 
ve saire gibi Ibu müşterek hizmetlerin bir bina 
içerisinde ihtilafsız bir şekilde yürütülebilmesi 
için Cumhuriyet Senatosu büyük anlayış içinde
dir. Teşkilât kanunu görüşüldüğü zaman biz 
dedikki «Restoran, postane, kütüphane, muha
sebe gibi ve hattâ muhafız taburu, bölünmesi 
mümkün ohıııyan işletme gibi birçok husus
ları Cumhuriyet Senatosu ile Millet Meclisinin 
müşterek Başkanlık Divanının idaresine dahi 
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verilmesin. Çünkü iki başlı idare İver yerde ih
tilâfların kaynağıdır. Millet Meclisine kalsın. 
Halbuki başka memleketlerde olsa üzerinde du
rulur. Amerikan kongresinde gördük, restora
na varıncaya kadar ayrıdır. Dünyanın her ye
rinde böyledir. İki meclisin durumu budur. Bir 
ayrı organ hüviyeti verebilesiniz. Cumhuriyet 
Senatosu ne diyor?» Müşterek hizmetlerin gö
rülmesinde Cumhuriyet Senatosu olarak hiç
bir iddiamız yok Millî Saraylardan kütüphane
ye işletmeden PTT ye ve muhafız taburuna ka
dar bunların idaresini Millet Meclisi üzerine al
sın diyoruz. Ama müsaade buyurunuz, burada 
oturan Cumhuriyet Senatosunun Genel Sek
reteri burada oturan Kanunlar Müdürünün 
nakil tâyin ve terfiinin bir başka meclisin baş
kanına aidolması mümkün değildir ve bu olmaz. 
Size şimdi bir tipik misâl vereceğim: Gerçi bu
nu söylemek pek yerinde değil ama söylemek 
mecburiyeti de vardır. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterinin bir 
hastalığı dolayısiyle, haklı veya haksız talebi 
mevcut olur Cumhuriyet Senatosu Başkanlık 
Divanı, hastalığından dolayı şu meblâğın 
raporlara dayanarak verilmesi için karar veri
riz Başkan bunun tatbikine çalışır, fakat mu
hasebe ödemez. Görüyormusunuz Cumhuriyet Se
natosu Başkanlığı Divanı kararı «verin» der; 
çünkü muhasebedeki müdürden kâtibine kadar 
nakil, tayin ve terfileri yapan bir Meclisin Baş
kanlığına aittir. Elbette bunlar olacaktır. 
Her zaman mümkündür. İnsanlar (bunları tercü-
be etmişlerdi, asırlardan beri tecrübe etmişler 
ve bu yolu bulmuşlar, ayırmışlardır. İhtilâflar 
olmuş, ayırmışlardır. Ne der Sayın Karma Ko
misyon Başkanı «bir 'büyük bina içerisinde, bi
namız ayrı olsa idi» şu gördüğünüz bina iki 
Meclisin binası değildir. Bu bina tek Meclise 
göre yapılmış. Bu dış münasebetlerin görüşül
mesi için yapılan bir salondur. Eğer CENTO ya 
verilmeseydi eski Türkiye Büyük Millet Meclisi 
binasında Cumihuriyet Senatosu ikinci bir Mec
lisimiz olarak kalsaydı o zaman ne olacaktı? 
Yani bir arada bulunmanın bahanesini Anayasa. 
prensibini aslında iki Meclisin hüviyetinde olan 
hususlarda getirip bağlamak yani bir aradayız, 
o halde bâzı hizmetlerimiz olacak, niçin ayrılı
yoruz? Olmaz böyle şey canım. Bunun asıl 
sebebine gayesine geleceksin çift Meclis sistemi 
yapaeakmıyız, yapmıyacakmıyız? Bu sisteme 
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gittiğimiz zaman bâzı şeyleri almaya mecburuz. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, Sayın Başkan, 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanı diyorlar ki 
«Teşkilât Kanunu çıkmadan Enerji Bakanlığını 
Sanayi Bakanlığına bağladık diyorlar.» Bizim 
öyle mi? Bizim var, şimdi (D) cetveli. Gelin 

• konuşalım. (D) cetvelini niçin ayırmıyoruz? 
(D) cetveli için de ayrıca bir teşkilât Kanunu 
iddiamız var mı? Yoktur. (D) cetveli bütçe 
ile verilir. «Bu kadrolar C. Senatosu için, şu 
kadrolar bunun» dendi mi kolaylıkla ayırabilir
siniz. Bunun bahanesi ne ? Yok, çünkü gerçek
ten yok. (D) cetveli için bir Teşkilât Kanunu
na hiçbir ihtiyaç yok. (D) cetveli Bütçe Ka
nununa göre istenildiği şekilde konulur ve de
ğiştirilir. Bu kadrolar Cumhuriyet Senatosu
nun, şu kadrolar Büyük Millet Meclisinin dedi
niz mi, bitti. Niçin ayırmıyoruz? Ayrılması 
mümkün değil, hayır. Niçin? Teşkilât Ka
nunu çıkacak diye. Çıkmıyor bir türlü. Teş
kilât Kanununa bağlı olmadan 23.1 sayılı Ka
nuna göre de ayrılması mümkündür, diyoruz. 
Buna da» bir diyecek yok. Niçin kalsın Teşkilât 
Kanunu çıktığı zaman, çıkar, başımızın gözü
müzün üstünde yeri vardır. Çıktığı zaman 
kadroları süratle buraya aktarabiliriz. Hu-
kikî mantıki ve mâkul hiçbir sebep yok, teşki
lâtın ayrı olması için şimdi sözlerimi bitirmeden 
önce Sayın Başkanın Karma Bütçe Komisyo
nunun teşekkül tarzına ait bir deyimleri vardır. 
Bir şeyi iyi bilmemiz lâzım. Karına Bütçe Ko
misyonu 50 kişiden kurulur ve bunun 15 i Cum
huriyet Senatosu üyesidir. Bunlar iştirak et
mezlerse Karma Komisyon teşekkül edemez. 
Karma Komisyona hüviyetini veren Cumhuri
yet Senatosunun 15 üyesinin iştirakidir. Şayet 
bir gün her hangi bir halde Cumhuriyet Senato
sunun 15 kişisi şu sebepten dolayı eğer araların
da iyi münasebetler olmazsa imkânlarını kullan
mak mecburiyetinde kalacaktır. Cumhuriyet 
Senatosunun Anyasaya göre bütçenin üzerinde
ki tasarrufu bâzı hususlarda yoktur ve kısırdır 
ama elinde olan imkânlar da mevcuttur. Şim
di Cumhuriyet Senatosu değişikliği yapa
cak bütçe üzerinde. Bütçeyi ayrı ayrı göstere
cek. Bütçe Komisyonuna gidecek Bütçe Karma 
Komisyonu da dilediği şekli verecek. Dünya
nın hiçbir yerinde böyle bir şey yoktur. Bir 
komisyon ikinci Meclisin tasarıaıfıı üzerimle di
lediği gibi tasarrufta bulunamaz. Ama biz çok 
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uğraşt ık. Bunu Anayasada, kabul et t iremedik, j 
Millet Meclisine gider, Millet Meclisi dilediği 
ka r a r ı verir. Ama. Cumhur iye t Senatosunun da 
bu du rumla r karş ıs ında imkânlar ı yard ı r . Cum
hur iye t Senatosu da, lf> üyesini vermediği za
man K a r m a Konıisy >n (-alışma imkânına sahibo-
lamaz. d ö r d ü n ü z mü? Bütün bu iht i lâf lar 
ufak meselelerden niçin çıksın» Niçin bu ih
tilâfları çıkaralım? Anlıyamıyorum. (Bu yol
lara gitmemizin sebebi nedir*? Kıyamet mi ko
pacak Cumhuriyet Senatosunun bütçesi ayrı 
olursa? Çünkü bi'tçesi olursa < •. Senatosu, 
ikinci Meclis hüviyet ine kayar . Kanuni bir 
aykır ı l ık un var? Hayır , hiçbir sebep yok. 
Arkadaşım Muhasebei Umumiye Kanunundan 
bahsettiler. Teşriî organların bütçelerinde teş
kilât kanunla r ı hâkimdir . O teşkilât kanunla
rına göre çıkan bütçenin 'böyle ayrıca b i r Muha
sebei Umumiye Kanunu ile ilgisi yoktur . 

Şimdi, sözlerimi toparl ıyayım \ e bi t i reyim: 
Cumhur iye t Senatosu bütçesinin çift Meclis hay
siyeti ve çift Meclis yetkisi içinde bütçesinin 
ayrı, teşkilât ının ayrı olması lâzımdır. Çift 
Meclis sistemini is temiyorsak Anayasada, bir I 
değişiklik yaparız. Tek Meclis 'sistemine gide
riz. Ama 2 Meclis sistemine gi t t ik mi her mem
lekette olduğu gibi hizde de iki Meclis icapla
rını yerine get i rmeye mecburuz. 2ol sayılı 
Kanuna, göre 'kendi İçtüzüğü ve Anayasaya göre 
kendi bütçesini Millet Meclisi bütçesi içerisinde I 
birleşt irmesi için hiçbr sebep yoktur . Bilâkis 
Anayasaya aykır ıdır , bir külü gelenektir . Bun
dan ne kada r çabuk uzaklaşıp iyi yola gidersek 
daha iyi bir hizmet yapmış oluruz. Bir yerde 
t e k r a r edeceğim, (Tarh Par lâmentolar ında, tet
kik edip görün, iki. Meclis olan hiçbir yerde bu 
şekilde 'bütçeleri üzerinde 'bir müzakere olamaz 
ve Par lâmento üyelerinin maaşları üzerinde, 
kadrolar ı üzerinde, 'bütçeleri üzerinde müza
kere yapılamaz. Bunu böyle yapmıyahm ve bu 
kötü yola gitmiyelinı. Müzakere açılmasın, gö
nül bunu arzu ederdi. Ama, olmadı Başkanlık 
ayrı bir 'bütçe veriyor. Karma Komisyon hak 
ve hukikî mesnedi olmadan «Ifayır ayrıca ben 
bir leşt ir ip görüşeceğim» yok. Bu yola gitmi-
yelim. Aklın, mant ığ ın ye hukukun gösterdiği 
yol gayet raha t ve kolaydır . Bize ışık tu tmak
tadır . Bu yolu tercih edelim. Hürmet ler imle . 
(Alkışlar). I 
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j BAŞKAX ••-Sayın Sarıgöllü. 

OSMAN SAFM SAIMCÖLLÜ (Aydın) 
Muhterem Başkan, Muhterem. Cumhuriyei. Sena
tosu üyeleri, bu geniş izahat t an sı,ura söz 
almak istemezdim. Yalnız ne kadar \ azılı konuşu
lursa konuşulsun unutulan bir nokia oluyor. Hiç
bir müessese yoktur ki, talep vaki olmadıkça o 
mevzu, hakkında, karar versin. Bu, talepsiz bir 
tel kikattır. Anayasanın !M- tıcii maddesi, -ivm ! *•<> 
katma bütçelerin ne yolda müzakere edileceğini 
derpiş etmiştir. (ieııel bütçeler de Divanın tetki
kinden geçenler Hükümet, tavafından getirilir. 
Viııe Devletin umumi bütçesi üzerinde Meclis gi
bi bütçeler onu ihzar etlen, onu verme yetkisine 
sahibolau organ tararından verilmedikçe, Karma 
Bülce Komisyonu böyle bir letkikaf yapmaya, yet
kili değildir. Binaenaleyh î)4 neü madde üzerin
deki i\Iuhlereni Karına, Bülce Komisyonunun 
azasının, Sözcüsünün, Kivisinin iddiasını maale
sef yerinde- görmüyorum. Mevzu ne kadar de
rinlemesine açsak, maalesef arzu edilen neticeye 
varmamıza imkân yoktur. Bütçe Komisyonunun 
hazırladığı rapora bakıyoruz. Yalnız, yalnız bir 
Meclisin imzasını muhtevidir. Şimdi bir meclis 
acaba diğer meclis üzeninde bir üstünlük, bir oto
rite, bir hâkimiyet iddiasında, mıdır ki, diğer mec
lise ait bir mevzuu ki, bütçe gibi gayet mühim bir 
mevzuu .gel irebilsin. 

Hâdiseyi tetkik ettiğimiz zaman, yine arkadaş-
I hırımın izah ettiği bir noktaya dönüp gelmek zo

runda. kalıyoruz. Üzerinde de yazılı olduğu gibi 
Büyük Millet Meclisi namında bir .Meclis mevcut 
mudur.'. Bunu arkadaşlarını bir hayli ve tafsilât
lı olarak izah ettiler. Bu bakımdan bu husus üze
rinde durmak lüzumunu hissediyorum : Türkiye 
Büyük Millet Meclisini mademki, bizatihi Encü
men kabul ediyor, bu nam altında, gelen bütçeyi 
nasıl tetkik eder?. Kaldı ki. Meclisler teşrii organ 
olarak müstakil olduklarına, göre kendi kolluk iş
lerini kendileri y ü r ü t ü r diye Anayasanın S5 uei 
maddesinde sarahat bulunduğuna göre ve kendi 
İçtüzükleri bir nevi Teşkilât Kanunu mahiyetin
de olduğuna göre bütün bunlara, rağmen Millet 
Meclisi, eği r hâlâ aynı espride ısrar ediyorsa, 
özür dileyerek söyliyeyim ki, Anayasayı yalnız 
kendine göre tefsir etmektedir. Binaenaleyh mev
zulunuz Sayın Sırrı Atalay'ın da beyan etliği gibi 
2 Meclisin bir kapris uğruna karşılaşmasını, lüt
fen bu anlayış içindi' önlemeye gayret edelim. 

I Çünkü bunun dışında. Cumhuriyet Senatosu Mil-



C. Senatosu B : 42 9.2.1964 O : 3 
let Meclisinin tasarruf lar ı altında, kalmama kara
r ındadır . Kendi kolluk işlerini kendi yürütmeyen 
l>ir meclis kendi hükmî şahsiyetinden veya organ 
vasfında fedakârlık etmiş olur. Bunun için Encii-
ıneniıı bıı mevzuda anlayış göstermesini rica edi
yorum. 

Beni dinlediğinizden dolayı da bütün arkadaş
larıma teşekkür ederim, Hürmetler imle (Alkış
lar) 

B A Ş K A N — Sayın 'Komisyon Başkanı ve Sa
yın Kemal İz men söz istediler. Buyurun Sayın 
Mehmet İzmen. 

MEITMBT İZMEN (Giresun) - - Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlar, mevzii bilhassa Sa-
yııı Sırrı Atalay arkadaşımız t a ra l ından uzun, 
d<ıı in tetkik edildi, izah ve arz edildi. Zannediyo
rum ki, mesele vuzuh peyda etmiştir. Yalnız Sa
yın Komisyon Başkanı zannediyorum yine söz is
tediler. Noktai nazarlarında, ısrar edecekler, her
halde eski noktai nazarları istikametinde konuşa
caklar. Kendileri dediler ki, biz Bütçe Karma Ko
misyonu olarak Anayasanın filân maddesine is
t inaden bütçeyi bu yolda tetkik ettik, Cumhuri
yet Senatosuna bu yolda intikal ett irdik, bundan 
gayrı bir tetkik bahis mevzuu değildir, dediler. 
Bi r arkadaşımız da ifade ettiler, «Bütçe, bütçe sa
hibi daireler taraf ından hazırlanır, Büyük Millet 
Meclisine intikal ettirilir. Büyük Millet Meclisi 
Anayasaya göre teşekkül etmiş bulutlan Karma 
Bütçe Komisyonuna intikal ett ir ir . Karma Komis
yon da teklif ve talep dairesinde bütçeyi tetkik 
eder, salâhiyetlerini kullanır.» Arkadaş lardan öğ
rendiğime göre, Cumhuriyet Senatosu usulü dai
resinde bütçesini hazırlamış, Karma Komisyona 
intikal ettirmiş, Karma Komisyon bütçeyi tetkik 
etmemiş. Yani, bir mânada h e r h a n g i bir dairenin 
meselâ, Dahiliye Vekâletinin veyalıın başka bir 
vekâletin teklif ettiği bütçeyi tetkik etmemek gi-
bi bil' mâna çıkardım bendeniz. O itibarla Bütçe 
Komisyonunun bu görüşü yanlıştır . Senato, büt-
(••nsiııi hazırlamış, teklif etmiş, Komisyonunun bu
nu tetkik edip icabı veçhile muameleye koyması 
ikt ;/a. ederdi. Şu olmuş, bu olmuş uzun uzadıya 
konuşuldu. Kısa yoldan dönmek, doğru yola gir
mek suretiyle meseleyi bitirmek lâzımdır. Esasen 
t akr i r vardır, hazırlanmış bir bütçe vardır. Der
hal tetkika alınır, icabı veçhile müzakere edilir ve 
bitirilir . Başka yapılacak bir şey yoktur, arz ede
rim, hürmetlerimle, f Alkışlar-) 

BAŞKAN — B u y u r u n Ağanoğkı . 
KAKMA BÜTÇB KOMİSYONU BAŞKANI 

ADİ ŞAKİK A G A N O Ğ L U (Trabzon Milletveki
li) — Yiiee Senatonun sayın üyeleri , Karma 
Bütçe Küçümeniniz Anayasan ın ruhuna olduğu 
kada r lâfzına da uya rak bir çalışma yapmışt ı r . 
Sayın Sırrı Atalay 92 nci maddeden bahis buyur
dular. 92 nci madde umumiyetle diğer kanunlar ın 
takibet t iğ i yoldur. Kvvelâ Millet Meclisinde 
görüşülür . Sonra Yiiee Senatoya sunulur , bura
da reddedil ir veya tadil edilir, t e k r a r Millet 
Meclisine gider. Halbuki Anayasamız bütçe ka
nunla r ına tamamen ayrı bir yol çizmiştir. Bütçe 
Kanunu evvelâ Karma Küçümende te tk ik edilir, 
kabul edilir ondan sonra Yüce Senatoya sunu
lur. Demek ki, Bütçe Kanununa ayrı bi r önem 
verilmiştir. Karma Encümeniniz bu esasa göre 
çalışmıştır. Doğrudur , Yüce Senatonun Divanı 
bir bütçe tasarısı hazırlamış Karma Encümeni
nize göndermişt i r . Kaka t bu tasarı mesnetsiz
dir. (Gürül tü ler ) Çünkü, henüz Meclislerin teş
ki lâ t k a n u n u çıkmamıştır . Millet Meclisinin 
hazır ladığı tasarı ise (Gürül tü ler ) - Müsaade bu
yurun - Sayın Sırrı Atalay ' ın bahis buyurduk
ları 2ol sayılı, iki Meclisin yeni teşki lât k a n u n u 
«çıkıncaya, k a d a r is t inadet t iği kanuna ist inade-
der. Ne Millet Meclisinindir, ne Sena tonundur . 
Binaenaleyh Karma Encümeniniz yeni teşkilât 
kanunu çıkıncaya kadar mevcut bir mesnede 
dayanan iki teşriî Meclisin müşterek bütçesini 
te tk ik etmiştir . Teşkilât kanunu olmıyan bu 
bütçe tasar ıs ında bir takım maddelerin karşıla
rında bir lira vardır . Teşkilât kanununa göre 
l)iı daireler, müesseseler kuru lacak sonra aktar 
mayla bunların giderleri tâyin edilecek. Bir hu
susu daha arz edeyim; Ocak ayının lfi veya 17 
nci günü idi. Öğleden sonra saat 14,.'î() sırala
rında Sayın Sırrı Atalay Bütçe Müdür lüğü oda
sına telefon ederek bendenizi aradı . «Encümene 
gönderdiğimiz, dedi, teşkilât , bizim bütçe tasar ı 
mız elinizdeki teşkilât kanununa göre hazırlan
mıştır. Çok rica ediyoruz, bu teşkilât kanununu 
bîr an evvel çıkarın.» Bendeniz de cevaben de
dim ki. «Siz daha tecrübeli bir par lâmento üye
sisiniz. Bütçe ele alındığı zaman sürekli -olarak 
görüşülür . Bendeniz şu s ı rada fırsat bulunma
dığından teşkilât k a n u n u n u alamıyorum, müsa
ade buyurun , bütçeyi çıkaralım, ondan sonra 
ilk iş teşki lât kanununu ele almaktır .» Nitekim. 
öyle yapmış bulunuyoruz. 
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Şimdi, Yüce Senato bir mesnedi olmadan 

Bütçe Karma Komisyonu bir bütçe tasarısını ha^ 
zırlamış, getirmiş olsa idi her halde buradan çık
maz, reddedilirdi. Teşkilâtı olmıyan, kanunla 
kurulmamış olan bir müessesenin bütçesine bir 
liralık dahi gider ayırmak mümkün değildir, 
yoktur. 231 sayılı Kanuna göre her iki Mecli
sin müşterek bütçesi hazırlanmıştır. 231 sayılı 
Kanun bugün her iki Meclisin hizmetlerini gö
ren müesseseleri içine almıştır. Şimdi, Sayın 
Sırrı Atalay'm, Meclislerin durumu hakkındaki 
münakaşasını bendeniz tekrar edecek değilim. 
Elbette iki hükmi şahsiyeti haiz iki müessese 
mevcuttur. Fakat bu iki müessesenin bugün bir 
bina içinde çalıştığı bir vakıadır. Yine Sayın 
Sırrı Atalay bu vakıaya dayanarak ifade bu
yurdular, biz, dediler, «Yeni teşkilât kanunun
da postahane, emniyet teşkilâtı,, kütüphane iste
medik.» Ç-ok doğru. Bütün bunlar neden ileri 
geliyor? İki teşriî Meclisin bir binada çalışmak
ta olduğunun bir vakıa olmasından ileri gelmek
tedir. Yeni teşkilât kanununda bütün bunlar 
düşünülmüş ve müşterek olabilecek hizmetlerle 
her iki Meclise ayrılacak müesseseler tesbit edil
miştir. 

Şimdi tekrar 94 ncü maddeye geçmek duru
mundayım. Sayın Senatörler, Anayasamızın ru
huna olduğu kadar lâfzına da uymak zorunda
yız diye maruzatta bulundum, 92 nci madde di
yor ki «Karma bütçe encümeninden geçmiş bir 
metin» Karma bütçe encümeninden geçmemiş 
bir metnin müzakeresine Yüce Senatonun müsa
ade etmiy'eceği kanaatindeyim. Lütuf buyurun, 
Teşkilât kanunu çıkar çıkmaz bugün kabul bu-
yurulacak olan iki Meclisin ,iki Teşrii Meclisin 
müşterek bütçesi Teşkilât kanununda yer alacak 
müesseselere göre ayrılacaktır. Bizim bu husus
ta hiç bir iddiamız yoktur. Karma ıBütçe Encü
meni olarak içtüzüğün bize tayin ettiği yolda ça
lışmışız, bütçeyi hazırlamışız, Yüce Senatoya sun
muşuz. 'Cumhuriyet Senatosu bütçesinin burada 
ayrılması aynı zamanda Millet Meclisi bütçesinin 
yeniden yapılması mânasını taşıyacaktır. Bu da 
Anayasamızın 94 ncü maddesinin ruhuna da lâf
zına da uygun değildir. Karma encümeniniz bu 
kanaattedir. Bu kanaatimizi arz ederiz. Takdir 
Yüce Senato'nundur. 

MEHMET ÜNAL'DI (Adana) — .Söz iste
miştim ıSaym Başkan. Önce ben istemiştim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
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Ben kimseye söz vermiyorum. Sayın Suphi Ba-
tur. 

SUPHİ BAT UR (Sinop) — Sual soracağım. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca teklif edilen 
bu bütçe kabul edilirse bu müşterek 'Teşkilât ka
nunu mahiyetini taşır mı taşımaz mı? Y^ani bu 
bir kanun mudur, bu kabul edilecek şey değil 
midir? Bunu öğrenmek istiyorum. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALİ SAKİR AGANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Suphi Batur arkadaşımıza şu hususu 
tekrarlamama müsaade buyurunuz. Evvelâ 
Anayasanın '94 ncü maddesine göre tetkik bu-
yurulacak bir. 

1. Bütçe tasarısının Karma Encümenden ge
çerek gelmiş olması lâzım. 

2. Bu bize verilmiş olan Bütçe tasarısı ih
tiva ettiği bir takını daireler itibariyle mesnet
sizdir. (iBırakm bu hususu, soruya cevap verin 
sesleri) 

•SUPHİ BATUR (Sinop) — Bendeniz ka
nun olur mu olmaz mı bunu istirham ediyo
rum. Bir Anayasa müzakeresine ,Anayasa tefsi
rine girmiyorum. 'Şu tasarı kabul edilirse, bir 
kanunu muvakkat mahiyetini taşır mı, taşımaz 
mı Lütfen buna cevap verin. . 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALİ SAKİR AĞANOÖLU (Devamla) — 
Anayasanın 94 ncü maddesine göre Bütçe Ka
nunu olmaz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Anayasayı bıra
kın, buna cevap vermiyorsunuz. Bal gibi kanun 
olur. 

RASİM GİRAY ('Elâzığ) — Sayın Bütçe Ko
misyonu Başkanı derler ki, Cumhuriyet Senato
sunun Teşkilât kanunu yoktur. Teklif ettiği büt
çe mesnetsizdir. Millet Meclisinin de Teşkilât 
kanunu yoktur. Teklif ettiği bütçe mesnetsizdir. 
Eldeki bütçe Türkiye Büyük Millet Meclisine ait 
olan bir bütçedir. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALİ ŞAKIR AĞANOGLU (Devamla) — 
231 sayılı Kanuna istinat ediyor. 

RASİM GİRAY (Elâzığ) — Anayasamıza gö
re muayyen şartlar vardır, muayyen şartlar ne
den yoktur? Olmayan bir müesseseye ait nasıl 
bir bütçe kanunu yapılabilir? Bunu lütfetsinler. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALİ SAKİR AĞANOGLU ('Trabzon Millet
vekili) — Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi 
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başlığı altında hazırlanmış olan bütçe tasarısının 
içinde yor almış müesseseler daireler onların 
kadroları 231 sayılı Kanıma istinat eder. 

BAŞKAN — Sayın Izmeıı sual mi? 
MEHMET ÎZMKN (Giresun) — Muhterem 

komisyon başkanının müzakereler sırasında söy
lediği hatalı bir iddiasını burada ifade etmek 
mecburiyetindeyim. Cumhuriyet ••Senatosu Baş
kanlığına vücut verecek olan Teşkilât kanunu 
değildir. Senatoya Anayasayla vücut verilmiştir. 
Senato vardır. Vazife görmektedir. Teşkilâtı 
yok, bütçesi olamaz. Böyle bir şeyin bütçesi ola-
mıyacağı için tetkik etmedik demesi, bence bü
yük bir hatadır. Çünkü ,vücudunu inkâr edeme
yiz. İçinde bulunuyoruz. Bir çok tasarruflarına 
şahit oluyoruz. Bir teşrii organ olarak bir çok 
tasarruflarda bulunuyor. 

«Bizden geçmeyince bütçe tetkik edilemez.» 
diyorlar. Bu doğrudur. Eakat, kısa zamanda bu 
halledilebilir. Alınır, müzakere edilir, tekrar bu
raya gelir. Halledilemiyecek mesele değil bu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Senatör Mehmet İzmen'e derhal şu hu
susu hatırlatmama müsaade buyurun: Elbette 
Anayasaya göre Cumhuriyet Senatosu mevcut
tur. Ve bu müessesenin lüzumlu masrafları da 
takdim ettiğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesi içerisinde kalem kalem yer almıştır. (Gü
rültüler) 

Cumhuriyet Senatosu (Başkanlık ödeneği, Cum
huriyet Senatosu Başkanlık 'Divanı temsil ödene
ği, Cumhuriyet Senatosu üyeleri ödeneği, Cum
huriyet Senatosu denetçi ücreti, Cumhuriyet Se
natosu üye yollukları, Cumhuriyet Senatosu üye 
ölüm tazminatı, Cumhuriyet Senatosuyla ilgili 
bütün şeyler bütçe içinde mevcuttur. 

BAŞKAN — Sayın Gerger. 

VASEÎ GERıGER (Urfa) — Sayın Başkan, 
rica edeceğim şudur; bu önergeyi komisyon ola
rak alıp da tetkik ederek Yüksek Senatoya su
nabilirler mi. Bu bir saatlik bir iştir. Alınsın 
komisyona, getirilsin müzakere edelim ya kabul 
ederiz ya etmeyiz. Yeter ki 94 ncü maddenin 
hükmü yerine getirilsin. 

ıKARMA ıBÜTÇE KOMİSYONU BAŞKA
NI ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Senatör Gerger'e cevabımı arz edeyim. 'Şu 
anda Bütçe Karma Komisvonu burada mevcut 

değildir. Sadece başkanı, temsilcisi ve sözcüsü 
vardır. Onun için bir önergeyi bir komisyona 
mal edemiyeceğimizi kendileri takdir buyurur
lar. 

BAŞKAN - - Efendim ,zaten bütün hata 
maalesef buradan başlıyor. (Burada 'Komisyonun 
tam mevcudu ile hazır bulunması lâzım gelirdi. 
iBiz Anayasayı yaparken bütün komisyon aza
ları bulunurdu. Bir sual sorulduğu vakit, der
hal konuşulur ve bir karara varılırdı. Şimdi bir 
âdet haline geldi, burada yalnız sözcüsüyle baş
kanı bulunuyor. Halbuki, Komisyonun hepsi bu
lunacaktır ki, fikirler reye konulacaktır. Niha
yet orada karar verilecektir. 'Buyurun Sakıp 
bey. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, bu 
Anayasa ile Senato mevcuttur. Aynı çatı altın
da bulunmamız mı kabahat? Ayrı bir binada te
şekkül etmiş olsaydı bütün personel ve kadro
suyla yine buraya ekleme gibi bağlı mı kalacak
tı? 

İkincisi, Sayın Başkan hatırlattı. Karma Ko
misyonun İçtüzüğe göre burada bulunması zaru
ridir, hatırlatırım .iBu mümkün olmıyacaksa ya
rma bırakalım, yarma kadar Komisyon tarafın
dan bu mevzu tezekkür edilip Anayasanın mad
deyi mahsusuna göre Komisyon tarafından tek
rar hazırlanır ve getirilir. (Oylamaya geçilsin, 
sesleri) 

OSMAN HACIBALOĞEU (Toikalt) — Efen
dim, şimdi Saıyın Kiomiislylon tBaşIkaınıı, «Meclis
lerin Ibültçelsıiniin IMr îkanıunıa, Ibiır ıtıegkiilıâit Ikanıı-
nuna ilstinJaideittıirnıedm ızaırurıdt ve ılaiızuimuma 
Ikaami ve Ibıı İkamın ise 231 saiyılı Kanundur, 
ancaık», diyor ve «Bu selberple Ibıı Ikanıımı ımeıs-
neit itltilhaız edeneik Bütçeryıi Tıürlkiye Boi'yıüık Miil-
ieJt Mee'fösi şeklinde ^apitılk,» duylar. Hıûlliâsaıteaı 
ve um.umiiyie.tle. 

Ş'imidii, 231 sayılı Kanun 5 Ocak 1961 tari
hinde yürürlüğe girmiş, meclislere yeni meclis
lere vücut veren Anayasa 9 Temmuz 1961 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. Daha sonra Anayasa, 
eldeki Anayasa, mesnet ittihaz ettikleri kanun
dan daiha (sionra yüriiriıüğe 'ginmişıt'ir. 231 saiyiılı 
Kanım ne ile iştigal eder?- 231 teaiyılıı Kamun 
ibıı işlerle alâlkalı pek ıçoîk (kainim ınıiimairaılarını 
saydıktan .slonra iki me'dlilsiteın ıbalbseder... Tür-
'kiıyıe ıBiiy'ük Mille't Meclisi ismi <aiitmida iki ımıec-
lisiten Ibalhisc'der, yani Ib'M TemlsiIeiler Meclisi 
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'diğeri ile M. B. K. «olimalk üzere K u r u c u MeeLiıs 
ad ı lalltınlda,.. Şimdi, Iburaklalkli Tiüıikiiye iBüytüik 
Millet M.eelisi yemi Anaıyaısanm 'kabul (ittiği, 
Aınaıyaisattim t a d a t suret iyle vücult verdiği Tür-
Idye BlüyUik Millet Meclisi değill. Elski Anayasa
y a göre mevcudolan TüıHkiJyie Büiyiülk Milleit Mec
lisi. Komisyon eski kanunu yeni Anayasadan 
evvel 'teşelklkül 'eitmiş k a n u n u laillnııış ımultılalkıa ikeu-
dis ine Ibitr mı elsin1! d u r u m u n d a aldı teışlkilâıt ika-
nnnu olıacafktır diye Ibu ilki ıneielilsin !biüt'«ösiinl 
'buraıyıa İlsitiiMidielltiirmeik ıgilbi Ibiir yola. gilfcnııiş gilbi 
gelliır (bendenize. Hâdise Ibu. Şöıyle farz 'edeytiını; 
Millet Meclisinin Senatoya bir nevi idari ba-
ıkımdam ıtalhalkküm etıuc'ık için iışi ele alimalsu fik
ri ıdıo >pelk >za,yıf. O da yok. llılâ (bir iteışikillât 
kanunu maddesi bulundurmak fikrine müstenit
t i r . Şimdi 231 sayılı K a n u n yasıyor mu, Yasamı
yor mu? Henüz meveudolmıyan meclislere ait bir 
kanunun bilâbara Anayasa ile teşekkül etmiş mec
lislere ait idari işlerde Teşkilât Kanunu vazifesi 
görmesinin mümkün olup olmadığım bendeniz 
kestiremiyorum. Bu suale ne buyurulur? 

M E H M E T ÜNALD1 (Adana) — B u suali 
i tmam edeceğim. Madem ki buyurdunuz, Sena
toca hazırlanmış olan bütçe tasarısı mesnetsiz
dir . Halbuki Millet Meclisinin hazırlamış oldu
ğu Türkiye Büyük Millet Meclisi namı atl ındaki 
tasar ı mesnetlidir. Mesnedi de 231 sayılı Kanun
dur . Eğer Senato. Millet Meclisinden evvel dav
ransaydı, kendi Riyaset, Divanı, 231 sayılı Ka
nuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe 
tasarısını sunsaydı, ne yapardınız, kabul eder 
miydiniz? 

B Ü T Ç E KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 
A L İ S A K İ R AĞANOfiLU (Devamla) —- Sayın 
senatörler, yeni Anayasamızın meydana getirdi
ği iki teşriî meclis Anayasanın içerisindeki, Ana
yasanın meydana getirdiği uzuvlarla bütçe içe
risinde tamamen mevcuttur. Yalnız teşkilât Ka
n u n u Anayasa ile meydana gelen müesseselere 
değil, bu müesseselerin hizmetlerini gören bir
takım organlara kadro verir. Cumhuriyet Sena
tosu mevcuttur . Üyelerinin tahsisatı , Başkanlı
ğının talısisatı, affedersiniz, Başkan otomobili 
diğer servisleri vardır. Faka t Cumhuriyet Sena
tosunun istifade ettiği kütüphanenin kadrosu 
Anayasa ile meydana, gelmez. Kütüphanen in 
kadrosuna yer verem yeni teşkilât kanunu yok
tu r , henüz. 231 sayılı Kanunda vardır, İki tes

rii meclisin vazife gördüğü bu binanın iç hiz
metlerinde çalışan hizmetlilerin elbette Anayasa
da yeri yoktur. Bu hizmetlilerin yerleri yeni teş
kilât Kanununda iki Meclise göre ayarlanır . Fa
kat bugün bu hizmetlilerin yeri 23.1 sayılı Ka
nunla teshil; edilmiştir. Muhasebe böyle, levazım 
böyle, emniyet teşkilâtı böyle, zat işleri böyledir. 
Şimdi bendenizin burada izahına çalıştığım Yük
sek Meclislerin Anayasa ile meydana gelmiş hük
mi şahsiyetleri v<> onların organları değildir. 
Hizmet organlarının kadroları ve bunlar için ay
rılacak giderlerdir. Bu giderleri yeni. Teşkilât 
Kanununda bir kısmını müşterek hizmetler ola
rak, bir kısmını ayrı ayrı hizmetler olarak tes-
bit ediyoruz. Fakat, bugün her iki meclise -hiz
met (iden müesst'Meleıiu yeri 231 sayılı Kanunda 
da vardır. Rğer ' ' umhur iye t Senatosu 231 sa
yılı Kanuna ^vv mevcut, bugün hizmet eden 
müesseseleri içerisine alıp Meclise takdimen En
cümene göndermiş olsa idi nnsıl olurdu? O za
man Millet Meclisinin gönderdiği tasarı ile kar
şılaştırılır, hangisi bütün organları , mevcut, or
ganları içine alıyorsa, o tasarı görüşülürdü. Bun
da bir Öncelik veya birini tercih hususu encümen 
için ınevzuubahis değildir. 

OSMAN UACMBALOOFiF (Tokat) — Reis 
Bey, sualim cevaplandırılmadı. (Oylama oyla
ma, sesleri) 

OSMAN HAOll iALOOLU (Tokat ) — Reis 
Bey, müsaade buyurursanız t e k r a r izah edeyim, 
sualime cevap alamadım. 

BAŞKAN" - Buyurunuz , efendim. 
OSMAN HAOTBAbOOLlJ (Tokat ) Efen

dim, sualim cevaplandır ı lmadı . Şimdi 231 sayılı 
Kanun, eski 231. sayılı Kanun yok. 231 sayılı 
Kanunun istihdaf ettiği teşkilât da yok. Faka t 
bu kanunun ist ihdaf ettiği teşki lât ta istihdam 
edilen zevat bugün Senato veya Millet Meclisi 
hizmetini gören levazım, muhasebe veya ve sair 
personeldir. Rütçenin bir teşkilât kanununa is-
t inadet t i r i lmesini buyuruyorsunuz. Ben de arz 
ediyorum, istinadettiğiniz bir teşkilât kanunu 
mevcut değildir. 231 sayılı Kanunu buraya 
ta tb ik etmeye yetkili değilsiniz. Çünkü bu ka
nun A ve B meclislerini nazara almış; A ve iB 
meclislerinde ist ihdam edilen zevatı nazara al
mıştır. A ve B meclisleri mevcut değildir. O ve 
1) meclisleri mevcut tur . A ve B meclisleri, için 
olan 231 sayılı K a n u n u 0 ve D meclisleri teşki
lât kanunu diye ona istin ad et m ek ist iyorsunuz 
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gibi bir şey oluyor. Durum budur. Binaenaleyh, 
teşkilât kanunu yok. Senato Teşkilât Kanunu
na istinadetmiyor, diye nasıl reddediyorsanız, 
231 sayılı Kanuna istinaden ele alman bütçenin 
kabili tatbik olmaması icabeder. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — Sayın 
senatörler, 231 sayılı Kanun mevcuttur ve yü
rürlüktedir. Bu kanuna göre üçüncü yıldır mec
lislerin istifade ettiği hizmetlerin kadrolarını 
bütçeye koymaktayız ve üçüncü bütçedir Yüce 
Meclisler bu bütçeleri tetkik etmekte, kabul et
mekte, tasvibetmektedir. Geçen sene 1963 büt
çesi kabul edilirken de kabul buyuruları kadro
lar 231 sayılı Kanundaki kadrolardır. Kütüpha
ne memuru, muhasebe memuru, levazım memu
ru ve saire. Binaenaleyh, yeni teşkilât kanunu 
çıkıncaya kadar her iki Meclisin hizmetlerine 
bakan dairelerin kadroları bu kanuna dayan
maktadır. 

SAKİP ÖNAL (Adana) — Bir senedir niye 
çıkmadı bu teşkilât kanunu? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALI ŞAKIR AĞANOĞLU (Devamla) — Arz 
edeyim, efendim. Sözlerimin başında da ifade 
etmiştim; bir bina içerisinde çalışan iki Mecli
sin hizmetlerini en tassarruflu olarak en az kad
ro ile yürütmek, bir taraftan da ayrılırken bu 
her ild Meclise ait hizmetleri ayırırken de iler
de bunların birtakım çatışmalara meydan ver
memesi için en dikkatli ölçülerle ayrılmasını 
sağlamaktır. Bendeniz 7 Ocakta seçilen yeni 
Bütçe Encümeninin Başkanıyım. Ondan evvelki 
çalışmaların mesuliyeti bendenize raci değildir. 
Fakat yeni encümen, yeni Karma Encümeni 
elindeki kanun tasarılarının arasında bilhassa 
tercihan teşkilât kanununu ele almış ve kanu
nu bitirmek üzeredir. Üç tane geçici madde
siyle, birkaç kadro cetveli kalmıştır. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Bu ekspres ka
nunlar arasına girmiyor mu? En lüzumlu olan 
bir kanundur. Ekspres kanunlar arasına girme
diği için iki senedir çıkmadı, üç senede de çık-
mıyacak. 

KARMA BÜTOE KOMİSYONU BAŞKANI 
ALI ŞAKÎR AĞANOĞLU (Devamla) — Tak
dir Yüksek Senatonundur. Karma Bütçe Ko
misyonunuz Anayasaya göre çalışmaları yapmış 
ve bütçeyi Yüce Heyetinize getirmiştir. Saygı
larımla. 
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I BAŞKAN — Efendim, mesele anlaşılmıştıı. 

önergeyi okumuştuk. Önergeyi oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edildiği takdirde Senato büt
çesini ayrıca konuşacağız. Millet Meclisinin büt
çesi ayrı konuşulacaktır. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Şimdi Cumhuriyet 
Senatosunun bütçesine başlıyoruz, efendim. 

Tümü üzerinde konuşmak istiyen? Yoktur. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir, efendim. Bölümlere ge
çiyoruz. 

Bütçede, ellerinizde bulunan bütçede tashi-
hat yapılmıştır. Bu şekli ile okutuyorum. 

FEHMÎ ALPASLAN (Artvin) — Başkanım, 
önergeyi kabul ettik. Hemen bütçeyi görüşeme
yiz. önerge komisyona gider, komisyon topla
nır noktai nazarında ısrar eder, veya etmez. 
Ama, bu mevzu, metin üzerinde görüşülmesi ile 
halledilir. Komisyondan gelen metin üzerinde 
görüşürüz. 

MEHMET IZMEN (Giresun) — Bendeniz 
bir şey daha ilâve edeceğim, Anayasanın mad-
dei mahsusasma göre, Bütçe Karma Komisyonu
na zaruret vardır. Bu takriri kabul ettik. Büt
çeyi tetkik etmedik. Bütçe tetkik edilmek üzere 
Karma Komisyona havale edilmek lâzımdır. 
Tekrar, ısrar ediyorum. Reddetme salâhiyeti 
yoktur. Bu temennileri dinlemişlerdir. Bu te
mennilerle birlikte, havale edilen bütçeyi te
mennilerle birlikte görüşürler. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Meseleyi büyüt-
miyelim. Gerçi Hariciye Vekâletinin dahi teş
kilât kanunu yoktur, ama ayrı bir bütçesi vardır. 
Mesele şudur : Şimdi usule uygun olarak bir 
daireden gelen, her hangi bir müesseseden ge
len, yani Devlet bütçesinde yeri gösterilmek 
üzere ve Karma Komisyonda görüşülmesi usu
lüne sırf uygun olması için bütçenin C. Senato
sunda görüşme müddeti yarın akşam sona ere
ceğinden ve yarın erken saatte oylamanın da 
yapılması için, Karma Bütçe Komisyonunun 
meseleyi bu müddet içinde görüşüp getirmesi 
lüzumu aşikârdır. Zaten komisyonlar daima ha
zır bulunmak ve vazife görmekle mükelleftirler. 
vazife görmek mecburiyetindedirler. Yani C. Se
natosunda 10 ncu günü akşamında görüşülüp 
çıkarılması lâzımdır. Ondan sonra Maliye Ve
kâleti bütçesi görüşülecektir ki, Maliye Vekâ
leti bütçesi şimdi de görüşülebilir, bu imkânlar 

I altında yarın kısa bir zamanda bu hususun Büt-
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çe Komisyonunda görüşülüp ister müspet, ister 
menfi olsun neticenin Cumhuriyet Senatosuna 
bildirilmesi lâzımdır. Karma Komisyon muay
yen bir mehil içinde toplanmadığı ve tamamla
madığı takdirde Cumhuriyet Senatosu ayrı ayrı 
bütçelerini görüşme hakkına sahiptir. O hakkı 
kullanmak üzere komisyona havalesinin yerin
de olacağı kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Efendim önerge kabul edildi
ğine göre önergeyi komisyona veriyoruz. Komis-
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yonun bu husustaki katî kararını yarın saat 
12.00 ye kadar bildirmesini rica ediyoruz. Bil
dirmediği takdirde, Senato bütçeyi bitirmek 
için, yarın saat 14,30 da kendi bütçesini konuş
maya .başlıyacaktır. 

Efendim, Maliye Bakanlığı bütçesine başla
madan 5 dakika ara veriyorum. 5 dakika sonra 
Maliye bütçesi konuşulacaktır. 

Kapanma saati : 00,10 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 00,18 

BAŞKAN — Başkanvekili Hazım Dağlı 

KÂTİPLER : Ahmet Çekemoğlu (Sivas), Neşete Çetintaş (Yozgat) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, efendim. 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

1. — 1964 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/578, 
C. Senatosu 1/379) (S. Sayısı : 336) 

E — MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz, efendim. 

Grupları adına söz alan arkadaşların isim
lerini okuyoruz : 

L. Tokoğlu : Adalet Partisi Grupu adına, 
A. N. Arı : C. H. P. Grupu adına, 
S. Artukmaç : C. K. M. P. Grupu adına, 
1. Gener : Millet Partisi topluluğu adına. 
Şahısları adına söz alan arkadaşların isimle

rini okuyoruz : 
özel Şahingiray, Sakıp önal, Rifat öztürk-

çine, Ahmet Yıldız, M. Ali Demir, Tevfik Ok-
yayuz, Sırrı Atalay, Suphi Batur, Fikret Tur-
hangil, Hüseyin Otan, Alâeddin Çetin, 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Tokoğlu A. P. Gru
pu adına. 

A. P. GRUPU ADINA LÛTFİ TOKOĞLU 
(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler, Muhterem Maliye Vekili ve erkânı, 
sizleri A. P. si Grupu adına en derin hürmetle
rimle selâmlarım. 

Muhterem senatörler : 3 ncü İnönü Hükü
meti, Hükümet programının 7 nci sayfasında : 
«Kamu sektöründe bütçe denkliğini, ekonomi
nin genel dengesinin ve istikrar içinde gelişme
sinin ilk şartı olarak görüyoruz» ifadesi yer al
maktadır. Şüphesiz bu kanaat ekonominin de
ğişmez umumi bir prensibidir. Ancak, hemen ilâ
ve edelim ki, Hükümetin bu kanaatte olması 
kâfi değildir. Bu umumi prensibi tahakkuk et
tirmek gerekmektedir. 

Malûmlarıdır ki, Yüce Heyetinizde Hüküme
tin denk bütçe iddiası ile müdafaasını yaptığı 
1962 bütçesi, sene sonunda : 

Cari masraflarda : 771 675 327 T. L. sı. 
Yatırım harcamalarında : 756 211 491 T. L. 

lık -bir kısıntı yapmak mecburiyetinde kalmış, 
neticei hesapta ise 100 311 545 liralık açık ver-
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mekten kurtulamamıştır. Böylece : 1962 bütçesi 
gelir kaynaklarını tahminde Maliye Vekâleti 
ceman yekûn 1 628 198 363 lira yanılmıştır. 

1963 bütçesi ise, bütçenin (A/l) işaretli cet
velinden istihracettiğimiz neticelere göre, bu yıl 
da bütçe varidatı tahminlerinde 1 439 994 741 
lira yanılmış bulunmaktadır. Bu sebepledir ki, 
bütçe yılının 6 neı ayından sonra bütçenin tümü 
üzerinden % 7 tasarrufa başvurmak mecburi
yetinde kalmıştır. 

Muhterem senatörler : Malûmlarıdır ki, büt
çenin cari masraf ve yatırım harcamaları bakı
mından en hareketli devre, yeni bütçenin meri
yete girdiği tarih ve onu takibeden aylardır. 
Hükümet ise, malî yıl içinde varidattan hâsıl 
olan açığı kapatmak gayesiyle iki senedir büt
çenin tümü üzerinde küçümsenmiyecek bir ta
sarrufa mecbur kalıyor ve bu kararı bütçe yılı
nın asgari 6 ncı ayında tatbika giriyor. Bu tat
bikata göre vekâletlerin 6 aylık tahsisatları üze
rinden yapacakları tasarrufu 1962 bütçesinde 
olduğu gibi yalnız % 12 nisbetinde kabul et
meye imkân yoktur. Şüphesiz bu nisbet yüzde 
onikinin çok üzerinde tahakkuk etmesi gerekir 
ki, vekâletlerin bu tasarrufu bütçenin gayeleri
ne zarar vermeden nasıl tahakkuk ettirdiklerini 
kabul etmek cidden mümkün olamamaktadır. 

Kaldı ki, 1962 bütçe hesapları tetkik edil
diği zaman görülüyor ki, bu tasarruf Hüküme
tin beyan ettiği gibi bütçenin tümü üzerinde 
% 12 nisbetinde kalmamış, bu nisbet cari mas
raflarda : % 12,2, yatırım harcamalarında : 
% 22,2 ve bütçenin tümü üzerinde de % 15 nis-
betine yükselmiştir. 

Görülüyor ki, yılbaşında denk bütçe iddiası 
ile huzurunuza getirilen bütçeler, yanlış varidat 
hesajüarı neticesi yıl sonunda bu hüviyetelerini 
kaybetmiş bulunmaktadırlar. Hemen ilâve ede
lim ki, bütçelerin bu miktar açık vermesi gelir 
tahminlerindeki samimiyetsizlik veya olağanüs
tü bir iyimserlik neticesidir. Bu netice ise Hü
kümetin bütçe varidat tahminlerinde memleke
tin ekonomik realitesini kavramakta küçümsen
miyecek bir hata içinde bulunduğunun delili
dir. 

Muhterem senatörler : Yukarda 1963 bütçe 
açığından bahsetmiştik. Bu kere mezkûr açığın 
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I neşet ettiği kaynakları kısaca gözden geçirmek 

istiyoruz. Filhakika 1964 Bütçe Kanunu (A/l) 
işaretli cetveli tetkik edildikte görülür ki ; 

A) • Tekel maddelerinden alman Savunma 
Vergisi 1963 bütçe tahmininden HO 043 295 
lira, 

B) Tekel îdaresi safi hâsılat tahmininden 
238 808 731 lira açık vermek ıstırarındadır. 

Biz, 1963 Maliye Vekâleti bütçesi kritiğinde 
yaptığımız konuşmada : Türkiye'nin asgari ha
yat seviyesine ulaşmadığını, geçim şartlarının 
güçlüğü karşısında vasıtalı vergilerin âdil ve 
müsmir olamıyacağmı, bu sebepten, mezkûr ge
lir tahminlerinin tahakkuk edemiyeceğini ifade 
etmiş, yazık ki, bu iddialarımızı iktidara dinle-
tememiştik. 

Bütçenin senelik tatbikatında, Hükümet ge
lir tahminlerinin, tahakkuk etmemiş olması bize, 
cebrî tasarruf yolu ile dahi iktidarın arzu etti
ği geliri temin edemiyeceğini göstermiş, cebrî 
tasarruf yükü nisbetinin tâyininde memleketin 
iktisadi imkânlarının şaşmaz kriter olduğu ha
kikatini bir kere daha ispat etmiştir. 

Muhterem senatörler : 1964 bütçesinin tah
lilini de bu açıdan mütalâa etmemize müsaade
lerinizi dilerim. 

Biz inanıyoruz ki, bütçelerdeki varidatın 
artması iktisadi gelişme temposundan tevel-
lüdettiği takdirde bütçeler sıhhat kazanırlar. 
îtiraf edelim ki, bugün dahil, bugüne kadar 
bütçelerimizdeki varidat artışı, iktisadi geliş
me temposundan ziyade fiyat hareketlerine bağ
lı bir seyir takibetmiş, hattâ varidattaki yükse
liş derecesi hem fiyat farklarının, hem kalkınma 
hızının üstünde tecelli etmiştir. Böylece vergi 
yükü iktisadi muvazeneye göre ayarlanamamış-
tır. 

Maliye Vekâleti 1964 bütçesi A / l işaretli 
cetvelde Gelir vergisi hasılatı için 2 750 milyon 
lira gelir tahmininde bulunmuştur. Biz şuna 
inanıyoruz ki, 1964 bütçesi, ne kadar ceht sarf 
edilirse edilsin, kendisinden evvelki bütçelerin 
tesirinden kurtulamaz. Yeni bütçenin sıhhatli 
olabilmesi ise kendisinden evvelki bütçelerden 
alacağı ilhama bağlıdır. 

1964 Bütçe Kanunu A / l işaretli cetvelinden 
istihracedilen neticeye göre 1963 bütçesinde, 
1963 vergi zamları da hesaba katılmak üzere 
Gelir Vergisi 267 321 373 lira açıkla kapatıla-

| cağı tahmin edilirken bu kere 1964 bütçesinde 
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gecen yıl tahakkuk, etmiyen tahminden 267 mil- | 
yon lira fazlası ile ceman yekûn 534 321 373 
lira fazla gelir tahmininde bulunmak, yeni zam 
kanunları hesaba katılsa dahi realist bir tahmi
nin ifadesi olmasa gerektir. 

1964 bütçesinde bu misalleri taaddüdettir-
mek maalesef çok kolaydır. Biz vakti tasarruf 
gayesiyle ancak bir iki misalle iktifa edeceğiz. 

1963 bütçesinde tekel maddelerinden alınan 
Savunma Yergisi yıl1 sonunda 443 068 705 li
ra tahsil edilebileceği Maliyece bilindiği halde 
1964 bütçesinde bu membadan elde edilmesi 
beklenen gelir miktarınım 19*63 bütçesi -tah
mini hasılatından 140 534 775 lira fazlalık 
•beklemek, yine Tekel İdaresi 'safi hasılatın
dan 1963 yılı sonunda 505 -668 149 lira gelir 
temin edilebileceği bilinirken 19-64 bütçesinde 
bu varidatım 210 729 (371 lira fazla tahmin 
.edilmesi gerçeklere uymasa, gerektir. Aradaki 
bu bariz farkın iktisadi gelişme sahasında 
iddia edilen hızla müterafik saymaya da im
kân •olmadığıma göre istenıiyerek iki ihtimali 
düşünmek zorunda kalıyoruz. 

1. İktidar varidat tahminlerinde realist de
ğildir. 

2, İktidar sene içinde va.ridat tahakikulka,-
tına bakarak tekel maddelerinde yeni bir zam
mı düşünmektedir. Derhal ifade edelim ki, bu 
Piyat politikası iktisadeın zayıf zümreler aley
hine neticeler doğuracağı için A. P. si -böyle 
bir tatbikatın karşısında olacaktır. 

Muhterem senatörler; şu kısa izahatımdan 
anlaşılıyor ki, Hükümetin' denkliğini iddia et
tiği 1964 'bütçesi denklik vasıflından uzaktır. 
Bu sebepten Hükümet- 1964 bütçesinin tatbi
katı esnasında. bütçe gelirlerinden muayyen bir 
nisbette tasarrufa gitmek zorunda kalacak, 
böylece, bu tasarruf yatırım giderlerinden ya.-
pılmış ise memleketim istihsal ve istihdam hac
mi gerilemiş, bu tasarruf cari masraflardan 
yapılırsa âmme hizmetleri aksamış, binnetice 
âtiye muzaf birçok ihtilaflı meseleler 1965 yı
lına devredilmiş olacaktır. J 

19'64 bütçesi tetkik edildiği zaman hu büt- j 
cenin plâmla.mamm 1964 programına tetabuk I 
ettiğini, görmekteyiz, t ik nazarda hu intibakı 
bir muvaffakiyet sayarak 'Sayın Maliye Ve-
k il in i tebrik etmek gerekirse de ancak 19164 
programı 1961 sabit fiyatlarına ve bilhassa ' 
1963 bütçesinin yüzde yüz tahakkuk 'ettiği he- ; 
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sabıma dayandığı için 1964 programının zatın
da taşıdığı kusur böylece 19!64 bütçesine ini
kas ettiğinden kıymetli vekili alkışlamak bah
tiyarlığından uzak ve mahrum kalıyoruz. Her 
ne kadar Sayın Maliye Vekili, bu noksanın 
Beş Yıllık Plân tatbikatı içinde telâfi edilece
ğini söylemekte ise de, yine 'Sayın Vekil, Plân 
ve 'Bütçe Komisyonunda : 

1. ı«lç finansman ve dış yardım tahminle
ri dununda tahakkuk ettiği takdirde, Türki
ye ekonomisinin çok kısa bir zamanda dengesi
ni kaybedeceğini, 

2. İstihsal .artığımızın ınüfus artışına mu
vazi olmaması dolayısiyle, fiyatların her sene 
yükseleceğini» beyan etmiş olması karşısında 
1963 bütçe tatbikatımdan neşet eden plân nok
sanımın Beş Yıllık Plân tatbikatı süresi içinde 
telâfi odllemiyeceği zahirdir. Bu sebepten ken
disi ile aynı fikirde olmadığımızı beyan etme
ye- mecbur kalıyoruz. 

Muhterem senatörler; -memleketimizde Ge
lir Vergisi s ist eminin mühim kusurunun, mü-
terakkiyet bareminin orta gelir kademelerinde, 
diğer memleketlerle kıyasOamamıyaeak derece
de dik olması teşkili etmektedir. 

Geri .kalmış ekonomilerde başlıca zinde ge
lişme kuvvetini, büyüme ve taazzuv istidadın
da bulunan ufak ve orta çaptaki işletmelerde 
aramak zarureti vardır. Bu düşünceye sahip 
A. P. si İra hususta Say in Maliye Vekilinin dü
şünce ve kanaatlerini öğrenmekten zevk duya-
caîktır. 

Biz inanıyoruz ki, iktisadi takatimiz realist 
bir görüşle tesibit edilmeden, umumi efkâr 
hazırlanmadan, her yıl yeni malî hükümler 
Vaz'etmek, mükellef sınıfınım davranışında ve 
zihniyetinde menfi izler bırakır. Her bütçe 
yılında bir başka; sürprizle karşılaşarak ihtimali 
piyasanın yaratıcı faaliyetini zedeler, teşeb
büs erbabımın çekingenliğine, yol açar. 

!Bu yıl da vergi 'reformları adı altında Hü
kümetin Yüce Meclise getireceğimi bildiğimiz 
vergi zam kanunılarının piyasaya menfi tesir 
yarpacağından haklı olarak endişe .ediyoruz. 

Hiç şüphe yoktur ki, Hükümet bu vergi 
zam kanunlarayle bütçede bir miktar gelir 
bağlıyacaktır. Ancak, Hükümetin Vergi Re
formu Kanunu tavsifi ile Yüce Meclise sun
duğu kaınıunların yalnızca vergi umumiyeti 
prensibini müdafaa etmesi kâfi değildir. Bu 
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fikrin ve bu müdafaanın ötesinde bu vergi ka
nunlarının memleket istihsalini teşvik edici bir 
karakter toşi'iuaısınıa da ıbiılhassa ehemmiyet 
vermek lâzımdır. 

Hükümetin Yüce Meclise sunduğu vergi ka-
nıınlaii'i Vergi Reform Kanunu vasfını taşı
maktan uzaktır. 

1. Kanunlar teklif zamanı bakımından re
form ikan unu hüviyetini taşımıyacağı gibi an
cak bütçe açığı nisbetinde tertiplenmiş olması 
(»akımından da bütçe açığını kapatmaya matuf 
olmaktan ileri gidemez. 

2. Diğer taraftan Maliye Vekilinin Plân 
ve Karma Bütçe Komisyonunda 1964 bütçe tak
dim nutkunun 39 ve mütaakıp sayfalarındaki 
izahatında, vergi kanunlarının tadili suretiyle 
bütçeye temin olunacak gelir fazlasının G34 
milyon lira olarak ifade etmiş olmasın t rağ
men, bu kere mezkûr kanunların bütçeye 934 
milyon lira gelir sağlaması, bu yeni tasarıların 
bütçe açığını gidermeye matuf olduğu fikrini 
hiç işüphe yok ki, desteklemektedir. 

Yukardaki izahatımızdan anlaşılacağı veç
hile, biz vergi sistemini memleketin istihsal hac
mim genişletecek veya daraltacak kuvvete sa
hip bir mekanizma sayan görüşe inandığımız
dan Yüce Meclise sevk edildiğini bildiğimiz ka
nun tasarılarının mahiyetini bu açıdan da ince
lemek ve mezkûr kanunların vergi reform ka
nunları kategorisine ithal edilemiyeceğini be
lirtmek istiyoruz. 

A) Filhakika bugün, memleketimizde 
meyva ziraati, 

B) Hayvancılık, 
C) Ve bütünü ile ziraatimiz, 
1. Yıllık nüfus artışımız nisbetinde bir is

tihsal fazlalığına sahip midir? 
2. Kalkınmamızın temel aşrtlarmdan biri 

ihracaatımızm artmasıdır. Bugün ziraat sektö
rümüzde bu artışı sağlıyacak bir gelişme mev
cut mudur? 

3. Ziraatimizin inkişafını sağlıyacak zirai 
yatırım sermayesi ve zirai işletme sermayesi 
ve kredisi ziraat erbabını tatmin eder durum
da mıdır? 

4. Zirai istihsalimizin istikrarlı bir tarzda 
inkişafı için tohum, meyvacılıkta fide ve ilâç, 
gübre ve sulama meselelerimiz halledilmiş mi
dir? 
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5. Memleketimizde ziraat, karasapan tat

bikatından kurtarılmış ve hiç olmazsa asgari 
seviyede makinalaşmış mıdır? 

6. Türkiye'de ziraat aile 'ekonomisi ya
nında hedefini istihsale tevcih etmiş bir ka
raktere; sahip midir? 

7. Nihayet Türkiye'de ziraat, istikrarlı su
rette kâr temin eden ticari bir hüviyete bürü-
ırebilmiş midir? 

itiraf edelim ki, biz bu mukadder suallere 
hayır demek zorunda kalırız. Bu sebepten 
ikinci ana suali sormak mecburiyeti ile karşı
laşıyoruz. 

O halde yeni vergi zam kanunları, Türki
ye'de meyvacılığı, zeytinciliği, hayvancılığı, ve 
umumiyetle ziraatte istihsali artırıcı ve teşvik 
edici bir karekter taşıyor mu? Yoksa istihsali 
firenleyici bir rol mü oynuyor? 

Sayın Maliye Vekilinden bu suallerin ceva
bını beklediğimizi ifade etmek isterim. 

Biz bu vergi zam kanunlarının yukarıda 
tadadettiğimiz sahalarda çalışan, almteri dö
ken, hususi sektöre frenleyici etki yapacağı 
kanaati ile mezkûr kanunları benimsemediği
mizi arz etmeyi vazife telâkki etmekteyiz, 

Bundan başka, Yüce Meclise sevk edilen 
ve vergi reform kanunları diye tavsif edilen 
kanunların mahiyeti hakkında Sayın Hükümet 
Reisi 17 Ocak 1964 tarihli bir radyo konuşma
sında izahat vermektedir. Bu izahata göre 
«Türkiye'de geniş bir vergi kaybı vardır» 
A. P. si de bu görüşte müttefiktir. Ancak Sayın 
Hükümet Reisi vergi kaybını önlemek için it
tihaz ettiği tedbirleri açıklarken : 

1. «Herkesin verdiği Gelir Vergisini ilan 
edeceğiz» diyor? Bu tedbirin faydasından ga
yet kesin olarak bahsediyor. Tedbirin müspet 
netice verip verıniyeeeği ise, ancak bu hükmü 
muhtevi kanun tasarısı kanuniyet kesbedip tat
bik edilmesiyle anlaşılacaktır. Bu vesile ile be
lirtelim 'ki, mezkûr tedbir Sayın Hükümet Reisi
nin umduğu neticeyi vermiyeeektir. Nitekim 
geçen sene Sayın Maliye Vekili ve erkânı A. P. 
sinin muhalefetine rağmen servet beyanname
lerinin Oto - Kontrol vazifesini göreceğini, 
böylece vergi zayiatını öııleyeciğini müdafaa 
etmelerine rağmen bu mekanizmanın ümidedilen 
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neticeyi sağlamadığı 1963 bütçesi Gelir Vergisi 
tahminlerinin gerçekleşmesiyle tebeyyün et
miştir. 

2. Sayın Hükümet Reisi vergi zayiatını 
önleyici tedbir olarak, hesap uzmanlarını ar
tıracağını ve kendi tabirleriyle, bu mütehassıs
ların vergi beyannamelerini inanılmaz bir su
rette inceleyeceğini, hattâ beyannameler üze
rinde incelemenin senelerce devam edeceğini, 
bn tetkikler sonunda bir sene sonunda yapılan 
kaçırma muamelesi, kaç sene geçerse geçsin 
mutlaka meydana çıkarılacağını beyan buyu
ruyorlar. 

Bu ifadeden maksatlarını açıkça anlamak 
mümkün olmamakla beraber, eğer uzun yıl
lardan sonra vergi kaçırıldığı meydana çıkaran 
müruruzaman müddetine bakılmaksızın cezalı 
verginin tahakkuk edeceği mânası kasdedili-
yorsa, bu takdirde Sayın inönü ve Hükümeti
nin tedbirlerini yerinde bulmadığımızı 
açıklamak isteriz. Çünkü : Bu takdirde, 

d. Vergi kaçakçısı ızannı altında kalan mü
teşebbisin çalışma ve randıman gücü azala
caktır. 

2. Hukukun ana prensiplerinden biri olan 
müruruzaman ve hukuku kak müddetleri pren
sibi ihlâl edilecek, mükellefte huzur kalmıya-
cak, şüphesiz bütün bu psikolojik sebepler 
menfi etkiler yaparak ekonomlimize zarar irâs 
edecektir, işte bu izahına çalıştığımız sebepler 
dolayısiyle Sayın İnönü'nün verlgi zayiatım ke
sin olarak önleyici telâkki ettiği tedbirlerle 
maksada ulaşaeağını sanmıyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Bugün Devlet sektörüne düşen yatırıımlları 

yapabilmek için dış yardıma muhtacız. Bu se
bepledir ki, bizim iktisaden kalkmîmamtızda 
dünya sulhu iiçin fayda uman doist devletler bi
ze yardım elini uzatmış, Konsorsiyuma doğmuş
tur. Bu hakikati müdrik olan A.P. si sözü edi
len dış yardım mevzuunda 1951 bütçe tenki
dinde C.H.P. si Sözcüsü gibi konuşmıyacaiktır. 
O tarihte muhalefette bulunan bulgunun ikti
darı şu kanaatte idi : 

«iç ve dış istikrazlarla kapanan bütçelere 
ne zamandan beri denk bütçe demek ıaJdet ol
muştur? Ydksa malî ıstılahların mânalarında 
bir değişiklik mi olmuştur?» 
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Evet, biz bu tarzda konuşmayacağız. Fakat 

1963 bütçesini tetkik edip, Amerikan yardımı 
ve diğer yardım ve karşılık paraillar faslında 
618 5ıl0 113 T.L. sı bir açıkla karşılaştığımız 
için 1964 bütçesinde aynı fasılda tekrar açık 
verirsek, bu takdirde, milletçe ümit bağladığı
mız plânın tatbikatı ne olacaktır? Diye -acı acı 
düşünmek zorunda kalıyoruz. 

1963 bütçesinde bu yardı mllard an 1963 büt
çe tahmini nisbetinde faydalanmadığımız için 
ithalâtımızı plân 'hedeflerine uygun şekilde ta
hakkuk ettirebilmek pahasına alltm stokumu
zun kısmı küllisini elden çıkartmak .mecburi
yetinde kaldık. Aynı 'hâdise 1964 yılı içinde de 
tekerrür ederse, Ibu kere ithalât açığımızı kar-
şılıyacak altın stokumuz da bulunmadığına 'gö
re, ithalâtımızı plân hedeflerine uygun surette 
nasıll kaırşılıyacağımızı cidden öğrenimjek isteriz. 

Maazallah, 1964 yılı içinde yukarda belirtti
ğimiz sebepler dolayısiyıle, plân hedeflerine kâ
fi gelecek kadar ithalât yapamaz isek, o tak
dirde ; 

1. Toptan fiyat endeksi nasıl bir grafik 
çizer ? 

2. iç finansmanda, büyük rol oynıyan 
G-üm'rük Resmi gelir tahmini nasıl tahakkuk 
eder? 

3. Plâna uygun yatırımı imkânını sağla
mak hangi yolla mümkün olur? 

1963 'bütçesinin tatbikatından doğan bu mu
kadder suallerin cevaplarını öğrenımlek, ımem-
ıleketsever muhalefet partileri içim huzur kay
nağı olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Malûmlarıdır ki, 1962 yılı sonunda toptan 

fiyat endeksi 268.5 puvandan 1963 sonunda 
274 puvana yükselmiş, aradaki fark 5.5 puvan 
olarak zuhur etm'işlken, aynı devre içinde ge-
'çinme endeksi 245 puvandan 268.4 puvana yük
selmiş ve aradaki fark 23.4 puvan olmuştur. 
Toptan fiyat endeksi ile geçinme endeksi ara
sında bu geniş farka sebebolan ekonomik fak
törün nedenini, Sayın Maliye Vekilimden öğ
renmekle bahtiyar olacağımızı arz etmek is
terim. 

Muhterem senatörler"; 
Muhterem Maliye Vekili Karma Bütçe Ko

misyonunda : «Sadece harcama ölçüsü plânının 
gerçekleşip gerçekleşm'ediğine yeter bir ölçü
dür» fikrini müdafaa etmektedir. Bu fikirden 
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C. Senatosu B : 
hareket edilince 'bütçede yatırım için ayrılmış 
bulunan tahsisatın tümünün harcanması yıllık 
kalkınma hızının tahakkuku için mutlak bir 
kriterdir. Kanaatimizce yatırım. politikası ve 
onu taikibeden kalkınma hızının hesaplanması 
Ibu kadar basit bir hâdise olmasa gerektir. 

Çünkü : 1. Memleketimizde bir bürokrasi 
hantallığı, vardır. Bu hastalık karakteri bakı
mında, plânlı kalkınmamızın 'karşısı mla dır. 

2. Âımlme yatırımları bakınıin dan projele
rimiz yeter derecede hazırlanmış değildir. 

3. Devlet, yatırımlarını yalnız istihsal sa
lı asma teksif edemez. Devlet, karakteri 'icabı, 
sosyal faydası olan yatırımlara da ehemmiyet 
vermeye mecburdur. 

4. Anayasa muvacehesinde ve zati âmme 
hizmetleri 'ödevinde Devlet, sosyali adaleti ger
çek! eştirmek ve bölge kallkınm asını hedef itti
haz etmeye mecburdur. (Bütün bu sebepler, ser
maye - hâsıla oranını yükselten ve yatırımların 
prodüktivitesini düşürerek gelişme hızına men
fi etkili yapan faktörler anaısmdfldır. 

(Bundan başka yıllık yüzde yedi kalkınma 
hızının memleket ölçüsünde tahakkuk etmesi, 
özel sektörün uhdesine düşen yatırımların mik
tar ve hedefleri bakımından plân hedeflerine 
uygun tecelli etmesi gerekmektedir. 

Maliye Vekili, Bütçe ve Plân Komisyonun-
da, özel sektör sahasında plân hedeflerini ıkap-
snyan yatırım miktarını tesbit etmemiş olduğu
nu belirtmiş, Plânlama Teşkilâtı ise özel sektör 
yatırımlarının plân hedeflerine yaklaşmadığını 
Yüce Senatoda ifade etmişlerdir. 

Kaldı ki yatırımlar kapandıracakları sosyal 
faydaflar veya istihsal ^üon bakımından da. 
mahiyet farkları arz edebidirler. Aynı hizmeti 
görebilecek olan. iyi yatırımın maliyeti birbi
rinden ıgeniş ölçüde farklı olabilir. Müteşebbi
sin sabit sermayeden tasarrufu esas tutmasına 
göre de aynı tesisin yatırım masrafı az veya 
çok olabilir. P>u sebepledir ki bir memlekette 
şu kadar milyar liralık yatırım yapıldığı zaman, 
bunun iktisatçı nazarında .'kallkınma hızım tâ
yin bakımından kesin bir mânası olamaz. Mü
him olan yatırımın istihsal gücünde sağlıya-
eağı fazlalıktır. P>u sebepten biz, bir memle
kette kalkınma hızını ölçerken kalkınma hızı
nın istikrarlı karakter taşıyıp taşımadığını he-
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saplamak ve enflâsyonist reaksiyonta zama
nında sezebilmek için iktisatçılarımızın yeni 
metotlardan istifade etmelerini talebetmeyi va
zife sayıyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Malûmlarıdır ki. Beş Yıllık Kalkınma Plâ

nının tahakkuku iç ve dış finansmanın temin 
edilmesiyle binlikte ihracatın gelişmesi ve fiyat 
istikrarına sıkı sıkıya bağlıdır. Bu sebepten fi
yat istikrarı ile ihracatımız mevzuunda da bir 
nebze durmaya mecbur kalıyoruz. 

Kıymetli Mal i ve Vekilli bütçe münasebetiy
le vâki bütün konuşmıalarında fiyat İstikrarı 
mevzuunda : Emisyon hacmından, madenî sik
keden ve kredi hacmından sık saik bahsettiği 
halde, yine fiyat hareketlerine tesir icra eJden 
sahnalma gücünün hızından bahsetmeyi ne
dense ihmal etmiş bulunuyor. Ancaık unutma-
'malıdır ki para tedavül için yapılmıştır. Er geç 
likit ihtiyatlar bir gün tedavüle sürülecektir. 
IBu takdirde paran m tedavül hızı artacak, bu 
iktisadi hâdise ile müterafik olarak fiyat sevi
yesi yükselecek ve enflâsyon tehlikesi başıgös-
terebilee ektir. 

'Bugün emisyon hacmimiz iş gücü ile hem-
âhenk değildi". Ancak piyasada likidite tercihi 
sebebivle, herkes mal talebinde nazlı hareket 
ettiği ve i'iiıaılât genişlediği için piyasa, muva
zenesini muhafaza edebiliyor. O hailde ithalât, 
yukarda zikrettiğimiz selbeplerden ötürü 1964 
tahmininin altına düşer ve likidite tercihi kuv
vetini kaybederse, o zaman fiyat hareketlerini 
kontrol nasıl mümkün olaeaiktı r ? 'Bu sualimizin 
cevabını Savın Vekilden dinlemeyi çok a.rzu 
ederiz. 

Muhterem senatörler; 
Kalkınma plânımızın muvaffak olması •şart-

larıuı balâda telhisan arz etmiş ve iç ve dış 
finansman mevzuunu da ön. plâna almıştık. 
Plânın iç finansmanı iki yoldan temin edile
bilir : 

1. Cebrî tasanruf yolu, 

2. İradi tasarruf yolu. 
Mal fimi arıdır ki ;Beş Yıllık Kalkınma Plânı 

'karma ekonomi esası üzerine bina edilmiştir. 
Ancak, plânda, 'karma ekonomi felsefesi esas 
alınmakla beraberi karma ekonomi felsefesi 
içinde ağırlık merkezinin Devlet sektörü lehi-
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O. Senatosu B : 42 9.2.1964 O : 4 
ne mi yo'ksa özel sektör lehine mi tecelli et t iği I 
anlaşı'laımadığı ve iki sektör arasında bir sınır I 
tâyin edilmediği için, özel sektörün, ilerisi için I 
daima endişe duyacağı zahirdir. Âtide sebep- I 
1 eri yi e izah edileceği veçhile özel Sektörün bu 
endişesini halci ı ığönmek de icabetmıelktedir. 

Muhterem senatör le r ; 
Bulgun hudutsuz âmme iht iyar lar ı karsısın

da âımme uı e nihai arı yatarım. ihtiyaıç'kırını de
ğil, bir Devlet mnkinaısı için muftalka, 'bütçe/l e re 
konulması lâzım cari masraflar ını dahi karşıla- i 
maya, kâfi. gelemez. Bu sebepledir ki, köy vol
ta mmız bozuk, içme sularımız yetersiz, sıhhi te
sisi erimiz ihtiyacı karşılamalctan çolc uzak, öğ
ret im ve eğitim 'kurullarımız hakiki fonksiyon- j 
'larmı yerine get irmek imhanla rından mahrum- j 
duır. I 

.Klâsik 'bir tasnifle vergiler vasıtasız ve va- i 
sıtalı olma'k üzere ikiye ayrıldığı malûmlar ıdır . ! 

Devlet Ibüfces'ine inikas nisbetleri. pek cüzi i 
'.relirler dışında Devletin bel bağlıyacağı gelir 
•kaynağı hiç şüphe yok tu r ki cebri •tasarruftur. 
'Muhterem Maliye Vekili her ne 'kadar Türki - I 
ye 'nin vergi rezervleri olduğu iddiasında, bulu- \ 
nursa bulunsun, vergi yükünün 0,25 nisbetine | 
yükselmesi f ikr im alkışlarsa alkışlasın, biz bu j 
mevzuda da. kendisi ile a.vnı fikirde olamıyaeağız. i 
Çünkü : inanıyoruz ki, yarının iktisadi kalkın- ; 
iması t a h a k k u k edene kad:ar, vergi mat rah la r ın - ! 
da gelir teminine y a r a r ged iş m el e re int izar \ 
edilemez. Vergi 'tezyitleri veya. yeniden yeniye i 
vergi ler ihdası bakımından da membalarda, j 

mahdudıye t güze ça rpmak ta ve fert başına. 190 : 

dolar düşen Türlclye'de :asgari hayat seviyesi- ; 
ni temin etnıelc m ü m k ü n ola.malmaktadır. | 

Vasıtalı vergiler ise uishetleni muayyen hu
dudu aştığı »aman hilhassa, iktisaden geri kal- : 

imiş memleketlerde haya t pahalı l ığına sebeboîl- ; 
duk la r ı için enflâsyona yol açar, birmelice hem. 
ist ihsali ve hem de camiasının zayıf tabaikaları- I 
m, ezcümle çiftçiyi, memuru, k ü ç ü k sanat er- ; 
halin m ve işçiyi tazyik eder ve geçinme güçlü
ğüne yeni güçlükler ekler. TCalldı ki bu 'vergi : 
nisheti muayyen hadd in üs tüne çıktığı zaman : 
bu vergilerden ümided'ilen var ida t da temin ' 
edilemez. i 

î ş te y u k a r d a arz ettiğimiz sebepler dolayı | 
siyle TürlMye'nin ekonomik ka lk ınmasında özel ' 

sektöre ehemmiyet vermek, onu ekonomi saika
sında, teçhizatı an d ırmıak. lüzumu Devlet tarafın
dan idrâk edilip. Devletin bu selkföre gerekli 
yardımı yapması , bu sek tö rün yarat ıcı kuvve
tinden faydalannıası Devletin vazgeçemiyeceği 
ve vazgeçmemesi ica beden vazifelerin dendir. 

Memleketimizin ekonomik tablosunu umumi 
hat lar iyle 'çizdikten sonra İm mevzuda Sayın 
Mal i,ye I Lalca mum heyantlarım zikretmek fay
dalı olacaktır . Sayın Maliye Vekil i hu mevzu
da Karına Bütçe Koımlsyonunda : 

1. «1962 de piyasa sıkıntı içinde idi . Sana
yiimiz •kapasitesinin altında, çal işiyordu.» 

'2. «Doğrudan doğruya sanayie .ayrılan 
kredi maalesef bu yıl d a iht iyacın a l t ında kal
mıştır. Ve 'böyle tu tu lmuş tur .» Şeklinde konuş
muş ve Devi («tin özel «clktörün teçh'izatlanma-
sında gerekli ödevini yerine getirmediğini işaa 
etmiştir. Bulgun özel teşebbüs : 

!. Müesses müesseseler dahi uzun vadeli 
yatırını masra fbı rıııı kısa vadeli kredilerle sağ
lamış bu sebepten mevdua t Ib'alikalarının kısa 
vadeli "kredileri bu sahada 0,18 nisbe1-iu.de don-
111 u ş 1) ulunm akt ad ir. 

2. Müesses müesseseler, işletme krediler i t ık
lan ı içindedir. 

:>. Yeni ya t ı r ımlar için k red i membaları 
yok gibidir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankacına 
196.') yı l ında yapıldığı belirtilen 39 milyon lira 
yardım dahi işletme sermayesi olarak tahsis edil
miştir. 

1. -Özel sektörün diğer bir kaynağı , ecnebi 
hususi senin ay e ise, •memleketimize iltifat etmez 
durumdadı r . 

Muhterem senatör ler ; 
îk t i sadeu liberal olan bir mizaç siyaseten 

antilîberal olamayacağı gibi, ikt isadeu liberal 
olmayan bir mizaç; da siyaseten liberal olamaz, 

Diz yukar ıdak i izahatımızla, özel sektörün 
bugünkü durumda, hangi analı şa r t l a r içinde 'bu
lunduğunu izah edebildiğimizi zannediyoruz. 
Bir memlekette özel sektör tasr ih ettiğimiz şart
lar içinde bulunursa, yani yatırını imkânlar ın
dan mahrum kal ı rsa , bu t a k d i r d e yatır ım polıiti-
ha.sıuıı t a h k k u k e t t i rmek gayret i Devlete düşer , 
Devet ise yat ı r ıma tahsis edeceği sermayeyi 
temin sadedinde cebrî t a sa r rufa yüklenmek zo
runda kalır. A. P. si ikt idarın bu polit ikayı 
tatbik: etmesini asla beuıimseyernez. Çünkü ; 
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C. Senatosu B : 
Hariçten temin ettiğimiz ırnalî yardımlar res

mî yollardan yapıldığından nakıstır ve muey-
yen bir zamanla mukayyettir. Bu sebepten kal
kınmamızın temelini teşkil edemez. Eğer ik
tidar şu açık hakikat karşısında özel sektörün 
yaratıcı kuvvetinden istifade edemez ise o tak
dirde, .iktidar, 

1. Aşırı bir vergi politikası ile özel sahaya 
ait olan sermaye terekkümü kısa bir zamanda 
tükenebilir. 

2. Bu takdirde iktidar ister - istemez enflâs
yona gitmek zorunda kalabilir. 

3. Veya beşerî sermaye üzerinde yüklenmek 
tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. 

Muhterem senatörler; 
Türk Milleti olarak bu tehlikelerden uzak 

kalmak istiyorsak o zaman iktisadi ve malî po
litikamızı, istihsâlin artmasını sağlayacak, ge
çim şartlarını kolaylaştıracak, hususi teşebbüse 
itminan verecek, vatandaşı her yıl vergi yükü 
şüphesinden kurtaracak istikamete tevcih et
mek mecburiyetindeyiz. Biz iktidarını da bu 
zarureti duymasını ıcandan arzu ediyoruz. 

(lörülüyor ki, bugün Türkiye'de kalkınma 
hızının yıllık nüfus artışı nispetinin üstüne çı
kabilmesi için özel söktürün yardımına ihtiyaç 
vardır. O halde, ihtidanın takibedeceği malî ve 
iktisadi politikasının özel sektörü âtisinden emin 
kılacak tarzda ayarlaması ve özel teşebbüsün 
muhtacolduğu sermaye piyasasının tez elden 
teşekkül etmesi imkânlarının sağlanması, ser
maye piyasasının teşekkülüne mâni olan, bilhas
sa, son zamanlarda şiddetini artıran cereyan
ları yalnız sözle değil, tatbik ettiği iktisadi po
litika ile de reddetmesi gerekmektedir. Tees
sürle beyan edelim ki, ibugün iktidar, takibet-
tiği malî ve iktisadi politikası ile, bize bu ümi
di bahşetmekten uzaiktır. İktidarın 1961 den 
beri söz sahibi bir kanadı, bugün iktidarın tam 
salahiyetli ve mesul partisi özel teşebbüsün 
malî tablosunu açıkça bildiği halde, bu sektö
re gereği gibi el uzatmamış, buna mukabil İk
tisadi Devlet Teşekküllerine, 

Ezcümle; 

1. Bu teşebbüslerin vergi borçlarını terkin 
etmek, 

2. Yatırım kredileri için membalar temin 
etme1!?, 
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3. Yatırım imkânları için 1964 bütçesine 700 

nıiflyon lira tahsisat koymak, 
4. Bu teşekküllerin zararlarını karşılamak 

üzere 1963 bütçesinde ek ödenek talebiyle 79 
milyon lira teman etmek, 

5. 1964 malî yılı içinde bu teşekküllerin iç 
kaynaklarından 250 milyon lira gelir sağlanma
sını prensip karanına bağlamak gibi yardımlar
la, İktisadi Devlet Teşekküllerine rüçhaniyet 
tanınmıştır. 

Burada istidraten arz edelim ki, biz 1964 
malî yılı içinde İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
iç kaynaklarından temin edeceği 250 milyon li
ralık varidatın, ancak İktisadi Devlet Teşek
külleri mamulleri satış fiyatlarında bir ayarla
ma ile yani fiyat artmasiyle mümkün olacağına 
inandığımız için, bu yeni fiyat politikasının da 
aleyhinde olduğumuzu arz etmeyi vazife say
maktayız. 

6. Nihayet özel sektörün dışında böylesine 
bir rüçhaniyete sahip İktisadi Devlet Teşekkül
leri 3 ncü İnönü Hükümeti Programının 9 neu 
sayfasında : 

«İktisadi Devlet Teşekküllerinin Hazineye 
yük olmayan, iç ve dış pazarlarda rekabet 
imkânlarına sahip ve gelecekteki yatırımları 
için fon yaratabilen işletmeler olması sağlana
caktır.» Kaydı ile istikbalde iktisadi Devlet Te
şekküllerinin özel sektör sahasına el atacağım 
ifade etmiştir. Böylesine bir malî ve iktisadi po
litikanın gelecekti1 özel sektöre emniyet telkin 
edeceğini farzetmek, böylesine bir malî ve ikti
sadi politikanın liberal mizaç taşıması şöyle 
dursun, hattâ karma ekonomi felsefesinden de 
uzak bulunacağını teyide lüzum olmadığı ka
naatindeyiz? Çünkü açıkça görülüyorki zaman
la bir Devlet kapitalizmi doğması, karma eko
nomi felsefesinin yıkılması şüpheleri afaki sar
ın ıs bulunmaktadır. 

Muhterem senatörler : 
Bizim bu tenkidlerimizle iktidardan istek

lerimiz, bu memlekette iktidarda 'kaldıkları müd
detçe medeni (iarp dünyasının bugünkü mede
ni seviyeye yükselmesinde, bugün gıpta ile sey
rettiğimiz refah seviyesine ulaşmasında doğru
dan doğruya emeği sebkeden özel teşebbüse, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında yerini bulan karma 
ekonomi felsefesi içinde gerekli ehemmiyeti ver
mesi ve derhal onun zor problemlerine el uzat
masını temin edebilme gayesine matuftur. 



C. Senatosu B : 
Sözlerimin sonuna geldiğim şu anda, tenkid-

] erim izin zaruri neticesi olan bir suali cevapla
ma zorunda kalıyoruz. 

İktidar, Beş Yıllık Kalkınma Plânı karşısın
da mıdır? 

Muhterem senatörler : 
Yukarda da tafsil en izah ettiğimiz gibi, kal

kınma imlânı her ne kadar karma ekonomi fel
sefesini vaz'etmiş ise de .Devlet sektörü ile özel 
sektör arasında bir hudut çizmemiştir. işte bu 
sebepten iktidarın yanlış iktisadi ve malî poli
tikası bizi bu tenkidi yapmaya icbar etmiş bu
lunmaktadır. Çünkü: BENEDETTEO GRO-
CE'un dediği gibi biz inanıyoruz ki, «Milletle
rin refahı ve piyasaların hareket kabiliyeti 
yalnız plancılık - devletçilik ve liberalizm gibi 
klişe formüllerle değil, Devlet ve fikir adamla
rının zihniyetine ve hakikatleri anlama kabi
liyetlerine bağlıdır.» Bu sebepten, eğer biz bu 
tenkidlerimizle iktidara, özel sektöre gerekli 
alâkayı sağlamak yönünde bir hizmette bujuna-
bilirsek, bahtiyarlığımız sonsuz olacaktır. 

Biz inanıyoruz ki, tenkid iktidarı rehavet
ten kurtarır. Ona yeni ve doğru yollarda ça
lışma hızı verir. Eğer biz çok samimî düşünce
lerle yaptığımız tenkidlerle bu vazifeyi başara
bilirsek, ne mutlu bize. 

Muhterem senatörler : 
Sözlerime son verirken, 1964 malî yılının 
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aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Heyetinize sonsuz hürmetlerimi teyid-
ederim, efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum, 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülmesinin vak

tin gecikmiş olması sebebiyle bugün saat 10,30 a 
bırakılmasını saygı ile arz ve teklif ederim. 

Urfa 
Esat Mahmut Karakurt 

BAŞKAN — Bir hususu tavzih ettikten son
ra önergeyi reyinize arz edeceğim. Şahısları adı
na söz alanların miktarı 13 kişidir. Eğer grup
lar ve topluluklar adına konuşacak arkadaşlar 
konuştuktan sonra bu önergeyi oyunuza arz 
edersek zannediyorum ki, yarın oylamaya; Se
nato ve Millet Meclisi bütçelerinin görüşülmesi 
için vakit kalacaktır. Bu hususu izah ettikten 
sonra önergeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... (Gruplar konuştuktan sonra mı sesle
ri.) Kabul etmiyenler... önerge kabul edilmiş
tir. 

Bugün saat 10,30 da toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati: 1,05 

» • •' ^ « X » ı —t -o 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1964 yılı Büjtçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emenullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz Ince-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Tasarının ka.nunlıığu kabul edilmiştir..) 

185 
131 
1 17 

14 
0 

50 
4 

[Kabul 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA. 
Mehmet tlkuçan 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 
Hasan AH Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BtTLÎS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Ankan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin 3tan 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
HaMt Sarıkaya 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Bangnoğlu 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

edenler] 
ERZURUM 

Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki îs'âm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Rifat öztürkçine 
Nurullah Esat Sümer 

İZMİR 
tzzet Birand 
Ömer Lûtfi Bozcah 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
A h m et Nn s ret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 
Hüseyin Kalpak!ıoğlu 

Suad Hayri Ürgüplü 
KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Mustafa Dinekli 
Muammer O buz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
î'hsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 
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SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SÎNOP 
Suphi Batur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

BURSA 
ihsan Sabri Çağlayangi' 
Baki Güzey 

ÎÇEL 
Talip özdolay 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoglu 
Mehmet özgüneş 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 

AMASYA 
Macît Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

ANTALYA 
Mustafa özer 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 
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TOKAT 

Zihni Betil 
Osman Hacı bal oğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet A\i Demir 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 
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YOZGAT 

Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Aıtus 
Hasan Atakan 
Hidayet Aydrner 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 

Özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

MANİSA 
Refik Ulusoy 
Orhan Süersan 

[Oya katilmıyarilar] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı (Bşk. V.) 
ÇORUM 

Zeki Arsan 
Alâeddirı Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Ham i t Tigrel 
(Bgk. V.) 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

İSTANBUL 
Celil Cevherioğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 
Mehmet Hazer 

[Açık w 
Eskişehir 1 
Hakkâri 1 
istanbul 1 

— 101 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı (B.) 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
(1.) 
A. Bahattin Özbek 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender (B.) 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun (t.) 

ORDU 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu (İ.) 

yelikler] 
Samsun 1 

Yekûn 4 
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Esat Çağa 
Ömer Er gün 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Knver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Ün er 
Necati özdeniz 
Nevzat Sen gel 
Âdil ünlü 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

TRABZON 
Yusuf Dertıirdağ 

ZONGULDAK 
Tevfilk inci 

SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten (1.) 
Ziya önder 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Kâzım Orbay 
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