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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç olurum yapan Genel Ku
rulda, 

1965 yılı Bütçe kanunun tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak : 

Gümrük ve Tt;kel Bakanlığı, 
Tekel Genel Müdürlüğü, 
Tarım Bakanlığı, 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, 
1 Haştırma Bakanlığı, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü ve 

Çalışma Bakanlığı bütçeleri kabul edildi. 
1 Şubat 1965 Parzartesi günü saat 14-/H) da, 

toplanılmak ü/ere birleşime, aynı gün saat 5,10 
da, son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkan vekil i Adana 

Fikret Turlunu/il Sakıp Önal 
'Kâtip 
Niğde 

Kurdet Baykan 

B Î R Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 10,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz inceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

BAŞKAN —• Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır görüşme
lere başlıyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/738, Cumhuriyet Senatosu 1/495) (S. Sayı
sı, : 493) (1) 

Ö — Sanayi Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. İlk söz A. P. Grııpu 
Adına Sayın Şevket Akyürek'indir. Buyurun. 

(1) 493 S. Sayılı basmayazı 25 . 1 . 1965 ta
rihli 29 ncu Birleşim tutanağı sonundadır. 

ADALET PARTİSİ GRUPÜ ADİNA ŞEV
KET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler. Huzurunuza getirilmiş 
bulunan Sanayi Vekâleti 1965 bütçesi hakkın
da Adalet Partisi Senato G rupim im görüşlerini 
arza çalışacağım. 

Dünya endüstrisinin elektronik bir tempo ve 
sistemle kalkınması muvacehesinde, Türkiye'
mizin bir türlü inkişaf edeıniyen. sanayi duru
munu inceden inceye tetkik etmek lüzumunu 
vazife telâkki etmekteyiz. 

Muhakkak ki, endüstri devletlerin süratle 
gelişmesinin ve ilerlemesinin rakipsiz faktörle-. 
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rinden biridir. Memleketlerin kaderinde ve hat
tâ mukadderatında rol oynıyabilecek bir vekâ
letin hattı harekâtı Hükümet politikasının sem
bolü olmalıdır. Bugün Hükümetin görüş ve ifa
deleri özel sektörü ve yabancı sermayeyi des-
tkeler ve teşvik eder mahiyettedir. Halbuki, ha
kikatte ise, tamamen Devletçilik ve merkezcilik 
zihniyeti hüküm sürmektedir. 

Haddizatında, henüz gelişmiyen memleket
lerde, karma bir ekonominin özel sektörü kal
kındıracak seviyedeki israf politikası tatbik 
edildiği zaman ilrelemeler müşahede edilmiştir. 

Bugün Devletçilik zihniyeti ile çalışarak in
kişaf etmiş bir memleket göstermek mümkün 
değildir. Zira, Devletçilik daima muvakkat bir 
süre için semere veren ve bilâhara sistematik 
bir şekilde monoton karakter taşıyan bir idare 
tarzıdır, insanlar yaradılış, görgü ve yetişme 
tarzlarına göre, bâzı hususlarda mutaassıp ve 
muhafazakâr olabilirler, fakat akademik ve be
diî zevkleri okşıyan yepyeni sanat eserlerini ta-
kabbül etmek istemiyen bir insana tesadüf et
menin. mümkün olabileceğine ihtimal veremiyo
ruz. 

Sanatta inkişaf ve yenilik ise, ancak Devlet
çiliğin bulunmadığı bir sanayi kolunda sektör
ler birbirleri ile rekabet yapmak suretiyle yeni
likleri ortaya çıkarırlar. 

Meselâ : Bir müddet evvel özel müteşebbis bir 
ampul fabrikası kurdu, rakipsiz olan bu fabrika 
imalâtında lüzumlu hassasiyeti göstermiyor ve 
ampuller asgari 1 500 saat dayanacağı yerde ha
zan 100 saat dahi vazife görmeden yanıyordu. 
Zaman geldi 3 rakip fabrika daha faaliyete ge
çince, kalite ve karakterler birbirini kovalarca-
sma düzeldi ve güzelleşti. Keza aynı hususları 
sabun sanayiimizde de görmek ve tesbit etmek 
kabildir. 

özel teşebbüslerin yekdiğerlerinden daha ka
liteli daha ucuz ve en iyisini yapma iddiaları ile 
birbirleriyle rekabet halinde iken Devletin de, 
aynı işi yapma hevesi hem o sanayideki inkişafı 
önler, hem de başka bir mevzuda özel müteşebbi
sin ve yabancı sermayenin serçe kadar ürkek ve 
hassas olan yatırım projesini tahakkuk ettirmez! 

Meselâ, memleketimiz, seramik, porselen ve 
emsalini ithal etmekte idi. 

özel müteşebbislerin bu eksikliği görerek kur
dukları fabrikalarla memleket ihtiyacını karşıh-
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yacak duruma getirmek için fabrikalarını tevsie 
teşebbüs ettikleri sırada, Devlet biri Yarımca'da, 
diğeri Bozöyük'te 135 milyon lira sarf ederek iki 
seramik fabrikası kurmaya karar veriyor ve baş
lıyor. Aynı şekilde cam ve şişe sanayiimizde de 
tasarruf politikası güdüldüğü için, yalnız Paşa-
bahçe Cam Fabrikasının insiyatif ve inhisarına 
hizmet edilmiştir. 

Birkaç sene evvel 100 den fazla ufak cam eş
ya yapan atölyeler mevcut iken bugün ancak 
bir - iki tanesi hayatlarını idame ettirme çabası 
içindedirler. 

Buna sebep : Sanayi Vekâletinin henüz emek-
liyen küçük müteşebbislerin inkişafına yardım
dan ziyade, onların imhasına sebebolacak tesis
leri, Paşabahçe Fabrikasına kurması için müsa
ade etmesi ve inhisarların tasarruf yapacağız, 
diye kullanılmış şişeleri satmalmasmdan ileri 
gelmiştir. Bu hal bize Sanayi Vekâletinin küçük 
sanatkârları korumadığını ve diğer vekâletler ile 
koordine çalışmadığını ortaya çıkarmaktadır. 
Karma ekonomide Devletin bilhassa dikkat et
mesi zaruri bir husus da, özel sektörün muvaffak 
olduğu sanayi kolunda, Devlet sureti. katîyede 
bir tesis kurmamalı ve özel sektörün hareketine 
dikkat ederek Devlet teşekküllerindeki inkişafı 
ona göre ayarlamalıdır. 

Özel sektörün bugün için kurmaya kudreti 
yetişmiyen büyük tesisleri Devlet kurmaya ka
rar verdiği zaman, bu tesisin ilerde özel teşebbü
se devredilebileceğini ve Ortak Pazara imza koy
duğumuzu hesaplıyarak hareket etmesi lâzım-
gelir. 

Aksi halde, politik mülâhazalarla kurulacak 
hiç bir tesisin bu memlekete istikbalde faidesi 
olamaz! Hele ihtisas sahiplerinin kurulmasını 
veya kurulacağı yeri tasvibetmediği bir tesisi, 
o mevzuu ile hiç alâkası olmıyan kimselere tan
zim ettirilen raporlara istinaden tesis kurmanın 
ve bu suretlede fakir milletin parasını fuzuli 
yere sarf etmenin ızdırabını elbetteki sebebolan-
lar çekeceklerdir. 

Tipik iki misali arz ediyorum. Memleketimi
zin ağır endüstrisinde kullanılmak üzere 63 mil
yon sarf iyle bir Krom - Mağnezit Fabrikası ku
rulmasına karar veriliyor. 10 sene evvel ele alı
nan bu fabrikanın daha iki ay evveline kadar 
Sinter Fırınlarının Eskişehir'e, imalât kısmınm-
da Filyos'a kurulması ihtisas sahiplerinin ifade-
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lerinden anlaşılmakta iken, aniden Konya'ya ku-
ralmasına karar veriliyor. Sehep de; 'büyük 
dolamit ve magnezit yataklarının Kenya'da tes-
bit edilmesi imiş? Ve Konya'dan sinterleşn'ş 
dolamit ve magnezit ihracederek dövh kazanı"a-
cakmış? Bir kere bu mevzuda rapor tanzim eden
lerin içinde bir tek dahi dolamit ve magnezit 
tuğlasından anlayan yoktur. 

ikincisi: Dünyanın ve bilhassa Tiirk'ye'ni ı 
her tarafında dolamit mevcuttur ve sinterleşen 
dolamitte hemen kullanılmadığı ve nıtubot a -
dığı zaman kullanılamamaktadır. Bundan b şkı 
sahile kadar nakliye farkıda ihracına imkân v:r-
miyecektir. 

Keza sinterleşmiş mağnezitte yabancı ah-
cılarıın aradığı yalıncız Mg 0 imlik tan değil, Si 02 

miktarı büyük rol oynamaktadır. Eskişeh'r'e n -
zaran Konya'dıaiki MağnezlMeırde Si 02 fa.zla 
tezahür ettiği eihe 'b ,Mağne iL Tuğlası Sanı-
yiinde Dünyada otorite o'an Avusturya firması 
mağnezitsinterleme fırınlarını Eskişehir'e kur
muştur. 

ikinci misal : Sayın Fer'd Melen'n M3 ha
beri olmadan, toplantılara kaHmaian, h h bi 
yazılı talepde bulunmadan, alâkalıları telei'o la 
mutazarrır etmeden, bir sene evvel davul zuma 
ile Van'a kurulacağı ilân edilen Çimento Fabri-
kasıdır. Sayın Meîen'in tabiriyle bu işs kargı
lar değil pijama giymiş develer gülecektir. 

Bu fabrikanın Tatvan'da mı kurulması ran-
labldir yüksek Maliyeci olmaya lüzum yoktur. 

Biraz haritadan ani yacak kadar ek ir - ya ar 
olmak kâfidir. Herhrn^i b'r iş'etmo i t j r Dev
letin isterse özel teşebbüsün o1 sun! daima tevsi 
etmek zaruretini hissetmez ve kazanç grafiği 
yalnız bir müstakim halinde yürütebiliyor bir 
yükseliş kaydedemiyorsa, o müessess yık İmaya 
mahkûmdur. 

Bu gibi haller Devlet teşokküllerind^ tszahü" 
ediyorsa, bunun günahkârları hiç şüph:siz ki po
litik sebeblerle ihtisas sahibi olmayan person i 
iş başına getirenlerindir. 

İhtisas sahi'bi ve 'bilgisine güvenen kimse-
le:*, hakikatleri konuşmaktan ve işgal ettiği 
yerin ihakkmı vermek için cesaretini kullan
maktan çekinmezler. Onların hedefi daima 
çalıştığı müesseseyi müdebbir tüccar gibi idare 
ederek kârlı vaziyete ve her sene geçmişe 
nazaran daiha iyi pozisyona sokmaktan ibaret-
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ti:\ Bilgisini medeni cesaretle kullanarak 
muvaffak olmaya çalışanlar, elbetteki hede
fine erişmek içm ıbâzı şahsi menfaatleri zede-
liye'bilirleı*. 

Vekâlete yapılan ihbarlar neticesi kılı kırk 
yaran müfettişler derhal menfi yönden 
tetkik ve tahkikata girişirlerse, memlekette 
cesaretle salâhiyetini kullanabilecek perso
neli 'bulmak mümkün olamıyacaktır. 

Vekâlet yalnız ihbarlar gereğince, menfi 
neticeler peşinde değil, !biraz da mühim çapta 
çalıştığı müessesede muvaffakiyet sağlıyan 
kıymetleri, maddi veya mânevi taltif etmeyi 
prensip kabul etmelidir. 

Keza, vekâlet muvaffak olan personelde suç 
arıyarak o personeli ziyan edeceği yerde, de-
•dseli yollardan menfaat sağlıyan zümrelere 
müsamaha etmemelidir. 

Bunun tipik misali Filint taşıdır, son çı
kan kotada seramik fabrikaları ihtiyacı için 
10 bin dolarlık Filint taşı için bir fon ayrıl-
•nıştii*. iki sene evvel bütçe müzakerelerinde 
bu Filint taşı mevzuuna temas edilmiş ve ne-
ıirlerden denize dökülen çakıl taşlarının 
"> - 10 cm. büyüklüğündeki parçaların tefri-
inden ibaret olduğu tebarüz ettirilerek itha-
inin önlenmesi istenmişti. 

Esasen bugün memleket ihtiyacı yerli ola-
sak temin edilmekle beraber, ihracedilmeye 
çalışıldığı da «bilinmektedir. 

Hal böyle iken Allahm çakıl taşı için ko
tada 10 bin dolarlık tahsis ayrılması zihin
lerde birçok istifamlar yaratmaktadır. 

Muhterem senatörler : 
'Sanayide bir hususu gayet iyi bilmek 

mecburiyetindeyiz. İşletmeler ancak esas ima
lâtı meyanmda tâli maddelerini kıymetlendi
rir vo işletme malzemesini ucuza mal ederse 
ve o işletmeyi en iyi bilen ihtisas sahipleri 
ile çalıştırır ise, ranta'bl olurlar. 

Bu durumu 'göz önüne alarak İktisadi Dev
let Teşekküllerimizde gördüğümüz birkaç hu
susu da açıklamayı faydalı mütalâa etmekte
yiz. 

Elektrik onerjisi : 
Elektrik enerjisi ile inkişaf etmekte olan 

dünya sanayiinir yanında Türkiye'mizin daha 
en büyük şehirleri Ankara, istanbul, izmir'in 
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dahi birçok mahallelerinde gaz lâmbası ile 
aydınlatılmaktadır. 

Hidrolik santral kurmaya coğrafi pozis
yonları müsaidulmıyan memleketler dahi, elek 
trik enerjisini temin etmek için, en yüksek 
seviyeye eriştikleri halde, Türkiye'mizde hidro
lik santral için her türlü imkân varken, gün
lük politika icapları termik santraller kurul
ması tercih edilmektedir. 

Kömür işletmelerimiz : 
Kömür işletmelerimiz hakkında bir hususa 

temar; etmekle iktifa edeceğiz. 
Günden güne artan maden kömürü ithiya-

cınm politik yatırım yapma hevesinden vaz
geçerek evvelâ sanayicilerin ihtiyaçları bilâ-
hara tedhin için kalorifer ve emsaline tevzi 
'edilmelidir. 

Maden Tetkik Arama : 
Maden Tetkik Arama Kurumunun memle

ketimizin volkanik bir arazi «buluıun.ası do-
layısiyle, çok faal ve başarılı işler görmesi ica-
'betmektedir. 

Maalesef geçen seneki bütçe konuşmaları-
mızdaki mevzukna hiç alâka dahi gösterilme
miştir. 

Sayın Sanayi Vekili ve Tarım Vekiline Ma
den Tetkik Aramanın Fosforit hakkında ver
diği beyanı 1964 senesi için varidolamıyacağım 
arz etmiştik, nitekim, Tarım Vekâletinden al
dığım yazılı beyanda 1964 senesi içersinde ihti
yaç yerli Fosforitten değil her sene olduğu 
ıgibi ithal suretiyle karşlanmıştır. 

Her iki vekili hakikat hilâfına beyanda 'bu
lunduran Maden Tetkik Arama yetkilileri
nin günlük politika ile mi bu müesseseyi idare 
etmek istediklenni öğrenmek istedi. 

Etibank : 
Ekonomik kalkınmamıza en 'büyük hiz

meti dokunabilecek olan Etibank maalesef bekle
nen semereyi verememekte ve istikbalde de bugün
kü çalışma tarzı ile ümit verici görünmemek
te dh\ 

Esasen hareketsiz olan yeraltı servetleri
mize tem ir. ötmeden yalnız döviz kaynağımız 
bakır hakkında konuşmakla iktifa edeceğiz. 

Senelerden 'beri Etibankm zararını harice 
sattığımız Blister îbakır telâfi ettiği halde, 
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her şeyden evvel mevcut bakır fabrikaları
nın derhal tevsii veya yenileri kurulması için 
hareketo geçilmesi icabederken, ve Yüksek 
Plânlamadan müspet bir plân ve ne de Eti-
banktaaı cesaretle saıLâhiyetini kuClanabilecek 
bir yetkili çıkmamıştır. Ergani'nin tevsii için 
Plânlama 130 milyon sarfını uygun görüyor. 
Bu plân file kapasite yine 18 bin ton kalıyor, 
yalnız % 6 tenor yerine % 2 lik tenörlü cev
her kullanılacağı hesaplanıyor. Kabul edilen 
130 milyonluk plâna göre, mevcut tesisler 
tamamen yıkılıyor ve yenileri ikame ediliyor. 

Etîbankta memleketsever 'biri çıkıyor, mev
cut teslislere 130 milyon yerine yalnız 25 
milyon sarf edildiği zaman aynı kapasitenin 
temin edilebileceğini ispat ediyor, yeni şekle 
göre 1964 te 2.5 milyon sarf ediliyor ve aynı 
cevherle günde 350 ton yerine 700 ton cevher 
imlenmek suretiyle kapasite iki misline çıkarı
lıyor. 

Şimdi esas üzerinde durulması lâzım gelen 
bir husus ortaya çıkıyor. Demek ki, ihtisas sa
hibi ve bilgisinde cesaret gösterebilen biri 
Yüksek Plânlamanın ve Etibank Umum Mü
dürlüğünün kabul ettiği 130 milyon liralık 
bir projeyi bir Mida 25 milyona indiriyor ve 
2,5 milyon sarfiyle de bugünkü kapasiteyi iki 
misline çıkarabiliyor. Tabiî bu sayede Etiban
km asgari iki misli kapasite artışından 100 
milyonun üzerinde kazanç sağlaması mümkün 
oluyor. Acaba bu duruma göre, Vekâlet gerek 
Plânlamanın ve gerekse Eti'bank yetkilileri
nin senelerden beri yanlış bir proje yüzün
den geri kalan, dolayısiyle kazanılamıyan mil
yonların hesabım kim verecektir? 

Keza, Karadeniz bölgesinde kurulması ka
rarlaştırılan ve 20 milyon sarfiyle senede 10 
bin ton Blister bakır istihsal edebilecek fab
rikanın. projeleri hazırlanarak ihalesi cihe
tine, gidilmediğinden memleket senede asgari 
80 milyon döviz kaybetmektedir. Eğer Eti
bankm bütün mevzularını teker teker inceli-
yecek olursak 'bu mevzudaki lâkayıtlığı tes-
b.I'fc etmek ve yalnız devletçiliğin verdiği 'bir 
atalet içersinde bulunduklarını görmek müm
kün. olacaktı;1. 

Petrol sanayiimiz : 
Dünya ekonomisinde 'büyük rolü olan pet-
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rol sanayiinde Türkiye petrol sanayiinde in
kişaf etmesi imkânları Iher gün artmaktadır. 

• Plân .gereğince, Peıtnolı Ikimya «sanayii 
kurulmasına karar verildiği ve 'bütün proje
leri ve parası ihaleye Ihazır vaziyette olduğu 
halde, bir seneden Iberi geri kalmasının se'bebi, 
vekâletin cesaretle inisiyatifini kullanama
masından ileri gelmiştir. Çünkü vekâletin 
uydurma flbi'r firma tarafından para getire
ceğim va'di ile tesisi ihale için beldetilmiye-
cekti, zira o firmanın ıbu tesisin mümkün ol
duğu kadar geç kurulmasının temini maksa-
diyle 'başka rakip firmalar tarafından, kira
lanmış bir firma olduğunu ve tesisin kurulma
sında geç kalan günler için ne '.büyük kayıp
lar zııhur edeceğini düşünmesi icabederdi. 

Büyük kazançların sağlanacağı işlerde yet
kililer vicdanlarından emin olduktan sonra, ce
saretle hareket etmeleri, memlekete en büyük 
hizmetlerinden sayılacağına şüplıe etmeseler 
daha iyi olacaktır. 

Azot Sanayii : 
Topraklarımızın azotlu ve sülfatlı gübre ih

tiyacını karşılamaya çalışan bu müessesenin 
3 misli tevsii projeleri hazırlanmıştır. 

Falbrika tevsi edildiği zaman gübre maliyet
leri ve amortismanlar istihsale nazaran düşe
ceği için, faibrika daha rantabl hale gelecektir. 

1962 de fiilî maliyet amonyum sülfatta 94,14 
Kr., Amonyum nitratta 87,42 Kr. ve kapasite 
110 bin ton iken 

1963 te fiilî istihsal 138 bin ton ve 
1964 te fiilî istihsal 149 bin tona yükselmiş 

ve bu suretle; Amonyum sülfatta % 144, Amon
yum nitratta % 127 ve istihsaldeki fazlalık sa
yesinde, işçilerle toplu sözleşme ile yapılan zam 
da dâhil olduğu halde, 1964 senesinde Amon
yum sülfat 75,55 Kr., Amonyum nitrat 67,31 
Kr. a malolmuştur. 

BAŞKAN —• Sayın Akyürek, bir dakikanı
zı rica edeceğim. 

Sayın arkadaşlar, bir usul işi var. Sayın Ak
yürek ki, konuşma müddeti olan 20 dakikayı 
doldurmuştur ve Sayın Refik Ulusoy kendisine 
ait ve sırada olan konuşma hakkının Sayın Ak-
yürek'e verilmesini istemektedir. Tüzüğe göre 
bir mâni yoktur. Evvelce benim Riyasetim za
manında oylanan takririn şümulü haricinde ka
lıyor. Bir mâni görmüyorum; ve sözüne... 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın 

Başkanım, bu mevzu dün görüşüldü. Ben grup 
sözcülerinin konuşmalarını, müsamaha ile söz
lerine devam edebilme imkânının verilmesini 
tabiî karşılarım. Ancak, bunu bir usul meselesi 
haline getirirsek o zaman bu Mecliste müzake
relerin selâmetle devamına imkân yoktur. O iti
barla grup sözcüsü Riyasetin takdirinde devam 
etsin, ama lütfedin böyle bir usul meselesini aç-
mıyalım. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, konuşmasına 
şu sebeple devam etsin; (benim noktai nazarım şu
dur, takririn oylanmasında ben yoktum, esas 
takririn oylanmasında ben vardım. Grupun, Ba
kanın tekrar söz almak hakkı vardır. Soru sor
ma hakkı da vardır. Sayın Akyürek'in sözünü 
kesersek, tekrar soru soracak. Karışık muamele
ye mahal bırakmıyalım. Bu itibarla devanı et
tireceğim. Ayrıca şöyle bir takrir var, bana geç 
geldiği için özür diliyerek onu da okutuyorum. 

Sanayi Bakanlığı bütçesi ile Petrol Dairesi 
bütçesinin birlikte müzakeresi hakkında.. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe programının aksamaması için Sanayi 

Bakanlığı bütçesiyle birlikte Petrol Dainesi Baş
kanlığı bütçesininde bir arada görüşülmesini 
arz ve teklif ederiz. 

M. B. Gr. Bşk. A. P. 
Fahri Özdilek İzmir 

Ömer Lûtfi Bozcalı 
Y. T. P. Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Bingöl 

Sabri Topçuoğlu Osman Koksal 
C. H. P. 

Kars 
Mehmet Hazer 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 1965 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı büt
çesi. (Cumhuriyet Senatosu 1/733) [(S. Sayısı : 
507) (1) 

Buyurunuz Saym Akyürek. 
A. P. GRUPU ADINA ŞEVKET AKYÜ

REK (Devamla) — Mevcut tesisleriyle hiçjbir 

(1) 507 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundad/ır. 
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tevsi yapmadan istihsal kapasitesini artırarak 
ve muhtelif zamlara mukabil maliyette de dü
şüklük kaydetmeye muvaffak olan bu müessese 
yetkililerine devamlı muvaffakiyetler temenni 
ederiz. 

Şeker sanayiimiz : 
Mevcut tesisleri ile 1963 te 470 bin ton, 1964 

to 730 bin ton şeker istihsal ederek pancara yap
tığı zamlardan dolayı istihsal fazlalığı dolayı-
siylc maliyetlerde bir yükselmeye meydan ver
meden statüsünü devam ettirmeye muvaffak 
olan şirketin yetkililerine devamlı başarılar di
leriz. 

Ayrıca mesaisinden daima muvaffakiyet bek
lediğimiz teşekkül umum Müdüründen tali 
madde melasında küsbe ile karıştırılarak mem
leketin büyük ihtiyacı olan hayvan yemi ihti
yacını karşılama imkânları üzerine eğilmesini 
temenni etmekteyiz. 

Sümerbank : 
En büyük Devlet teşekküllerimizden biri 

olan Sümerbank maalesef aşırı devletçilik ha
reketlerini her gün biraz daha fazla benimse
mektedir. Bu zihniyetle hareket ettiği içinde, 
büyüklüğüne ve 30 civarında müstahsil müesse
sesi bulunmasına mukabil, senelik kârı ıher sene 
düşmektedir. 

Geçen seneki bütçe müzakerelerinde, Sü-
merbankm geniş branşlardaki faaliyetlerini kon
jonktüre ederek' yâlnız tekstil sanayii ile işti
gal etmesini ve Ankara ile Sivas Çimento fab
rikalarını çimento sanayiine; Ateş Tuğlası fab
rikalarını Demir - Çelik fabrikalarına; Sraıi-
ipeık ve deri - kundura fabrikalarını özel teşek
küllere devretmelerini veya müstakil birer te
şekkül haline getirilmelerini temenni etmiştik, 
Bu tekliflerimiz hiç kaale alınmadığı gibi, özel 
müteşebbisle müşterek kurmakta oldukları fab
rikaları da tamamen Sümerbanka maletme teşeb
büsünde bulunmaktadırlar. 

Bu durum muvacehesinde, Vekâletin Sümer-
bankm tutumu ile yeniden, yakinen alâkadar 
olmaları ve hangi rejime hizmet etmek istedik
lerinden bizlere malûmat vermelerini talebet-
mekteyiz. 

Kâğıt sanayiimiz : 
Henüz kısa bir süre evvel Sümerbanka bağlı 

iken senelik kârı hiçbir zaman 2 milyonu geç-
miyen Selüloz ve Kâğıt fabrikaları 1964 sene-
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sinde 35 milyon lira kâr sağlamıştır. Ve istihsal 
kapasitesine nazaran 6 bin tonda fazladan çe
şitli kâğıt ve karton imaletmiştir. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı müzakeresinde 
A. P. si adına ısrarla üzerinde durduğumuz ve 
1963 bütçesine ithalini kabul ettirdiğimiz kraft 
kâğıdı fabrikasının 17 milyon dolar mukabilin
de Çaycuma'ya kurulması hususunun da mukave
leye bağlandığını memnunlukla karşıladık. Ter
inin plânına göre, Muğla ve Giresun'da kuru
lacak diğer fabrikaların da bu sene içerisinde mu
kaveleye bağlanmasını temenni etmekteyiz. 

Bunların haricinde bir hususu belirtmeyi 
faydalı mütalâa ediyoruz. 

Kâğıt fabrikaları kurulduğu günden beri kâ
ğıt imalâtı esnasında elek altına kaçarak su ile 
birlikte denize dökülen senede takriben 10 bin ton 
civarında elyaf ziyan olup gitmektedir. Bu el
yafın takribi kıymeti ise senede 5 milyon lira 
arasındadır. 

Acaba Sayın SKA Umum Müdürü bu elya
fın yakalanarak kıymetlendirilmesi için bizle
re ibir vaadde bulunabilirler mil Tahminimize 
nazaran elyaf tutucu tesisin portresi 10 - 15 
milyon lira civarındadır. 

Çimento sanayiimiz : 
Her sene geçmiş senelere kıyasla istihsal 

kapasitesine nazaran fazla istihsal sağlıyan ç.i-
meto sanayii, karma ekonomide ve Devlet te
şekkülü ile özel sektörü paralel çalıştırmaya mu
vaffak olan bir teşekkül sembolü olmuştur. 

Termin plânına göre, Trabzon'da kurulma
sı kararlaştırılan ve mukaveleye bağlanan 300 
bin ton kapasiteli fabrikanın Termin Plânı çer
çevesi içinde de işletmeye açılmasını temenni 
etmekteyiz. Kurulduğu günden beri zarar etmek
te olan Gaziantep çimento fabrikasında, Fuel -
Oil yerine ham petrol kullanmak ve muhtelif 
dedikodulara rağmen ham petrolü özel sektör
den satmalmakla hem fabrika asgari senede 1,5 
milyon tasarruf sağlıyarak kâra geçmiştir hem 
de Devlet ile özel teşebbüsün koordine çalışma
larına yardım edilmiştir. Bu mevzuda cesaret 
göstererek bilgi ve ihtisasını ispat eden perso
nelin taltif edilmesini temenni etmekteyiz. 

Makina - Kimya : 
En büyük ve en değişik konularda çalışan 

bu müessesemizin maalesef her sene umum mü
dürü değiştiği için bir sene evvelki temenni-
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lerimize muhatap kimseyi bulmak sıkıntısı için
deyiz. 

14 bin civarında müstahdemi bulunan bu 
dev endüstrinin 1964 yılı kârı yalnız 12 mil
yondan ibarettir. 

Müessesenin hangi branşını ele alsanız tat
min edici bir malûmat almaya imkân yoktur. 

Bilhassa 4 ncü sene olarak üzerinde titizlik
le durduğumuz bakır elektrolize mevzuu var
dır. 5 Yıllık Kalkınma Plânı müzakerelerinde 
halen 3 000 ton kapasiteli elektrolize havuzla
rının kapasitesini on bin tona çıkartarak blis-
ter bakır yerine harice elektrolize edilmiş ba
kır satılması hususunda mutabakata varılmış
tı. Devamlı umum müdürlerin değişmesi neti
cesi tevsii yapılmadığı gibi 3 000 tonluk ha
vuzlarda 1964 senesinde yalnız 1 100 ton blister 
bakır elektrolize edilmiştir. Bu ihmal ve lâ-
kaydiye memlekete senede asgari 160 Kg. al
tın ziyanına sebebolmaktadır. 

Tabiî bunun yanında gümüş, seraniyum, ko
balt da hariçolmak üzere. 

Demir - Çelik sanayiimiz : 
Karabük'te ilk defa Devlet tarafından ku

rulan bu sanayimiz, gerek Devlet tarafından 
gerekse özel teşebbüs ve ecnebi sermaye tara-
f :ndan süratle inkişaf etmektedir. 

Karma ekonomimizin prensiplerine uyarak 
Demir - Çelik Karabük Fabrikamızda tevsiini 
ona göre ayarlaması beklenirken umum mü
dürlüğün hat ve harekâtı henüz inkişaf etme
ye başlıyan özel teşebbüse ait fabrikaları teh-
didedecek mahiyettedir. Karabük fabrikası
nın nim mamulünü alarak ince mamul malze
me yapan Türkiye'de ihtiyacı fazlasıyle karşı-
lıyabilecek ufak çapta da olsa özel müteşeb
bisler yetişmiştir. Karabük bu müteşebbisle
re nim mamulü yetiştiremediği halde, üstelik 
kendisinin de ince malzeme yapma hevesinde 
bulunması muvacehesinde, bu müessesenin de 
devletçilik zihniyetiyle monoton bir karaktere 
bürünmek arzusunda bulunduğunu göstermek
tedir. 

Her nedense, Karabük Demir - Çelik Fab
rikaları birkaç seneden beri huzursuzluk içeri
sinde ataletini muhafaza etmekte ve devamlı 
aksaklıkların zuhur etmesine sebebolmaktadır. 

Bunlardan en mühimmi, 3 ncü yüksek fı
rının patlamasıdır. 
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Bu fırının patlaması, asgari 80 bin ton pik 

istihsaline sebebolmuş ve memleket bu miktar 
mamulü ithal ederek 200 milyen lira civarında 
zarar görmüştür. 

Fırının patlaması tamamen ateş tuğlasın
dan ileri geldiği ve arıza daha 10 gün evvel 
demir içerisinde alüminyum tezahüründen an
laşıldığı halde, gerekli tedbir alınmamış ve 
patlama hâdisesinden sonra da, Vekâletçe tes-
bit edilen heyetin içerisine ateş tuğlası hakkın
da mütalâa serd edecek ihtisas sahibi ithal edil
memiştir. 

Şayet fırının patlama sebebi hakikaten cid
diyetle yeniden tetkik edilecek olursa, tama
men lüzumsuz kaprislerin ve ihtisaslara kıymet 
verilmemesinden ileri geldiği açık olarak gö
zükecektir. 

Hükümetlerin muvaffakiyetleri o memleke
tin ekonomik ve endüstri mesuliyetlerini üze
rine alan vekâletlerin tutumuna bağlıdır. 

Bu vekâletler elektronik bir tempo ve sis
teme uyamadıkları zaman ne Hükümetin ve ne 
de Vekâletin memlekete faydası olamaz. Ko
nuşmam bitmiştir. Hürmetlerimle (Sağdan 
alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Karavelioğlu. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA KÂMİL 
KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar : 

Sanayi Bakanlığının geçen senenin sonun
da bölünmüş olmasına rağmen bu Bakanlık yi
ne de İktisadi Devlet Teşekküllerinin büyükle
rini bünyesinde toplamakta ve onlara merkez
lik etmektedir. Bu bakımdan Kamu sektörü
nün ortak dertlerinin tartışılacağı en müsait 
ortamın bu Bakanlığın bütçesinde olması lâ
zımdır. İktisadi Devlet Teşekküllerinin bâzı 
meselelerini bütçenin tümü üzerinde açıklıya-
rak bunlara bilhassa malî bakımdan yeter de
recede ilgilenilmediğini hakkındaki görüşümü
zü, belirtmiştik. Şimdi diğer hususları da ka
tarak konuyu tamamlamaya çalışacağım. Ko
nuşmamıza sadece kamu sektörünün meselele
rine Hükümetin hiçolmazsa Özel teeşbbüs ka
dar sahip çıkıp çıkmadığını araştırarak devam 
ediyoruz. 

Devletçilik kendine mahsus olmıyan bir re
jimde tatbikatını ilk defa Türkiye'de bulmuş-
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tur. Ekonomik ve sosyal zaruretlerimizi halle
derek ve bunda başar.ya da ulaşarak bizdeki 
tatbikatından 30 sene sonra geri kalmış mem
leketlerin kalkınma metodu olarak ilim çevre
lerince kabul edilmiştir. Devletçiliğimizin bu 
başarılı hizmetlerinin şerefi büyük Atatürk'ün 
ve Halk Partisinindir. 

Bilinen olaylar sebebiyle devletçiliğimiz 
genç. yajında kendini dünyaya kabul ettirerek 
yayılırken bizde maalesef tatbik edilmiş olan 
karmakarışık ekonomik ve sosyal politika so
nucunda Devletin bir kamburu haline getiril
miş kamu oyunda âdeta gözden düşürülmüştür. 

Bu vasat içinde 2 / Mayısa ulaşıldı. 2 / Ma
yıs sonrasından başlı yarak idareyi hâkim olan 
gerçekçi zihniyet ilmî ve idari prensiplere ria
yet ederek bu dev sermayelerimizin kurtarıl
ması iein büyük gayretler sarf etmiştir. Bu 
gayretler uzun süre devam etmiş nazari mâ
nada müspet sonuçlara ulaşmıştır. Bu tasar
ruflardan kamu sektörünü etkiliyen olumlu ted
birleri hatırlatmak istiyorum. 

Millî Birlik hükümetleri zamanında bu te
şekküller : 

Siyasi baskıdan, gayriiktisadi ve dağınık 
müdahclelerden kurtuldular. 

154 sayılı Kanunla konsalidasyona tabi tu
tularak borç ve faiz yükleri hafifletildi; ser
maye elâstikiyeleri sağlandı. 

Bünyeleri ciddî bir incelemeye tabi tutul
du, herbirinin zayıf ve kuvvetli tarafları tes-
bit edildi, düzeltici tedbir teklifleri hazırlandı. 

Daha sonra : 
Plânlı ekonomi tatbikata kondu, para ve 

ekonomi istikrarını muhafaza etti. 
Bâzıları sermaye artışı yolu ile yeni im

kânlara kavuştu. İktisadi Devlet Teşekkülle
rini reorganizc eden kanun çıkarıldı. Devlet 
Yatırım Bankası kuruldu. Murakabeleri yeni 
bir sisteme bağlandı. 

Ye nihayet Avrupa'ya işçi ihracı sebebiyle 
personel politikalarındaki tazyik azaldı. Ta
sarruf imkânı doğdu. 

Ve bugüne kadar plânlı ekonomi seneleri 
dâhil dört yılı aşan bir zaman geçti. Dahası 
ve mühim olması lâzımgelen bir hususa; dev
letçiliğin kurucusu ve koruyucusu olması lâ-
zımgcldiğine inand^ımız bir parti Sanayi Ba
kanlığının siyasi sorumluluğunu deruhte et
mek şansına kavuştu. 
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Bu imkânlarla takviye edilen kamu sek

töründen de elde ettiği muhtariyet, sonunda 
bâzı gelişmeler beklemek lâzımgelir. Bu geliş
meler istihsalde belirli oranda artış maliyette 
nispî bir düşüklük pazarlamada hamle olma
lıdır. Hükümetin de teşekküllere yardımcı 
olduğunu meselelere kısa zamanda eğildiğini 
finansman ve kredi kolaylıklarım sağladığını 
düşünürsek kısa zamanda müspet sonuçlara 
ulaşılmasını beklemek hakkımızdır. 

Bu hususları arz ettikten sonra bugün tat
bikatta elde edilen sonuçları gözden geçirmek 
istiyorum. 

Maliye Vekilinin ifadesi ile sınai istihsali
mizin % 50 sini yaratan bu müesseselerin yeni 
kamu sektörünün 1964 Haziranı rakamları iti
bariyle özel sektöre nazaran aldığı kredi 1/10 
dan daha azdır. Devlet sektörünün kredi hac
ını 564 milyon Türk Lirası olduğu halde özel 
sektör kredisi 5 milyar 892 milyon olmuştur. 

Ayrıca, Merkez Bankasının reeskont poli
tikasındaki nisbetsizliği de bu teşekküllerin 
aleyhine olmuştur. 9 Ocak 1965 de Merkez 
Bankasına reeskonta ibraz edilen 1 milyar 275 
milyon tutarındaki ticari senetlerin sadece 
% 13 ü kamu sektörünün % 87 si de özel sek
töründür. Bu nispet bir defaya mahsusta de
ğildir. Takriben aynı seviye içinde devamlı
dır. Her iki hali Hükümetin kamu sektörü
nün meselelerine kâfi derecede eğildiği şekil
de yorumluyabilirmiyiz. Ve bu durumda ka
mu sektöründen tatmin edici bir başarı bekli-
yebilir miyiz; dahası var: 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin 1964 sene
sindeki yatırımlarının 9 aylık sonuçlarını ince
lemek istiyoruz. Yatırımların 9 aydaki tahak
kuk ortalaması program hedefi olarak % 41,8 
dir. Nakdi hedef olarak da 43,9. Bu rakam 
1963 yatırımlarının ulaştığı hedefin de altın
dadır. 12 ayda yatırımların no ölçüde tahak
kuk edeceğini düşünürken bir sene boyunca 
düzeltilememiş olan menfi sebepleri Bakanın 
ağzından duymaktan memnun olacağız. Orta
lama % 43,9 veya 41,8 olan bu rakamlarda ve
rimli yatırımlar için nisbetin daha düşük, ol
duğu daha az verimli sahalarda da nisbetin da
ha yüksek olduğunu dikkatlerinize arz ederim. 
Şimdi 12 aylık ortalamanın ne olduğu hede-

— 935 — 



C- Senatosu B : 36 
fin ne kadar gerisinde kalınmış olduğu aeıkla-
nabilirse memnun olurum. 

1965 yılı programının uygulama esaslarına 
ait kararın 3 ncü maddesinde 1964 yılı içeri
sinde yapılması gereken fakat yıl içinde1 ta
mamlanmamış olan yatırımlara 1965 yılı prog
ramında yer verilmediği, bu yatırımların ön
celikle tamamlanması esas kabul edildiği kai
de gerekli finansmanın ayrılmadığı, bunun 1965 
yılı yatırımlarından sağlanacak normal ta
sarruf ve gerekirse üretken olmıyan yatırım
lardan artırılacak, kısıntılardan ayrılacağı ifa
de edilmektedir. Sayın arkadaşlarım bu ne 
demektir; burada çok ince bir Hükümet hüne
ri yoksa bu tasarruf ne derecede isabetli gö
rülebilir. 1964 programının tahakkuk etmiyen 
kısmının sebebini daha çok döviz ve finans
man yetersizliğinde bulmuyor muyuz? Böylece 
1965 senesi yatırımının mukadderatını da aynı 
yetersizliğe terk etmiş olmuyor muyuz? Bu bir 
mânada yatırımların zaman hedeflerini uzat
mak değil midir? Şimdi de daha az önemli gibi 
görülen bir iki politikanın üzerinde durmak is
tiyorum. Bildiğiniz gibi kısa bir zaman evvel 
çimentonun tonuna 15 lira zam yapılmıştır. 
Nasıl yapıldı, niçin yapıldı biliyor musunuz? 
Sokaktan gelen bir karara Hükümetin uyma
sı ile 85 liraya m al eden özel teşebbüs çimento
sunun 155 liraya satışını sağlamak için yapıl
mıştır. 

Burada bir hâtıramı nakletmek istiyorum; 
ihtilâlden birkaç gün sonra geçmiş devrin. 
mağdurları arasında olduklarını iddia eden, Çi
mento Müstahsili Birliği M. B. Komitesine 
müracaat etti çimento satışlarından zarar et
tiklerini beyan ettiler, artırılması lâzımgeldi-
ğini söylediler. Bunların söyledikleri içinde 
bir tek doğru söz, çimento fiyatları kaça çıkar
sa çıksın, satış piyasasının gayet müsaidoldu-
ğu idi. İlgili daireyi yani Sanayi Bakanlığını 
ve Çimento Şirketini davet ettik, meseleyi in
celedik. İnceledik ve gördük ki, özel teşeb
büs çimentoyu 85 liraya malediyor. O günkü 
satış piyasası ile büyük kârlar elde ediyor ve 
belki vergisini bile doğru dürüst vermiyorlar
dı. Zarar etmesi lâzımgelen bir kimse varsa, 
o da Devlet sektörüydü. İnceledik. Çimento 
fiyatlarını artırmak yetkisinin kimin olduğu
nu tesbit ettik. Bu yetki Hükümetindi. Artır-
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ma doğru olmıyacaktı, artırmıyacaktık. Ar
tı rnnyacağız diye bildirdik. Onların mağduri
yetleri devam etti. Bu mağduriyet demek, 
son alınan kararla önlenmiş oldu. Ve şundan 
emin olunuz ki, özel sektör çimento maliyet 
fiyatları 85 lira olduğu bugün de ifade edil
mektedir. Şimdi ben Bakana soruyorum, çi
mento fiyatlarını artırmak yetkisi özel teşeb
büsün müdür, yoksa Devletin midir? Ben bıı 
meseleyi incelerken meselenin evvelâ usulünü, 
sonra da esasını tenkid ediyorum. 

Yine bir müddet önce pancar fiyatlarına zam 
yapıldığı ilân ,ediMi. 1961 yılından beri takibe-
deııler bilirler ki, şeker politikamızın maliyet 
yüksekliği fazla, istihsal artık istihsale değer fi
yatla ve devamlı ihraç pazarı bulma İstihlâk 
Vergisinin düzeltilmesi belki de fiyat artırma 
gibi problemleri vardır. Bu meselelerin hepsi ol
duğu yerde duruyor, pancar fiyatları artırılıyor, 
Bizim şeker bârının tamamının çiftçiye intikali
ne bile itirazımız olmazdı. Yeter ki, Şeker Şirke
ti bu karara mukavemet edebilsin. Sualin ceva
bı müspet verilebilirse bundan en çok memnuni
yet duyacak yine bizleriz. 

Olumsuz saydığımız tasarrufların veya ikti
sadi neticelerinin gördüğümüz giibi olaylarla be
lirtmek istedik'. Yanılmış olmamızı temenni ede
riz. 

50 milyarlık teşekküllerin 1964 senesinde 
622 milyonluk yani % 1 den biraz fazla bir kay
nak yarattığını 1965 senesinde de 735 milyonla 
yani % 1,5 biraz az kaynak yaratacağını biliyo
ruz. Sebeplerini yukardan beri belirtmeye çalış 
tığımız bu neticeyi biz tatminkâr bulmuyoruz. 
Devlet sektörü kaynak yaratımında asıgari za
manda % 5 e varan bir hedefe varmalıdır. Bi
zim görüşümüz budur. Hükümete düşeni H ü M 
met, teşekküllere düşen tedbirleri teselsüller ye
rine getirebilirse devletçiliğimiz mazisine, fionk 
siyonıına, şanına uygun sonuçlar elde edebilir. 
Bu haliyle yeterli bir başarı elde edildiğini ka
bul etmekte mazur görülmeliyiz. Hükümetin bu 
neticeyi tatminkâr bulup bulmadığı hususunu 
açıklaması mümkün müdür? Bir mesele daha var. 
Bu kadar kanuni ıslahat yapıldı. Tedbirler alın
dı 440 ve 441 sayılı kanunları acaba organik 
bozuklukları giderememiş midir? Tatbikatta 
hâlâ kanuni bir noksanlık var mıdır? 

Devletçiliğin daha sıhhatli bir bünyeye ka
vuşturulması bizim en büyük arzumuzdur. Dev-
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İetçiİiğin üvey evlât muamelesine tabi tutulma 
dığı ispat edilmelidir. 

Yukardan beri sadece olayları tesbit edere1: 
varabileceğimiz sonuçların daha sıhhatli şekilde 
ortaya çıkabilmesi için açıklamalara imkân ver
mek maksadiyle bâzı sorular üzerinde de dur
mak istiyoruz : 

1. SEKA nın 1965 senesinde cesur ve geniş 
yatırımları olduğunu biliyoruz. Bunları memnu
niyetle karşılar ve hedefine ulaşmasını dileriz. 
Ancak ümit kıran bir husus var, 1964 te 9 aylık 
uygulama programında SEKA nın 9 ayda elde 
ettiği netice % 11,3 olarak görülmektedir. Bun
da bir baskı hatası olduğunu sanıyoruz. Bu bir 
baskı hatası değilse SEKA 1964 - 1965 program 
lanın, yani bir senelik programını iki senede ta
hakkuk ettirecek gibi görünmektedir. 

2. Makina Kimya Endüstrisinde büyük bir 
âtıl kapasite olduğu bilinmektedir. Alman sipa
rişlerinin tesliminden sonra, tesisin hacrmlı bir 
imalâtı bahis konusu mudur? Âtıl kapasite nasıl 
değerlendirilecektir? Bu teşekkülün (döviz) ge
tirici ve döviz tasarruf ettirici vasfından fay
dalanılmakta mıdır? Burada bir husus üzerinde 
daha durmak istiyoruz. 1961 de neşredilen, «Ka
mu İktisadi Teşebbüslerine ait özel raporlar 
cilt 1» de diğer teşekküllerin olduğu gibi Maki
na Kimya için de kıymetli bir inceleme var. Aca
ba tavsiye edilen tedbirler tatbikata konmuş mu
dur? Meselâ personel politikasındaki ıtazyik azal-
tılalbildi mi? Teklif edilen fiyat politikası benim 
senmiş midir? Yeni yatırım konuları araştırılmış 
mıidır? Bu dev kapasitenin yeri idarecisinin bü
yük meselelerle karşı karşıya olduğunu biliyoruz 
kendisine başarılar diliyoruz. 

3. Söker sana}âinin Al pullu, Susurluk, Su-
lunca fabrikalarının genişletilmesi zamanında 
mümkün olabilecek midir? Bunun finansman 
kaynakları sağlanmış mıdır? Pancar bedellerini 
ödemede Hükümetin kısa vadeli tedbirleri nedir» 

4. Karabük Demir - Çelikte 1964 senesinde 
dökümhane için harcanacak 51 + 75 milyon lira
lık döviz ve Türk parası miktarı ne miktarda sarf 
edilmiştir. Bu projenin keşif bedeli ile ihale fi
yatı arasındaki nisibeti vermek mümkün müdür? 
Demir - Çelik 1964 te ne kadar bir istihsal ar
tışı ve maliyet düşüklüğü elde etmiştir, incele
memizin sonunda Bakanın açıklamalariyle daha 
sıhhatli bir kanaate varmak imkânını bulacağız. 
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Burada Bakanlığa küçük bir tavsiyemiz var-

Teşekküllerin dertlerine zamanında çare bulmak 
aralarındaki koordinasyonu sağlamak onlara 
Bakanlık adına tavsiyelerde bulunmak üzere Ba
kanlıkta meveudolan merkez koordinasyon heye
tinin yeniden teşkil ve takviye edilmesi faydalı 
olur sanırız. Başarısından imkânlar ölçüsünde 
emin olduğumuz dinamik Bakanımızın huzur ve
rici açıklamalarını beki iverek, kendisine ve mil 
letin büyük varlığının güzide idarecilerine 1965 
senesinde başarılar dileriz. (Alkışlar) 

Şimdi de tabiî kaynaklar üzerindeki görüşü
müzü kısaca arz edeceğim. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Hükümet içinde mühim konu
ların tanzim görevini üzerine almıştır. Ancak 
teşkilât kanununa henüz kavuşamadığı için bu 
politikayı yeterli ölçüde murakabeden mahrumuz. 
Temenni ederiz ki, önümüzdeki yıl bu imkânı 
buluruz. Petrol hattâ Maden Kanunu konusu 
bugünlerde hattâ radyoda, gençliğin tertibetti-
ği açık oturumlarda kamu oyunda geniş yankılar 
uyandırdı. Bu tartışmaları biz 27 Mayıstan son
ra yeni ve daha bilinçli olarak gelişen içi dolu 
bir milliyetçilik anlayışının tabiî sonucu sayarız. 
Önümüzdeki yıllarda siyasi hürriyetlerin tahak
kuk ettiği Türkiye'mizde sosyal ve ekonomik me
selelerin kamu oyunu daha geniş ölçüde besleme
si tabiîdir. Petrol politikasının ulaştığı merha
leyi, petrol politikasının alması lâzımgelen yeni 
politikayı tartışmaya bütçe müzakerelerinin hac
mi yeterli değildir. Bu sebeplerden ötürü, önü
müzdeki günlerde Senatodaki çalışmalarımız mü
saade eder etmez, bir genel görüşme açılarak pet
rol ve maden konusunun tartışılmasını talebede-
ceğiz. Bu yönden şimdi biz sadece petrol politi
kasının bugünkü durumunu hükümler halinde 
tesbite çalışacağız. 

Petrol konusunu millî menfaat, Petrol Kanu
nunun millî menfaatimizi korumadığı, petrol po
litikamızda inkişaf sağlamadığı belirtilmiştir. 
Petrol Dairesinin kuuruluş, anlayış, kanuni yetki 
yetersizliği içinde millî ihtiyacımıza cevap ver
mediği belli olmuştur. Türk petrolculuğundaki 
gelişmeyi sadece millî kuruluşumuzun sağladığı 
buna mukabil yabancı sermayenin haklar elde 
ettiği ve bunun muhafızlığını yaptığı meydana 
çıkmıştır. Türkiye'de yabancı şirketlerin petrol 
bulmasını, işletmesinin, onlar yönünden ekonomik 
ve politik olmadığı da artık anlaşılmıştır. Hükü-



C Senatosu B : 36 
met'n de sağlam bir neticeye ulaşması memnuni
yet vericidir. Petrol kimya kompleksi, boru hat
tı tesisi kararı ve bilhassa bu işlere yabancı ser
mayenin burnunun sokulmaması fevkalâde isa
betli olmuştur. Genç Bakanımızın bu neticedeki 
anlayış ve gayretini övüyoruz. Petrol Kanunu
nun değiştir ilmesinin lâzımgeldiğini, petrolde 
millîleştirmenin hedef ahnmasını, bunu mükte
sep haklara riayetten dolayı ödeme imkânlarımı
zı aşmıyacak bir zamanla tahakkuk ettirilmesi 
lâzımgeldiğine inanıyoruz. Petrol Dairesini yeni 
bir anlayışın sahibi olarak görürsek bundan mem
nun kalacağız. 

1965 y:lı Bütçesinin Sanayi Bakanlığına ve 
memlekete hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Koçaş, Kontenjan Grupu 
adına konuşacak arkadaşınız var mı? 

SADÎ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Üner konuşacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Üner. 
KONTENJAN GRUPU ADINA RAGIP 

ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, sayın senatör arkadaşlarım, sanayi konu
sunda ihtisasım olmadığı için, Sanayi Bakan
lığı bütçesinde konuşacak değildim. Ancak Muh
terem Sanayi Bakanının makina mühendisleri 
odasının dünkü tertibettiği bir açık oturumdaki 
konuşmasını bu sabah gazetelerde okuduktan son
ra birkaç kelime ile bu husustaki fikirlerimi 
arz etmeyi muvafık buldum. 

Muhterem Sanayi Bakanı diyorlarki; «ben 
inanıyorum ki bugün Türkiye'nin kalkınması 
3 şarta bağlıdır. Birincisi sanayileşme, ikincisi 
sanayileşme, üçüncüsü ise gene sanayileşmedir. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız Türkiye'de oto
mobil endüstrisi kurulmasını derpiş etmemiş bu
lunuyor, bu iş daha ilerki yıllara terk ediliyordu. 
Ancak ben bakanlığa geldikten sonra bu konuda 
hazırlanan raporu tetkik ile 1965 icra progra
mı Yüksek Plânlamada müzakere edilirken or
taya attım, ve Yüksek Plânlama 1965 yılı içeri
sinde Sanayi Bakanlığının bir rapor hazırlama
sını kararlaştırdı. İşte hazırlıklar böyle başla
dı. Bu sanayiin rantabl olabilmesi için yıllık 
istihsalin asgari 20 bin olması daha önce hazır
lanan raporda şart koşuluyordu. Biz süratle 
bu sanayii kurma yolundayız. Yapılan hesap
lar 692 milyon lira ile tesislerin kurulabileceği 
merkezindedir.» 
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Muhterem Sanayi Bakanımızın bu güzel söz

lerine çok teşekkür ederim. Bu sözleri büyük 
bir minnet duygusu içinde karşılıyorum. Bu be
yanlarını da kutsi bir emanet gibi dosyamda 
saklıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, burada gördüğünüz 
iki otomobil resmini bana eski Ulaştırma Bakanı 
Orhan Mersinli vermişti. Bu Türkiye'de yapı
lan ilk otomobildir. Fotoğrafın arkasında da 
memleketimizin aydın geleceğinin bir ümidini 
sunarım şeklinde bir ithaf. Bu fotoğrafları da 
Şimdiki Sanayi Bakanımızın beyanatı gibi bir 
emanet gibi taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye halen bir 
ziraat memleketidir. Halkının % 80 ni çiftçi
likle geçinmektedir. Arpa buğday, mısır, üzüm 
masülümüz her ne ise toprağa ekiyoruz. Ondan 
sonra gözlerimizi göklere çeviriyoruz, yağmur 
yağarsa ne alâ.. yağmur yağmazsa Amerikan 
yardımı.. Kabul edelim ki yağmur bol oldu, 
köşemiz bucağımız ambarlarımız buğdayla dol
du. Netiec ne olacak. 20 milyon insanın 
335 gün çalışarak alın teriyle istihsal ettiği zirai 
mahsullerin karşılığı nedir. Bu karşılık 8 - 10 
mikroskop birkaç makina, motor, birazda ithal 
malı. îşte ziraat memleketinin elinde kalan son 
şey.... 

Muhterem arkadaşlarım. 
20 nci asırda istikbalini kalkınmasını yağ

mur duasına bağhyan memleket artık kalmamış
tır. Milletimizin muasır medeniyet seviyesine 
ulaşması için artık sanayie dönmek şarttır. Tür
kiye için motor sanayii hayatî ehemmiyeti ha
izdir. Dünyanın yaratıldığından beri ziraat ya
parız. Halen de yine geri kalmış memleketler 
arasındayız. 1961 yılında DDY Eskişehir atöl
yelerinde bir otomobil yapıldı. Bu otomobil pa
halıya mal oklu. Bir tek otomobil elbette paha
lıya mal olur. Ama 40 bin otomobil yapılırsa 
bu pahaliya mal clmaz. İşte bu sebepledir ki 
ilk defa Hükümetin en salahiyetli bir sayın ba
kanı tarafından Türkiye'de bir motor sanayiinin 
kurulması müjdesini minnetle karşılıyorum. Bu
rada ayrıca bir noktanın aydınlatılmasını Sa
yın Bakanımızdan rica edeceğim. Adıyaman, 
Karaman, ve Nevşehir'de birer tekstil fabrikası 
kurulması kararlaştırılmış sonra bu fabrikala
rın inşaası iptal edilmişti. Geçen sene alman 
bir kararla bu fabrikaların yeniden inşası or-
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taya konmuştu. Bu üç kardeş fabrikanın yeni
den ihyası için alman kararı büyük bir mem
nunlukla karşılıyorum. Sosyal ve ekonomik ba
kımdan geri kalmış olan Karaman, Adıyaman 
ve Nevşehir bu fabrikaların bir an evvel faali
yete geçmesini bekliyor. Ancak haber aldığımı
za göre Nevşehir fabrikasına bu sene ödenek ay
rılmamış bu fabrikaya şimdiye kadar 12 milyon 
lira harcanmıştır. Tesisler toprakta yatmakta
dır. Sanayi Bakanımızdan bilhassa ve ehemmi
yetle rica ediyorum. Bu üç fabrikanın inşası
na hop beraber başlandı, hep beraber bitirilsin. 

Sözlerimi bitirirken 1965 Sanayi Bakanlığı 
bütçesinin millet ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını dilerken, hepinize saygı ve 
sevgilerimi sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
Adına Sayın Alpaslan. 

C. H. P. GRUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Artvin) — Yüce Senatonun Sayın Baş
kan ve Değerli Üyeleri. 

1965 Malî Yılı Bütçe Tasarısı münasebetiy
le, Sanayi Bakanlığının geçmiş bir yıllık faaliye
ti ve önümüzdeki malî yılda hizmetlerini finanse 
edecek Bütçesi hakkında, Cumhuriyet Halk 
Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş, 
mütalâa ve tekliflerini arz ediyorum. 

1964 Yılı Bütçesi görüşülürken, bir evvelki 
yılın şikâyet konularından tek çoğunluk orta
dan kalkmış olduğundan bahisle, o yıl bütçe
sini şikâyetleri asgariye indirecek ve ümitleri 
büyük çapta gerçekleştirecek nitelikte bulundu
ğu cihetle memnunluk verici karekteri ile tavsif 
etmiş ve tasviple karşılamıştık. 1965 Bütçesinde, 
tahminimizin büyük çoğunlukla gerçekleştiğini 
görmekle sevinmeliyiz. 

Sayın Senatörler : 
22 . 5 . 1957 tarihli ve 6937 sayılı Kanunla 

kurulmuş bulunan Sanayi Bakanlığını, Yüksek 
bilgilerinde olduğu gibi 26 . 12 . 1963 tarihinden 
itibaren, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
ile Köy İşleri Bakanlığının ihdasından sonra bâ
zı daireleri ve hizmetleri, kendisine bağlı bir 
kısım kurum ve müesseseleri bu iki Bakanlığa 
devretmiş ve halen mesaisini büyük ve orta sa
nayi ile küçük sanatlar ve elsanatları konuları
na tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Sanayi Bakanlığı, içinde bulunduğumuz Plân
lı devrede ve karma ekonomi sisteminin uygu-
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lanmakta bulunduğu şu zamanda, bir taraftan ge
nel sanayi politikasını uygularken diğer taraftan 
da kendisi ile ilgili İktisadi Devlet teşekkülle
rinin geniş çaptaki faaliyetleriyle iştigal etmek
te ve bu hizmetlere memleket bünye ve menfa
atlerine uygun bir veçhe verip onları rasyonel 
bir çalışma düzenine sokmak yolunda çalışmak
tadır. 

Bundan başka, özel sektöre ait kurulmuş ve 
kurulacak sanayiin de kendi asli mahiyetine ve 
millî menfaatlere uygun yönde rantabl çalışma
larını kolaylaştırmak ve ona her mânada yar
dımcı olmak görevi ile dolu bir teşekkül olarak 
hizmetleri onurlamış bulunmaktadır. 

Hizmetleri yalnız sanayi hayatta kalmayıp 
millî savunma ve zirai faaliyetlerimize de sira
yet eden çalışmalar, bilhassa millî bünyeye 
yepyeni bir zihniyet ve düzen getiren yeni Ana
yasamızın ruh ve büyük mânası içersinde ehem
miyetini bir kat daha arttırmış olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Hemen arz edilim ki, bu îlim ve Fen Bakan
lığının halen içinde bulunduğu eleman buhra
nına rağmen, en girift ve mesuliyetli problemle
rin dahi çözümüne muvaffak olmak için göster
miş olduğu gayret, Yüce Heyetinizin takdirle
rine mazhar olacak seviyededir. 

Gerçekten, bilhassa teknik elemanların bu
günkü ücret rejimi ve serbest piyasanın bu gibi 
elemanlara olan ihtiyacına binaen teklif ettiği 
yüksek ücretler muvacehesinde bu Bakanlık, 
iktisadi üst teşekküllerinden geçici şekilde bâzı 
teknik eleman yardımları sağlıyarak, yüksek 
tasviplerine sunulan dar bütçe ile çalışmak zo
rundadır. 

Önümüzdeki bütçe, aynı zamanda Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının hizmetleri gider
lerini karşılamak üzere tertip edilmiş bulunmak
tadır. 

Sanayi Bakanlığı teşkilâtı merkezde, başka 
sanayi dairesi ile küçük sanatlar dairesi ve sa
nayi mülkiyet müdürlüğü, her Bakanlıkta bu
lunması gereken normal üniteler ve ayrıca muh
telif kararlarla teşkil olunmuş ve ekseriyetle 
İktisadi Devlet teşekkülleri elemcnları ile idare 
edilen dört daire ve taşra teşkilâtından ibaret
tir. 

Bakanlıkça, idareyi ve idari metetları yeni
den düzenleme esaslarına uygun olarak hazır-
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lanmış bulunan yeni Teşkilât kanun tasarısının 
bugünlerde ilgili mercilerin tetkikine sunula
cağı memnunlukla öğrenilmiş olduğundan, bu
günkü teşkilâtın kifayetsizliği üzerinde ayrıca 
durmaya lüzum görememekteyiz. 

Sanayi Bakanlığının halen görmekte olduğu 
işleri meyannında, sanayiin himaye ve teşvikine 
ait faaliyetler teşekküre şayan sonuçlar vermiş
tir. 

Bir taraftan muhtelif vergilerin ve Gümrük 
tarifelerinin sanayie zararlı olan taraflarının 
tadil ve ıslahı, diğer taraftan sanayii teşvik 
edici hükümler ihdası ve bilhassa (mamullerimi- I 
ze dış pazarlarda rekabet gücü kazandırmak I 
amacı ile vergi iadesine mütadair 261 sayılı Ka
nunun) meriyete konulması ve halen 70 kadar 
mamulü ihtiva eden listenin muvaffak tatbikatı; 
dış ticari rejiminin sanayi ile ilgili kısımlarında 
sanayii teşvik ve koruyucu hükümlerin ve kota 
tanziminde bu yönden gösterilen hassasiyet şa
yanı şükrandır. 

Sanayi Bakanlığı, plân ilkelerine tamamen 
intibak etmiş ve Plânlama Teşkilâtı ile en olum
lu iş, bir yenilik sağlamış bir Bakanlık olarak 
da takdire şayandır. Bölgesel kalkınma, sa
nayi siteleri, pilot bölgeler çalışmaları bu nıe-
yaııda ziredilebilir. 

Milletlerarası faaliyetlere iştirak bakımın
dan Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaş
ması çerçevesi içindeki Gümrük tarifelerimizin 
revizyonunda müşterek pazar faaliyetinin takibi 
ve memleket sanayiinin bu rejime göre, hazır
lanmasında aktif çalışmaları müşahede olun
maktadır. 

Bakanlık, 6948 sayılı Sanayi Sicilleri Kanu
nunun tatbikatını, büyük güçlüklere rağmen, 
başarmaya çalışmaktadır. Bugüne kadar 6400 
sanayi müessesesi tescil edilmiş olup bunların I 
bünyeleri ve işletme faaliyetleri takibolunmak
tadır. 

Bakanlığın en önemli faaliyetlerinden biri de I 
sanayi mamullerinin standartlarını tesbit ve tat- I 
bikini temin ve kalite kontrolü işleridir. Bu ko- I 
nuda, kurulmasında bu Bakanlığın büyük hissesi I 
bulunan Türk Standartları Enstitüsü bugün im- I 
tihan edilebilecek inkişaf sahasına dâhil olmuş- I 
tur. Halen 55 aded sanayi mamulün mecburi I 
standart tüzükleri çıkarılmış ve tatbik mevkiine I 
konmuştur. Ancak, şu ciheti üzüntü ile belirt- | 
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mek ve bu vesile ile bir temennide bulunmak is
teriz. Memleketimizde bu standart kontrollarmı 
istenilen sürat ve nitelikte yapabilecek lâboratu-
varlar mevcut değildir. Mahdut birkaç lâboratu-
var, ancak ordu veya üniversitenin kendi araş
tırmaları için kurulmuş birkaç lâboratuvar im
kân buldukça Bakanlığa yardım edebilmektedir. 
Bu noksanların hiç olmazsa gelecek sene telâfisi 
gerekir. Halen Türk Standartları Enstitüsünün 
200 yeni standart üzerinde çalışmakta olduğu öğ
renilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı diğer çok önemli bir gö
rev daha yüklenmiş bulunmaktadır. Bu görev 
memlekete büyük nisbette döviz tasarrufunu sağ-
lıyacak bir teşebbüstür. Başta yeni yatırımlar ol
mak üzere, diğer ihtiyaç maddelerinden şimdiye 
kadar ithal edilenlerin, memleket içinde yapıl
ması mümkün olanları bir teknik heyet tarafın
dan gözden geçirilerek, bilhassa yatırımlarda pek 
alışılmış bulunan (Anahtar teslimi fabrika sipa
rişi) yerine, bundan böyle ihalelerde (Memleket 
dâhilinde yapılabilecek kısımlar hariç) kaydı ko
nularak, tesislerin hangi kısımlarının dâhilde ya
pılabileceği projeler üzerinden incelenerek ithal 
müsaadesi hakkındaki kararlar bu Bakanlıkça ve
rilecektir. 

Bir misal olarak son yapılan Ankara ve Kas
tamonu Şeker fabrikalarının % 70 inin memle
ket dâhilinde yapıldığı ve bundan sonra yapıla
cak olan çimento ve cay fabrikalarının da orta
lama % 60 ınm Türkiye'de yapılacağını mem
nunlukla müjdelemek isteriz. 

Küçük sanatlar ve el sanatları konusunda 
Bakanlık ancak bu yıl tatbik edilecek bir mev
zuata kavuşabilmiştir. Gerçekten 507 sayılı (Es
naf ve küçük sanatlar Kanunu) ancak 1 7 . 7 . 1964 
tarihinde kabul olunmuştur. Bu kanun ile 1,5 
milyonu aşan esnaf ve küçük sanat erbabı teşki
lâtlanmış olacaktır. Bu sebeple, Sanayi Bakan
lığına yeni ağır görevler düşmektedir. 

Bakanlığın ilgili dairesinin süratle takviye 
edilerek kanunun tatbiki hazırlıklariyle meşgul 
ol ması temennimizdir. 

Bakanlığın diğer faaliyetlerinin teferruatına 
burada girmeye lüzum görmekteyiz. Ancak, büt
çenin tevazuu, içinde tasarrufla ve fakat büyük 
bir gayretle- çalışıldığını tekrarlamakla iktifa 
edeceğiz. 

440 sayılı Kanunla yeniden düzenlenmekte 
olan ve fonksiyonel bir idare sistemine ve bağım-
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sızlığa kavuşturulmuş bulunan İktisadi Devlet 
Teşekküllerinden en önemli yedi tanesinin bu 
Bakanlıkla ilgili olduğu Yüksek Heyetinizce de 
malûm bulunmaktadır. Sümerbank, Makina ve 
Kimya Endüstrisi Kurumu, Türkiye Demir - Çe
lik İşletmeleri, Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabri
kaları, Şeker Şirketi, Çimento Sanayii ve Azot 
Sanayii gibi her birinin memlekete yaygın bü
yük faaliyetleri bulunduğu ve burada teker te
ker ele alınmalarının bugünlerde bütün muame
lât ve hesapları Yasama Organımızın özel bir 
komisyonda teferruatiyle tetkik ve müzakere 
edilmekte bulunması hasebiyle, yerinde olmıya-
eağı kanaatindeyiz. Ancak, şu hususu belirt
meyi bir vazife biliriz. Sanayi Bakanlığı bu bü
yük teşekküllerin faaliyetlerini yakından izle
mekte her hâdisede hassas bir ilgi göstermekte, 
yeniden düzenlenmeleri için tesirli aktif, bir me
sai sarf etmektedir. Bu konuda Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış olan İktisadi 
Devlet Teşekküleri için de aynı gayretler içinde 
bulunulduğunu ifade etmekte isabet vardır. 

İktisadi Devlet Teşebbüslerinin her sahada 
şikâyete mevzu olan aksaklıktan uzaklaşma isti
kametinde bulunduklarını, 440 sayılı Kanunun 
öngördüğü zihniyet ve ciddiyet içinde, temelin
den sarsılmış olarak devraldıkları teşekkül ve 
müesseseleri düzeltmeye çalıştıklarını bu yapıcı 
vasıflarla aziz milletimizin şükranlarının tak
dim edilmesi gerektiğini bu vesile ile arz etmek 
isterim. 

Ayrıca bir anda düzeltilmesi mümkün olmı-
yan noksanlıkların mübalâğa edilerek millî var
lığımızı bünyesinde toplıyan dev teşekküller 
hakkında haksız ithamlarda bulunulmasının 
millî menfaatlere aykırı düşeceğine ve hiçbir 
kimseye fayda sağlıyamıyacağma bilhassa işaret 
ederiz. 

Kuruluş Kanunu Yüce Meclise sevk edilmiş 
bulunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
Köy İşleri Bakanlığının da, gelişen Türkiye'nin 
büyük meselelerini, sonsuz gayret ve fedakârlık
la omuzlıyarak, millî dâvalarımızı oturtulan ray
larında hedeflerine ulaştırmakta bulunduklarını 
zikretmekle yetineceğiz. 

Müesseselerin, politik maksatlarla istismarı 
havasından uzaklaşılmak suretiyle ileri ve me
denî bir Türkiye yaratmanın yapıcı kudretini 
elinde bulunduran Sanayi Bakanlığı ilo ona kar- j 
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deş Enerji ve Tabiî Kaynaklar ve Köy İşleri Ba
kanlıklarının genç, dinamik, gayretli ve fedakâr 
Bakan ve değerli mesai arkadaşlarına hizmetle
rinden dolayı teşekkürlerimizle en iyi dilekleri
mizi takdim ederken, bütçenin hayırlı ve uğurlu 
olmasını dileriz. 

Yüce Senatoya saygılar. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN —• Topluluklar adına söz istiyen ol
madığına göre, şahıslar adına söz istiyenlerden 
Sayın Hilmi Onat. 

HİLMİ ONAT (İzmir) — Sayın Başkan, aziz 
senatörler, Sanayi Bakanlığı hakkındaki fikriyatı
mızı ve bütçe tenkidlerimizi Adalet Partisi Grupu 
adına sözcü arkadaşım belirttiler. Ve çok önemli 
hususları da önümüze serdiler. Bendeniz de hiç 
mevzubahsolmıyau bir hususta dünyaca çok önem
li bir madde olan petrol hakkındaki görüşlerimi 
arz edeceğim. Memlekette petro - kimya tesisleri 
kurulması bariz olarak plânlamada gösterildiği 
ve hattâ yeri ile, Yarımca'da 1964 yılında kuruluş 
mubayaasına girileceği belirtildiği halde, maale
sef bu yapılamamıştır. Ordu Yardımlaşma San
dığı, Emekli Sandığı ve Petrol Ofisi tarafından 
kurulacak bu tesisin hangi sebeplerle geciktirildi
ğini öğrenmek isteriz. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığından dört müessese îpraş'ı istediği hal
de ve otuz bin ton satış kapasitesi varken, maale
sef bir firmaya satışı mukavele ile yapılmış, an
cak onbin ton satılıp, yirmibin tonu boşa yakı
lıp gitmiştir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı
ğının Ay - Gazın yaptığı mukaveleye bağlanışı, bu 
zarara göz göre, göre sebebolmaktadır. Tetkik et
tim, bir yabancı firma bu gazın satışını istemiş
tir. Ve bu likit gazı Raman, Batman, Mersin ve 
Yarımca'da cem'an seksen bin ton istihsal edilip 
yanıp havaya karıştırıp gitmektedir. Zararımız 
çok büyüktür. Bir gün Hürriyet gazetesinde, bu 
gaza «utanç meşalesi» olarak temas edilmiştir. 
Cümleniz hatırlıyacaksmız. Bir kuruşun bin dü
ğüm yapılacağı bir zamanda bu hususun tetkikini 
istirham ederim. Dünya ekonomisinde krallık ta
cını taşıyan petrolün önemini bu motor asrında 
tekrara lüzum yoktur. Havada motor, karada mo
tor, suda motor, motor... O halde önemi belirmiş
tir. Memleketimizin ana ekonomisi dayanakların
dan birisi olan bu hususu teşkilât!amak ve orga
nize etmek asli vazifemizdir. Petrolcülere en de
rin şükranlarımızı sunmak isterim. Yalnız bu son-
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dajlarm ağır gidişindeki sebeplerin politik mi, 
ekonomik mi olduğunu da öğrenmek isterim. Bat-
man'dan İskenderun'a kadar döşenecek üç milyon 
lira yatırımlık, ine çaplı ve beşyüz kilometrelik 
Pipe - line boru hattının millî ekonomimize sağ-
lıyacağı büyük tasarrufun yılda en az başlangıçta 
onüç milyon dolar ve tekâmülünde 35 milyon do
lar olacağı, bariz olarak hesaplanmıştır. Boru hat
tı günde yetmiş bin varil istihsali yükünü taşıya
cak, tren ve karayolu ile şevkinde çözümü güç 
teknik proplemler doğuracağı da ayrı bir mesele 
olacaktır. Hele emniyette oluşu en büyük tercih 
sebeplerinden birisidir. Muhterem arkadaşlarım, 
Batman ve İskenderun'da bir terminal istasyonu 
bu bölgeye hayat verecektir. Türk ekonomisine 
ümit ışığı tutacaktır. Bu husus nasıl temin edi
lecektir, bunu da öğrenmek isterim. Her gün gö
ğüslerimizi kabartacak, Türk petrolüne ümit bağ
lıyalım. Onun işçisine ve teknisyenine imkânla
rın aslan payını ayırmalıyız. Petrolcülere Sena
tonun sevgi ve selâmlarının iletilmesini teklif ede
rim. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yusuf Dcmirdağ. 
YUSUF DEMlRDAĞ (Trabzon) — Vazgeç

tim. 
BAŞKAN — Sayın Baltan... Yok. Sayın Naci 

Arı... 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, sayın Bakanlar ve Ba
kanlık Erkânı, 

Sanayi Bakanlığının bütçelerinin Yüce Sena
toda müzakerelerinde, her yıl münhasıran bir tek 
konuya İsrarla değinmekteyim. 

Yeraltı servetlerimiz : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında bu konuya ge

niş yer verilmiş, kalkınma hızı ve bilhassa dış ti
caret dengesi için ümitler bağlanmıştır. 

Maliye Bakanımız bütçe müzakerelerinin ilk 
gününde Yüce Senatoda yaptıkları konuşmada 
«Millî gelir artımında en önemli faktör tarım ve 
madenciliğimiz olup, dış ticaret muvazenemizin 
daha aktif duruma getirilmesi ancak bu iki sek
töre verilecek önem ile temin edilebilir.» denmiş
tir. 

Memleket ekonomisinin kalkınma devresinin 
eşiğinde inhisarcı olmaktan öte, karma bir ekono
mik sistem içinde bir yandan özel teşebbüsün ge
lişmesine yardım ederken, diğer taraftan da millî 
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ekonomiyi plânlı bir şekilde uygar dünya ülkeleri 
seviyesine yükseltmek vecibesiyle karşı karşıyayız. 

Ekonomi tarihimizde yer alan bütün doktrin
lerde ulusların beynelmilel piyasalarda rekabet 
kudretlerini geliştirebilmeleri için evvelâ eğitici 
bir düzen içinde üretim kabiliyetlerini, rakipleri 
seviyesine çıkarmalarının şart olduğu esası kabul 
edilmektedir. 

Aksi takdirde iktisaden az gelişmiş memleket
ler üretim seviyeleri yüksek mahreçlerin piyasası 
haline gelmeye mahkûmdurlar. 

Sanayileşmenin henüz basamağında bulunan 
memleketimizin üretim seviyesinin yükseltilmesi, 
ancak tabiî imkânlarımızdan âzami derecede isti
fade etmek suretiyle imkân dâhiline girmiş olacak
tır. 

Bunun içindir ki, memleketimizde sağlam bir 
ekonomik bünye kurmakta atılacak ilk adım, ha
cim ve ehemmiyet bakımından başta gelen tarım 
ve yer altı servetlerimizin nemalandırılabilmcsi 
ile mümkündür. 

Türkiye coğrafi konumu, fizikî şartları, jeolo
jik yapısı itibariyle büyük ve zengin yer altı ser
vetleri ile enerji kaynaklarına sahiptir. Tabiatin 
yurdumuza cömertçe bahşettiği bu imkânlar için
de esaslı bir gelişmenin temellerini yükseltebil
mek için Türkiye'nin başlıca ihtiyaç kaynaklarını 
rasyonel bir şekilde kıymetlendirmesi gerekmek
tedir. 

Bu bakımdan da tarihî devirlerden beri ma
dencilik faaliyetlerine sahne olan memleketimizin 
yer altı servetlerinin istihracı, işletmesi, satış ve 
istimali üzerinde önemle durulması gereken bir 
problem halindedir. 

Bu hali nazarı itibara alan Beş Yıllık Kalkın
ma plânımızda maden mevzuuna milyarı aşan bir 
plasmanı öngörmüş ve vaz 'edilen hükümlerle ma
denciliğimiz daha mütekâmil bir seviyeye ulaştı
rılmak istenmiştir. 

Ancak; esefle müşahede edilmektedir ki, gerek 
bugünkü idari teşkilâtı ve gerekse bu teşkilâtın 
tatbik ettiği mevzuat bakımından plân hedefleri
ne ayak uydurarak ulaşacak bir seviyede değil
dir. 

Bugün madenlerimizin üzerindeki iktisabedilc-
cek işletme haklarını düzenleyici hükümler hâlâ 
çok eski yılların koyduğu kalıp ve sistemlerden 
kurtulamamış, eskinin bir devamı şeklindeki mu
hafazakâr hüviyeti içinde daima gelişmeyi önle
yici hükümler halinde kalmıştır. 
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Kıymetli ve faydalı zengin maden yataklarına 

saMp yurdumuzda yeraltı servetlerimizin kıy
metlendirilmesi için munhaısıraın bir plân ha
zırlamış olsaydık; bugünkü idari teşkilât ve bu
günkü mevzuatımızdan daha iyisini yapamazdık. 

60 senelik bir mazisi olan 1322 tarihli Maadin 
Nizamnamesi üzerinde ilk değişiklik 1954 tarihin
de meriyete konan 6309 sayılı Kanunla yapılmış, 
bu kanunun 157 nci maddesinde, altı ay içinde 
yeni bir maden dairesi teşkilâtı kurulacağına da
ir hüküm konmuş ise de, ne hikmetse altı aylık 
müddet şöyle dursun, aradan 10 seneden fazla bir 
zaman geçmiş olmasına ve üç yıldır bütçe müzake
relerinde ısrarlı ikazlarımıza rağmen, bu teşkilâ
tın, ihmal örneklerinin şaheserini vererek, hâlâ 
kurulamadığını hayret ve ioretle izlemekteyiz. 

271 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince 
maden sahalarına gidilmeden yapılan fennî neza-
retçi görevlerini tanzim edecek ve fennî nezaret-
çileri masa başından kaldırarak maden sahalarına 
götürecek yönetmeliğin bugüne kadar çaıkarılma-
ması işin önemi ile asla kabili telif değildir. 

Yine 271 sayılı Kanunun 12 ve 72 nci madde
lerinde bahsedilen mahlut madenler mevzuunda 
da ihtilâfları giderecek yine ve mevzua ışık tuta
cak yönetmelik de henüz görünürlerde mevcut de
ğildir. 

Diğer ıtaraıfaam 'Beş Yıllık Plânı'muzıtn tedbir
ler kısmımda baıhsedil.'Cmı 5 nci mıadâeıslınde «şim
di Taşocakliarı Tüzüğüme bağlı ve büyük işlet
me konusu cl'an ocaklara isterlerse Maden Ka
mumu -hil'l̂ LiiîLİ-eri uygulanabilir» denmiş olması
na ve (!b) fıkrasında Taşocaıksiarı Tüzüğünün 
.'günüın .sarılarıma göne yeniden düzıeml emmesi is
tenmiş bulU'iDmıaöinıa rağmen ıgem§ taşacakları
ma sahip bulunan ımıemleketimizde bu dâva 'he
nüz el.© ;ailım:p tüzük, ınnodernı aınijayışa uyguın bir 
şekilde revizyondan. ,g/eıçiril;m!eimiş ve fcanuın ha
line getirilememiştir. Bu'gün it aşoc aklarımız çıok 
eski hükümlerin murakabesi '.altımda idare edi-
leg çimekte ve .tahribedilmekfcedir. 

Türkiye'mizin içmeye ve yıkanmaya nntaünsu'S 
şifalı sıcak ve 'soğuk maden suiarı ile kaplıcala
rı plıân esaslarını kapsayamayacak bir düzen 
içinde idare edilegelmektedirler. Madenlerim 
aramımıası ve işletilnncısi Ihakkıındaki 1942 tarih
li ve 42 G8 gayı-lı e siki 'bir Kamum buıgüme kadar 
meriyeLJte bırakılmış ve üzerinden plâna uygum 
hiçbir tadilât yapılması düşünıülmeımiştir. 6309 
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sayılı Maden fcanumumr.ın 1!58 nci maddesiyle 
4*268 sayılı Kam'Umtun .şifalı, sıcak ve madem su~ 
l'ariyle kaplıcalar hakkındaki hükümlerini 
mahfuz tri'ımuş ve 271 sayıllı Kamunda. 'bu hü
kümlere bir tek yenilik ilâve 'edilememlş'tir. 
Kalbrjki kaplıca ve ışifailı «mllarım yeni bir ni
zamı içinde ve plân esaslarına uygun şekilde dü-
zeniemmetsi iç 've dış turizm vıe sağlık yönlünden; 
gerekmektedir. 

Mademiciye kredi imkânları sağlıyacak, is
tihraç, işletme ve ilhraç imkâmlaırı temininde 
faydalanılacak mıadem ıgeljfirme ve ihraç, im
kânları temilmilmde faydalanılacak .maden ıgel'iş-
tirane bankasımnu veya 'bir .maden 'of'ısinin Ihâltâ 
k'ura'maıyiıjı, sebeplerimin aç:ıkl'anmaıs:m'da fayda 
'olacaktır. 

Sayın Sano-törler; 
Mevcut kaınuıidin '6 ıaylık sarih hükmüme 

rağmen 10 yıldıır yapılmıyain madem dairesi 
teşkilâtınım) Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Teşkilât Kamunu içerisinde realize edi
leceği öğrenilmiştir. Bu yapılırken maden da
iresi amadem 'haklarımı! ita edem -bir 'hukuk dai
resi olduığu 'nazarı dikkate ailumıalı, fem; he
yetinin tefcnilk eieımıamılarla ayrı vazife görmesi 
sağlanmalı, mıadenciliğlm kesif olduğu sahalar
da madem bölge mımdürlilkieri ihdas edilmeli, 
teftiş heyeiti ve diğer vasıflı, ehil elemanlar 
l'eim yevmiye, mukaveleleri yüksek ücret kad
rolar imim batlısiisine ça'lışıllmalıdır. 

Aşırı merkeziyetiçi; formalist zihniyet ber
taraf .edilerek madenci Bakanlık koridorla
rında iş •takipçiliğinden .kurtıa;rılmalı, femmî ne-
zaretıçlısi ile madem saihasnnıa dönelbilmeli, böy
lece ; rasyonel ve fennî bir işletmecilik mıh ve 
zihniyetiyle çalışmasınla fırsat sağl.amiarak ıma-
denlerimiz kapkaççılık ve tahripken kurtarıl-
malıdır. 

Petrol komıuısuma 'gelince : 
SeiDelepde.ni beri 'devanı edem1 sistematik bir 

aramamın somu/cu Türkiye'de pal rol ibulummıuş, 
bulumımaktia'dırr. 

Bu .mevzuda Türk-llye Petrolleri Anionim Or-
tiaMığımıın, Petrol Daiminin modern bir işlet
mecilik amlayış <ve metotları içimdeki çakimala-
rmı ınıem'imıaulmlklia kaydet mele lâzımdır. Bu or
taklığım teknik ve peraomıel imkânlarım.! aktıra
rak, .mıalî 'gücünü çioğiafJt aittik faaliyetine hız 
kaıtımaikla ejok yakın ibir gelecekte petrol konuı-
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sunda kemdi kendimize yeterli hale geleceğimize 
imamıyorum. 

Bilhassa 'Gümey - Doğu bölgesinde demiryo
lu rampaj, karayolu aksaıklııklîarı emniyet için
de çalışmaların huzuru daiha iyi temimle gidi
lirse isitihsalim 'kiöa zamanda .artış kaydedeceği 
ümitle sıöylcınım.e'ktedir. 

Ayrıca .gerek taşıma güçlüklerini azailltacak, 
•gerekse üretimi çoğaltacak Plpe - Lime'nin iıha-
!lesi yüz güldürücü, yerimde bir tul t um ve dav
ranış olmuştur. 

T.P.A.O. nr.n isıti'hsall etıtiği petnoıl ürünleri
ni satmakta güçlük çektiği gerçeğini yıalmıız 
•coğrafi pozüsycnuın namıüsaiidoluşumda ve bâzı 
üretim güçlüklei'lnde araımiamıaılıdır. 

Evvelâ kendi bünyesi içimde iktisadi -ola
rak T.P.A.O. her şeyden önce 'bir tevziatçı mü
essese halinde Pöt rol Ofisle •bi:rleışıtirlil>erek pi
yasaya ye rleşm elidir. Zira dünyadaki bütün 
büyüfk pe'tro.1 müstahsili şirketler aynı za
manda !kenıdi 'bünyeleri içinde satıcı ve tevzi-
atıçı 'Şiirkot hal'ındedirller. 

Büyük şirket ilerim iştiraki ile kurulmuş 
Ataç ve Ipraş raıflmeriilerinin g3nel müdürlük-
iieri Ar'kara ve İstanbul'da oim<ay:p 'bilfiil iş
yerleri olan Mersin ve izmit'tedir. T.P.A.O. 
Genel Müdürlüğünün -işyeri ise Batm.anı*dır. 
Batman'ı işyeri 'Oİara'k bir müdürlükle idare
den ö'je, 'ger.ıeil müdürlüğü, İşyerine ulaştır
mak hususunda Bakıamilığ-n görüşünü tatmin -
kâr sebepleriyle öğrenmekte fayda .'görmekte-
yim. 

Maden ve petrol e'kor.ıomıl'k hayatımızın is-
'tlkba-itidir. Bu inancımı 1965 yılı bütçe .müza
kereleri münasebetiyle 'bir kere dalha belirtir-
ıken gen'Ç. ve emerjJk Bakam ıımi'zın bu iki konu. 
üzerinde lıaesmiydtle eğilmenin ça!bas:mı esirge-
ımiyeceğini ümıidetmiektetyim,. 

1065 yılı bütçelerinin .hayırlı ve başarıılı ol-
maeını ıtememni ille Yüce Senatonun sayın üye
lerini selâmilıarım. 

Hürmetlerimde. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sabahattin Orhon... Yok. Sa
yın Ağırnaslı... Yok. Sayın tnceoğlıı. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, sayın arkadaşla
rım, çok muhterem Hükümet erkânı ve Bakan 
Takibettiğimiz bir iş münasebetiyle köylerdek' 
küçük el sanayiinin Köy İşleri Bakanlığıma 
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devredildiğini söylemişlerdi. Fakat bugün Sa
yın Köy İşleri Bakanının bu husustaki tenkid 
ve temennileri izlemek üzere gelmediklerini hay
retle karşılamaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizdeki 
gizli işsizliğin kalkması köylü ve halkımızın 
kalkınması için küçük el sanatlarının büyük 
önem taşıdığı hepinizce malûmdur. Köydeki 
el sanatlarını Köy işleri Bakanlığının takibe-
deceğini, ilçe ve vilâyetlerdekileri de Sanayi 
Bakanlığının takibedeceğini zannediyorum. 
Bu işe büyük önem verilmesini ha.sseten rica 
ediyorum. Detaylarına vaktin darlığı sebebiyle 
girmiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar her fırsatta saniyede 
ileri gitmiş olan memleketlerden sitayişle bah
sederiz ve memlektimizde sanayileşmenin özle
mini duyduğumuzu ifade ederiz. Fakat bugün
kü tutumumuzla yabancı memleketlere pazar 
olmaktan kurtulamadığımız gibi, uzun zaman
da kurtulamıyacağımızm üzüntü ve ıstırabı için
de olduğumuzu arz ederim. 

Özel sektörün yapamıyacağı işleri Devletin 
yapması tabiî olduğu kadar mütemadiyen zarar 
eden İktisadi Devlet Teşekküllerinin talibi bu
lunarak zararına dahi olsa özel sektöre devredil
mesinin de tabiî olduğunu arz etmek isterim. Sa
yın Karavclioğlu arkadaşımızın haklı olarak 
söyledikleri gibi; özel sektöre ait bir çimento 
fabrikası kâr eder, devlete aidolanı niçin kâr et
mesin arkadaşlar? Bir reorganizasyon hikâyesi 
var, bizde bu yalan veya yılan hikâyesine dön
dü, geldik geleli işitiriz. Bir türlü yapılmaz, bu 
yapılmadıktan sonra bu memleketin kalkınmacı
nın ve insan gücünden lâyıkı veçhile istifade 
edilmesine kaani olmadığımı arz etmek isterim 

Ook muhterem arkadaşlar, hepinizin malûmu 
olduğu gibi yerli mallarımıza karşı maalesaf bir 
antipati vardır. Bu nereden ileri geliyor? Bu
nun üzerinde Sanayi Bakanlığının dikkatle dur
ması lâzımdır. Standart malların çıkartılması, 
onların kontrol edilmesi ve bir hile karıştırılma
ması için Sanayi Bakanlığının bunun üzerinde 
titizlikle durması ve halkımızın yerli mallara 
itimadının artırılması lâzımdır. Aynı zamanda 
verli sanayii himaye etmek için memlekette çı
kan malların dışardan ithal edilmemesi hususun
la âzami dikkat ve itina gösterilmesi lâzımdır. 
Bir de şu hususa önemle işaret etmek irterim. 
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Bizde sanayinin geri kalmasının sebebi kabili
yetsiz oluşumuzdan değilidr. Bunu hepimiz du
yarız her zaman söyleriz. Fakat bir şey icadet-
mek istiyen kimseye maalesef Devlet elini uz^ıt-

• mamaktadır. Bunlara yardım yapılması lâzım-
geldiği kanaatinde olduğumu arz ederim. 

Sonra mühim olan bizde bir Makina Kimya 
Sanayii vardır. Buna büyük bir ümit bağlamış
tık. Bendeniz bütün faaliyetlerini bilmemekle 
beraber bir misâli üzüntüyle arz edeceğim. Or
dunun Jandarma Genel Komutanlığının, daha 
başka müesseselerinde telefon teli ihtiyacını kar-
şılıyacağız, diye taahhüde girişmişlerdir. Fa
kat yaptıkları teller muayene neticesinde gal
vanizinin iyi yapılmadığı iyi kaplanmadığı an
laşılmış küflenmiş, bunun için de reddedilmiş
tir. Onun için bu sene ona hiçbir tarafa telefon 
teli ihtiyacı gönderilmemiştir, arkadaşlar. Bu 

kadar beceriksiz ve yapacağım dediği halde ya-
pamıyan teknik elemanların hâlâ daha iş başın
da bulunup bulunmadığının Sayın Bakanca 
Yüksek Senato kürsüsünden izah edilmesini is
tirham eder hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Cahit Ortaç. 

CAHtT OPvTAO (Bursa) — Sayın Başkan, 
Muhterem arkadaşlarım. 1964 sonbahaarma gi
rerken piyasada olsun, tahsis olsun Karabük 
sarı bulunmakta ve tahsislerde muhassas bu
lundukları yerlere eksiksiz ve 185 kuruştan bol 
bol bulunuyordu. 

Fakat hemen akabinde piyasadaki saç, fiyat
ları süratle yükselmiş kilosu 500 kuruşun üze
rine çıktığı gibi kendilerine saç tahsisi yapılmış 
sanayicilerin bu tahsisleri de verilmez ve veri
lemez hale gelmiştir. 

Bu yüzden saç istiyen sanayi müoseselerden 
kimisi istihsallerini azaltmaik suretiyle durgun 
bir tempoya girmişler kimisi işini tatil etmiş, 
kimisi de taahhüde girdiği müesseselere karşı 
bu taahhüdtlerini yorine getiremez bir hale du
çar olmuşlardır. 

Karabük Demir Çelik Fabrikalarından tah
sis almış ve istihsallerini bu tahsislere göre 
ayaklamış Sanayi kollarının tahsisi gibi bir ta
ahhüdü tazammun eden haklarını alamamala
rı piyasada saç mcveudolduğu halde bir kara
borsanın teşekkülüne sebebolunmuştur. 

Her sene yazdan sonbahara ve kışa g çerken 
muhakkak ki, memlekette saç tüketimi artar. 

1.2.1965 O : 1 
Ve bu nihayet bir mevsimliktir. Biz bu hâl ma-
lumolduğuna göre tedbir almak da mümkün
dür kanısındayız. İstihsal ve stokların mevsim
lere göre ayarlanması buna kifayet edecektir. 

Ancak bundan evvel halli goreken bir me
sele vardır. O da şudur; Bir tarihte dekape saç 
işliyen atelyeleri olduğunu ileri sürerek kendile
rini tahsis listelerine kaydettiren kimseler tah
sis almaya başladıktan sonra atölyelerini kapa
mışlar, işi aldıkları saçları işlemeden piyasaya 
devretmek suretiyle açıktan kâr teminine baş
lamışlardır. Piyasadaki, Yüksek fiyatla satı
lan saçlar bu saçlardır. 

O zamandan bu zamana bu tahsis almış ve 
almakta bulunmuş kimselerin atölyelerini de
vam ettirip ettirmedikleri ve dekope saç işleyip 
işlemedikleri takibolunmamış, sadece tahsisleri 
verilmeye devam olunmuş, dolayısiyle hakiki 
sanayi kolları bunların mahkûmu haline gelmiş 
bulunmaktadır. 

istirhamımız ve tahminimiz alelûmum bü
tün tahsislerin Ticaret ve Sanayi odaları kana-
liyle yeniden tahkik ve tesbit ettirilmesi gerek 
sanayi kollarını ve gorekse piyasayı rahat bir 
hale getirecek arada parazitler varsa bunların 
da ortadan kalkmasını ve salim bir piyasa ya
ratılmasını sağlıyacak karaborsayı önlemektir. 

Muhterem arkadaşlarım, burada bütçe mü
nasebetiyle bir hâdiseyi hatırlatmak ve bunun 
takibini Sayın Bakanımızdan riea etmek isti
yorum. 1962 yılında Karabükten, tahsis olunan 
demirler, kredi ile alınabiliyordu. Fakat istih
salin temposuna uygun olarak talebin artması 
'karşısında kredi usulü 1963 yılında kaldırılmış
tır. Fakat o sene istisnaen iki firmaya birbu-
çuk milyon liralık bir tahsis yapılıyor ve kredi 
ile bir banka mektubu verilmek suretiyle alını
yor. Bu banka mektubu teminat mektubu zama
nı gelince ödeniyor, veriliyor, fakat zamanı ge
lince banka mektubunun karşılığı olan para 
ödenemiyor. Çünkü banka mektubu şartlıdır. 
Karabük müessesesi demiri tesbidettiği tarihte 
bankaya haber vermdk mecburiyetindedir. Bu 
usul ve keyfiyet yerine getirilmiyor. Banka da 
parayı ödemiyor, demiri alan müessese de, fir
maya da parayı ödiyemiyor. Ve bu para öden
meyince de işi icraya dökülüyor. Uzun muame
leler, şu, bu. Bu para tahsil edildi mi? Edilmedi 
mi? Yüksek Murakabe Heyetinin raporunda bu 
tahsisten mütevellit hâdisenin, tahkiki rica 
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olunduğu halde bu tahkikat yapılmış mıdır? 
Yapılmamış mıdır? Bu hususların da cevaplan
dırılmasını kıymetli bakanımızdan istirham 
ederim. 

Enerji Bakanlığının bir kıymetli mensubu 
vardır, müessese bu arkadaşların yaptığı işler 
ne metre ile ölçülür, ne de okkayla tartılır. Gö
rülmez cansiparane fedakârane hizmette bulu
nurlar. Bunlar <da memlektin enerji kaynakları
nı harekete getirecek etütleriyle çalışan Elek
trik Etüt İdaresidir. Bu cefakâr ve fedakâr ar
kadaşların hizmetlerini her tarafta hissediyo
ruz. Kendilerine buradan teşekkürü bir borç 
ve vazife biliyorum. Hepinizi hürmetle, saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

Bx\ŞKAN — Sayın Çetin. 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Muhterem 
Başkan, muhterem Senatörler, Plân ilerledikçe 
ve Türk iktisadi tarihini de göz gezdirdikçe gö
rüyoruz ki, Hükümet sanayi kalkınmamızda, sa
nayi dâvamızda henüz dış görünüşle
riyle meşguldür. Halbuki Türkiye'nin ar
tık işsizliğinin giderilmesi, toprak, re
formu diye öne sürülen reformun gerçek mâna
da, köylüyü kurtaracak mânada yapılabilmesi, 
Türkiye millî gelirinin yükseltilebilmesi tama
men sanayie 'bağlıdır. Bunu artık kabul etme
nin zamanı gelmiştir. Bugün hali hazırda 20 
milyondan fazla toprak üstünde yaşıyan köylü
lere bütün toprakları müsavi olarak taksim et
sek dahi, bunun gayri safi millî geliri 20 milyon 
lira olduğuna göre, adam başına düşen gayrisa-
fi millî gelir 1 000 liradan fazla bile değildir. 
Şu halde görüyoruz ki, bugünkü nüfusu bu top
raklar taşıdıkça hakiki bir toprak reformu köy
lüyü refaha götüren toprak reformu bile müm
kün olmiyacaktır. Çare 20 küsur milyonluk nü- I 
fusu azaltıp mevcut topraklar üstünde 10 mil
yona kadar bunu indirmek diğer nüfusu sanayi 
-bölgelerine kaydırmaktır. Köylünün refahı an
cak böyle temin edilir. Şu halde köylünün refa
hı, zira kalkınmada toprak reformu da sanayi 
kalkınmamıza bağlıdır. Sanayi mevzuunda de
min de arz ettğim gibi, pek arızî tedbirlerle ve
ya teferrut üzerinde meşgulüz. Sanayimizin kar
şılaştığı üç tane büyük problem vardır. Bun
lar da halledilmedikçe Türkiye'de sanayiin ge
lişmesi hayal olacaktır. Sanayiin gelişmesi hayal 
olunca da, millî kalkınmamız hayal olur. Hükü- | 
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met ve Saym Bakanımızın bilhassa bu üç mevzu 
üzerinde, eğer tetkike değer görürlerse, ısrarla 
durumlarını millî menfaat bakımından zaruri 
görmekteyim. Bir kere her mânadaki enfrastrük-
tür, alt yapının rasyonel, maliyeti düşürücü bir 
yönde halledilmesi lâzımdır, yani enerji mevzuu; 

yol mevzuu depolama mevzuu, muhabere mev
zuu vesair ve bütün bunlara yardımcı olan ya
tırım sanayinin gayet rasyonel, gayet verimli ve 
ucuz bir şeJkilde kurulması lâzımdır. 

2. — Bizim sanayileşmemize mâni olan iç 
ve dış politik sebeplerle zümre menfaatleri, şa
hıs menfaatleri vardır. Bunları cesurane bir şe
kilde ele almak ve üzerinde durmak lâzımdır. 
Şu hakikati kabul edelim ki, sadece yalnız itha
lâtçılarda günahı olmamakla beraber gerek Hü
kümetlerin anlayışsızlığı, gerek ithalâtçının da
ima kolay tarafından kazanma arzusu, Türki
ye'de sanayii baltalıyan bir ceryan olmuştur. 
Bu her devrede böyle olmuştur. Az veya çok. 
Biz ithalâtçıyı sanayie yöneltmek için cazip bir 
yol bulmak ve bir taraftan da malî tedbirler al
mak zorundayız. Nitekim meyil icabı sanayileş
mede daha iş yine kamuflaja gitmiş, gerçek sa
nayie değil, çıkardığımız kifayetsiz kanunların, 
Hükümetin tutumundaki gevşek ve kifayetsiz 
davranışlardan istifade ederek montaj sanayii
ne kaymıştır. Montaj talimatnamesini dahi tat
bik etmemiştir. Dolayısiyle yekpare ve mamul 
olarak ithal ettiği herhangi bir maddeyi, maki-
nayı bu defa parçalar haline gotirerek Türki
ye'de gerçek sanayiin doğmasına mâni olmuş
tur. Biz ancak süratle gerçek sanayie, her şeyi 
iptidai maddesini mümkün olan Türkiye'den 
temin edereik Türk malı olarak kurulacak, mal 
istihsal edecek bir sanayie muhtacız. 

3 ncü mühim nokta, esas düğüm noktası bu
dur. Sosyal adalet ilkesi ile yatırım sermayesi 
teşekkülü arasında çelişme vardır. Bütün dün
ya sanayi tarihini, iktisadi kalkınma tarihini 
tetkik edersek iki tabloyla karşılaşırız. Dünya 
milletleri sanayilerini geliştirirken, ya müstem
lekelere sahiolmuş, yani dış memleketleri istis
mar ederek yatırım sermayelerini teşkil etmin, 
Sanayiini kurmuştur. Bu arada da bilhassa Av
rupa ve Amerika'da durum malûm. Üstelik iş-. 
çilerini istismar etmiştir. İşte muhtelif sosya
lizm, mesleklerinin, komünizmin doğmasına da 
bu reaksiyonlar sebebolmuştur, öbür taraftan 
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Japonya gibi, veya müstemlekesi olmıyan diğer 
•milletler başta Almanya'da işçisini ucuz çalış
tırmak suretiyle bunu temin etmiştir. Türkiye'
nin bugün durumu hususidir. Hiçbir milletin 
karşılaşmadığı bir tecrübe ile şimdi Türk Mil
leti karşı karşıyadır. Biz gerek psikolojik du
rumumuz icabı, gerek ananelerimiz icabı, gerek 
rejimimiz icabı sosyal adalet ilkesinden ayrıla
mayız. Sanayileşmeye de mecburuz. Peki şu hal
de nasıl ucuz mal elde edeceğiz, nasıl sermaye 
teşkil edeceğiz? işte Hükümetin, bilhassa Sana
yi Bakanlığının üzerinde ehemmiyetle durması, 
cesaretle durması lâzımgelen düğüm noktası 
budur. Bu nokta halledilmedikçe, bu düğüm çö
zülmedikçe Hükümet sermaye teşekkülü için 
ya sosyal adaleti terke mecbur olacaktır, veya 
sosyal adalete ehemmiyet verilmesinden dol-ıyı 
sanayimiz güdük ve kısır kalmaya mahkûm ola
caktır. Bilhassa ortak pazarla bu şartlar içinde 
rekabete imkân kalmıyacaktır. îşte bir iktisadi 
dehaya ihtiyacımız vardır, ki, bu düğüm nokta
sını bize halletsin. 

Bunun hal çaresi yok değil, vardır. Kendi 
imkânlarımıza etüdedilirse, Türkiye'nin kendi
sine mahsus hasletleri üzerinde durulursa bu 
imkân halledilebilir. Bunun tek çaresi bugün 
Türkiye'nin hususi imkânlarını iyi etüdederek, 
devletin teşvikkâr roller alarak bilhassa halk, 
sermayesinin teşkiline doğru cesurane, hami-
yetperver bir adım atılmasıdır. Halkın milletin, 
millî şuurunu önümüzdeki tehlikeyi bütün küt
leye anlatarak harekete geçirmek lâzımdır. Al
manya'da yani diğer ülkelerde yüzbinlerce te
şekkül edecek, yüzbinler halinde ordular halin
de bir varlık gösteren işçilerimizin orada ka
zandıkları parayı santimine kadar yatırım sa
halarına akıtacak yolu bulmak, fabrikalarda, 
çalışan işçi ve memurlarımızın, hattâ umumiyet
le diğer memurları dahi bu sahaya heveslendi
recek şekilde hisse senetlerine garanti vererek 
sermaye teşkiline imkân bulmak, ayrıca diğer 
maliyeti düşürücü tedbirler almak yolu ile biz 
sanayiimizde yatırım sermayesini teşkil edebili
riz, Bugün halledilmediği müddetçe bütün kal
kınma edebiyatından ibaret kalır. Ne yazık 
sosyal adalet ilkesi de edebiyattan ibaret Kalır. 
Çünkü kazanamıyan bir sanayii kazanamıyan 
bir devlet, kazanamıyan, geliri olmıyan bir mil
let sosyal adaleti ne ile tahakkuk ettirecektir? 

4 ncü bir nokta daha ilâve etmek lâzım bu-
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na. Kalkman memleketlerde yatırım mallarıı.a 
ihtiyaç çoğalıyor. Biliyorsunuz, makinalara ih
tiyaç çoğalıyor. Biz şimdi -bir fasit daireye doğ
ru gitmekteyiz. O da şudur; devlet elektrifi
kasyon işini e'le almıştır. Bunun faraza bir gaye
si vardır. Hatırımda kaldığına göre, 50 milyon 
liralık bir tablosu vardır. Memleketin bir mu
habere işi vardır. Telefonları, diğer muhabere 
makinaları 'mütemadiyen ithal olunmaktadır. 
Diğer kalkınma sahalarında keza mallar ithal 
olunmaktadır. Zirai kalkınma vardır. Buna 
ait ilâç, alet, vesaire ithal olunmaktadır. Şu 
halde kalkınmamızı yaptıkça, plân tahakkuk 
ettikçe ithalâtımız artacaktır, millî gelir artsa 
dahi, o millî gelir memlekette kalmıyaeak, it
halâta karşılık dışarıya gidecektir. Yani, mem
lekette sanayi olduğu halde, çalışan olduğu hal
de, istihsal olduğu halde, fakirlik devam ede
cektir. Bu noktayı da çözmek zamanı gelmiştir. 
Bunun ela çözülüş şekli süratle bütün imkânla
rı kullanarak 3*atırım mallarına, döviz tasarrufu 

için büyük fırsat vermek ve buna ait yatırım mal
larını sanayie teşvik etmek suretiyle olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Çetin, bir dakikanız 
kalmıştır. 

ALÂEDDtN ÇETİN (Devamla) — Bitiriyo
rum, efendim, 

En son olarak bir iki noktayı hatırlatryo-
rum, Enerji Bakanlığiyle alâkalı. Bugün bü
yük bir şans olarak bütün köylerimize 8 - 10 li
raya kadar likit gafları gönderilmesi imkânı
na sahibiz. Hem bu suretle büyük bir iş sahası 
teşekkül edecek, hem köylümü yakıt derdinden 
•kurtulacak, ve hem de ormanlarımız' kurtula
cak. Bugün bir evde bir - birhuçuk ay yanan 
ipra gazın tüpleri 25 liraya satılmaktadır. Bu 
10 liraya indiği zaman itimat buyurun, köylü
nün çoğu dahi bunu kullanacaktır. Bu gazlar 
havaya giderken, Devlet neden bunu organize 
edipte 40 bin köyüne kadar götürmek için ça
re aramaz. Bir tüp dâvası vardı. Şimdi Kara
bük Demir Çelik Fabrikasında kurulmuştur, 
bir tüp sanayii de kurmak mümkün olduğu hal
de, bu nokta üzerinde bilhassa durulmasını ve 
•bize gerekli bilginin verilmesini rica ederini. 
Ne zaman havaya uçan gazların köylere gönde
rildiğini ve köylünün sefaletten kurtulduğunu 
ve ne zaman yakılan gübrelerin tarlalara atıldı
ğını görüreceğiz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. Yoklar. Sayan 

Ömer Ucuzal. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş 

kan. Sayın Senatör arkadaşlarım, Sanayi Ba
kanlığının 19G3 yılı bütçe kanun tasarısı üze
rinde kanuşan grup sözcüsü arkadaşımızın fi
kirlerine, tenkidlerine aynen iştirakle bendeniz 
bir hususa da şahsan temas etmok isterim. 

İktisadi hayatımızda büyük yeri bulunan ve 
muvaffak olmuş Şeker Fabrikaları Anonim Şir
ketinin pancar müstahsil vatandaşla olan müna
sebetini biraz olsun huzurunuzda arz etmeyi uy
gun buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, şeker fabrikaları 
malûm olduğu üzere pancar müstahsıllariyle biı 
mukavele yapmaktadır. Yapılan bu mukaveleye 
göre, müstahsil muayyen bir dönüm tarlasına 
pancar ekecek, buna mukabil de Şeker Şirketi 
istihsal edilecek pancarın bedelinin muayyen bir 
kısmını, aşağı - yukarı dönüm başına % 5 bir 
bedeli Mayıs ay:nda ve % 5 ini Haziranda, ba
kiye kalan alacağının tamamını da, pancarı tes
lim etmesine mukabil Şeker Şirketi müstahsilin 
alacağını tamamen ödiyecektir. Bugüne kadar 
tutulan yolda görüyoıuz ki, Mayıs ayında ve
rilmesi lâzınıgelen avans Haziran veya Temmuz, 
Haziran ayında verilmesi lâzımgelen avans da 
Ağus'tos ayma intiıkal ettirilmektedir. Böylece, 
müstahsil güç durumu düşürülmekte, ekmiş o1- ı 
duğu pancarı vaktinde yetiştirip fazla mahsûl | 
almak üzere ya elindeki menkul malları ucuz 
fiyatla elinden çıkarmak yoluna gitmekte ve
yahut da fazla faizle borç temin etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu durum karşı
sında pancar müstahsili sıkıntıya düşmekte ve 
aldığı borçlara da Kasım ayı itibariyle vâde tâ
yin etmekte, .böylece Kasım ayında da bakiye 
alacağını alamama imkânsızlığıyle karşılaştığı 
takdirde müstahsil tamamen güç durumda kal
maktadır. Nitekim bugün teslim ettiği panca
rın, müstahs 1 arıca.k yüzde 20 sini alabilmiş, ba
kiye yüzde 80 n ;ni de ne zaman alacağı meçhul 
durumdadır. BVm, Şeker Fabrikaları Umum 
Müdürlüğü teşkilâtına bir diyeceğimiz yoiktur. 
Arz ettiğim husus bir malî mevzu olup bu da 
Sayın Sanayi Bakanlığı ile Maliye Bakanlığını 
alâkadar eder. 

Aziz arkadaşlarım, müstahsili korumak mec
buriyetindeyiz. Çünkü şeker memleketin ihtiya- | 
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emi karşıladığı gibi, ayrıca memleketimize bü
yük döviz temin eden bir kaynaktır. Müstahsil 
asi nda zaten fakirdir. Bir de, pancar istihsali 
sayeainde böyle mağdur duruma düşerse; önü
müzdeki yıllarda istihsal nispeti de düşer. 

Bu gün bütçede iftiharla görüyoruz ki, 19G3 
yılında 470 bin ton olan şeker istihsali 700 bin 
tona kadar çıkmış bulunmaktadır. 

Bütün arzumuz bunun milyonlarca tonu aş
malıdır. Yalnız bunu temin etmek irin de Hü
kümetin, bilhassa fakir olan müstahsil çifçinin 
vaktinde anvansını temin edip ve vaktinde tes
lim ettiği pancar bedellerini öderse bu yoldaki 
'nkişaflar daha faz1 a olacaktır. 

Bir hususa daha temas ederek huzurunuz
dan ayrılacağım, aziz arkadaşlarım; bu da Ge
nel Müdürlüğü alâkadar eder. Pancar müstah
silinin kurmuş olduğu Pancar Ekisileri Koope
ratifini, mahalli fabrikalarda bulunan çalışkan, 
vazifesini seven, muktedir arkadaşlardan bir 
kısmımı ele geçirmeik pahasına tertemiz vazife
sini gölgelemektedirler. Sayın Genel Müdürlü
ğün bu hususta nazarı dikkatlerini celbeder, hu
zurunuzdan ayrılırken, hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BALKAN — Söz alan arkadaşlarımızın ko
nuşmaları bitmiştir. 

Saym Bakan, buvtırrn. 
Sayın Erten söze başlamadan evvel Senato 

Umumi Heyetinin Bakanların konuşmalarını bir 
saatle teıhdidettiğini arz edıerim. Bu konuşma 
tahdidinden sorular hariçtir. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Sayın Başkan Sayın 
Senatörler, Başkanımızın ihtarına uyarak bir 
saatlik vaktimin yarım saatini genel bilgiler ver
mekle, diğer geri kalan yarım saatini de sözcü 
ankadaşılarımızın sordukları suıallere cevap arz 
etmeye çalışacağım. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi ile Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesinde 
gerek sözcü arkadaşlarımı gerekse kendi adlarına 
söz alan arkadaşlarımızın hakikaten olumlu ve 
bize ışık tutucu konuşmalarından dolayı sözlerime 
başlarken memnuniyet ve teşekkürlerimi arz et 
mek isterim. 

Pek muhterem arkadaşlar, bu vesileden isti
fade ederek plânlı devreden bu yana Türk ekono
misindeki gelişmeleri ve bunun içindeki sanayi: 

— 948 — 



C- Senatosu B : 33 
mizin durumunu kısaca arz etmeye çalışacağı m. 
Bunu yapaıbiimek için bildiğiniz bazı gerçekler' 
kısaca hatırlatmakta fayda mülâhaza ediyorum 

1962 yılında kalkınma plânımız hazırlanırken, 
hedef, 1962 yılı gayri safi millî hasıla 52 milyar 
700 milyon T.L. hesaplanarak yüzde yedi kalkın
ma hızı ile 15 yıllık bir perspektif içerisinde 145 
milyar 300 milyon Türk liraya çıkmış olacak ve 
bu % 175 bir artışı ifade edecektir. 1 790 Tl 
olan fert başına gelir 1967 yılında 2 190 ve 1977 

de 3 200 Tl. na yükselmiş olacaktır. Halen Zira-
atte mevcut gizli işsizlikle birlikte, nüfusun % 3 
artışı sebebi ile 15 yıllık devrede 7,5 milyon ki
şiye yeniden iş bulma zorunluğu mevcudolup, 
yapılan yatırım hacmına göre 6,8 milyon kişiye 
iş sağlanabilecektir. 

Gayrisâfi millî hasılada yatırımlar oranının 
1962 de % 16,3 ten 1967 de % 19,4 e çıkarıl
ması öngörülmüştür. Plân dönemi sonunda sa-
nayi dalında çalışan nüfus % 9,8 den % 15,6 
ya yükseltilmektedir. Bu hedeflere ulaşabilmek 
için ilk 5 Yıllık Plân devresinde 59 milyar 300 
milyon liralık yatırım yapılması öngörülmüş
tür. 

Bu plânla takibetmiş olduğumuz politika 
açık bir şekilde tesbit edilmiş olduğu halde, dai 
ma tartışma konusu edilmek istenmektedir. Ta-
kibedilen ekonomik politika Atatürk'ün Türk 
ulusuna en isabetli yol olarak çizdiği yönde per 
çinlenmiştir. 5 Yılhk Kalkınma Plânında yer 
alan karma ekonomi sistemi bu politikanın ger
çek bir ifadesidir. Bu sistem Devlet ve özel te
şebbüs kesimlerinin yan yana bulunduğu, ferdin 
kazanç hissini kamçıladığı yaratıcı güç ile Dev 
letin, kişinin ulaşamadığı alanlarda maddi gücü 
ve öncülük kudretinin birleşmesinden doğan rea
list, birbirini tamamhyan ortak bir potansiyelin 
ifadesidir. Az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtu
labilmek için ekonomik alanda Devletin gücü ile 
ferdin gücünü birleştiren, millî gücü bu hedefe 
doğru seferber eden, doktiriner tartışmaların dı
şında Türk Va<'janmı>n gerçeklerinden doğan bir 
görüşün ifadesidir. Ekonomik ve so?yal hedefler, 
kamu kesiminin ve özel kesimin gelişmeleri ko
nusunda her hangi bir peşin hükümle bağlı ol
maksızın politik, sosyal düzenin ve ekonomik 
kaynakların sağladığı imkânlara göre tesbit edil
miştir. Kalkınma politikasının ana ilkesi hürri
yet düzeni içinde % 7 lik dengeli büyüme hızı
nı ve bunun gerektirdiği fedakârlıklar sonunda 
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meydana gelecek nimetlerin âdil bir şekilde da
ğılımını sağlamaktır. Bu politikanın tesbitindj 
Devlet ve öz^l teşebbüs kesimleri birbirinden ay
rı ve menfaatleri birbiri ile çelişen iki parça ola
rak değil, bir bütünün birbirini tamamhyan iki 
unsuru kabul edilmiştir. Böyle bir sistemde Dev
lete ve özel sektöre düşen görevler vardır. Eko 
nomik kalkınma, yurdun sosyal ve ekonomik dü
zeninde değ'şmeleri gerektiren sosyal bir olay
dır. Bunun için Devlet otoritesinin müdahalesi 
ile huzur ve istikrarın sağlanması, sosyal ada 
lete dayanan bir gelir dağılımı, dengeli bir üre
tim bünyesi temini gerçekleştirilmelidir, iktisadi 
kalkınmanın gerçekleşmesi için yatırımların hız
landırılması, bunun yanı sıra ekonominin bün 
yesinde ve metotlarında bâzı temel değişiklikle
rin meydana getirilmesi gereklidir. Faaliyetleri
ni piyasa şartlarına göre ayarlıyan özel müteşeb
bisin bunları tek basma gerçekleştirmesi düşü 
nülemez. Az gelişmiş, durgun, enfilâsyonla tah 
ribedilmiş bir ekonomik düzenden ileri, dinamik 
ve istikrarlı bir bünyeye geçiş için Devlet otori
tesinin sistematik ve rasyonel tetbirler alması ge 
rekmektedir. Nitekim Türkiye'nin ilkel bir eko
nomik düzenden daha ileri bir üretim sistemine 
geçmesi Devlet yatırımları ve Kamu İktisadi Te
şebbüslerinin faaliyetleri ile mümkün olmuştur. 

Sümerbank olmasaydı bugün başarılı olar. 
özel sektör taksril sanayii doğamazdı. Karabük 
Demir - Çelik işletmeleri olmasaydı bir Ereğli 
Demir - Çelik işletmesinden bahsedilemezdi. 

SEKA olmasydı Türkiye'de bir kâğıt sanayi' 
hayal olurdu. Etibank olmasaydı bugün bakır, 
kömür, ferrokrom, elektrik araçları sanayii se-
"ap olurdu. Kayseri'deki askerî fabrikalar olma
daydı bugün ağır sanayie doğru başarı ile emek
lemekte olan iftihar ettiğimiz bir Kayseri küçük 
;anayiinden bahsolmazdı. Kurulan her devlet 
rektörünün etrafında başarılı özel sektör sanayii 
lalları süratle doğmakta ve gelişmektedir. Bu 
sebeple Devlet ve özel sektör alanlarını kesin 
hatlarla sınırlandırmak her zaman, her devirde 
münakaşa edilmiş ve edilmektedir. Ama hiçbir 
zaman bu ayırma plânlı bir ekonomide olduğu 
kadar başarılı olamamıştır. Bugün bu alanlar 
yıllık icra plânları ile memleketin gerçeklerine 
3Öre sınırlanmaktadır. 

ileri teknik ve büyük sermaye istiyen yeni 
üretim kollarında teşebbüsler kurmak suretiyle 
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Devletin sanayi alanında gelişmeye öncülük et
mesi gerekir. Kamu ve özel sektör arasındaki iş 
bölümünün tesbitinde doktriner bir tutum değil 
fakat pratik bir görüş hâkim olmuştur. îş bölü
münde esas bu iki sektörün kendine has özellik
leri ve bugünkü ekonomik düzen olmaktadır. Bu 
düzen içinde yapılan ayarlamalar ise plânın eko
nomik ve sosyal hedeflerine göre tâyin edilmek
tedir. Özel sektör yatırımları türlü yollarla teş
vik edilmekte, bunların başında vergi ve kredi 
politikası gelmektedir. Bugün Türk Milletini 
çağdaş uygarlık seviyesine ulaştıracak olan eko
nomik kalkınma bu temeller üzerine bina edil
miş ve gerçekleşmesi için milletçe büyük bir gay
ret içinde bulunuyoruz. Plânlı ekonomi devresi 
içinde Türk ekonomisindeki gelişmeler şöyle ol
muştur : 

5 Yıllık Plâna geçiş devresi, 1962 yılında eko
nomide başlıyan canlılık plânın ilk tatbik yılı 
olan 1963 senesinde daha da hızlanmış ve gayri-
sâfi millî hasıladaki artış % 7,5 olduğu halde 
genel fiyat seviyesinde önemli bir değişme ol
mamıştır. Sınai üretimde ise % 8 bir gelişme 
kaydedilmiştir. (Toptan eşya fiyatları % 4,2 art
mıştır.) Aynı yıl kamu sektöründe % 27,9 ora
nında fazla yatırım yapılmış ve yatırım hedef
leri kamu sektöründe % 91,9 oranında gerçek
leştirilmiştir. özel sektör yatırımları ise tahmin
lerden c/c 30 fazla gerçekleşmiştir. 1964 yılında 
ise ilk 6 aylık devrede ekonomide bir yavaşlama 
müşahede olunmuştur. Bu duraklama kısmen si
yasi ve kısmen ekonomik olayların etkisi ile eko
nomi de bir talep yetersizliği bulunduğu, bâzı 
sektörlerin üretim artış hızından bir yavaşlama 
olduğu ve bilhassa özel sektörde yatırımların 
azalması şeklinde kendini göstermiştir. Bu dur
gunluğu tesbit eden Hükümet daha Mayıs ayın
da Devlet Plânlama Teşkilâtına durumu incele
terek sebepleri ve alınacak tedbirler üzerinde bir 
rapor hazırlatmış ve Haziran, Temmuz ayların
da Yüksek Plânlamada devamlı yapılan toplantı
larda bu durgunluğu izale için tedbirler alınmış, 
bu tedbirlerin etkisi ile Ağustos sonundan itiba
ren durgunluk izale olunarak ekonomi hızına 
ulaşmış ve bilhassa 1964 ün son aylarında daha 
belirgin bir durum arz etmiştir. Ancak, yılın ilk 
6 ayındaki bu durgunluk tabiatiyle 1964 senesi 
kalkınma hızını etkilemiştir. Henüz elimizde ke
sin neticeler olmamakla beraber 1964 kalkınma 
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hızının % 6 civarında gerçekleşeceği tahmin 
edilmektedir. Ancak, bu durumu telâfi edebil
mek için 1965 yılı icra programında yedek pro
jeler tanzimi sistemi konmuştur. 

1965 yılı programı hazırlanırken Türk ekono
misinin % 7 artışını sağlamak ve böylece 1965 
te gayrisâfi millî hâsılanın 69 milyar 840 milyon 
liraya ulaşması hedef alınmıştır. 1965 yılında 
geniş istihdam imkânları yaratarak açık işsizliği 
yenmek ve tarımdaki gizli işsizliği kısmen sanayi 
alanına çekmek, öngörülmüştür. Bu maksatla 
1965 yılında kamu sektörü ve özel sektör olarak 
12 milyar 700 milyon lira yatırım yapılması he
def alınmıştır. Bu miktarın 7 milyar 700 milyon 
lirası kamu sektörü, 5 milyar lirası özel sektör 
olarak tesbit olunmuştur. Kamu İktisadi Teşeb
büsleri 2 milyar 909 milyon liralık yatırım ya
pacaklardır. Bu suretle yatırımların gayrisâfi 
millî hâsılaya oranı % 18,1 i bulmaktadır. 

özel sektör yatırımları bir önceki yıla na
zaran % 8,7 bir artış kaydetmektedir. Yüksek 
Plânlama müzakereleri sırasında 5 milyar lira
lık yatırımın artırılması bahis konusu olmuştur. 
Ancak Ereğli Demir - Çelik tesisleri için 1963 to 
960 milyon lira, 1964 te 820 milyon lira tfcel 
sektör hanesine girmiştir. Halbuki 1965 te bu 
miktar 70 milyondan ibaret olacaktır. Bu bakım
dan özel sektörün Ereğli Demir - Çelik işletme
lerinden boşalan yeri 'kapatabilmesi ve bu sevi
yeye ulaşabilmesi için her türlü teşvik tedbir
lerinin süratle alınması gerekir. 1035 yılı yatı
rımları içinde imalât sanayiine dü^en kısım 
2 milyar 288 milyon liradır. Bunun 1 milyar 
188 milyon lirası kamu sektörü, 1 milyar 100 mil
yon lirası özel sektör payına düşmektedir. Böy
lece sanayimizin yeri % 18,1 dir. % 7 kalkın
ma hızının gerçekleşmesi geniş çapta imalât 
sanayiimizdeki gelişmeye bağlıdır. Bunun için 
1965 programında: 

a) Millî geliri artn'aeak ve refah seviyesini 
yükseltecek konularda karşılaştırmalı maliyet 
analizlerinin elverişli sonuç verdiği alanlarda 
üretimi geliştirmek, 

b) Yeteri kadar ve istenilen nitelikte yer
lisi yapılan malların üretimini korumak ilke
leri esas alınmıştır. 

İmalât sanayiinin bütün kollarında 1962 den 
bu yana esaslı gelişmeler olmuştur. 1962, 100 ka
bul edilirse bugüne kadar imalât sanayiinin 
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18 kolunda 105 ilâ 305 oranında artış olmuştur. 
imalât sanayiindeki üretim artışı % 49,2 dir. Bu 
koiun 1962 de lüıraç değeri 731 milyon lira iken 
1965 te 1 milyar 46 milyon olarak tahmin olun
maktadır. 

Beş Yıllık ilk plân devresinde sanayi yatırım
ları yekûnu 10 milyar 89 milyon lira olarak 
tesbit edilmiştir. 1962 de % 16,8 olan sanayiinin 
yeri 1967 de % 21,4 olacaktır, 

özetliyerek izahına çalıştığım bu genel kal
kınma politikasının içerisinde verilen hedefle
re ulaşmak için Sanayi Bakanlığının tatbikine 
çalıştığı politika nedir.? 

1. Birçok gerçekler göstermiştir ki Türkiye 
ziraat ekonomisine bağlı bir memleket olmaktan 
çıkarak süratle sanayileşmek mecburiyetindedir. 
Bilhassa ziraatte mevcut gizli ve şehirlerdeki açık 
işsizliğin önlenmesi % 3 artan nüfus işgücü sağ
lanması ancak sanayileşmekle mümkündür. Bu 
sebeple Sanayi Bakanlığı bu alanda kendine dü
şen payı süratle yerine' getirmek durumunda 
olup ve plân tarafından en ağır vazife ile görev
lendirilmiştir. 

2. Sınai gelişme politikamızın ana ilkeleri 
şunlardır : 

a) Her malı memleket içinde imal etmek 
gaye değildir. 

b) Millî geliri artıracak, refah seviyesini 
yükseltecek konularda mukayeseli maliyet ana-
lizelerinin elverişli göründüğü alanlarda, sınai 
imalâtı geliştirme yoluna gidilecektir. 

İlk maddesi yerli olan veya ham maddesi dı
şardan gelmekle beraber nihai mamulün dâhil
den tedariki ciddî döviz tasarrufu sağlıyan sa
nayi kollarının kurulup üretime geçmesi ve bu 
arada istihsal maddelerinin Türkiye'de imali 
önceliği haizdir. 

c) Bâzı sanayi kollarındaki fazla kapasite
nin tam istihdam ve ihracat imkânları yarat
ma anlayışı içinde kullanılması çarelerine baş
vurulmaktadır. 

d) Yeni fazla kapasiteler yaratılmaması 
için gerekli her türlü tedbirler alınmakta olup 
iş program kurulları, özel ve resmî sektörlerde 
koordinasyon üniteleri kurulması tedbirleri bu 
cümledendir. 

e) Yeni kurulan bâzı sanayi kollarında be
lirli bir öğrenme devresi için veya talep seviye
sine bağlı olarak başlangıçta bir süre için hima-
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ye yolu ile milletlerarası fiyatlarla mukayese 
edilebilir, fiyatlara gelinebileceği kabul edilmiş
tik 

Gümrük tarifemizin yeniden bu anlayışla ıs
lahı, dış ticaret rejimimizde uygulanmakta olan 
ithalât tahdidi tedbirleri, terbiyevi teşvik ted
birleri içinde uygulanmaktadır. 

f) İthalât politikasının, sanayii koruma 
tedbirleri ile bunların uygulama oranlarının 
kalkınma hedeflerine uygun olarak tesbt edil
mesi ve yerli sanayi mamullerinin ithal ma
mullerine göre elverişsiz durumda bırakan ida
ri ve hukukî aksaklıkların kaldırılması öngö
rülmüştür. 

g) Yeteri kadar ve istenilen nitelikte yer
lisi yapılan malların ithalâtının koruma hedef
lerine uygun şekilde denetlenmesine ya da ta-
mamiyle menedilmesine gidilmektedir. 

Dış ticaret rejimi içinde uygulanan tahdit 
tedbirleri sanayi ikamesi prensibi anlayışı için
de yıldan yıla daha mükemmel hale getiril
mektedir. 

h) Yerli mamuller fiyatlarının, dünya 
fiyatlarının çok üstünde teşekkülünü önlemek 
ve milletlerarası rekabetlere alıştırmak için 
uygun süreler sonunda denetlemeli rekabet 
malları ithaline gidilmesi esası kabul edilmiş
tir. 

Halen uygulanmakta olan dış ticaret reji
mimizde terbiye kotaları niteliğinde bu maksat 
için döviz tahsisi kalemlerine yer verilmekte
dir. İhraeedilen sınai mamullerimize dış pa
zarlarda rekabet gücü kazandırmak amacı ile 
bunların maliyetlerine teressübetmiş vasıtalı 
vergiler ihraç ânında iade edilmektedir. 

İkinci el sanayiin ilk maddesini teşkil eden 
ve istihsali Devlet elinde bulunan madde ve 
enerjinin, nihai mamullerin dış pazarlarda re
kabetini mümkün kılacak bir maliyete kavuş
ması amacı ile, ucuza verilmesi çareleri üze
rinde dikkatle durulmaktadır. 

i) İnhisarı durumlar yüzünden fiyat bün
yesinin bozulmasına ve bâzı ellerde aşırı kâr
ların toplanmasına engel olacak tedbirler alı
nacaktır. Bıı mevzuda terbiyevî kota ihdas
ları ile beraber 3003 sayılı Kanunun Sanayi 
Bakanlığına verdiği fiyat tesbiti yetkisi de 
kullanılmaktadır. Bu maksatla bâzı ahvalde 
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rakip müesseseler kuruluşu da yerli ve yaban- J 
cı teşebbüs olarak teşvik edilmektedir.» 

Bu amaçlara ulaşabilmek için bâ ı tedbi le 
rin süratle almmas. ge eknvktejir. 

1. Sanayiin gelişmesini birleşme ve bü
yümesini sağlamak üzere ağır s a a y i iç'n s a n ^ i 
!bö>lgeleri ve küçük sanayi iç'n d'ele? ve çar
şılar kuralması p l ânVmak t ı ve teş/'k oun-
maktadır. Bu mak atla 1 61 y 'm la bilteeye 
konan 10 milyon lira t sbidolunan pren ipbre 
göre tevzi edilmiş ve bu arada Gaziamt p ran yi 
sitesi inşaatı örnek olarak a'ınmık s ı r tiy e 
bu konuda A Î D v e O E C D Bi 'e mi 3 M İ 
letler Teşkilâtlarının da iştiraki sağlanrrak G -
ziantep pilot -'bölge olarak ele alınmıştır. 1965 
bütçesine siteler iç'n 15 m'lyoı büyük sana i 
bölgeleri için ise ilk defa 8 milyoı İ r a konmuş
tur. 

2. Bugün mevcut san~y'imiz"n b*yü'ı bir 
hastalığı vardır. Türkiye'de ser r ay 1 p 'y s sı ve 
sanayie uzun vadeli yatırım kredi e i v.ren b n- | 
kalar olmadığı için kurulluş hastalıldariyle ma
lûldür, kısa vadeli yüksek faiz'i kreliler yatırım 
kredisi olarak kullanılmakta b ı sebe le 1 ur -
luşta maliyet unsuruna tesir etmek e i .*. Bu sc-
bopLoi'ie sanayiin orta ve uzun vadeli kredi
lerini sağlamak gerekmekte olup sermaye ptvara-
sı da kur lmaktadır. Bu m k atla Sı a' Ka k n 
ma Bankasının kaynakları takviye elilme te 
Sınai Yatırım Bankasının iyi çalınmasını sağk-
yacak tedbirler üzerinde durulmaktadır. B mu 1 
yanında bi haspa ?z gel'şıriş bö gele^dck' aıay' i 
finanse edecek elan özel sek'ör y ti im bank's 
tasarısı B. M. M. ne sevk ed'lm'ş ir. Sana ic'y^ 
ucuz faizli reeskont k edişi s"ğ'ama\ ama ıy'a 
Bakanlar Kurulu karariyle Merkez B nkarın^a 
600 milyon liralık bir foı t3.sis o u n m ş u r . 
Küçük sanayiciye kredi veren H 1': B \nkasm-n 
kaynakları kuvvetlendi' ilm'ş sermayesini 1 1 i i 
artıran Kanun tasarısı Mec1! e s v k olu m r -
tur. Ayrıca işçi sigo- talan kayn°kla' m ' % 10 
nu Sümerbenk e'iyle sana ic ve ve ime i hak 
kındaki kanun tasarısı ÇaVma Ba ' a ı7ığı ^a 
hazırlanmıştır. Sanayici kr di'erinin f h had
lerinin gözden geçirilrrcsi 1965 icra p ogramma 
konan tedbirler araş rdad r. 

3. Hızlı amortisman ve yat ı r m in'irimi 
sağlanması da bu tedbirler c'im ,cs'n7en ir 

4. Plânda yerini a1 an rz g^"iş niş bö lV -
rin kalkındırılması ve sanayiin yurt iç m d-3.:-
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geli bir suretle dağdm^sı üzerinde dur fan ko
nulardandır. Bu hususta hazır'anan rap r ö il
imizdeki günlerde Yüksek P â lamada mü a-
kere olunacaktır. 

5. Sanayi sektörümüzün bir ç k ir üste ek 
problemlerini halledecek «sanayii ge işt rme 
KaniHiTL* taşan ın ın haızırlıfkkn son safihasraıa 
gelmiştir . 

6. Sanayi Bakanlığının başta g3İeı gör v-
lerindcn birisi de sanayimizi katilliğimiz Or
tak Pazar şartlarına uy.lurm k proYenil i . Bu 
konuda Plânlama dairemizin orga ı'zatörlüğ ünde 
kurulan komisvo~ı çil şmalar.na deva r etmede
dir. 2 nci Beş Yılık Plân h vırYnm s nda b h -e-
sa Ortak Pazarın zoru: lukları k .vvetle ye: ;1-
maktadır. 

7. Sanayi Bakanlığı bugünkü b ' ru 'uş ve 
elemanları itibariyi a bu ağır g'irevVi ifa ede
cek güçten yoksundur. Bu fboş'uğ 1 telâfi âçi ı 
kuruluş kanunu yeniden h^z r l r rm rtır. 

Bakanlar kuruluna sunulmak üze ed'r. 

Bu hazırlıklar cümlesinden olarak Yerli İma
lât TaUmatnamcai Bakanlar Kurulundan çıkmış 
yürürlüğe konmak üzerdi". Smai p1 oj > ve 
mühcndif-Tk hizmetle'i Kanın t T a n ı B k n-
lar Karulu gündemi de lir. S y n s nat ir er 
biraz da Sanayi Bakanlığına bağlı teşekküllerin 
durumundan bahsetmek isterim. 440 sayılı Ka
nuna göre reeorganizasyon çalışmaları devam 
etmekledir. Kuruluşların kanun tasarıları 
hazırlanarak reeorganizasyon komitesine ve
rilmiştir. 

Çimento sanayii. 

1964 yılmda çimento üretimi % 9 artarak 
2 93D 876 tona yükselmiştir. Tüketim % 8.8 
artarak 3 026 168 tona çıkmıştır. 90 867 ten 
çimento ithal edilmiştir. 1964 yılında Niğde 
Çimento Fabrikası ve Adana kâğ't torbası 
fabrikası işletmeye alınmıştır bu iki tesis için 
yapılan mecmu yafrrım 54.4 milyon liradır. 

Yıl içerisinde Söke - Afyon, Gaziantep vo 
Elâzığ fabrikalarının kuru metoda tahvili ay
rıca Elâzığ fabrikasının tevsii. Balıkesir, Ço-
vum ve Afyon fabrikalarında silo ve paketleme 
ilâvesi faaliyetleri elevam etmiş ve bu isler 
için derpiş olunan 65 milyon liralık yat-rım 
t'calize edilmiş ve böylece hedef yüzde yüz ger
çekleşmiştir. 
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Doğu'da kurulması derpiş olunan 2 fabri

kanın yer seçimleri yapılarak 300 bin ton ka
pasiteli Trabzon çimento fabrikası ihale olun
muştur. 75 milyona mal olacaktır. 

Van fabrikası 150 bin ton kapasiteli olup ye
ri temin edilmiş 45 milyon liraya malolacaktır. 

1965 çimento üretim hedefi 3 400 000 ton
dur. Tüketimi karşı] ıyacağı tahmin edilmek
tedir. Çimento sanayiinin 1964 kârı 4 500 000 
liradır. 

1965 yatırımları 45 milyon liradır. 
Karabük - Demir - Çelik : 
1964 yılında yatırımlar 131 milyon sarf 

edilmek suretiyle c/c 70 gerçekleşmiştir. 1965 
yatırım hedefi 1.77 146 000 liradır. 1964 kârı 
34 milyon liradır. 

Yıl içinde mamullerinin satış yekûnu 5C3 
milyon liradır. 

Makina - Kimya Kurumu : 

Yatırımları için 1964 yılında 27.6 milyon 
sarf etmiş, gerçekleşme oranı % 50 nisbetinde 
kalmıştır. 1965 yatırım programı 85,7 milyon 
liradır. Kârı 22 milyon liradır. Satış yekûnu 
380 000 000 liradır. 

1965 programında 534 milyon satış derpiş 
olunmuştur. 

SEKA : 

187 milyon lira değerinde kraft kâğıdı ve 
kraft selülozu fabrikası ile 46 milyon lira de
ğerindeki yarı kimyevî sel Kil öz tesisinin yer 
seçimi ve firmaların tekliflerinin tetkiki uzun 
sürmüş ve Çaycuma olarak yer seçimi tamam
lanmış ve bu ay içinde ihalesi yapılmıştır. Önü
müzdeki günlerde inşaatına başlanacaktır. 

273 milyon lira tutarındaki sülfat sellülözü 
ve yazı - tabı karton tesisi yer seçimi etütleri 
bitmiş Muğla - Dalaman olarak tesbit edilmiş 
olup firmalardan alman tekliflerin tetkikine 
başlanacaktır. 

162 milyon lira tutarındaki Karadeniz böl
gesinde kurularak mihaniki hamur ve gazete 
kâğıdı fabrikasının yer seçimi etütleri uzun 
sürmüş olup mahallinde 5 yerde yapdan tet
kikler sonuçlanmış olup teknik heyet değerlen
dirmelerini yapmakla meşguldür. Bu tesis 
iç.in'lc firma1 ardan teklifler alınmış olup tet
kik1 erine başlanmıştır. 

14 400 değerindeki alüminyum sülfat tesi
sinin yer seçimi etütleri SEKA İdaresince ta-
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marnlanmış ancak M. T. A. nın ham madde 
etütlerinin neticesi beklenmektedir. Bu tesis
lerin hepsi 1965 yılı içinde realize edilerek in
şaatına geçilecektir. SEKA'nın 1965 yatırım 
tutarı 120 milyon liradır. 1964 yılı içinde 35 
milyon lira kâr etmiştir. Ayrıca bir saman 
sellülözü fabrikası kurulması için 1965 yılı içe
risinde etütler yapılacaktır. 

1964 imalâtı 98 552 ton olmuş ve programa 
göre % 106,8 gerçekleşmiştir. 1964 yılında 
318 milyon liralık satış olmuştur. 

Sümerbank : 

1964 yatırımları % 69 olarak gerçekleşmiş
tir. 1964 programı 218 milyon liradır. Satış 
yekûnu 657 milyon lirayı bularak rekor seviye
ye ulaşmıştır. 68 milyon gayrisâfi, 10 milyon 
safi kâr sağlamıştır. 

Ordu Soya Fabrikası önümüzdeki günlerde 
işletmeye açılacaktır. 

Maraş Pamuklu Fabrikası inşaatı bitmiş 
tecrübe işletmesine başlanmıştır. 

Eskişehir Basma Fabrikası inşaat ve mon
tajı bitmiştir. Klima tesisleri tamamlanınca 
Mayıs içerisinde işletmeye açılacaktır. 

Erzincan ve Denizli Tekstil fabrikaları 
tevsii işletmeye açılmıştır. 

İzmir, Nazilli, Kayseri fabrikalarının ısla
hına 1965 içinde devam edilecektir. Adıya
man, Karaman fabrikalarının yatırımlarına 
hız verilmiş 1965 yılı içerisinde hız verilerek 
1966 başında işletmeye geçebilmeleri öngörül
müştür. Nevşehir fabrikasının realizasyonuna 
rantabilite hesapları yeniden etüdedildikten 
sonra 1966 programında hız verilecektir. 

Merinos fabrikasının ve Gemlik Suni İpek 
Fabrikasının esaslı surette tevsi ve ıslahı ele 
alınmıştır. 

Tarsus Mensucat Boyaları Fabrikası 1965 
ortasında tecrübe işletmesine alınacaktır. 

Bandırma'da kurulması kararlaştırılan so
da fabrikasının firma teklifleri tetkik edil
mekte ihale hazırlıkları yapılmaktadır. 

Bolu Formika Fabrikası ihale edilmiş 1965 
yılı sonunda işletmeye alınacakta. 

Filyos ateş tuğlası tevsi projesi üzerinde 
çalışmalar devam etmektedir. 

Konya'da kurulması kararlaştırılan krom 
mağnezit fabrikası için firmalardan teklifler is-
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tenmiştir. Önümüzdeki aylarda ihalesi müm
kün olacaktır. 

Yarımca ve Bozüyük Seramik fabrikaları 
inşaatı devam etmektedir. Sivas Çimento Fab
rikasının kurıı sisteme tahvili ve kapasitesinin 
400 bin tona çıkarılması işi ihale olunmuş ve 
1965 yılı içinde işletmeye alınabilecektir. 

Sünıerbank ayrıca Türkiye'de halıcılığı ge
liştirmek ve ihraç imkânına kavuşturmak için 
geniş bir programla faaliyete geçmiş bulun
maktadır. 

Azot sanayii : 
Yatırım programı 45,5 milyon olup •% 5,7 

ancak gerçekleşebilmiştir. 
Bunun sebebi şudur; 

110 bin ton kapasiteli olan azot sanayiini 
440 bin ton gübre üretecek yeni bir tesis ilâve
si bü suretle kapasitenin 550 bin tona çıkarıl
ması düşünülmüştür. Ancak bu proje ile ilgi
li olan petro kimya tesisi etütlerinin uzaması 
sonucu bu projenin tasdiki ancak Haziran'da 
mümkün olmuş. Firmalara teklif verilmiş, 349 
milyon liralık bu yatırımın teklifleri için fir
malar uzun müddet istemiştir. Teklifler Ocak 
23 te açılmış olup tetkik olunmaktadır. Bu se
beple yatırım gecikmiştir. Önümüzdeki aylar
da ihalesi yapılarak reaksiyona geçilecektir. 

İstihsal : 
Amonyum nitrat 63 487, % 105.8 
Amonyum sülfat 85 913, % 122.7 olmuş el

de stok kalmamıştır. 
1965 yatırım programı 62 277 lira olup ge

cikme müddeti telâfi edilmeye çalışılacaktır. 
Şeker sanayii : 

Şeker Şirketi yatırımları % 79 olarak ger
çekleşmiş olup 1965 yatırım programı 63 563 
bin liradır. Kârı 24 milyon liradır. Bu sen^ 
işlenen pancar yekûnu 4 690 000 ton ve istih
sal edilen şeker 740 bin ton civarındadır. Pan
car fiyatlarına yapmış olduğumuz zamla pan
car bedeli 662 milyon lira tutmakta olup bu
nun 330 milyonu tediye edilmiştir. 'Bakiye 
miktarı Şubat - Mart - Nisan içerisinde tediye 
olunacaktır. 19 milyon dolar tutarında şeker 
ihracedilmiştir. 

Muhterem senatörler hu genel izahatı ver
dikten sonra arkadaşlarımızın konuşmalarında 
sormuş oldukları sorulara genel olarak verdi
ğim izahatlar dışında, bâzı konularda kendilerine 
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tatmin edici cevaplar vermeğe gayret edeceğim. 

Sayın Adalet Partisi Sözcüsü Akyürek, yer 
seçimlerinde politik tesirlerin rol oynadığı ve
yahut da ehliyetsiz elemanlar tarafından yankş 
teşhislerin konulduğunu, misal olarak ta krom 
magnezit tesislerini misal olarak verdiler. Ha
kikaten krom magnezin tesisler'inin ilk olarak 
Filyos'ta kurulması düşünülmekte idi. Ancak 
bilâhara yapılan etütler sonucunda, bilhassa 
hammadde etütleri sonucunda şu neticelere va
rılmıştır. Süımerbaırk Genel Müdürlüğü tarafın
dan Fiılyas'ta yapılması öngörülen krom mag
nezit ateş tuğlası fabrikası için ilk iş olarak dü
şünülen hususlar şunlar olmuştur. 

A) Filyos'un deniz kenarında ve Ankara, 
Karabük, Zonguldak demiryolu güzergâhında 
bulunması; 

B) îmal edilecek mamullerin istihlâk mer
kezlerine yakın bulunması; 

C) Kurulacak olan krom magnezit tesisle
rinin Filyos'ta mevcut tesislerin yanında kurul-
masiyle sosyal ve idari masraflardan tasarruf 
sağlanması; 

Buna göre Filyos'ta 'kurulacak krom mag
nezit tesisleri için lüzumlu hammaddenin hangi 
kaynaktan temin edileceği zikredilmemiş, mem
leketimizde öteden 'beri bilinmekte olan magne
zit yataklarından istifade edeceği düşünülmüş
tür. Yılda 12 bin ton sarfı gereken dolomit ta
şının da Bartın'dan tedariki hesabediimiştir. 
Ancak projede adı geçen magnezit yatakların
dan; 

1. Denizli Issızdere ımagnezitlerinin evsafı
nın matluba tam uygun olmadığı amlaşılmıştır. 

2. Diğer yataklar, Eıfeişehir, Kütahya, Çan
kırı v. s. ve reaervi kâfi yatakların mamleketi-
mizde faaliyette bulunan ecnebi firmalar tara
fından kapatılmış olduğu görülmüş. 

3. Bartın dolomitlerinin hususi şirket ve 
şahısların elinde olduğu tesbit edilmiş ve dola-
yısiyle kurulacak olan tesislerin hammaddesi 
garanti altına alınamamıştır. Bu durum muvace
hesinde tesislerin hammaddesine hâkim olmak 
ve hammadde ihtiyacını uzun seneler garanti 
altına alabilmek gayesiyle önetiitlerde müspet 
netice vermiş olan Konya magnezit sahası Sü-
merbank tarafından devralınmış ve M. T. A. Ens
titüsü tarafından yapılan sondaj ve arama ne
ticeleri bu sahanın Türkiye'nin en büyük ve iyi 
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kaliteli mağnezit rezervleri ihtiva ettiğini mey
dana çıkarmıştır, ilk raporda îkibuçük milyon 
ton, son raporda bu miktarın yedibuçuk ilâ ön 
milyon ton civarında rezervler olduğu tesbit 
olunmuştur. 

öncel'eri bilinmiyen ve Sümerbankm kendi 
malı olan böyle büyük bir ham madde kaynağı
nın tesbitinden sonra tesislerin Filyos veya Kon
ya'da kurulması hususu ele alınmış ve yapılan 
hesap vo mukayeselerden sonra tesislerin Filyos'-
ta kurulmasının rantabl olamıyacağı neticesine 
varılmıştır. 

Yukarda izahat ve mukayeselere göre tesisle
rin Filyos veya Konya'da kurulması için netice 
Konya lehine tecelli etmiştir. Bunun da detay
larım ârz ediyorum. Yapılan hesaplarda yılda 
81 bin ton mağnezit cevherinin nakli ile 12 bin 
ton dolomitin Konya'ya 40 Km. mesafedeki Ka-
rakaya mevkiinde bulunarak Sümerbank tarafın
dan tescil edilmiş olması büyük rol oynamakta
dır. Bu hale göre Filyos'ta kurulacak fabrika 
Konya'da kurulacak fabrikaya nazaran 7 605 073 
Tl. daha pahalı olacak ve sınai mamulün mali
yetinde 238. TL, satış kârı tutarında 7 605 273 
Türk lirası, net kârda 4 943 427 Tl. Konya le
hine bir fark olacaktır. Ayrıca satış rantabilite-
sinde yüzde 14.9, tesis rantabilitesinde yüzde 
11.4 gibi büyük fark görülmektedir. 

işte bu sebeplerden ötürü tesislerin Konya'
da kurulmasına mecburiyet-hâsıl olmuştur. Bu
na mukabil senede 16 500 ton muhtelif cins tuğ
la ve harem yurdun muhtelif istihlâk tesislerine 
nakliye masrafları 656 000 Tl. Filyos lehine. 
Manyas ham maddesinin 11 bin ton fabrikaya 
nakliye masrafı olan 7 695 000 Türk lirası ile 
Manyas lehine tecelli etmektedir. Donamitin Fil
yos'ta, Bartın'da Konya'ya Karakalemden nakli
ye ücretinde 72 bin Türk lirası Konya lehine. 
Mamul sintel mağnezitin ihraç limanlarına nakli
ye masrafı ise 837 bin Türk lirası Filyos lehine
dir. Filyos ve Konya için lehte ve aleyhte olan 
nakliye masrafları toplanırsa 6 274 000 Türk li
ralık bir farkın Konya lehine olduğu görülecek
tir. Bütün bu hususlar belirtilerek Devlet Plân
lama Teşkilâtına sunulan tesislerin Konya'da ku
rulmasını ön gören proje uygun görülmüş ve 
1965 yılı programına dâhil edildiği belirtilmiş
tir. 

Ayrıca detaylı olarak geniş hesapları mevcut
tur. Bunları zikrederek zamanınızı almak istemi-
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yoranı. Ama sayın arkadaşıma, bu iddiada olan 
".ayın arkadaşıma bunu aynen takdim edeceğim. 
Buselbeple konuya Krom ve Mağnozit Fabrikası
nın Konya'da seçilmiş olması hiçbir politik sobe-
•bo, her hangi bir :ba«lka 9c6:ıbe dayanmamaktadır. 
Tamamen teknik elemanların vermiş oldukları 
rapora dayanan ve ona göre tercih edilen bir hu-
suo olmaktadır. Van'da kurulacak çimento fab
rikası için yine misal olarak verdiler, bunun da 
uzun münakaşaları olmuş, doğuda çimento sana
yiimiz mevcut çimento istihlâk durumu nazara 
alınarak esasında boşluk olan bu sahada üç fab
rika kurulması öteden beri düşünülmektedir. Ve 
ilk nazarda düşüncelerin birisi Doğu - Karade
niz bölgesi, ikincisi Aşkale - Kars hattı, üçüncü
sü Tatvan - Van olarak önprojelerde tesbit edil
miştir. Sivas Çimento Fabrikasının 400 000 tona 
tevsii üzerine Aşkale - Kars hattı Erzurum böl
gesinin bu istihsal sahasının tesiri altında olaca
ğı düşünülerek bir müddet için tehiri uygun gö
rülmüştür. Diğer yapılan etütler neticesinde 
Doğu - Karadeniz^de düşünülen Fabrika Trab
zon'da tesbit edilerek, demin de arz ettiğim gibi, 
ihalesi yapılmış bulunmaktadır. Van veya Tat
van üzerinde, başka bir yerde değil, tamamen 
çimento sanayii Tatvan veya Van olarak tesbit 
edilmiş, ikisinin birbirine lehte olan hususları 
tebarüz ettirilmiştir. 25 Mayıs tarihinde Yüksek 
Plânlamada yapılan müzakereler sonucunda bu 
fabrikanın Tatvan'da değil, Van'da kurulması 
kararlaştırılmıştır. Bilhassa birçok faktörlerin 
yanında önümüzdeki yıllarda Çimento ihracede-
cek bir memleket haline geleceğimiz nazara alı
narak bilhassa ihraç sahalarımız olarak Iran dü
şünüldüğü için bu fabrikadan bir miktar da 
iran'a ihracı düşünülmek suretiyle tercih fak
törlerinden teknik olarak şöyle ele alınmıştır. 

A) Enerjinin, Engili üzerinde kurulacak 
hidro - elektrik santralinden temin edilmesinin, 
tesis ve sınai maliyet üzerine yapacağı musibet 
tesir. 

B) Trass, tüf, bins kumu gibi çimento ma
liyetini düşürecek volkanik mahsullere sahibol-
ması, 

C) icabında teknolojik yakıt olarak kullanı
labilecek linyit yataklarına malik olması, 

D) Hafif inşaat malzemesi sanayiin kurula
bilmesi imkanlarına haiz bulunması. 

E) Kara ve demiryolu itibariyle Güney -
Batı iran'ı hinterlandı içine alması dolayısiyle 
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icabında İran'a kolaylıkla çimento sevk edecek 
merkez halinde bulunması. 

G) Genel olarak Van gölünün Doğusundaki 
iklimin Batıya nazaran daha mülayim olması. 

F) Van ve havalisinin sosyal ekonomik ve 
kültürel bakımdan kalkındırılmasında politik 
zaruret. 

H) Bitlis, Siirt ve Muş illeri üzerinde bir 
misli tevsi ve kuru sisteme tahvili dolayısiyle ka
pasitesi iki yüz bin tona çıkarılmakta bulunan 
Elâzığ Fabrikasının tesirleri. 

î ) Bitlis ve Siirt'teki çimento talep projek
siyonun fazla taşıma gideri olmadan Van Fab
rikasından karşılanabilmesi imkânları gibi fak
törler nazarı itibara alınarak bilhassa ihraç duru
mu da düşünülmek suretiyle Van olarak tercih 
edilmiştir. 

Filint taşı mevzuuna gerek ben, gerekse bura
da bulunan daire başındaki arkadaşlarım ilk defa 
muttali olduk. Burada ilk bilgilere göre bunun 
seramik sanayiinde kullanılmakta olduğu ve bil
hassa toprak işliyen tesislerde üğütücü olarak kul
lanılan sert ve yuvarlak taşların bulunduğu mem
leketimizde kullanılış yeri mahdudolup yılda yir
mi ton kadar ihtiyacımız olduğu hesaplanmıştır. 
Bu yüzden madenciler ocak açıp bunun istihsali
ne yönelmiyor. İstihsal düzensiz olduğundan bâ
zı firmalar bu taş, ihtiyacını ithal yolu ile karşı
lamaktadır. Çanakkale Seramik Fabrikası su ya
taklarından toplattığı taşları kullanmak yoluna 
girmiştir. Yerli istihsal veya ikâme maddesi üze
rinde durulmaktadır, ille aldığım bilgi budur. An
cak buradaki sözlerim üzerine meselenin üzerinde 
duracağım. Sümerbankın çok Devletçi bir görüşle 
hareket ettiği ve bâzı şevlerinin özel sektöre devrc-
dilmemesi konusu üzerinde durdular. Bilâkis Sü
merbankta birçok sanayi kollarında, özel sektör 
sanavi kollarında Sümerbanka devredilmesi için 
o kadar cok talepler olmaktadır ki, hakikaten bun- | 
lara mukavemet etmekte güçlük çektiğimi ifade i 
etmek isterim. Bunun karşılığında özel sektör ta
rafından devralınmak için her han "i bir teşebbüs 
vâki olmamıştır. Kaldı ki, muhtelif, yani birbi- I 
rine benziyen, meselâ çimento sanayiinin aynı za
manda Sümerbankta olması. Halbuki bir çimento 
sanayiimizin mevcut bulunması. Bunlar reorga
nizasyon komitesindedir, 440 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş olan reorganizasyon komitesinde tetkik 
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edilmekte ve bu İktisadi Devlet Teşekküllerinden 
birbirine benziyen kolların hagi sanayi kolu üze
rinde toplanması için tetkikler yapılmaktadır. Bu 
komisyonun çalışması hakikaten uzun sürmekte
dir. Ama, hakikaten geniş işlerle mahmul bulun
maktadır. Bir taraftan reorganizasyon çalışma
ları, bir taraftan bütün iktisadi teşekküllerin ha
zırladığı kanun tasarıları bu komisvonda 
tetkik edilmektedir. Bir taraftan bu kanım 
tasarıları tetkik edilirken hangi kuruluşla
rı, hangi tkt.'sadi Devlet Teşekkülleri için
de toplanması gibi geniş tetkikler yapıl
maktadır. Meselâ bu arada Sivas Çimento 
Fabrikasının Sümerbanktan alınması Ç*mento 
Sanayiine bağlanması g'bi birçok mevzular bu ko
misyonun çalışma konuları içerisinde bulunmak
ta ve bu çalışmalara devam olunmaktadır. Sayın 
Karavelioğlu diğer birçok hususlar hakkında ar
kadaşımız gerek müesseselere gerekse Bakanlık 
teşkilâtına teşekkür ettiler, bundan dolayı ben de 
kendilerine teşekkürlerimi arz ederim. 

Savın Karavelioğlu arkadaş'mız hakikaten 
önemli noktalara dokundular. Bu dokundukları 
noktaların birçoklarına umumi konusmnm arasın
da cevap verdiğimi zannediyorum. Yatırımların 
gecikmesi sebepleri finansman zorluklarından zi-
vadc, bir finansman mevzuu olmamıştır. Ama, 
demin İktisadi Devlet Teşekkülleri hakkındaki 
izahatım sırasında arz etmiş olduğum gibi, bâ
zı sebepler bunların uzamasına yol açmıştır. Mi
sal olarak, en büyük yatırım olan Azot Sanaviini 
ele alırsak, bunun amonyağının verilmesi bir ara 
Petro - Kimva konusunda bir yabancı firmanın 
National Diestillers ve Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının iki projesi bakanlığımızda kurulan 
bir komisyonda uzunboylu tetkik edildi. National 
Diestillers projesinde amonyağın tamamen Azot 
Sanayiine yani petro - kimyava verilmesi düşü
nülmekte idi. Fakat bu düşünüldüğü iein bir tür
lü Azot Sanayii bir karar vermeden Azot Sanayii 
projesi hakkında bu kararı vermek durumun la ol
mazdık. Petro - Pimya geniş bir mevzu olduğu 
için uzunboylu etüdler yapıldı. En sonunda Tür
kiye Petrolleri A. O. projesi tercih edildiği için 
mesele ortadan kalkmış oldu. Bu karar verilir 
verilmez de Azot Sanayii projesi Sanayi Bakanlı
ğı tarafından Haziran ayı içerisinde tasdik edildi. 
Bu gecikme zaruri idi, ve tetkik neticesinde ol
muştur. Haziranda tasdik edilir edilmez müessese-
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miz süratle bunu gerçekleştirmek için harekete 
geçmiştir. 

Demin de arz ettiğim gibi teklifleri tetkik du
rumundadır. O bakımdan şimdi zamanınızı al
mamak için her gecikme sebeplerini ayrı ayrı 
izah etmiyorum. SEKA'da aynı durum olmuş
tur. Büyük projelerdir, yer seçimleri zor olmuş
tur. Firma seçimlerinde mevzu çok uzamıştır. 
Keza bunlar içinde bfı-n sektörlerde plâna gir
diği halde özel sektör tarafından yap İması gi
bi meseleler ortaya çıkmıştır. Bir müddet özel 
sektörün yapması düşünülerek tehir edilen hal
ler olmuştur. Makine - Kimya Endüstrisündc 
lOİ'duğıı gibi. Karabük Demir Çelikte cürufla çi
mento tesisi programa .girmiştir. Fakat cüru
fun Ereğli Demir Çelikten veya Karabük Demir 
Çelikten alınması bahis konusu olmuştur. Çi
mento sanayimizce nereden ucuza alınacağı üze
rinde durulmuştur. Uzun vadeli bir program 
ve mukavele yapılamadığı için çimento sanayii 
ile Karabük müessesi arasında, Karabük mües
sesemiz 14 milyon lira tutarında olan bu te
sisi, uzun vadeli mukavele olmayınca yapmaya 
gidememiştir. Bunun gibi tetkik edebildiğimiz 
makûl sebepler bulunmaktadır. Bunları telâfi 
etmek, irnn 1965 yılı içinde gerekli tedbirler alın
maktadır. 

Çimentoya bir zam; Sanayi Bakanlığınca ve
ya Hükümetçe derpiş edilen bir zam bahis ko
nusu değildir. Ancak Çimento, Millî Koruma 
Kanunu kaldırılarak kabul edilmiş olan bir ka
nuna göre tevzii, fiyatlarının tâyini Bakanlar 
Kurulunca va dolav^ivl0 Sn-navi Bakanlığına bı
rakılmıştır. Fakat Yüksek Plânlamada ve plânla
ma dairemizde uzun zamandan beri yapılan etüt
ler, çimentonun serbest bırakılması noktasında 
toplanmıştır. 1963 programında, keza 1964 prog
ramında çimento mevzuunun serbest bırakıl
ması plâna girmiş bulunuyordu. Biz bunun ne 
gibi neticeler tevlidedebilcceğindc Sanayi Ba
kanlığı olarak tereddütler geçirdiğimiz için 
uzun müddet plânın bize vazife olarak yüklediği 
bu işi biz hakikaten ihmal ederek son Kasım 
ayma kadar tatbik etmedik. Fakat Kasım 
ayında 1965 icra programı neşredilir edilmez ic
ra programında mevcudolan bir hükümden is
tifade ederek, serbest bırakıldığı kanaatini ta
şıyarak bâzı müesseseler 140 lira olarak tesbit 
edilmiş olan bu fiyatı 155 lira olarak tesbit 
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etmişler ve Yüksek Plânlama da esasen çimento 
fiyatlarını ve dağıtımını düzenlemek, ve müs
tehlike daha ucuz geçmesini sağlamak bakımın
dan bunlar uzun münakaşa konuları olmuştur. 
Bu karara verilmiş ve iktisadi kurulda da çi
mento fiyatlarının Yüksek Plânlama Kurulun
da verilen karar gereğince ve 1965 icra progra
mı gereğince serbest bırakılması esası kabul 
edilmiş ve bu sistemin tatbik edilmesine baş
lanmıştır. Ancak çimento fiyatlarının yüksel
mesi gibi bir durum karşısında biz bu makaniz-
mayı elimizde tutmaktayız. Yakında gene Ba
kanlığımda bu konuda bir toplantı olacaktır. 
Bunu her zaman müstehlikin lehine olarak ve 
her hangi bir süpekülâsyona meydan vermiye-
cek şekilde tanzim etmeye kararlıyız. Eğer 
aksi'bir husus vâridolursa, yine kanundaki yet
kimizi kullanmak suretiyle çimento fiyatlarının 
tesbitini tahditli olarak tanzim etmek yoluna 
gitmeyi esasen bu karar , verilirken düşünmüş 
bulunuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 5 dakikanız var, 
toparlayın, lütfen. 

SANAYİ BAKANI MUAMMEE ERTEN 
(Devamla) — Birçok arkadaşlarımızın sorduk
ları suallere cevap vermek durumunda idim. 
Ama, zamanınızın dar olduğunu, bütçeyi kısa 
bir zamanda yetiştirmek durumunda olduğumuzu 
anlıyorum. Onun için özür dilerim, konuşan 
arkadaşlarımızın birçoklarına cevap vermek du
rumunda olduğum cevapları arz edemiyorum. 
Ama kendilerine ayrıca yazılı olarak takdim 
ederim. 

Saygılarımla. 
SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — Sa

yın Bakanın hazırlamış okluğu konuşma eğer 
tutanağa verilirse bütün arkadaşlar bunu tetkik 
ederler. 

BAŞKAN —• Hazırlanan metin zapta geçiri
lecektir. Vakitten tasarruf için Bakanın sözü 
kesilmiş oluyor. 

Sayın Akyürek, sizin sualiniz ne kadar sü
rer? 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Efen
dim, müsaade ederseniz parti grupu adına da 
sualimiz var birkaç dakika sürer. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar karar alma
mız lâzım. Evvelce alman karar gereğince sa
at 13,00 te ara vermemiz lâzımdı. Saat 14,00 e 
gelmiş vaziyette. 
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Devam edilim mi arkadaşlar? («Devam, de

vam» sesleri) 
Peki devam ediyoruz. 
Buyurun Saym Akyürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Efen
dim, dün de Saym Tarım Bakanından aynı su
ali sormuştum. Zirai aletlerin, malzeme, mü
cadele iilâvları, suni gübre, Zirai Donatım Ku
rumunun vazifeleridir. Burnun ithali hakkında 
.görüş ve kanaatılerimiız nedir? Bu 'bir. 

iki, muhtelif mınt akalarda kurulmasına ka
rar verilen kâğnt fabrika laman, ekonomik du
rumları dolayıstyle meselâ îzmit*te bulunan 
Umum Müdürlüğün ekonomik duruım itibariyle 
istanbul'da olması düşünülmvekte midir? 

Üç; Şe'ker Şirketi senede 120 bin ton şeker 
«melâzı elde 'ekmektedir. Geıçjan seme dünya piya
sasında 45 dalana kadar tonu satılıyordu. Bu 
seneki rekoltenin fazila olması dolayısiyle fi-
yaltlar 15 dolara kadar düşmüştür. Esasen 100 
'kilo Milas 14 kilo et verdiğime göre, şeker 
ıküspesiyle, ki bunu Sayın Şeker Şirketi Umum 
Müdürü İsrail'de görmüşler, 'ben de ıbir vesile 
ile görm'üştfüm, küspe ille karıştırılmak suretiyle 
acaba hayvan yemi ihtiyacı karşılanmak hu
susu düşünülüyor mu? Yem Sanayiimiz geçen 
sene ve evvelki sene 14 bin ton idi, bu sene 
yani 1964 senesinde 30 'bin ton yapmıştır. Bu 
milâsı kıymetlendirmıek suretiyle bunun her 
hailde 100 bin tonun üzıerine çıkarılması mu
hakkaktır. Bunum üzerimde bir koordinasyon 
düşünüyor mu Vekâlet? 

4 IÜCÜ sualim : Ereğli Demir - Çelik fabrika
ları kurullarken senede 20 bin tane (ingot) 
kalıplarını Karabük Demir ve Çelik fabrika-
lıarı yapumak üzere taahhütte bulunmuş. Ereğli 
Demir ve Çelik fabrikaları istetmeye açılaca
ğı sırada Karabük Demir ve Çelik henüz bu 
•kalıpları yapacak dunumda olmadığımdan 'bah-
sile başka yerde yapılması için Ereğli Demir 
ve Çelik başka firmaya müracaat zorunda kal
ırmış, Bunların neden Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikasında yapulmasından vazgeçilmiştir ? 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, zirai âlet, malzeme, 
suni gübre konusundaki teklif edilen kanun 
tasarısı üzerine hakikaten mevzu gerek basın
da, gerek efkârı urmurnıiyede geniş bir müna-
'kaşıa ko'iiiuşu lolmuşilur. Bu konuda esasen ce-
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vap vtrme'k imikânını Omlamıadım. Montaj sa
nayii hakkında da bâzı konuşmalarım -ölâcaiktı. 
Tevzide, dağıtılışta her hanıgi bir fiyat artması, 
suni güibrenin ve sairenin kötü olması gibi du
rumlar var ise, bunlar Hüıküm'eıt elinde bulu
nan kanuni imkânlarla tetiklik edilir, kontrol 
edilir ve önlenmesinle çalışılır. Ancak bunların 
hepsinin tamamen devletleştAriilmesi yoluma gi
dilmesi ve Zirai Donatımı Kurumunda .toplan
ması hem bugün için teknik -bakımdan >güçjtür, 
kabul ettiğiniz sistem dolayısiyle ve kabul edi-
"i;n Montaj Sanayii Talinin'namesi ve saire do-
layı ıs iylevehemde bugün girdiğlaıiz •sistemli' 
alt üst edecek durumdadır. Bunun yanında, 
hesaıpladığumi'za göre, 213 milyon lirta .gibi 'bir 
vengi zdyaınıa da meydan verecek durumdadır. 
Bu bakımdan böyle bir sisteme gidiknesi haıki-
katıen güçtür. Ancak şikâyet konularının tet
kik edilerek:, kontrol slstemûn'ln işletilmesi su
reciyle önlemnıeısini uygun nıüDalâa etmekteyiz. 

KâğJl fabrikalarınım yurdun muıhlıeillf ıböl>-
gederinde kurulması sebebiyle umum müdürlük 
meıike-zinln değiştirilip değigtii'llmıemesi kıonu-
su, nıu'hteLltf: 'Zıamıanlarda bahis konusu ediliyor. 
Umum Müdürlüık de t^.arJbul'a na!kli üzerinde 
durmaktadır*. Fafkat kuruluş itibariyle fabri-
kailanırmzıın büyük bir kısmı İzmit fte ımı&'vcu-
dolduğu, henüz yeni kuruluşları da işıletımeye 
açmadığımıız için1 'fabrikalann büyük bir kıs
mının buLunduğu izmit'te 'kalması Batkanîlığr-
•mızca uygun ıgörülm'üşıbür. ilerisi için diğer 
falbrvkalar işilcilmeye açıldığımda -o zamıan ayrı
ca düşünüleceik bir husus 'olacaktır. 

Şe'ker Şirketinim •melası hayvan yemi olarak 
fcıulilandrrılm'asında çalışmaları mıevcut.-ur. An-
eak bir koordlne çalbjmadsın bahsedildi. Elbette 
bu çalışmalar yapılacaktır, yapılmailıdur, fay
dalı loluır. 

Ereğli Demir - Çelik ille Karabük arasın
daki meseleye ilk defa ınıuıillaıli 'OlluyO'rum. 
Bunu bilâliıara yazılı olarak ara edeyim.. 

BAŞKAN — Sayın Karaıvelioğlu. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

'Sayın Başkan; Saym B'akan:m konuşmasından 
sonra bâzı ihususlaıda .aydınlanmak için .gru-
pum adına söz 'alaeaıktam. Ancak vaıklt •kaıaaın-
malk !bakımımdan bundan sarfınazar ediyorum. 
Birkaç eümle ille görüş'lerlmıi huilâsa ediyorum. 

Bugün artık özeli sektörle Deıvlet sektörü 
arasındaki hudutllar 'bellidir, Çünkü prog-
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rama girmiştir. Çünkü programa girdikten 
ısonra -artuk (bir tereddüt nıevzuulbahsolıma-
flaaik lâzımıdır. Yani 'bu iki sektörün ihu-
duCiları çok da'ha f azil a vuızuıha kavuşıımış (bu-

"luın maktadır. «Bit balkımdan özıeil sektörün, ya
bancı serımayEnim, yatınımları geciktirmesi se-
•bapleri programa ıgjnen 'bir (husus için 'mevzuu-
baıhsoLmaıması :lâz:radıır. Yine programa giren 
bir projeyi .geciktirmesi, yabancı sermayenin 
böyle .geeJktirmesi 'bu meselede ve petrol sana
yiinin kuruluşunda olduğu gibi, yine mevzuu-
bahsolmaınası lâzım. Ya proje, finaaısmıan da
ha cıvve1! teknik olarak tek-emmıül ekmiştir, 
programa girmiştir, programa girdiği anda 
tahakkuk 'edecek, seyri devam edecektir. Veya 
proje üzerinde bâzı istifhamlar vardır, 'tereddüt
ler vardır, proıgrama .girmemelidir. Proıgrama 
gkdiği bir (sene kulLanılmasıyila tavsif lödiltebi-
İir. Kıymetli Bakanımızın, ıgen-ç arkadaşiimı-
Kim. daha çok 'bunum üzerinde durmasını rica 
•ediyoruim. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devanı] a) — Efendim, bu noktada Sayın Ka-
ravelioğ'Ltıına aynen iştirak ediyorum Bir 
mevzuı icra progr.am.ma girdikten sonra artık 
onun ıta'tbik .edilmesi gerekmektedir. Ancak, 
1964 icra programı sırasında bir iki mevzuda 
•bir Makina - Kimyada, 'bir de Sümer'banktan | 
formûka mevzuunda, Plânlamadan bir talep i 
vaki olmasi üzerine dairelerimiz umumi mü
dürlerimiz bunu geciktirmişlerdir. Ancak, ben I 
de aynı kanaati taşıyorum. Plâna, programa i 
girerken .esaslı şekilde etüt edilip <kı>l sektör 
veya kamn sektörünün hang's'm'Jn tâliboMuğu 
teabit edilmedikten sonra, 'artık bir sektör üze
rinde karar verilirse programın icrası 1065 
protgramınm ienasmda! Ibu ikonu üzerinde titiz-
liıkdis durulmuıştur. 1965 programına ıgiren her 
hııcrJ3 »mutlak ısureitte icra olunacak tm 

BAŞKAN — Buyurunun: iSayın öztıirkçine, 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbull) — Zirai | 
ilâçlara ait- Sanayiimiz, tıbbi ilâçlara iallt sana-
yiimiz vardır. Bu gibi işlerde Sanayi Vekâleti 
niçin 'il.gilenmemcktcdir? Bu ihuisusta yani bun
larım devri hususunda bir düşüncemiz var mı
dır? 

İkincisi, Yarımca Seramik Fabrikası çök
müştür. Çökmeden evvel mütehassıs elemanlar 
bu hususta bir rapor vermiş miç}ir? Ve ne gibi j 
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bir muameleye tabi tutulmuş, merak ettim... özür 
dilerim. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Efendim, bu zirai ilâçlar daha zi
yade Ziraat Vekâleti tarafından kontrol edil
mektedir. Diğer ilâçlar ise Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı tarafından kontrol edilmektedir. 

Seramik Fabrikasının çökmesi hakkında tah
kikat açılmıştır, henüz neticelenmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Akyiirek. 
ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Şeker 

fabrikalarının yeni tesbit edilen sahalarda kurul
ması hakkında bir etüt var mıdır? Yeri tesbit 
edildiği halde fabrikası yapılmamış saha tesbit 
edilmiş midir? Bu hususta malûmat rica ediyo
rum. 

SANAYİ BAKANI MUAMMER ERTEN 
(Devamla) — Yeni bir şeker fabrikası kurulması 
hakkında bir teklif mevcut değildir. Fabrikaları
mızın tevsii suretiyle kapasitelerinin artırılması 
bahis konusudur. Elâzığ fabrikamızın Keban Ba
rajının sahasına girdiği için başka yere nakli için 
etüdlor tamamlanmıştır. Ve neticelenen etüdlcre 
göre Elâzığ civarında, gene Elâzığ ili içinde bir 
yere nakli uygun görülmüştür. Bunun dışında 
başka bir fabrika kurulması hakkında etüt yok
tur. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan siz yerine buyu
runuz, lütfen. Sayın Akyürek buyurun. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler A. P. Grupu adına 
Sanayi Vekâleti bütçesi halandaki görüşlerimizi 
izaha çalıştık. Zabıtlarda da mevcuttur. Sanayi 
Vekili görüşlerimizin cevaplarını vermişlerdir, 
bunlar da zabıtlara geçmiştir. Benim yalnız üç 
mevzua temasla ki, bu mevzuları da istikbaldeki 
ekonomimizle alâkalı bulunmaktadır, sırasiylc 
temas edip izah etmeye çalışacağım. 

Birincisi, krom mağnezit tuğlası fabrikası, 
krom mağnezit fabrikasının kurulmasına karar 
veren heyetin ve Konya'da yapılmasına karar ve
ren heyetin içinde bir ateş tuğlası ve krom mağ
nezit ateş tuğlasından anlar yetkili bir elemanın 
bulunmadığını sözlerimin içerisinde arz etmiş
tim. Şimdi, heyet, birçok sebeplerle Konya'da 
kurulmasına karar veriyor. Sayın Vekil yüzde 
yüz haklıdır ve verilen rapora göre de, teknik ra
por olduğuna göre, bu şekildeki bir mü/1 rrfaaya 
göre de Konya'da kurulmasına karar vermesi ga-
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yet tabiîdir. Ancak, bâzı hususları da burada za
bıtlara geçmesi bakımından ve istikbalde kimin 
haklı olduğunu anlamak maksadiyle ifade etmek 
mecburiyetinde kalacağım. 10 bin dolamitin nak
linden bahsettiler. Dolamit yüzde yüz reomater-
yal olarak kullaııımasma imkân yoktur. Evvelâ 
kalsine edilir ve sinterlestirilir ve sinterleştiril-
diği zaman ağırlığının yüzde 55 ni kaybeder. Ve 
sinterleştirilen, yahut kalsine edilen dolamit he
men kullanılmadığı zaman rutubet alır ve biraz 
da bekletilirse zaten kullanılmasına ve istifade 
edilmesine imkân kalmaz. Binaenaleyh, bir kere 
dolamitin ya ihracı için ve nakli için bir zorluk 
eğer düşünülmüşse bu yanlış bir düşünceye sap
lanma neticesi olacaktır, derim. Esas maksat, 
mağnezit fabrikasının kurulmasıdır. Krom ve 
mağnezit fabrikası. Krom ve mağnezitte, aynı do
lamit gibi evvelâ, sinterlestirilir, yani yüksek 
hararette ergimeye yaklaştığı zaman, tamamen 
içerisindeki karbon ve yanıcı maddeler gittikten 
sonra prozitesi düşmüş vaziyete geldiği zaman, 
hararet kesilir, soğutulur. Ve ondan sonra ateş 
tuğlası imalâtında kullanılmak üzere alâkalı fab
rikalara gönderilir, orada da tuğla yapılır. 

Şimdi dünyanın hemen hemen hiçbir mem
leketinde mağnezit tuğlası yapan fabrikanın he
men yanında sinter fırını mevcut değildir. Bir 
kere ilk verilen karar eksik olabilir. Veyahut 
yanlış bir rapor tanzim edilmiş olabilir. Mağne
zit in bulunduğu yere sinter fırınları yapılır ve 
orada sinterleştirildikten sonra ki, durumu yüzde 
55 nisbetinde karbon bulunduğu cihetle ağırlı
ğından eksilir, o sinterleşmiş mağnezit, fabrikaya 
sevk edilir ve imalâtına geçilir. Şimdi, program 
ve mukayese yapılırken doğrudan doğruya reo 
mağnezit almıyor ve Filyos'a getiriliyor. Ve Fil-
yos'ta imaline geçildiği zaman da arada altı mil
yon liralık kadar bir miktar nakliyeden dolayı 
Konya'nın lehine çıkıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir kere sinterleşmiş 
olarak yollandığı zaman o nakliyeden vereceği 
fark yüzde 55 nisbetinde eksik olacaktır. 

İkincisi, aynı mukayesede; mağnezit tuğlası 
kullanan yerler daha ziyade Karabük Demir - Çe-
lik Fabrikaları ve Ereğli Demir - Çelik Fabrika
ları olduğuna göre; nakliyesi bakımından Kon
ya'dan bu mmtakalara gelmesi için her ton için 
asgari 200 liralık ambalaj masrafı olduğunu o 
mukayeseye dâhil etmemişlerdir. Senede 10 bin 
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I ton Karabük Demir - 'Çelik Fabrikalarına ve 
I Ereğli Demir - Çelik Fabrikalarına doğrudan 
I doğruya kısa mesafelerde, kamyonlar içine yer-
I leştirmek suretiyle sevk etmek mümkün olduğu 
I azman, aradaki 10 bin ton 200 liradan yalnız 
I ambalaj parasının ne kadar tutacağını ve nak-
1 liye dolayisiyle de arada ne miktar fark yapa-
I cağını bizzat takdir edebilirsiniz. 

I Eskişehir ve Kütahya civarmdaki mağnezit 
I ocaklarının ecnelbi şirketler tarafından kapa-
I tıldığmı buyurdular. 1.955 yılından beri bu 
I mevzu ele alınmıştır. Sümerbank o seneden beri 

herhalde lüzumlu sahaları kapatmak için teşeb-
I buse geçmiş olması lâzımgelirdi. Bundan başka 

biraz evvel arz etmiş olduğum, ecnebi sermaye-
I 1er, ecnebi şirketler dalha iki sene evvel bu sa-
I halan kapattı. İki sene evveline kadar acaba 
I bu megnezit sahaları inicin kapatılmadı? Do

lamit üzerinde durmuyorum. Çünkü dolamit 
I Türkiye'nin hemen hemen her sahilinde, nerede 

kireç, taşı varsa orada da dolamit vardır. Tek
nik olnııyan arkadaşlarımız belki dolamit deyin
ce mühim birşey zannederler, kireç taşının P/o 50 
kireç taşı % 50 magnezyum karbonat ihtiva eden 
bir şekline, bir taşa biz dolamit diyoruz. Bina-

I enaleyh, kireç taşından büyük bir farkı olnııyan 
bir maddedir. Şimdi, ecnebi şirketler geliyor, 
bu sahaları kapatıyor ve milyonlarca rezervesi 
bulunan Konya'daki sahayı kapatmıyor... Be
yefendiler; mağnezit tuğlasının içinde aranan 
efsaf magnezyum oksidin meveudolmasmdan 
ibaret değildir. Raporda magnezyum oksidin 
yüzde 96 yi geçtiğini belirtiyorlar. Bunun en 
büyük faktörlerinden birisi, içindeki silisyum-
dioksittir. Ve dünya otoritesi olan, Krom - mağ
nezit tuğlasında otorite olan Fayçe, Radeks fab
rikaları bütün Dünya'ya nıagnezıit tuğlası imâl 
etmekte ve satmakadır, bunlar kendi ocakların
da mağnezit mebzul miktarda bulunduğu halde 
ve magnezyunıoksit miktarı yüzde 98 e yaklaş
tığı halde bize gelip yüzde 96 - 97 nisbetinde 
olan magneziti işletip kıymetlendirmeye çalınıyor
lar. Sebebi; kendi ocaklarındaki magnezitlerin de
mir tenorunun biraz fazla oluşu ve bir de silis-
yumdioksitin yüzde ikiden fazla olmasından 
ileri deliyor. Eskişehir ve Kütahya havalisinde 
mağnezit içerisindeki silisyumdioksit miktarı 
yüzde yarımı geçmiyor. Onların da aradığı en 
büyük faktör budur. Buna mukabil Ko lya'daki 

I mağnezit ocaklarında (bu miktar yüzde bir bu-
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çuğun üzerine çıkıyor. Mağnezit sinterleştiril-
dikten sonra Dünya'ya mağnezit satacağız dedik
leri zaman içersindeki o silisyumdioksidin faz
lalığı dolayısiyle eğer tonunu 50 dolardan sat
mak mümkünse, bunun fiyatının 3ü dolara kadar 
düşeceğine şimdiden hiç şüphe etmesinler. 

Bunları söylemekteki kastım, istikbâl bize 
hangi tarafın haklı olduğunu göstermesi içindir. 

Çimento fabrikalarının hesapları yapıldığı 
zaman Van'da mı, Tatvan'da mı?.. Tatvan'daki 
daha rantabl çıkmıştır ve ton basma 2,5 lira da
ha ucuz olduğu tesbit edilmiştir. Ve bu doğru
dan doğruya fabrikadaki maliyetidir. Eğer bun
ların istihlâk yerlerine nakliyesini de ilâve ede
cek olursak; Tatvan'da kurulması Van'a naza
ran daha çok ekonomik olacaktır. Tatvan'dan 
Siirt, Bitlis, Muş ve Hakkâri'ye olan mesafe 
başkadır, Van'dan bu mmtakalara mesafe baş
kadır. Kaldı ki, bunun yanında Tatvan'daki 
kullanılacak iptidai madde, Van'daki iptidai 
maddeye nazaran daha iyi olduğu raporlardan 
anlaşılmaktadır. Aynı zamanda daha ucuz bir 
faktör olarak linyit kömürünü ileri sürmekte
dirler. Sayın Vekil çok haklıdırlar. Teknik 
personele, teknik bir heyete itibar buyurmuş
lar, fakat o heyetin sözlerini tam olarak kabul 
etmek zorunda kalınca, bâzı hatalara düşmek 
mecburiyetinde kalmışlar. Şimdi zaman zaman 
görüyoruz ki, çimento falbrikaları kömürle de
ğil ve kömür politikamız da zaten bunu icabet -
tiriyor. Kömürü bu sanayide değil, daha ziya
de Fuel - Öil veya hanı petrol kullanmak sure
tiyle çalıştıracağı^. Binaenaleyh, Tatvan'daki 
fabrika Fuel - Oil veya ham petrol ile çalıştı
rıldığı zaman ki, ham petrol ile çalıştırılması 
hesapladığı zaman Van'a nazaran daha çok 
ekonomik ve daha çok ucuz olacağı ortaya çıka
caktı]*. 

İhraeaattan bahsettiler. Bütün geçmiş sene
lere baktığımız zaman her sene çimento istihlâ
kinin arttığını görüyoruz. Binaenaleyh, biz ev
velâ kredi ringimiz içerisindeki vilâyetleri 
besledikten sonra böyle bir şeyi düşünebiliriz. 
Sonra daha mühimi var. Eğer bir çimento ih-
raoedecek isek; memleketimizde iptidai maddesi 
mebzul bulunan ve yapılması da aynı Portland 
çimentosu kadar kolay ve basit olan beyaz çi
mento yapalım. Portland çimentosunun tonu 
10 - 11 dolardır. Beyaz çimentonun fiyatı 34 
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dolardır. O halde eğer hakikaten ekonomik ve 
dışarıya ihraçetmek düşünülüyorsa lütfen tet
kik buyursunlar, beyajz çimento yapsınlar. 100 
bin ton beyaz çimento sattıkları zaman 300 bin 
ton portland çimentosu satmış kadar para ka
zansınlar. 

Üçüncü mevzulunda fiiint taşı. Sayın Vekil 
politik bir makam işgal etmektedir, bilmemekte 
çok haklıdır. Ve böyle bir yanlışlık olduğu da 
zaten verilen rakamdan anlaşılmaktadır. Bir 
kere konuşmam esnasında arz ettim, fiiint taşı 
derelerden, nehirlerden denize dökülen ve de
niz suyu içinde bir miktar kalan, silisyum diok-
sit içerisinde bulunan, asitte erimiyen bil* taş 
parçasıdır. Senelerin senesi doğrudan doğruya 
denize dökülen bu taşlar yuvarlanarak, beyzi 
olarak, biraz da gayrimüşekkel olarak burada 
birikir. Bunlar toplandığı zaman işte değir
menlerde öğütmek için kullanılır. 

iki sene evvel burada bütçe müzakerelerin
de, seramik fabrikalarının ihalesi sırasında 400 
ton fiiint taşının memlekete 1 050 liradan geti
rildiğini bahsettim. Ve dolayısiyle buna sebe-
bolanlar hakkında ne gibi bir muamele yapıl
dığını tebarüz 'ettirmiştim. ]0 zamanki, Sayın 
Vekil bu mevzuda tahkikat yapıldığını buyur
muşlardı. Şimdi o günden bugüne bu, nisbeten 
durmuştu. On bin dolarlık fiiint taşı kotadaki 
müsaadesi, tamamen lüzumsuz ve fuzülidir. Sa
yın Vekil arkadaşıma verilen rakam gayet gü
lünç ve komik bir rakamdır. Memleketin sene
de 10 ton veya 20 ton fiiint taşına ihtiyacı var
sa o zaman, bir fiiint taşının tonu on bin liraya, 
yani bir liradan birden'bire on liraya çıkıyor. 
Halbuki memleketimizde bunlar derelerden top
lanarak tonu 200 - 250 liraya kadar satılmak
tadır. Sonra memleketimiz için on tonluk Ibir 
ihtiyaç hakikaten gülünecek 'bir rakamdır. Kı
saca arz edeyim yalnız Tuzla porselen sanayii 
senede 60 ton kullanır. Keza Yıldız çini fabri
kası senede 15 ton kullanır Seramik cam fabri
kası senede 160 ton, kullanır. Keza yeni kuru-
racak seramik fabrikaları asgari senede 200 ton 
kullanması lâzımdır. Aynı şekilde ateş tuğlası 
fabrikaları senede asgari silika tuğlası yaptığı 
zaman 80 ton kullanmak mecburiyetindedir. 
Keza kükürt eritmek ve içine demir karışması
nı istemiyen sanayiciler kullanmak mecburiye
tindedir. Asgari memleketimizin senede 1 000 
ton fiiint taşma ihtiyacı vardır. 
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Sayın Akyürek lütfen bağlayı-
Jllk, t 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 
efendim, şimdi, bu mevzuun daha fazla detayı
na girmeden, daha evvelden göstermiş idim işte 
iü'kudaslarım bütün derelerimizde denize •dö
külen bu i'ilint taşlarından bir tanesi ve bugün 
bıı tasları için Avusturya ve Çekoslovakya'dan 
talep vardır ve temin edildiği zaman da satmak 
imkânları sağlanacaktır. Onun için Sayın Veki
limize yine bu mevzuda da yanlış malûmat ve
rilmiştir. Kendilerinin bana verdiği izahattan 
dolayı teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Battır tarafından veril
miş bir takrir var, onu okutuyorum. 
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Sayın Başkanlığa 

Bütçe müzakeresinin vaktinde bitirilmesi 
için gerek öğle ve gerekse akşam, aralıksız celse
nin devamını arz ve teklif ederiz. 

Sinop 
Suphi Batur 

BAŞKAN —• Bu takriri iki bakımdan reye 
arz etmiyorum. 

1. Anayasanın 14 ncü maddesi mucibince 
eziyet ve işkence memnudur, ikincisi, Sayın 
Batur «Teklif ederiz» diye yazdığı halde, yal
nız kendi imzası vardır, Hür arkadaş daha bula
mamıştır. Bu itibarla saat 15,00 te toplanmak 
üzere oturuma ara veriyorum. , 

Kapanma Saati : 14,15 

„ — •* «<jjı»..<4 

Î K İ N C Î OTURUM 
Açılma Saati : 15,000 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Sırrı Uzunhasanoğlu (Bolu) 

BAŞKAN — Oturumu .açıyorum, Sanayi Ba
kanlığı bütçesi üzerinde müzakerelere devam 
ediyoruz, 'buyurun Sayın Hüdai Oral. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI HÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — Sa
yın Başkan, değerli senatörler, değerli Sanayi 
Bakanı arkadaşımız Bakanlık bünyesi ile ilgili 
tenkidlere ve değerli görüşlere cevap verdiler. 
Ben de yeni kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam lığı bünysinde yer alan 'müesseselerimizle 
ilgili çok değerli senatör arkadaşlarımın görüş
lerine malûmat arz etmeye çalışacağım. 

Evvelâ şunu ifade etmek isterim ki, konu
şan değerli arkadaşlarımız çalışmalarımıza ışrk 
tutacak, hakikaten çok büyük önem 'taşıyan ko
nulara temas ettiler. Kendilerine evvelemirde 
teşekkür etmek suretiyle sözlerime başlamaik is
terini. 

Arkadaşlarımızın tevcih buyurdukları sual
lere cevap vermeden evvel, umumi mahiyette ça

lışmalarımız hakkında 'kısaca- malûmat arz ede
ceğim. 

Bakanlığımızın «iaden ve enerji sdktÖıü ile 
ilgili faaliyetlerini şu noktalardan halletmek 
mümkündür. Yurdumuz tabiî servet ve kay
naklar bakımından büyük imkânlara sahiptir. 
Bugüne kadar tabiî servet ve kaynaklar bakı
mından memleketimizin zayıf olduğu hakkında
ki düşüncelerin yerinde ve isabetli olmadığı tes-
bit edilmiş bulunmaktadır. Yeraltı ve yer yü
zünde millî servetlerimizi ekonomik ve teknik. 
kurallara uygun olarak çıkarmak, yurt içinde 
işlenip değerlendirilmesini sağlamak, yurt içi 
ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra da mamul 
veya hammadde olarak ihracetmek Birinci Beş 
Yıllık Plânımızda öngörülen prensip ve 'hedefi 
lerdir. 

1962 yılında mevcut rezervelere ilâveten 3 
milyar 534 milyon, 1963 yılında, 3 milyar 928 
milyon, 1964 yılında ise 5 milyar 177 milyon 
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lira olmak üzere son üç yılda 12 milyar 500 mil
yon lira değerinde çeşitli maden cevheri yatak
ları tesbit edilmiş bulunmaktadır 

Memleketimiz bilhassa krom ve borasit ma
denleri bakımından Dünyanın en zengin ülke
sidir. Demir rezervlerimiz kurulmuş ve kuru
lacak demir ve çelik endüstrileri için yeterlidir. 
Büyük döviz kaynağımız olan bakır cevheri için 
önemli sahalar tesbit edilmiştir. Alüminyum 
sanayiinin kurulmasını gerçekleştirecek nitelik
te büyük alüminyum rezervleri, süperfosfat güb
re sanayii için yeterli fosfat sahaları bulunmuş
tur. Yurdumuz 'kurşun, çinko, antimuan, uran
yum, boksit, manyezit, lületaşı, manganez, volf
ram cevher yatakları bakımından da geniş im
kânlara sahiptir. Maden ve Tetkik Arama Ens
titüsünce yurt sathı aranmaktadır. Bu yıl yur
dun sanayileşmesi alanında büyük bir hamle 
yapılabilecek tabiî buhar ve tabiî gaz etütleri 
projeleri ile Türkiye Maden Envanteri proje1 e-
rin'in uygulanmasına geçilecektir. 1/25 000 öl
çekli Türkiye jeoloji haritası projesi ile petrol 
etütleri projesinin uygulanmasına geniş çapta 
devam edilecektir. Memleketimizin çıkarılma, 
işletilme ve ihracı konusunda Etibank büyük bir 
faaliyet içinde bulunmaktadır. Maden, kimya, 
demir - çelik ve metallürji ve enerji sektörlerin
de maliyet tutarı 2 milyar 188 milyon lira olan 
projeler üzerinde çalışılmakta olan Etibankm 
1964 yılı satış hasılatı 477 milyon 445 bin lirayı 
bulmuştur. Böylece 19C-4 yılı programı % 102 
oranında gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. 

1965 yılında prevü edilen 391 bin ton krom 
satışımızdan 326 tonu mukaveleye bağlanmış 
bulunmaktadır. 1965 yılında 364 milyon 755 
bin liralık maden satış1 arımızın 225 milyon lira
sını dış satışlar teşkil edecektir. Bunun muka
bili olarak 25 milyon dolarlık döviz sağlanacak
tı; . 

Maliyeti 142 milyon lira olan süperfosfat ve 
sülfat asit i tesislerinin inşaatı için hazırlıklar 
devam etmekte 1966 - 1967 yıllarında tamamla
nacak olan bu tesis ile yılda 150 milyon lira 
döviz tasarrufu sağlanacaktır. 

82 milyon liraya çıkacak olan boraks ve asit-
bor'ik tesisleri de 1966 yılında bitecektir. Bu 
tesis yılda 3,5 milyon dolar döviz sağlıyacaktır. 
15 milyon lira yatırımı gerektiren Ergani Ba
kır Flotasyon tesisi inşaatı devam etmektedir. 

1 .2 . 1965 O : 2 
Ayrıca 200 milyon liraya çıkacak olan Karade
niz bakır izabe tesislerimizin etütlerine hızla 
devam edilmektedir. 

Yurdumuz geniş taşkömürü ve linyit re
zervlerine sahiptir. Bugüne kadar 1,5 milyar 
ton taşkömür ve 700 milyon ton da linyit re
zervi tesbit edilmiştir. Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında 1967 yılında ulaşılması için kendisi
ne verilen istihsal hedefine bu yıl yapılan kesif 
bir çalışma ile ulaşmış bulunmaktadır. Yurdu
muzun yakıt ihtiyacının karşılanmasında çok 
büyük önem taşıyan kömür istihsalimizin yurt 
çapında artması için 4 büyük pilot bölge teşildl 
edlilerek çalışmalara başlanmıştır. 

Ayrıca 200 milyon lira yatırımı gerektiren 
ve yılda 500 bin ton kok istihsal edecek olan 
fabrika tesisi için önprojelerin hazırlanmasına 
başlanmıştır. Bu yıl flbu projeler bitirilecektir. 

Sosyal ve ekenomik kalkınmamızın temel 
unsurlarından biri olan elektrik sektörü hak
kında da kısaca Yüksek Heyetinize malûmat 
arz etmek isterim. 

Yurdumuz geniş termik ve hidro elektrik 
enerji potansiyeline sahiptir. 

Burada termik santrallere mi, önem verelim, 
yoksa hidro - elektrik santrallere mi önem vere
lim? Konusunun tartışılmasında zannediyorum 
ki, kuvvetli bir netice istihsal etmek mümkün de
ğildir. Ancak memleketimizin coğrafi şartları, ya
ğış durumu su kaynaklarında elde edilecek ener-
termik ve hidroelektrik santrallar bakımından 
ji üretiminin durumu ki, hidro - elektrik enerji 
potansiyelimizin 55 milyar Kw. saat olduğu tes
bit edilmiştir. Bütün bunlar göz önüne alınırsa 
her ikisinin de yek diğerine muvazi bir istikamet
te inşalarının lâzım geldiği kanaatine varmak 
mümkün olur. Zira ekseri ahvalde bir termik 
santral bir emniyet unsuru olarak kendisini gös
terir. Bununla beraber en ekonomik, ucuz elek
trik enerjisi maliyeti çok ucuz elektrik enerjisi 
üretiminde ki, tesislerin neler olduğu hususunda 
yapılan çalışmalar Türkiye Elektrik Kurumu ku
rulduktan sonra daha rasyonel bir mahiyet arz 
edecektir. Keban'da altı milyar Kw. saat enerji 
üretilirken, Keban'da Kw. saat maliyetinin 2,5 
kuruş oluşu ve İstanbul'a nakledildikten sonra 
3,67 kuruş oluşunun önemini yüksek takdirleri
nize arz eder, bilhassa memleketteki elektro me-
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talürji sanayiinin kurulmasında bu bol ve ucuz 
elektrik enerjisi üretiminin ne kadar önem taşıdı
ğını takdirlerinize arz ederim. 1960 yılını ele al
mak suretiyle ifade ediyorum. 1960 yılında termik 
ve hidroelektrik santrallerimizden topyekûn iki 
milyar sekizyüzonbeş milyon Kw. saat enerji üre
tilmiştir. 1964 yılında bu miktar 4 440 000 000 
Kw. saate yükselmiştir. Artan ihtiyacı karşıla
mak için ise yeni santrallerin süratle hizmete gir
mesi lâzıhıgelmektedir. Yeni inşaatına başlamış 
bulunduğumuz, hidroelektrik ve termik santraller 
için birinci beş yıllık dönem içinde enerji sektö
rüne beş milyar lira yatırım yapılacaktır. 1964 
yılında 790 milyon lira yatırım yapılmıştır. Bu yıl 
ise 1 milyar 24 milyon lira yatırım yapılacaktır. 

Halen maliyeti 525 milyon lira olan Sakarya 
nehri üzerinde Gökçekaya hidroelektrik santrali
nin inşaatı için ulaşım yolunun yapımına başla
mış bulunuyoruz. Bu santral 1968 senesinde hiz
mete girmiş olacaktır. 

Kesikköprü, Sarıyer tevsii, Kovada 11, Almus, 
Harşit, Oağçağ, Hazar, Yüreğir gibi hidroelektrik 
santralları inşaatları ile 386 milyon liraya çıka
cak ve fuel - oil ile çalışacak olan İstanbul Anbar-
lı ve 106 milyan liraya tevsii edilen Tünebil ek 
termik santrallerinin inşaatına hızla devam edil
mektedir. Kesikköprü ve Tünebil ek santralleri bu 
yıl hizmete gireceklerdir. Mersin termik ve Ka
dıncık hidroelektrik santrallerine bu yıl başla
nacaktır. Dünyanın en büyük baraj ve hidroelek
trik santralı hakkında bugüne kadar Yüksek Se
natoya ve umumi efkâra malûmat arz etmeye ça
lışmıştık, olumlu safha içinde finansman devam 
etmektedir. Ancak önümüzdeki birkaç gün içinde, 
develâsyon tünelleri ihale edilmiş olacak ve bu 
yıl temelini înşaallah hep beraber atmış olaca
ğız. Değerli arkadaşlarım Keban bize ne veriyor, 
Keban bize bugün 4,5 milyar Kw. saat enerji üre
tiyor, yalnız Keban 6 milyar Kw. saat enerji ve
recek. Ve takati de bir milyon 240 bin Kw. tır. 
Plân döneminin sonunda 6,5 milyar Kw. saate 
erişmiş olacağız. 1970 yılında da bu 9,5-10 mil
yar Kw. saate erişmiş olacaktır. Memleketimizin 
her sahada kalkınmasına bilhassa sosyal ve ekono
mik kalkınmasında başlıca unsurun elektrik ener
jisi olduğunu ifade etmek isterim. Elektrik ener
jisi yer- altı servetlerinin en iyi bir şekilde çıka
rılması, değerlendirilmesi, memleketimizin kalkın
masında en büyük unsurdur. Bütün kalkınma
nın sıklet merkezi burada toplanmış bulunuyor. 
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Bununla da dolayısiyle değerli arkadaşlarıma 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının da bir 
nevi propagandasını yapmış bulunuyorum. Tabiî 
servetlerin üzerinde hassasiyetle durmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, Keban dolayısiyle bu yıl 
250 milyon lirayı bulan inşaatlara devam edilmek
tedir. Daimî site inşaatı, yollar inşaatı, şantiye 
tesisleri inşaatı, ve develâsyon inşaatı ki, bunlara 
bu yıl devam edilecektir. 

Elektrik sektöründeki dağınıklığı gidermek 
ve yurdumuzun muhtacolduğu elektrik enerji
sini sağlamak için enerji üretimi, iletimi ve da
ğıtımı ile görevli 15 milyar sermayeli Türkiye 
Elektrik Kurumu kurulması hakkındaki kanun 
taisarüsı bugün Meclisten geçerek uygulanacak
tır. 

Petrol sektörü ve sanayiine gelince; yurdu
muzun bilhassa (lünoy - Doğu böligesinde geniş 
petrol rezervlerinin bulunduğu tesbit edilmiş
tir. Ranıan, Garzan, Germik, Mağrip, Batı . Ra-
raan, Kurtalan, Gelikli Kâhta ve Bulgur dağı 
•sa'hal arından sonra- 1964 yılında Silvanlka, Ş.er-
ıno, Kayaköy, Kürkaıı, Beykan ve Batı - Kaya-
köyü sahalarında çok iyi vasıflı ve kendiliğinden 
akan petrol bulunmuştur. Bugünkü bilgilerimi
ze göre bulunan petrol rezervi 60 milyon tonun 
üzerindedir, 1963 yılında 744 milyon ton olan 
ham petrol istihsalimiz 1964 yılında 958 bin to
na ve 1965 yılında ise 1,5 milyon tona ulaşacağı 
beklenmektedir. Böylece yurt ihtiyacımızın bu 
yıl 3 te birini karşılamak mümkün olacaktır. 
Önümüzdeki birkaç, yıl içinde ihtiyacımızın ta
mamının yurt içinde karşılanacağı ümidedilmek
tedir. 

Siirt bölgesindeki petrollerin kolaylıkla taşın
malını mümkün kılacak olan Batman - İskende
run bioru hattı inşaatı için gerekli çalışmalar 
tamamlanmıştır. Günde 70 bin varil petrol ta
şıyacak kapasitede olan bu hat 300 milyon lira
ya mal olacaktır. Ayrıca toplam yatırım miktarı 
550 milyon lira olan Petro . Kimya Sanayiinin 
kurulması için çalışmalar tamamlanmıştır. Bu 
tesisin kurulmasiyle yılda 25 - 30 milyon dolar 
döviz tasarrufu sağlanmış olacaktır. Her iki 
tesise bu yıl başlanacaktır. 1967 yılında da ta
mamlanmış olacaktır. 

Şimdi değerli arkadaşlarımın suallerine ce
vap ara edeceğim. 

Sayın Şevket Akyürek arkadaşımız santral
lere temas ettiler-. Ve 'bilhassa İstanbul 'un gaz-
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yağı ile lâmbasını yakmakta olduğunu ifade et
tiler. 'Hakikaten bir enerji sıkıntısı istikametin
de, her hangi bir tedbirsizlikle husule gelen ne
ticeleri izale edebilmek için demin de arz etti
ğim gibi, bu çalışmalarımız kesif bir mahiyet al
mış bulunmaktadır. Ve Önümüzdeki aylar, hatta 
yıllar içerisinde ki, aylar diyorum. KesîkkÖprü 
ve Tünebil ek santralleri hizmete giriyor. Yıl di
yorum, .bir iki yıl içimde Ambarlı Fuel - Oil sant-

• rali hizmete giriyor, Gökçekaya santrali arkasın
dan hizmete giriyor. Ve netice itibariyle 1970 
yılındaki, bir iki sene sonra elektrik enerjisi sı
kıntısı olmıyacaktır. 1970 yılında da Keban'ın 
hizmete girmesiyle memleketimiz her sahada kal-

" İtminanın, elektr k enerjisi sektörüne aidolan 
kısmında bir rahatlığa, kavuşmuş olacaktır. 

Karadeniz bakır etütleri: Son yıl içinde bu 
bölgede tesbit edilen bakır yataklarının İnebolu, 
Espiye, Murgul, projeleri üzerinde Etibank Mü- ı 
essesesinde çalışmalar ileri safhalarına kadar ge- i 
tiril mistir. Kısa zamanda cevher istihsaline geçi- j 
rilecek ve aynı zamanda, da fakir cevherlerin zen-
ginleştiril'meleri ve tasfiyeleri ele alınacaktır. 
Ergani bakır tevsii projesi hakkında Utibankm 
dalıa evvelki çalışmalariyle sonradan değerli tek
nik elemanlarımızın mütalâaları gereğince yapı
lan değişiklik ve tevsii ameliyesi hakkında arka
daşımızın no'ktai nazarlarına aynen iştirak edi
yorum ama, şu noktayı da takdir buyurmanızı 
isterim ki, Ktibank camiası içerisinde en iyi ve 
en rasyonal ve memleketin bünyesine ve menfa
atlerine en uygun bir şekilde üzerinde hassasi
yetle durularak gerekli bütün çalışmalar yapıl
maktadır. Bu, bu şekildeki teknik münakaşalar
da değerli arkadaşlarımızın muhtelif no'ktai na
zarlar ileri sürmeleri mümkündür. Ancak bu nok-
tai nazarları telif ederek en isabetli bir politika 
ile mümkündür. Arkadaşımızın da ifade ettiği 
gibi, biz en iyi ve en isabetli neticeyi istihsal 
ettiğimize ve bulduğumuza güre arkadaşımızın 
ıbu noktaya matuf olan düşüncelerine iştirak edi
yorum. Kendilerine teşekkür ederim. 

M. T. A. Kurumumuz 1964 yılında, değeri 
2,4 milyar Tl. olan 100 milyon ton fosfat bul
muştur. Aramalara hailen devam edilmektedir. 
Etibank, işletme tecrübelerine başlamak üzere
dir. Süper - fosfat tesislerinin kurulması için 
etütler yapılmaktadır. M. T. A. Enstitüsü sade
ce maden arar, madenleri arayıp bulduktan son-
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ra bunu Bakanlığımıza intikal ettirmektedir. 
Çalışmaları bu safhadadır. 

Şevket Akyürek arkadaşımız daha evvelce 
ihurada bu konuda beyanatlar verilmiş olduğunu 
söylediler, bunlar benim malûmatını dâhilinde 
değil. Bu noktayı tetkik edeceğim, kendilerine 
yine ayrıca cevap arz etmeye çalışacağım. 

Resmî sektörde üretilen her çeşit maden kö
mürü sanayie ve teshine öteden beri teessüs et
miş, memleket gerçeklerine mümkün mert>ebe 
uyularak tevzi olunmaktadır. 

Sanayie maden kömürü, linyit verilmektedir. 
1.963 yılında sanayie 1 'milyon 839 bin ton, tes
hine 712 bin ton, yekûn olarak 2 milyon 551 bin 
ton verilmiştir. Sanayie verilen linyit % 72, taş 
kömürü üretiminin % 93 ü sanayie verilmekte
dir. Bu noktada sanayiin kalkınması için, kok, 
taş kömürü ve linyit konusunda yalnız Devlet 
sektöründe değil, özel sektör tarafından istihsal 
edilen madenlerimizin de, kömürlerimizin de ve
rilmesi hakikaten gerekli ve üzerinde durulması 
lâzımgelen bir konudur. Özel sektörün, maden
lerimizi teknik kurallara uygun olarak işletebil -
me imkânlariyle teçhiz edilmesi konusunda özel 
sektör Yatırım Bankası ki, kanunu sevk edilmiş
tir, kendilerine kolaylık gösterecek, kredi imkân
ları verecektir. 

Sayın Karavelioğlu arkadaşımız, hakikaten 
memleketimizin üzerinde hassasiyetle durulması 
lâzımgelen, hayatî ehemmiyeti haiz olan konu
larına temas buyurdular. Petrol, petrol politi
kası maden ve maden politikası ve bu istika
mette alınması lâzımgelen tedbirler ve kanunla
rının hangi istikamette hazırlanması lâzımgel-
diği konularına temas ettiler. Kendilerine bu 
konuda topyekûn cevap vermek için ki, kendi
leri bu konuda ayrıca genel .görüşme açılmasını 
istiyeceklerini de ifade etmiş bulunuyorlar. Yal
nız kısaca değinmek isterim, arkadaşlarım evve
lâ, memleketimizin tabiî servet ve kaynakları 
hakkında Anayasadan mülhem olarak hangi is
tikamette çalışmamız lâzımgeldiğini tesbit et
memiz iktiza eder. Anayasamızın 130 ncu mad
desi aynen şöyledir. 

- Tabiî servet ve kaynaklarının aranması ve iş
letilmesi. 

1. Tabiî servetler ve kaynaklar, Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aran
ması ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. Arama 
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ve işletmenin Devletin özel teşebbüsle birleşmesi 
suretiyle veya doğrudan doğruya özel teşebbüs 
eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. 

Bu maddenin gerekçesini Anayasadan kısa
ca size arz edeceğim. O da şöyledir. Anaya
sadaki gerekçesi; millî servet ve kaynakların 
esas itibariyle Devlet tarafından aranması ve 
işletilmesi. Bu servet ve kaynakların hukukî ni
teliklerini sosyal, ekonomik ve stratejik önem
lerinin tabiî neticesidir. Bunların özel teşeb
büse bırakılması veya özel teşebbüsle ortaklaşa 
işletilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olduğu tak
dirde, bu zaruretin gerekse şartların ancak ka
nunla tesbit edilmesi, millet namına yapılacak 
denetimin tesirlerini sağlamak üzere lüzumlu 
görülmüştür. 
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kararla maddemin tefsiri mahiyetimde olan ka
rarla da tesbit ve teşvikedilmiş bulunulmakta
dır. Bu arada gerek petrol po itikası tak man
dan gerek maden politikası bakımından önümüz
deki günlerde Hükümete, milli menfa rüeıim'ze 
uygun istikamette ve hakikaten bu sis em içe
risinde birçok esaslarla gelecek ve ko ıı lan me n-
leketimizin tabiî servet ve kaynaklar mn ge ek-
tiğıi şekilde memleketin menfaatine kulları m ı ı 
imkânlarını derpişeden hükümleri Yüks k Par
lâmentonun huzuruna getireceğiz. Bu konuda 
daha mufassal izahatımı, Bakanlar Km\ lu da, 
bu konular ariz ve amik konuş, lduktan so:ıra 
Yüksek huzurunuza arz etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşım Naci Arı, maden daire i 
teşkilâtına deyindiler. Maden dairesi teşkilâtı
mız yeni kurulan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı bünyesinde, Kaynak Hıkları Dair si 
şeklinde yeniden ele alınmakta ve giriş imkân
lara sahip bulunmaktadır. Madenlerimizin is
tismarı bakımından ve heder edi'memesi bakı
mından gerekli teknik ve malî her türlü imkân
larla teçhizedilmekte olduğunu üfade etmek is
terim. Bu konuda 271 sayılı Kanunun 82 nei 
maddesi gereğince çıkarılması icabeden fennî 
nezaret ç.i talimat namesi yakında çıkarılacaktır. 

AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Bir 

sene geçti. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAT? BA

KANI HÜDAİ ORAL (Devamla) — Efendim, 
82 nci madde gereğince çıkarılması icabeden 
talimatnamenin yürürlüğe girme i ve talimat ıa-
menin diğer kısımları için yapılan ça'ışma ar bi
ze bu zamanı kaybettirmiştir. Ancak taimatna-
me ve kanun üzerine prensiplerimi koyarak 
uzun boylu düşünülmesi lâzımgdmektedir. Arka
daşımızın bu konudaki çalışmalarımız için sarf 
ettiğimiz, bu vakti kıymetlendirdiğimiz yolun
da bir kanaate sahibolacaklarn , üm :d d r'm. 

Mahlut maden talimatnamesi Kanunla bu 
şekilde bir talimatname çıkacağına dair ıben bir 
şeye raslıyamadım. 

AHMET NACİ AKI (Kırklareli) — D ire 
hazırlıyor. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAİ ORAL (Deniz i Mil'etveMli) — 
Bu şekilde talimatnamelerin ç knrsma da'r b ' r 
madde olmadığı için herhangi bir müta'âa ile d 
sürmek mümkün olmuyor. Taş oeağı kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. Kaplıca Kanunu Tu izm 

Değerli arkadaşlarım, şimdi bu konuda pet- I 
rol için ne gibi bir faaliyette bulunulduğu so
rulabilir. Evvelâ petrol hakkındaki politika- I 
mızı kısaca arz edeyim. Kanunun 2 nci madde- I 
sinde de derpiş edildiği üzere, bu kanunun mak
sadı Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının I 
hususi teşebbüs eliyle ve yatırımlariyle süratli I 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirip, kıy-
metlendirilmesinin maksada uygun olduğu nis
pette Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol I 
ile yapılan petrol ameliyesinin aynı suretle I 
inkişâfını sağlamak. Evvelâ politikamız şu-- I 
dur ki, Türkiye geniş petrol rezervcleri bulu- I 
nan bir memlekettir. Bu petrolün istihsal edi- I 
lebilmesi için, çıkarılması için bu istikamette ya- I 
pılacak petrol ameliyeleri meşruiyetini muha- I 
faza eder. Ve mümkün olduğu kadar bu istika- I 
mette yerli ham petrolümüzü istihsal edip on
dan mahsul alınmasını sağlamak amacı ile teş- I 
vik edici bir politikada bulunduğumuz izahtan 
varestedir. Şunu ifade etmek isterim ki, Tür
kiye Orta - Doğu'da, Irak'ta 50 milyo ı ton yı1-
da, hatırımda kaldığına göre, prtrol fsti' sal 
olunurken, İran'da bir o kadar, veya biraz daha 
fazla petrol istihsal edilirken, Azer'reyean mın
tıkası öyle, Türkiye'nin bütün bu ortam içinde 
hakikaten petrol rezervlerinin bulunduğı bir 
mıntıka olduğu aşikârdır. Ş'mdi bu hükümler 
ve maddeleri muvacehemde Bakanlık o1 arak ş ı 
politikayı tesbidetmiş bulunmaktayız. Yerli ha n 
petrolden elde edilen mahsulleri öncel ' le değer
lendirecek ve tükeÜTİni önceldi b sağlıyacağız. 
Yerli ham petrolümüzün teşviki himayen Devlet 
Şûrası 8 nci dairesinin de vermiş o'duğu bir ' 
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Bakanlığı ile ele almnrş ve üzerind3 ç kşma'ar 
devametmektedir. Madenc'ye kredi verilme i h -
susunda, arz ettiğim gibi, özel sektör Yatı im 
Bankası Kanunu hazırlanmış, sevk edilmiştir. 

Sayın arkadaşını Hilmi Onat'm petro kimya 
kompleksi hangi sebeple .gecikmiştir şek
linde bu soruiarı vardı ve L. P. G. tesislerine 
değindiler, petrol sondajlarının ağır gitmesine 
temas ettiler ve Pipe - Line meselesinde soru
ları vardı. Değerli arkadaşımın bu sorularına 
cevap verdiğimi zannediyorum. Petro kimya 
konusunda Bakanlıklar Arası İktisadi İşbir
liği Kuruluna da intikal eden konu, demin de 
ğerli Sanayi Bakanı arkadaşımızın ifade -et
tiği gibi, bir Amerikan firmasının teklifiyle 
ilgili olarak Yabancı Sermayeyi Teşvik Komi
tesinden geçiriJmek suretiylo (National In-
dustrial Chemical Corporation) Firmasının tek
liflerinin memleket menfaatlerine uygun 
olup olmadığı Ihakkmda yapılan çalışmalar 
neticesi 4 ncü aya kadar 'bu sayfadaki çalış
malar Türkiye Petrolleri A. Ortaklığının yönet-
minde bu işin kurulup, kurulmaması lâzım -
geldiği noktasındaki müzakereler neticesin
de gecikme olmuştur. Ancak varılan neticenin 
müspet olduğunu ifade etmek isterim. Türkiye 
Petrolleri A. O. süratli bir çalışma düzeni için
de 'bulunmaktadır. 

Pipe - Line konusuna temas ettim. L. P. G. 
tesislerine de kısaca temas etmek istiyorum. 

L. P. G. tesisleri Ipraş ' ta vardır, îpraş bel-
'gesindo bu hakka sahibolduğu için istihsal 
etmekte ve bunun vatandaşlara intikali için 
de diğer şirketlere vermektedir. 

1968 yılında b 700 ton Türkiye'de L. P. G. 
istihlâk edilmiş iken 1964 yılında 21 500 ton 
istihlâk edilmiştir. Ve 1 710 ton da dışa
rıya ihracedilmitşir. L. P. G. nin diğer ya
kıtların yerine geçmesi düşüncesine değinen 
aılbadaşlarrmın noktai nazarı, memleketin kalkın
ması bakımından hakikaten önemlidir. Ve odun 
yerine yılda 16 milyin ton yakılan odun ye
rine, yılda 14 . 15 milyon ton yakılan tezek 
yerine, ki, ormanlarımızın yakılacak odun ka
pasitesi 4 milyon ton olduğu tesbit edilmiştir. 
Bunun yerine ticari yakıtların ikame edil
mesi noktasına matuf arkadaşlarımızın nok--
ta'l nazarına iştirak ediyorum. Bu yolda da 
hakanlığımızda çalışmaların yapıldığını ve bir 
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yakıt politikasının tesbit 'edilmesi suretiyle 
bunun süratle uygulanmaya geçilmesi lâzım-
geldiği kanaatini taşıyan naçiz 'bir ıskadası
nız olarak, 'bu çalışmaların devam etmekte 
olduğunu ifade etmek isterim. 

L. P. G. üzeninde fazla nihayet anonim or
taklıkla tamamen fiyatların da serbest ola
rak takarrür ettiğine göre, hu nokta üzerinde 
işin detaylarına girmek istemiyorum. îpragaz, 
Milângaz, Mc'bügaz ve diğerlerinin îpraşla 
olan münasebetleri nühayet hukukidir. Ticari 
münasebetlere dayanır, 'Ticaret Kanunu hü
kümlerine dayanır. Ancak burada fiyat poli
tikası 'bakımından îpraş 'm bu müesseseleri 
vermiş olduğu fon üzerindeki değer ile, bu
nun vatandaşa intikalindeki fiyat politikası 
üzerinde durulması lâzımgelmektedir. Ticaret 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bu ko
nuda çalışmalar yapmaktadırlar. Bunu da ar
kadaşlarıma ifade etmek isterim. 

Alâeddin Çetin arkadaşımızın enerjinin 
acuz olarak sanayie verilmesine dair ve aynı 
zamanda yine L. P. G. ye taallûk eden nokati 
nazarlarına cevap vermeye çalıştım. 

Şimdi kıymetli arkadaşlarımız arzu eder
lerse 'bütün müesseselerimizin, Etibanka 'bağlı 
olan işletmelerin, Etibankm durumunu. Kö-
miiir İşletmelerinin durumunu kâr durumla
rını uzun boylu arz etmek isterim. Ancak 
böyle bir soru sorulmadı. Arkadaşlarımız bu 
noktada izahat almak isterlerse her zaman 
emirlerinde olduğumu ifade eder, ve değerli 
arkadaşlarıma lütfen -beni zahmet ihtiyar ede
rek dinledikleri için teşekkür ederim. Tenkid-
lerinden büyük bir kuvvet alarak çalışmaları
mıza devam edeceğimizi, tekrar teyidetmek is
te:', 'hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, onu 
okutuyorum. 

(Sual var sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, şu işi hal
ledelim, hele... 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ede

rim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Ömer Ergün 
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BAŞKAN —• Sayın Akyürek, 'soru mu, söx 

mü? 
ŞEVKET AKYÜREK: (İstanbul) — Sora 

e fendim. 
BAŞKAN — Buyuran. 
ŞEVKET. AKYt)REK (devamla,) — Sayın 

Bakanın izalhatma teşekkür ederim. Bâzı sual
lerim olaıcak. 

Birinci sualim, 2 milyon ton civarında ma
den kömürü sanayicilere verilmektedir. 700 bin 
ton da teshin için verildiği malûmdur. Ereğli 
Demir - Çelik, işletmeye alındığı zaman maden ı 
kömürü sıkıntısının başgöstereceği tabiîdir. İki 
vaziyet muvacehesinde Enerji Vekili arkadaşı
mız sanayiciler mi, yoksa teshin için kullanan
la r mı taşıyacaktır9 Maden kömürü vreme hu
susunda. Bunu zabıtlara geçmesi bakımından 
lüzumlu gördüm. 

İkincisi, borasit yataklarımızın mebzul mik
tarda bulunduğu ve daha evvel de borasit ih-
racettiğimiz malûmlarıdır. Klering Anlaşması 
devletleri bazı borasit satışlarını kabul etme
miştir. Bu doğru mudur? Eğer kabul etmemişse 
borasitlerimizi satabilmiş miyiz, yoksa satama-
mış mıyız? Ve bugün bu hal devanı ediyor mu? 
Yoksa, ne miktar borasit ihraeetmiş bulunuyo
ruz? 

Üçüncü sualim; üç sene evvel bütçe müzake
relerinde o zamanın vekiline Antalya ve Zongul
dak civarında boksit yataklarının olduğunu söy
lemiştik. Komşumuş Yunanistan'ın Boğazlarımız
dan geçmek suretiyle Rusya'ya senede 800 milyon I 
ton kadar boksit sattığını söylersek şimdi bizdeki 
bu boksitlerin durumu ne olacaktır? 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Maden Yardım 

Komitesinin kurulduğu günden beri tesis, icra, 
maaş ve harcırah olarak bilûmum masrafları ne
dir? Bu Komitenin kimlere ne gibi yardımları 
olmaktadır? Sayın Bakanın yazılı olarak cevap 
vermesi de mümkündür... 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy. 
MANSUR ÜLUSOY (Ankara) — Sayın Ba

kandan şunu öğrenmek istiyorum : Burdur Fab
rikasının senelik istihsal kapasitesi ne kadardır 
ve. ne miktar elimize bakır ve altın geçer? Bina
enaleyh, bu noktayı öğrenmek istiyorum. Murgul 
madenlerinin istihsal kapasitesi nedir, bunun so
nunda elimize ne miktar bakır ve altın geçer? J 
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I ENERJİ VE TABlî KAYNAKLAR BA

KANI H.ÜDAİ ORAL (Denizli Milletvekili) — 
Bunun için Etibankm detaylarına girmek lazım-
gelir müsaade buyuru I ursa hepsi hakkında ma
lûmat veririm. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine siz de mi so
ru sormak istiyorsunuz? 

RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Kvet, 
Petrol ürünlerinin fiyat artışı 5 Yıllık Plâna uy
gun mudur? Petrol Kanununun 136 ncı madde
sinin değiştirilmesi hususunda Bakanlığınızın 
bir düşüncesi var mıdır? 

2. Geçen sene Maliye Vekilinden sorduk. 
Bir türlü tatminkâr cevap alamadık. 31 . 12 . 1968 
tarihli ve 7/1341 sayılı bir Kararname vardır. 
Bu Kararnameye ek olarak 2 8 . 5 . 1963 tarih ve 
6/1781 sayılı bir Kararname çıkmıştır. Bu Ka
rarname Sanayi Bakanlığının teklifi ile yapılan 
bir Kararnamedir. Aradan iki gün geçiyor ve 
tamamen buna zil ve Ticaret Bakanlığının da, 
1.6.1963 tarih ve 5/8073 saydı yazıları ile 
ikinci bir kararname çıkıyor. Bu kararnameler 
birbirine, zıttır. Birisi Cumartesi günü Resmî 
Gazetede yayınlanıyor, öbürü de Pazartesi günü.. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, bu bahis bu
yurduğunuz kararname numaralarını ben ezbere 
bilmiyorum, ama bu iki gün arayı biliyorum, 
bir... Bir de Hükümet aleyhine hakikaten zabıt
lara geçmiyecek bir beyanda bulunmuştunuz, 
bunu hatırlıyorum iki... Tevcih ettiğiniz soru da 
Maliye Bakanlığına aitti üç... Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından, kendi ifadenize göre 
aynı soruyu tekrarlamak hakkınız olmadığı ka
naatindeyim... Diğer somları sorunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAl ORAL (Devamla) — Ticaret 
Bakanlığı ile alâkalı konularda bu gümrük ka
nunlarına göre özel ambalaj sistemine göre yerli 
ham. petrolden elde edilen bu maddelerin önce
likle değerlendirilmesini derpiş eden kararna
meden mi bahsetmek istiyorsunuz? 

BAŞKAN — Cevap verebilirseniz buyurun 
Sayın Oral. 

ENERJİ VK TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI HÜDAJ ORAL (Devamla) — Efendim, 
bâzı arkadaşlarımın cevaplarını yazılı olarak ve
receğim. Burada işin detaylarına girmek ve ma
denlerin bulunduğu yerleri tesbit ederek şu anda 
ifade etmemin mümkün olmadığını takdirlerini
ze arz ederim. Yalnız bu borasit ihraç mevzuun-
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da, yine arz ediyorum Ticaret Bakanlığını ala- I 
kadar eden bir konudur. Ticaret Bakanlığının 
yetkisine giren konularda cevap verme yetkisi 
Ticaret Bakanına ait bulunuyor, bu hususta ken
dileriyle temas etmek mümkündür. Bilhassa bo
rasit bakımından. 

Maden kömürünün sanayicilere daha evvel 
mi, teshin için mi verilecektir? Konusu vardır. 
Değerli arkadaşlarım, bunda bir sistem tatbik 
ediyoruz. Mesele Türkiye'de gerek linyit ve ge
rekse taş kömürü istihsalini artırmaktır. Şimdi, 
taş kömürü istihsali artırılırken ve bir yandan 
kok kömürü fabrikaları cihetine gidilirken, elde 
mevcut imkânlarımızın en iyi şekilde değerlendi
rilmesi ieabeder. Ancak, sanayiimize lâzım olan 
taş kömürü ihtiyacının Öncelikle verilmesini tak
dir buyurursunuz ki, hepimiz arzu ederiz. Ama 
imkânsızlıklar yönünden tahdide mâruz kalıyor
sak ve linyit istihsallerimizi ele teshin için kifa
yetli bir şekilde istihsali, ö/el sektör dâhil yapa-
mıyorsak, bunun tedbirlerini almak lâzımgeldiği 
kanaatindeyim. Binaenaleyh, burada kesin bir 
riyazi ölçü ile şuna verilecek, buna verilmiyecek 
şeklinde bir kanaat ihzarının mümkün olmadığı
nı Sayın Akyürck'e ifade etmek isterim. Arka
daşımızın, kararnameye taallûk eden kısmı var; 
onu ifade ediyorum : Yerli petrolden elde edilen 
ürünlerin öncelikle değerlendirilmesi, Petrol Ka
nunu hükümlerine de uygun bulunduğu yolun
daki kayıtla da sabit olduğu üzere, Petrol Ka
nunu çerçevesi dâhilinde tedbir almak lâzımdır, 
şeklinde Devlet Şûrasının kararı vardır. Yani 
Devlet Şûrası kararı «Kanunun ikinci maddesine 
göre yerli ham petrolden elde edilen mahsuller 
öncelikle satılacak ve tüketilecektir.» bunun yolu 
umumi, hükümlerle kararname yolu ile tüketir
siniz, Petrol Kanunu içerisinde tedbirler alır tü
ketirsiniz, ama bu tüketilecektir, arkadaşlar... 
Onun için hiç de endişeye lüzum yoktur. Ve 
Türkiye'de yerli ham petrolden elde edilen ben
zinin fazlalığı dolayısiyle bir endişeye mahal 
yoktur. İdari kazanın verdiği karar da böyledir. 
Nihayet petrol kanunları hükümleri de bunu 
ieabettirmektedir. Bu bakımdan biz bunu umu
mi hükümler içinde veya petrol kanunları hü
kümleri içinde Ticaret Bakanlığiyle beraber tan
zim etmekteyiz. Rifat öztürkçine arkadaşıma 
bunu ifade etmek isterim. 

Diğer arkadaşlarıma lütfederlerse yazılı ola
rak cevap arz eedrim. 
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BAŞKAN — Kifayet takririnden sonra, da

ha doğrusu evvel Sayın İsmail Yeşilyurt söz al
mıştı. Başka söz alan da yoktur. Eğer kabul edi
lirse son sözü Sayın Yeşilyurt'a vereceğim. Bu
nu bildirerek kifayet takririni oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ki
fayet kabul edilmiştir. Son söz Saym Yeşilyurt '-
undur. Buyurunuz. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri de
ğerli Bakanlar ve Bakanlık erkânı, Sanayi Ba
kanlığına bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları Türk 
Anonim Ortaklığının 1965 yılı bütçe tasarısı üze
rinde kısa olmak üzere bir mevzua değinmek için 
huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; bu şirketin vazifesi 
Türkiye'deki şeker üretimini ve buna bağlı bu
lunan pancar üretimini yürütmektir. Bu Ano
nim Şirketin vazifesini böylece tesbit ettikten 
sonra, vazifesini yapmadığı hususunu da yine 
huzurlarınızda bir bir izah edeceğim. Muhterem 
arkadaşlarım; benim, bu mevzu üzerine değin
memin en büyük sebebi, ekonomik ve sosyal kal
kınma çabaları içinde bulunan Türkiye'mizin şe
ker pancarı müstahsıllarmm, yarınından endişe 
etmiş bulunmanı sebebiyle bu duyduğum üzün
tü Yüce Senatonun huzurunda ve Bakanın da 
bulunduğu bir anda dile getirmeyi faydalı bul
dum. 

Muhterem arkadaşlarım; şeker pancarı müs
tahsili pancarını Anonim Ortaklığa satalı tam 
5 ay olmuştur. Bu 5 ay pancarını satan müs
tahsil bedeli bulunan parayı alamamıştır. Eylül, 
Ekim, Kasım, Aralık ve bugün Şubat, Halen 
çok yerde müstahsil parasını alamamıştır. Müs
tahsilin durumu acıdır. Kendilerinin sızlanışları 
ise haklıdır ve mağduriyetleri ise bir vakıadır. 
Bu müstahsılların nasıl pancar ektiğini yavru
larının ve kendilerinin emeğini değerlendirerek, 
netice itibariyle bir yıllık masrafı bulunan para
larını şirketten bir an evvel aldığı takdirde es
nafa olan borçlarını ödiyecek, bankaya olan borç
larını ödiyecek ve böylece de kendisi yaşama hak
kı kazanacak. Ama beş ay müddetle Şeker Pan
carı Anonim Ortaklığı tarafından şeker pancarı 
müstahsilinin bu parası ödenmezse, müstahsil 
yarınından endişelidir. Bu sebeple bizim de en
dişeli olmamız ieabeder, arkadaşlarım. Çünkü, bu 
hal böyle devam ederse bana öyle geliyor ki, bun-
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dan sonra şeker pancarı ekicisi bulmak ve saha
sını bulmak gayet zor olacaktır. Bunu bir an için 
nefsimizde mukayese edelim, nefsimizde tadalım. 
Ben şahsan Devlete sattığım mahsulün bedelini 
beş ay sonra alsam o mahsulü eker miyim? Bu
nun yerine, pancar yerine vatandaş arpa, buğ
day ekmez mi? O halde kurulmuş bu fabrikala
rın yarınki durumu ne olur? Bu endişeli değil 
mi arkadaşlar? 

Bu sebeple ben şu hususların muhterem Ba- i 
kan tarafından cevaplandırılmasında fayda umu- I 
yorum. Bunlar cevaplandırıldığı takdirde müs
tahsilin da endişesi giderilmiş olacaktır. 

1. Şeker pancarı bedellerinin ödenmemesi-
nin sebepleri ve gerçek nedenleri, 

2. Toprak Mahsulleri Ofisinde olduğu gibi, 
müstahsil ofise buğdayını satınca bedelini alması 
mümkün olduğuna göre şeker pancarı müstahsı-
lına bu durum temin edilebilir mi, edilemez mi? 
Edilemezse gerçekleri nelerdir? 

Üçüncü sualim; arkadaşlarım, şeker pancarı 
paralarının her sene umum müdürlükçe ayrı ayrı 
aylarda ödeniyor, acaba bunun sebebi nedir? 

Ben mâruzâtımı burada bırakırken Sanay" 
Bakanlığının 1965 yılı bütçesinin memleketimi
ze, Bakanlığa hayırlı olmasına dua eder, muh
terem Yüce Senatoyu huzurlarında tazim ve 
hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt'un konuşması 
soruları da ihtiva ediyor. Bu bakımdan yerinden 
ve kısa olmak üzere Sayın Bakana söz veriyo
rum. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Bakan kürsüden cevap arz etsin, belki du
yulmaz. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir, kai
desini ihlâl etmiyelim, diye yapmıştım, ama. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Biz de o mânada anlıyoruz. 

SANAYİ BAKANI MUAMMEE ERTEN 
(Manisa Milletvekili) — Sayın Başkan ve muh- I 
terem arkadaşlarıma bana bu cevap fırsatını ver- I 
dikleri için çok teşekkür ederim. I 

Pancar bedelleri, bu sene yapmış olduğumuz I 
zamlar ile birlikte 662 milyon lira tutmaktadır. I 
Bunlar daima Şeker Şirketinin kendi imkânla- I 
riyle şimdiye kadar ödenegelmektedir. Bunun I 
için daha evvel bu pancar bedellerinin senesi için- | 
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de ödenmediği zamanlar olmuş ve bunlar müs
tahsil tarafından büyük şikâyete yol açmıştır. 
Bunu önliyebilmek için Merkez Bankası kaynak
larından istifade etmek suretiyle Şeker Şirketi
ne verilecek kredi imkânları ile pancar bedelle
rinin senesi içinde ödenmesi sistemi tatbik edil
meye başlanmıştı. Geçen yıl Merkez Bankasın
dan 75 milyon lira temin edilmek suretiyle pan
car bedellerinin ödenmesi imkânı hâsıl olmuş
tur. Ancak, bu sene fazla istihsal yapmak prog-
ramlaştırıldığı için ve hava şartlarının müsaidol-
ması sebebiyle 4 690 000 ton civarında pancar 
istihsal edilmiştir. Bu durum karşısında istihsal 
edilen şekerin bir sene zarfında satıldığı, bir kıs
mının da ihracedildiği düşünülürse, şeker şir
keti bunun karşılığını ancak bir senelik, hattâ 
bir seneden fazla bir devre içerisinde geri alabil
mektedir. İşte bunu düşünerek vaktinden daha 
çok zaman önce Merkez Bankasının geçen sene 
75 milyon lira civarında yaptığı reeskont imkâ
nını bu sene 250 milyon lira olarak talebettik. 
Bu Para - fonu ile hattâ müzakerelere de yol aç
mıştır. Neticede Maliye Bakanlığı ve Merkez 
Bankası ile mutabık kalınarak bu 250 milyon li
kanın verilmesi sağlanmış ve peyderpey bunu 
Merkez Bankasından alarak Şeker Şirketinin 
kendi imkânlarını da katmak suretiyle pancar 
bedellerini ödemeye çalışmaktayız. Bu ay içeri
rinde 80 milyon lira ödemiş bulunuyoruz. Bu su
retle ödenen pancar bedelinin yekûnu 345 mil
yon lirayı bulmuştur. Demin Sayın Ucuzal arka
daşım da ifade etti, % 20 si ödenmiş, % 80 i 
ödenmemiştir, diye. Halbuki halihazırda ödenen 
miktar % 53 civarındadır. Mart ayı içinde geri 
kalan kısımlarını Merkez Bankasından, geri 
kalan talebimizi almak suretiyle tamamlamış ola-
aağız. Ancak, daha yüz milyon liralık bir imkâna 
'htiyacımız kalmıştır. Günkü, Nisan ayı içinde 
biz bu ödemeleri bitirmek istiyoruz. Müstahsıla 
zamanında avans vermek suretiyle, ekim imkâ
nını sağlıyabilmek bakımından bunu faydalı gö
rüyoruz. Müstahsilimiz haklıdır. O bakımdan ay
rıca Maliye Bakanlığı ile 100 milyon liralık daha 
bir imkân üzerinde müzakere etmekteyiz. Her 
halükârda bu imkân doğmasa dahi, bu 100 mil
yonluk imkânı temin edemezsek dahi, Mayıs ayın
da kendi imkânlarımız ve Merkez Bankasından 
temin edeceğimiz imkânlarla ödemiş bulunacağız. 
Bunun dışında başka bir imkânımız yoktur. Arz 
ettiğim gibi, bu sene 65 milyon lira da bir zam 
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yapmış bulunuyoruz. Bu zam politik değildir, 
teknik bir zarurettir. Vaktinizi almamak için 
üzerinde fazla durmıyacağım. Onun için arka
daşlarım müsterih olabilirler, pancar bedellerinin 
süratle ödenmesi için Şeker Şirketi, Maliye Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı olarak elimizden gelen 
bütün imkânları kullanmaktayız. Teşekkür ede
rim, hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi 

B. Lira 
(A/l) Cari harcamalar 

11.000 ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 10 679 840 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 050 999 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 002 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 189 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 90 251 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I I - Transferler 
34.000 Malî transferler 236 000 

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

1.2.1965 
B. 
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15.000 

36.000 

Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Borç ödemeleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
157 001 

12 500 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/733) (S. Sayısı: 507) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı büt
çesini birlikte görüşmüştük. Tümü üzerindeki 
müzakereler bu suretle bitmiş oluyor. Maddelere 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için 1 680 434 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için 34 066 lira 
ki toplam olarak 1 714 500 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okuyoruz. 

B. Lira 
(A/ l ) Cari harcamalar 

12.000 Personel giderleri 1 443 319 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 217 613 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 10 502 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I I - Transferler 

34.000 Malî transferler 101 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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C Senatosu B : 36 
B. lira 

35.000 Sosyal transferler 31 350 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kaimi edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 615 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(1 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi bütün cetvelleriyle 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 714 500 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Cetveli okutuyorum. 

B - CKTVKLÎ 
B. 1 jim 

63.000 Çeşitli gelirler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

64.000 Özel gelirler 1 714 498 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum : 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oyu

nuza sunuyorum : Kabul edenler... Kimiydiler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1965 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1965 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Ktmiyenler... 
Kabul edilmiştir,. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı ' Kanunun 
19 nen maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(K) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
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Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 

ile T. B. M. Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkra
lar eki iyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı Ka
nunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı (lj) işaretli cetvelde gösterilenler 
1965 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahipelrinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 
ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — ((Jecen yıllar borçları) mad
desindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı 
bulunan, borçlar ilgili oldukları hizmet tertiple
rinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç.) (A/l) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden ((ieçen yıllar 
borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ktnıi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MA DDK S. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hindi1 yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.., Ktmi-
yeııler... Kabul edilmiştir. 
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zarfında 21 Aralık 1963 günü patlak veren, her 
şeyden önce hakları milletlerarası andlaşmalarla 
teminat altına alınmış olan, Kıbrıs'taki soydaş ve 
dindaşlarımızın durumunu tarihin nadiren kay
dettiği bir facia haline sokan olaylar hepimizin 
malûmudur. Ada'daki yüzlerce yıllık millî varlık
larını muhafaza uğrunda, aralarında çoluk, çocuk 
ve ihtiyarlar da bulunan, yüzlerce Kıbrıslı Türk 
kurbanını bu kürsüden derin bir saygiyle anmak 
bizim için kutsal bir vazifedir. Ulu Tanrı'dan 
kendilerine rahmet dileriz. Onların yanında köy
lerinden, evlerinden ve kasabalarından ayrılarak 
perişan bir halde; bir avuç kahraman Türk birliği
nin ve en güç şartlar içinde, nefislerini müdafaa 
için silâha sarılan fedakâr mücahitlerin himaye
sine sığman on binlerce Kıbrıslı kardeşlerimizin 
içinde bulundukları sefalet ve fecaati, içimiz sız-
lıyarak şu anda gözlerimizin önünde tecessüm et
tiriyoruz. Bu zavallıların suçları nedir? Çileleri 
ne zaman sona erecektir? Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyinin 4 Mart 1964 tarihli kararından 
.sonra da, bu kardeşlerimizin, huzura kavuşama
dıklarını, her an Makarios çetelerinin saldırısına 
mâruz bulunduklarını derin bir acı içinde düşün
mekteyiz. 
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MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. Açık oyunuza sunu
lacaktır. 

P — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi görüşmelerine geçiyoruz, tik söz Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Celâl Tevfik Karasapan'-
ıııdır. 

Buyurun Sayın Karasapan. 

A. P. URUPU ADİNA CELÂL TEVFİK 
KARASAPAN (Afyon Karahisar) — 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri, Sayın Bakan; 

Dışişleri Bakanlığının 1965 bütçesi münasebe
tiyle gerek dış siyaset gerek bu siyasetin uygulan
masında esaslı rolü olan Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtı hakkındaki tenkidlerimizi Adalet Partisi 
Grupu adına arz etmek istiyoruz. 

Bundan önce iki nokta üzerinde durmakta fay
da görmekteyiz. Saym Başbakan, Başbakanlık 
bütçesinin müzakeresinde sözcümüze biraz ileri 
bir hassasiyetle cevap verirlerken Adalet Parti
sinin Kıbrıs siyasetinde kendilerine müzahir ol
madığını beyan buyurmuşlardı. Bu olaylara uyan 
bir beyan değildir. Adalet Partisinin grıi{>ları, 
Hükümetin Kıbrıs üzerindeki andlaşmaları tas
dik etmek üzere Büyük Millet Meclisine sunuşun
da bu millî dâva üzerinde; icraya; harb ilânına 
kadar gidebilecek geniş salâhiyetleri bütün Büyük 
Millet Meclisi üyeleriyle birlikte vermekte tered-
düdetmemiştir. Adalet Partisi, sadece Hükümetin 
Kıbrıs davasındaki siyasi taktik tutumunu tasvi-
betmemektedir. Kıbrıs'taki millî ve ahdi hakları
mızın korunmasında Adalet Partisi her Hükümeti 
sonuna kadar desteklemeyi bir vatan vazifesi bi
lir. 

İkincisi, millî olması lâzmıgelen dış siyasette 
Hükümetin demokratik medeni memleketlerde ol
duğu gibi Parlâmentoyla ve özellikle muhalefetle 
sıkı işbirliğine önem vermemesi noktasıdır. Bunun 
misallerine aşağıda sırası düştükçe değineceğiz. 

Geçen bir yıl içinde Üçüncü İnönü Hükümeti
nin takibettiği dış siyasetin millî menfaatlerimizi 
korumak bakımından tatmin edici olduğunu söyle
mek maalesef mümkün değildir. Gecen bir yıl 

Muhterem arkadaşlar, 
İşlerin bu kerteye gelmesi birçoğumuzu yıllar

dan beri takibettiğimiz ve millî olarak vasıflan
dırdığımız dış siyasetimizde yanlış bir istikametti 
mi yönelmiş olduğumuz hususunda düşüncelere 
sevk etmiştir, itiraf etmek gerekir ki, dünyâ ba
rışının korunmasında kendileriyle kader ve iş bir
liği yaptığımız müttefiklerimiz, özellikle Birleşik 
Amerika'nın Kıbrıs buhranının halli çarelerini 
araştırmaktaki çekingen tutumları bu düşüncele
re rağbet kazandıran kuvvetli âmillerden olmuş
tur. Bu böyle olmakla beraber bu gibi buhranla
rın her milletin hayatında çıkabileceğini ve sırf 
bu yüzden millî bir dış siyasetin çok yüksek men
faatlerinin bir tarafa itilemiyeceğiııi de düşünmek 
zorundayız. Bu düşünceyledir ki, Adalet Partisi
nin Cumhuriyet Senatosu Grupu olarak, dış siya
setimizin kısa bir tarihine göz atmakta fayda mü
talâa ediyoruz. 

Osmanlı Devletinin 1774 Kaynarca Muahede
sinden beri olayların baskısı altında takibettiği 
dış siyaset, Müslüman Türklere karşı Hıristiyan 
Avrupa'nın giriştiği hemen hemen kesintisiz Haç
lı seferleri karşısında, varlığını muhafaza edebil-
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mek kaygısından mülhem olmuştur. Burada istik
lâl ve Kurtuluş mücadelemize kadar geçen birbu-
çuk yüz yıllık devrenin diplomatik tarihini anla
tacak değiliz. Cumhuriyet Senatosunun seçkin 
üyeleri 'bu tarihi gereği gibi hatırlarlar. 

1918 Mondros mütarekesinden sonra, öz yurdu
nun hayati bölgeleri düşman istilâsına uğramış 
milletimizin, Müdafaal Hukuk, Reddi İlhak cemi-
yetleriyle ve yer yer millî kuvvetler meydana ge
tirerek, zamanın bütün ağır şartlarına ve ümit
sizliklerine rağmen, nasıl bir Ölüm - kalım savaşı
na giriştiği de bütün safhalariyle hepimizin ha
fızalarında nakşedilmiştir. 

15 Mayıs 1919 da İzmir'in Yunanlılar tarafın
dan işgalinden sonra, 19 Mayısta Samsun'a çıkan 
Mustafa Kemal'in o tarihte memleketi ne halde 
bulduğu büyük nutkunda bütün belâgatiyle ifade 
edilmiştir. Hepimizin bildiği bu olayları kısaca 
hatırlatmaktan maksadımız O'nun deyimiyle dün
ya tarihinin en mağrur galipleri karşısında eğil
meye mecbur kalmış Osmanlı Devletinin sakîm si
yaseti neticesinde yapyalnız, kaderiyle başbaşa bı
rakılmış Türk Milletini, büyük kurtarıcının, na
sıl bir siyasetle selâmete ulaştırdığını hatırlatmak 
ve millî siyasetimizin esaslarını burada bulmak
tır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Başlangıçta da işaret ettiğimiz gibi Kıbrıs buh

ranının yarattığı inkisarların tepkisi altında her 
çevreden dış siyasetimizin yeni bir istikamete yö
neltilmesi tavsiyeleri yükselmektedir. Bu arada 
bu kürsüden gerek bütçe müzakereleri, gerek dış 
münasebetlerimize dair görüşmelerde sık sık tek
rarlanmış olan «şahsiyetli ve haysiyetli bir dış po
litika güdülmesi» dilekleri de istismar olunmakta 
ve dış siyasetimizin tamamen değiştirilmesi tel
kin edilmektedir. Bu maksatlı telkinler bâzı 
çevrelerin gözlerini büyük ümitlerle Kuzey kom
şumuza çevirmelerine ve oradan gelen «Musta
fa Kemal - Lenin dostluğunu ihya etmek» pro
pagandasını memleketimizde yaymak çabala
rına kadar gitmektedir. Hemen kaydedelim 
ki Türkiye'nin komşuları ile, hele Kuzey kom
şumuz Sovyetler Birliğiyle iyi münasebetler 
idame etmesi gerçekçi bir politikanın tabiî bir 
icabıdır. Biz Türkler, bu komşumuza karşı 
tecavüzkâr emeller beslemediğimize göre, man
tıkça buna bir engel de düşünülemez. Şu var 
ki Türkiye'nin ikiyüz yıllık tarihî bu ÎIUSUE-
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ta güven verici olmadığı gibi son 47 yıllık dev
redeki tecrübeler de, bâzılarının iddia ettikle
rinin aksine, huzur verici bir nitelikte olma
mıştır. 

Millî Mücadeleye bütün varımız ve yoğu
muzla giriştiğimiz zaman, 1917 İhtilâlini yapa
rak eski rejimi yıkmış olan Kuzey komşumu
zun, çarların Türklüğü yok etmeyi gaye edi
nen siyasetlerini terk edeceklerine inanmış ve 
emperyalizme karşı yönettiği mücadeleyi de 
sempati ile karşılamıştır. Burada 1917 den 
1920 ye kadar Bolşevik ihtilâlinin geçirdiği 
buhranlı safhaları hatırlatmakla yetineceğiz. 
Yalnız 1918 yılında Doğu illerimizi kurtardık
tan sonra Kafkasya içerilerinde ilerliyen Türk 
ordularının, Azerbaycan'ı ve Batum'u ele ge
çirerek buralarda Ermeni çetelerinin Türklere 
karşı giriştikleri katliamı nasıl durdurdukları
nı, Kafkasya'da, Kırım'da Hazer Denizinin öte
sinde, Türkistan'da nasıl müstakil İslâm dev
letlerinin meydana geldiğini ve bunların var
lıklarını korumak için bizim desteğimize ne ka
dar muhtaçolduklarını da hatırlamakta fayda 
vardır. Ne yazık ki, ihtilâl prensipleriyle ta
ban tabana zıdolduğu halde Kuşlar bu yeni 
devletleri birer birer boğarken galip İtilâf dev
letleri de Ermenilerle işbirliği yapmışlar ve 
Türk ordularım Mondros Mütarekesi ile Kaf
kasya'dan çekilmeye mecbur etmişlerdi. Bol-
şevlcrin bu karışık devrede Türkiye üzerindeki 
Çarlık emellerini de gerçekleştirmek üzere, bir 
yandan en güç, anlarını yaşayan Ankara Hü
kümetiyle oyalayıcı müzakerelere girişirlerken, 
öte yandan Rus kuvvetleriyle desteklenecek 
Enver Paşayı tekrar Anadolu'ya sokmaya. 
Doğu illerimizin vefakâr halkını isyan ettirme
ye, hattâ Yunanlılarla bile gizli temaslar yapa
rak aleyhimizde bir anlaşmaya varmaya çalış
tıkları, bugün tarihî belgelerin aydınlığa çıkar
dığı acı gerçeklerdir. 

Gerçekte, Ruslar, Mustafa Kemal Paşanın 
kendileriyle bir yardım anlaşması müzakere 
etmek üzere Moskova'ya gönderdiği Bekir Sa
mi Beyden, yapacakları, yaramı karşılığında 
Bitlis, Van ve Muş'u istedikleri de tarihî vesi
kaların ortaya çıkardığı bir hakikattir. Şu ka
dar ki Yunanlıların Bursa - Uşak hattına ka
dar Anadolu'da ilerledikleri bir zamandaki çok 
güç. duruma rağmen büyük kurtarıcı Mustafa 
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Kemal'in Başkanlığında toplanan Türkiye Bü- I 
yük Millet Meclisi, 2 Eylül 1920 de aldığı ta
rihî kararla Rusların maskelerini düşürmüştü. I 
Bu hamaset örneği kararda «Bolşeviklerin Türk I 
ve İslâm âlemine hâkim olmak ve emperyalist I 
Batı devletleriyle anlaşmcaya kadar Türkiye'- I 
yi ellerinde tutmak istedikleri ve böyle bir an- I 
laşmaya varmak için Türkiye'yi feda edebile- I 
çekleri» belirtildikten sonra: I 

1. Memleket içinde Bolşevik teşkilât ve I 
tahriklerine meydan vermemek, I 

2. Moskova'nın muvafakatini beklemeden I 
Kafkasya'da yuvalanmış ve Kars ve Ardahan'ı I 
ele geçirmiş olan Ermenistan'a karşı harekete I 
geçmek ve I 

3. Rusya'dan yardıma derhal başlamasını I 
istemek üzere Bekir Sami Beye kesin talimat 1 
verilmesi kabul edilmiş ve Mustafa Kemal, 20 j 
Eylül 1920 tarihinde kendisine şu telgrafı gön- j 
dermişti: I 

«Büyük Millet Meclisi ittifakla Rusların j 
Bitlis, Muş ve Van hakkındaki isteklerini hu- j 
kukî ve coğrafi bakımlardan reddetmiştir. Mi- 1 
sakı Millî hudutlarından bir karış toprak veri- j 
lemez.» i 

Ancak Millî Hükümetin bu mütecellidane 1 
tutumu ve Kâzım Karabekir Paşa kumandasın- I 
daki kahraman kuvvetlerimizin seri ve kesin j 
bir hareketle Ermenistan ordusunu imha ede- 1 
rek Kars ve Ardıhan'ı kurtarması ve Mosko- ;| 
va'nm da bu sıralarda diğer ihtilâtlardan kork- I 
ması üzerinedir ki 16 Mart 1962 tarihli Türki- I 
ye - Rusya Muhadenet (Dostluk) Ahitnamesi j 
akdedilebilmişti. I 

Şunu da hemen hatırlatalım ki bu andlaş- il 
maya rağmen Sovyetler Birliği yardım işini I 
savsaklamış ve ancak Sakarya Meydan Muha- I 
rebesinin kazanılmasından sonradır ki yardıma I 
ve gerçekten dostluk münasebetlerine girişmiş- I 
ti. Şu noktayı da bu vesile ile belirtelim ki 
Ankara bu sırada yalnız Rusya'da değil Adana, I 
Gaziantep, Urfa ve Maraş'm kurtarılmasını I 
sağlıyan Yusuf Kemal - Franklin BoUillon, ya- I 
ni Ekim 192.1 tarihli Ankara îtilâfnâmesiyle I 
Fransa'dan da önemli silâh ve mühimmat yar- I 
dimi sağlamış ve nihai zaferde bunun büyük 
hissesi bulunmuştur. I 

Bütün bunlarla beraber, Sovyetler Birli- I 
ğiyle, o tarihte yapılan andlaşmanm bize sağ- j 
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ladığı yardımın önemi inkâr «dilemez. Şu ka
dar ki bu yardım karşılıklı yüksek menfaatler 
esasından mülhem olmuş, Türkiye ölüm - ka
imi savaşında arkasından emin olurken, Sov
yetler Birliği de Güney kanadını emniyet altı
na almıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Moskova'nın son zamanlarda sık sık tek

rarladığı ve Sovyetler Birliği Parlâmento He
yeti Başkanı Nikolai Podorny'nin Büyük Mil
let Meclisi kürsüsünden bizlere söylediği Mus
tafa Kemal - Lenin dostluğunun özü budur. 
Şimdi bunun ihyası isteniyor. Fakat bu dost
luğun mahiyeti hakkında onların görüşleriyle 
bizimkiler arasında esaslı farklar olduğu 1921 -
1939 arasındaki devrede anlaşılmıştır. 

Özellikle bu devre 17 Aralık 1925 te za
manın Dışişleri Bakanı Dr. Tevfik Rüştü 
(Araş) la Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Dışişleri Halk Komiseri Geroges Tchite-
her'in arasında Paris'te akdedilen Tarafsızlık 
Andlaşmasmdan sonra, bu belgenin ikinci mad
desindeki bir hükmün uygulanması bakımın
dan, önemli uyuşmazlıklarla geçmiştir. Bu hü
küm şuydu «Âkıd Taraflardan her biri üçüncü 
bir veya birkaç Devlet tarafından diğer Âkıd 
Taraf aleyhine müteveccih hiçbir ittifaka veya 
siyasi mahiyette hiçbir anlaşmaya ve keza 
üçüncü bir veya birkaç Devlet tarafından diğer 
Âkıd Tarafın askerî ve bahrî güvenliği aley
hine tevcih edilen hiçbir ittifaka veya anlaş
maya katılmamayı taahhüdeder». 

Bu hüküm Andlaşmaya bağlı 2 numaralı 
Protokolle malî ve iktisadi anlaşmalara da teş
mil olunmaktaydı. 

Bu kayıtlar yeter görülmemiş olacak ki bu 
Andlaşmanın uzatılması ile iligili olarak 17 
Aralık 1929 tarihinde imzalanan Protokolün 
2 nci maddesinde âkıdlardan herbirinin diğer 
tarafa bildirilmeksizin bu tarafın karadan ve
ya denizden doğrudan doğruya komşuluğunda 
bulunan devletlerle siyasi sözleşmeler akdine 
matuf müzakerelere girişemiyeceği ve bu ka
bil anlaşmaları ancak söz konusu tarafın muva
fakatiyle akdedileceği de hükme bağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Belki de zamanın icaplarına ve iki tarafın 

menfaatlerine uygun olduğu için o tarihlerde 
kabul edilmiş olan bu kayıtlayıcı hükümlerin 
ağırlığı İran, Irak ye Afganistan arasında ak-
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dettiğimiz Saad Abad Misakı diye şöhret bulan 
Andlaşmada, Akvam Cemiyetine girişimizde, 
Balkan Paktında ve nihayet Fransa ve İngil-
tereyle akdettiğimiz 1939 anlaşmalarında mey
dana çıkmıştır. Hemen ilâve edelim ki Sovyet 
Rusya'nın üzerimizdeki kayıtlayıcı siyasi bas
kısı 1936 dan itibaren Atatürk'ün dikkat naza
rını çekmiş ve her bakımdan Batıya teveccüh 
etmeye kararlı olan büyük önder, memleketi
ni Rusların anladığı şekilde kayıtlarla bağlı 
addetmemekte kendisini serbest saymıştır. 

Ataürk'ün dış siyasetimizde «Yurtta sulh, 
dünyada sulh» vecizesinin doğusundaki başlıca 
âmil, Birinci Dünya Harbi sonrasında Mihver 
devletlerinin bizi kendi dümen sularına sürük
lemek için gösterdiği çabalara, sergüzeşt siya
setine mukavemet fikri olmuştur. Bunun gibi 

Atatürk Sovyet Rusya'mın komünizmi dünya
ya yaymak yolundaki siyasetinin ilk ağızda 
memleketimizi tehlikeye sokacağına da inan
mış ve bunun için demokratik Batı alemiyle 
münasebetlerin geliştirilmesine önem vermişti. 
İkinci Dünya Harbi arifesinde Moskova'nın 
Türkiye'ye karşı takındığı davranışın dostluk
tan çok uzak olduğu ise tarihî bir vakıadır. 
Mihver devletlerinin yarattığı tehlike karşı
sında Akdeniz'deki statükonun muhafazası için 
Türkiye'nin Fransa ve İngiltere ile yaptığı an
laşmalar, bu anlaşmalardaki taahhütlerin Tür
kiye'nin hiçbir suretle Rusya'ya müteveccih 
bir harekete zorlanamıyacağı yolundaki sarih 
kayda rağmen, Kuzey komşumuzu son derece 
kızdırmış ve bunun izleri de bu hususta izahat 
vermek üzere Moskova'ya gönderilen Saraçoğ
lu heyetine gösterilen kaba muamelede görül
müştü. Stalin Rusya'sının Hitler Almanya'-
sıyla anlaşarak meşhur Molotof - Ribentrop 
Anlaşmasını akdetmesi, bunun neticesinde Po
lonya'nın büyük bir kısmını ve Baltık Cum
huriyetlerini istilâ etmesi sıralarında Mosko
va'nın bize karşı kullandığı dil ve takındığı ta-
virlar da dostça değildi. Bu anlaşmanın bozu
larak, Hitler ordularının Rusya içerlerine dal
masından sonra, Türkiye'nin taahhütlerine ve 
siyasetine sadık kalmasına ve arada Sovyet 
Rusya ile mütekabil bir anlayışı ifade eden bir 
vasika imza edilmiş olmasına rağmen, Kuzey 
komşumuzun tutumunda bir değişiklik olma
mıştır. 
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? Muhterem arkadaşlar, 

Hafızalarınızda daha taze olarak mevcudol-
duğundan emin olduğumuz için İkinci Dünya 
Harbinin sonlarına doğru Sovyetler Birliğinin 
Tahran, Yalta ve Potsdam konferanslarında, 
Türkiye üzerinde ileri sürdüğü iddialarından, 
hele 1945 de 1925 Dostluk ve Tarafsızlık And-
laşmasının feshini ihbar ederek bizden Kars, ve 
Ardahan'ı ve boğazlarda müşterek müdafaa 
hakkıyla üsler istemelerinden tafsilâtiyle bah
sedecek değiliz. Artık maskeler düşmüş ve 
Büyük Petro'nun meşhur vasiyetnamesinin, 
Ruslara göre, komünist veya Marksist - Leni-
nist'te olsalar, bütün şiddetiyle yürürlükte 
olduğu görülmüştü. 

1946 da Trumann doktrininin ortaya atılma
sı ve Birleşik Amerika'nın elini bize uzatmasiy-
le Türk Milletinin nasıl geniş bir nefes aldığı 
hatırlardadır. Uzatılan bu el, kendi yurdun
da yaşayıp gelişmekten ve dünyada bütün 
milletlerarasında barış nizamının kurulmasını 
görmekten başka, bir emeli olmıyan memleke
timiz için gerçekten güç bir zamanımızda yeti
şen bir dost eli olmuştur. Artık yapayalnız de
ğildik ve İkinci Dünya Harbinin uzun ve her 
bakımdan yıpratıcı seferberliği içinden, pek az 
yenilerinin ilâvesiyle, Birinci Dünya Harbi 
silâhları ve vasıtalariyle donatılmış bir ordu 
ile çıkan Türkiye, bu tarihten itibaren savun
ma vasıtalarını yenilemek ve Kuzeyden, Ro
manya, Bulgaristan ve Yugoslavya'nın da ko
münizme kaymasiyle, Batıdan ve Karadeniz-
den gelecek amansız bir istilâ, bir yok edilme 
tehlikesine karşı daha elverişli bir duruma gir
mek imkânlarına kavuşmuş oluyordu. Ancak 
3939 anlaşmaları işler bir halde olmadığı gibi 
Başkan Trumann'in genel nitelikteki doktrini
nin ve San Fransisco'da temeli atılan Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtı şartının hükümlerinden baş
ka ahdî bir dayanağımız yoktu. O zaman Do
ğu Avrupa'yı, Polonya ve Çekoslovakya ile Al
manya'nın Kuzey kısmını, paçasını bir komü
nist ihtilâlinden güç belâ kurtarabilen Yuna
nistan dışında, bütün Balkanları nüfuzu ve 
rejim benzerliği altına alan Sovyet Rusya'nın 
karşısında yine yalnız sayılırdık. Stalin'in 
haşin idaresi altında Sovyet Rusya bize karşı 
tehditkâr tutumunda devam ediyordu. Orta ve 
Yakın Doğu, iç ve dış siyasi ihtilâflar içinde 
kıvranmakta, maalesef dünyanın yeni gidişine 
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intibak edemiyen büyük Batı devletleri hürri
yetlerine kavuşmak istiyen bu bölgeler mem
leketlerine karşı anlayış göstermekte geç dav
ranmakta idiler. 

Batılı büyük devletlerin bu anlayışsızlığı 
karşısında, Yakın Doğuda'ki Arap memleket
leriyle bir bölge anlaşması yapılması teşebbüs
leri bir başarıya ulaşamamış, 1947 de Filistin'in 
taksimi ve bir İsrail Devletinin kurulması yolu
nu açan Birleşmiş Milletler kararı, bizim bu 
karara araplarla birlikte aleyhte oy kullanma
mıza rağmen, havayı büsbütün bozmuştu. 

Öteyandan Trumann doktrininin ve Mars-
hal Plânının uygulanması Avrupa'yı pek teh
likeli bir hal alan komünizmden kurtarmış, 
Marksizm, sıhhat kazanan Avrupa'nın diğer 
kısımlarına nüfuz edememişti. Şu noktayı da 
belirtmekte fayda vardır, ki, Sovyet ordula
rının nüfuzu altına giren Avrupa memleketle
rinde ve Balkanlarda komünist idareler hiçbir 
zaman demokratik seçimlerle yerleşememişler 
ve ancak zora ve ecnebi işgal kuvvetlerine da- i 
yanan siyasi kombinezonlarla iktidarı ele geçir
mişlerdir. 

Batı ile olan bağlarımızı, 1947 de kuru
lan Kuzey Atlantik Andlaşması Teşkilâtına 
girmek suretiyle daha esaslı bir teminata bağ
lamak hususundaki çabalarımızın 1952 ye ka
dar bir başarıya ulaşmadığı malûmdur. O za
man Birleşik Amerika, İngiltere, Kanada, İz
landa, Fransa, Belçika, Lüksemburg, Holân-
da, Norveç ve İtalya'yı içine alan bu teşkilât 
üye sayısını ve taahhütlerini Avrupa dışına ta
şırmayı arzu etmemekte idi. Bildiğimiz gibi 
bu teşkilâta girebilmemiz memleketimizde de
mokratik rejimin uygulanması ve Birleşmiş 
Milletler kararma uyarak yurdumuzdan binler
ce mil uzaktaki Kore'ye önemli bir Türk Birli- ı 
ği göndermemiz üzerine gerçekleşebilmiştir. 
Yurtlarından binlerce mil uzaklıkta Birleşmiş 
Milletler şartı prensiplerini korumak üzere ha
yatlarını kahramanca feda eden er ve subay
larımızı burada derin bir saygıyla anmayı va
zife biliriz. I 

Muhterem arkadaşlar, I 
Biz NATO'ya girerek hür Batı alemiyle ka

der ve işbirliği yaparken sadece kendi güven
liğimizi değil, bunun devamlı olarak sağlan
masının baş şartı olan bir medeniyet anlayışı- | 

1.2 .1965 O : 2 
nın, bir dünya barış düzeninin savunulmasını 
gaye edinmiştik. Siyasi ve askerî alanlarda 
bu teşkilâtın bize sağladığı menfaatler kadar, 
Avrupa İktisadi İşbirliği, bugünkü Avrupa 
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtının 
bize temin ettiği faydalar da hesaba katılması 
gereken çok önemli unsurlardır. Nihayet Av
rupa Konseyine ve Avrupa Ekonomik Birliğine, 
yani Avrupa Ortak Pazarına girmiş olmamız 
da dış siyasetimizin esaslı bir rüknünü teşkil 
eder. 

Atlantik camiası içinde Türkiye'nin komşu-
lariyle, Orta - Doğu ve Afrika memleketleriy
le geleneklerine ve menfaatlerine uygun bir si
yaset gütmesinde bir imkânsızlık tasavvur edi
lemez. Sömürgeciliğin ve eski anlamiyle em
peryalizmin önüne geçilemez bir tasfiyeye tabi 
olduğu zamanımızda Atlantik caiması içinde 
bizden beklenen böyle bir davranış olmak ge
rekir. Kaldı ki aynı camia içinde başlıca bü
yük devletler arasında oldukça derin görüş 
farklarının belirdiği bir gerçektir. Bizce bu 
görüş farkları NATO'nun esas gayesinin göz
den kaçırılmasını gerektirmez. 

Bizce NATO içinde en tehlikeli sarsıntı, Yu
nanistan'la aramızda Kıbrıs meselesi dolayısiy-
le çıkan anlaşmazlıktır. Yunanlılar, 1922 de 
haksız ve ölçüsüz bir istilâ hareketinde tarihin 
kaydettiği en acı hezimetlerden birine uğra
dıkları halde, Mudanya Mütarekesinde ve Lo
zan Andlaşması müzakerelerinde, Büyük Batı 
devletlerinin himayesine mazhar olmuşlar ve 
tıpkı 1897 de olduğu gibi, Anadolu'yu baştan 
aşağı harabetmelerine ve ancak Ortaçağın şa-
hidolduğu mezalim ve faciaların suçlusu olma
larına rağmen tazminat vermedikten başka o 
tarihlerde çoğunluğu Türk olan Batı - Trak
ya'yı da muhafaza etmişler, İstanbul'da Rum 
Ortodoks Patrikliğinin kalmasını sağlamışlar
dı. Barıştan sonra Yunanlıların Türkiye'ye 
karşı tutumu, bunlara rağmen, dostça olma
mış, ancak beliren islâv tehlikesi karşısında 
kendilerini toparlıyarak, Lozan müzakereleri 
sırasında Anadolu macerasının lüzumsuzluğunu 
anladığını söyliyen Venizelos'un 1930 da An
kara'yı ziyaretinden sonra iki memleket ara
sında, fedakârlığın büyük kısmı yine bize te
veccüh eden, malûm anlaşmalar akdedilmişti. 
İkinci Dünya Harbine kadar Balkan Paktı 
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içinde gelişen bu dostluk Yunanlıların çok acı 
günler geçirdiği İkinci Dünya Harbi devrinde 
de büyük ölçüde işlerine yaramış, Türkiye müs
tevlilerle ve daha sonra komünistlerle boğu
şan Yunanistan için emin bir komşu olmuştu. 
Gariptir ki ikinci Dünya Harbinin sonunda, 
on iki adaların kaderinin tâyininde de, en bü
yük fedakârlık bize teveccüh etmişti. O za
man gösterdiğimiz feragat Kıbrıs'ın kaderinin 
tâyini sırası gelip çattığı zaman, itiraf etmek 
gerekir ki, kötü bir antecâdant teşkil etmiştir. 
Megalo idea, Thniki Eterya hülyalarından ken
dini bir türlü kurtaramıyan Yunanistan'la Kıb
rıs üzerinde çıkan anlaşmazlığın Birleşmiş Mil
letlere intikal ettiği 5 Aralık 1958 tarihine ka
dar geçirdiği nazik ve bölge barışı için tehli
keli safhalarını burada tekrarlıyacak değiliz. 
Birleşmiş Milletler o zaman aldığı isabetli ka
rarla, anlaşmazlığın ilgili taraflar arasında 
barışçı yollarla halledilmesini tavsiye etmiş ve 
bunun üzerinedir ki Zürich ve Londra andlaş-
malarına varılabilmiştir. Bu andlaşmalar, ev
velce de çeşitli vesilelerle anlattığımız gibi, esas 
itibariyle bizim Ada'nm taksimi tezimizden 
vazgeçmemize karşılık Yunanlıların da enosis 
iddiasını kesin olarak bırakmaları esasına da
yanmaktadır. Kıbrıs'la ilgili andlaşmaların 
devletler hukuku bakımından o zaman için 
mümkün görülen bütün garantiler ve hüküm
lerle sağlam bir temele oturtulduğu ve bunun 
Türkiye için milletlerarası bir başarı olduğu 
inkâr edilemez. Ancak Yunanistan'ın aşırı de
recede şımarttığı Piskopos- Makarios'la Rum 
idarecilerinin andlaşmaların ayrılmaz bir par
çasını teşkil eden Kıbrıs Cumhuriyeti Anaya
sasının Türk cemaati lehindeki hükümlerini gö
nül hoşluğuyla tatbik etmek istemiyeceğini he-
saplıyan zamanın Hükümeti, Garanti Andlaş-
masımn 4 ncü maddesinin 2 nci fıkrası gere
ğince tek taraflı harekete geçmek zorunda ka
labileceğini düşünmüş ve buna göre bâzı ha
zırlıklara da girişilmişti. Ezcümle NATO kuv
vetleri dışında bir kuvvetin kendi imalâtımız
dan olan silâhlarla hazır bir halde bulundurul
ması da düşünülmüştü. Maalesef bu hazırlık
ların sonradan durdurulduğu anlaşılmıştır. 

Esefle kaydetmek isteriz ki başından itiba
ren iyi niyet sahibi olmadığı bilinen Makari-
ps'la idarecileri kötü niyetlerini Kıbrıs Anaya-
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sasının uygulanmasında, özellikle Kıbrıs or
dusunun kurulmasında, belediyeler meselesin
de, vergilerin taksimi ve memurlarda Türk ce
maatine düşen kanuni hissenin gerçekleştiril
mesi işinde sistemli bir şekilde ortaya çıkardığı 
güçlükleri, Kıbrıs Anayasa Mahkemesi kara
rını dinlemeyip bu yüksek adalet merciinin 
Başkanını çekilmeye mecbur etmek suretiyle 
büsbütün açığa vurmaktan çekinmemişlerdir. 
Birbirini takibeden bu işaretler karşısında ta
rafımızdan diplomatik teşebbüslerde bulunul
muş olmakla Hükümete düşen vazifenin başa
rıldığı kanısına varılamaz. Sayın Dışişleri 
Bakanı Bütçe Komisyonundaki konuşmalarında 
Hükümetin Kıbrıs meselesinde zikzak ve ka-
rarsız bir politika izlediği yolundaki tcnkidle-
ri reddetmiş, bilâkis her türlü hareketin gere
ği gibi yapıldığını ve dâvanın başarılı bir isti
kamete yöneltildiğim iddia etmişlerdir. 

Yalnız 21 Aralık 19G3 gününden beri Kıb
rıs meselesinde Hükümetin takibettiği siyaseti, 
daha doğrusu hâdiselerin arkasından sürükle
nerek ve insiyatifi daima karşı tarafa bıraka
rak, olaylar karşısında birbirine uymıyan ha
reketlerini şöylece özetlemek durumun ay
dınlanmasına yeter: 

1. 21 Aralık olaylarının önceden tertiplen
diği Hükümetçe haber alındığı halde, önce
den esaslı hiçbir tedbir alınmamıştır. 24 Ara
lıkta Rumların giriştiği katliam hareketi üze
rine teminatcı devletler sı f atiyi e İngiltere ve 
Yunanistan nezdinde gerçi teşebbüslere geçil
miş, her iki tarafın oyalama yoluna sapmala
rı karşısında dört jet uçağımız Lefkoşe üzerin
de bir ihtar uçuşunda bulunmuş ve bunun üze
rine bir İngiliz generalinin kumandasında üç
lü bir askerî kumandanlık kurularak Adadaki 
duruma el konmak istenmiştir. Belki bu ted
birin en önemli neticelerinden biri Kıbrıs'taki 
Birliğimizin Yunan birliğiyle birlikte bu ku
mandanlık emrine verilmesi ve bu suretle ken
di birliğimizin Türk cemaatini koruyacak bir 
mevzie girmiş olmasıdır. Fakat esaslı bir an
laşma için İngilizlerin teklifiyle Londra'da top, 
lanan konferansa büyük ümitler bağlandığı 
hakle buradaki rolümüz pasif olmuştur. Kon^ 
feransta görüşlerimizin kabulüne doğru bir 
gelişme olduğu Hükümetçe bildirildiği bir sı
rada Dışişleri Bakanımızın toplantıyı kesmek 
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ve memlekete dönmek üzere Hükümetten tali
mat istediği öğrenilmiştir. Konferansta olum
lu bir netice elde edilmediği ve bizzat Dışişleri 
Bakam da bu kanaatle müzakeratı kesmek tek
lifinde bulunduğu halde, Ankara'ya dönüşün
de Escnboğa Hava Meydanında bizzat Başba
kan tarafından muzaffer olmuş bir heyet baş
kanı sıfatiyle karşılanmış ve iltifatlara maz-
har olmuştur. 

2. Kıbrıs'ta olayların devam etmesi ve 
Makarios'un Türkiye'nin bir saldırı harakâtma 
girişmek üzere olduğunu ileri sürerek Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyine müracaat edece
ği İngilizler tarafmdan haber alınması üzerine 
Londra isabetli bir kararla daha önce davrana
rak Konseye meseleyi intikal ettirmiştir. 

3. Olayların başında Kıbrıs meselesinin 
Birleşmiş Milletlere intikal ettirilmesini mah
zurlu gören Hükümet, ingilizlerin bu hareke
tinden sonradır ki Güvenlik Konseyine başvur
maya karar vermiştir. Hükümetin milletlerara
sı nitelikte bir anlaşmazlığın er geç Birleşmiş 
Milletlere intikal edeceğini önceden düşünme
si ve sorumluluğunu idrak ederek bizim de 
üyesi bulunduğumuz ve prensipleri uğrunda 
evlâtlarımızın kanlarını akıttığımız bu organa 
daha bidayette başvurulması, Birleşmiş Millet
lerce tescil edilmiş andlaşmaları ihlâl eden Ma-
karios idaresinin milletlerarası itibara sahip 
bir muhatabolmaktan çıktığını belirterek Ada
ya acele milletlerarası bir tahkikat komisyonu 
gönderilmesini ve Türk cemaatinin can ve ma
lını teminat altına alacak âcil koruyucu ted
birler alınmasını istemesi gerekmez miydi? Fa
kat Hükümet meselenin Birleşmiş Milletler Gü
venlik Konseyine götürülmesi halinde Sovyet
ler Birliğinin vetosuyla karşılaşacağından, bu 
takdirde dâvanın Birleşmiş Milletler Genel Ku
ruluna intikal ederek orada basit bir selfde-
termination şekline sokulacağından çekinmiş, 
sonunda ise olayların zorlaması ile iş, bu safha
ya dökülmüştür. 

4.. Hükümet Kıbrıs olayları Türk cemaati 
aleyhine tehlikeli bir istikamete yönelmesi kar
şısında giriştiği diplomatik teşebbüslerde Ga
ranti Andlaşmasının 4 ncü maddesinin 2 nci 
fıkrasiyle bize tanınmış olan tek taraflı hare
kete geçmek hakkını kullanacağını sık sık tek
rarlamış ve İskenderun'da üslenen Deniz Kuv- j 
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vetlerimizi birçok defalar Ada istikametinde 
harekete de geçirmiştir. Fakat neticesiz olarak 
çok tekrarlanan bu hareketler umulan tesiri 
hâsıl etmemiştir. 

5. Hepimizin bildiği gibi Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi geçen yılın Mart ayı 
başlarında meseleyi ele almış ve ancak Fas 
temsilcisinin teklifiyle Türk cemaati temsilcile
rini de dinlemeye razı olduktan sonra, buluna
bilen oyalayıcı bir formülle ve Londra ve Zü-
rih andlaşmalarına ve Kıbrıs Anayasasına sa
rih bir atıfta bulunmaksızın, Sovyetler Birliği, 
Fransa ve Çekoslovakya'nın çekimser kalma
sı sayesinde 11 üyesinin ittifakiyle, 4 Mart 1964 
tarihli kararını vermiştir. Bu karar birinci 
fıkrasında Makarios'un meşruiyetini fiilen kay
betmiş idaresini «Egemen Kıbrıs Cumhuriyeti» 
olarak tanımış ve alınacak tedbirleri bu esasa 
dayamıştır. Gerçi aynı kararın 4 ncü fıkra
sında Kıbrıs'a gönderilecek Birleşmiş Milletler 
Barış Gücünün kuruluşu ve kullanılışı husu
sunda Genel Sekreter U Thant'm Kıbrıs, Yu
nanistan, Türkiye ve İngiltere ile istişarede 
bulunacağı kaydiyle, dolayısiyle, andlaşma-
lar rejimine telmihte bulunulmuşsa de Kıbrıs 
Hükümetinin mutabakatı şartı sarahatla ifade 
edilmiştir. Bu kaydın ifade ettiği mânayı ege
menliği mutlak olarak kararda teyidedilen 
Kıbrıs Rum idaresinin nasıl anladığı hemen 
başlıyan olaylarla meydana çıkmış, hulâsa 
Güvenlik Konseyinin kararı Türk haklarını 
teminat altına almaktan uzak bir hüviyette 
olmuştur. 

6. Hükümetin ürkekliğini, aciz ve tereddüt
lerini, bünyevi za'fını büyük bir küstahlıkla is
tismar etmekten geri kalmıyan Makarios ve İda
resi Birleşmiş Milletler gücünün varlığına rağ
men, 4 Mart tarihli kararın kendisine sağladığı 
egemenlik sıfatını en geniş ölçüde kullanarak 
Kıbrıs Anayasasını dilediği gibi zorlamakta de
vam etmiş, EOKA'cılardan seferber ettiği sözde 
emniyet kuvvetlerini onlara iltihak eden Yu
nan kuvvetleriyle birlikte 30 000 den fazlaya çı
karmış ve bunları yer yer Türk Cemaatine 
saldırtmaktan ve sistemli bir imha hareketine 
girişmekten geri kalmamıştır. 

7. — Bildiğimiz gibi Hükümet olayların Ada'-
da çok tehlikeli bir safhaya girmesi üzerine 
5 Haziran 1964 te Ada'ya silâhlı müdahale ka-
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barını almış, fakat gizli tutulması gereken bu 
karar da Amerikalılarca öğrenilerek Başkan 
Johnson'un iki dost ve müttefik memleket ara
sında cari olması gereken diplomatik nezaket 
kaidelerini aşan sert ihtarı neticesinde tatbik 
olunamamıştır. 

8. — Mr. Johnson'un şahsi mesajmdaki bir 
telkine uyarak "VVashington'a giden Sayın Hü
kümet Başkanımız dönüşlerinde Mecliste ver
dikleri beyanatta Birleşik Amerika'nın ve bu 
vesileyle ziyaret ettikleri ingiltere Başbakanı
nın Zürih ve Londra Andlaşmalarmın yürürlük
te olduğu prensibini teyidettiklerini, Fransız 
Cumhurbaşkanına ise ıbıınu kabul ettirememekle 
beraber görüşümüzün anlatıldığını açıklamışlar
dı. Bir ittifak camiası içinde kader ve işbirliği 
yaptığımız Birleşik Amerika'nın ve Kıbrıs'taki 
üslerinin bekasını Lef koşa Andlaşmasma borçlu 
olan İngiltere'nin Zürih ve Londra Andlaşmala-
rını yürürlükte saymaları pek tabiîdir. îki müt
tefikimizin bunu tekrar etmiş olmaları her hal
de Washington ziyaretinde elde edilen müstesna 
bir başarı sayılamaz. 

Nihayet Mansura ve Erenköy'e karşı Ma-
karios çetelerinin saldırısı üzerine kahraman ha
va 'kuvvetlerimizin 5 - 8 Ağustos günlerindeki 
enerjik müdahaleleri oldu. Adalet Partisi olarak 
bütün Türk Milletiyle beraber Hükümetin bu 
yerinde hareketini ne büyük bir memnunlukla 
karşıladığımızı hatırlatmak isteriz. O sırada 
Adalet Partisinin Manisa il kongresinde konu
şan Başkanvekili Dr. Sadettin Bilgiç, anamuha-
lefet partisi lideri olarak, Hükümetin aldığı ka
rardan haberi olmamakla beraber girişilen hare
keti heyecanla karşıladığını, bu itiharla Kıbrıs 
konusunda konuşmıyarak olayların gelişmesini 
.bekliyeceğini ve vatanseverliğin bunu gerektir
diğini söylemişti. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen Kasım ayı içinde Kongo'da ihtilâl 

kuvvetlerinin elinde kalmış olan 2 000 kadar be
yaz rehinenin kurtarılması için Amerikan kuv
vetlerinin yardımı ve İngiltere'nin destekle-
mesiylo Belçikalı paraşütçülerin Stanleyvill'e 
nasıl indikleri ve söylendiğine göre önemli bir 
rehine grupunu yamyamların elinden nasıl kur
tardıkları şu anda hatırımızdadır. Kongo'daki 
durumun ne olduğu, Leopoldville'deki Hükü
metin başkanı Moise Çombe'nin neyi temsil et-
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tiği üzerinde durmak bize düşmez, ihtilâlcile
rin hakikaten yamyamlardan ibaret olup olma-
dıkları da bizi ilgilendirmez. Fakat, müdafaa
sız çoluk, çocuk ve kadınların muhakkak bir 
ölümden kurtarılması için girişilen bu cüretli 
hareketi takdirle karşılarız. Acaba yüzyıllar
dan beri kendilerine vatan edindikleri Kıbrıs'
ta Makarios çetelerinin rahmsız imha hareke
tine uğrıyan Türklerin hayatlarının kurtarıl
ması için ve üstelik muahedelerin bize tanıdığı 
bir hakka dayanarak yaptığımız bu zaruri ha
reket bir iki bin kolonun kurtarılması için ya
pılan hareket kadar olsun haklı ve yerinde de
ğil miydi? Bu itibarla bu kadar cüretli bu ha-
raket esnasında Ada'ya hir yıldan beri hazır 
bekliyen kuvvetlerimiz niye çıkarılmamıştır? 
Kaldı ki bombardımanlar esnasında husule ge
len yankılar öteden beri beklenen Türk müda
halesinin nihayet vukua geldiği şeklinde olmuş, 
hattâ bombardıman esnasında muhriplerimizden 
karaya asker çıkarılmaya başlandığı da dünya 
ajansları tarafından haber verilmişti Bu itibar
la bunca fedakârlıkla girişilen bu harekette de 
Hükümetin tereddütlere düştüğü neticesine 
varmak hata sayılmaz. Birleşik Amerika'nın ih-
tarlı tavassutu, Sovyet Rusya'nın ültimatom 
mahiyetindeki notası telâşa düşen Papaandreo'-
nun müracaatı Hükümetin Türk Cemaatinin 
emniyeti hakkında tam bir teminat almadıkça 
hareketi durdurmasını muhik gösteremez. 

Bu kadar mühim ve vahim neticeler doğur
ması mümkün bir harekette karar alırken oldu
ğu gibi hareketin vukubulmasmdan sonra da, 
Büyük Millet Meclisini uzunca müddet olan 
bitenlerden habersiz bırakması ve ancak Adalet 
Partisinin Meclis ve Senato gruplarının meclis
leri toplamak teklifinden sonra olayın Parlâ
mentoya getirilmesi de Üçüncü inönü Hükü
metinin matlubuna kaydedilecek bir başarı ol
masa gerekir. 

Hükümetin 3 Eylülde meclislerde verdiği 
izahat ne Türk efkârı umuıniyesini ne de onun 
çoğunluğunu temsil eden Adalet Partisi grup
larını tatmin etmemiştir. 

Biz burada o vesileyle öğrendiğimiz şu meş
hur projelerini ve bunların alternatiflerini de 
yeniden tartışmak niyetinde değiliz. Bu müza
kerelerin Hükümete verilen yetki esaslarına ve 
diplomatik taktiklere ne kadar aykırı olarak 
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cereyan ettiğini zamanında anlatmaya çalış
mıştık. 

Sayın Dışişleri Bakanının Bütçe Komisyo
nunda gerek değiştirme birliğinin nihayet gön-
derilebilmesi, NATO Konseyindeki son müzake
reler ve varılan, daha doğrusu varılamıyan ne
ticeleri hakkında verdiği izahatı da tatmin edi
ci olmaktan uzak bulduğumuzu esefle söyle
mekle yetineceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletler 

Assamblesine intikal etmiş bulunmaktadır. Bu 
vesile ile Kıbrıs millî dâvasında Hükümetin 
her safhasında yön. değiştiren siyasetinin bizi 
içine düşürdüğü yalmıızlıktıan kurt'Uİm.aik için 
sarf ettiği çabaları tathlile çalışacağız. Bunun 
en önemlisi Kuzey konuşumuz Sovyetler Birli
ğiyle olam .münasebetlerimiz ve 'buna verilımıek 
istenen yemi isbikaımetıtir. Stailiııı'in ölümümden 
sonra Moskova'mın eski ihatalı yolundan 'döne
rek 195,3 ite Tüıikiye topnaikllaıı ve Boğaklar 
üzerindeki istciklıerindem vazgeçtiğini nasıl (bil
dirdiği malûnrunuızdur. Stalin'in sıkı idaresi al
tında ıhâlâ bir haır'b ve ihtilâl ekonomisi ,altm-
da .bunalan Ruls Milletine daha insanca (bir 
yaşarma imkânımı vermek üzene bir yumuşatma 
siyasetime ylömellen yemi Sovyet idarecileri «(Ba
rış içimde -birilikte yaşamak» ca:zip formülünü 
ortaya latmışlar, Batı alemiyle münasebetlerini 
düzeltmeye gayret ederken Türkiye'ye karşı da 
bir yaklaşma yolumu araımuya .çalışmışlarıdır. 
Fakat Sovyetler bir yandan da NATO'ya. Bağ
dat Pa-kt-ma, bunun dağılmasından sonra ku
rulan CENTO'ya, ibıı teşekkülleri •emperyalist 
ve saldırgan olmakla suçlayarak, sistemli bir 
surette suçlamak tam 'geri kalmamışlar ve ilgili 
Batılı ;büyük devletlerin bu 'kOınuşm.aımi'zın ba
şımda da işaret ettiğimiz 'gibi, dünyamın buı 
bölgesindeki yemi (gelişmelere anlayış gösterme
melerinden! faydalanarak, Irak, .Suriye ve 
Mısır'ı desteklemekte, buralarda komünizme 
zemin ha'zi'H uy ab ilecek rejimler kurulmasını 
teşvik etmekte 've silıâihlamdırmakta da kendileri 
için büyük menfaatler tasavvur etmişlerdir. 
NATO 'içlimde bu bölgel'erle ihayati ilgisi olanı 
bir mıeml/ekett .olarak duruımıumuzun ne kadar 
güçleştiği katırlardır. 

Muh'tereım. 'arkadaşlar; 
Bildiğimiz gibi, Sovyet Komünist Partisi 

Merkez Komitesi ve Sovyetler Birliği Presidi-
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um Üyesi Nieolai Pod'gorny'nin başfcanilığında, 
aralarında Kırgızistan ve Azerbaycan temsilci
lerimin de buijumıduğu, bir Parlâmento Heyeti 
Ocak 'ayınım başında, Senato Başkanıımızın ınıu-
kabil davetime icabetle, memleketlimizi ziyaret 
etmiştir. Uyguılamam programda devletler ara
sımda titizlikle dik'kalt edilmesi şart olan karşı
lama ve ağırlamaılıardaki ölçülerim taşınlmış ol
masına rağmen bu .heyetin .meml'eketimize .ge
lişi faydalı olmuştur. Sovyet Heyeti Başkamı1-
nın Büyüık Millet Meclisi 'kürsüsünden komuş-
turulmasmdaki ölçüsüzlüğe burada 'bilhassa işa
ret etmek yerinde olacaktır. Bu gibi .mücamele 
ziyaretlerinde, Iheyeıt balkanlarınım konuşma
ları bu mücamıele hudutlanını aşmamak gerekir
di. Burada ilgili makamlarım ihmallerinin' 
büyük payı vardur. Moskova'da hazırlandığı 
ve Moskova'ca P'arlâmenOomıuzda okummasımm 
şart kO'Şiullduığu .anlaşılan bu konuşmamın misa-
ıfiplerimizin .gözü önünde onlarım 'hoşuna giıtmıi-
yecek 'bâzı tepkiler meydana 'getirdiğini '"bili
yoruz. İlgili 'makamlar konuşmanın ••me.toiıni bu 
•g^bi hallerde âdet olduğu gllbi önceden görme
yi akıllarıma 'getirmemişlerdir. önceden (görül
seydi bunum ırmâknl ıbir hadde ircaı kabil olabi
lir ve tandaki lüzumıu, Büyük Millet Mecli
sindeki muhtemel tepkileri takdir edecek olan 
ıheyet, başkanıma anlatırmak da mümıkıüm ajurdu, 
Buna bu kadarcık işaret ektikten sonra Heyet 
Başkamı Podgormy'nin konuşmasının somundaki 
Krbms (meselesindeki görüşmelerime ait cümlele
ri burada skilere tekrarlamak't.a fayda görmıek-
teyiz. Bu cümleler ışuınlardrr : 

«'Bu vesileyle Kılbrıs'la ilgili 'meselelere .me
rak gösteraıemezlik edemeyiz. (Aynen kendi
lerinin ifadesidir.) Biz, Kubms mesei'eslnimı Kıb
rıs Cumıhuriye tinini 'egemenlik ve toprak bü
tünlüğüne sahibolması, her iki cemaatin barış 
içinde yaşamasını temin .edecek bir şekilde ka
nuni haklarıma riayet edilmesi ve Adada iki 
millî cemaatin mevcudiyetini tanıma esasında 
'barış yoluyla halledilmesine taraftarız. Bu tutum 
Ibütün Kıbrıslıların menfaatlerine uygundur ka
naatindeyiz.» 

«Kıbrıs -meselesi, lıiçbir yaoancı müdahale ve 
bilhassa askerî müdahale olmadan barışçı yol
larla .hallediLmelıidir. Müdalhale Kıbrıslılara, 
hem Rumlara, hem de Türklere, yeni falâket-
ler getirebilir. Kıbrıs meselesindeki tutumumu-
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zraı hüütn alâkalı taraflarca, 'barış ve milletle
rin gerçek bağımsızlığı dâvasını bilen herkese 
anlayışla karşılanacağını ümidednyoruz.» I 

Bu cümleler Sovyetler Birliğinin Kıbrıs buh-
ranmın çıkmasından 'beri ileri sürdüğü fikirde 
ttü-çJbir değişiklik olmadığını bütüii açıklığı ile 
göstermelktedir. 

Nieolai Podgorny Büyük Millet Meclisinde
ki konuşmasından sonra Sovyet Parlâmento • 
Heycıt'i, Senato ve Meclis Karma Dışişleri Ko
misyonuyla yaptığı sohlbet konuşmasında ise 
Kılbra'la ilgili olarak kendisine tevcih edilen 
sorulara verdiği cevapla, Sovyet görüşünü daha 
açık olarak ışığa kavuşturmuştur. Podgorny'nin 
(bu konudaki sözleri aşağı - yukarı şu mealdedir: 

«Sorulan sualden Londra ve Zürih andlaşma-
kırmın kaydedildiğini anlıyorum. Bu husustaki 
görüşümüz açıktır. Biz imza etmediğimiz anlaş
malarla kendimizi mukayyet saymıyoruz. Siz 
'bunu evvelâ kendi müttefiklerinize sorunuz. And-
laşmalara imzalarını koyan müttefikleriniz bile 
sözlerini tutmuyorlar. Kaldı ki bu andlaşmadarı 
müzakere ederken bizim fikrimizi de sormadı
nız.» I 

Bu cevapta maksatlı olarak NATO mütte
fiklerimize, Yunanistan'a ve İngiltere'ye yapı
lan tarizin haklı olduğunu itiraf etmek gerekir. 
Bundan gereken hisseyi çıkarmak özellikle Yu
nanistan'a teveccüh eden bir vazifedir. Fakat 
milletlerarası andlaşmalara riayetin ifade etti
ği hulkuk anlayışı ile Sovyet görüşü arasındaki 
önemli faatka dikkat etmek gerekir. Birleşmiş 
Milletlerin 5 Aralık 1958 tarihli ve 1013 (XI) 
sayılı Kararı ile serhegtçe gicişilmiş müzakereler 
sonunda akdedilmiş ve bu müesseseye usulü da
iresinde tescil ettirilmiş andlaşmalar artık mil
letlerarası hukukun malı olmuştur. Ve bunların 
taraflarla anlaşmaksızın ihlâli oarış nkamının 
(bozulmasını tazammun eder. Sovyet Rusya'nın 
Ibu andlaşmalarda taraf olmaması, hele bunlar 
hakkında 'kendisinden daha önceden 'izin aılınmış 
olmaması onun hu andlaşmalardan tecahül et
mesini gerektirmez. Milletlerarası hulkuk anlayışı 
(budur ve hu anlayışa uyulmazsa Sovyet Rusya'
nın üzerinde bu kadar titizlikle durduğunu iddia 
•ettiği anlaşmazlıkların barışçı yollarla halli 
prensibi uygulanamaz. 

Muhterem arkadaşlar, Sovyetler Birliğiyle 
Kıbrıs üzerindeki tek müşterek görüşümüzün i 
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mahut Enosise karşı olmamızdan ibaret oldu
ğunu 'burada izaha bilmem lüzum var mıdır? 

Kaldı ki, Podgorny'i gene müşterek toplan
tıda Kıbrıs'a silâh yardımını da itiraf etmiş. 
Ancak bunun bir ticaret anlaşması gereğince 
yapıldığını ve bu silâhların müdafaa silâhları ol
duğunu söylemekle yetinmiştir. Ve son alman 
haberler de tekrar Rusya'dan Kıbrıs'a bir şilep 
silâhın geldiğini göstermektedir. 

En son, belki de Podgorny'nin bu açıklama
sının Ankara'da husule getirdiği kötü intibaı 
izale maksadiyle, Sovyet Dışişleri Bakanı And-
rei Gromiko'nun 21 Ocak tarihinde İzvcstia mu
habirine verdiği beyanat da dikkatle tahlile de
ğer bir nitelik taşır. Bu demecin, tıpkı Pravda 
gazetesinin 4 Ocak tarihinde Sovyet Heyetinin 
memleketimizi ziyareti münasebetiyle yayınla
dığı makale gibi, basınımıza akseden kısımları 
kamu oyunu ve bizleri tatmin edecek nitelikte 
değildir. Biz bu demeci Tass aiansmın Mosko
va'dan verdiği şekliyle aynen sizlere arz etmek
te fayda mülâhaza ediyoruz. Gromiko'nun Kıb
rıs hakkındaki sözleri aynen şöyledir : 

«Kıbrıs meselesi milletlerarası hayatın en 
hâd meselelerinden biri olarak ortada kalmak
tadır.» 

«Sovyetler Birliği Birleşmiş Milletlerin üye
si olan Kıbrıs Cumhuriyetinin egemenlik ve 
toprak bütünlüğünü selâbetle ve azimle savun
makta ve bu memleketin işlerine dışarıdan karı
şılmasına kuvvetle karşı bulunmaktadır. Kıb
rıs'ı, bir askerî üst haline getirmek gayesiyle bâ
zı NATO çevrelerinin Kıbrıslılara zorla kabul 
ettirmek istedikleri plânlar takbih ve rcddolun-
malıdır.» 

«Sovyetler Birliğinin bu durumu Kıbrıs hal
kının kendi bağımsız Devleti içinde kayıtsız -
şartsız ve inkâr edilemez hakkı olan kendi ka
derini tâyin etmek hakkındaki görüşümüzü gös
terir. Sovyet Hükümeti Kıbrıs meselesinin hal
linin Kıbrıs Cumhuriyetinin bağımsızlığına ve 
bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve her iki mil
liyetten Kıbrıslıların barış içinde yaşamalarını 
temin eden meşru haklarına riayet edilmesi esas
larına dayanması gerektiği fikrindedir.» 

«Kıbrıs Cumhuriyetine tam bir bağımsızlık 
ve gerçek bir güvenlik sağlanmalıdır. Bu ga
yeye varabilmek için bu memlekette bulunan 
ecnebi kuvvetlerin hepsini çekmek ve Adada bu-
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hman ecnebi askerî üstlerini tasfiye etmek lâ
zımdır. Btı olmaksızın Kıbrıs'ın iç bünyesine 
ait her teklif ancak bu memlekete ecnebi men
faatlerini sağlıyan, fakat kendi menfaatlerine 
aykırı olan hal çarelerini zorla kabul ettirmeye 
yarar. Şu halde söz konusu olan Kıbrıs'a bağım
sızlık ve toprak bütünlüğünü temin etmektir. 
Bu da Kıbrıs halkına ancak kendini ilgilendiren 
meseleleri tam bir serbesti içinde ve ecnebi mü
dahalesi olmaksızın halletmeye imkân verir.» 

«Kıbrıs Devletinin iç bünyesine gelince, tam 
bir bağımsızlık içinde kendi işine en elverişli 
olan, birleşmiş ve egemen bir Devlet çerçevesi 
içinde Rum ve Türk cemaatlerinin özel menfaat
lerini hesaba katan en iyi bir bünyeyi seçmek 
bizzat Kıbrıslıların bileceği bir iştir, Federal 
bir şekilde de seçilebilir. Şüphesiz ki tek bir 
bünye (stucture), birleşmiş merkezî bir hükü
metin mevcudiyetini, millî savunmada birleşik 
bir teşkilâtı, merkezleştirilmiş bir adlî idare 
makanizmasını öngörür.» 

«Tekrar ediyorum, Kıbrıs halkı, Kıbrıs Cum
huriyetinin siyasi bünyesi meselesini tanzim et
mekte egemen bir hakka sahiptir. Bu meselenin 
hallinde her türlü dışarıdan müdahale teşebbüs
leri de keza azimle reddedilmelidir.» 

Biz Gromiko'nun bu sözlerini yorumlıyacak 
değiliz. Kelimeler, cümleler çok açıktır. Gerek 
Podgorny gerek Gromiko Sovyet Rusya'nın 
Andlaşmaları zımnen olsun tanıdığına dair bir 
işaret vermemişlerdir. Esasen her ikisinin Kıb
rıs dâvasında ileri sürdükleri prensipler Sov
yet Rusya'nın başlangıçtan beri ortaya attığı ve 
uğrunda bizi de zaman zaman sıkıştırmaktan 
geri kalmadığı prensiplerdir. Hükümetin ger
çekleri oldukları gibi görmesini ve hele efkârı 
yanlış anlayışlara sevk etmemesini samimiyetle 
temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Biliyorsunuz ki, daha doğrusu basından öğ

renmiş bulunuyoruz ki, Hükümet NATO üyeleri 
arasında iki yıldan fazla bir zamandan beri 
temas ve müzakere konusu olan «çok taraflı 
nükleer kuvvet» meselesinde bir karar almıştır. 
Hükümetin partimiz sözcüsünün gündem dışı 
bir konuşmada ele aldığı bu mesele hakkında 
birkaç gün önce, 26 Ocakta Millet Meclisinde 
nihayet vermek zorunda kaldığı bilgilere göre, 
haberin aslı, çok taraflı nükleer kuvvet kurul-
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masını müzakere etmekte olan ve NATO üyele
rinden yalnız sekizinin katıldığı büyükelçiler se
viyesindeki konferanstan temsilcimizi çekmesin
den ibaret bulunmakta ve bu husustaki prensip 
kararı üç ay kadar önce başlıca ilgili Birleşik 
Amerika'ya da haber verilmiş bulunmaktadır. 
Gene Hükümetin beyanına göre NATO camiasın
da henüz böyle bir kuvvet meydana getirilme
diği için kuvvete katılıp kaıtlmamamız da gü
nün meselelerinden değildir. Ve hele büyükel
çiler konferansından çekilmemizin Sovyet Rusya 
ile münasebetlerimizin gösterdiği son gelişme
lerle bir ilgisi yoktur. 

Burada bir noktaya dikkat nazarınızı çek
mek istiyorum. Bu böyle olduğu halde Pod-
gorng'nin hareketinin ertesi günü Milliyet Ga
zetesinde 'bu haber yayınlanmış ondan sonra 
Amerika'da açıklanmış ve daha sonrada hari
ciye sözcümüz tarafından bildirilmiştir. Bütün 
bunlar hariçte ve bilhassa Doğu Blokunda, ^nun 
tesiri altında bulunan memleketlerde Türkiye'
nin NATO'dan ayrılmak için katî bir adım at
mak üzere olduğu yolunda birtakım söylenti
lere yol açmıştır. Hükümetin verdiği malûmat, 
bu yolda olmadığına göre bu cihete nazari dik
katleri celbetmeyi bir vazife biliriz. Ve bilhassa 
çok taraflı nükleer kuvvet hususunda bir ka
rar vermeden evvel Parlâmentonun da zama
nında haberdar •edilmesini rica ederiz. 

Maruzatımı Orta Doğu ve Balkanlar mese
lelerine girmeden evvel burada keseceğim. 
Eğer Sayın Başkan müsaade ederlerse ilerde 
yine bunu da arz etmek fırsatını bulacağım. 
(A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Peki efendim, mersi. Oyu
nu kullanmıyan arkadaşımız var mr? Yok, 
olmadığına göre oylama işlemi bitmiştir. 

Şimdi kontenjan grupu adına buyurunuz 
Sayın Açıkalm. 

KONTENJAN GRUPU ADINA CEVAT 
A Ç D A A L I N (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sa
yın Başkan sayın senatörler. Dışişleri Bakanlı
ğımızın bütçesini Yüksek Senatoya sunulma
sı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı kontenjanı 
grupu görüşleri kısaca arza müsaadenizi rica 
edoceğim. iki seneden beri vâdedildiği halde 
Dışişleri teşkilât kanunu Meclise sunulmamış-
tır . Binaenaleyh, bu seferki bütçeyi dahi bir 
idarei maslahat Oıatası telâkki ederek üstünde 
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başkaca durmadan bir idari muamele olarak 
oylıyacağız. 

Sayın Dışişleri Bakanımız geçen sene bütçe
si vesilesiyle teşkilât kanununun Hükümete su
nulduğunu ve fakat bâizı ilgili devairin tetkika-
tını henüz ikmal etmediklerini açıklamış idi. 
Esefle müşahede ediyorumki bu kadar önem ta
şıyan bir tasarı bir seneden beri hâlâ bloke bir 
halde durmaktadır. 

Kanaatimizce Dışişleri personel ve teşkilât 
durumunun değişen dünya şeraiti icaplarına 
göre tanzim zamanı, çoktan gelmiş ve hattâ ge
cikmiştir. 

Her biri başlı başına memleket menfaati ba
kımından dünya cephesinde emniyet arz eden 
beynelmilel müesseseler umumi heyetler ve ko
misyonlarına yetişmek bâzan baş döndürücü 
bir süratle inkişaf eden, dünya olaylarını taki-
betmek dünyanın her tarafında istiklâllerine 
kavuşarak Birleşmiş Milletler camiasına giren 
ve umumi çeşitli dünya memelelerinde ve bâ-
zan bilhassa memleketimizin alâkadar olduğu 
mühim meselelerde rey sahibi olan yeni mem
leketlerle münasebet tesisi, eskiden beri müna
sebette bulunduğumuz memleketlerlede lâyiki 
veçhile temsil vazifesini ifa etmek, dışardaki Türk 
varlığını Türk vatandaşını ve menfaatlerini ko
rumak gibi ağır ve şerefli bir mesuliyet yükü 
altında bulunan dışişleri vazifesinin icabettir-
diği imkânlardan mahrum etmek, bütün imkân
sızlıklara rağmen canla başla çalışan ve en ki
fayetsiz şeraite rağmen önemli hizmetler gö
ren Dışişleri Bakanlığı ve vefakâr mensupları 
için reva görülmiyecek bir haksızlık olduğu ka
dar memleket menfaati bakımından da büyük 
vebaldir. Bu itibarla yeni dışişleri teşkilâtının 
(biran evvel getirilmesi önemli bir temennimiz
dir. 

Dışişleri teşkilâtı denildiği zaman biz bu ka
nun yalnız idari personel kanunu değil, fakat 
Devletin ve milletin hariçte temasının nazarı 
(Kooridat örü) olan bir müessese kuracak ve 
işlerini temin edecek bir kanun tasavvur ediyo
ruz. Türkiye'nin dış münasebetleri dendiği za
man belki akla yalnız nezdinde temsilcileri bu
lunduğu memleketlerle olan diplomatik müna
sebetler gelebilir. Halbuki hakikatte Türkiye 
bundan başka Birleşmiş Milletler NATO, Avru
pa Konseyi, F.A.0 Ortak Pazar UNESCO, 
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Konsey Adalet Divanı, Gümrük Tarifeleri ve 
Ticaret Anlaşmaları (Gatt) İktisadi işbirliği 
ve Kalkınma Teşkilâtı (DECD) Milletlerarası 
Para fon (I.M.F.) Milletlerarası îmar ve Kal
kınma Bankası (IBRD) Milletlerarası Finans
man Grupu (IFC) Milletlerarası Kalkınma 
Birliği (IDA) gibi hayati ehemmiyet taşıyan 
teşekküllerle münasebet halindedir. Belki unut
tuklarımız vardır. Bu listeye bir göz gezdirin
ce dış münasebetler mefhumunun ne kadar ge
niş olduğu kolayca göze çarpar. Memleketimizin 
bu müesseseler nezdinde bihakkın temsil ve 
menfaatlerimizin korunması için ne çapta mem
leket evlâtlarının çeşitli Devlet dairelerimiz
den seferber edilmesi lâzımgeldiği ve bunların 
mesaisinin beynelmilel usul ve icaplara göre 
kıymetlendirilerek koordine edilmesi zarureti 
ayandır. Eğer bu koordinasyon kurulmıyacak 
olursa bunu memleketimiz için zararlı telâkki 
ettiğimizi ifade etmeyi vazife biliriz. Bir 
Devletin bir Hükümetin hariçte münasebetleri
nin giriş ve çıkış kapısı Dışişleri Bakanlığıdır. 
Ve onun mesulü Dışişleri Bakanıdır. Hiçbir 
memlekette bir kapıdan geçmeden yabancılar 
Hükümetle temas edemezler, ettirilemezler. Bir 
memlekette yabancı temsilcilerin dışişlerini at-
lıyarak Devlet daireleriyle doğrudan doğruya 
temas ve müzakere etmelerine göz yumulacak 
olursa bunun sonunun nereye varacağını kestir
mek memleketimizi kapitülâsyonlar belâsın
dan kurtarmak için uğraşmış bir nesil evlâtla
rı için endişe vericidir. Bunu belki o devirleri 
yaşamamış olmak mazhariyetine nail yeni ne
sil idarecilerinin teyakkuzuna arz ederiz. 

Bundan başka personel bakımından da Dış
işleri yeni neslinin meslekî eğitim kurslarına 
tabi tutulmasını zaruri görmekteyiz. Birçok 
ileri memleketler dışişleri servisi personelinin 
ve hattâ eşlerinin tekâmül kurslarına tabi kı
lındıkları vâkidir ve biz bunu tavsiyeye şayan 
görürüz. Diplomaside ve beynelmilel temaslar
da kişisel daha doğrusu insandan insana münase
betlerin, vazifenin ifası esnasında oynadığı rol çok 
büyüktür. Bu bakımdan en küçüğünden en büyü
ğüne kadar diplomat dediğimiz dışarıda vazife 
gören 'memleket çocukları ne kadar sütü temiz 
ve olgun olurlarsa muvaffakiyet ve binaenaleyh, 
memleket menfaat payı o kadar büyük olur. Sa
yın senatörler bu vesile ile bir noktaya da te
mas etmek isteriz. 
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Dışişleri hizmeti başta Bakanın kendisi ol

mak üzere tıpkı memleket müdafaasında «Hu-
tutu hariciye üzerinde vazife almış olanlar.n-
kine benzer. Bunlara tevcih edilebilecek tenkid-
lerin ancak sahih ve esaslı olması şarttır. Yok
sa bazan müşahade ettiğimiz sinsi dedikodu ha
riçte ve dâhildeki itibarlarının zedelenmemesine 
ve şahıslarının yıpratılmamasına itina edilmesi 
gerektiği kanaatindeyiz. 

Bu hizmetteki vazifelilerin, görevlerinim ifa
sı esnasında dayanabilecekleri en büyük kuvvet 
ve itibarların ölçüsü memleketlerinde mazhar 
oldukları itimat ve itibardır. Bu mesnetlerden 
mahrum olacak bir temsilcinin zedelenmiş iti
barla vazife göremiyeceği ayandır. 

Sayın senatörler; şimdi genel olarak memle
ketimize Dünya meseleleri ve hususi olarak da 
hepimizin içinde bir ateş, acı yaratan Kıbrıs 
dâvası muvacehesinde tutumu ve politikası hak
kında bir kaç söz söylememe müsaadenizi rica 
edeceğim. 

Hepimiz biliriz iki, Türkiye Cumhuriyeti bir 
millî mücadele zaferinden sonra keza bir diplo
matik zafer olan bir temel üzerine kurulmuştur. 
O günden bu yana Türkiye Cumhuriyeti tam ve 
mutlak bir hareket istiklâli ile beynelmilel po
litikasını seçtiği yollarda götürmüştür. îster iki 
taraflı, ister çok taraflı memleketimizin girdiği 
taahhütlerin, ittifakların hiçbiri hâdisat icabı 
sürüklendiği veya zoraki katıldığı, ikatılmaya 
mecbur olduğu külfetler değil, bilâkis kendisi
nin ısrarla aradığı ve hattâ bazan bizzat inisiya
tifini aldığı bağlardır. Uzun ve sabırlı basiretli 
çalışma senelerinin mahsulü bugünkü Türkiye-
mizin hür Dünyadaki beynelmilel statüsü şüphesiz 
ki, Dünya konusundaki mevki ve millî menafi-
ine ve şiarına en uygun olanıdır. Türk politika
sının Türk siyasetinin felsefesinin temelini araş
tıracak olursak bunun üç esas nassa müsteni-
dolduğunu ifade edebiliriz. 

Bir Misakı Millî : Anavatan topraklarından 
ne bir karış içeri ne bir karış dışarı. 

îk i : Yurtta sulh cihanda sulh: Bu demektir 
ki ne memleket dışında kimsenin bir karış top
rağında göV/ümüz var, ne de memleket içinden 
bir karış toprağa kem gözle bakılmasına müsa
maha edemeyiz. Bu demektir ki, bir memleket 
sulhun nimetlerinden müstefidolabilmesi için 
cihanda sulh olması lâzımdır. Her ne bahasına 
sulh diye bir mefhum yoktur, sulh korunmak 
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istenen bir halettir. Yoksa bir (sirca kule) içi
ne bürünüp sulhcülük satanların halinin hüsran 
olduğunu gösteren yakın maziden çok misaller 
vardır. Dünya birbirini yiyecek saldırgan orta
da meydan okuyacak ben sulh içinde yaşıyaca-
ğım, dünya biribirini yer ben nasıl olsa çıkarım 
bulurum gibi bir nevi, «neutralisme» zihniyeti
nin tam reddi olan bu vecizeyi Türkiye düstur 
edinerek daha bidayeti teessüsünden beri cemi
yeti Akvam zamanından başlıyarak kollektif se-
kürite çalışmalarına canla başla katılmıştır, ve 
seneler boyunca bu gayeyi ta'kibetmiştir. NATO -
CENTO ve daha evvelki ittifaklarını hep bu ga
yeye ulaştıran vasıtalar telâkki etmek asla ha
talı olmaz. K 

Üçüncü esas: Her ne şekil ve kılığa bürün
müş olursa olsun vatanı tehdidedebilecek her 
hangi bir tehlikeye bilâkaydı şart karşı koymak 
ve zora boyun eğmemek. îşte Türk politikasının 
felsefesini Türk millî şuurunun ifadesi olan şu 
üç «mutlak değişmez» kıstasta bulmak gerektir 
ve işte bugünkü Türk politikası bu esaslara gö
re kurulmuş ve yürütülmekte olduğu içindir ki, 
tam millî bir politikadır ve memleketimizi bun
dan inhiraf ettirecek hiçbir âmil veya sebep ta
savvur edilemez. Bugünkü Türk politikasına al
ternatifler bulmak veya aramak veya Türkiye'
nin daha müstakil bir politika takibetmesi gerek
tiği tarzında bâzı fikirlerin ortaya atıldığını mü
şahade ediyoruz. Objektif olarak tahlil edildikte 
bu fikirlerin salim olmadıktan başka yanlış yol
lara sürükliyebileeek mahiyette zararlı olduğu 
kanaatindeyiz. Evvelâ bir politikaya alternatif 
aramak o politikada memnun olunmadığı bu
nun memleketin menfaatlerine hadim olmadığına 
Meclislerce hükmedilerek karar verilecek olur
sa varidolabilir. Böyle bir faraziyeyi icabettire-
cek her hangi bir durum olmaktan başka Tür
kiye dış politikasının memleketimize yüksek men
faatler temin ettiği hâdiselerle sabittir. Binaen
aleyh alternatif alternatif aramasını mevzuu-
bahsolamıyacağı tabiîdir. 

Dış politikamızın, «Daha müstakil olması ge
rektiğine dair fikirlerinde yersizliğine kaaniiz. 
Hattâ politikamızın tabiî bir politika olduğunu 
tazammun eden böyle bir fikrin şaibesinden ken
dimizin tenzih edilmesi gerektiğine kaaniiz. Tür
kiye politikasında istiklâl eksikliği aramak iza
hı pek güç bir haleti ruhiye veya bilgisizlikten 
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doğan bir komple addedilmelidir. Müşahedemiz ı 
îbilâkis Cumhuriyet tarihinin bidayetinden beri 
Türkiye'nin tam bir istiklâli hareketle dünya hâ-
dîfSatı seyrini memleketin yüksek menfaatlerine 
en uygun şekilde takip ve icabına tevessül ettiği 
merkezindedir. «Daha müstakil» politikadan 
maksat (infirat) politikası ise bunun ne kadar 
vahi bir düşünce olduğunu söylemeye bile lüzum 
yoktur. Bu iki temayülün birbiriyle mezcinden 
çıkacak tabiî netice de «opportunisme» dir ki 
memleketleri felâketlere sürükliyen tipik politi
kalar olduğunu yaşadığımız seneler boyunca mü
şahede ettik. Gerek alternatif gerek istiklâl ara
ma fantazileri farazi ve akademik mahiyetlerin
den gayri bir mahiyette mütalâa edilecek olur
sa böyle bir zihniyeti ancak subrersif, yıkıcı ola
ra/k kabul etmek gerekir. 

Sayın senatörler: Dünya meselelerinin akışın
da Türkiye durumunun ve politikasının salahi
yetli ifadesi olarak Dışişleri Bakanımızın Birleş
miş Milletler kürsüsünden iradetmiş olduğu nu
tuk, vuzuh ve şuur ile Türkiye siyasetini izah 
etmektedir. Hükümeti ve Dışişleri Bakanını bu 
müteya.kkız tutumunda tasvibediyoruz. 

Kıbrıs dâvamız : 

Değil yalnız her Türkün kalbini fakat insan
lık kalbini kan ağlatan mezalimin kurbanı Türk 
evlât1 arının hâtırasını haranla anarken bu mü- I 
him dâvanın meşru ve muhik hal çaresini bekli-
yen en mühim mesele olarak ortada durduğunu 
müşahede ediyoruz. Hiçbir mir'a^a kapılmadan, 
hayalî eyknserliklere kapılmadan ve bilhassa 
demogojiye dökülerek şu veva bu şekilde istis
mar edilmesinden içtinabedilerek bu millî dâ
vamızın sonuçlandırılması ile görevli Hükümetin 
çalışmaları semerelerini sabırla ve metanetle ve 
teyakkuzla beklemek lâzımgeldiği kanaatinde
yiz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 
yılı bütçe kanun tasarısına (105) arkadaş oy ver
miş, (71) kabul, (33) ret, bir çekinser oy kul
lanılmıştır. I 

Bu münasebetle bir takrir var, onu okutuyo
rum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına I 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında ça- I 

lışân petrol işçileri, teknisyenleri ve mühendis
lerine, 1964 yılı Ekim ayında 405 825 varil ve
ya 46 670 tona ulaşan istihsallerinden dolayı J 

1.2.1905 O : 2 
Yüksek Senatonun tebrik ve şükranlarının ulaş
tırılmasını arz ve teklif ederim. 

izmir 
Hilmi Onat 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, çok az bir ekseriyet var, bu takriri bundan 
sonraki celsede, daha çok ekseriyetin bulunduğu 
bir sırada okutmanızı rica edeceğim. 

BAŞKAN —• Sayın Tarlan, ben zaten oya 
sunacak değilim. Bu gibi takrirler verildiği za
man Riyaset gereğini ifa ediyordu. Onu arz ede
cektim. Bendeniz de bunu arz ediyorum. 

C. H. P. adına Sayın H. Oğuz Bekata, bu
yurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 
BEKATA (Ankara) — Muhterem Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle O 
H. P. Senato Grupu adına düşüncelerimi arz 
edeceğim. 

Bugün, Dışişlerimiz üzerinde söz açılınca, 
Türkiye'nin dinamik, şahsiyetli ve gerçekçi bir 
dış politika gütmesi lüzumu ileri sürülmekte ve 
bu konuda çeşitli görüşler ortaya atılmaktadır. 
Bu arada, bugüne kadarki Türk dış siyaseti ka
tılaşmış, donmuş, atalet içinde bir politika ola
rak vasıflandırılmaktadır. 

Bu itibarla, hayati önomi kadar ilgi çekici 
mahiyeti bakımından da ele alınması yerinde 
olan bu konu üzerinde ben de kısaca durmak ve 
Dışişleri Bakanlığının bugünkü durumunu belir
terek bâzı mütalâaları dile getirmek istiyorum. 

Millî politika : 
önce şu gerçeği kabul etmeliyiz ki, bir mem

leketin dış siyaseti o memleketin millî siyaseti
nin bir unsurudur. Millî siyasetin ise üç temel 
unsuru vardır. Bunları : 

1. Dış siyasetteki hedefler, 
2. iktisadi hedefler, 
3. Askerî hedefler olarak sıralıyabiliriz. 

işte millî siyaset, bu hedeflerin, ya da un
surların birleşik ifadesidir ve bu unsurların hiç 
biri diğerinden ayırdcdilerek, tek basma ele alın
mak, birbirine olan etki'crin düşünülmeden ve 
yalnız bir tek unsur üzerinde fikir yürütmek su
retiyle doğru sonuçlara varmak mümkün değil
dir. 
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Bu münasebetle de işaret etmeliyiz ki, iktisa

di güç ile dış siyaset arasındaki yakın bağlantı 
da gözden uzak tutulamaz. 

Bu yüzdendir ki, bugün dünyada ilerlemiş 
ve gelişmiş olan ülkeler; iktisadi, stratejik ve 
askerî menfaatlerini yürütmek, iktisadi mezhep
lerinin propagandasını yapmak, bu sahalardaki 
inançlarını yaymak ve aşılamak maksatlarım 
içine alan ve «iktisadi yardım» adı altında tat
bikat gören bir sistemi benimsemiş bulunmakta
dırlar. 

Ayrıca kabul etmek zorundayız ki, dış siya
seti etkisi altında bulunduran bir büyük âmil de 
askerî güçtür. 

Bu sebeple belirli olgunluğa erişmiş, ileri 
memleketler; alacakları siyasi kararların, askerî 
inikaslarını da büyük bir teenni ile önceden he
saplamak ve içinde bulundukları ortamdaki kuv
vetlerin muhasebesini de gene önceden yapmak 
zorundadırlar. 

Millî politikanın bu aslî unsurlarına, ifadesi 
ve değerlendirilmesi güçlükler arz eden ve fa
kat her zaman ağır basan bâzı önemli unsurları 
da eklemek gerekir. -

Bunları, bir milletin mânevi hasletleri ve o 
milletin üzerinde yaşadığı vatanın jeopolitik ve 
stratejik önemi olarak adlandırabiliriz. 

Dış siyaset : 
Bir memleketin dış siyasetinin karakteri, o 

devletin diğer devletlerle ikili münasebetleri ve 
uluslararası münasebetleri içinde kendini gös
terir. 

Bu bakımdan ikili münasebetler, adından da 
anlaşılacağı gibi, yalnız bir tarafın arzusuna ve 
hareket hattına bağlı değildir. Mutlaka karşı 
tarafın da aynı arzuyu göstermesine ve aynı tu
tumu kabul etmesine ihtiyaç vardır. 

Bu karşılıklı arzu ve tutumların her zaman 
tam bir intibak halinde olması elbette ki, bekle
nemez. 

Açıkça görülüyor ki, ikili münasebetlerde 
karşılıklı menfaatler bakımından bir denge ku
rulması meselesi ortaya çıkmaktadır, öte yan
dan, gerek dünya şartları ve gerekse buna pa
ralel olarak, memleketimizin ihtiyaçları hep aynı 
kalmadığına ve dondurulamıyacağma göre, bu 
dengeyi bozmamak için uyanık ve hareketli ol
mak gerekir. 

Bu kısa girişten sonra, Türkiye'nin millî si
yasetini etkisi altında bulunduran yukarda be

lirttiğim hedeflerin, bu siyaseti hangi istikamete 
yönelttiğini de gözden geçirelim. 

Siyasi hedefler : 
önce Türkiye'nin siyasi hedeflerinin ne ol

ması lâzımgeldiği üzerinde duralım. 
Türkiye'nin bugünkü gidişi ve gelecekteki 

gelişmesi; Batı - Avrupa ve Atlantik camiası si
yasi ve iktisadi bütünleşmesine katılmak şeklin
de kendini gösteriyor. 

Hayat ve dünya görüşü, benimsediği siyasi 
ve iktisadi çığır da Türkiye'yi bu yüne itmek
tedir. 

Bunu tam ve sürekli olarak gerçekleştiremez-
se, büyük iktisadi ve siyasi bloklar çağında Tür* 
kiye tek başına kalmak durumuna girecektir. 

İktisadi hedefler : 
Kaldı ki, «iktisadi hedefler» i de Türkiye'yi» 

siyasi bakımdan seçtiği bu istikametten ayrılma
maya zorlamaktadır. 

Nitekim Türkiye için bugün en büyük dâva, 
başladığı iktisadi kalkınma plânlarını süratle ve 
tam gerçekleştirmektir. 

Aksi halde Türkiye ciddî ve hayati meseleler
le karşı karşıya kalacaktır. 

Bu plânın tatbiki için Türkiye yılda ortala
ma 300 milyon dolarlık iktisadi yardıma muhtaç 
bulunuyor. 

Beğenmediğimiz ve tenkid ettiğimiz şartlarla 
dahi olsa, halen Türkiye'yi bu yardımı sağlıya-
cak tek kaynaık Batı'dır. 

Demek ki, Türkiye'nin dış siyeseti bir bakı
ma iktisadi ihtiyaçlarının da bir zarureti ola
rak kendini göstermektedir. 

Askerî hedefler : 
Askerî hedefler de Türkiye'yi Atlantik cami

ası 'içinde yer almıya zorlamaktadır. Bu konjo k-
türü değiştirecek mahiyette sarih ve müşaıl as 
herhangi bir emare ise ortada yoktur. 

işte Türkiye'nin dış politikasını, kıga?a a^z 
ettiğim bu hedefler ve unsurlar tâyi ı etmekte
dir. 

Bu dse Türkiyenin bir istikamete dönük ve 
donmnş bir politika güttüğü mânasını ge em z. 

Şahsiyetli Politika : 
Burada bir noktaya parmak brsmak zorun

dayız : i ) 
Elbettefei herhangi bir dev'et, d-ş po!i;ikann* 

da müttefiklerinin peşinde ve daima o l a r m dü
men suyunda giden; yani suiniyet f dakâ 1 gına 
katlanan hüviyette olmamalıdır. 
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öyle ise Batı bütünleşmesinin şıhsiy:tli 

bir rüknü mevkiinde olması, Türkiye'nin ba 
camia içinde önemli bir fonksiyonum n bulun
masına bağlıdır. Yoksa saiec3 a laşmalara 
imza koymakla, kurulan müessesleri katıl
makla Türkiye Batı camiasının daima arana ı 
bir rüknü olamaz. 

Türkiye'nin Fonksiyonu : 
Söz buraya gelince Türkiye'nin dış politikadı 

fonksiyonunun ne olduğu üzerinde ds kısaca du
ralını : 

Kanaatimce Türkiye, batı ile bazan «Üçüncü 
Dünya» olarak adlandın'an az gsliçmi} memle
ketler arasında işlek ve köprü, kuvvetli bir bağ 
vazifesini başarı ile görebilir. 

Nitekim ikökü, büyük tarihî, »kurtuluş ve 
gelişme mücadeleleri Türkiye'ye; (bu memleket
lerin dâvalarını anlama, anlatma ve hattâ bâzı 
hususlarda onlara yardımcı ve öncü olma im
kânını vermektedir. Türkiye çeşitli sebeplerle 
bugüne kadar böyle bir siyr.seti g rçskleş irame-
miş, bu sahada kendinden beklenen ölçüde a".tif 
ve yapıcı olamamıştır. 

Aktif olmak, bu m3mleketle in dâ a ve arz :-
larım yakından takibetmek ve buhara kar^ı 
olumlu tutumunu doğru ve tes'rli şeMIcb kı-
bul ettirmek ve bunu dsğerlendirmek demekti*. 

Yapıcı olmak ise, işaret ettiğim bu dâva V3 
arzulara çözüm yolları bulanmasına ve bunların 
gerçekleşmesine kendimizdsn bir şeyler ka'abil-
mek çabasını ciddî olarak göstermsk deme tir. 
Aslında bu fedakârlık, sonunda kendi meml ke
timizin de menfaatine olacağından büyük t i r si
yasi yatırımdır. Fakat siyasi yatırımların en 
asilidir. 

Şu halde Türkiyenin bir an ö:ce Af ika ve 
Asya memleketlerinde büyük ölçüde bir kendini 
tanıtma, itibar ve güven kazanma politikasını 
ele alarak bunu gerçekleştirmeye b:ş~anrsı ve 
hemen ardından da az ö :ce belirttiğim yapıcı hare
ketlere girişmek suretiyle siyasi fonksiyonunun 
başariyle yerine getirilmesi lâzımdır. 

İmkânlar : 
Pek tabiî bütün bunlar öne3 bu aktif ve ya

pıcı politikayı ciddiyetle benimsemeye ve sonra 
da bunun gerektirdiği imkân1 ar n verilmesine 
bağlıdır. Bu münasebetle tanıtma ve yapıcı olma 
konusunda yeni bir olay üzerinde duracağım. 
Son günlerde bâzı ülkelere iyi niyet heyetleri 
gönderdik. Bu heyetlerin gittikleri yerlerde ya-
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rattıklan olumlu intibaları ve elde ettikleri 
faydalı sonuçları izliyoruz. 

özel bdr olayın etkisiyle girişilen böyle sı
nırlı ve geçici bir hareketin b^e sa^ad ğı bu 
müsbet sonuçlar az önce arz ettiğin gö-üş3 ayrı 
bir değer ve kuvvet vermektedir. 

«Üçüncü Dünya» da tanınmamız ve bu mem
leketlerin meselelerini ve arzularını öğrenme
miz için, bu ülkelerde her bakımdan temsil edil, 
memiz yerinde olur. 

Temsil sözüyle, bu memleketlerde yalnız el
çilikler ve büyükelçilikler açılmaasını kasdet-
miyorum. Aynı zamanda kültürümüzün, folk
lorumuzun, tarihimizin dinamik bir şekilde ta
nıtılmasını muradediyorum. Gene bu tanıtma
dan, iktisadi ve sosyal kalkınma vetiresinde 
Türkiye'nin geçirmiş olduğu ve bu memleket
lerin bir çoğunun bugün içinde bulundukları 
gelişmeleri ve bu gelişmelere has meseleleri çö
züş tarzımızı anlatmayı da kasddediyorum. 

Yapıcı politika : 
Bu tanıtma ve öncülük siyasetini, bir yapı

cı siyasetle tamamlamak gerekecektir. Herşey-
clen önce şunu bilelim ki, hodgâm bir nolitika 
yapıcı olamaz. Yapıcı politika mutlaka diğergâm 
olmalıdır. 

Yapıcı bir politikanın başarılı olması için, 
mânevi ve maddi alanlarda belirli hareketlere 
girişmek lâzımdır. 

Mânevi alandaki hareketlerden ne anladığı
mı arz edeyim: 

«Üçüncü Dünya» memleketlerinin dâva ve 
arzularının gerçekleştirilmesine imkân nisbe-
tinde yardım etmek, aynı zamanda mensubu 
bulunduğumuz camia üyeleri devletleri tara
fından bu meselelerin anlaşılmasına faal bir 
şekilde çalışmak. 

Bu tarihi görevi rahatça ifa edebilmek için, 
«Türkiye mademki şu grupa dâhildir, öyle ise, 
her yerde ve her olay karşısında bu grup üye
leri devletlerle tıpatıp aynı şekilde düşünmek 
ve hareket etmek zorundadır» gibi bir komp
leksten kendimizi kurtarmalıyız. Ana meseleler
de beraberliğimiz tabiîdir. Ancak Türkiye'nin 
bu tarihi, büj'iik fonksiyonunun gerektirdiği es
neklik ve inisiyatif elimizde bulundurulmalı
dır. 

iyi ve doğru düşünülecek olursa* bu yolda 
yürümemiz hem Türkiye'nin ve hem de mütte-
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fiklerimizin yaranna olacaktır. Bu münasebet- ; 

le, Türkiye, Iran ve Pakistan arasındaki son ge
lişmeleri memnunlukla karşıladığımızı belirte
ceğim. 

Maddi 'bakımdan yapıeı olmak konusuna 
gelince : 

Bu, bâzı küçük fedakârlıkları gerektirecek
tir. Fakat bu fedakârlıklar bize büyük ölçüde 
faydalar sağlıyacaktır. Meselâ «Üçüncü Dün
ya» memleketlerinden öğrencilere burslar ver
mek Türkiye'de bu memleketlerin teknisyenle
rini yetiştirmek, memleketimizde gezi prog
ramları tertiplemek, silâhlı kuvvetleri için or
dumuzda personel yetiştirmek, sanat ve kül
tür münasebetlerine girişmek gibi çalışmalar 
yapılabilir. 

Gene meselâ «Orta - Doğu Teknik Üniversi
tesi» ne, «Orta - Doğu Kalkınma Üniversitesi» 
adını versek, bu üniversitede ırk farkı gözetil
meden, iktisadi kalkınma ve kalkınma teorisi 
ile ilgili derslerin okutulduğunu ilân etsek ve 
başlangıçta 'bu memleketler gençliğine önemli 
sayıda burs sağlasak; kanaatimce hem geniş 
ölçüde politikamızı yürütürüz, hem de Üniver
site için Milletlerarası yardım müesseselerinden 
çok daha mühim malî imkânlar sağlamış olnru.7. 

Tesirli politika : 
Bütün bunlar yalnız maddi imkân meselesi 

değil; daha çok karar ve zihniyet meselesidir. 
îşte bu şekil aktif ve manâlı bir siyaset 

Türkiye'ye iki dünya arasında işlek bir köprü 
ve kuvvetli bir bağ olma imkânını vei'ecektir. 

Böylece Türkiye'nin Batı milletleri içinde 
önemli bir yeri ve vazifesi olacaktır. Ancak bu 
sayededir ki, karşılıklı münasebetler tek yöıJü 
olmıyacak ve Türk siyaseti gerçek şahsiyetini 
kazanacaktır. 

Bu siyasette başarıya ulaşabilmek, bugünkü 
tutumu ve siyaseti içinde Türkiye'nin «Üçüncü 
Dünya» memleketlerinde sözü geçer olarak ta
nınmasına, benimsenerek kabul edilmesine bağlı
dır. 

Çünkü bu memleketlerin gözünde, Batı'mn 
dar anlamlı bir sözcüsü gibi hareket etmiş ve sa
dece kendi meseleleri üzerine eğilmiş bir mem
leketin söylediklerinin fazla bir önemi ve tesiri 
olmıyeağı tabiîdir. 

îşte bu bakımlardan, genç ve dinamik bir 
bünyeye gittikçe daha fazla kavuşan, bilgisi, 
enerjisi ve inisiyatif kabiliyeti ile kendini göster-
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meye başlıyan dışişlerimizin son zamanlardaki 
tutumu övülmeye değer. 

Bir örnek : 
Şimdi şahsiyetli ve gerçekçi politikanın ak

tüel bir örneğine de dokunacağım : 
Amerika ile Sovyetler Birliği; bütün dünya

nın arzuladığı, sulh içinde beraberce yaşama 
prensibini desteklemektedirler. Her iki devlet, 
mensuboldukları bloklara dâhil diğer memleket 
leri de böyle bir politika izlemeye teşvik ediyor 
lar. 

Bütün bunlara rağmen, Türkiye'nin, fizikî 
temas halinde bulunduğu sınır bitişiği büyük 
komşusuna karşı Batı'mn en ileri hasmane söz
cülüğünü yapıyor şeklinde, yanlış bir. politika 
takibediyormuş ve böylece sanki sulh içinde ya
şama prensbiinin dışında imiş gibi görünmesi 
doğru ve kabili izah mıdır? 

Bu gerçek yanında, hareketli bir politikanın, 
meselâ Kıbrıs konusunda, kısa zamanda bize 
kazandırdığı müspet gelişmeyi görmezlikten ge
lebilir miyiz? 

îşte politikamızdaki son gelişmeleri bu ob
jektif açıdan değerlendirerek anlamak gerekir. 

Yeni fonksiyon : 
Türkiye'nin dış siyasetini gerçekçi, şahsiyet

li ve tesirli olarak geliştirebilmesi için. arz et
tiğim gibi kendimizi «Üçüncü Dünya» olarak ad
landırılan ülkelerde tanıtma ve yapıcı olma 
fonksiyonlarını da bu siyasete kazandırmak lâ
zımdır. 

Bu politika tam olarak ele alındığı ve gerekli 
imkânlar verildiği takdirde genç ve dinamik ha
riciyemizin bu sahalarda da müsbet işler yapa
cağına kaaniim. 

Konu üzerine dikkatle eğilirsek bu imkânla
rın bizi bütçe sınırları dışına itecek genişlikte 
olmadığını da göreceğiz. 

Netice itibariyle bir genel müdürlük bütçe
sinden bile daha az olan yılda 8 - 9 milyon dolar 
tahsisi ile idare ettiğimiz dışişleri teşkilâtına her 
yıl kademeli olarak 3 - 5 milyon Türk lirası ilâ
velerle birkaç yıl içerisinde 15 - 20 milyon lira
lık bir artırmaya gitmek maksada yetecektir. 

Yani her yıl dıştan 300 milyon dolardan faz
la yardım alan Türkiye'nin, kendi imkânların
dan gelecek 3,5 yıl içerisinde ancak bir iki mil
yon dolarlık bir fedakârlık yapması söz konusu
dur. ' 
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Çeşitli tenkidler : 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle, Ha

riciyemize tevcih olunan bâzı tenkidler üzerinde
ki görüşlerimizi de muhterem heyetinize kısaca 
arz etmek istiyorum. 

1. — Hariciyede düzensizlik olduğu, olayla
rın arkasından gittiği, ve gerçekçi bir politika
yı yürütme kapasitesinden mahrum bulunduğu 
yolunda tenkidler duyulmaktadır. 

Aslında bugün dışişleri teşkilâtının daimî bir 
gelişme içinde olduğunu kabul etmeliyiz Ama 
imkânları, görevleriyle dengeli olarak ayarlan
madığı takdirde neticelerin tam almmıyacağıda 
şüphe götürmez. 

Buna rağmen, bâzı çevrelerde dışişleri için 
harcanan paranın verimsiz bir yatırım olduğu 
şeklinde yanlış bir anlayış mevcuttur. Halbuki 
bilinen hakikat şudur? : Dış siyasette olaylar 
tesirlerini çoğu zaman uzun vadeli olarak gös
terir. 

İmkânsızlıklar yüzünden kaçırılan fırsatla
rın ve kazançların büyüklüğü, Hariciye servis
lerinin daha iyi çalışmaları için katlanacak kü
çük maddi fedakârlıklarla ölçülmiyecek kadar 
geniş ve hayatî olabilir. Tarih bunun örnekleriy
le doludur. 

Biraz önce gerçekçi bir politikanın icaplarını 
ifade ettim. Bu, yeni bir tutum ve zihniyet me
selesidir. Başarı, mevcut imkânların en i'asyonel 
şekilde kullanılmasını gerektirdiği kadar, hari
ciyemizi yakından benimsememize ve ona göste
rilecek ilginin genişliğine de bağlıdır. 

Teşkilât meselesi : 
Dışişlerimiz bugün çok cılız bir bütçe ve çok 

mahdut bir kadro ile çalışmaktadır. Bu bakım
dan, meselâ son günlerde duyduğumuz Yunan 
Hariciyesinin personel sayısına 350 kişilik bir 
ilâve yapmak kararı bizi ciddiyetle düşündür
melidir. 

Bugün dış ülkelerde 57 büyük elçilik ve elçi
lik, (NATO, Birleşmiş Milletler, Müşterek Pa
zar) olmak üzere 3 daimi delegasyon, 29 muvaz
zaf Başkonsolosluk ve konsolosluk ve 49 konso
losluk şubesi olan, ayrıca merkezde işlerin icabı 
15 umum müdürlüğü bulunan dışişlerinin bü
tün bu teşkilât dokusunu yalnız 400 siyasi me
murla idare ve devam ettirmesine imkân var mı
dır? 

Hariciyemizin bütçesini genişletmedikçe ve 
muhtacolduğu ehliyetli elemanlarla kuvvetlendi! -
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medikçe tenkidlerimizde de insaflı olmak zorun
dayız. 

Propaganda işi : 
Yine Hariciyemize müteveccih tenkidlerden 

biri de, Yunanistan, sistemli bir propagandaya 
sahibolduğu halde, Türkiye'nin bunda başarı 
gösteremediği konusudur. 

Yunanistan'ın propagandada bizden daha 
tesirli olduğu kabul edilebilir. Fakat bunu Yu
nan hariciyesinin çok iyi propaganda yaptığı
na bağlamak yanlıştır. Çünkü Yunanistan'ın, 
Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve bâzı 
yakın Şark memleketlerinde yerleşmiş Yunan 
asıllı kolonileri vardır. Bu sayede Yunanistan 
masrafsız fiilî bir propaganda şebekesine ken
diliğinden sahip bulunmaktadır. 

Bizim bu propagandayı «nütralize» etmemiz 
bile bu işe yeteri kadar para ve personel ayır
mamızla kabil olabilir. 

Yunanlıların Amerika ve Avrupa'daki neş
riyata doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

: büyük paralar döktükleri de bilinmektedir. Yu
nan müelliflerinin kitaplarında dahi bunun açık 
örneklerini görüyoruz. 

Bütün-bunlara rağmen Yunan propaganda
sının diğer memleketlerin kamu oylarını tama
men Yunan tezine çevirebildiğim iddia etmek 
de realist bir görüşle bağdaşmaz. 

Elde imkân oldukça propaganda terazisinin 
lehimize ağır basabileceğini, küçük bir deneme 
olan iyi niyet heyetlerinin gezileri bile göster
miş bulunmaktadır. 

Şunu da kabul etmeliyiz ki, propaganda 
ayrı bir ihtisas işidir. Masraf ve kifayetli per
soneli gerektirir. Yaygın tesirli ve sürekli pro
paganda için hariciyemizde ihtisas sahibi kad
roların vücut bulmasına da imkân sağlanmalı
dır. 

Düzensiz hareketler : 
Bâzı düzensiz hareketlere de ilişeceğim. Dış

işleri Bakanlığında ara sıra görülen ve şüphe
siz bütün camiayı son derece üzen sayılı düzen
siz olayları şümullendirerek, mübalâğalandıra-
rak ve bütün sosyal düzenimiz içinde görülebi
len benzeri uygunsuzlukları, hariciyeye mün
hasır bir hastalık gibi ele alarak, dışişleri .men
suplarını toptan itham etmek haksızlık olur. Her 
toplulukta raslanabilen bu hareketlerin sayılı 
sorumluları yüzünden, içinde pekçok değerli in-

990 — 



O- Senatosu B : 36 
sanların bulunduğu ve diğer memurlar kadar va
tansever olan hariciye mensuplarının tamamını 
suçlandırmak hiçbir bakımdan doğru görülme/.. 

Bu suretle, Dışişleri camiasının çalışma güç
lerini ve hizmet azimlerini örselemek savunula
cak bir yol değildir. 

Dışişleri Bakanlığımıza; daha da şahsiyetli, 
gerçekçi ve aktif bir politika güderek, Türk 
Milletini ve devletini temsilde şerefli ve büyük 
başarılar sağlanmasını temenni ederken; bu va
sıfları titizlikle benimsiyerek hizmet etmeye ça
lışan Dışişleri Bakanımızı ve güzide hariciyecile
rimizi bilhassa son başarılarından dolayı tebrik 
ederiz. 

Büyük Senatoyu C. H. P. grupu adına teşek-

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyo
ruz. Sayın Üıgüplü'ye söz verilecek, ıbuyurun. 

Sayın Yıldız mı konuşacak "? Sayın Yıldız, 
buyurun.. 

MİLLÎ BlRLÎK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlar, Sayın Bakan ve Dışişleri Bakanlığımızın 
saygıdeğer temsilcileri; 

Milletimizin bugünü ve ulusal kaderimizin ge
lişimi üzerinde olağanüstü bir oluş dönemine ula
şan, dış politikamız hakkındaki Millî Birlik Gru-
punun görüş ve temennilerini sunmak üzere hu
zurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Ulusal yarar ve yurdumuzun mutlu geleceği 
idealinin, her türlü kişi, grup ve parti çıkar ve 
kaygılarının üstünde tutularak ele alınması gere
ken konularının başında dış politika bulunmakta
dır. 

Bâzı kişisel kaygıların, dış politikayı yöneten
lerin prestijlerini sarsıcı tutumları, sorumluların 
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kürlerim ve hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Yıldız? Yok. (Ara ver-
miyeceık miydiniz sesleri) 

Efendim fben şöyle grupları ve topluluklar 
adına konuşmalar bitsin, ondan sonra şahıs
ları adına konuşacaklar yemekten sonraya 
kalsın, diye düşünmüştüm. O itibarla şimdi 
bağımsızlar grupu adına Sayın Ürgüplü'ye 
söz veriyorum. Sayın Yıldız burada ise lüt
fen haber verilsin. (Ara verelim sesleri) 
Yani yemekten sonra mı devam edelim?. (Evet 
sesleri) öyleyse saat 19. 00 da toplanmak 
üzere birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 

insiyatifini köstekleyici davranışların ve iç poli
tik yarışmayı dış politika alanına da kaydırmanın, 
ulusal yarar yönünden, önceden kestirilemiyecek 
ölçüde zararlı olacağı inancındayız. 

Bu görüş ve inanışa titizlikle bağlı kalarak, 
Türk dış politikası ile ilişkin düşüncelerimizi su
nacağız. 

Sayın arkadaşlarım; 
Dünya politikasının bir dönüm noktasına ulaş

makta olduğu kanısını veren türlü belirtiler ve 
bunları doğrulayan hareketlere tanık olmaktayız. 

Devletlerin, uluslararası alandaki yaşantısını 
düzenliyen eylem ve işlemlerin tümünü kapsıyan 
dış, politika, bizim için de olağanüstü bir dikkat
le yürütülmesi gereken bir gelişme eğilimi kazan
mıştır bugün. 

Teknik ve bilimsel gelişmelerin insanın düşün
ce ve davranışlarına yaptığı etkileri paralel ola
rak, dış politika üzerinde de, son derecede etkin 
olduğu bir çağda yaşamaktayız. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 19,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER ; Ahmet Na^i Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Karahisar) 
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Ulusal yararların, ulusal onurun ve geleceğin 

güvenliğinin dikte ettirdiği bir dış politika gü-
demiyen uluslara, dostları bile, fazla değer ver
meden, onları kendi çıkarları uğruna çok ucuza 
kullanmakta hiçbir sakınca görmezler. 

Bu genci konseptlerin ışığında, kendi dış 
polifikanıızm yürütülmesindeki önemli kararlann 
alınmasını sağlıyacak durum tartışmasını yapma
ya imkân vereceği kanısı ile, dünya genel politi
kasını etkilemekte olan başlıca oluşun ve belirtile
re değinmek isteriz. Sayın arkadaşlarım. 

îkinci Dünya Savaşından sonraki dünya değil
dir. Bugün yaşadığımız dünya! 

(Mercekten, savaştan sonra, iki büyük kampa 
ayrılan dünyada, bu bloklara dayalı olarak yürü
yen dünya politikası, bir taraftan, kesin bir ay
rım yapına diğer yandan da, blok liderlerine gö
re, politika gütme kolaylığını vermekte idi. Hattâ 
çoğu kere, başka bir alternatifte yoktu. 

Şimdi ise, bloklar arasında ve bloklar içinde, 
etkileri çok büyük olabilecek nitelikte, değişmele
re tanık olmaktayız. Bu yargıyı doğruluyan bir
kaç önemli belirtiyi takdirlerinize stmmak iste
riz : 

1. Karşılıklı göz dağları ve güç gösterisinin 
temel öğesi olan nükleer alanda, denemelerde sı
nırlı yasaklama anlaşmaları ve bunun tüm bir ya
saklamaya varacağı ümidini ifade eden karşılıklı 
beyanlar süregitmektedir. 

2. Napolyon'a (Çin'in uyanmasının dünyaya 
felâket getireceği) uyarmasını yaptıran kaygı ar
tarak gerçekleşmektedir. 

"Rusya'ya kayıtsız, şartsız bağlılık döneminden, 
eski patronu ile çetin bir liderlik yarışmasına gi
rişen Kızıl Çin, nükleer alanda başarılara ulaşan 
700 milyonluk bir dev kütle olarak, dünya poli
tikasını etki!iyen ana öğelerden biri haline gelmiş
tir. 700 milyonluk Kızıl Çin'i, 220 milyonluk 
"Rusya'dan komünist dünyanın liderliğini devral
ma savaşı, çok ("»nemli gelişmelere götürecek nite
lik taşımaktadır. 

3. Rusya'nın, Doğu Avrupa'daki peyklerinde 
görülen kaynaşma ve kendi öz yararlarına uyarlı 
bir politika gütme çabaları açığa vurulmuş bulun
maktadır. I 

4. Henüz fanatik dönemini yaşıyan Çin'e 
karşı komünizmin fanatik dönemini bitiren Rus- ! 
ya'da, rejimin izlediği yön Batı ile olan çekişmele- ; 
ri ve buzlasmış soğuklukları azaltıcı bir nitelik 
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göstermektedir. Esasen Rusya eski yöntemlere 
başvurmadan sorumlarını çözebilecek bir gelişme; 
de sağlamıştır bugün. 

Doğu Blokundaki bu köklü değişmelere para
lel olarak Batı'da da, çok önemli gelişmelere ta
nık olmaktayız. 

f>. Amerika'nın, birkaç yıl öncesine değin, 
elinde tuttuğu kesin ekonomik ve politik üstünlük, 
büyük sarsıntı geçirmektedir. Batı Blokunda 
beliren ayrılıklar, yarışma ve tartışmalar, Ame
rika'nın dış politikasını yürütmedeki rahatlığı ve 
kolaylığını çok azaltmıştır. 

6. TTenüz birliğini sağlıyamıyan Almanya'
nın uysal tutumu dışında başta .Fransa olmak 
üzere, Batı Blokunda, Amerika'ya karşı izlenen 
tutum büyük anlam taşır. 

7. Ekonomik alandaki yarışma da, gittikçe 
hız kazanmaktadır. A. B. D. nin sermayesinin Av
rupa'ya akışı 1963 yılında üç milyar doları geçen 
dış ödeme açığı yüzünden büyük harcamalardan 
kaçınma tedbirleri ve yüklerin ağırlığını tek ba
şına taşımamak eğilimini doğrulayan belirtiler 
vardır. Bu durum, Amerikan dış yardımlarında, 
1954 yılma kadar görülen cömertliği gidermiştir. 

Tanınmış Senatör Fullbright'in «Gelişmekte 
olan memleketlere yardımı gözden geçirmeliyiz, 
dış politikayı yeniden düzenlemeliyiz.» sözleri, 
herkesi uyarması gereken önemdedir. İstikrar 
sağlıyamıyan ve iyi kullananımın memleketlere 
ekonomik yardımın kısılmasını istiyen yetkili be
yanlar ve A. B. D. nin Doğu Bloku ile ilişkilerini 
geliştirme isteğinde, bu tip uyarmaların da önem
li etkileri olmak gerekir. 

8. Ortak Pazar voliyle Avrupa entegrasyonu
na gidiş çabaları çok önemli sonuçlar doğurabile
cek bir anlam taşımaktadır. Bu çabaları Rusya 
kesin olarak önlemeye çalışırken, Amerika da kay
gı ifade eden sözlerle karşılamaktadır. 

Gelişen dünya durumu, takım halinde devlet
leri yönetmeyi gittikçe güçleştirmekte olduğunu 
gören liderlerin, birbirlerine karşı olan tutumla
rında bâzı değişikliklere girişmekte olduğu açıkça 
belli oluyor. 

Kruşçof'un giriştiği politik savaş halen de sür
dürülmektedir. Amerikan Başkanının Kongreye 
sunduğu yeni yıl mesajında, Rus liderlerini dave
ti ve konuşmalarını televizyonla yayma arzusu, 
birkaç; yıl önce düşünülemiyecek cinsten bir geliş
medir. 
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9. Tarafsız devletlerin dünya politikasında 

oynamakta olduğu rol gittikçe artmaktadır. 
10. 20 ııei yüzyılın devlet doğurma niteliği

nin sonucu olarak, sahneye çıkan yeni devletler, 
ihtilâfları artırma ve yeni söz sahibi kimseleri 
çoğaltma suretiyle, dünya politikasını etkilemek
tedirler. 

Genel çizgileriyle belirttiğimiz bu gelişen du
rum kargısında, kendi blokları içindekilerle de ba
şı derde giren lider devletlerin tutumundaki de
ğişiklik doğal sayılmalıdır. 

Böyle olunca da. Amerikan - Rus çekişme ve 
çatışmasına göre politikalarını düzenliyen ve li
derinin fikirlerini, sadece söz ve deyim farkı ile 
tekrarlamayı gelen eki eştiren devletlerin dış poli
tikalarının, büyük bir sınav karşısında bulunması 
kaçınılmaz bir sonuç olur. Devlerin global stra
tejisini, diğer bütün devletlerin büyük bir dik
kat ve bazan da kuşku ile izlemesi gerekir. j 

Hele, bağımlı bir dış politikaya göre iç poli- i 
tika ve kalkınmasını düzenliyen devletleri için \ 
durumun ciddiyet ve önemi büyüktür. i 

Bu gerçeklere rağmen şimdiye kadar çok ya
kındığımız stratejik karar ve yönetim eksikliği bü
tün kayıplarımızın baş nedeni olagalmiştir. 

2 nci Dünya Savaşından sonra 1964 yılı Türk j 
politikasında en başarılı yıl olduğu inancınya-
yız. i 

Kişiliği olmıyan, bağımlı yürütülen, dostunu 
ve düşmanım yeter ölçüde ayırdetmesini bilmi-
yen, türlü isabetsizliklere uğrayan, kendi yararım 
başkalarının daha iyi düşüneceği saflığından kur
tul amıy an ve kazanılması çok kolay dostlukları, 
bâzı gereksiz kaygılarla, kazanamıyan bir dış poli
tikadan, tüm bir silkinişle ayrılmdığı kanısını ve- . 
ren belirtileri takdirle izlemekteyiz. Eski gidişin 
rehavetine dalmışların da, bu tip gelişmeleri ya- \ 
dırgamaları gittikçe azalmaktadır. i 

Böyle bir olumlu gelişmelerin güçlüklerini de ' 
takdir edivoruz. i 

i 
Gerçekten, 1960 Anlında M. B. K. niu Hükü- \ 

nıete verdiği direktifte yazılan özgürlük ve ba
ğımsızlık savaşı yapan ulusları destckliycceğiz, 
sözlerinin yarattığı tepkiler büyük olmuştur. 

Şimdi ise, çok daha büyük gelişmelerin, dost-
1 armuzca da, uygun karşılandığını görmek büyük 
bir anlayışın ifadesidir, 

Hükümetimizin, stratejik nitelikte saydığımız 
politik kararlarını ilgi ve umutla karşılıyoruz. 
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Uluslararası andlaşma ve bağlantılara ilişkin 

verdiğimiz sözlere sahip çıkarken, ulusal yarar ve 
geleceğimize güven sağlayıcı teşebbüslere girişme
yi gerçekçi ve çağımızın gerektirdiği bir tutum 
saymaktayız. Bu arada dış politikamızın en güç
lü dayanaklarından olan NATO ve CENTO and-
laşmalarmın güçlü ve güven verici niteliğinin 
artmasına olağanüstü önem vermekteyiz. 

Tanık olduğumuz yeni gelişmeler hakkındaki 
görüşlerimizi, bölüm bölüm özetlemek isteriz. 

1. Dost ve kardeşlik duygularını, en cömert
çe ve yürekten, açıklıyan ve her hareketleriyle bu
nu doğrulayan Pakistan'la iran'a karşı güdülen 
aynı derecede samimî ve kardeşçe politikayı gö
nülden desteklemekteyiz. Üçlü görüşme ve işbir
liğinin hayırlı sonuçlar vereceğine inanıyoruz. 
En güç anlarımızda gerçek dostlar olarak dâvala
rımıza yürekten sahip çıkan bu iki kardeş ülke 
ile ilişkilerimizin daha da gelişmesini samimiyet
le temenni etmekteyiz. 

2. Rusya ile olan ilişkilerimiz: 
Uzun bir talihsiz geçmişten sonra, Atatürk'le 

başlıyan ve eski tortuları temizlemek istiyen iyi 
komşuluk ve dostluk kurma çabaları, kusuru Rus-
larda olmak üzere, çok kötü devreler geçirmiştir. 

Kıbrıs'ta başlıyan insanlık dışı vahşet dol ayı-
siyle, ilişkilerimizi en kötü şekilde gölgeliyen Sov
yet tutumundan sonra, hızla bir iyi dönüşe tanık 
olmaktayız. 

Gerçekçi bir görüşten kaynağını aldığım um
duğumuz bu Sovyet yakınlaşması ve iyi komşuluk 
çağrısını, değerlendirmede gecikmiyen Hükümeti
miz attığı akıllı ve cesur adımı takdirle karşıla
maktayız. Geçmiş günlerin üzücü anıları ve gele
ceğe ilişkin kaygılar karşısında, böyle köklü stra
tejik karar almada gösterilen cesareti, övgü ile 
anıyoruz. 

Kremlinin en yetkililerinden olan «Podgorny»-
nin söz ve hareketlerinde tanık olduğumuz, eski 
hataları da düzeltmek istercesine, ısrarlı iyi kom
şuluk arzusu, Dışişleri Bakanı tarafından da Mos
kova'dan tekrar edilmesi umutlara kuvvet vermiş
tir. 

Sonra eskiden tanık olduğumuz NATO dan ay
rılma, iç. politikaya etki ve tehditlerle dolu kaba 
tutumun hiçbir izine raslamıyoruz. Tersine, hiç
bir kaygı yaratmamaya titizlikle dikkat edildiği
ni görüyoruz. Bu gidişi yadırgamak ya da önle
mek veva önemini küçümsemek ise alkıllıca bir dav-
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ramş sayılmaz. Bunu Batıya veya NATO ya kar
şı imiş gibi göstermek ise sağduyu dışı bir yersiz
lik olur. 

Hele dostumuz A. B. D. nin dahi ısrarla davet 
ettiği ve gelişleri halinde de özel programlar uy
gulamayı vadettiği Sovyet liderlerinin bizi ziya
retlerinden yeter bir gerekçe yokken, kaygılanma
yı Amerikalıların bile yadırgıyacağı inancında
yız. 

Sayın senatörler; 
Türk - Sovyet ilişkilerinin yürütülmesi husu

sunda birkaç önemli noktaya değinmekte büyük 
yarar görmekteyiz. 

a) Türk - Rus ilişkilerinde Ruslar tarafından 
ekilen fena tohumların etkilerinin hemencecik si-
linivereceğini sanmak yersizdir. 

b) Daha ilişkilerimizin gelişmesinde de inisi
yatif daima Sovyetlerde bulunmalıdır. Onların 
attıkları her adımı değerlendirip güven duyduk
tan sonra ancak, bir adım da bizim atabileceğimiz 
anlaşılmalıdır. Yaratılan kötü anıların kaygıları 
yeter bir güven yaratılmcaya kadar, bizi böyle ha
rekete zorlıyacaktır. Bu bakımdan, çok hesaplı 
ve kitaplı davranacağımız bugünden kabul edil
melidir. 

e) Henüz bir belirti olmamasına rağmen bağ
lı olduğumuz andlaşmalardan çıkmamızı istemele
rinin tepkileri çok olumsuz olacağı bilinmelidir. 
Bize dostluk gösterilerine biçilen değerlere göre 
karşılık bekliyen politikaların dönemi kapanmış
tır. Hele ulusal yarar ve güvenliğimiz üzerine 
pazarlık yapacak nitelikteki politikacıların bu 
memlekette yeri olmıyacağı herkesçe anlaşılmalı
dır. 

d) Dostluk perdesi altında iç politikamıza da 
rejim propagandasına yeltenme, «Balona batırılan 
iğne örneği» bütün çabaları boşa çıkarır. 

Bu konuda hür gerçeğe daha değinmek iste
riz. Demokratik bir ülke olduğumuza göre İnö
nü Hükümetinin attığı bu cesur adımın ömürlü 
sonuçlara doğru ilerlemeyi sağlıyabilmesi için 
Sovyet komşularımızın halkımızda tam bir gü
ven ve onun sonucu bir benimseyiş yaratmaları 
çok önemlidir. Aksi halde bu politikayı yürüt
meye hiçbir iktidarın gücü yetmez. Bunu Sov
yetlerin de iyi anlıyajbileceğini umarız. Her iki 
tarafta varılmasını temenni ettiğimiz bu anlayış 
sayesinde memleketlerimizde yaygın olan 30 yıl
lık kaygı ve kuşkuların dağılması sağlanabilir. 
Bu konutla iki nokta üzerinde önemle durmak 
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isteriz. Birincisi Ruslarla ilişkilerimizin her ihti-
'ma'l ve yönünü çok yi hesaplıyarak sınırları ve 
sakıncaları, inceden inceye değerlendirilen bir 
plâna göre yürütülmesi olağan üstü bir önem 
taşır. İkincisi, bu politikaya ulusal bir nitelik 
verilebilmesi için, bütün politik örgütlerin bun
da olumlu katgısı olacak şekilde, ortak bir hazır
lık ve çalışma zihniyeti göstermeleri esastır. He
le 'bu konuyu iç politika yarışmasında sömürme
ye yeltenmek çok kötü bir tutum olur. Bundan 
titizlikle sakınmak gerekir. Bu konunun sokağa 
inmeye hiç bir tahammülü yoktur. 

2. Bütün devletlerle ilişkilerimizin gelişti
rilmesi çabaları az çaba ile, dostluklarını kazan
mamız mümkün olan devletler başta olmak üze
re, blokların dışımdan bulunan ve yeni doğan 
devletlerle süre gelen ilgisizlik ya da başka dev
letlerin hatırı için gösterilen çekimserliğin de de
ğişmekte olduğunu umutla görmekteyiz. Bâzı 
devletlere ve özellikle Orta - Doğu uluslarının 
dâvalarına bundan sonra yeter bir ilgi göstere-
ceğknki gösteren tutumları takdirle izlemekte
yiz. Arap memleketleri halklarında bâzı aşırı
ların ve yabancı etkisi altında bulunan ya da 
gücünü Türk aleyhtarlığından almak istiyen 
sözde liderlerin yanıltıcı tutumuna kapılanlar 
dışında büyük çoğunluğun da, Türkiye'ye karşı 
derin bir bağlılık vardır. Geçmişin zengin mira
sından kalan ortak anılar kültür birliği ve din 
isel bağlarımızın çok güçlü olduğu da memleket
lerle son derece kuvvetli dostluklar kurup yaşa
tabilecek durumda olduğumuz inancındayız. Bu
nun için pek büyük çabaya da ihtiyaç yoktur. 
Arap uluslarının bütün temsilcileri bu alanda 
büyük bir özlemin içinde bulunduklarına tanık 
olmaktayız. Hükümetimizin bu gerçeğe yönelen 
tutumunu takdirle karşılamaktayız. Gerçekten, 
başımdan beri tekrar ettiğimiz bu görüşün Hü
kümetçe paylaşıldığını görmek bizlere kıvanç ver
mektedir. Bu anlayışın bir belirtisi olarak, dost 
Suudi Arabistan'ın çok değerli yeni Kiralı Fay-
sal'ın tahta çıkışı dolayısiyle Devlet Bakanımızı 
bu kardeş ülkenin mutlu gününde bulundurma
yı takdirle karşıladık. Dost olmamızı yürekten 
özlediğini her fırsatta belirten bu kardeş ülke
de Bakanımıza gösterilen büyük ilgi bizleri çok 
hoşnut kılmıştır. Bakanın dönüşte uğradığı Lüb^ 
nan'da da, gördüğü iyi kabul hoşnutluğumuzu 
artırmıştır. Irak'a yapılan ziyarette de, aynı il
giye tanj'k olduk. Tarih boyunca kardeşliğin vo 
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vefanın en göğüs kabartan örnekleriyle yürek
lerimizde tatlı anılar yaşatan Kuzey - Afrika 
uluslarının, süre gelen dostluk belirtilerini ve bu 
arada kardeş Tunus'un Devlet Başkanı Büyük 
Devlet adamı Sayın Burgiba'nm memleketimizi 
ziyaretini büyük bir ilgi ile karşılamaktayız. 
Bütün bu olumlu belirtiler ve içten ilgiler bâzı 
o bölgelerdeki bozguncu kimselerin olumsuz tu-
tumlariyle karıştırılmamalı ve asla gölgelenme-
melidir. 

3. Yerinde bir kararla gönderilen iyi niyet 
heyetlerimizi en gerçekçi ve çağımıza yarışan bir 
davranış saymaktayız. İyi niyet heyetlerimize 
karşı gösterilen ilgi; bu hareketin doğruluğuna 
en iyi delildir. 

Sayın arkadaşlarım, 
4. Hükümetin Kıbrıs politikasını da genel 

çizgileriyle desteklediğimizi belirtmek isteriz. 
Buhran başlamadan önceki bâzı kusurlara kar
şılık, buhran başladıktan sonraki dönemde iyi bir 
politika güdüldüğü inancındayız. «Dost düşman 
el ele karşımızda» dedirten durumu bugünkü 
umutlu gelişmeye ulaştırmakta hizmeti geçen her 
kese teşekkürü ödev sayarız. 

Kötü bir miras olan Londra ve Zürih And-
laşmalarmın soydaşlarımızın haklarını önceden 
yitirici nitelikte bir statüyü bize kabul ettirişle-
rinin günahını çektiğimizi biliyoruz. Makarios 
ve Yunan Hükümetnin elde ettikleri avantajlı 
durumla yetinmiyerek ucuz kazançlar tutkusu 
içinde, giriştikleri sağ duyu dışı harekette bu su
retle haklının ve gerçekçinin başarılı olacağı yo
lunda, iyi bir örnek verecek gelişme göstermek
tedir. 

Kıbrıs buhranının gün ışığına çıkardığı ger
çekleri yeterli ölçülerle değerlendirip, açıklığa 
ulaşan durumun gerektirdiği şekilde, ulusal ya
rarımıza uyarlı, bir politikanın izlenmeye başla
ması umut verici olmaktadır. Daha önceki konuş
malarımızda tekrarladığımız iki nokta üzerinde 
tekrar vo kısaca durmak isteriz. 

Birincisi; Yunanistan'la aramızda mevcut ve 
sadece bu doymaz ve uzlaşmaz komşumuzun ya
rarına işliyen ilişkilerin yeni baştan ele alınıp 
düzeltilmesi. Bunda Hükümetin şimdiye kadar 
aldığı tedbirler yerinde olmuştur. Gerçekten. 
adalarda Yunanistan'da imiş gibi yöneltilen okul
ların durumu karasularımızın 12 mile çıkarılışı 
«Megalo idea» hülyalarının öncüleri olarak ku-
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rulan derneklerin yıkıcılıklarının önlenmesi ve 
Yunan uyruklu asalakların gönderilmesi gibi, 
ulusal 3rararJarımıza en uyarlı tedbirlerin alın
masını şükranla kaydetmek isteriz. Bu konuda 
son tedbir olarak, Patrikhane ve Ruhban okul
larının da bir çözüme ulaşacağı umudundayız 
Tarih boyunca aleyhimizde birer fitne ve fesat 
yuvası halinde, çalışan bu kara niyetli karargâh
ların kötülüklerine son verecek günün uzak ol-
mıyacağmı temenni ediyoruz. İkincisi NATO 
ile ilgili teklifimizi tekrar ediyoruz. NATO nım 
şimdiye kadarki hizmetlerini takdirle anarak, on
dan ayrılmayı da asla söz konusu olmadan, bağ
lantı şeklimizde bâzı değişikliklerin artık kaçınıl
maz olduğunu belirtmek isteriz. Kendi öz amaç
larımıza göre örgütünü kurup donatacağımız 
hiçbir kuvvet bırakmıyan bugünkü durum ba
ğımsız bir devletin hakkı olan her türlü Askerî 
hareket serbestisini engellemektedir. Bütün kuv
vetlerin NATO emrinde oluşu ve görev değişik
liğinin o makamlara bildirilme zorunluğundan 
ötürü her türlü sırrımızın bâzı iyi niyetli olmı-
yanlarca da öğrenilmesi sakıncası çok önem ka
zanmaktadır. Bu bakımdan öz yararlarımız için 
kullanacağımız ve bu amaçla, donatımını kendi
mizin yapacağı yeterli çapta bir silâhlı kuvvetin 
NATO emrinden ayrılması ve buna yetecek bir 
askerî sanayinin geliştirilmesini hayati önemde 
bir tedbir saymaktayız. 

Son gelişmeler ıbu değişikliği zorunlu hale 
getirmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; bağımsızlığı kişiliği ve 
insiyatifi olan ve ne istediğini bilinçli bir özlem 
haline getirerek, ulusal yararla ulusal onum, 
her ş6yin üstünde tutan bir dış politika için iç 
politikadaki birlik temel koşuldur. Böyle bir 
birlik ve bereberlik temeline dayanmıyan politik 
sratejinin güçlü olması düşünülemez. 

Özellikle, içerde, aleyhte eğilimler olduğu sanı
sını veren belirtiler yada dışarının ters yöndeki 
isteklerini destekliyecek umutlar yaratacak dav
ranışlar son derece tehlikelidir. Birlik, beraber
lik deyince de, yöneten ya da tedbir farklılığı
nın vereceği dinamizmden yoksun bir rabotlaşma 
veya bütün parti ve kurumların ayni nota ile 
şarkı söyliyen bir koro haline gelmesini teklif 
etmek akıl dışı bir hareket olacağı açıktır. 

Çok güçlü etkenlerin yön verdiği, dikkatle iz
lenmeye değer gelişmeler gösteren, bugünkü dün
ya politikasına hâkim olan konestp ve ilkelerin 
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ışığında, Türk politikasının da, yeterli uzak gö
rüşlü klâsik düşüncelerden kurtulmuş, eski komp
lekslerden sıyrı lan bir yö neti iril e ancak başarı 
kazanabil ir . Son gelişmelerden bu görüşü doğ
rul ıy an birkaç sonuca değinmek isteriz. 

Hesap dışı, sonucu, şansa bağlıyan macera
lara sürüklenme baskı lar ına il t ifat etrniyen bir 
tu tum bugünkü olumlu duruma gelişimizi sağ
lamıştır. Bir cemaati toptan yokederek yüz yıl
larca efendisi olagelen bir ulusu sus turma yo
luyla hasta «megala idea» sini gerçekleştireceği 
hayaline kapı lanlar ın, akıl larını başlarına top
laması da, ancak akılcı bir tu tumla sağlanabile
ceği bir kez daha meydana çıkmıştır . 

Bü tün duyguları, harelket'e getirilen hat ipler in 
dahi akılcı bir gidişi sabırla desteklemesine he
yecan verici olaylara bile soğuk kanlılıkla yön 
verebilmesini sağlanabaleceği anlaşılmıştır . 

Bir süre önce «dost düşman elele karşımız
da» diyen Sayın Başbakanın, şimdi karşınıızda-
kilerde de «dost düşman Türkler le» telaşını 
uyand ı rmadak i başarısını yürekten tebrik ede
riz. 

Düşleri Bakanlığımızın mensupları , s ta ra te-
jisi. ve amaçları iyi sap tanan . Yüce Meclisten 
gücünü alan kişiliği belli ulusal yarar ı herkesin 
üstünde t u t an bir dış poli t ikayı, inamda benim
seyişten güç alan bir başarı ile yürütebilecek 
yetenekte olduklar ını göstermişlerdir . Bu olum
lu yarg ıya varmamızı sağlıyan bütün ilgililere 
şükran ve takdirlerimizi sunmayı bir ödev sa
yarız. 

Dış politika alanında, başlıyan umutlu geliş
meler yönünde, en üstün başarı dileklerimiz ve 
19()ö yılı bütçesinin Dışişleri Bakanlığımız ve 
tüm olarak yurdumuz için. hayırlı olmasını di
leriz. 

Hepinizi grupum adına saygılarımla selamla
rını. (Alkış lar ) . 

B A Ş K A N — Sayın Ürgüplü . 
S l T AD H A Y K Î Ü R O Ü P L Ü (Kayseri) — 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlar , kıymetli mü
talâalar ını dinlediğimiz arkadaşlarımızın dışiş
leri üzerindeki konuşmalarında bir hükme va
rabilmek için, ben dışişlerinin diğer bakanlık
larla olan bariz hususiyetini arkadaşlarıma arz 
etmekle söze haşlıyaeağım. 

Dışişleri diğer 'memleketlerde olduğu gibi 
sessiz, alâyışsız ve bilhassa gizli çalışma karak

terini taşıyan bir hususiyet arz eder. Bu itibar' 
la, diğer vekâletler gibi her gün hesabını ver
mek, her gün, vatandaşı tenvir etmek gibi 'bir du
rumu haiz değildir. Bu sebeple çalışmalarda.;, 
bâzı ahvalde ufak sürçme hâdiseleri olduğu za
man efkârı nmumiyeyi tahr ik eder ve dışişleri 
kendisini vazifesi ve karakteris t iği icabı mü
dafaa etmemek d u r u m u n d a olduğu için birta
kım sııitefehhümlere de mâruz kalır. 

Bundan kasdım şudur arkadaşlar ; her mem
lekette dışişleri haşin, yıprat ıc ı ve 'bilhassa dış 
i'ti'barı sarsıcı tenkidlerden masun tu tu lur . H e r 
hangi par t i olursa olsun, tetkik ettiğiniz Kaman 
görürsünüz ki, dışişleri teşkilâtının zedelen
memesi millî bir -vazife olarak telâkki edilir. Ha
ta la r kendi bünyelerinde muayyen ve muasır 
milletlerin buldukları usuller içinde halledilir. 
Bu teşkilâtımız, .hepinizin bildiğiniz gibi, mil
liyetperver Anadolu çocuklarından kuru ludur . 
Hukuktan çıkarlar, Mülkiyeden çıkarlar, İkti
sat Fakültesinden çıkarlar; gayet çetin ve cid
dî bir imtihana tabi tu tu lu r l a r ve o şekilde mes-
leke int isabederler. Birkaç senelik tecrübeden 
sonra ikinci bir imtihana t ahi t u tu lu r l a r ve baş
kâtiplik derecesini ihraz ederler. Bu, diğer ve
kâletlerimizde yoktur. Üstelik başka vekâletler
de lisan bilmek, sebebi tercih iken, dışişlerinde 
lisan bilmek, hattâ lisanlar' bilmek zarur id i r 
ve mecburidir . Binaenaleyh, höyle bir kadroya 
emniyetle arz edebilirim ki, bü tün arkadaşları
mız gönül ferahlığı ile itini;adedebilirler. Bunun
la, beraber, acaba dışişlerimizin noksanlıkları 
eksiklikleri yok mudur arkadaşlar"? Ben bunla
ra temas edeceğim. Vakit imkân verirse .birta
kım. siyasi meseleleri de arz etmeye çalışacağını. 

Dışişlerimizin başlıca noksanı teşkilâtın ku
ruluşundadır . 1945 yılından sonra yüzden faz
la yeni Devlet teşekkül et t iği ve büyük devlet
ler istiklâl verdikleri memleketlerin halledile
mez ihtilâflar .bırakıp, meselelerini halletmeden 
.muallâkta bırakt ıklar ı için dışişlerindeki ça
lışma ve karara gitmek çok zorlanmıştır. B u n u 
misalle arz etmek istersek, Pakis tan ile Afganis
tan arasında Puhtinistan ihtilâfı, Hindis tan ile 
Pakistan arasında Keşmir ihtilâfı, Endenozya'-
ııın adalar üzerindeki ihtilâfı, İsrail ve Arap 
memleketlerinin ihtilâfı, nihayet Aden, Yemen... 
istediğiniz kadar sayabilirsiniz. Son Kongo hâ
diseleri bunu gösteriyor. Türk Dışişleri işte 
bu gibi vaziyetler karşısında ar t ık .yeniden 
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'«Yurtta Sulh Cihanda Sulh» kaidesi çok zorluk 
arz eden bir durumda kendisini bulmuştur. 
Bunlara ilâveten NATO, CENTO ittifakları, 
Türkiye'nin siyasetini en güç safhalara inti
kâl ettirmiştir. Her birimiz, kendi kendimize 
sorarsak, Pakistan'la Afganistan arasındaki ih
tilâfta hangi tarafı tutacağımızı (bir defa dü
şünürsek, işin müşülâtı anlaşılır. Keşmir ihti
lâfı aynıdır. Nitekim her zaman bize büyük üzün
tü veren tsrail - Arap dâvası aynıdır. Bunlar 
Türkiye'nin yarattığı müşkülâtlar değildir. Bu 
memleketle! e istiklâlini veren büyük devlet
lerin bıraktığı tortulardır. Fakat Dışişlerimi
zin her günkü dertlerini teşkil eder. Bu mesele
leri diğer dışişleri vekâletleri geni'ş bir kadro 
ile, mütehassıs yardımcı kadro ile, dünyanın 
her lisanını bilen tercüme kadroları ile telâfi 
ederler. Buna mukabil dışişlerimiz bundan mah
rumdur. Dışişlerinde Buseayı takibcdeeek insan
lar parmakla sayılacak kadar azdır. İspanyolca 
aynı vaziyettedir. Dışişlerinde daha ziyade 
Fransızca lisanları kuvvetle iş görebilecek bir 
seviye arz eder. Fakat diğer birçok lisanlarda 
za'fimiz vardır. tf>u zaıf diğer memleketlerde de 
vardır arkadaşlar. Fakat o memleketler kadro
larını mütemadiyen yeniliyerek takviye eder
ler, ve bu noksanları telâfi etmenin yolunu bu
lurlar. Dışişlerinin 1945 senesinden bu yana 
yalnız senelik ihtiyaç ve kur farkları icabı kad
rosunun, bütçesinin artırılmasiyle bu işlerin hal
line imkân yoktur. Dışişlerine çok geniş bir büt-
ce tahsis edebilsek bu vaziyetler birden olabi
lir mi? Buna imkân yok, arkadaşlar. Dışişleri
ne bugün 500 milyon dahi tahsis etseniz o kad
royu tedvir edecek elemanları bulmak için bu-. 
gün takibedilen esasları bozmak icabeder ki, 
bu da, asla kabili tecviz bir sitem değildir. 

Binaenaleyh, zamanla, sabırlı, ciddî bir mesai 
ieabetmektedir. 

Bir de, dışarıda vazife gören arkadaşlar,mız 
merkeze gelirler. Dışarıda çalışan arkadaşlarımız 
merkeze geldikleri zaman merkezdeki kadro du
rumuna göre tevzi edilirler. Bu tevzide ihti
sas, daha titizlikle ele alınırsa bu arkadaşları
mızın dışarıda çalıştıkları memleketlerde temin 
ettikleri müktesebatı içende artırmaları imkân 
dahiline girer. Sık sık büyük elçilerin değiş
mesi benim kanaatimce mahzurludur. Bulundu
ğum üç büyük memleketteki elçilerden bir ço
ğunun hâlâ oralarda vazife gördüklerini temas-' 
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tarımla ifade edebilirim. Bir elçi tâyin edildiği 
memlekette bir sene veya iki sene bulunursa, 
oranın dâvalarını öğrenmekten vazgeçin, orada 
ciddî temaslar ve memleket için Dışişleri için 
musibet dostluklar kurması imkânı mutasavver 
değildir. Benim son defa ayrıldığım Washing
ton büyük elçiliğine benden sonra 4 - 5 arkadaş 
gitmiştir. Bu nihayet dört sene içinde olmuş
tur. Binaenaleyh, kadro imkân verdiği halde 
veya kadro imkân vermediği halde dahi elçilik 
hizmetlerinde istikrar, hattâ memurların sefa-
rethanelerdeki memuriyetinde istikrar ancak bize 
fayda verir. Dışarda vazife gören memur arka
daşlarımızın içeriye geldikleri zaman sıkıntılı 
bir durumları hâsıl olur ve gelen arkadaşlar 
müddetlerini doldurduktan sonra tekrar dışarıya 
gitmek arzusunda bulunurlar. Diğer memurlar
dan olan farkları buraya avdet eden arkadaşla
rın kendi meslektaşları olan ecnebilerle mecburi 
olarak teessüs eden temasları vardır ki, bu ba
kımdan onların vaziyetlerini tahfif etmek, temin 
etmek ve buradaki vazifelerini cazip kılmak ve 
kendileri için de çalışma hevesini veren bir şekle 
sokmak lâzımdır. Zannedenim ki teşkilât ka
nunu da Meclislerimize gelmiş değildir. Ve yıl
larca beklenmektedir. 

Siyasi meselelere gelince; Türk Dışişleri 
takibettiği siyaset itibariyle dikkatli, ihtiyatlı, 
sulhu korumak için dostlukları muhafaza et
mek için prensiplerinden bu güne kadar şaşma
mıştır. Fakat bu arzu kâfi gelmemektedir. Ara]) -
israil memleketleri arasındaki ihtilâfta Türki
ye'nin siyaseti ne olacaktır, ne olmalıdır? tsrail 
Devleti birçok ımenıleketlerle siyasi münase
betler kurmuş, bir siyasi vakıadır ve bir Dev
let olarak teessüs etmiştir. 

Arap memleketleri kardeş saydıkları Tiir^ 
kiye'ye mütemadiyen taan ederken, israil 
Devletinin vücuduna, sebebiyet veren karar 
veren devletlerle siyasi münasebetleri ve 'bü
yük elçilikleri vardır. Arap memleketleri te
siri altına aldıkları Afrika - Asya grupundan 
Kıbrıs aley'hinde karar çıkarırken, Kıbrıs'la 
israil arasında sefir seviyesindeki münase
betleri bilinmektedir ve Afrika memleketle
rinin hemen -hepsinde .sefirleri vardır. Dış
işlerimizin bütün Ihüsnüniyetine rağmen Arap 
memleketlerini israil realitesinde ne kadar 
, olgun ve mâkui bir karar safhasından hare
ket edersek edelim meninim edememekteyiz. 
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Afrika dâvasında eğer Kongo'da Çombe Hü- I 

kümetıini tutarsanız Arap memleketleri ve En- I 
denozya güceniyor. Nitekim, iki ıgün evvel En- I 
denozya'nm buradaki Büyükelçisi 'bizlere gön- I 
derdiği bir yazıda Çombe Hükümetini vatan I 
hanliği ile, diktatörlükle itham etmektedir. J 
Çombe Hükümetinin aleyhinde bir karar ve I 
siyasete giderseniz karşınızda Belçika ve Ame- I 

rika'yı bulursunuz. Malezya (meselesinde En
donezya'yı darıltmak gibi bir durumla I 
karşı - karşıya kalırsınız. îşte bu gibi dâva
larda Dışişlerimizin muvaffakiyetû gidebil
mesi çok sükûnetle, sekinetle ve dikkatle, titiz I 
!bir çalışma ile mümkün olabilmektedir. Ama I 
gizli çalışmaları dışarı aksetiremez, söy- I 
liyemezler, her zaman yayamaz. Bu, diğer ve- I 
kâletler ıgibi değildir. Kıbrıs dâvasında; 
Dışişlerimiz gayet iyi 'bilir ve «minim ki, ''ha
zırlıkları da vardır. Silahlı müdahale kadar 
müessir daha bâzı tedbirlerimiz vardır arka- I 
daşlar. Bu J tedbirlerin zamanında ve ancak I 
temas edildiği zamandaki çok tesirli olduğu I 
•görülmüştür. Vazife icabı muttali olduğum I 
birtakım mahrem hususları arz etmeye mezun I 
değilim. Yalnız Dışişlerinin ve Türkiye'nin I 
esas politikası Yunanistaııla dostluktur. Kom
şumuz Yunanistan eğer bugüno kadar taki- I 
bettiği politikada Türkiye'nin elinde silâh ve 
kuvvet vardır ve Kıbrıs meselesini ancak silâh I 
kuvvetiyle halletmek onun için mümkündür 
diye düşünüyorsa bu, 'belki de uzun kabine I 
değişikliklerden sonra Yunan Hükümetin- I 
de bu malûmata tekrar eğilmiyen insanların I 
gafletinden ileri gelmektedir. I 

'Sovyet Rusya ile münasebetlerimiz • Bunun I 
yalnız Sovyet Rusya ilo olması kâfi değil- I 
dir; Sovyet Bloku ile ve bilhassa Atatürk'ün I 
'büyük siyasetinde mühim yer almış olan Bal- I 
kan pilitikası ile beraber mütalâa edilmesi I 
icabeder. Hepiniz biliyorsunuz ki, arkadaş- I 
lar, Balkanlarda Türkiye dostluğu lehinde bir 
hareket vardır, Romanya, (Bulgaristan bunu I 
beklemektedir. Bu memleketler inisiyatifin I 
daima kendilerine iyi niyet göstermiş olan I 
Büyük Türk Milletinden (gelmesini beklerler. I 
Yaptığımız şahsi temaslar bu kanaati teyidet-
mektedir. Bizim mensubu olduğumuz NATO 
Bloktınun Sovyetler Blokuyla olan münase
betlerine ,siyasi ve ticari münasebetlerine, bun- | 
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ların genişliğine ve hacmma bakarsak bi
zim münasebetlerimizin 'henüz çok basit ve 
sathi bulunduğunu görürüz. Bu münasebetlerin 
genişletilmesinde, hariciyemizin ihtiyatına emin 
o'lduğumuz için mahzur telâkki etmiyorum. 

Bu arada müddeti aşmamak için bir iki te
menni ilo maruzatımı bitireceğim. Evvelâ Su
riyelilerin Hatay'da arazi, emlâk iktisabı diye 
yaygın »bir durum dolaşmaktadır. Bu doğru 
mudur, kasıt nedir? Yakın bir gelecekte 
karşımıza bir Hatay dâvası çıkarılmaması için 
tedbirinin şimdiden mütalâasında fayda mülâ
haza ederim. 

Patrikhanenin nişan verme hakkı var mıdır? 
Nişan ihdas edebilir mi, ihdas eder mi ve vere
bilir mi? Sayın Üstadım Eyidoğan'dan istiane 
ettim, patrikanenin bir Devlet olmadığı, Lozan 
Ahitnamesinin verdiği hukuk hükümleri içeri
sinde vazife gördüğü ve böyle bir hakklTsahipol
madığını ifade ettiler. 

Halbuki, Patrik Atenegoras bu ay içerisinde 
Alman Federal Cumhuriyeti Reisicumhuruna 
Almanya'daki dinî adamı marifetiyle en büyük 
salip nisanını vermiştir. Bizim bildiğimiz Pat
rik Türk tebaasıdır. Patrikhane Devlet değildir. 
Binaenaleyh, bunu da Saym Hariciye Vekili
mizin tenvir etmesi için rica edeceğim ve buna 
ait vesikayı ve bir ufak dergide mevcudolan re-
rimli vesikayı da kendilerine tevdi edeceğim. 
Dışarıda vazife gördüğümüz zaman üzüntü mev
zuu olan bir hâdiseyi de Sym Dışişlerimize arz 
etmek isterim; bu, dışarıya temsilen gelen müte
hassıs heyetlerin kifayeti meselesidir. Bulundu
ğum vazifelerde geçen 10 seneye yakın müddet 
zarfında tam kifayetle ve lisana vakıf olarak 
değil, hâdiselere vukufla gelen heyetlerde çok 
zaif olduğumuzu arz etmek isterim. Bu heyet
ler içinde çok değerli arkadaşlarla tanışmışız-
dır. Arkadaşlar, bu heyetler dışarıya geldiği 
zaman Türkiye'nin büyük menfaatlerini müda
faa etmek durumunda kalırlar. Yalnız, gelir
ken memlekette hazırlanmış olan vekâletlerin 
noktai nazarını ifade ile iktifa etmek bize bü
yük fayda vermez. Gönül ister ki, bu heyetler 
seçilirken geldikleri yerlerde toplantıları, Türk 
tezini bütün inceliği ile azimle müdafaa edebil
sinler. Bu yapılmadığı için birçok anlaşmalar 
gelir, geçer, 3 - 4 memleketin müzakere ve mü
nakaşası arasında kalır ve birtakım maddeler 
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kararlaşır. Birkaç sene geçtikten sonra da biz 
bu maddelerin bizim aleyhimize olduğunu o za
man anlarız. Tabiî bunda dışişlerinin doğrudan 
doğruya mesuliyeti yoktur. Çünkü, birtakım 
toplantılar, her vekâletten gönderilen temsilci
lerle oluyor. Fakat, dışişlerinde bir süzgeçten 
geçmesinde kati zaruret vardır. Bunun yanın
da temsil meselesinde her vekâlette bir heves 
•belirdi, arkadaşlar; dışarıya ataşe tâyini. Be
nim de bulunduğum vazifelerde birçok ataşe
ler, refakatinde çalıştılar. Size samimiyetle 
ifade etmek isterim ki, ihtisasım dışında olan 
hava işleri, deniz işleri ve kara kuvvetleri ata
şelerinin NATO Standing grupunun mümessil
lerinin dışında bütün işler yine sefaretin, se
firin ve onun yanındaki arkadaşların omuzun-
dadır. Halbuki bunlara muazzam masraflar ve
rilmektedir. Bu arkadaşların bâzısını size üzü
lerek arz edeyim, bulundukları, vazife gördük
leri memleketin lisanından mahrum buldum. Ve
kâletlerde birtakım aşağıdan gelen tazyik veya 
yukarıdan gelen arzu ile ataşelik diye bir kadro 
alındıktan sonra bu arkadaşları karşınızda bu
lursunuz. Temas temin edemezler; dereceleri 
müsaat değildir, lisanları müsait değildir. Ve 
nihayet gelirler, işlerini sefarete gördürürler. 
Tahsisatları çok az olduğu için bina tutamazlar, 
bunlara yer bulmaya mecbur kalırsınız. Bina 
tutarlar, lüzumsuz yere büyük kiralar ödenir. 
Ayrıca çift kadrolar teessüs eder. Halbuki bun
larla dışişlerini takviye edersek ve dışişlerinin 
muhtelif branşlarında esasen malî ve iktisadi 
şubeler vardır, istihbarat şubeleri vardır, ora
larda yapacağımız takviyelerle, meslekî memur 
ve diplomatik memur diye esasen dışişlerimizin I 
ayrılmış bir durumu vardır, daha müspet netice
ler alacağımıza hiç şüphe etmiyelim. 

Sovyet Rusya'yı ziyaret ettiğimiz zaman ar
kadaşlarla beraber bir resmî temasım oldu. Bir 
de, bu temasın dışında benim başbaşa o zaman
ki liderleri Kruşçef'le temasım oldu, bugünkü 
Lider Brejnef'le temasım oldu. Konuşmanın 
maihrem kısmını 'bir tarafa bırakırsak ki, bunu 
aidolduğu makama yazı ile intikal ettirmişim-
dkv Sovyetlerle Garb âleminin ve 'bilhassa Ame
rika Birleşik Devletleriyle olan temasları bugün 
o hali almış ve yarın o hale gelmektedir ki, bi
zim politikamızın daha cesur olması gerekmekte
dir. Kendileri evvelâ Sovyet bloku içinde harb-
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ten çekinmekte sulh istemektedir. Bunu bize 
her vesile ile teyidetmişlerdir. Garb âleminin 
esasen taarruzi hiçbir politikası olmadığına gö
re biz bugüne kadar, - tabiî bugün dersem bu 
tarihi kasdetmiyorum ve her memleket Şark 
blokuna yaklaşırken - biz dargın durmak gibi 
bir politika gütmüşüz. Son zamanda attığımız 
adımın memlekete hayırlı olacağına katiyetle 
itimadetmekteyim. 

Kıbrıs meselesinde Sovyet politikasında fe-
daratif sistemin kabul edildiği ifade edilmiştir. 
Bu çeşit neşriyat görmekteyiz Gerek ben temas
larımda, gerek ondan sonraki neşriyatta ve son 
Gromiko'nun beyanatında fedaratif sistem mü
talâa edilebilir, seçilebilir, diye ifade vardır. 
Fedaratif sistemi bu suretle ifade etmekten Sov
yetlerin maksadı muhakkak bizim lehimize bir 
iedaratif sistem midir, diye mütalâa etmemek 
icabeder. 

Sovyetlerin Kıbrıs hâdisesindeki tutumu ve 
ENOSÎS'e muhalif olmalarının sebebi, Kıbrıs'
ın bir NATO üssü haline gelmemesi içindir. Fe
deratif sistemi kesin olarak reddetmemelerinin 
sebebi de, Federatif Rus Sovyet Cumhuriyetleri 
olduğundan dolayıdır. Binaenaleyh, kendi bünye
lerinde fedaratr: sistem olduğu için, Gromiko'
nun bu ifadesini çok büyük bir nikbinlikle alma
mak icabeder. Fakat bununla beraber, bizi Kıbrıs 
dâvasında birinci kademede auta - determinas
yon 'un aleyhinde olduğumuz için, Rusya bu ka
rarı uzun emek ve mesaiyi istilzam eden şa
yanı takdir harici çalışmalara dayanmaktadır. 

Sayın Dışişleri Bakanlığından bir ricam da
ha olacak, tahmin ediyorum M, Kıbrıs liderle
rinden bulunan ve uzun zamandır memleketimiz
de olan Rauf Denktaş'm, hâlâ burada olup ol
madığıdır. Ben bu arkadaşlara daha cesur bir 
liderlik reasmda 'bulundum. Eğer bir memle
ketin istiklâlini, taksimini müdafaa eden lider
ler evvelâ kendi ailelerini ve çocuklarını o vatan 
parçasından dışarıya gönderir ve arkadan ken
dileri gelir ve memleketleri için, toprakları için 
ölüm cesaretini göze alamazlarsa o vatanın mü-
dafaaısmda anavatan büyük güçlüklerle karşı
laşır. Ve emin olunuz ki, ondan sonra bir çoik 
Kıbrıslı vatandaşlarımız Anavatanlarını terk 
etmişlerdir, fırsat bulup başka memleketlere, 
İngiltere'ye tahsisen giderler. Çünkü, hâlâ bir 
taraftan İngiliz tebalığım, diğer taraftan Kıb-
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Ms. tebaİığıın muhafaza ederler. Bu da Türk 

'.I turieiyesinin müdafaa tezini geniş ölçüde zayıf
latmış olursa, Iranu burada samimiyetle ifade 
etmeyi zamanında bir vazife biliyorum. (Sağdan 
bravo sesleri, alkışlar) Binaenaleyh, şimdiye ka
dar ne kadar Kıbrıslı Türk vatandaşımı/ uzak
laşmışlardır. Konuşulduğu zaman 120 bin Türk 
vardır diye konuşulur, öyle beyan edilir ve 
öyle yazılır. Ama İngiliz Hükümetinin tahriri 
nüfusuna bakarsanız rakam (bu değildir. Bizim 
tahriri nüfusumuz orada nnevzuubahis değildir. 
Dışişleri Bakanlığımızın e etin. dâvasında, her 
zaman olduğu gibi partilerin her kanadı en bü
yük yardımı yapmışlardır. Bunu millî bir dâva 
olarak telâkki etmişlerdir. Bundan sonra da 
öyle .olacaktır. Türk siyaseti, Atatürk'ün kur
duğu haysiyetli, kudretli ve büyük millete yara
şır sağlam, vefakâr Türk siyasetidir. Bunda mu
vaffak olmasını, kıymetli hariciyemizin başa
rılar sağlamasını temenni edcv hepinizi hürmet
ler ederim. (Sağdaı , soldan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karasapan ? Yok. 

Sayın Koçaş.'' 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. İT.) ı 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, me
muriyet hayatımın bir çok yıllarını, yurt için
de ve dışında beraber geçirmek suretiyle prob
lemlerini, imkânlarını imkânsızlıklarını, dertle
rini, çalışmalarını yakın en bildiğim Dışişleri Teş
kilâtının bütçesi vesilesiyle bu Bekenlık ve Ba
kanlık Teşkilâtı hakkında çok kısa maruzatta 
bulunacağını. 

Dışişleri Bakanlığımızın faaliyetlerini etüd-
ederken bu teşkilâtın daha Cumhuriyetin ilk 
günlerinden bugüne kadar geçirdiği seyri ve 
tekâmülü kısaca dikkat nazara almanın zaruri 
olduğuna kaaııiüu. Diğer devletlerin dışişleri 
teşkilâtları yarım asır zarfında gösterdikleri te
kâmül, gösterdikleri gelişmeyle, bizim Dışişleri 
Bakanlığımızın haiz olduğu gelişme imkânları
nı mukayese edecek olursak büyük imkânsızlık 
içinde büyük şeyler başarmaya çalışan bir Ba
kanlıkla, karşı karşıya kaldığımızı görürüz. Bil
hassa değişen Dünya şartları ve devletlerarası 
•münasebetlerde, çok gelişen, çok büyük teşkilât 
ve cok büyük mesai istiyen durumu dikkat na
zarına alırsak ne kadar küçük bir teşkilâtla ne 
•kadar' büyük bir iş başarmağa çalıştığımızı id
rak etmek daha kolay olur kanaatindeyim. Da- j 

ha, evvel bir sayın arkadaşımın da burada be
lirttiği gibi bunu evvelâ bütçesi ile, sonra da bu 
işleri fiilen başarmaya yetkili siyasi memur ade
di ile ölçmekte büyük fayda vardır, kanaatinde
yim. Bakanlığa bağlı diğer işleri bir kenara bı
rakırsak Bakanlığın dışişlerini, faaliyetlerini 
sadece 8 milyon dolarlık bir 'bütçe ile başarma
ya çalıştığını gözden uzak tutmamak lâzımdır. 
Burada, (miktarları dolar olarak verişimin 
sebebi Dışişleri Bakanlığı faaliyetlerinin büyük 
kısmının yurt dışında olması dolayısiyledir. Ba
kanlığın esas mesuliyetini üzerine alan siyasi 
memur adedinin de 400 civarında, olması, 
faaliyetlerinde elde edilecek neticelere müessir 
olacak hakiki bir faktördür. Bütün bunları 
dikkat nazarına alınca tenkidetmek istediğimiz, 
şahsan benim de tenkid etmek istediğini bir çok 
hususlarda bir insaf ölçüsü içinde kalmak mec
buriyetinde olduğumuza inanıyorum. Her mü^ 
essesenin tenkid edilecek tarafı vardır, müspet. 
veya menfi. Dışişleri Bakanlığının şu veya bu 
noktada faaliyetlerini tenkid ederken çok üstün 
haşan mahiyeti taşıyan fakat su üstüne çıka
nı lyan bir çok faaliyetlerini zikretmek zarureti 
vardır. Her Bakanlığın her türlü faaliyeti var
dır. Başarısı da vardır, başarısızlığı da vardır. 
Kaka't bir Bakan şu kürsüye çıktığı zaman ken
disine yapılan tenkidleri göğsünü gere ^ere 
açık, açık cevap vermek imkânına sahiptir. Ama 
Dışişleri Bakanlığı çok defa bu imkânlardan 
mahrumdur. 'Bu hususa 'bilhassa Önem verilme
sini ve tenkidlerinıizde bir ölçü olarak elde bu
lundurulmasını dikkatten uzak tutmamak ge
rekir. 

Bilhassa son bir yıl içindeki muayyen nok
talara teksif edilmiş mesaileri sırasında nasıl 
çalıştıklarını yakinen gördüğümüz Dışişleri Teş
kilâtı mensupları, henüz neticesi belli olmamak
la beraber bilhassa Kıbrıs dâvasında sarfettik-
leri enerjiden, gösterdikleri feragat ve fedakâr
lıktan dolayı teşekkür etmek lâzımdır. 

(irupumuzun Dışişleri politikası ve faaliyet
leri üzerindeki görüşler Sayın Açıkalm tara
fından izah edildiği için aynı şeyleri tekrarla
mamak, fakat beraber çalıştığımız ..bu teşkilâtın 
dertlerini ve proplemlerini kendi ağzımdan ifa
de edebilmek için çok kısa bir konuşma yapmak 
için buraya geldim. Bir noktaya temas ederek 
sözlerime son vereceğim. Ekseri dışarı giden 
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kimseler, resmî veya hususi, geldikten sonra bü
yük ölçüde dışişlerini tenkid ederler. Bunun 
muhtelif sebepleri vardır. Kendileriyle ilgilenil
mediğini söylerler veya lüzumu kadar ilgilenil
mediğini söylerler. Bunun çok aksi misallerini 
de zikretmek icabeder. Ben çok tenkid konusu olan 
konsolosluklardan bir tanesine ait a'ksi misali 
vermek istiyorum. Gece saat 24,00 te ziyafet
te ibulunduğu bir yerde, hava meydanına bir 
Türk hasta gelmiş, kim ilgilenecek dendiği za
man ziyafet masasını bırakarak biç vezifesi ol
madığı halde otomobiline binip 40 kilometrelik 
yere gidi]) o hasta ile ilgilenen baş konsoloslar 
da gördüm. Aksi varidolabilir ama bunları da 
zikretmek lâzımdır. Öyle sefaret kâtipleri gör
düm ki. hiç alâkası olmadığı halde, hiç tanıma
dığı halde hastaneye, hasta vatandaş olduğu za
man günlerce her ^i'uı uğramakla onunla ilgi
lenmiştir. Bu arkadaşlarımız bugün Dışişleri 
teşkilâtı içinde vazife görmektedirler. Ama 40 
gün hastaneye gidip ilgilendiği aynı zat tara
fından bu memlekette' aleyhinde söylendiğine de 
bizzat kendim şahidoldum. 

Muhterem arkadaşlarını, sözlerimi bir nokta
yı belirterek bitirmek isterim. Kendilerinden 
hizmet ve vazife islediğimiz bir teşkilâtımızın, 
başarısını temin etmek sadece onlara ait kusur
ları sayıp dökmekle değil, biraz da takdir his
lerimizi kullanmakla mümkün olacaktır zanne
derim. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Efendim . şimdi konuşacak 
olan arkadaşların sırasını okutacağını. Grupu 
adına söz istiyen Celâl Tevfik Karasapan var
dır ona söz vereceğim. Bâzı arkadaşlarımız hak
lı olarak sıralarını soruyorlar onu okutayım; 
geçen seneden beri maalesef bu söz sırası bir 
münakaşa mevzuu oluyor. Bu sene bunu biz sekre
ter arkadaşlarımıza verdik. Yine de ufak tefek 
tarizlere muhataboluyoruz. Simdi söz alanların 
sıralarım okutuyorum. Fethi Tevetoğlu, Osman 
Koksal, Ömer Lûtfi Bozcalı, Naci Arı, Sami 
Küçük, Yusuf Demirdağ, Ziya önder, Su a d 
Hayrı Ürgüplü, Alâeddin Çetin, Cevat Açıkalın, 
Emin Açar, Ahmet Yıldız, İskender Cenap Ege, 
İhsan Hamit Tigrel, Mehmet Ali Demir söz sı
rası budur. Bütün arkadaşların bildiği veçhile 
gruplar tekrar tekrar söz isterse verilmektedir. 
Bunu- ayrıca- arz ediyorum. 

Saym Karasapan, buyuran. 
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A.P. GRUPU ADINA CELAL TEVFÎK 

KARASAPAN (Afyon Karahıisar) — Muh
terem arkadaşlar, Kıbrıs meselesinin Bir
leşmiş Millet Asamblesine intikal etmesi üze
rine Hükümetin Yakın ve Orta - Doğu, 
Asya, Afrika ve Lâtin Amerikası memleketleri
ni lehimize çevirmek gayretlerine düştüğü gö
rülmüştür. Bu maksatla bu memleketlere iyi ni
yet heyetleri gönderilmesi esas itibariyle isa
betli olmuştur. Ancak bu heyetlerin seçilişinde 
takibedilen metotdan Parlâmento haberdar ol
mamıştır. Bununla beraber giden heyetlerimi
zin iyi neticelerle dönmesini temenni ederiz ve 
aldığımız haberlerde, heyetlerimizin hakikaten 
iyi neticeler elde ettiği merkezindedir. 

Sözlerimizi içinde bulunduğumuz Yakın ve 
Orta - Doğu memleketleriyle münasebetlerimize 
intikal ettirmezden önce Balkan devletleriyle 
münasebetlerimize de değinmek isteriz. 

NATO içinde sözde müttefikimiz olan Yu
nanistan'la. münasebetlerimizin durumunu bun
dan önceki konuşmamızda arz etmiştik. Bu hu
susta Hükümetin 1930 Ticaret ve İkamet And-
laşmasını fesini mis olmasını memnuniyetle kar
şılarız. 

Yugoslavya ile münasebetlerimiz Mareşal 
Tito nun ihtiyar ettiği tarafsızlık siyaseti icabı 
olarak, 11)54 te imzalanan Üçlü Balkan Paktı
nın ölü bir noktaya girmesinden sonra soğuk 
bir safhaya girmişti. Bu memleketle münasebet
lerimizin dünya ve Balkan barışı icaplarına uy
gun bir şekilde bir gelişme göstermesi arzuya 
şayandır. Bu vesileyle Yugoslavya'dan Anayur
da göçen vatandaşlarımızın Yugoslavya'daki em
lâkinin tazmini için yıllardan beri sürünceme
de kalan ve üstelik iki Hükümet arasında bir 
Anlaşmaya da dayanan temas ve teşebbüslerin 
ne netice verdiğini Hükümetten sormak iste
riz. 

Romanya ile olan ticari ve ekonomik müna
sebetlerimiz de asgari bir hacimde bulunmakta
dır. Bu memlekette de İkinci Dünya Harbinde 
ve Romanya'da rejimin değişmesi neticesinde 
zarara uğrıyan vatandaşlarımız vardır. Bu hu
susta ne yapılmıştır? 

Bulgaristan']:! oİan münasebetlerimizde gö
rülen son olumlu gelişmeleri memnuniyetle ta-
kibediyoruz. Bu memleketle de bir göçmen me
selemiz vardır. İki Devlet arasındaki 18 Ekim 

— 1001 — 
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1925 Anlaşmasına göre soydaşlarımızın kendi I 
arzulariyle Anayurda göç etmeleri hakla temi
nata bağlanmıştı. Ancak 1349 dan 1951 e kadar 
150 000 den fazla göçmen geldikten sonra bir 
anlaşmazlık neticesi olarak Bulgaristan Türkle
rinin göçü 18 Kasım 1951 de durdurulmuş, bin
lerce ailenin yakınları hududun öte tarafın
da kalmıştır. Memleketimiz için faydalı olan 
bu soydaşlarımız daha uzun müddet anavata
na göç edemedikleri takdirde millî benliklerini 
tamamen kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya 
bulunmaktadırlar. Gerek bu soydaşlarımızın, ge
rek miktarları 30 000 kadar olan Romanya tür'k-
lerinin anayurda alınmaları hususunda Hükü
metin no düşündüğünü öğrenmek isterdik. 

İstiklâl Harbinin ferdasında Büyük Ata
türk'ün Doğu islâm âlemi devletleriyle siyasi 
işbirliği kurulmasına verdiği önem hatırlarda
dır. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasın
da imzalanan Saad Abad Paktı bu siyasetin 
bir neticesi olmuştur. Afganistan'la o zaman 
münasebetlerimiz oraya gönderdiğimiz askerî ıs- | 
lâh Heyetimiz, Afgan Devletinin emrine verdi
ğimiz tabipler, hukukçu ve hariciyecilerimiz, 
Harpokulu başta olmak üzere irfan meselele
rimizde yetişen Afganlı gençler, İran'la İran'
la Afganistan arasında hudut anlaşmazlıklarm-
daki hakemliklerimizle mükemmel bir manzu
me teşkil etmişti. Maalesef Atatürk'ten sonra bu 
çok önemli hareket hızını kaybetmiştir. Hükü
metin kardeş ve dost Afganistan'la münasebet
lerimize eski samimiyetini ve dinamizmini ka
zandırmasını bekleriz. 

CENTO nün bölgesel memleketlerden komşu
muz İran ve Pakistan'la ayrıca geçen yaz sıklaş-
tırılmış olan münasebetlerin olumlu neticelere 
varmasını temenni ederiz ve İran'la transit yolu 
meselesinin de son safhası hakkında malûmat 
lütfederlerse minnettar kalırız. 

Bu vesileyle Hükümetin bir noktaya dikkat 
nazarım çekjnek isteriz: Bundan bir yıl kadar 
önce olduğu gibi birkaç gün önce de memleketi
mizdeki bâzı İranlı öğrenciler Şah ve bugünkü 
İran rejimi aleyhinde gösterilerde bulunmuşlar 
ve her ne maksatlaysa Atatürk anıtına çelenk 
koyacak kadar cüretlerini ileri götürmüşlerdir. 
İranlı öğrencilerin sayılarının memlekette daha 
çcık artması ve iki memleket arasındaki kültür 
münasebetlerinin daha da derinleşmesi en hâlis 
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arzumuzdur. Ancak komşumuz İranla münase
betlerimizin samimiyeti düşünülerek İranlı öğ
rencilerin kendi memleketleri aleyhinde memle 
ketimizde gösterilerde bulunmasına müsamaha 
dilmemesi lâzımdır. Bu gençleri içeriden teşvik 
edenler olduğu hissi hâsıl olmaktadır. Bu husus
ta Hükümetin çok dikkatli olması gerekir, bu 
noktaya nazarı dikkatlerini celbetmeyi vazife bi
liriz. 

Muhterem arkadaşlar, 

özellikle komşumuz Arap memleketleriyle 
münasebetlerimiz üzerinde çok hassas olmamız 
gerekir. Yakm zamanlara kadar bir bayrak altın
da bir idealin yayılması ve müdafaası için omuz 
omuza kan döktüğümüz, müşterek mesuliyetler
le bir idare altında kader birliği yaptığımız bu 
memleketlerde başka devletlerin milyonlar sarfiy-
le yaratamıyacakları bir saygı ve sevgiye nail 
olduğumuz ve menfi propagandalara rağmen bu 
hisler zail olmadığı halde münasebetlerimiz bir 
türlü gelişememiştir. Tarihî ve coğrafi yüzlerce 
yıllık ilgimiz ve yüzlerce Türk vatandaşının 
maddi ve mânevi ilişikleri bulunan Birleşik Arap 
Cumhuriyetiyle siyasi münasebetlerin iade edil
miş olmasını memnuniyetle karşılarız. Ancak bir
an önce Büyükelçi teatisi suretiyle bu memleket
le münasebetlerimizin lâyık olduğu mertebeye 
çıkarılmasını samimiyetle temenni ederiz. 

Arap milletleri için hayati bir mahiyet arz 
öden Filistin meselesi hakkındaki tutumumuzım 
da gerçeklere uygun bir şekilde gözden geçiril
mesi gerektiğine kaaniiz. 1947 yılında Birleşmiş 
Milletlerde Filistin'in taksimi aleyhinde oy kul
lanmış olmamızın bu memleketler nezdinde ne 
kadar elerin bir tesir husule getirdiğini hatır
latmak isteriz. Fakat 1948 deki olaylardan son
ra İsrail'in kurulmasiyle 1300 yıllık vatanlarını 
terke mecbur olarak komşu Arap memleketlere 
sığman mültecilerin durumuyla alâkamız gereği 
derecede olmamıştır. Filistin Uzlaştırma Komis

yonuna ve UNRAVA denilen Filistin muhacirlevne 
vardım ki, Bhieşimıiş Milletlerin kontrolü altında
dır. Buraya temsilciler göndermekeyiz, esefle söy-
1 iyeyim ki, en başından başlıyarak bu temsilcilerin, 
bu memleketlerde Arap memleketlerinde husule 
getirdiği, tesirler müsaidolmamıştır. . Bizi Arap 
dâvaları ile alâkadar olmamakla itham etmiş
lerdir ve ekseri ahvalde, bu haklı çıkmıştır. 
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Filistin muhacirlerinin memleketlerine avdeti, 
yahut israil'ce kendilerine tazminat verilmesi 
hususunda Birleşmiş Milletlerin kararları var
dı:-. Bunları tatbiki hususunda Arap mem
leketlerine müzahir olmamız bir vicdan bor
cudur. Ve bunun tesiri de büyük mikyasta 
olacaktır. Bu cihetle Hükümetin dikaktlerini 
çekmeyi keza bir vazife 'Mariz. 

Dışişleri Teşkilâtı hakkındaki noktai 
nazarımızı da kısaca arz edelim. Mi'lî Müca
dele senelerinde, pek mütevazi 'bir kadro ile 
kurulan ve ondan sonra yavaş yavaş inkişaf 
eden bu Bakauhk bug'iin Avrupa'da ki, 'em
sali ile kıyas edilebilecek bir mertebeye 
erişmiştir. Ancak teşkilât zayıftır, senelerden 
'beri kadrosunda 'bir durgunluk vardır. Bey
nelmilel teşkilât ve münasebetler arttığı halde 
bunlara eleman yetiştirmekte ıgüçlük çekmek
tedir. Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda 
verdiği izalhattan Dışişleri Bakanlığı Teşkilât 
Kanunu, Personel Kanunu ile birlikte müta
lâa edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hu
susta biran evvel neticeye varılmasını ve 
Dışişleri gibi pek nazik bir mekanizmanın 
dalhr. iyi elemanlarla teçhizine gidilmesini bil
hassa temenni ederiz. Özellikle Dışişleri Ba
kanlığında memleket ve bölge itibariyle dünya 
görüşü muhafaza edilmek şartı ile ihtisaslaş
maya doğru gedilmesini temenni ederiz. Ve 
Sayın Suad J-Iayri Ürgüplü'nün temas ettiği 
gibi 'bilmeleri lâzımgelen İngilizce ve Fran-
sızcadan 'başka Dışişleri memurlarının git
tikleri memleketlerin lisanını öğrenmeleri 
bilhassa bizim yakından alâkadar olduğumuz 
memleketlerin Almanya'nın . Rusya'nın Bal
kan memleketlerinin araplarm ve farşların li
sanlarını öğrenmeleri 'hususunda teşvik edici 
tedbirler alınmasını ve bunların bir usule tabi 
tutulmasını bu lisanları bilenlere, öğrenen
lere, prim veri.m esini tavsiyo ederiz. Şüp
hesiz ki, Hariciyemizin de diğer vekâletler gibi 
bâzı eksiklikleri vardır, bâzı tenkidlere mâ
ruz olmak Ladır, fakat buna rağmen, bizim 
kanaatimiz Hariciye gibi nazik bir mekaniz
manın 'başında bulunan Hükümet trafından 
itina ile takibedilmesi halinde çok iyi randıman 
vereceği merkezindedir. Hariciyede yapılan 
tâyinlerde kanın: ve nizmalara riayet edilmesini 
ve keyfi ve şahsi takdirlerin 'bir tarafa bıra-
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kılmasını ve değere, mesaiye ehemmiyet ve
rilmesini de bütün kalbimizle temenni ederiz. 
İktisadi işlerde Dışişleri Bakanlığının İkinci 
Dünya Harbinden sonra oynadığı rol mühim
dir, fakat 13 numaralı Kanunla İktisadi lş-
'birliği Teşkilât, bu Bakanlıktan alınmıştır. 
Bunu iki üç seneden beri kürsüde tekrarındık, 
Hükümet bu hususta bir proje hazırlıyaca-
ğını ve getireceğini vâdettiği 'halde bugüne 
kadar getirmedi. Bu cihetin biran evvel te
minini ve bu teşkilâtın Dışişleri Bakanlığı 
bünyesine ithalini temenni ederiz. Ayrıca ata
şelikler hususundaki, görüşlerimizde ataşelik
lerin aidoldukları bakanlıklarla temas edil
mek suretiyle Dışişleri Bakanlığının otoritesi 
altına arz edilmesine çalışılmasıdır ki, dünya 
gidişi bu merkezdedir. Bilhassa Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığında ıbulunan basın ataşe
liklerinin ve müşavirliklerinin bir hususi ih
tisas kadrosu halinde Dışişleri Bakanlığına 
deverdilmesind^ !büyük menfaatler vardır. 

Muhterem arkadaşlarım sözlerime son ve
rirken, sağlam bir millî politikanın her şey
den önce milletin gerçek, iradesini temsil 
eden kuvvetli hükümetlerin başaracağı bir 
dâvadır. Diğe» bütün Devlet teşkilâtı gibi 
Dışişleri Bakanlığının böyle hükümetlerin elin
de feragatli, vatansever ve milliyetçi memur
larla kendisinden 'beklenen hizmeti ifa ede
bileceğine inanıyoruz. Millî olması gereken dış 
politikada iktidarların muhalefetle mümkün 
olduğu kadar sıkı temas ve işbirliğine rağ
bet etmesi ise medeni memleketlerde teessüs 
etmiş bir usul haline gelmiştir. Aynı şeyin biz
de de o'lmasını temenni ederek sözlerimize son 
veririz. 

Hepinizi saygılarımızla selâmlarız. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Şahısları adına yap-lacak ko
nuşmalara geçiyoruz. Sayın Tevetoğlu. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın Senatörler; değerli Dışişleri Ba
kanı ve Bakanlık erkânı! 

Son derece kısıtlanan birkaç dakikalık zaman 
içinde dış münasebetlerimiz üzerindeki şahri 
görüşlerimizi çok kısa olarak arza çalışacağız. 

Bir intikal devresinde b ' lunan Türkiyemizi 
şerefle ayakta tutacak ve yükseltecek mil i mü
esseselerimizin yanında, vekâletlerlm'z içinde 
en ağır ve sorumlu vazifelerle yüklü bakanlıkla-
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rın biri olarak Dışişleri Bakanlığımızı »•(irmek
leyiz. 

Birbi r in in tamamlayıcısı olan iç ve dış po
l i t ikaların uygulanma ve başar ı lar ında Hükü
metlerin teşekkül tarzları , bünyeleri ve güçle
riyle; uyguladıkları polit ikanın millilik derece
sinin büyük rolü mevcuttur . 

Büyük Atatürk şu büyük prensipleri dâima 
lıatırlıyalım ve tatbik edelim diye vaz'etmişlir: 

«Efendiler haricî siyasetin en çok alâkadar-
olduğu ve istinadettiği husus, Devletin dahili 
teşkilâtıdır. Haricî siyaset, dahilî teşkilâtla mü-
tenasibolmak lâzımdır. Bizim vuzuh ve kabiliyetli 
tatbikiyle gördüğümüz meslekî, siyasi, millî si
yasett ir . Dünyanın bugünkü umumi şeraiti ve 
asırların dimağlarda, ve karakterlerde temerküz 
ettirdiği hakikatler karşısında hayalperest olmak 
kadar büyük hata olamaz. Tarihin ifadesi bu
dur, ilinin. mantığın ifadesi böyledir. Millet ti
miz in kavi, mesut ve müstakil yaşıyabilmcsi 
için devletin tamamen millî b i r siyaset takibe!-
mesi ve bu siyasetin teşkilâtı dahiliyemize ta
mamen mutabık ve müstenidolnıası lâzımdır.-) 

Bugünkü Hükümet in , iç politikamızda oldu
ğu gibi, ibıma bağlı bulunan dış politikamızda 
da başarıl ı b i r yol izlediğini iddia etmek müm
kün değildir. Başdöndürücü bir hızla gelişe ı 
dış münasebet meseleleri karşısında, istikrar 
kazanamamış bir iç huzursuzluk, ahenksizlik ve 
ekonomik güçlükler diyarı olmaktan hâlâ kur
taramadığımız Türkiye'mizin Dünya'da bir ba
rış ve düzen unsuru haline, getirilmesini münha
sıran, kadrosu, malî imkânları meydanda olan 
ve henüz Teşkilât Kanunu dahi çıkarılmamış 
bulunan Hariciyemizden beklemek haksızlık olur. 

•Bu sebeple teııkidlcrimizi bakanl ık tan çok 
.Hükümete, Sayın IOrkin'den ziyade Sayın Başba
kana tevcih edeceğiz. Dış politikamızdaki aksak
lık ve başarısızlıkların başlıca sebebini Hüküme
tin teşekkülünde ve millî gücümüzle, uyguladı 
ğı politika arasında, bi r ahenk ve denge tesis ede
memesi gerçeğinde aramak lâzımdır. İnönü Hü
kümetinin 'dış politikada, gösterdiği başarısızlık 
diğer alanlardaki hata ve noksanlarını unut tu
racak k a d a r vahimdir-. Sayın Başbakanın, muha
le IV t e bu dâvada-'da birlik ve beraberlik-için f'ı r-
sat ..ve imkân . vermiyen,. .hak. tanımayan bencil 
alışkanlık ve Iratalı davranuslarının zararlı so
nuçlarını, çok kıymetli bir d ip bunal fakat yırtıcı 
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bir politikacı ve parlömaııter bukmmıyan Sayın 
Dışişleri Bakanı ile feJdakâr ve feragatli harici
ye kadrosuna yüklemek 'büyük haksızlık olur. 
Mili eti (M* sadece endüstr i kuvvetleri veya askerî 
güçleriyle yahut da nüfuslarının ve tabiî kaynak
larının zenginlikleri ile, millî güçlerinin zirvesi
ne ulaşmış değillerdir. Millî gücü ımeydana geti
ren unsur la r işe ya r a r Ibir vasıf ve mik ta rda ol
duğu, ihtiyaç; görülen bir aiıenge kavuşturuldu-
ğu takdirde milletler, millî güçlerinin zirvesine 
çıka/bil iri er. 

Millet ve memleketlerin 'bugünü ve yarını 
için. elzem ve zaruri bulunan ve aslında çok güç. 
ve pahalıya elde olunmuş (dostlukların bir ham
lede yok edilmesini önlemek, fırsatçıların sui
kast lar ına imkân vermemek hükümet ler in vazife 
ve sorumluluğudur. Kendi sürçmelerini başkala
rının ha ta ve anlayışsızlığı (haline getirmek, ken
di zaıf ve iktidarsızlıklarım başkalarına yükle
mek, dış politikada hiçbir ferdi ve Hükümet i 
başarıya ulaştıracak b i r metot ve yol değildir. 

Kıbrıs dâvamızda Amerika'yı kendi tarafı 
miza çekmek, İngiltere ile anlaşmak, hakkımızın 
tesliminde Yuııanistaıra baş eğdirmek, liusya',\: 
Kıbrıs 'a silâh yığmaktan vazgeçirtip ara)dan çı

karmak, Makarios'la işbirlikçilerine hadlerini bil
dirmek ve haklı tezimizin IKiııyaVa tanınmasını 
ve dest eklenin esin i gerçekleştirmek hususları 
başarı ile sağlanamamıştır. Hele : «Na'to ittifa
kı bozulursa Türkiye yeni Dünya muvazenesinde 
nerede yer alacağını bilir!» sözündeki «yeri» tav
zih etmeyip kapalı bırakmak, yalnız istismarcıla
ra zararlı propagandalar yapmak fırsat ve imkâ
nı sağlamıştır. 

Az önce bu kürsüden bir arkadaşın Zürih -
Londra aııdlaşnıabırını kötü miras diye vasıflan
dırması büyük ıhaksızlık ve bir mirasyedilik olur. 
Bize haklar tanımış Zürih - Londra başarılı and 
malarındatki, Kıbrıs Anayasasındaki hükümler
den zamanında, faydalanma fırsatlarını kaçırıp 
Amerika'dan bir plân beklemek; Washington ı 
yapılmış başarısız ziyaretten sonra Moskova'ya 
dönmeyi b i r ümit mes'alesi halinde par la tmak; 
Sovyetlerin, yeni süsü verilen ıbir yuvarl ık beya
natını kazandırmış görünse 'de, Kıbrıslı Kızılla
ra yardımdan vazgeçmelerini dahi sağlıyama-
mışlır. Başlangıçta hasımlarımıza arka olmuş, 
onlara yardım elini uzatmış ve bizi âdeta teh
dide kalkınış Sovyet Rusya'nın Knosis istemeyip 
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müstakil bir Kıbrıs veya federatif bir sistem, 
ikiye bölünmüş bir Kıbrıs isteyişi yalnız kendi 
plân ve menfaatlerine elverişli oluşundandır. 
Her iki sıkta da Rusya'nın hedefi, bol silâhlarla 
teçhiz edilmiş bir Kızıl Kıbrıs vücuda getirmek
tir. 1924 yılından bu yana Yeşil Ada'daki Kızıl 
faaliyet, 1959 Aralık aymdanberi resmî faaliye
tine tekrar geçmiş bulunan «•Terakkiperver emek
çi Halk Partisi» AKEL'in faal 16 bin üyesi ve 
40 fhin üyeli (PEO) Federasyonu: başta olmak 
üzere diğer on solcu birlik ve teşekkülün men
supları, Kıbrıs'taki Rum Cemaatın yüzde 25 ilâ 
30 unun, yâni 110 ilâ 130 bininin, Komünist 
veya komünizm sempatizanı bulunduğunu mey
dana koymaktadır. 

Bu gerçeği ve boğazlarımızdan geçirilen si
lâhların kimlere teslim edildiğini görmemezlik-
terj. gelip Yunanistan'ın endişe ve telaşını da le
himize yorumlayıp, kuru, mesnetsiz, avlayıcı, 
samlımiyetten yoksun lâf ve beyanlara mübala
ğalı sevinçlerle inanmanın ve inandırmanın sonu 
çok temenni ederim ki millî hüsran olmasın 
(Bravo '»esleri) 

Yanlış 'program ve' düşüncelerle yapılmış 
Türk - Rus münasebetleri hükümetimizin NATO 
ve Batı Bioku ile olan münasebetlerimizin deva
mı teminatına rağmen, fırsatçı kasıtlıların muzir 
yorum ve propagandalarını durduracak ve ya
la nlıyacak bir yeterlikte olamamıştır. Sovyet 
komşularımızın bizimle dostluk ihyası gayretleri 
sırasında, Kıbrıs'a devamlı silâh şevkine ara da
hi vermeyişleri calibi dikkattir. Bizde ise haklı 
tenkidler yanında, zararlı telkinlerle Türkiye'nin 
NATO'dan ayrılması, tarafsız hale gelmesi sa
vunulmuştur, savunulmaktadır. Şahsi görüşü
müz olarak bunu açıkça ifade edelim ki: 

Tarafsızlık, komünist bloka girmenin ilk adı
mıdır. Komünist blokla işbirliği ise intiharın ta 
kendisidir. (Bravo sesleri). 

Türkiye'nin askerî, siyasi iktisadi yeri ve ka
deri, hayatlar istihkar edilerek, binlerce şehit 
verilerek pahalıya kazanılmış, ucuza harca na
maz-'hür Batı dünyasının müşterek savunması 
olan NATO ittifakına, müşterek pazar ve kon
sorsiyuma, Avrupa demokrasileri anlayışındaki 
bir parlömanter anayasa nizamına bağlıdır. Bu 
yerimizde tarihimizde, mîllî menfaatlerimize 
şeref ve haysiyetimize'yaraşır bir irtifa a ulaşıp, 
bunu muhafaza etmek; ancak Haricivemizin 
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kuvvetli bir iç politikaya ve temele istinadetti-
rilerek düzenlenecek müstakar bir millî dış 
politikayı her çeşit bencil müdahale ve tasar
ruflardan masun olarak başarı ile uygulaması 
sonucu sağlanabilir. 

NATO'daki mümtaz yerimizin temin ye 
muhafazası başta Amerika Birleşik Devletleri 
bulunmak üzere dost ve müttefiklerimizle olan 
müşterek ve ikili münasebetlerimizin yeni baş
tan kuvvetlendirilmesi kadar; iki kardeş .mem
leket Pakistan ve İran'la teşkil ettiğimiz CBN-
TO'ya, bütün vecibeleriyle kardeş İrak'ı yeni
den kazanmamıza ve bütün İslâm âlemi ile mü
nasebetlerimizi en ideal bir seviyeye ulaştıra
rak iktisabedeceğimiz büyük ehemmiyet ve kud
rete de tabidir. NATO ve Varşova blokları ara
sında, bir İslâm devletleri blokunun hür dün
ya lehinde ifa-edeceği büyük rolde Türkiye'ye 
düşen önderlik vazifesini görebildiğimiz gün, 
yalnız NATO camiası içinde değil, bütün dün
ya politikasında en önsafta, en çok sayılan, 
dostluğu ve işbirliği aranılan bir yüce devlet 
haline gelmiş bulunuruz. 

Dâhil olduğumuz ekonomik ve ticari teşek
kül ve anlaşmalar haricinde, ekonomik kalkın
ma mucizesini başarmış iki dost milletle. Avru
pa'da Batı Almanya ile ve bilhassa Asya'da 
•Japonya ile geliştireceğimiz ikili münasebetler-; 
iktisat, endüstri ve teknik alanlardaki kalkın
mamıza başlıca esas ve temel olacak bir seviye
ye ulaştırılmalıdır. 

1965 yılı Bütçesinin Dışişleri Bakanlığımıza 
ve milletimize hayırlı olmasını temenni eder Yü
ce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar^. 

BAŞKA.V — Sayın Koksal. 
OSMAN KOKSAL (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlarını • 
Dış politika üzerinde uzun bir konuşma 'yap-'. 

•inak niyetinde idim. Fakat zamanın 10 dakika 
ile tahdidedilmesi imkân vermedi. Hazırladı
ğım yazımın bâzı pasajlarını okumak suretiy
le bu on dakikayı dolduracağım. 

Sayın arkadaşlarım. 
1965 senesinin ilk ayı, dış politikamız bakımın

dan hararetli geçti, Bunun belli başlı sebepleri 
Kıbrıs dâvasının biraz daha muğlâk duruma 
büriiıımesi, Sovyetlerle temas, Sovyet Heyeti
nin'ziyareti ve Sovyet Hariciye Bakanının'.Kıb
rıs-hakkındaki beyanatı gösterilebilir. 
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Ayın, hararetli münakaşaları, kamu oyu

nun, dış politika üzerindeki görüşlerini biraz 
daha vuzuha kavuşturmuştur. 

Bir uç, Türkiye'nin askerî bloklardan çık
masını ve tarafsız bir politika takibetmesini 
açıktan açığa savunurken; diğer uç yine Tür
kiye'nin askerî 'bloklardan ayrılmasını ve fakat 
Sovyetlerle sıkı işbirliğini arzuladıklarını da
ha ziyade kulaktan kulağa veya birinci görüşe 
köprü kurarak taraftar toplamaya çalıştıkları 
görülmüştür. 

Çoğunluğu teşkil eden orta grup; statünün 
muhafazasını ve şahsiyetli bir politika takibini 
öngörmektedir. 

Bu grupun Sovyetlerle temasımız hakkında
ki fikirleri şöyle formüle edildbilir. 

Sovyetlerle temasımız, Anayasamızın dış 
politika ilkelerini halde ve gelecekte tahrip ve 
zedelemiyecek kıvamda yani 'Türk memleketi
nin fikir ve temayülü istikametinde olmalıdır. 
Orta grup tezinin; Anayasamızın tesbit ettiği, 
Millî Hâkimiyet, Millî Misak, siyasi İstiklal devlet
lerin eşitliği, yurtta sulh, cihanda sulh, kolek 
tif güvenlik, milliyetçilik, insan hakları, îuı-
•kıık devleti; dış politika ilkelerine uygun ol
duğu görülmektedir. 

Bu değerli, milyarlar muvacehesinde Sov
yetlerle kurulmasına gayret sarf edilen kulvar 
anlaşmasını tavsif etmiyenler de haylıca yekûn 
tutmaktadır. 

Bloklardan uzaklaşarak, tarafsız bir politi
ka takibini uygun görenlerin, Türkiye'nin Stra
tejik, jeopolitik durumunu nasıl kıymetlendir
diklerini ve Türkiye'nin genel güvenliği üzerin
deki, düşüncelerini öğrenmek faydalı olacaktır. 

Bütün bu görüşlerin dışında, Sovyetlere, 
her hangi bir milli dâvanın halli için yanaşma
nın uygun olabileceğini ileri sürenlerde vardır. 
Bu görüşte olanların da yaklaşma ve dönüşün, 
daha ziyade gelecekte ihtilâfları, nasıl önliye-
ceklerini bilmekte fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Stalin, Sovyetlerin ezelî isteklerinin tahak

kukunu, kuvvete dayanan politika ile sağlıya-
cağma inanıyordu. 

Hürriyet sever, cesur ve kahraman Türk 
Milleti bu politikanın acı bir hâtırasını taşı
maktadır. 

Hatanın Stalin'e yükletilmesi iki devletin 
barışması için müşterek bir nokta teşkil etmiş. 
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ise de, Türk kamu oyu, yeni foir acı hâtıara iie 
karşılaşılabileceği düşüncesindedir. 

Barışı önceden koruma hedefini güden NA
TO askerî Paktı Stalin'in politikası sonucudur. 

Kuvvet dengesi neticesinde; Sovyetler tari
hî emellerine ulaştıracak, ara veya. köprü siya
seti denilen, barış içinde yaşama teranesiyle 
taraf toplama veya Batı Blokuııu çözme siya
setini benimsemişler ve uzun zamandan beri 
de tatbik etmektedirler. 

Bu politikanın tipik bir örneğini Podgorui-
nin T. B. M. M. kürsüsünden yaptığı konuşma
da görmek mümkündür. 

Podgorny diyorki; 
«Yakınlaşmamız yolunda artık muayyen ba

şarıların elde edilmiş olmasını kaydetmekle 
memnunluk duyuyoruz. Fakat biz bunların aıi-
cak ilk adımlar olduğuna inanmak isteriz.» 

Pödjgorny'nin ilk adımlardan neyi kasdetti-
ğiııi yine kendi şöyle ifade ediyor. 

«Son zamanlarda Türk - Sovyet Rusya mü
nasebetlerinde başlıyan devir memleketlerimiz 
arasında iyi komşuluk münasebetlerinin yeni 
den başlamış olması ile, ekonomik ve kültürel 
münasebetlerin yoluna konulması ile, devletle
rimizin temsilcileri arasında şahsi temasların 
ihya edilmesi ile karakterize ediliyor.» 

Moskova'da kollektif çalışma neticesi vücut 
bulan, Podgomy'nin nutkunu okumaya devam 
edelim. 

Şüphesiz 'biliyorsunuz ki; Asya memleket
leriyle, bu arada Orta - Doğu ülkeleri ile dost
luk münasebetlerini geliştirmek işinde memle
ketimizin büyük tecrübesi vardır. Bunların ara
lıksız olarak iyileşmesi, gerçek işbirliği, eşitlik, 
karşılıklı fayda ve birbirinin içişlerine karış
mama esasına dayanarak bu münasebetlerin 
sağlamlaştırılması yolundaki her türlü engel
lerin ortadan kaldırılmasıdır.» diyor. 

Podgorny bu nutkunda engelleri maftıirane 
bir şekilde şöyle sıralıyor; 

Podgorny Afganistan ile 45 seneden beri 
dostuz damiyor. 

Podgorny şöyle diyor; Tarafsız ve Bloklara 
katılmama siyasetine kesin olarak riayet eden 
Afganistan ile 45 seneden beri dostuz diyor. 

Yine Podgorny şöyle konuşuyor : 
Sovyet - îran münasebetlerinin müspet şe

kilde gelişmesi için bir temel (itilmiştir, Podgor
ny böyle söylemiyor, 
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Podgorny şöyle söylüyor; 
Podgorny Afganistan ile 45 günden beri dos

tuz demiyor. 
İran Hükümetinin hiçbir yabancı devlete 

kendi toprakları üzerinde her hangi bir çeşit
ten roket üsleri bulundurmak hakkım verme
mek ve İran'ın Sovyetler Birliği topraklarına 
karşı saldırganlık için bir vasıta olmasına mü
saade etmemek taahhütleri, Sovyet - İran mü
nasebetlerinin müspet şekilde gelişmesi için bir 
temel atmıştır, diyor. 

Görülüyor ki; mahirane hazırlanan nutkun
da, Sovyetler barışı ve Türkiye'nin bir tecavüz 
tehlikesine karşı güvenliğini sağlıyan askerî 
paktlardan tamamiyle çekilmesini ve kendileri
nin anladığı mânada tarafsız bir politika taki-
betmesini dostluk için şart koşmaktadırlar. Bu 
Türkiye için bir köprü veya ara politikadır. 
Diğer taraftan, yukarıda da arz ettiğim gibi, 
Podgorny, gerçek işbirliği eşitlik ve birbiri
nin içişlerine karışmama gibi iki milletin tama
miyle zıt anladığı ve tatbik ettiği unsurlarda 
da kendi görüşlerine intibakı öngörmektedir 

Arkadaşlarım; Sovyetler Birliği, sağlam 
bünyeli milletler üzerinde çalışma bakımdan sa
bırlıdırlar. 

Sovyetler, yardım ve taleplerini siyasetleri
ni geliştirecek ve olgunlaştıracak istikamette 
yaparlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye için, Sovyet
lerle dostluk tesisinden ziyade, dostluk hudut
larının tesbiti ehemmiyetlidir. 

Bilhassa şunu belirtmek istiyorum; 
Türk - Sovyet münasebetlerinin hududu

nun, bütün Türk Milletinin fikir ve temayülle
rine en uygun bir şekilde tesbitinde ve tatbi
kinde bol faydalar vardır. 

Sayın Senatörler; 
Hâdiselerin zuhurundan evvel fikirlerimi 

açıklamayı âdet edinmiş bir insanım. Bu konuş
mam da bu mevzuda ikinciyi teşkil etmektedir. 

Hariciyecimize basanlar diler, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Naci Arı, 
AHMET NACİ ARI (Kırklareli) — Sav in 

Başkan, Sayın senatörler, Sayın Bakan ve ba
kanlık erkânı. Benden evvel konuşan değerli 
senatör arkadaşlarımız Dışişleri Bakanlığının 
teşkilât çalışma ve işleyişine, dış siyasetimizin | 
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bağlı olduğu esasları dünya politik durumu ve 
bu durum karşısında Türkiye'nin yeri, tutum 
ve davranışlarını yeterli ve gerçekten bilgili 
bir görüşle dile getirdiler. 

Ben Yüce Senatonun bilgi edinmesinde fay
da mülâhaza ederek bakanlığı çok daha aktif 
bir pozisyonda görüp sonuç alınmasını arzuia-
dığım bir konuya kısaca değinmeyi vazife say
maktayım. 

Orta - Asya'dan Okyanus kıyılarına kaçlar 
asırları ihtişamlı bir medeniyetle süsliyen bir 
milletiz. Yüce malûmunuz olduğu üzere tarihî 
olayların seyri, sayısı milyonları aşan soydaş
larımızın bugünkü millî sınırlarımız dışında 
kalması gibi talihsiz bir durumla bizi karşı kar
şıya bırakmıştır. İç dertlerimiz çok, mesele ve 
dâvalarımız çeşitli de olsa soydaşlarımızı mil
letçe düşünmek hepimize, onlarla temas ilgi 
kurmak durumlarını izlemek, millî şuur, gele
nek ve varlıklarının bekasını düşünmek gerek
li tedbirleri zaman ve zemine göre almak da ha
riciyemize yüklenen bir vazifedir. Şimdilik 
muhtelif devletler sınırları içinde kalan soydan
larımızın durumlarını gün yüzüne çıkarmak bir 
yana Kuzey Batı komşumuz Bulgaristan'da yaşı-
yan soydaşlarımızın durumuna kısaca değinmek
le yetinerek, sayın bakanımızın da bizleıi bu mev
zuda bugün ve zaman zaman aydınlatması fay
dalı olacaktır kanısındayım. 

Sayın Senatörler! Türkiye'nin nüfus kay
bının başlıca faktörleri ölüm ve göç nüfus ço
ğalmasının başlıca faktörleri de doğum ve göç
tür. Cumhuriyet Türkiye'sinin kuruluşundan 
bu yana, Anavatana sürekli veya süreksiz göç
ler olmuştur. Bu gelişte tahmin ederim ki en 
büyük pay Bulgaristan'da doğan büyüyen soy
daşlarımıza aittir. Cumhuriyet hükümetleri soy
daşlarımıza her devirde Anavatanın sıcak bağrın
da gerekli ilgi ve ihtimamı göstermiş, onları is
kân etmiş, iş güç sahibi olmalarına müstahsil hale 
geçmelerine yardımcı olmuş, onları efsunkâr 
hürriyetle Anavatanda kucaklaştırmıştır. 

Şükranla kaydettiğimiz bu gelişler ve kar
şılanış İkinci Dünya Harbinin sonuna kadar 
müsait zaman, uygun şartlar altında devam et
miş ve 18 . 10 . 1925 tarihinde Tevfik Kâmil Ue 
Simcon Radef tarafından Ankara'da teati edil
miş ikamet mukavelenamesi hükümlerine ol
dukça riayet edildiği müşahede edilmiştir. 1950 
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- 1951 yılları arasında ise, belki de rejimlerinin 
ve emellerinin icabı ikamet mukavelenamesin e 
riayet bir yana Türkiye'yi ani .bir baskınla ik-
tisaden olsun çok güç bir durumda bırakmak 
ümidiyle girişilen tehcir hareketi, yurdumuza 
155 bine yakın soydaşımızı kazandırmış, Bul
garlara da çirkin ve iğrenç hayalleri ile ancak 
avunabilecekleri bir ders verilmiştir. Bu ümit
lerinin umdukları etkiyi yapmadığım gören 
Bulgarlar Türkiye'ye göçü daha sonra tamamen 
önlemişlerdir. 

Sayın Senatörler! Bugün Bulgaristan'da yaşı-
yan soydaşlarımızın sayısının 800 000 civarında 
olduğu ifade edilmektedir. Gerek gazetelere ak
seden haberlerden, gerekse pek seyrek turist olarak 
Türkiye'deki akrabalarına gelen soydaşlarımız
dan öğrendiklerimize göre, bugün bilhassa Türk
lerin kesif olduğu bir kısım Kuzey ve Güney 
Bulgaristan'da son yıllarda soydaşlarımıza karşı 
takınılan tavır, yapılan muamele ne azınlık hu
kuka ve ne de insan hakları ile asla 'kabili te
lif değildir. Devletin içişlerine müdahale elbet
te tecviz edilemez. Ama, iki memleket arasın
daki iyi komşuluk münasebetlerimizin devamı 
için oradaki soydaşlarımıza iyi muamelede bu
lunulmaması da elbet tecvize şayan değildir 

Her türlü insani davranış dışı maddi ve mâ
nevi bir baskının etkisi altında bulunduğu ger
çek olan soydaşlarımızla hariciyemizin ilgisini 
öğrenmek, hakikatleri bilmek, gerekli uluslarara
sı mercilerle temasını öğrenmek vazifemizdir. 
Gecen yıl Dışişleri Bakanlığı bütçesi Yüce Se
natoda görüşülürken Sayın Bakana «Soydaşla
rımızın 1925 tarihli ikamet mukavelenamesi mu
vacehesinde ve serbest iskân yolu ile Anavatana 
kavuşturulmaları için bir çalışma, bir temas, bir 
teşebbüs var mıdır?» sorusunu yöneltmiştim. 

Verilen cevapta «Bu mevzuda görüştük Pek 
takdir buyurursunuz ki, yüzhinlerce rakama va
ran bir kütleyi bir anda memlekete getirmek 
mevzuubahis değildir. Fakat Bulgar Hariciye 
nazırı ile yaptığım görüşmede: Mâkul miktarda 
müracaatları, muhaceret taleplerini tervice ama
de bulunulduğu bana vadedildi.» buyurmuşlar
dı. Ayrıca gazetelerde ve Bulgaristan Dışişleri 
Bakanı îvan Bashev ile yaptığı görüşmeden de 
bahsederek; «Bulgaristan'da yaşıyan Türklerin 
dıırumlariyle ilgili şikâyetlerimiz olduğunu belirt
tiğini söylemiş ve «Bulgaristan Dışişleri Baka-
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uma iki memleket arasındaki iyi komşuluk mü
nasebetlerimizin ancak oradaki Türklere iyi mu
amelede bulunulmasiyle kurulabileceğini açık 
bir dille ifade ettim» şeklinde beyanları neşredil
mişti. Halbuki diğer taraftan 5 Mart 1964 tarih 
14221 sayılı Cumhuriyet Gazetesinde Anadolu 
Ajansından alınarak yayınlanan 'bir demeçte 
aynen şöyle denilmektedir. 

Todor .Jivkof Bulgaristan'daki Türkler 
hakkında bir demeç verdi; «Türklerin, Türki
ye'ye iadesi için bir plân yok. Sofya - 4 (aa) — 
Bulgaristan Haberler Ajansı «BTA» nm bildir
diğine göre Başbakan Todor .Jivkof, Bulgaris
tan'daki Türklerin Türkiye'ye iade edilmesi 
için bir plân nıevcudolmadığını söylemiştir. 

Aynı zamanda Bulgaristan Komünist Parti
si Merkez Komitesi Birinci Sekreteri olan .Jiv
kof, Bulgaristan'da çıkan «Yeni Hayat» mec
muasının Yazı İşleri Müdürüne, mecmuanın 
onuncu neşriyat yılı münasebetiyle gönderdiği 
tebrik mesajında şöyle demektedir: 

«Bulgaristan'daki Türk nüfusunun menfa
atlerini göz önünde bulunduran Bulgaristan 
Komünist Partisi ve Halk Hükümeti defalarca 
belirttiği gibi, Bulgaristan'dalki Türk nüfusu
nun Türkiye'ye iade edilmesi için bir plân 
nıevcudolmadığını veya bu yönde bir karar alın
madığını bir kere daha teyideder.» Bütün bu 
beyanların ışığında öğrenmek istediğimiz dip
lomatik teşebbüs ve gelişmeler vardır. 

1. — Türkiye'ye serbest iskân yolu ile ma
kul miktarda göç talebinde bulunan soydaşla
rımız var mıdır? 

2. — Bunların göç taleplerini tervice amade 
bulunduğunu vadeden Bulgar Hariciyesinin 
hu konuda tutum ve davranışı ne olmuştur? 

I>. — 1925 tarihli ikamet mukavelesi gere
ğince Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi 
komşuluk münasebetlerinin geliştirilmesi ve 
soydaşlarımızın gelebilmelerini temin için Bul
gar Hükümeti nezdinde teşebbüslerimiz var mı
dır? Ne safhadadır? Son günlerde turizm alanın
da iki komşu memleket arasında imzalanan anlaş
ma ve ticari münasebetlerinin geliştirilmesi konu
sundaki dostane münasebetler, meyanmda; soy
daşlarımızın Hükümetimize yük olmadan Anava
tandaki ana, baba kardeş evlât ve akrabalarına ka
vuşturulmaları için sürekli bir çalışma ile neti
ce alınmasını, böylece yurdumuzda hirileree aile 
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için ıstırap konusu olan ve Türkiye'ye kavuş
turulmanın hasretiyle kıvranan soydaşlarımı
zın kurtarılmaları için; gayretlerin, diplomatik 
temasların esirgenmemesi ve ihmal edilmemesi 
en halis temennilerinıizdir. Yeni ve dinamik 
bir ruh ve gayret içinde Türk hariciyesini dış 
politikasını başarı ile yürütenlere yürekten sü
rekli haşarılar diler, 1965 yılı bütçelerinin ha
yırlı ve faydalı olmasını temenni ederim. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takrir vardır, onu 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Hariciye bütçesi hakkındaki olgun konuş

malarla durum aydınlanmıştır. 
Müzakerenin kifayetine karar verilmesini 

arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 

A. Nusret Tuna 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, eğer ki
fayet kabul edilirse, evvelâ Sayın Bakana söz 
vereceğim. Sonra usulen son söz 'Senatöre aidol-
duğu için, Sayın Sami Küçük sırada bulunmak
tadır ona söz vereceğim. Bu hususu arz ettik
ten sonra takriri oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERÎDUN CEMAL 
ERKİN — Muhterem Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun değerli üyeleri, mâruzâtıma şu ana 
kadar söz alan ve gerek parti grupları ve ge
rekse şahısları adına tenkid ve dilekleriyle Ba
kanlığımızın son bir yıllık çalışmalarına temas 
eden muhterem Senatörlere teşekkürlerimi arz 
ile sözlerime başlamayı zevkli bir vazife sayı
yorum. Bu tenkid ve dilekleri ben ve mesai ar
kadaşlarım lâyık oldukları ehemmiyetle not et
miş bulunuyoruz. Bâzı arkadaşlarımın dilek ve 
tenkidlerine, hakkımızda çok cemilekâr ve çok 
iltifatkâr cümleler ilâve buyurdular. Kendile
rinden en derin, en samimî şükranlarımı kabul 
buyurmalarını rica ediyorum. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
dolayısiyle Bakanlığımızın son bir yıllık faali
yetleri hakkında Yüksek Heyetinize izahat ver
mek üzere kürsüye çıkmış bulunuyorum. İza
hatımda ilk önce geçen yıl içinde dış siyasetimiz
de vukubulan gelişmeleri milletlerarası siyasi | 

1 . 2 . 1965 O : 3 
durumun ışığında tahlil edeceğim ve bundan 
sonra müsaadenizle Bakanlığımı ilgilendiren 
idari meseleler hakkında bilgi vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Geride bıraktığımız yıl dış siyasetimiz bakımın

dan kesif bir faaliyet devresi teşkil etmiş ve 
önemli gelişmelere sahne olmuştur. Bu devrede 
bilhassa üzerinde durulacak nokta, dış siyaseti
mizi, tatbikatı yönünden zaman zaman tabi tut
tuğumuz kıymetlendirmede, ona dünya konjonk
türü çerçevesi içinde millî menfaatlerimiz bakı
mından en semereli veçhe vermek için Hüküme
timizin milletlerarası alanda müessir bir şekilde 
gayret sarf etmesi vâkıasıdır. Bu gayretler ne
ticesinde dış politikamıza kısa zamanda hare
ketlilik ve esneklik sağlanmış, Türkiye'nin ge
rek komşu memleketler ile gerek Lâtin Amerika, 
Asya, Afrika ve Orta - Doğu memleketleri ile 
münasebetlerinde yeni bir çığır açılmış memle
ketimizin milletlerarası alanda verimli ve olum
lu bir rol oynamasının imkân verecek bir ortam 
yaratılmıştır. 

Bu sözlerim ile şimdiye kadar güttüğümüz 
dış politikanın verimsiz olduğunu hiçbir suretle 
kasdetmiyorum. Cumhuriyetin kuruluşundan be
ri dış politikamıza hâkim olan prensiplerin bu
gün için de muteber olduklarında zerrece şüp
he yoktur. II nci Cihan Harbini takiben güven
liğimizi sağlamak bizim gibi demokratik ideal
leri benimsemiş olan Batı memleketleriyle sıkı 
bir işbirliği ve mukadderat birliği kurmak ve 
siyasi ve iktisadi alanlarda Batı Avrupa ile 
gittikçe gelişen bir dayanışma tesis etmek için 
sarf ettiğimiz gayretlerin millî menfaatlerimize 
tamamiyle uygun bulunduğu hususunda da 
hiçbir tereddüt bahis konusu olamaz. 

Bununla beraber, dış siyasetin anaprensip-
leri ve anaistikameti ne derece önemli ise, o 
siyasetin tatbikatta milletlerarası realitelere in
tibak ettirilmesi de aynı derecede önemlidir. 

Son bir yıl zarfında dış siyasetimizde müşa
hede edilen gelişmeler, bu sebeple, bir istikamet 
değişikliği veya temelli prensiplerin gözden ge
çirilmesi mânasını taşımamaktadır. Gayemiz, 
prensipler mahfuz kalmak şartiyle dış politika
mızı millî menfaatlerimize ve hedeflerimize en 
iyi hizmet edebilecek müessir bir vasıta haline 
getirmek olmuştur. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Geride bıraktığımız sene içinde Kıbrıs mese

lesi dış politikamızın en önemli dâvasını teşkil 
etmiştir. Bu meselede millî menfaatlerimize ve 
oradaki ırkdaşlarımızın hak ve menfaatlerine 
en uygun bir hal tarzı imkânını hazırlamak, gö
rümlerimize en geniş desteği sağlamak, ve emri
vakilerin önünü almak, başlıca hedefimiz ol
muştur. Bu maksatla sarf ettiğimiz gayretler
de, Türkiye Büyük Millet Meclisinin milleti
mizin katı ve azimli tutumunu hiçbir şüpheye 
mahal vermiyecek şekilde açıklaması ve Hükü
metimizi gayretlerinde desteklemesi bizim için 
büyük bir kuvvet kaynağı teşkil etmiştir. Bu
gün bütün dünya Türk Milletinin haklı dâva
sında birlik içinde hareket ettiğini, ve hakların
dan feragate hiçbir surette razı olmıyaeağmı 
tamamen anlamış bulunmaktadır. 

Kıbrıs meselesi hakkında Hükümetimiz Cum
huriyet Senatosuna ve Millet Meclisine mütaad-
dit defalar izahat vermiştir. Bu itibarla evvel
ce söylenenleri burada tekrarda fayda görmiyc-
ceğinizi sanıyorum. Şimdi bilhassa son gelişme
ler ürerinde durmak ve bundan sonra güdeceği
miz hattı hareket hakkında müsaadenizle bilgi 
vermek istiyorum. 

Kıbrıs ihtilâfını, müzakere yoluyla halletmek 
imkânları şimd'ye kadar netice sağlayıcı bir 
hüviyetle belirmemiştir. Hükümetimiz müzake
relere hazır olduğunu her zaman ifade etmişse 
de, gerek Yunanistan gerek Kıbrıs Rumları mü
zakerelere yanaşmamışlar, ve Adadaki Türk 
Cemaatini teslim olmaya mecbur etmek ve 
Enonis'i tahakkuk ettirmek amaçlarına em
rivaki yoluyla varmak hedefini gütmüşlerdir. 
Şimdi bu emrivaki teşebbüsüne sözde bir meşru
iyet manzarası vermek gayesiyle Birleşmiş Mil
letler Assamblcsindcn kendi görüşlerine müza
hir bir karar çıkartmak çabası içindedirler. 

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların bu politi
kalarına karşı Hükümetimiz, bir yandan katî ve 
azimli bir tutumla emrikavilere müsaade etmi-
yeceğini en açık bir şekilde gösterirken, diğer 
yandan da, Birleşmiş Milletlerde, Rum tezine 
müzahir bir kararın çıkmasını önlemeye. ve bi
zim görüşlerimizi destckliyen bir karar çıkması
nı sağlamaya matuf gayretler sarf etmektedir. 

Birleşmiş Milletlerde Yunanlılar ve Kıbrıslı 
Rumlar, Adayı ilhak gayelerinin tasvip görmi-
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yeceğini anladıkları için, meseleyi bir «şelf - de-
termination» perdesi altında gizlemeye çalışıyor
lar. Onlar, Kıbrıs'ın Birleşmiş Milletler üyesi 
bir devlet sıfatiyle bağımsızlığının hiçbir suret
le takyidedilemiyeceğini ve Kıbrıs halkının si
yasi mukadderatını serbestçe tâyin etmek husu
sunda tam bir hakka sahip bulunduğunu iddia 
ediyorlar. Birleşmiş Milletler Assamblcsinden 
bu şekilde bir karar çıkartmaya muvaffak 
olurlarsa, muahedeleri ref'etmek imkânını bu
lacaklarını ve bu suretle ahdî taahhütlerini ih
lâl ederek Enosis'i gerçekleştirebileceklerini 
hesaplamakta ve bu maksatla da Birleşmiş Mil
letlerde istiklâllerine yeni kavuşmuş olan çok 
sayıda devletin Kahire tarafsızlar konferansında 
olduğu gibi, kendilerini desteklemelerini bekle
mektedirler. 

Birleşmiş Milletler Assamblesinde, genel mü
zakerelerde verdiğim nutukta Kıbrıs meselesine 
geniş bir yer tahsis ederek, Yunanlıların ve Rum
ların bu tutum ve iddialarına mukabele ettim. 
Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların kuvvet kullan
mak suretiyle bir çözüm şeklini kabul ettirmeye 
kalkış »klarını, gayelerinin bariz bir şekilde 
ENOSÎS olduğunu, andlaşmaların tek taraflı 
olarak feshedilcmiyeceğini, ancak müzakere yolu 
ile ve karşılıklı rıza ile değiştirilebileceğini taf
silâtlı bir şekilde izah ettim. Zürih ve Londra 
Andlaşmalarmm, Kyprianu'nun ileri sürdüğü 
gibi, Makarios'a zorla kabul ettirilmediğini, Ma-
karios'un evvelâ Rum Cemaati Başkanı olarak, 
ve sonra Kıbrıs Devletinin Cumhurbaşkanı sıfa
tiyle bunları kendi arzusijde imzaladığını belirt
tim. Nutkum basında yayınlandığı için, ihtiva 
ettiği diğer noktaları burada tekrar etmiyece-
ğim. Ancak, şu kadarını belirteyim ki, Kıbrıs 
meselesindeki görüşlerimizi aeıklıyan kısım 
Assamblcdo bilhassa müspet bir intiba yaratmış 
ve Kyprianu'nun Assamblede kendi lehine bir 
hava yaratmak için sarf ettiği gayretleri engelle
miştir. Kyprianu'nun ve Yunan temsilcisinin be
nim sözlerimi cerhetmek maksadiyle verdikleri 
cevaplarda ciddî deliller yerine Türkiye'ye karşı 
mesnetsiz ithamlar ve iddialar ileri sürmeleri 
bilâkis kendi tezlerinin za'fmı ispat etmiştir. 

Şayet Birleşmiş Milletler Yasasının 1.9 ncu 
maddesinin tatbikatı hususundaki ihtilâf halle
dilir ve Assamblc normal mesailine başlıyarak 
gündeminde bulunan Kıbrıs meselesinin müzake-
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resine girişirse, önümüzdeki haftalarda Kıbrıs 
probleminin ağırlık noktasını bu müzakereler 
teşkil edecektir. Birleşmiş Milletler Assamblesin-
de Kıbrıs hakkında çıkacak kararın hak ve men
faatlerimize uygun olmasını sağlamak için ay
lardan beri devamlı faaliyet sarf etmekteyiz. Bil
diğiniz gibi yedi iyi niyet heyetimiz halen Lâtin 
Amerika, Asya, Afrika ve Orta - Doğu memleket
lerini ziyaret etmektedirler. Orta - Doğu heye
timiz olumlu sonuçlarla yurda avdet etmiştir. 
Türkiye'nin bu devletlerle münasebetlerini ge
liştirmek maksadiyle gönderilen bu heyetler aynı 
zamanda ziyaret ettikleri memleketlerin Hükü
met ricaline Kıbrıs hakkındaki Türk tezini de 
anlatmaktadırlar. Bu ziyaretler başarılı geçmek
tedir. 

iyi niyet heyetlerimizin ziyaretlerine muvazi 
olarak diplomatik temsilcilerimiz Kıbrıs meselesi 
hakkındaki görüşlerimizi nezdinde bulundukları 
hükümetlere devamlı surette izah etmekte ve bu 
hükümetlerin Assamblede bize müzahir olmaları
nı temine çalışmaktadırlar. Ayrıca ben de muh
telif ecnebi memleketlerini ziyaretlerimde ve iş
tirak ettiğim milletlerarası toplantılarda aynı is
tikamette faaliyetler sarf etmekteyim. Son bir iki 
ay içinde bu gayretlerimizin müspet sonuçlarını 
alacağımızı görmekle bahtiyarım. Gerçekten Hü
kümetimizin görüşleri gittikçe daha iyi anlaşıl
makta ve tasvip görmektedir. Şimdi sizlere bu 
neticelerin bir özetini vermek istiyorum. 

Bizim nofetall nazarımız, bildiğiniz veçhile, 
Kıbrıs Andlaşmalarmın mer'î ve muteber oldu
ğu, bunların anemik müzakere ve tarafların müş
terek rızaları ile tadil edilebileceği, Kıbrıs için" 
müstakbel çözüm şeklinin Türk Cemaatinin meş
ru hak ve menfaatlerini koruması lâzımgeldiği 
ve Adaıda cereyan eden kanlı hâdiselerden son
ra bu gayeyi temin edecek en iyi şeklin Kıbrıs'
ta bir federasyon tesisi olduğu tarzında özetle
nebilir. Bildiğiniz gilbi mevcut andlaşmalara 
hürmet hususunda 'birçok devletlerin desteğini 
sağlamış vaziyetteyiz. Bu prensip Moskova zCya-
retimin hitamında neşredilen müşterek teibliğde 
de yer almıştır. Geçen Aralık ayında yapılan 
NATO Balkanlar toplantısında keza aynı konu 
üzerinde önemle durulmuş ve bütün müttefikle
rimiz andkşmalarm tok taraflı olarak ref edi-
lemiyeceği yolundaki tezimizi kuvvetle destek
lemişlerdir. Gerçi Yunanistan NATO Konseyin-

1.2.1965 0 : 3 
de cari olan ittifak kaidesinin kendisine bahşet
tiği veto 'hakkını kullanarak, bu hususun teb
liğde yer almasına mâni olabilmiştir. Fakat 
Yunanistan 'bunu yapmakla 'kendi efkârı umu-
miyesini oyalamaktan 'başka bir netice elde ede
memiştir. Zira müttefiklerimizin tutumu NATO 
Konseyinde en açık 'bir şekilde ifade ve zalbıt-
larda tesblt edilmiş bulunmaktadır. NATO Kon
seyinde muahedelerin meriyeti teyidedildik'ten 
'başka, müttefiklerin Asambledeki tutumlarını 
koordine etmeleri gerektiği ve Asamblede ihtilâ
fın hal tarzı hakkında peşin bir hüküm ihtiva 
eden 'bir kararın çıkmasının doğru olmıyacağı 
hususlarında da geniş 'bir görüş beraberliği teza
hür etmiştir. Bu sebeple, Assamblede Yunanlı
ların ve Kıbrıslı Rumların kendi istedikleri tarz
da bir karar için müütefIk devletlere güvenebile
cekleri bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu se
fer New - York'a giderken İngiliz Başbakanı Sa
yın Harold Wilson ve birkaç gün evvel istifa 
eden Hariciye Nazırı Sayın Gordon Wolker 
ile de Kıbrıs konusunu yeniden görüştük. Ada
daki durumu, meselenin Birleşmiş Milletler veç
hesini ve 'muhtemel gelişme imkânlarını bir ke
re daha birlikte inceledik. Kıbrıs ihtilâfında 
hareket noktasını mevcut ve mer'î nadlaşmala-
rın teşkil etmesi gerektiği hususunda esasen 
mevcudolan mutabakatımızı teyidettik. Asamb
ledeki müzakerelerin, bir çözüm şeklini kolaylaş
tıracak bir seyir takibetmesi ve bir neticeye var
ması hususunda fikirlerimiz tamamen uyuşmak
tadır. Asamblede-nutkumu verdikten sonra 29 
Ocakta Vashington'da Amerikan Hariciye Nazırı 
M A Ruık ve Nazır Vekili Mr. Ball ile uzun 
görüşmelerde bulundum. Rusk ile görüşmemiz, 
Nazırın tertlbettiği bir şahsıma verdiği yemek es
n a m d a sıcak ve samimî bir hava içinde cereyan 
etti ve 2,5 saat devam etti. Kendileriyle de Kıbrıs 
meselesinin kısa ve uzun vadeli veçhelerini et
raflı bir şekilde inceledik. Adada Türk Cema
atinin güvenliğinin sağlanması yolları, Asamble 
müzakerelerinde güdülecek hedef ve nlihai çözüm 
şoklinde göz önünde bulundurulması gereken 
eoaslar hususunda mutabık kaldık. Buna ilâve
ten Amerikan Hükümetinin şimdi Kıbrıs mese
lesinin gelişmeleri hususunda daha isabetli bir 
değerlendirme yaptığı kanaatindeyim. 

Nihayet, Sovyet Dış'şleri Bakanı Mr. Gromyko 
21 Ocak tarihinde Izvestia gazetesine malûmu
nuz olduğu veçlhile Kıbrıs'la ilgili bir demeç 
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vermiştir. Bu demeçle Sovyetler Birliği ENOSÎS 
karşısında olduğunu açıkça ifade etmiş ve Kıb
rıs meselesine Ibir çözüm yolu olarak Federasyo
nu destekliyen bir tutum almıştır. 

Demecin önemli noktalarından birincisi, me
tinde, YunaniMan ve Kı'brıslı Rumlar tarafın
dan 'bağıımsız bir Devletin Ibağımsızlığını yok et
mek gibi tamamen yersiz Ibir şekilde tefsir edil
mek İstenen şelf - determinatiıona atıf yapılmamış 
olmasıdır. Diğeri iki millî cemaatin varlığını 
ve 'bunların kanuni 'haklarını teyidetmesidir. 
(Sovyetler 'Birliği Ibağımlsız Ibir Kıbrıs'ta federal 
(bir idare ıkurulalbileceğini kalbul etmekte ve de
meçte yer alan izahlar Ibıı 'sistemi desteklediğini 
göstermektedir. 

Kı'brıs konusunda iki memleketin görüşler'i 
arasında meydana gelen Ibu dikkate değer ben
zerliğin milletlerarası alanda millî dâvatmızın 
dalha Ibüyük Ibir emniyetle yürütülmesi bakı
mından taşıdığı önem aşikârdır. Sovyet Dışiş
leri Bakanının demecinin 'bütün dünyada ve 
Kılbrıslı Rumlarla Yunanistan'da, hâsıl ettiği 
tepkiler 'bunun en bariz delilidir. 

Sayın Karasapan buyuruyorlar ki, Gromi-
ka'nm beyanatı, Sovyet görüşünde bir yeni
lik, bir değişiklik ifade etmemiştir, yani de
ğeri yoktur. 

Arkadaşlar beşerî mizaç icabı insanlar ken
dilerini ilgilendiren müstakbel tezahürlerde, 
sözlerde, hâdiselerde beklediklerini buldukla
rı anda, beklediklerini ve bulduklarını der
hal küşümseme temayülüne düşerler. Sayın 
Karasapan, Gromiko beyanatının hakiki de
ğerini ve beyanatı elde ettikten sonra bizim 
üzerimizde, bizzat kendisi üzerinde yaptığı 
tesir bakımından değil, lütfen müttefiklerimiz, 
tarafından memleketlerde uyandırdığı müspet 
tepki ve bilhassa Rumlar ve Yunanlılar ara
sında uyandırdığına şahidolduğumuz, panik 
ve perişanlık zaviyesinden edilsinler. 

Müttefiklerimizin ve Sovyet Hükümetinin 
tutumunda görülen bu müspet gelişmeler, şüp
he yok ki, Assamblede durumumuzu önemli nis-
bette takviye etmektedir. Asya - Afrika Gru-
puna mensup memleketlerden bir kısmının da 
Kıbrıslı Rumların ve Yunanlıların ilhakçı emel
lerini daha iyi takdir ettiklerini ve bizim gö
rüşümüze temayüle başladıklarını memnuni
yetle müşahade etmekteyiz. Bu inkişaf muva-
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(tekesinde Yunanlılar ve Kıbrıslı Rumların 
Assamble müzakereleri hakkındaki ümitlerinin 
bariz bir şekilde zayıfladığını ve eskisi kadar 
nikbin olmadıklarını görüyoruz. Bununla be
raber daima söylediğim gibi, bizim de fazla 
nikbinlik göstermemiz tehlikeli olur. Çünkü 
1.15 devletin temsil edildiği Birleşmiş Millet
lerde hemen hemen hiçbir mesele hakkında pe
şinen sıhhatli tahminlerde bulunmak imkânı 
kalmamıştır. Assam blenin siyasi temayül ve 
cereyanlara göre karar verdiğini daima göz 
önünde bulundurmak lâzımdır. Biz bu safha
da bu cereyanları değerlendirirken, bunların 
lehimizde gelişmeler kaydettiğini müşahade 
ediyoruz, ve bu müspet inkişafı daha ileri gö
türmeye gayret ediyoruz. New York'da Bir
leşmiş Milletler nezdindeki Delegasyonumuz 
bütün diğer heyetlerle devamlı surette temas 
ederek arzu ettiğimiz şekilde bir karar proje
sine mümkün olan âzami nisbette destek sağ
la maya çalışmaktadır. 

Assambledeki gayretlerimizin yanı sıra Kıb
rıs'taki durumu yakından takibetmeye, ve 
Türk Cemaatine karşı girişilebilecek tecavüz 
ve baskı hareketleri hususunda müteyakkız ve 
hazır bulunmaya devam ediyoruz. 

Ada'ya 10 000 kişilik askerî bir kuvvet gön
dermiş olan Yunanistan, ve Makarios idaresi, 
yeni baskı teşebbüslerine, müsamaha ctmiyece-
ğimizi ve yeni tecavüzlerin mukabelesiz kal-
ımyaeağmı bilmelidirler. Emrivaki yoliyle bir 
çözüm şekli vaz'etmek teşebbüslerinin akame
te uğratılacağını da keza müdrik olmaları lâ
zımdır. 

Kıbrıslı Rumların tehlikeli emrivakilere gi
rişmek niyetlerinin yeni bir örneğini şimdi ha
ber almış bulunuyoruz. Gerçekten Makarios, 
basma Pazar günü verdiği ifade edilen bir de
meçte, 1965 Ağustos ayında yeni seçimler za
manı geleceğinden, o tarihe kadar seçim siste
minin değiştirilerek Anayasada derpiş edildiği 
şekilde iki cemaatin ayrı ayrı oy vermesi usu
lünün kaldırılması ve gerek Türklerin, gerek 
Rumların tek bir cemaat olarak oy vermesini 
öngören bir sistemin uygulanması icabedeeeği-
ni beyan etmiştir. Makarios 1963 Aralığından 
beri Kıbrıs Anayasasını her yönünden ihlâl et
miş ve hukukî düzenin yerine fiilî bir düzen 
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üyelerinin iştirak ettiği Temsilciler Meclisi 
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Anayasaya aykırı olarak birtakım kanunlar 
kabul etmiştir. Bu kanunların tabiatiyle hu-
kukan muteber olmasına imkân yoktur. Maka
rios, keza. Kıbrıs Hükümetinin, Anayasaya 
uygun olarak Türk ve Rum üyelerinin iştiraki 
ile toplantı yapması yolunda Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Dr. Fazıl Küçük tarafından yapı
lan mütaaddit teklifleri reddetmiş ve hukuk 
dışı tutumunu devam ettirmiştir. Teminatçı 
Devlet sı fa tiyi e Hükümetimiz ve Türk Ce
maati Makarios'un bütün bu Anayasaya aykı
rı hareketlerini zamanında protesto etmiş bu
lunmaktayız. Şimdi Makarios, iki cemaatin 
ayrı mevcudiyetine ve ortaklığına istinaden 
Anayasanın temel prensibini yıkmak niyetini 
açığa vurmaktadır. Makarios, seçim sistemini 
değiştirdiği takdirde Türk Cemaatinin Anaya
saya aykırı bir seçim kanunu ile seçimlere işti
rak edemiyeceğini ve bu suretle Kıbrıs'ta bö
lünme tohumlarını bizzat kendisinin ekmiş 
olacağını idrak etmelidir. Böyle bir teşebbü
sün vahameti hakkında diğer teminatçı devlet
lerin nazarı dikkatleri tekrar ve ehemmiyetle 
çekilecektir. Bu durumun tevlidedeceği teh
likeli gelişmelerin mesuliyeti tabiatiyle tama
men Makarios'a ve onu bu yolda durdurması 
gereken diğer teminatçı devletlere raci buluna
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Kıbrıs hakkındaki mâruzâtımı, evvelce be

lirttiğim gibi, esasen malûmunuz bulunan ve 
tarafımdan da çeşitli vesilelerle Yüksek Heye
tinize arz ve izah edilmiş olan hususları tekrar 
etmeden, son gelişmeler üzerinde teksif ettim. 

Muhterem arkadaşımız Celâl Tevfik Kara-
sapan, uzun ve ilgi çekici beyanatında, Kıb
rıs meselesinde, Hükümetimizin siyasetinin ba
şarısı konusunu da ele almış ve yanlış anlama-
dımsa, bu siyaseti «ileriyi görmiyen», «basi
retsiz» bir siyaset olarak gördüğünü -ifade ey
lemiştir. 

Muhterem senatörler, 
Hükümetimizin Kıbrıs meselesinde takibet-

tiği siyaset, bunun en ince teferruatına kadar 
bütün sebepleri ve sonuçlariyle birlikte, Yük
sek Senatoya ve Yüksek Millet Meclisine, muh
telif tarihlerde açık ve kapalı celselerde tara
fımdan ve Sayın Başbakanımızca en geniş şe
kilde arz ve izah olunmuştur. Hattâ, dış po-
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litika ve bahusus Kıbrıs politikası üzerinde 
genel görüşme de yapılmış ve Hükümet poli
tikası tasvip buyurulmuştur. Bu siyasetin ba
sireti kadar başarısının da, bilhassa, son za
manlarda, bütün dünyada ve dünya basınının 
sayılı yayın organlarında hâsıl ettiği fevkalâ
de müspet yankıların Bakanlığımızın eski ve 
değerli bir mensubu olan Muhterem arkadaşı
mın da malûmu bulunduğunu sanırım. Şimdi
ye kadar tarafgirane diyebileceğim bir şekilde 
Yunan ve Rum görüşlerini aksettiren Le Mon
de Gazetesi dahi, ahiren Türk politikasının 
başarısına bir başmakale tahsis etmiş ve bu 
yüzden de Rumların aşırı tenkidlerine muha-
tabolnıuştur. 

Türk dış politikasının Kıbrıs meselesindeki 
başarılarını birkaç kelime ile, özetliyerek, arz 
etmeme müsaade buyurulsun: 

1. Rumların, cemaatimizi dize getirmeye 
matuf ve o çaptaki hazırlıklarla giriştikleri 
barbarca tecavüzler, gerektiğinde silâh da kul
lanılarak, durdurulmuştur. 

2. Buna mukabil, cemaatimizin maddi 
ve mânevi gücü ayakta tutulmuştur. 

3. Rumların nihai hal tarzına tesir ede
bilecek emrivaki teşebbüsleri önlenmiştir. 

4. Birleşmiş Milletler Gücünün Rumların 
umduğu gibi, Rum Hükümetinin elinde Türk
lere karşı bir vasıta olarak kullanılması teşeb
büsleri önlenmiş, Barış Gücünün tam istediği
miz şekil ve vüsatte olmamakla beraber, ta
rafsız bir şekilde hareketi sağlanmıştır. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 4 Ey
lül tarihli raporu, Rumların ve Yunanlıların 
gayrimeşru hareket ve faaliyetlerinin en mü
himlerini bütün dünyanın gözü önüne seren bir 
vesika olmuştur. 

5. Şelf - determination ve kısıtsız bağım
sızlık perdesi altında Enosise varabilmek için 
büyük gayretler sarf eden Rum ve Yunan pro
pagandası, mukabil tedbirlerimiz sayesinde 
bütün dünyaya hakiki ve ilhakçı veçhesiyle teş
hir olunmuş, ilk tesirleri nötralize edilmiştir. 
Şimdi, mukabil bir taktikle, tezimiz lehinde 
en geniş istikamette anlayış, sempati ve destek 
teminine çalışılmaktadır. Bu yöndeki çalışma
larımızın olumlu sonuçlarına esas beyanatımda 
temas etmiş bulunuyorum. 

6. Andlaşmaların meriyeti ve ancak bü
tün ilgili tarafların rızaları ile tadil edilebile-
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eeği keyfiyeti dünyanın en büyük devletlerine 
teyid ettirilmiştir. 

Bu konuda beyanatımda kâfi izahat bulun
duğundan daha fazla teferruatına girmiyeee-
ğim. 

7. Birleşmiş Milletler içerisinde ve dışarı
sında yaptığımız devamlı teşebbüsler, sonu
cunda Rumların Birleşmiş Milletlcrdeki umut
ları kırılmış ve ayrıca Birleşmiş Milletlcrdeki 
müzakerelerin, tarafları müzakere yolu ile bir 
anlaşmaya varmaya teşvik etmesinin en iyi 
hareket, tarzı olacağı milletlerarası teşkilât içe
risinde gittikçe artan taraftar kazanmaya baş
lamıştır. 

Hulâsa etmek gerekirse Hükümetimizin Kıb
rıs politikası bütün gücü ile Türkiye'nin ve 
Türk Cemaatinin yüksek menfaatlerinin barış
çı yollarla istihsaline yönelmiş; tecavüzlere ve 
emrivakilere de icabında gerekli şekilde silâh
lı mukabelede tereddüt eylemcmiştir. Türkiye'
nin meselenin barışçı yollarla halli için sarf 
ettiği gayretler ve davasındaki haklı durumu
nu ve bu gayretlerini bütün imkânlardan isti
fade suretiyle medeni âleme duyurması sonu
cunda hâsıl olan durum şudur: Bugün cihan 
efkârı ('nünde dosta düşmana karşı Türkiye 
haklı bir dâvanın savunucusu, Makarios ise bu 
dâvanın suçlusu durumundadır. 

Mrhterem arkadaşlar; 
Şimdi müsaadenizle diğer dış politika konu

larına temas etmek ve özellikle Türkiye'nin d"ş 
münasebetlerinde vukubulan son gelişmeleıi tah
lil etmek istiyorum. Maruzatımın 'başında da 
belirttiğim gl'bi son yıl zarfnda Türkiye'nin 
dış siyasetinde önemli gelişmeler vukubulmrş-
tur. Bu gedmelerin en şayanı dikkat veçhesi 
komşu memleketlerle münasebetlerimizin taki-
bettiği yeni seyirdir. 

Sovyetler Birliği ile münasebetlerimiz, Sovyet
lerin mevcut milletlerarası ittifak ve taahhütle
rimizin iki memleket arasında normal münase
betler idamesine mâni olmadığını kabul etme
lerinden sonra olumlu bir şekilde inkişaf etmeye 
bağlamıştır. Geçen Kasım ayı başında Mosko
va'da Sovyet ricaliyle yaptığım görüşmeler so
nunda, iki memleket arasında bağımsızlık, top
rak bütünlüğü, karşılıklı soygı ve hak eşitliği 
prensipleri çerçevesinde iyi komşuluk 'münase
betlerinin geliştirilmesi ve ticari münasebetlerin 
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artırılması hususunda mutabakata vard'rk. Ay
rıca, esasen ötedenberi mevcudolan küHür te-
maslar.nı tanzim eden bir anlaşma imzaladık. 
Bu anlaşma evvelce senelik programlarla tesbit 
edilen kültürel mübadelelerin yine senelik prog
ramlar esası üzerinden ve her iki taraf yetkili 
makamlarının her yıl müzakere suret'y'e mu
tabık kalacakları şekilde tanzimini öngörmekte
dir. Bu ziyareti mütaaklp Ocak ayı başmda 
Sovyet Yüksek Şûra Prezidyumu üyelerinden 
M. Podgorny Başkanlığında 'bir Sovyet Parlâ
mento Heyeti, 19G3 yılında Sovyetler Birliğini 
ziyaret eden Parlâmento Heyetimizin ziyareti
ni iade etmek üzere memleketimize gelmiştir. 
M. Podgorny ve Sovyet Heyeti bu ziyaretleri 
sırasında Sayın Başbakanımızla ve benimle de 
görüşmüşlerdir. Bu görüşmelerde Moskova'da 
varılan esaslar tcyidedilmiş ve karşılıklı anla
yış havası içinde iki memleket münasebetleri
nin müsbet şekilde inkişaf edebileceği teyido-
lnnmuştur. Yakında M. Gronıyko'da memleke
timizi ziyaret edecektir. 

Sovyetlerle münasebetlerimizdeki bu olum
lu 'iCİişmelerin memlekctinrz menfaatlerine ol
duğu kadar bölgemizde ve Dünyada da barışm 
takviyesine h'zout edeceği şüphesizdir. Bugün 
ideoloji farklarına mğmen bütün Dünva miMet-
leri birbiıleriyle iyi gcç'nmcye ve kültürel, ik
tisadi A e ticari ..lünasebetlorini geliştirmeye 
gayret sarf etmektedirler. Gayemiz Dünyada 
sulhun korunması ve bütün insanlığın yararına 
milletlerarası iş birlirinin geliştirilmesi olduğu
na göre bizim de laı istikamette faal o'maklığı-
nrzdan daha tabiî bir şey tasavvur edilemez. 
Bu münasebetler pek tabiîdir ki, sadece münha
sıran hükümetler arası a^na inhisar edecektir. 
Sayın Ahmet Yıldız "in da belirttiği gibi tarafı
mızdan uıü&amah ıs ııa asla imkân olmıyan ve 
nırlî prensip ve idealimizle katiyen bağdaşmı-
yaeak o'an bir takın: siyasi fikirlerin memleke
timi v.e her hangi bir nam ve şekil altında sız
ması «.»ibi bir ncl!ce nasıl edemiyeceğinde hiçbir 
tereddüt ve şüphe volttur. Diğer taraftan Sov
yetlerle miinasebetleıimizdeki gelişmelerin Tür
kiye'nin NATO T'y eliğine ve Batı ile her saha
daki yakın iş birliğine halel getirmemesi gerek
tiğini hepimiz müdrikiz. Bunu karşı tarafa da 
kabul ettirmiş bu'unuyoruz. Sovyet Hükümeti 
de siyasetimizin mucip sebeplerini gayet iyi bil
mekte ve bu çerçeve içinde iki memleket ara-
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smda iyi komşuluk ve dostluğun geliştirilmesini 
kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu esaslar daiı esinde Türk - Sovyet 'müna
sebetlerinin son zamanlardaki inkişafından bü
yük memnunluk duymaktayız. Kıbrıs mesele
sinde Sovyetlerin bizim görüşümüzü destekle
meleri ve federasyona müzahir bir tutum takın
maları ayrıca karşılıklı anlayışı takviye edecek 
mahiyettedir. 

Balkanlarda, Bulgaristan ve Romanya i1 e de 
münasebetlerimizin olumlu bir şekilde gelişmek
te olduğunu memnuniyetle kaydetmek isterim. 
Türk - Bulgar münasebetlerinin daha ileri bir 
seviyeye çıkarılması ve mevcut bâzı meselelerin 
halli için yakında müzakereler baş'ıyacaktır. 
Bulgaristan'la göç işini konuşacağız. Gerek 
Bulgaristan, gerek Romanya ile münasebetleri
mizin inkişaf etmesi Balkanlar bölgesinde barı-
ş n kuvvetlenmesine yardım edecektir. Diğer 
taraftan Bulgaristan, Yugoslavya ve Romanya 
ile iktisat, ticaret ve turizm alanlarında işbirliği 
yapılması mütekabil menfaatlerimize müsbet şe
kilde müessir olacaktır, özellikle turizm ala
nında şimdiden müsbet bir adım atılmıştır. Ger
çekten, 19 - 20 Oeaık 1965 tarihlerinde Sofya'da 
Türkiye - Bulgaristan ve Yugoslavya turizm 
yetkililerinin katıldıkları bir toplantı tertiplen
miş ve turizm konusunda üç memleket arasında 
yapılacak işbirliği ele alınmıştır. Toplantı so
nucunda, Belgrat - Sofya - İstanbul ve Ankara 
arasındaki büyük turistik yolun tanıtılması ve 
bu gaye ile, yolla ilgili müşterek bir harita ya
pılması, yine yol ile ilgili turistik bir film çev
rilmesi, ve yolun turistik değerinin propagan
dasının yapılması kararlaştırı'mıştır. Çalışma
lara derhal girişilecektir, önümüzdeki turizm 
mevsiminde bu çalışmaların büyük ve olumlu 
sonuçlar vereceğini ümidetmekteyiz. 

Sofya'da yapılan toplantının diğer bir olum
lu yönü de bu üç memleketin kendilerini ilgi
lendiren turizm 'meselelerini ilk defa olarak bir 
üçlü işbirliği çerçevesinde ele almış olmalarıdır. 

Bu görüşmelere ilâveten, 25 Ocak tarihinden . 
beıi Turizm Bakan Yardımcısı Başkanlığındaki I 
bir Yugoslav heyetiyle, Türkiye ve Yugoslavya 
arasında yapılması düşünülen ikili turizm an
lasın asının esaslarının tesblti üzerinde çalışıl
maktadır. 
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Muhterem senatörler, 
Komşumuz Arap memleketleriyle münasebet-

ler'ımiz hiç şüphesiz d:ş siyasetimizin en önonıli 
veçhelerinden birini teşkil etmektedir. Güneyde 
geniş hudutlar boyunca buluştuğumuz Irak ve 
Suriye ile doğrudan doğruya komşuluk çerçe
vesinde yakm münasebetler idame etmekteyiz. 
Bu iki memleketle bir çok müştercik meseleleri
miz vardır. Ve bu meselelerde kaış lıklı işbir
liği yapılması hepimizin menfaatlerine uygun-

Ancak biz sade Suriye ve Irak'la değil, fa
kat tarihî, /Inî ve kültürel bağlarla bağlı bu
lunduğumuz Yakın Doğu'daki ve Mağripteki 
bütün Arap memleketleriyle yakın ve samimî 
münasebetler idame etmek arzusunu taşıyoıuz. 

Bu münasebetlerin matlup ve arzuya şâyân 
bir seviyede olup olmadığı zaman zaman sorul
muştur. Bu soruyu önce Arap memleketlerinin 
bclDbaşlı - dâvaları yönünden sonra da bu 
memleketlerle ikili münasebetlerimiz açısından 
incelemek isterim. 

Birinci noktayla ilgili olarak evvelâ şu hu
susu belirteyim ki, bizim Arap âleminin müşte
rek dâvaları konusundaki tutumumuz yanlış 
anlaşılmış ve sık sık gerçeklere uymıyan teşhis
lere yol açmış bulunmaktadır. Bunların bir 
kenara bırakılarak yerlerine sıhhatli teşhislerin 
ikamesini, bu memleketlerle münasebetlerimizin 
gelecekte sıhhatli inkişafı bakımından faydalı 
mütalâa etmekteyiz. Gayet yakından bilinmek
tedir ki, Arap memleketlerinin bağımsızlık, hü
kümranlık ve hürriyet haklarının tanınması ve 
korunması lüzumu, Türkiye'nin aynı idealleri 
bizzat kendisi için gerçekleştirmek uğrunda gi
riştiği bir ölüm kalım mücadelesi yıllarında, 
Misakı Millî ile hasım bir Dünyaya, resmen ilân 
ettiği dış siyaset ilkelerinden biri • olmuştur. 
Birinci Dünya Harbinden sonra Aıap âleminde 
bu istikamette vukubulan mesut gelişmeleri 
memnunlukla selâmlamış ve teşvik etmiş olan 
Türkiye'nin İkinci Dünya Harbini taklbeden 
devrede de Arap memleketlerinin bağımsızlık 
hareketlerini yapıcı ve kolaylaştırıcı tutumu ile 
desteklediği keza malûmdur. 

Arap Birliğini Arap memleketlerinin kalkın
ması alanında bu memleketierarasmdı iktisaden 
terakki ve refah gayelerinin gerçekleş'irilme, i 
uğrunda yapıcı bir dayanışmanın inkişafına 
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müsmir şekilde hizmet edecek mânevi, fikrî bir 
vasat olarak mütalâa etmekteyiz. 

Arap memleketlerine karşı siyasetimizin umu
mi hatlarını ve özellikle bütün Arap memle
ketlerinin müşterek dâvası haline gelmiş olan 
mülteciler meselesindeki tutumumuzu Birleş
miş Milletler Asamlblesinde son defa verdiğim 
nutukta önemle tebarüz ettirdim. Birleşmiş Mil
leti erdeki Arap memleketleri temsilcileri bu söz
lerim için teşekkürlerini bildirdiler. Ve Türki
ye'nin Arap meselelerine karşı gösterdiği ilginin 
Arap efkâr] umumiyesinde müspet yankılar 
uyandıracağını ifade ettiler. Arap dâvalarına 
karşı tutumumuzun bu şekilde sarahate kavuştu
rulmasından sonra eski anlaşmazlıkların zail ola
cağını ve Türkiye ile Arap Dünyası arasında 
yakın ve samimi münasebetler ve semereli bir 
işbirliğinin imkân dahiline gireceğimi ümide-
diyoruz. 

İkinci nokta, yani Arap memleketleriyle ikili 
münasebetlerimize gelince, bu hususta her şey
den önce tam bir iyiniyet ve işbirliği kararında 
olduğumuzu belirtmek isterim. Şahsi temaslar 
yoluyla, münasebetlerimizi geliştirmenin fayda
sına samimiyetle inanıyor ve Devlet Bakanımız 
Sayın İbrahim Saffet Omay'ın Suudî Ara
bistan'ın seçkin hükümdariyle Lübnan'ın muh
terem Devlet Başkanı ve Hükümet erkânına 
yapmış olduğu ziyareti bu vadide atılmış yeni 
ve mühim bir adım olarak mütalâa ediyoruz. 
Arap memleketlerinden aynı istikamette vâki 
teşebbüsleri büyük memnunluk ve sempatiyle. 
karşılamaktayız. Bu münasebetle Tunus Dev
letinin mümtaz Cumhurbaşkanı Sayın Habüb 
Burgiba'nın önümüzdeki Mart'm 24 ünde baş
lamak üzere memleketimizi resmen ziyaret ede
ceğini huzurunuzda ifade etmekle bahtiyarım. 
Irak Hükümetinin Tarım, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlarımızı davet etmiş olması Hükü
metimizin memnuniyetini mucibolmuştur. Blı 
vesile ile Arap memleketleriyle aramızdaki kül
türel, teknik ve iktisadi münasebetlerin gelişti
rilmesi imânlarını müştereken tetkike amade ol
duğumuzu ifade etmek isterim. Türkiye'de. 
2.000 i aşan Arap öğrenci tahsillerini yapmak
tadırlar. Teknik işbirliği, ticari mübadele, vo 
turizm konularının ele alınmasını ve müştere
ken incelenmesini arzu etmekteyiz. 

Kendilerine iyi niyet ve dostane duygularla; 
bağlı bulunduğumuz Arap memleketleriyle ikili 
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münasebetlerimizin geliştirilmesine ve takviyesi
ne medar olacak bilcümle faaliyetlerin idamesine 
ve bunların daha da artırılmasına taraftarız ve 
bu vadide Arap memleketlerinin mukabil teşeb
büs ve gayretlerini tam bir hayırhahlıkla. ce
vaplandırmaya amadeyiz. 

Ahiren, Arap ülkeleriyle dostluk münase
betlerimizi daha ileri bir seviyeye götürmek ve 
bu ülkelere Türk milletinin iyi duygularını ilet
mek maksadiyle Orta - Doğu'yu ziyaret eden 
iyiniyet heyetimizin her yerde gördüğü sıcak 
kabul gerçekten inşirah verici olmuştur. He
yetimize bütün Arap memleketlerinde büyük 
alâka ve samimî yakınlık gösterilmiştir. 

Dost ve kardeş İran ve Pakistan ile gerek 
CENTO, gerek bölgesel kalkınma için iş birliği 
çerçevesi içinde, en yakın bir şekilde iş birliği yap
maya devam ediyoruz. Pakistan ve İran ile dost
luğumuz milletlerimize tamamiyle mal olmuş va
ziyettedir ve bunun en güzel misalini her iki mem
leketin Kıbrıs dâvasında bizi âzami derecede des
teklemek arzu ve gayretlerinde görmekteyiz. Pa
kistan ve İran'a Kıbrıs meselesinde bize yaptık
ları eok kıymetli yardımlar için burada bir kere 
daha teşekkürlerimi iletmek isterim. 

Afganistan ile münasebetlerimiz müspet inki
şaf halindedir. Kıbrıs konusunda en fazla müza
heret gösteren memleketlerden biri de kardeş Af
ganistan'dır. 

Afrika kıtasında, her geçen yıl, birkaç yeni ül
kenin bağımsızlığına kavuşarak hür milletler aile
si içinde yer aldığına şahit olmaktayız. Arkada 
bıraktığımız sene içinde de Kuzey - Rodezya ve 
Nyasaland, Mambia ve Malawi isimleriyle bağım
sız iki yeni ülke olarak hem bu aile içinde, hem 
de Birleşmiş Milletler Teşkilâtında yerlerini al
mışlardır. Türkiye, Afrika kıtası memleketleri
nin pek az bir istisnayla, bağımsızlık hareketleri
ni tamamlamalarından ve böylece eskiden beri sö
mürge kıtası olarak bilinen Afrikamn da hür mil
letler topluluğu haline gelmesinden büyük bir 
memnuniyet duymaktadır. Bütün bu genç ülke
lerin bağımsızlığa erdikten sonra, demokratik ve 
müstakar idarelere kavuşmak, sosyal ve ekonomik 
gelişmelerini hızlandırmak gayesiyle sarf ettikleri 
büyük ve samimî gayretleri yakın ilgi ve sempati 
ile takibediyoruz. Bu memleketlerin Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtının çeşitli organları içinde yer
lerini alarak, bu camia içinde yapıcı ve faal bir iş 
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birliği unsuru haline gelmelerini haz ve memnu
niyetle karşılıyoruz. Sayıları her yıl artmakta 
olan yeni ve genç, memleketlerle samimî ve yakın 
münasebetler tesis ve idame etmek arzusundayız. 
Bu ülkeler nezdindeki temsil durumumuzu da ifa
de ettiğim bu arzu ile mütenasibolarak ve malî ve 
idari imkânlarımızın müsaadesi nisbetinde, en ge
niş bir şekle ifrağ iein devamlı tetkik ve çalışma
larda bulunuyoruz. İkinci Cihan Savaşından Ön
ce Afrika'da yalnız Kahire'de temsilciliğimiz var
dı. Bugün bu kıtadaki temsilciliklerimizin sayısı 
10 a yükselmiş bulunuyor. Bu 10 temsilciliğimi
zin pek çoğu civarlarındaki birkaç ülkede de ilâ
veten tavzif edilmişlerdir. 

Bu vesile ile üçüncü dünyanın muhtelif 
memleketlerine müteveccihen yola çıkardığımız 7 
iyiniyet heyetinden üçünün Afrika'ya gittiğini ve 
aralarında yapılan bölge taksimi neticesinde temas 
etmedikleri Afrika memleketi kalmamasına itina 
edildiğini tebarüz ettirmek isterim. İyiniyet he
yetlerimizin vazifesi yalnız Kıbrıs mevzuuna mün
hasır kalmamakta, bu heyetlerin faaliyetleri Af
rika'nın genç ülkeleriyle aramızda teessüsüne ça
lıştığımız samimî ve yakın münasebetlere yeni bir 
hız vermek gibi müspet bir tesir de icra eylemek
tedir. 

İyiniyet heyetlerinden beklediğimiz bu yapıcı 
faaliyetlerin Asya ve Lâtin Amerika memleketle
riyle idame edegeldiğimiz iyi münasebetlere de 
aynı istikamette tesir eyliyeceğini ümit ve temen
ni ediyoruz. Keza bu iki kıtada da, Af ika'da ol
duğu gibi mevcut temsilciliklerimizin tavzif edil
dikleri memleket sayısını artırmak suretiyle müm
kün olduğu kadar çok ülkede temsil edilmek için 
gayret sarf ediyoruz. 

Türkiye, Asya - Afrika memleketlerinin ken
di aralarında yaptıkları bölgesel toplantılara mun
tazaman iştirake de büyük önem atfetmektedir. 
Bildiğiniz gibi, bu memleketler aralarındaki iş 
birliğini kuvvetlendirmek, bağımsızlığını yeni ka
zanmış olmanın idari, sosyal, iktisadi ve kültürel 
alanlarda getirdiği müşterek meseleleri beraberce 
incelemek; ırk ayırımı, sömürgecilik ve neo-ko-
lonyalizm gibi kendilerini ilgilendiren önemli me
selelerin ittihazını icabettirdiği tedbirleri araş
tırmak gayesiyle yaptıkları bu çeşit toplantıların 
ilkini 1955 yılında Bandung'da akteylemişlerdi. 
Bu grup memleketleri saydığım konularda aradan 
geçen on sene zarfında meydana gelen değişiklik-
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leri incelemek ve aralarındaki fikir ve ideal bir
liğine yeni bir hız vermek amaciyle 1965 Mayısın
da Cezayir'de ikinci bir Asya - Afrika konferansı 
toplamayı kararlaştırmışlardır. Türkiye 1955 te
ki Bandung toplantısına katıldığı gibi Cezayir'de 
vukuu mukarrer ikinci konferansa da katılacak
tır. Nitekim, bu ikinci konferansın ön şartlarını 
tetkik etmek ve gerekli hazırlıkları yapmak üzere 
bu grup devletlerinin 1964 Nisanında Cakarta'da 
yaptıkları hazırlık konferansına da faal surette 
katılmış bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Daha evvel de belirttiğim gibi, Türkiye'nin 

komşuları ve diğer bütün devletlerle münasebet
lerini inkişaf ettirmek hususundaki gayretleri hiç
bir surette siyasetimizin ana prensiplerinde ve is
tikametinde her hangi bir değişikliği tazammun 
etmemektedir. Türkiye güvenliğinin en sağlam te
minatını teşkil eden NATO ittifakına sadıktır ve 
daima böyle kalacaktır. NATO içinde gerek sa
vunma sahasında gerek siyasi sahada bütün müt
tefiklerimizle bir dayanışma halinde bulunmakta
yız. Bu ittifak çerçevesindeki iş birliğine tam bir 
şekilde katılmaktayız. Birleşik Amerika ile karşı
lıklı itimada ve kader birliğine dayanan yakın 
münasebetlerimiz her zamanki gibi devam etmek
tedir. Kıbrıs meselesinde Amerika'nın ümidetti-
ğimiz derecede müessir bir rol oynayamamasından 
ve sarih bir tutum takınmamasından üzüntü duy
makla beraber diğer alanlardaki iş birliğimiz ara
lıksız ve memnunluk verecek tarzda devam etmek
te ve hattâ gelişmektedir. Birleşik Amerika bu
gün Türkiye'nin iktisadi kalkınmasına en geniş 
ölçüde yardım yapmaktadır. Diğer Batı - Avru
pal ı memleketler ile Kanada da Türkiye'ye yar
dım Konsorsiyomu içerisinde 5 yıllık kalkınma
mızın finansmanına iştirak etmektedirler. Diğer 
taraftan Avrupa Ekonomik Camiasına iltihak et
mek dış siyasetimizin başlıca hedeflerinden biri
dir ve bu camia ile imzaladığımız Ortaklık Anlaş
masını Türkiye'nin Batı âlemine katılmak için 
bilhassa Cumhuriyetin kuruluşundan beri sarf 
ettiği gayretler de en önemli bir dönüm noktası 
telâkki etmekteyiz. Aynı zihniyet içinde Avrupa 
Konseyine önem vermekte ve bu Konseyin organ
larının çalışmalarına faal bir surette iştirak et
mekteyiz. 

Bu münasebetle çok taraflı nükleer kuvvet ça
lışma grupundan çekilmemizin NATO içindeki du
rumumuzu hiçbir surette değiştirmiş olmadığını 
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bir kere daha teyidetmek isterim. Son günlerde 
vazife ile Amerika'da bulunduğum sırada Sayın 
Başbakan Yardımcısı Kemal Satır tarafından ve
rilen geniş izahlardan sonra burada bu mesele 
üzerinde ayrıca durmıyacağım. 

Ancak şu noktayı bir kere daha belirtmek is
terim ki, çok taraflı NATO nükleer kuvvet mese
lesi, NATO'nun topyekûn savunma kudretini, ve
ya Türkiye'nin özel savunma gücünü ilgilendiren 
bir mesele değildir. Bu mesele NATO içinde asıl 
nükleer kudrete sahip, veya bu kudreti süratle ih
raz edebilecek vasıfları haiz bulunan devletleri 
alâkadar etmektedir ve esas itibariyle siyasi bir 
problem mahiyetini arz eylemektedir. Türkiye 
NATO içinde müşterek savunma tedbirlerine her 
zamanki gibi katılmakta ve bu meselelere karşı en 
yakın ilgi göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dış ülkelerde yaşıyan soydaşlarımızın, maddi 

ve mânevi varlıklarını idame ettirme gayretlerin
de kendilerine destek olmak gayesiyle, Bakanlık 
olarak, devamlı ve plânlı şekilde faaliyette bulun
maktayız. Bu soydaşlarımıza, Bakanlığım büt
çesinin dış ülkelerde Türk kültürünü koruma ve 
tanıtma bölümünden yardım yapılmaktadır. Ge
niş bir soydaş kütlesinin sakin bulunduğu Batı -
Trakya'da muhtelif öğretim kollarından seçilen 
öğrenciler, avdetlerinde cemaatlerine kendi sahala
rında hizmet etmek üzere, memleketimizdeki çeşit
li öğretim müesseselerinde parasız yatılı olarak 
tahsillerini yapmaktadırlar, öğrenimlerini biti
rerek memleketlerine dönenlerin semereli çalışma
larını memnuniyetle izliyoruz. 

Ayrıca, Batı - Trakya, Kıbrıs ve Rodos'taki 
Öğretmen soydaşlarımızdan halen emekli ve muh
taç durumda bulunanlara 168 sayılı Kanunun ver
diği imkânla sosyal yardım yapmakta, ilkokulların 
ders kitaplarını tamamen Türkiye'den göndermek
teyiz. Malî imkânlarımızla paralel olarak bu yar
dımları devamlı surette genişletmek samimî arzu
muzdur. 

Çalışmak üzere Avrupa'nın muhtelif memle
ketlerine giden işçi vatandaşlarımızın sayısı 
150 000 i aşmıştır. Takdir buyurursunuz ki, bu 
kadar büyük sayıda vatandaşımızın normal mua
melelerini dahi yürütmek, o memleketlerdeki kon
solosluklarımıza bugünkü kadrolarının bahşettiği 
imkânların çok üstünde bir mesai yükü tahmil et
mektedir. Bakanlık olarak, işçi vatandaşlarımızın 
konsolosluk faaliyetlerinden gerekli süratle fay-
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dalanmaları ve işlerinin aksayıp geri kalmaması 
için, elde olan her türlü imkânla bu konsolosluk
larımızı takviye etmekteyiz. Ancak, işçilerimizin 
her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi Bakanlığıma 
bağlı dış temsilciliklerden gayrı uzuvların da var
lığına ihtiyaç gösterdiğinden, diğer ilgili bakan
lıklar da, işçilerimizin ihtiyaçları ile ilgilenmek 
için teşkilât kurmaktadırlar. Çalışma ataşeleri
mizin müsmir hizmetlerini bir misal olarak zikre
debilirim. Her halde dış temsilciliklerimiz, bu 
mümessillerle tam bir iş birliği halinde, işçileri
mizin haklarının en iyi şekilde korunması ve ih
tiyaçları ile ilgilenilmesi için, bugüne kadar oldu
ğu gibi, ellerindeki bütün imkânları kullanarak 
mesai ve gayret sarfına devam edeceklerdir. 

Muhterem arkadaşlar, 
İkinci Gihan Savaşının hitamını müteakip 

milletlerarası münasebetlerin çeşitli alanlarda çok 
kesif bir mahiyet aldığı ve bu münasebetlerde kül
türel temasların önemli bir yer işgal ettiği malû
munuzdur. Bu durumu göz önünde tutan bakan
lığım, gerek büyük ve köklü eski medeniyetimizi, 
gerekse bugünkü Türk kültürünü yabancı memle
ketlerde tanıtma çalışmalarına faaliyetlerinde ge
reken yeri vermektedir. Devrimler gerçekleşti
rerek Batı kültürüne bağlanan memleketlerimizin 
Avrupa camiası içinde lâyık olduğu yeri alabilme
sinin, bugünkü kültür ve medeniyet seviyemizin 
gereği gibi tanıtılmasiyle mümkün olacağına ina
nıyorum. Tanıtma alanındaki faaliyetlerle bir 
yandan bu gayeye vâsıl olmaya çalışırken, aynı 
zamanda memleketimizde turizmin gelişmesine 
de hizmet edildiğine kaaniim. ilgili diğer bakan
lıklarla beraber yürüttüğümüz bu faaliyetlerden 
ümit ve memnuniyet verici sonuçlar alındığını ve 
yurt dışına gönderdiğimiz sanatçılarınızın tertibe-
dilen konser, temsil ve sergilerde büyük başarılar 
sağladıklarını iftiharla belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türk dış politikasının son bir yıl zarfında

ki gelişmelerine ait mâruzâtım burada bitiyor. 
Müşahede buyurulduğu veçhile geçen yıl dış 
siyasetimiz bakımından çok önemli bir devre 
teşkil etmiştir. Kıbrıs dâvasında milletlerarası 
alanda dâvamıza destek sağlamak, dış siyase
timize yeni ufuklar, ve bu siyaseti bugünkü mil
letlerarası şartlar altında millî menfaatlerimize 
daha uygun hale getirmek azimli ve sebatkâr 
gayretleri icabettirmiştir. Başladığımız işin se-
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merelerini kısa zamanda görmek ilerdeki ça
lışmalarımız için bize cesaret vermektedir. Hü
kümetimiz Cumhuriyet Sneatosunun ve Millet 
Meclisinin desteğine ve yardımlarına güvene
rek dış siyaset alanında enerjik bir surette ça
lışmaya devam edecektir. 

Sorulan bâzı sualleri şimdi cevaplandıraca
ğım. „ • - • 

Rauf Denktaş Kıbrıs'a dönmek istedi, fakat 
bütün teşebbüslerimize rağmen Birleşmiş Mil
letler Kuvveti Rumlar nezdinde kendisinin em
niyetini sağlamaya muvaffak olamadığı için 
Kıbrıs'a avdet edemedi. 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Müca
hitler sağlıyamaz mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 
ERKlN (Devamla) —- Sağlıyamaz. 

Kıbrıs'taki nüfusun 1960 sayımına göre 
miktarı 104 bine baliğ oluyordu, senede aşağı 
- yukarı iki bin Türk harice hicret etmektedir. 
Bu normal bir nüfus hareketidir. Rumlardan 
da senede altı bin kişi harice ve bilhassa ingil
tere'ye hicret etmektedir. 

Göçmenlerin Yugoslavya'daki emlâkleri için 
anlaşma yapılmış, anlaşma tasdik edilmiş, yü
rürlüğe girmiştir. Anlaşma mucibince Yugos
lavya'dan tahsil ettiğimiz meblâğlar alâkalıla
ra tevzi edilmek üzere Maliye Makanlığma dev
redilmiştir. Maliye Vekâletinin elinde on bin 
dosya vardır. Maliye Vekâleti bu on bin dos
yayı tetkik ederek alâkalılarına tevziat yapa
caktır. Binaenaleyh şimdiki halde ve bundan 
sonra Yugoslavya'daki emlâkin tazminatı mesele
si doğrudan doğruya Dışl'şleri Bakanlığını alâka
dar etmemektedir. 

Sayın ÜrgüphYnün sorduğu iki sualden 
Patikhanenin nişan ihdas etmesi hakkında 
olanı tavzihe çalışacağım. Bu mesele hakkında 
malumatım yoktur. 

Suriyelilerin Hatay'da gayrimenkul iktisa
bı meselesi; 1939 yılında çıkarılıp 1942 de ve 
1957 de çıkarılan kararnameler ile takviye ve 
teyidedilmiş olan kararneme ile Suriyelilerin 
yalnız Hatay'da değil, bütün Türkiye sınırla
rı içinde gayrimenkul iktisabetmeleri yasaklan
mış bulunmaktadır. Ancak Hatay'da oturan ve 
Türk uyruğunda bulunan, bâzı Türk vatandaş
ları orada emlâk iktisabına teşebbüs etmekte
dirler. Kendileri Türk vatandaşı oldukları için 

1.2 .1965 O : 3 
onların bu muamelerine mâni olmaya bitabiî 
imkân yoktur. 

Romanya'nın 1949 - 1950 yılında almış ol
duğu millileştirme tedbirlerinden zarar görmüş 
olan vatandaşlarımızın haklarının tazmini için 
Roman Hükümeti ile görüşmeler başlamış bu
lunmaktadır. Görüşmelerin birinci safhası ni
hayet bulmuş, sanıyorum Mart ayı içinde ikin
ci ve son safhası da tekemmül edecektir. 

İran'la yapılan son transit Anlaşması hak
kında geçen seneki bütçe müzakeresi sırasın
da geniş malûmat arz etmiştim. Bu Anlaşma 
Yüksek Meclise arz edilmiş, Komisyonda bulun
maktadır. Anlaşma iki memleket arasındaki 
trr.nsit nakliyatını geli-ştirmeye imkân verecek 
her hükmü ihtiva etmektedir. Anlaşmaya ekli 
bir Posedelle - Datte bu kolaylıkların büyük 
kısmı tasdik formalitelerinin ikmaline intizar 
etmeden tatbike konulmuş bulunmaktadır. İki 
memleket arasındaki demiryolu irtibatı sağlan
dıktan sonra transit münasebetleri daha da ge
lişecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi izin verirse
niz konuşmamın idari konulara dair kısmîna 
geçiyorum. 

Bir teşkilâtın iyi işlemesinde müessir en bü
yük âmil, o teşkilâtta çalışan personelin evsafı 
ve miktarıdır. Cumhuriyetin ilk senelerinde du-
vulan âcil memur ihtiyacı dolayısiyle yüksek mek
tep mezunu olmıyan ve yabancı lisan bilmiyen bâ
zı kimselerin de hizmete alındığı görülmüşse de, 
1938 senesinde çıkan bir kanun teşkilâta alı
nacak memurların evsafını tesbit etmiştir. Bu 
tarihten beri Bakanlığa ancak yüksek mektep 
mezunları ve yabancı lisanlardan birine yeter 
derecede vâkıf kimseler arasından müsabaka 
imtihaniyle alınmaktadır. Arkasından bu kanun
la da iktifa edilmemiş ve bâzı memurların Ba
kanlık içinde kendilerini yetiştirmek bakımın
dan lüzumlu gayretleri göstermedikleri göz 
önünde tutularak 1948 senesinde yeni bir ka
nun çıkarılmış ve bu kanunla dışişleri hizme
tinde mühim bir merhale olan başkâtiplik ve 
konsolosluk derecesine yükselmek için namzet
leri, yeni bir imtihana yeni bir tecrübeye tabi 
tutulmuşlardır. Bunu biraz evvel Sayın Ür
güplü arkadaşımız ifade etmiş bulunmaktadır
lar. Böylece Dışişleri Bakanlığı elemanlarını 
müsabaka imtihanı ile seçmekte ve ayrıca meş-
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lek içinde de yetişmeleri için gerekli müeyyi
deleri vaz'etmektedir. Öte yandan mesleke giriş 
imtihanının daha modern esaslara bağlanması 
suretiyle Bakanlığa daha kıymetli elemanların 
alınması sağlanmış olacaktır. Bu hususta çalış
malar yapmaktayız. 

Tâyin ve terfi sistemi de, hakkaniyet, afa
kilik ve ehliyet esaslarına dayanılarak yeniden 
gözden geçirilmektedir. Bakanlığımda görülen 
aksaklıkları ve usulsüzlükleri önlemek maksa-
Oiyle son aylar içinde bir teftiş sistemi ihdas 
edilmiş bulunmaktadır, tdari ve meslekî yönden 
tetkik ve tahkikler yapmaya yetkili olacak bu 
mekanizma, yalnız usulsüzlükleri vukuundan ev
vel tahkikle iktifa etmiyeeek, aynı zamanda 
imkân nısbetinde bunların vukuunu önlemek va
zifesiyle görevli bulunacaktır. Bu tedbirlerle 
de iktifa edilmiyerek memurlarımızın evsafını 
yükseltecek ve çalışmalarının müessirliğini artı
racak diğer bâzı tedbirler de almayı düşünmek
teyiz. Bakanlığımızın gerek meslek, gerek ida
re sınıfındaki memurları için meslekî eğitim 
ve yabancı lisan kursları açılması muhakkak ki, 
'büyük faydalar sağlıyabilir. Buna biraz evvel 
Sayın Açıkalın arkadaşımız da temas buyurmuş
lardı. 

Nitekim Bakanlığımızda zaman zaman bu ma
hiyette kurslar açılmıştır. Bununla beraber ki
fayetsiz kadro durumumuz, her memurdan her 
şeyden önce hizmet beklediğimden kendilerinin 
yetişmelerini sağlıyacak bu gibi kurslara de
vamlarını sağlamak pek müşkül olmaktadır. Bi
raz sonra zikredeceğim veçhile, elde etmeyi 
ümidettiğimiz kadro genişlemesi tahakkuk eder 
etmez meslek içinde eğitim konusuna gereken 
önemi vereceğimizden muhterem arkadaşlarımız 
emin olabilirler. 
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memurların evvelemirde dıışarıya tâyin edilmeme
lerini ve edilmişlerse merkeze alınmalarını bir 
prensip ve usul ittihaz etmiştir. 

Hariciye memurlarının ekonomik mesele
lere daha fazla önem vermeleri temennisi izhar 
edilmiştir. Memurlarımızı ekonomik meselele
ri öğrenmiye teşvik etmekte ve ekonomik gö-
ı evlerde çalışan arkadaşlarımızın bu sahada 
(birer mütehassıs olarak yetişmelerini temine 
çalışmaktayız. Bu maksatla Bakanlığımda ay
lık bir bülten neşredilmektedir. Şimdiden şu 
noktayı belirtmek isterim ki, Bakanlığımızın ik
tisadi servislerinde halen tamamiyle yetişmiş 
seçkin iktisatçılardan mürekkep bir grup bu
lunmaktadır. Çok seneler evvel kurulmuş bu
lunan dışişleri kadrosu bilâhara muhtelif ta
rihlerde yapılan ufak tefek kadro ilâvelerine 
rağmen hizmetin lâyiki veçhile ifasına imkân 
vermiyeeek bir miktara düşmüştür. Bu durum 
etraflı gerekçesi ile ilgili makamlara aksetti
rilmiş ve ısrarlı gayretlerimiz neticesinde muh
telif derecelerden, 70 den fazla yeni kadro alın
ması hususunda mutabakata varılmıştır. Bu 
husustaki kanun tasarısı halen T. B. M. M. ne 
sunulmuş ^bulunmaktadır. Dışişleri Komisyonu
nun tasvibine mazhar olmuş ve halen Bütçe ve 
Plân Komisyonuna sunulmuş bulunan bu tasa
rı kanuniyet kesbettiğinde hâsıl olacak bu kad
ro artısı şüphesiz ki, Bakanlığımızda hizmetin 
daha iyi görülmesi bakımından büyük rahat
lık Bağlıyacaktı r. Bu tasarının biran önce ka
nuniyet kesbetmesi için kıymetli arkadaşları
mın esirgemiyeceklerini umduğum yardımları 
bizi pek memnun 'bırakacaktır. 

Dış teşkilâtımızda bâzı merkezlerde kadro 
kesafeti göze çarptığı arkadaşlarımda belirtil
di. Böyle bir durum mevcut olması ihtimali Ba
kanlıkça göz önünde tutulmuş ve personelin dış 
temsilciliklere daha âdilâne bir tarzda tevziini 
sağlamak üzere dış temsilciliklerimizden işlerin 
kesafetini gösterecek çeşitli bilgiler istenilmiştir. 
Alman bu bilgilerin ışığında dış temsilcilikleri
miz personeli arasında gereken ayarlamalar 
yapılacaktır. Devlet dairelerinin dışarda görev
li ataşelerinin elçiliklerimizle iyi işbirliği yap
madıkları hususu üzerinde duruldu. Bu müna
sebetle dıls temsilciliklerimiz büyük bir ekseri
yetinde memnuniyet verici şekilde geliştiril
mektedir. Ufak tefek anlaşmazlıklar ve işbirli
ğinde ahenksizlikler olabilir. Bununla beraber 

Öte yandan birçok arkadaşlarım birçok vesi- i 
lelerle dışişleri memurlarının bâzan memleket j 
meselelerini bizzat mahallinde görmelerinin ve i 
icelemelerinin lüzumuna temas etmişlerdir. Ba- j 

j 

kanlığımız mensuplarının bu maksatla memle- ş 
ket realitelerini daha yakından tanımalarını ; 
t emi nen mâkul sürelerle memleketimizin mulı-
telif bölgelerine yollanarak ekonomik, sosyal ko
nularla, sağlık ve turizm sahalarında tetkikler 
yapmaları yoluna gidilmiş bulunmaktadır. ı 

Temsil kabileyeti olmıyan memurların geri \ 
(•ekilmeleri konusunda. Bakanlığımız bu gibi 
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bu münesebetlerin daha iyi ayarlanması konu
su üzerinde önemle durmaktayız. Dış teşkilâtı
mızda görülen aksaklıklar hakkında bâzı ten
kitler sık sık ileri sürülmektedir. Dış temsilci
liklerimizin büyük çoğunluğunun vatandaşları
mızın işleri ile ve durumları ile çok yakından 
alâkadar olarak vazifelerini lâyiki ile yerine 
getirdiklerini söyliyebilirim. Bu husus birçok 
vatandaşlarımızdan alman teşekkür mektupları 
ile de teyidedilmektedir. Biraz evvel bu mevzu
da kıymetli ifadeleri ile bizi taltif eden sena
tör Sadi Koçaş arkadaşıma teşekkürü bir vazi
fe bilirim. Şurasını da belirteyim ki, haklı veya 
mâkul görülen her şikâyet üzerine gereken tah
kik ve kanuni muamele yapılmaktadır. 

Dışişleri memurlarının gerek merkezde ge
rek dış teşkilâtta görevli bulundukları sırada 
yabancı meslektafşları ile temas ve münasebetle
rini gereken seviyede ayarlıyamadıkları yolun
da bâzı tenkitlerde ileri sürülmektedir. Bunun 
her şeyden fazla bir malî imkân meselesi oldu
ğu takdir buyurulacaktır. Evvelâ merkezdeki 
duruma temas edeyim. Mevzuatımız gereğince 
Dışişleri Bakanlığı memurları ile diğer Devlet 
müessesesi memurlarının maaşları aynı esasla
ra göre hesaplanmaktadır. Dışarda görevli dış
işleri memurlarına merkezde almaları gereken 
net maaş tutarının Dışişleri ve Maliye Bakan
lığınca müştereken tesbit edilen bir emsalle 
çarptırılması neticesinde hâsıl olan meblâğ tu
tarında bir maaşı vermektedir. Bu durumdan 
anlaşılıyor ki, memurların dış görevlerde elle
rine geçecek maaş hayat pahalılığına ve mahal
lî şartlara göre ayarlamak mümkün olmakta 
ise de mevcut mevzuatımız muvacehesinde mer
kez maaşlarının diğer Devlet dairelerindeki 
memur maaşlarından farklı hale getirmek müm
kün değildir. 

Bu itibarla dış hizmetlerden Ankara'ya av
det etmiş olan dışişleri mensuplar], Türkiye'de 
borca girmeden asgari bir hayat seviyesi sağlı-
yabilmek için dışarda görevli bulundukları sıra
da bir miktar tasarrufta bulunmak zaruretini 
hissetmektedirler. Bununla beraber bilhassa kü
çük memurlarımızın böyle bir tasarrufu sağla
maları imkânsız bulunmaktadır. Bu halde me
murların merkez maaşlarının yükseltilmesi bir 
zaruret olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun sağ
lanması için mevzuatımızda bu yolda gerekli de-
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ğişikliğin yapılması icabetmektedir. Dışardaki 
duruma gelince; yabancı memleketlerde vazifeli 
memurlarımız, aynı memleketlerde vazife gören 
yabancı meslekdaşlarından umumiyetle malî ba
kımdan eok daha az müsait şartlar içerisinde ça
lışmaktadırlar. Memurlarımızın dışarda aldık
ları maaşlar, yabancı memleketlerin büyük ekse
riyetinin dış maaş seviyelerinden çok aşağıda
dır. Dış maaşların yükseltilmesi şayanı temenni 
olmakla beraber mevcut şartlarımız içinde, büt
çeye fazla yük tahmil etmemesi düşüncesiyle bu 
maaşlar asgari hadde tutulmaktadır. Personel 
konusuna son vermeden bir noktaya daha temas 
etmek isterim. Son zamanlarda dışarda uzun za
manlar elçilik veya büyükelçilik vazifesi ifa et
miş olan yüksek memurlarımızın tecrübe ve hiz
metlerinden bir süre de merkezde faydalanılması 
için de münavebe usulü ihdas edilmiş bulunmak
tadır. Bu münavebe usulü tatbikatından olmak 
üzere dışarda uzun süre hizmet görmüş olan yük
sek memurlarımız zaman zaman merkeze alın
makta ve yerlerine merkezde uzun süre kalmış 
memurlarımız yollanmaktadır. 

Bakanlığımız yeni teşkilât kanunu tasarısının 
mukadderatı hakkında Sayın Açıkalın arkada
şım endişelerini izhar ettiler. Bu konuda durum 
şudur : Teşkilât Kanununa ait tasarı 16 Kasım 
1962 tarihinde mütalâaları alınmak üzere diğer 
bakanlıklara yollanmış ve tasarı metni bu müta
lâalarla birlikte 25 Aralık 1962 tarihinde Başba
kanlığa takdim edilerek, tasarının kanunlaşması 
için gereğinin yapılması rica edilmiştir. Tasarı 
Başbakanlıktan Devlet Personel Dairesine havale 
edilmiştir. Malûm olduğu üzere Devlet Personel 
Dairesi ise bütün Devlet memurlarına şâmil ol
mak üzere hazırlanmış olan Devlet memurları ka
nunu tasarısı halen Meclise sevk edilmiş bulun
maktadır. Daha bu tasarının Meclise şevkinden 
evvel Bakanlığımızca Devlet Personel Dairesi he
yetiyle temasa geçilmiş ve Dışişleri Bakanlığı 
Teşkilât kanunu tasarısı Bakanlığını ve Devlet 
Personel Dairesi temsilci]erinin iştirak ettiği top
lantılarda Devlet memurları kanunu tasarısının 
getirmekte olduğu yeniliklerin ışığı altında göz
den geçirilmiştir. Neticede Dışişleri Bakanlığı 
teşkilât kanunu tasarısına evvelce konulmuş bu
lunan birçok hükümlerin Devlet memurları ka
nunu tasarısındaki hükümlerle ahenkli hale ge
tirilmesi, bundan başka bir de Dışişleri Bakanlığı 
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teşkilât kanunu tasarısında sadece umumi yetki 
hükümleri bırakılarak, diğer hükümlerin yeni
den hazırlanacak Dışişleri Bakanlığı Tüzüğüne 
konması icabedeceği anlaşılmıştır. Halen Yüksek 
Meclise sunulmuş bulunan Devlet memurları ka- i 
nunu tasarısı nihai şeklini alarak kanuniyet kes-
bettiğinde esasen anahatları tesbit edilen Ba- ' 
kanlık teşkilât kanunu tasarısiyle, Dış'şlcri Ba- : 

kanğılı tüzük tasarısının Devlet Personel Dairesi 
uzmanlariylo bakanların temsilcileri arasında ya
kın işbirliği ile bir an evvel ikmaline çalışıla
caktır. 

Harcırah Kanunumuzun bâzı aksaklıkları oldu
ğu muhakkaktır. Bu aksaklıklar ele alınmış olup, 
bunların giderilmesi için de gerekli çalışmalar 
yapılmaktadır. 

Bugün yüksek tasviplerine arz olunan bütçe 
ile birçok meslekî ve idari faaliyetler yanında, 
yukarda temas ettiğim gayelerin tahakkukuna ça
lışılacaktır. 

Mâruzâtım biraz uzun sürdü, beni dikkatiniz
le takip buyurduğunuzdan dolayı hepinize hür
metlerimi, tazimlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

REFET RENDECÎ (Samsun) — Sual sora
cağım efendim. 

BAŞKAN — Sayın Rendcci, kifayet takriri 
verilmiştir, kifayet takriri suallere de şâmildir, 
tüzük böyledir. 

REFET RENDECl (Samsun) — Sayın Baş
kan, yapılan teamül bu yolda değildi. 

BAŞKAN — Efendim yapılan teamülü size 
arz edeyim. Yapılan teamül şudur : 20 şer daki
ka gruplar konuşacak, bir saat Bakan, 10 ar da
kika da şahıslar konuşacaktı. Bu teamül ne oldu 
dünden itibaren1? Şevket Akyürek arkadaşımız 
dedi 'ki, ben falan arkadaşımın yerini alayım, 
konuşacağım dedi, ben de muvafık gördüm, ha
yır hayır devam etsin, dediniz 50 dakika ko
nuştu. Bugün Sayın Celâl Tevfik Karasapan 
geldi tam 60 dakika birinci beyanatını verdi, 20 
dakika da son beyanatını verdi; 80 dakika ko
nuştu. O itibarla bir saat müddetle konuşmaya 
mecbur olan Bıkana elbette ben de 60 - 70 da 
kika müsaade ettim. 

Şimdi meselenin aslı şudur : Yani kifayet 
takriri verilince soru da, söz de biter. Bunu da 
arz ettim daha evvel. Dedim ki, Bakana ?:öz ve
receğim, şayet takriri kabul ederseniz. Ondan 
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sonra Sayın Küçük'e söz vereceğim. Ondan sonra 
müzakereyi bitireceğim, dedim. Hiçbirinizin sesi 
çıkmadı, herkes güzel güzel oyunu verdi; ve bir 
tek de itiraz olmadı. 

Şimdi o itibarla size maaelsef soru için söz 
V3remiyeceğim. 

Sayın Sami Küçük, buyurunuz. 

SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakan, muhterem arkadaşlarım, mil
letlerin devamlı dostlukları y )k, fakat devamlı 
menfaatleri vardır. Devletlerin karşılıklı men
faatleri paralel oldukça dostluklar kurulur ve 
devam ettirilir. Menfaatler zıtlaştığı zaman, 
dostluklar bozulur. Türkiye maalesef son gün
lere kadar, dış politikanın bu değişmez kuralına 
riayet etmemiş, ve dostluklarını menfaatlerine 
tercih etmiştir. Takibedilen bu politikanın ne
ticesi Sayın Başbakanın Kıbrıs olayları dolayı-
siyle ifade ettiği üzere, bu konuda dost ve düş
man el ele verdi ve karşımıza dikildi ve Türkiye 
dostluğunu kaybettiği komşuları ve yakın kom
şuları ile tecrit edilerek, âdeta Okyanusta Mi
ada haline getirilmişti. Türkiye'nin dış politi
kada düştüğü bu ha-dn durumu, 1930 - 1C3G la-
rın güçlü dış politikası ile mukayese ettiğim za
man kendimi üzüntüden alamam. 

Evet arkadaşlarım, 1936 larda dünya mesele
lerinde söz sahibi idik. Cemiyeti Akvama 
18 kişilik üyenin daveti iberine üye olmuştuk. 
Hükümetin Kıbrıs olayları dolayısiylc milletin 
gerçek menfaatlerinin komşuları ile dostluk mü
nasebetlerini geliştirip, kuvvetlendirmesinin za
ruretini hissederek, dış politikaya vermek iste
diği kişiliğini bulan dış politika hüviyetini hay
ranlıkla karşılarım, Hükümetin muhtelif andlaş-
malarla bağlı bulunduğumuz ve uygarlığımızı 
istinadettirdiğimiz Batı devletleri ile olan bağ
lantılarımızı ve mükellefiyetlerimizi devam et
tirirken, komşularımızla ve bu arada bilhassa Sov
yetler Birliği ile olan münasebetlerimizin kar
şılıklı menfaatlere dayalı ve birbirlerine saygılı 
dostane bir şekilde inkişaf ettirme çabasını tak
dirle karşılarım. Türkiye'nin kişiliğini bulan bu 
dış politika ile maddi ve mânavi bakımdan bü
yük faydalar sağlıyaeağna inanıyorum. 

Bu arada Balkan devletleri ile olan ilişkileri
mizin de en kısa zamanda Bulgaristan dâhil Bal
kan Paktı zamanındaki samimî dostluk münase
betleri seviyesine, Güney komşularımızla olan 
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"münasebetlerimiz de, İran ve Pakistan seviyesi
nle getirilmesini temenni ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, 1961 seçimlerinden 
sonra kurulan Adalet Partisi, C. H. P. Karma 
Hükümeti programı dolayısiylc, yaptığım bir 
konuşmada söyle demiştim. «Hükümetin Asya 
ve Afrika devletler grupuna yeteri kadar önem 
vermediğini müşahede etmekteyim. Bu arada 
Balkan Yarım Adasındaki diğer komşu devlet
lerle de samimî dostluk münasebetlerine devam 
edilmesine inanıyorum. Ayrıca potansiyel güç
leri itibariyle varlıkları inkâr cdilcmiyecek olan 
devletlerle iktisadi, ticari ve siyasi münasebetler 
tesis ve idamesinde gelecek için büyük menfa
atler sağlanacağına inanmaktayım.» 

Muhterem arkadaşlarım, olayların bizi uyan
dırarak Türkiye'nin bu gerçeklere uygun bir yö
ne yönelmiş bulunmasını görmekle memnunum. 
Karma Bütçe Komisyonunda Sayın Rıza Isıtan, 
Pakistan seyahatinde Pakistan Dışişleri Bakanı
nın Sayın Enver Aka'nm Başkanlığındaki He
yet mensuplarına Kıbrıs buhranı sırasında Çin 
Halk Cumhuriyetinin haklı Kıbrıs dâvamızı 
desteklediğini, Sovyetlerin de bu haklı dâvamızı 
desteklemeleri için Sovyetler nezdindc teşebbüs
te bulunduğunu ve bu hususların kendi aracılığı 
ile Türkiye'ye ulaştırılmasını istediğini ve ken-
disinindc ulaştırdığını ifade etmişti. Bu haklı 
dâvamızda Türkiye'nin yanında yer almak isti-
yen Çin Halk Cumhuriyetini Türkiye'nin dış 
politikasında bir muvazene unsuru olacağı da ; 
düşünülerek Pakistan'ın yaptığı gibi, tanınması 
yoluna gidilmesini ve Birleşmiş Milletlerin ikiye 
bölünmek tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu ; 
bu günlerde Norveç'in yaptığı gibi, Türkiye'ilin
de nüfusu scki::yüz milyona varan ve Atom Ku
lübüne dâhil bulunan bu devletin Birleşmiş Mil
letlere kabulü için gerekli teşebbüsü yapmasının 
faydalı olacağı mülâhaza edilmektedir. Konu 
zannedersem üzerine eğilmeye değer. 

Muhterem arkadaşlarım, uyanan Afrika'da 
yeni yeni devletler doğmaktadır. Uzun seneler 
emperyalist devletlerin sömürgesi halinde bu
lunmuş bu ülkelerde halk müstemleke politikası 
icabı gereği gibi eğitilenıcmiştir, eğitilmemiştir. 
Eğitimden yoksun bu milletler. i'dtiklâllerinö ka
vuşunca, liderler aracında çıkarları yüzünden 
ihtilâflar 'bar-göstermiş ve Kongo'da olduğu gibi 
aralarında iç harbe müncer olan kanlı saıvaşlar 
»başlamıştır, Kongo'daki yabancı şirketlerin ise-

1.2.1965 O : 3 
nel)k 'ticari fcClânıçolarmm Türkiye (bütçesinin on 
misli fazla «olduğu ımülâlhaıza edilirse, bu kardeş 
kavgalarının aıkasında birtakım yabancı menfa
atlerin olduğu kanaatine varmamak mümkün 
değil. Esasen cereyan eden iç harbin, Mustafa 
Kemal'in Anadolu'da başladığı Millî Hürriyet 
ve î&ıtiklâl Harbi .mahiyetini 'taşıdığına dair be
lirler de gün gegt'ikçe artmaktadır. Türkiye'
nin Cezayir Millî Mücadelesinde düştüğü hataya 
Konga 'da da düşmemesi için buradaki olayların 
çak dikkatle ve objektif kıstaslarla kıyme'tlendi-
rilmesin'in zaruretine inanmaktayız. Bilhassa 
Afrika dış, iktisadi ve ticari politikasında 
önemli (bir yer kaplıyacağına göre Ibunda hassa
siyet 'göstermek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, harbi 'tekrar göze 
alma pahasına Lozan'da ancak kapitülâsyonlar
dan kurtulmuştuk. NATO Andlaşmasıyla ise, 
müttefiklerimiz Amerikalılara Lozan'da zorluk
la attığımız (kapitülâsyon mrihiyetini taşıyan 
adlî birtakım imtiyazlar tanımışız. Bu imtiya
za sahip Devlet mensuplarının işledikleri suçlar 
ve bu suçlar karşısında suçluya kendi mahkeme
lerinde uygulanan cezalar maşerî vicdanı rahatsız 
etme'kted'ir. Hepimizin bildiği üzere, nöbet hiz
metine 'gidiyorum diye 'tiyatroya giden ve askerî 
arabayla (birkaç kişinin ölümüne sebelbolan Ame
rikalı yarbay kendi mahkemesince kısa bir süre 
hapse ve taksitle ödenmek üzere birkaç yüz do
lar cezaıyaı mahkûm olmuş ve mahkûmiyetini de 
turistlerin Cenneti Kapri Adasında geçirmiştir. 
Bu gibi can kaybına mal olan olaylar münferi-
diöisaydı üzerinde durmazdık. Fakat Ankara'da, 
Sinop'ta, Yalova'da, îdtanbul'da ve Adana'da 
aynı mahiyette, ölümle neticelenen olaylar vuku-
bulmuştur. Maşerî vicdanı rahatsız eden, millî 
hislerimizi rencide öden, adlî istiklâlimizi 'bü
yük ölçüde zedekyen kapitülâsyon mahiyettinde-
î:i bu anlaşmanın müttefikimiz Amerikalıların 
değiştirilmemesi ısrarı karşısında tek taraflı 
olarak feshedilmesinin zamanı gelmiştir zannedi
yorum. Zira dostlarımız bu anlaşmanın en kısa 
zamanda rencide olan millî hislerimizi telâfi 
edecek şekilde 'tadil edileceğini Haziran 1960 yı
lında vaadetmişlerdi. Aradan beş ısene geçiyor. 
Kısa zamanın vâdesi zannedersem çoktan geçjti, 

Muhterem arkadaşlarım, Sovyetler birliği ile 
yapılan kültür anlaşmaları .gereğince karşılıklı 
olarak taraf ülkelere muhtelif dallarda, sanat 
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elçileri gitmektedir. Gazete haberlerinden Türk I 
sanat elçilerinin Moskova, Leningrad ve diğer 
büyük Sovyet şehirlerindeki faaliyetlerini oku
makta isek de, bunların Sovyetler câmiasmdaki 
Türk Cumhuriyetlerinin merkezlerine gittikleri
ne şahidolamıyoruz. Bakanlıktan Türk sanat 
elçilerini Türk Cu'mlhuriyetleri merkezlerinde de 
Türk sanatını temhir etmeleri için gerekli te
şebbüsü yapmasını temenni ederim. I 

Sayın arkadaşlarım, son günlerde, dünyanın I 
ımuhtelif yerlerine gönderdiğimiz iiyiniyet heyet
leri hakkında da bir iki 'kelime söylemek isterim. 
îyiniyet heyetlerinin muayyen bir maksadın is-
tissalini sağlıyacak şekilde tertip ve düzenlen- I 
meşinin önem ve zarureti aşikârdır. Bizim he
yetlere göz attığımız ve bunların bâzılarının mün
hasıran Parlâmento üyelerinden, bâzılarının 
Parlâmento üyeleri ve Parlâmento dışında ol- I 
mak üzere karma, (bâzılarının da münhasıran 
Parlâmento dışından seçilen kişilerden "ibaret ol
duğunu görüyoruz. Uyanan Afrika'nın, Türki
ye'nin ticari, iktisadi ve siyasi politikasında 
önemli rol oynıyacağı mülâhaza edilerek, bura
ya gönderilen heyet üyelerinin çoğunluğunun 

dış politika konusunda sorumlu Parlâmento üye
lerinden olması lâzımdır, kanaatindeyim. Halbu
ki bir heyet tamamen Parlâmento dışı kişilerden 
kurulmuştur. Ayrıca lyiniyet Heyeti üyeleri
nin, gidecekleri devletler nezd'inde itibar görüp 
görmiyecekleri hususundaki bir araştırma yapıl
mamıştır. Eğer böyle bir araştırma yapılsa idi, 
ikaız üzerine £ton dakikada, heyetlerde değişiklik 
yapılmaz ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülnasır 
ile şahsi dostluk kuran ve bu dostluğu devam I 
ettiren bir Parlâmento üyesini Mısır'a gidecek he
yet üyeleri arasında görürdük. Bu arada bir 
üzüntümü ifade etmek isterim. Hepinizin bildi- I 
ği üzere, uyanan milletler hürriyet aşkını Türk I 
Milletinden, mücadele metodunu da Mustafa 
Kemal'den almış olmalarına rağmen Türkiye 
Büyült Millet Meclisleri iktidarı ve muhalefe- I 
tiyle bunların hürriyet mücadelelerine seneler- I 
dir seyirci kalmışlardır. Mazlum milletlerin hür- j 
riyet ve istiklâl mücadeleleri ilk defa resmen ve 
fiilen 27 Mayıs İhtilâlinden sonra desteklenmiş- I 
tir. Ne yazık ki onların haklı millî mücadelele- I 
rini destekliyen eski Millî Birlik Komitesi üye- I 
lerinden tek kimse dahi bu heyetlere dâhil edil- I 
memiştir. | 
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Sayın .arkadaşlarım, sözlerime son vermeden 

evvel Batı - Trakya'dalki öğretmenlerin durumu 
hakkında birkaç kelime söylemek isterim. Batı -
'Trakya'da.halen iki tip okul, öğrenci ve öğret
men mevcuttur. Bunlardan bir tanesi eski Türk
çe öğretim yapan, mahalle mektepleri ve medre
selerdir. öğretmenleri medrese mensubudur. 
Bunlar Yunan Hükümtinden maddi ve mânevi 
destek görmektedirler. Hem okullar, hem ma
halle mektepleri, medreseler ve hem de onlara 
hocalık yapan hocalar. İkinci tip okullarda tev
hidi tedrisat ve Türk harflerinin kabulü ile tat
biki, kanunlarına ve Millî Eğitim Bakanlığınca 
uygulanan metotlara göre, öğretim yapan okul
lardır ki, bunların öğretmenlerinin tümü Türk 
öğretmen okulları mezunlarıdır. Bu öğretmenle
rin maaşı ise yalnız cemaat tarafından verilmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Ibu öğretmenlerle 
1960 senesine kadar ne hal, ne istikbale ve ne 
de emeklilikleri veya dulu, yetimleri ile meşgul 
olunmamıştır. 1960 ta çıkarılan 168 sayılı Ka
nunla, emekl'i olan öğretmenlerin kendilerinin 
ölümleri halinde dul ve yetimlerinin gelecekleri 
Türk Devletince teminat altına alınmıştır. Fa
kat, halihazır durumları maalesef cemaatin ba
kımına terk edilmiştir. Hepinizin bildiği üzere 
Yunanistan'ın Türk azınlığı üzerinde takihede-
gelmek'te olduğu iktisadi politika yüzünden bu 
kütle maalesef iktisaden çok güç ve müşkül du
ruma düşmüş bulunmaktadır ve Dışişleri Ba.-
kanlığı da bu durumu gayet iyi bildiği için 
1961 - 1962 senelerinde bu cemaate öğretmen
lik yapan öğretmenlere seyyanen senede ikişer-
bin lira para verilmekteydi. Zira Türk öğret
menlerine cemaat ancak bin lira para vermekte, 
buna mukabil Yunan Hükümeti kendi öğretmen
lerine 3 500 drahmi vermektedir. Bunu kısmen 
olsun telâfi etmek ve Anayurdun kendileri ile 
ilgili bulunduğunu göstermek için bu gayet 
önemli bir para idi kendileri için. Fakat 1962 
den sonra görüyoruz ki, tatbikatta bir değişiklik 
yapılmıştır. 1961 den sonra mezun olan öğret
menlere Dışişleri Bakanlığı bu ikibin lirayı 
vermekte devam etmiş. Fakat, 1961 den evvel 
aynı okulda öğretmenlik yapan, daha evvel me
zun olan öğretmenlere bu ikibin liralık ikrami
yeyi vermemek suretiyle bir okulda ikramiye 
alan ve almıyan öğretmenler arasında ikilik ya
ratılmıştır. Halen öğretmen mevcudu üqyüz ka-
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dar olup, zannedersem Rodos da bunlara dâhil
dir. Bunların 150 si ikişer 'bin liralık ikramiye
yi almafcta fakat 150 si ıbu ikramiyeden mahrum 
'bırakılmaktadır. Bu maksatla da bir de takrir 
veriyorum, benim istirhamım, Dışişleri Bakan
lığının 16.400 faslında dış memleketlerdeki Türk 
kültür vahrlığmı 'koruma ve tanıtma giderleri 
faslında 31,5 milyon liralık bir tahsisatı bulun
maktadır. Ve kanununda bu ödeneği bu gideri 
iki misline artırmaya Maliye Bakanlığının yet
kili olacağına dair 'bir 'hüküm de vardır. Şu 
halde lüzum hâsıl olursa Dışişleri Bakanlığının 
müracaatı üzerine Maliye Bakanlığı bu parayı 
63 milyona çıkarabilecektir. Bu 150 öğretmene 
de ikişeılbiner lira 'bir ikramiye verilerek bu se
beple hepsini seyyanen aynı şekilde ikramiyeye 
talbi tutarsak, verilecek ilâve para miktarı 300 
hin liradır. Bu maksatla bir de takrir veriyo
rum. Tasvibinizi istirham edeceğim. Beni din
lemek lûtfunda bulunduğunuz için hepinize te
şekkür ederim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sayın Küçük takririni daha evvel vermiş ol
saydı alakalı 'bölümleri bulurduk, daha kolay 
olurdu. Hemen verdiği için biraz tetkike mec
buruz, 

Bölümleri okutuyorum. 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 
B. Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 56 928 167 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 1 822 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 30 004 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 11 831 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

16:000 Çeşitli giderler 33 867 518 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm hakkında bir önerge var okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1. Batı - Trakya'da bugün iki tip okul ve 

öğrencisi vardır. 
a) Sarıklı hocaların idare ettiği ve eski 

Türkçe öğretim yapılan mahalle mektepleri ve 
medreseler. 

Yunan Hükümeti hu mektep medrese ve ho
caları maddeten ve manen desteklemektedir. 

b) Tevhidi tedrisat ve Türk harflerinin ka
bul ve tatbiki kanunlarına ve Millî Eğitim Ba
kanlığı metotlarına göre eğitim yapan okullar. 
Bu okulların öğretmenlerinin hepsi Türk öğret
men okulları mezunlarıdır. 

Bu Öğretmenlerin maaşları cemaat tarafın
dan verilmektedir. 

2. Batı - Trakya'daki Yunan asıllı öğret
menlere Yunan Hükümeti ayda 3 500 Drahmi 
Türk öğretmenlerine ise cemaat ancak 1 000 
drahmi maaş verebilmektedir. 

Cemaat; Yunanlıların senelerden beri Türk 
azınlıklarına uygulamakta oldukları iktisaden 
çökertme politikası neticesi Türk azınlığı gerçek
ten iktisaden çok zayıf durumda bulunmakta
dır. 

3. 1960 ta çıkarılan 168 sayılı Kanunla 
Batı - Trakyadaki öğretmenlerin emeklilik hal
lerinde kendilerinin, ölümleri halinde de dul ve 
yetimlerinin geleceği Türk Devletince güvenlik 
altına alınmış ise de hali hazır durumları cema
atın imkânlarına bağlıdır. 

1961 ve 1962 yıllarında, cemaatin bu duru
munu bilen Dışişleri Bakanlığı oradaki öğret
menlere seyyanen senede (2 000) ikişer bin 
lira ikramiye vermek suretiyle bunları iktisa
den güçlendiren ve mesleke daha şekle bağlıyan 
bir usul uyguladı ise de 1962 den sonra ikişer 
bin lirayı yalnız 1961 den sonra mezun olan öğ
retmenlere vermeye, daha evvelki senelerde me
zun olan öğretmenlere vrmemeye başladı. Bu 
suretle de aynı okulda aynı öğretimi yapan öğ
retmenler arasında bir ikilik yaratıldı. 

Batı - Trakya'da halen 300 kadar öğretmen 
olup bunların yarısı hu ikramiyeden faydalan
makta yarısı faydalanmamaktadır. 
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4. Karma Plân ve Bütçe Komisyonu raporu 

temenniler kısmının 27 nci maddesinde karara 
bağlandığı üzere Batı - Trakya'da Rodos'ta eği
tim metotlarımıza uygun öğretim yapan öğret
menlere fark gözetmeksizin seyyanen senede 
Bakanlığın 18 400 bölümünde kayıtlı «Dış mem
leketlerdeki Türk kültür varlığını koruma ve ta
nıtma giderleri» nden ikişer bin lira ikramiye 
verilmesinin karara bağlanmasını saygılarımla 
arz eder tasvibinizi istirham ederim. 

Tabiî Üye 
ıSami Küçük 

BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonu? 

KARMA BÜTÇE KOMÎSYONÜ SÖZCÜSÜ 
KEMAL ÖKYAY (Kars Milletvekili) — Sayın 
Başkan, 16.400 değil, 16.450 bölümü ile ilgili ol 
ması leabeder. Bu, her ne kadar Komisyonda da 
temenni kararı olarak kabul edilmişse de tekrar 
Ibir.... (İşitmiyoruz Sayın Başkan, kürsüde ko
nuşun sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen buyurun Kemal Bey 
buraya... 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
KEMAL OKYAY (Devamla) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler. Bu takrir Karma Bütçe 
Komisyonunda kabul edilmişti. Ancak, temenni 
(kararı olarak kabul edilmişti. Takrir, 16.400 de
ğil, 16.450 nei madde ile ilgili bir takrir olması 
iraboder. Çünkü bu maddeden ödeniyor bu para
lar. Takrir bu haliyle kabul edilirse, bir ek öde
nek talebi mahiyetindedir. Halbuki Yüksek Se
natoda ek ödenek verilemez. Yani artırıcı bir 
tekliftir bu yapılamaz. Ancak bu bölüm 33 mil
yondan fazla bir miktarda, hacımda bir bölüm
dür. Hariciyemiz isterse bu bölümdeki tasarruf-
laıiyle takrirdeki talebedilen parayı cdiyebilecek 
durumdadır. Onun için Komisyon olarak ıbu tak
rire katılmıyoruz. Arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI FERİDUN CEMAL 

ERKİN - Hariciye olarak biz de esas olarak mü
talâa ediyor ve dikkate alıyoruz. Temenni tak
riridir esasen. 

BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı 
MALİYE BAKANI FERİD MELEN (Van^ 

—- Aynen iştirak ediyorum. Zaten temenni tak
riridir. Faslı da vardır, isterlerse ödenebilir. 
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SAMİ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Bu beyan 

karşısında takririmi geri alıyorum. (Sağdan gü
rültüler, olur mu böyle sesleri) 

BAŞKAN — Peki efendim, 16 bininci bölü
mü okutup oylarınıza arz edeceğim. 

(Bölüm 16.000 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 
B. Lira 

21.000 Etüt ve proje giderleri 250 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 270 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenleı*... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALx\RI 

I - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satmal malar 7 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

27 - Transferler 

34.000 Malî transferler 27 436 634 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 1 471 382 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç. ödemeleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu suretle Dışişleri Bakanlığı bütçesinin mü
zakereleri bitmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin memlekete ha^ 
yırlı, uğurlu olmasını temenni ederiz. Ben, 'tür 
mü üzerinde birinci Başkan söyliyeceği için ayrı 
ayrı söylemiyorum. 
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4. — BAŞKANLIK DÎVANIN» 

i. — Cumhuriyet Senatosu Aydın Üyesi 
Osman Saim Sangöllü'nün; 301 - 306 sayılı Mil
letvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu Serim Ka
nunu hükümlerini tadil eden kanun tasarısı gö
rüşülme süresinin, Millet Meclisinde görüşülme 
süresi olan 19 günlük müddeti bütçe görüşme
leri ile araya giren bayram dolayısiyle çok kı-
salmış olduğundan, bütçenin tümünün oylama-
sini takibeden- günden muteber olmak üzere 
9 . 2 . 1965 Salı gününe kadar tatile girilmesi
ne dair önergesi 

BAŞKAN — önergeyi okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
304 ve 306 sayılı Milletvekili ve Cumhuriyet 

Senatosu Secim Kanunu hükümlerini tadil eden 
kanun tasarısı Millet Meclisince görüşülüp kabul 
edilerek Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
23 . 1 . 19G5 tarihinde tevdi edilmiştir. 

Mezkûr kanun Millet Meclisinden 19 gün için-
do görüşülüp kabul edildiği cihetle Cumhuriyet 
Senatosu Komisyon ve Genel Kurulunda 19 gün 
içinde görüşülmesi Anayasa hükmüdür. 

Anayasanın âmir hükmüne göre bütçe kanun 
tasarılarının 10 gün içinde görüşülmesi sebebiyle 
- bütçe görüşme müddeti - Secim Kanununun 
görüşülmesi müddetini 9 gün kısıtlamıştır. 

3 Şubat 1965 tarihinden 7 Şubat 1965 tari
hine kadar geçecek 5 günde bayram ve Pazara 
raslaması hasebiyle 9 günlük bütçe görüşmesine 
5 gün ilâve suretiyle görüşme süresinin 14 gün
lük bir kısmını görüşülemez hale getirmiştir. 

8 . 2 . 1965 günü de Pazartesiye raslamakta 
kanun üzerinde görüşememe süresi 15 günü bul
maktadır. 

Seçim kanunlarının önemi izahtan varestedir. 
Böylesine mühim bir kanunun görüşülmesin

de C. Senatomu sayın üyelerinin görüşlerini Ana
yasanın verdiği müddet imkânları içinde en ra
hat bir şekilde arz edilmesi bütün üyelerin tas-
vibedeceği bir husustur. 

Bu sebeple bütçenin tümünün oylanmasını ta-
kibeden günden muteber olmak üzere 9 . 2 . 1965 
Salı gününe kadar Cumhuriyet Senatosunun ta
tile girmesi hususunun Genel Kurula arzı sure
tiyle karar alınmasını arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
O. Saim Sarıgöllü 

GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; diğer 
takrir bu şimdi okunan takririn daktilo ile ya
zılmış, ben tetkik ettim, daktilo ile yazılmış, tı
patıp bir örneğinden ibarettir. Okunmasına lü
zum yoktur, mahiyeti aynıdır. İskender Cenap 
Ege arkadaşımızla Sayın Nedim Evliya tarafın
dan verilmiştir. Bu takrirler tahminen 2 - 2,5 
saat evvel bana gelmiştir muhterem arkadaşlarım. 
Anayasanın emrini defaatle burada ifade etti
ğim gibi bütçenin aralıksız olarak görüşülmesini 
emrettiği için bu takriri okutmadım. Bütçe bit
tiği zaman okutacaktım. Memleket işidir, mille
tin işidir. Bir takrirdir, bir yeni dâvadır, yeni 
bir meseledir, diye oya konulur, diye düşündüm. 
Fakat arkasından mütemadiyen takrir yoklanıl
dı ve yazılı taleple takririn okunması istendi. 
Buna rağmen hiç olmazsa elimizde bulunan bir 
bakanlık bütçesini bitirelim, diye eğer tâbir ca
izse direndim, okutmadım. Ama bu direnmeler de 
ve bu talepler de tevali ettiği için durumu siz
lere arz etmeye mecbur kaldım. 

Başkanvekiliniz olarak, nâçiz bir arkadaşınız 
olarak, benim şahsi kanaatim ve Divanın kararı 
şudur : Bütün bütçe biter, oylanır kırmızı ise kır
mızı, yeşilse yeşil, beyazsa beyaz çıkar, bu tak
rirler ondan sonra okunur. Ondan sonra müna
kaşa edilir. Müzakere edilir. Bu kanaatteyim ve 
bu itibarla çok kıymetli arkadaşım Osman Saim 
Sarıgöllü'den ve diğer arkadaşlarımdan eğer 
mümkünse bu takrirleri geri almalarını yahut 
da benim arz ettiğim gibi bütçe bittikten sonra 
muameleye konulması icabettiğini kabul buyur
malarını rica ediyorum. Bir takrir daha vardır, 
onu da okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasanın 83 ncü maddesi, Meclislerin aynı 

zamanda tatile gireceklerini, beraber toplanacak
larını, biri toplantıya çağrılınca diğerinin kendi
liğinden toplanacağını âmir hüküm olarak tes-
bit etmiştir. 

Tatile girme bahis konusu olunca, Başkanlık 
divanları vasıtasiyle iki Meclis arasında mutaba
kata varmak gerekir. 

Bu durumda teklif, Anayasa hükmüne aykırı 
bulunduğundan, önergenin görüşülmemesini İç-
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tüzüğün 58 nei maddesi gereğince arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
Artvin 

Fehmi Alpaslan 

OSMAN SAlM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; usulüne 
uygun olarak lütfen söz alınız. Meselâ Sayın Sa
rıgöllü söz aldı, evvelâ ona söz vereceğim. 

VASFÎ GERGER (Urfa) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü'ye söz verdim 
efendim. Usul hakkında konuşacaksanız ben söz 
vermeden evvel davranacaktınız ve söz alacaktı
nız. 

Buyurun Sayın Sarıgöllü. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN SAÎM SA
RIGÖLLÜ (Aydın) — Muhterem Başkan, muh
terem Cumhuriyet Senatosunun kıymetli üye
leri; verdiğimiz takrir gayet sarih... Seçim Ka
nunu tadilini muhtevi, Seçim kanunları tadilini 
muhtevi bu Seçim kanunlarındaki tadilâtı ihtiva 
eden kanun, Meclisten Cumhuriyet Senatosuna 
23 . 1 . 1965 tarihinde gelmiştir. Millet Mecli
sinde öncelik ve ivedilikle görüşülmüş olmasının 
yarattığı zaruret Cumhuriyet Senatosunda encü
menler dâhil olmak üzere âzami 19 günlük bir 
müddeti muhtevidir. Eğer bu müddet mürur 
ederse kanun otomatikman kanunlaşır, müzakere 
edilmeden kanunlaşır. Mevzuubahis Anayasa 
maddesi, 10 gün zarfında bütçenin Cumhuriyet 
Senatosunda müzakeresini kayıt altına almıştır. 
Bu 9 günde de olabilir, daha da kısa olabilir fa
kat on günü geçemez. Bu on gün zarfında başka 
bir şey müzakere edilmez, diye de kısıtlayıcı ka
yıt koyucu her hangi bir hüküm yoktur. Nite
kim münakale kanunları geçmektedir. Bizim bu 
durum karşısında istediğimiz yegâne şey şudur : 
Biz diyoruz ki, seçimle ilgili esas mevzu hakkın
da, Anayasa Mahkemesinin kritiğini yaptığımız 
zaman da arz ve beyan ettiğimiz gibi, iptal dâ
vası açılmış bir seçim kanunu bu ikinci tadilidir. 
Binaenaleyh, bu kanun iktidar sebebiyle, muha
lefet esbebivle, Türk siyasi hayatında bulunan 
bütün partileri ilgilendiren çok önemli bir ka
nundur. Bunun müzakeresi için gerekli zamana 
muhtacız. 10 gün bütçe sebebiyle, 9 gün geçiyor, 
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bunun hitamında bayram ve bayramı takibeden 
Cumartesi, Pazar günü, Pazartesi, normal top
lantı günü olan Salıya kadar 15 günlük bir müd
det ölü olarak bu mevzuda geçmektedir. 

Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisi bir 
bayram arası verecektir. Bilhassa Cumhuriyet 
Senatosu için bu aralık verme keyfiyeti bu büt
çenin çıkması ile bir zaruret haline gelmiştir. 
Çünkü, arkadaşlarımız sabahın saat dördüne, be
şine kadar, sabah saat onda başlıyan müzakere
lere aralıksız devam etmektedirler. 

Biz ne istiyoruz? Diyaruz ki, verilecek bu ara
lığı, bu istirahati tatil haline inkılâbettirelim, 
müddetten sayılmasın, işlemesin ve Cumhuriyet 
Senatosunda bu kanun hiç olmazsa bir hafta gibi, 
sekiz gün gibi bir müddetle müzakere edilsin. 
Bu, on güne çıksın, Ne istiyoruz? Bu verilmesi 
mukarrer aralık, tatil haline inkılâbctsin. Senato 
Başkanı istişare Kurulunu topladı, orada bunun 
müzakeresi yapıldı, arkadaşlarımız temenni ka
rarında mutabakata vardılar. Bu Meclis Başka
nına da arz edildi. Bil âhara parti grup başkan
ları veya baskanvckilleri toplandı, bir türlü bu 
normal arzunun yerine getirilmesinde katî bir 
ittifaka varamadılar. Şimdi bizim takririmizden 
sonra okunan ikinci takriri de dinlediniz Ne di
yor Anayasa : «Bütçe müzakerelerinin aralıksız 
10 gün..» böyle bir şey yok. Eğer aralıksız 10 
gün tâbirini koyup her hangi bir şey müzakere 
edilmez ve 10 günlük müddet katidir, demiş ol
saydı, zaten burada kanunların müzakere müd
detinin cereyan etmemesi iktiza ederdi. Hayır, 
böyle bir şey yok. Ne diyor? «10 gün zarfında 
Cumhuriyet Senatosunda, bütçe müzakere edilip 
neticeye bağlanır.» Meclisler, aynı zamanda ta
tile girerler» diyor. Evet, aynı zamanda tatile 
girerler. Fakat, bu aynı zamanda tatile girmenin 
esbabı mucibesi, muhakkak iki Başkanlık Diva
nının alacağı müşterek bir karara bağlı değildir. 

Yine bahsettikleri madde ne diyor? «Meclis
lerden biri toplanırsa diğer Meclis kendiliğinden 
toplanır.» Mefulü muhalifinden ne çıkar? Mec
lislerden biri tatile girerse, o da aynı şekilde di
ğerine iştirak ederek aynı şekilde tatile girecek
tir. Bu mevzu esas itibariyle madem ki bir ara 
vermede mutabakat vardır. Tatile girmeme mev
zunda ısrar, hüsnüniyetin dışına çıkar. Çünkü, 
biz bir kanunun müzakeresini biraz daha geniş 
bir zaman içinde ısrarla istiyoruz. Talebimiz ne 
Adalet Partisine her hangi bir imtiyaz hakkı, ne 
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ne de her hangi bir partinin lehinde veya her 
hangi bir ödeme veya menfaa temin eden bir şey 
talebetmiyoruz. istediğimiz yegâne şey şu, izin 
versinler, bu ara verme kararını tatile inkılâbet-
tirelim ve bu kanunun müzakeresine imkân bu
lalım. Ne deniyor? Eğer Cumhuriyet Senatosu 
karar verir de Millet Meclisi vermezse ne olur? 
Onun mesuliyetini de Millet Meclisindeki mesul 
kişiler ve Millet Meclisini teşkil eden milletvekili 
arkadaşlarımız düşünsünler. Bir kanunun mü
zakere hakkını kısıtlıyan her türlü hali, biz nor
mal bir kanun müzakere yolu olarak kabul etmi
yoruz. Görüyorsunuz, şu anda bütçeye karşı bir 
tutumumuz yok. Şu anda her hangi bir obstıük-
siyon, her hangi bir engelleme mevzuumuz yok. 
Ama, bütün memleket, bütün matbuat görecektir 
ki, gecenin şu saatinde 70 küsur Adalet Partili 
senatör bir kanunu müzakere için imkân aramak
tadır. (A. P. sıralarından bravo, sesleri) Bizden 
nezedilmek istenen bu müzakere hakkını talcbet-
mekteyiz. Ve diyoruz ki, verilecek arayı lütfen 
tatile inkılâbettirin. Anayasaya aykırı bir ciheti 
yoktur, bilâkis uygundur. Binaenaleyh, burada 
bunun müzakeresi Anayasa hükümlerine göre 
mümkündür. Hiçbir mâni hüküm yoktur. Bina- I 
enaleyh, takrir müzakereye konulsun. Netice.yi I 
Yüksek Heyetin oyları tâyin ve tesbit eder. I 

Mâruzâtım bundan ibaret. Hepinizi hürmetle I 
selâmlarım. Bu haklı takririn müzakeresine ta- I 
raftar olmanızı bilhassa ve grupum adına istir- I 
ham ve rica ediyorum. Saygılarımla. (Sağdan, I 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gerger, zatıâliniz ne I 
usulü hakkında söz istiyorsunuz? I 

VASFI GERGER (Urfa) — Müzakere usulü 
hakkında. I 

BAŞKAN — Buyurun. 
VASFI GERGER (Urfa) — Muhterem arka

daşlar, usul hakkındaki mâruzâtıma geçmeden 
evvel bir noktayı arz etmeyi bir vazife bilirim. I 
(«Usul usul» sesleri) - Usule mütaallik. Millet 
Meclisince Senatoya gönderilen kanunların süre I 
bakımından kesinleşmesine prensibolarak Sena- I 
tonun Anayasa muvacehesindeki mânevi kud- I 
retini düşünerek prensibolarak bunu şahsan bu 
işin tamamen aleyhindeyim. Bunu arz etmeyi 
bu kürsüden bir vazife bilirim. Çünkü bu da' 
bir usûle mütaaİliktir. Anayasa bu usulü ko
yarken Millet Meclisinden çıkan kanunların bu- | 
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Tada hangi usul ile müzakere edilmesi ve neden 
müzakere edilmesinin lâzım olduğunu tesbit 
etmiştir. Senatonun mânevi kudreti buradadır. 
Bu vazifeye riayet etmek zorundadır. (Bravo 
sesleri). 

Şimdi, asıl usûl hakkındaki itirazım, Sayın 
Başkanın izahından sonra bu takrirlerin oya 
konulması mevzuubahsolmadan müzakere açıl
masıdır. Bendenizin itirazım bu bakımdandır. 
Çünkü bütçe müzakeresinin içindeyiz. Aralık
sız bütçe müzakeratına devam edilecek. Şimdi 
bu önergelerin müzakeresine, tartışmasına ge
çersek bu hüküm kendiliğinden ortadan kalkmış 
olacak, işte bekliyor, ne olacak. Biz aralıksız 
devam etmeye mecbur olduğumuz bütçe müza
keresini bir tarafa bırakacağız, bu önergenin 
tartışmasına geçeceğiz. Şu halde bu önerge an
cak usule göre Anayasanın 83 ncü maddesi hük
mü dâhilinde yarın oyların istimalinden sonra 
tetkik mevzuu olur, tartışması yapılır. Bir. 

ikinci usul; görüşülecek Seçim Kanunu, ka
nunun heyeti umumiyesi değildir, reddedilen 
komisyon raporu tartışılacaktır, kanuna gidil-
miyecektir, ancak bu mazbata münakaşa mev
zuu olacaktır. Bu usul bakımından da müsaade 
buyururlarsa biz bu akşam bunun tatışmasma 
geçmiyelim, bütçe müzakeresine geçelim. Yarın 
bidayeten arz ettiğim noktai nazarın ışığı altın
da bu meseleyi halledelim. 

Saygılarımla. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Usul hakkında söz istiyorum. Tutumunuzun 
doğru olduğu hakkında konuşacağım. 

FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Arkada
şımız daha evvel bir talepte bulundu ama, ha
len birinci takrir üzerinde görüşme oluyor. Bi
rinci takririn leh ve aleyhinde söz istemek bizim 
hakkımızdır. Benim verdiğim takrirde ise, be
nim verdiğim takrir henüz görüşülmüyor. Onun 
için Sarıgöllü'nün takririnin aleyhinde konuş
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, hemen arz ede
yim ki, muhterem arkadaşlar, böyle iki canipten 
o oradan bir şey, bu buradan bir şey söylerse 
hem ben şaşırırım, hem de muhterem Senato 
hiçbir zaman salim bir neticeye varamaz. Müza
kere ettiğimiz zaten bir usuldür. Buna bir iti
raz yoktur. Hemen arz edeyim ki, arkadaşla
rım, böyle yekten gelip, «şöyle toplanılmak» fi-
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lân gibi, kadı fetvası gibi lütfen fetva vermesin, 
arkadaşlar. 

Sebep şu : Arz ediyorum, Anayasanın 84 ncü 
maddesini bu Senatoda kaç gün müzakere et
miştir arkadaşlar. Tabiî gruplar şöyle mi ol
sun diye, böyle mi olsun diye kaç gün münakaşa 
etmiştir bunu? Grup yapar mı, yapmaz mı? 
Diye kaç gün kaç ay müzakere etmiştir bunu. 
Şimdiye kadar da böyle bir tatbikat var mıdır? 
Gelip tc Senato da, Mecliste bütçe tasarıları ara
sında bir kanun, bir nizam, bir tüzük hükmünü 
getirmek? Bu da yoktur. Bnienaleyh münaka
şa edilecektir, sırasiyle herkese söz vereceğim. 

Sayın Ünaldı, buyurun. 
SUAD HAYRI ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 

Başkanlıktan bir istirhamda bulunabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun. 
SUAD HAYRÎ ÜRGÜPLÜ (Kayseri) — 

Bu takrir kabul edildiği takdirde halen müzake
re ettiğimiz bütçe, yarın ikmal edilemezse Baş
kanlık bütçeyi Millet Meclisine Senatonun re
yine lâyık olmadan gönderecek midir, gönder-
miyecek midir? Bu müzakeremiz o hale götü
rürse, farz edelim sabaha kadar münakaşa et
tik, neticede takrir kabul edidi, o zaman bütçe
nin kalan günü tatilden sonraya talik edilip, 
bütçeyi o talike mi tâbi tutacağız, nasıl yapaca
ğız? Takrirde bütçe ikmal edildikten sonra 
deniyor, ama bugünkü müzakere sabaha kadar 
sürerse bütçe müzakerelerinin ikmâline imkân 
hâsıl olmıyacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, ben de Başkanlık Di
vanı olarak bunu arz ettim. Takrir sahiplerine 
de. Bu itibarla yapmayınız, geri alınız lütfen, 
o dakikada veriniz diye dedim, dedim ama 
70 kişi gelmiş ısrar ediyor, 80 kişi gelmiş müda
faa ediyor. Kanuşsunlar, mesuliyet her iki ta
rafa racidir. Onun. için söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ünaldı. 
A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Tuna beni bunaltmayınız 

lütfen. Hepsi usuldür. Sayın Ünaldıya söz ve
riyorum. 

A. NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Hayır efendim, bu takrir hakkında değil, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — O zaman Fehmi Alpaslan'da ay
nı usul hakkında söz istiyor; bakınız. Halbuki 
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ben hepinizi sıraya koyuyorum. Hiçbir haksız
lık yapmıyorum. Buyurun Sayın Ünaldı. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Muhterem 
arkadaşlarım, grupumuz adına konuşan sayın 
Saim Sarıgöllü meseleyi huzurunuzda izah bu
yurdular. Bendeniz bir iki noktaya temas et
mekle iktifa edeceğim. Cumhuriyet S natosu ve 
Millet Meclisi Anayasamıza göre ayrı ayrı bi
rer, tamamen ayrı müstakil bir hüviyet taş mak
tadırlar. Bu sebeple tatile girme ve g'rmeme mev
zuunda her iki Meclisin Divaldanım müştere
ken toplanıp bir karar vermesi meeb ariyeti ve 
zarureti mevcut değildir. Anayasa, hükmü oto
matikman işler. Meclis bir tatile girerse, obura 
girer, birisi toplanırsa, öbürü otomatikman top
lanır. Binaenaleyh müşterek divanın toplanıp 
buna karar vermesi bir mecburiyet değildir. 

İkincisi, Cumhuriyet Seeatosunm hikmeti 
vücudu nedir? Cumhuriyet Senatosunun hikme
ti vücudu Mecliste müzakere edilip kabul eli 'en 
kanunların ikinci bir süzgeçten daha dikkatli 
olarak geçirilmesinden ibarettir. Binaenaleyh 
Senatonun bu hikmeti vücudu dolayısiy'c bir 
kanunun Senatodan alelacele, veya müddetin 
dolması dolayısiyle otomatikman kanunlaşması 
yerine, kanunun, Mecliste kabul edilmiş veya 
reddedilmiş bir kanun tasarısının Senatoda eni
ne boyuna tetkik edilebilmesi lâzım lir. B ınun 
aksine bir yola gitmesi Senatonun, bu Senato
yu teşkil eden azaların, Senatonun hükmî şahsi
yetini bir kenarından zedelemiş oracıktır. Bu 
hususta gayet dikkatli olmamız ve kanunun mü
zakere için lüzumlu zamanı ayırmak mecburi
yetinde olduğumuzu arz ve beyan eder, hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Tigre1, buyurun. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Ben daha 

evvel söz istemiştim. 
BAŞKAN — Gürültü yapmayın sayın 

Alpaslan, 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — B ı gü

rültü değil efendim, söz istiyorum. Hakkımdır. 
BAŞKAN — Daha evvel takrir verdiniz, 

daha evvel takrir vermek söz istemek demek 
değildir. Lütfen sükûneti muhafrza edelim. Coş-
kunoğlu.. Her iki taraf da gürültüyü artırırsa 
ÎÇtüzük hükümlerini gözümü kırpmrdan tatbik 
ederim bir, fazla gürültü o'ursa İçtüzüğün 61 
nçü maddesini tatbik ederim iki. Her iki ta
rafa da söylüyorum. 
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FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Kendimi 

bu söze muhatap etmiyorum. 
BAŞKAN — Ben de sizi iki defa dikkate da

vet ediyorum. 
KÂMÎL COÇKUNOĞLU (Uşak) — Muhte

rem arkadaşlarım sayın. Saim Sarıgöllü va arka
daşlarımızın verdikleri takrir seçim Kanunun 
tadili münasebetiyle Senato bayrcm için ara 
vermeye giderse, müddet azalacaktır. Binaena
leyh Senatonun bu bayram içi ı ara verme karan 
yerine, tatil kararı versin talebinden ibarettir. 
Bu olur mu? Bendenizce Meclislerin şimdiye 
kadar olan teamülüne göre böyle bir f l e H n ve 
takririn kabul edilmesi doğru değil. Şimdiye 
kadar ki teamül, Meclis Başkanlık Divanları 
Meclislerin her ikisinin ne zamanda tatfle gi
receğini ve ne zamanda toplanacağını tebideder 
ve bu şekilde tatile girerlerdi. 

Anayasanın 83 ncü maddesi ve bizim İçtü
züğümüzün birinci maddesi de hemen hemen 
bunu ifade eder şekildedir. Binaenaleyh böyle 
bir takririn kabulü suretiyle Meclisler arasın
da, Meclis Başkanlık Divanları arasında tees
süs eden şu teamülü bozmak doğru olmaz. 
Kaldı ki bu teamülü bozmak için bir zaruret 
de yoktur. Niçin?.. Meclis, Senato olsun, Mil
let Meclisi olsun, 1 Kasımdan 21 Ekime kadar 
tatile karar vermedikçe müstemirren çalışma 
halindedir. Anayasada bu ifade edilmiştir 
83 ncü maddesi ve İçtüzüğün ' birinci madde
si. Şu halde biz bayramda da burada çalışa-
biriz. isterse arkadaşlar çalışalım. Meclis te-
ammüllerini bozmaktansa bayram da burada 
çalışmayı tercih ederim. Nitekim dün Pazardı 
çalıştık, kantini tatil olmasına rağmen çalış
tık bütçeyi çıkaralım diye. Eğer mühim bir 
şey varsa, mühim telâkki ediyorlarsa arkadaş
larım bayramda tatil yapmayız çalışırız, ama 
bunun o zamanı yarın bütçenin kabulünden 
sonra tâyin edilir. Niçin şimdi de istical edip 
de Meclis teamüllerini Anayasanın esprisi hilâ
fına bozmak yoluna gidiyorlar anlamıyorum. 
Doğru olmaz acizane kanaatimi arz ediyorum. 

Diğer taraftan arkadaşlar, bir bakımdan 
yine bu teamülü bozmak doğru olmaz. Arka
daşlarımın ifade ettiği şekilde dahi olsa, yani 
araverme hali Pazartesiye kadar devam ede
cektir, Pazartesi ayın sekizidir. Sekizinde 
Senato toplanabilir. Araverme için mutlaka 
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efendim, Salıya gitmeye lüzum yok. Kaldı ki 
Salıya dahi gidilse, aym onikisinde Seçim ka
nunu tasarısının müddeti dolduğuna göre, do
kuz, on, onbir, oniki... Demek ki arkadaşlar, 
aravermeyi, bayramda aravermeyi kabul etsek 
dahi, dört günlük müddetimiz vardır. Zaten 
efendim, kısa birkaç maddeden ibarettir. Bi
naenaleyh birkaç maddeden ibaret bir tasarı, 
bir madde değil, birkaç maddeden ibaret bir 
tasarı yani mevzuu o kadar münakaşa edilmiş, 
tartışılmış ki Millet Meclisinde tartışılmış, bi
zim Adalet ve Anayasa Komisyonunda tartı
şılmış ve komisyon bir günde bitirmiştir. Bina
enaleyh, dört günde, Cumhuriyet Senatosu 
bu mevzuu enine boyuna tetkik eder ve kara* 
ra bağlıyabilir. Görüyorsunuz ki bir günde üç 
Bakanlığın bütçesini,tetkik ediyoruz, müna* 
kaşa ediyoruz, kabul ediyoruz. Üç Bakanlık 
bütçesini. Dört günde Seçim Kanununun tadi
line taallûk eden üç, dört maddeyi tetkik ede-. 
memek imkânsızdır arkadaşlar. Yani arz etr 
memdeki maksat şudur; araverme kabul edil
se dahi, müddet var. Aravermeyi kabul eU 
memek suretiyle bayramda çalışalım derlerse 
onu da müzakere ederiz, ama Meclislerin tea
mülünü bozmaya Senatonun hakkı olmasa ge
rek, Anayasanın esprisi sarahati demiyorum, 
esprisi buna müsait değildir. Arkadaşlar, di
ğer bakımdan bir noktayı daha arz edeyim, bu 
takririn bugün dahi müzakeresine bendenizce 
cevaz olmaması lâzımgelir. Sebep Bütçe ka
nunları, Bütçe tasarıları bittikten sonraya ta
allûk eden bir talepten ibarettir. Şimdi, bâzı 
takrirler verilmiştir böyle; emsali vardır bu
nun. Ama şu şekildedir o takrirler: Bir ka
nun tasarısının müzakeresi burada yapılmıştır 
ve bitmiştir. Diğer sırası gelmiyen, fakat gün
deme dâhil veya gelen kâğıtlar arasında bulu
nan bir tasarı vardır, gündeme dâhildir veya 
gelen kâğıtlar arasındadır. Onun takdimen ve 
tercihan konuşulması şeklinde... 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Bunun büt
çe ile alâkası yok. 

KÂMİL COŞKUNOĞLU (Devamla) -* Büt
çe ile alâkası olduğundan bahsetmiyorum. 

Onun takdimen ve tercihan konuşulması 
şeklinde olur. Bizim bütçemiz henüz bitmemiş
tir ki.. Bütçe tasarıları henüz bitmemiştir. 
Bütçe tasarıları bittikten sonra, arkadaşlarımız 
diyebilirlerdi. Derlerdi ki takdimen ve ter-
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cihan şöyle bir tasarı vardır, bnun müzakere
si veyahut bunun için ara vermek veya tatile 
girmek teklifi yapıyoruz diyebilirlerdi. Bir ka
nunu bir tasarıyı müzakere ederken henüz za
manı gelmemiş olan bir tasarı hakkında tak
rir verildiği ve onun da bu arada kabul edil
diği görülmemiştir. 

Tasarı bitmiştir o zaman olur, fakat tasa
rının müzakeresi sırasında olmamıştır. Bil
hassa bütçe gibi aralıksız demiyorum ama mu
ayyen bir müddet zarfında bitirilmesi lâzım-
gelen bir tasarının tetkiki sırasında böyle bir 
teamülü tesis etmek de doğru olmaz. Bütün 
bunları arz etmekten maksadım, bayramda ça
lışabiliriz. Bayramda araverme yapılsa dahi, 
tatile gitme doğru olmaz. Meclislerin teamü
lünü bozmaya hakkımız yoktur. Karşılıklı 
hürmet ve saygı kaideleri buna mânidir arka
daşlar. Karşılıklı saygı mânidir. Bozmaya 
hakkımız yoktur. Binaenaleyh, bayramda ça
lışabiliriz, bayramda çalışmasak dahi, bay
ramdan sonra dört günlük müddetimiz vardır 
bunu halledebiliriz. Bu sebeple takririn reddi 
lâzımdır. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Başkanın tutumu hakkında 
Sayın Baki Güzey. Sayın Güzey sadece benim 
tutumum hakkında. Haksızsınız, yersizsiniz, is-
tinkâfınız gerekir ve saire. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Muhterem arka
daşlarım, Sayın Başkan bütçe müzakereleri 
münasebetiyle bu takrir üzerine, kendisi bir 
kanaate sahibolamadığmı söyledi, evvelâ bir. 
İkincisi Başkan, bir takrir hakkında ilâ niha-
ye müzakere açamaz, sonsuz müzakere yoktur. 
Verilen takririn iki lehinde, iki aleyhinde söz 
verir ve ondan sonra oylamaya mecburdur. 
Başkan, kendi mütalâasına ve kendi düşünce
sine göre bir takrir üzerinde muamele yapamaz. 
İki kişi aleyhte konuşmuştur, bir kişi lehte 
konuşmuştur, bir kişiye daha lehte söz veri
lir, ondan sonra Heyeti Umumiyenin reyine su
nar ve hattâ takririn kabulü veya ademi ka
bulünü reye konmıyacaksa, evvelâ takririn He
yeti Umumiyenin reyine sunulup sunulmaması-
nı oya koyar ve neticeyi halleder. Kendi ka
naatlerine göre müzakereyi uzatamaz. Müza
kereyi uzattığı takdirde bütçe müzakerelerini 
kendisi tehir etmiş olur ve neticeye müessir 
olur. Burada bütçenin uzatılmasına bu su
retle ancak Reis sebebolmuş olur. Bu nokta-
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yi arz ediyorum; Reise itimadım vardır. Bit 
sözü, Reisin tutumu hakkında diye söz alma
mın sebebi iki aleyhte, iki lehte söz verdik
ten sonra oya koyması mecburiyetini hatır
latmak için.. Yoksa itimadım olmadığı için 
değil.. Reise derin bir itimadım var. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, önü
müzde iki takrir vardır. Bir tanesi bütçe mü
zakerelerini takibeden günde hemen tatil ka
rarı verilsin, : demektedir. Aynı anda gelen 
ikinci takrir Fehmi Alpaslan tarafından veril
miştir, Anayasanın 83 ncü maddesi mucibin
ce, biz tatil kararı vermeyiz. İçtüzüğün 58 nci 
maddesi mucibince bu takrri oya konulamaz. 
Her iki takrir de okunmuştur, her iki tak
rir üzerinde de müzakereler cereyan etmekte
dir. Herbir takrir hakkında iki lehte, iki 
aleyhte, iki üzerinde konuşma olmadan, yani 
oniki kişi konuşmadan ve kifayet takriri ve
rilmeden Başkanlık müzakereleri kendiliğinden 
kâfi göremez. Başkanın ricası, arzı başından 
beri bu verdiğiniz takrirleri sen de geri al, sen 
de geri al bütçe müzakereleri durmasın şeklin
dedir, mâruzâtı budur. Daha ilk ağzını aç
tığı zaman bunu söylemiştir. Sayın Tigrel, söz 
sırası sizindir, buyurunuz. 

İHSAN HAMİT TİGREL (Diyarbakır) — 
Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan buyurunuz. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Sarıgöllü arkadaşımız ta
rafından verilen takrire, kendilerinin kürsüden 
verdikleri gerekçeyi saygı ile karşılamamak müm
kün değildir. Yani bir kanunun rahatlıkla müza
keresi için zaman ve imkân arama mevzuunda 
gösterdikleri çabaya Cumhuriyet Senatosunun 
hiçbir üyesi takdirinin dışında tutmaz. Yalnız me
seleyi buraya kadar götürmeye lüzum ve imkân 
olmadığı kanısındayım. Şimdiye kadar bendeniz 
de yüksek oylarınızla Başkanlık Divanına katıl
mış bir arkadaşınızım. Başkanlık divanları mü
nasebetleri bakımından yapılan bütün tatiller ve 
bu tatillere karar verme keyfiyeti iki Meclis ara
sında Başkanlık Divanlarının biribirleriyle yap
tıkları temas sonunda tesbit edilmiş ve ancak o 
şekilde müştereken mutabakata varıldıktan sonra 
mümkün olmuştur. Bu, demin konuşan Sayın 
Coşkunoğlu arkadaşımızın da belirttiği bir tea-
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mül meselesi değildir. Bu, Anayasanın gayet açık, 
gayet kesin ve mecburiyet tahmil eden hükmünün 
icabıdır. Anayasamızda 83 neü maddenin ikinci 
fıkrasında* Meclisler aynı zamanda tatile girer
ler.» kaydı olduğuna göre, bunun dışında bir dav
ranış bahis konusu olamaz. Sayın arkadaşım izah 
buyurdular dediler ki, «Cumhuriyet Senatosunun 
pek değerli Başkanı, Millet Meclisi Başkanı ile bu 
mevzuda temasa geldiler, Danışma Kurulu bu 
mevzuda görüşüp bir karar vermek suretiyle bu 
teması Sayın Başkana âdeta bir vazife olarak tev
di etti.» Yani bu sözde dahi, Sayın Başkanımızın 
Millet Meclisi Sayın Başkanı ile temas araması 
keyfiyetinde dahi, maddenin aynen bizim gibi 
anlaşılmış ve anlaşılmakta olmasının gayet beliğ 
bir itirafı, bir ikrarı saklıdır. Bunun ötesi, beri
si yok ve bundan başka bir yol da mevcudolamaz. 
Şimdi arkadaşlarımızın takriri hususunda, Riyaset 
Divanı talep yapmıştır. Danışma Kurulu talep 
yapmıştır. Bunları Millet Meclisi Başkanlık Diva
nı makbul görmemiş veya iltifata mazhar bulma
mış olabilir. Ama biz burada bir talep yaparız, 
ve biz burada müştereken aldığımız bir kararı bir 
talep halinde Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
götürürüz. O itibarla temenni mahiyetinde bu tak
riri veriyoruz, demiş olsalardı, ben şahsan bu tarz
daki bir temenniye katılmaktan kendimi alıkoya
mazdım. Ama böyle yapmayıp da, tek taraflı ola
rak karar verip tatile gireriz, ondan sonra ne 
Millet Meclisi ne yaparsa yapsın denildiği va
kit, bu, Anayasanın sarih hükmüne aykırı olur. 
Bu itibarladır ki, muhterem Başkanlık Divanının 
bu tarzdaki bir önergeyi oya vaz'etmemesinin lü
zumu üzerinde samimî bir kanaate sahip bulunu
yorum. Diğer kısmı üzerinde hemen arz edeyim, 
arkadaşlarıma, iki saat içerisinde komisyonda gö
rüşülüp redde mahkûm edilen bir kanun tasarısı
nı burada iki gün, dört gün görüşürüz, dört gün, 
dört gece görüşürüz. Esasen bu kanun tasarısı 
üzerinde bir tane Adalet Partili sayın üye yoktur 
ki, malûmat sahibi olmasın? Ve diğer hiç
bir sayın üye yoktur ki, malûmat sahibi ol
masın? Yani peşinen verilmiş olan hüküm
ler vardır . Veya burada verilecek izahat
la birtakım tadilâta uğraması bahis konusu 
olan fikirler vardır. Bunun üzerinde müza
kereye esasen mâni olan bir durum mevcut de
ğil. Ve bu konudaki, müzakerelerin geniş tutulma
sı konusunda arkadaşlarımızla beraber olduğumu
zu hemen arz etmek isterim. Ama, tekrar ediyo-
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rum, talep, teklif Anayasaya sarahatle aykırıdır' 
ve bu talep ve teklifi Muhterem Riyaset Divanı 
oylayamaz, oya vaz'edemez. Riyaset Divanmdaki 
kâtip arkadaşlarla da görüştükten sonra bir kara
ra varıp bu mevzuu tebliğ ettikten sonra, eğer 
bir direnme vâki olursa tek bir oylama ile, müza
kere açmadan bu mevzuu halledebilir kanaatinde
yim. Saygılarımı arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Tuna. 
AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben bu müzakere
ler dolayısiyle iki hususa temas etmek istiyorum. 
Bir kısım arkadaşlarımız, bütçe müzakereleri sü
rekli devam eder, aralıksız devam eder, böyle bir 
arada bu kabil takririn konuşulması mümkün de
ğildir, dedi. Şimdi bu işle ilgili Anayasanın 94 
neü maddesinin 3 neü fıkrası şudur: «Karma 
Komisyonun en çok sekiz hafta içinde kabul ede
ceği metin, önce Cumhuriyet Senatosunda görüşü
lür ve en geç on gün içinde karara bağlanır.» 

Yani bizim bütçe müzakereleriyle ilgili Ana
yasa hükmü bu. Biz neye mecburuz? On gün için
de bütçeyi karara bağlamaya. Bunun arasında 
başka bir mevzuun görüşülmesi mümkün müdür? 
Elbette mümkündür. Eğer hiçbir şeyin konuşul
ması mümkün olmasa idi, müddetlerin işlemiye-
ceğine dair olan, tatil maddeleri meyanmda büt
çe müzakereleri geldiği zaman kanunların müd
detleri işlemez diye bir hüküm konması lâzımdı. 
Demek ki, hüküm yok. O halde biz bunu ara yer
de konuşuruz. 

Şimdi Anayasanın hükmü böyle olduğuna 
göre biz bu kabil müzakereler yaptık mı, yap
madık mı? Tetkik edilecek ve görülecektir ki, 
hattâ bu bütçesinin başlangıcında 1 - 2 tane 
karma komisyon kurulması hakkındaki takrir
leri oyladık ve kabul ettik. Yine geçen yıllar
daki müzakerelerde arada gelmiş olan 'kanun 
taşanlarım çıkardık. Binaenaleyh, Anayasanın 
emri, mevcut taıtbikat ve teamül bütçe arasın
da, fakat bu 10 günlük müddet ihlâl edilmiyecek 
şekilde ufak mevzuların konuşulup karara bağ
lanabilmesi şeklidir. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir işin aslı 
var, usulü var. Usul hükümleriyle, şeklî hü
kümlerle anadâvayı haleldar etmekliğimiz Se
natonun ağırbaşlılığı ile kabili telif değildir. 
Taikrir sahipleri ne diyor? Takrir sahipleri di
yor ki, Secim Kanunu gibi milletin yakından 
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alâkadar olduğu bir kanun vardır. Bu kanu
nun Senatoda görüşülmesi için dört günlük bir 
zaman kalmaıktadır. Eğer her hangi bir parti 
veya 'teşekkül gelmezse toplantı nisabının temi
ni mümkün olamaz. Senatodan bu kadar mü
him bir kanunun müzakeresiz geçmesi isabetli 
olmaz. Onun için ne yapalım, zaten Meclisler 
bir araverme yapmaktadırlar. Bir isim deği
şikliği yap ahım arkadaşlar. Bunca müzakerenin 
müntehi olduğu netice de budur. Bir isim de
ğişikliği yapalım. Ne diyelim? Araverme de-
miyelim, tatil diyelim. Şimdi elimizi vicdanımı
za koyup konuşalım. Yarın Millet Meclisi top
lanacak mı? Millet Meclisi üyeleri burada mı? 
Yani bunu biliyoruz artık, toplanacak zannedi-
lelbiMr. Hayır efendim, Millet Meclisi üyeleri 
'bayram dolayısiyle gittiler, yani işin açık 'tara
fını söylemek lâzım, ekseriyet olmıyacak top-
lanamıyacak. Şimdi bu böyle iken ne deniyor? 
«Onlar da Sah günü toplanıyor.» Yani, bayram
dan sonraki Sah günü toplanıyor. Bizim dr 
bayramdan sonraki Salı günü için bir hazırlığı
mız var. İnşallah 'bütçeyi bitireceğiz ve oylıya-
eağız. 

Şimdi bize gelince: Millet Meclisi gibi de
ğiliz, onların müzakere müddetleri hudutsuzdur. 
uzun zaman kanunlar orada kalabiliyor. Hal
buki Anayasa hükmüne göre Senatoda kanunların 
kalma müddeti mukayyettir, mahduttur. Onun 
için biz şu hakkımızı istimal edelim; onların ara
verme dedikleri şeye biz tatil ismini koyalım. 
Bir isim koyalım arkadaşlar. Onlar <da 'mesai 
yapmıyacaklar ve biz de o zaman mıesıai yapa
mayacağız. Yalnız, bir isim koyalım diyoruz. 
Şu, bir araverme olmasın tatil olsun. Niçin bu
nu istiyoruz? Bu kadar mühim bir kanunu, da
ha geniş imlkânlarla müzakere etmek için. 

Artık mevzu aydınlanmıştır zannediyorum. 
Senatonun müzakeresiz bir kanun geçmesine ta
hammül etmiyeceği ikanaatinde hepimizin birle
şeceği muhakkak. 83 ncü madde «beraber top
lanırlar karar verir» demiyor. Senato tatil ka
rarı verdiği zaman yarın, onlar ara kararı verme 
şeklinde gitse dahi bizim müddelerin işlemesine 
bu vereceğimiz karar ile mâni olacaklardır. Se
natodan müzakeresiz geçsin diyorsanız bu tak
rirlerin aleyhinde, eğer müzakere ederek millî 
imde üzerine lâhik olsun, Senato ağırlığını koy
sun •diyorsanız takririn lehinde oy vermekliği-
mte lâzıangelir, arkadaşlarım.. 
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Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sırrı Atalay. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Hükümet 

adına mı, şahsı adına mı? Anlıyahm. Yani, lâ
zım olur diye.... 

BAŞKAN — Hükümet adına mı, şahsınız 
adına mı konuşmak istiyorsunuz.? 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına... 
BAŞKAN — öyleyse lütfen yerinize gidiniz. 

Ben, Hükümet adına konuşacaktınız zannetmiş
tim. (Sağdan alkışlar.) 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına 
konuşmak istiyorum, efendim. 

BAŞKAN — Efendim, ben hepsini usul ad-
detim ve sıraya koydum, sıranız geldiği zaman 
konuşacaksınız. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına 
konuşmıyacak mıyım ? 

BAŞKAN —• Konuşacaksınız, sıranız geldi
ği zaman. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Şahsım adına 
konuşacağım, merak etmeyiniz. (Sağdan, sen 
bizleri tehdidedemezsin sesleri.) 

BAŞKAN —- Sayın Zeren. 
MACÎT ZEREN (Amasya) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım, Meclislerin çalışma ni
zamını yazılı metinler tanzim ettiği kadar tea
mül de aynı derceede tanzim eder. Sayın Coş-
kunoğlu arkadaşım demin bu mevzua temas etti 
/e Sayın Sarıgöllü tarafından verilmiş olan 
takririn Senatoda daha evvel teşekkül etmiş bir 
teamül dolayısiyle müzakere edilemiyeceği hu
lusunu ileri sürmüştür. Bidayette Sayın Coş-
kunoğlu ile aynı kanaati taşımaktayım. Haiki-
katen bir teamül mevcut ise bu teamüle uymak, 
o şekilde hareket etmek lâzımgelir. O halde 
ovvelâ böyle bir teamülün mevcudolup olmadı
kını aramak durumundayız. Her şeyden evvel 
bir teamülden bahsedebilmek için geçmişte bir 
emsal bulmamız lâzımgelir. Sonra bir teamül
den bahse'tmetmiz için, geçmişte bir tek emsal 
bulmamız lâzımgelmez, (bir çok emsaller bulma
mız lâzımgelir. Ben Cumhuriyet Senatosunun 
açıldığı günden bugüne kadar burada bulun
maktayım. Daha evvelki bütçe müzakerelerini 
ben de takibettim. Böyle bir teamülün ımevcud-
olduğunu hatırlamıyorum. Şayet bundan evvel
ki bütçe müzakereleri sırasında her hangi bir 
surette verilmiş bir takrir, aynı sebeple geri 
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çevril.mişse, Sayın Coşkunoğlu da buna bir em
sal verebilirse kendilerine ben de iştirak ede
rim. O halde Sayın Coşkunoğlu bidaye'tte doğ
ru düşünmüş, fakat meseleyi yanlış tatbik et
miştir. 

Şimdi bir diğer meseleye geçiyorum. Bâzı 
arkadaşlarım izin meselesinin iki Meclisi alâka
dar ettiğini ve her iki Meclisin Başkanlık Di
vanları tarafından görüşülmesi lâzımgeldiğini 
ileri sürdüler. Bu normal ahvalde hakikateı: 
doğrudur. Ve iki Meclis arasında ıbu gibi mese
lelerin görüşülmesi bir mücamele meselesidir. 
Fakat Meclislerden birisini çalışmaya veya tatile 
sevk eden icbar edici bir sebebolunca, böyle bir 
müeameleye lüzum kalmaz. Keyfiyet sadece 
duyurulmakla iktifa edilir. Hürmetlerimle. 
(Sağdan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın özden. 
EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Sayın Baş

kan, muhterem senatörler, arkadaşım Sarıgöl
lü'nün grupu adına vermiş olduğu önergenin 
esâsının tetkik ederken Anayasanın 83 ncü 
maddesini esaslı tahlile tabi tutmak gerektiği 
kanaatindeyim. Anayasanın 83 ncü maddesi, 
bir, tatilden, iki aralıktan bahsediyor. Tatil; 
Türkiye Büyük Millet Meclisi her yıl Kasım ayı
nın ilk günü kendiliğinden toplanır. Daha ev
vel tatile girmiş olan Meclisin ne şekil ve ne su
retle toplanacağını ve tatilin ne zamana taallûk 
ettiğini maddei kanuniye açık açık göstermek
tedir. 

Şimdi bunu böylece bildikten sonra, son fık
raya ilişmek lâzımgeliyor. Maddenin son fıkrası 
şöyledir : «Ara vermek...» Dikkat buyurular-
sa, «ara verme» den sonra «ve» tâbiri değil, «ve
ya» tâbiri geliyor. «Ara verme veya tatil sıra
sında toplanmaya çağırılan Meclisler..» Bu Mec
lisler kelimesine de dikkat nazlarlarmızı celbet-
mek isterim. «Meclisler önce bu toplantıyı ge
rektiren konu üzerinde görüşme yaparlar.» Ne 
demek Meclisler?.. Malûmu devletleri, Meclisler 
iki tane; Millet Meclisi, Yüksek Senato. Mec
lisler tabiriyle ara verme konusunun bu son fık
raya göre aralarında tetkik ederek bir neticeye 
vardırılmasını bu madde emretmektedir. 

Şu hale göre; muhterem Sarıgöllü'nün takri
ri daha evvel Meclislere bildirilmeli ve Meclis
ler kendi aralarında Başkanlık Divanları ile işi 
tetkik ettikten sonra bu ara verme kararını ver
melidirler, Çünkü Meclislerin bir tanesinin ara 
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verme kararını vermiş olmâsi diğer Möclisi ele 
bu kararla ara vermeye götüreceği için ahengi 
temin etmek ve kanunların yürümesini sağlı-
yabilmek için bu zarureti maddeye koymuştur. 
Meclisler tâbirinden de Senatonun Türkiye'yi 
tam mânasiyle ilgilendiren, bir sene zarfında 
tatbik edilmesi iktiza eden bütçe gibi bir mühim 
kanun müzakere edilip sonuna geleceği sırada 
böyle bir meselenin, böyle bir saatte getirilmesi 
bu kanunun bu maddesi mucibince önlenmiştir 
arkadaşlar, önlenmiştir. Onun için çok Muhte
rem Sarıgöllü ve onun gibi düşünen arkadaşla
rımdan rica ederim, kanunun bu maddesini 
esaslı bir şekilde tetkik ederek neticeye varma
mız lâzımgelir. Böyle ani ara vermek kararları
nı derpiş etmek gibi bir sakîm usule gitmenin 
yerinde olduğu kanaatinde değilim. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — Biz çok tet
kik ettik, beyefendi. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Ben belki 
acemi olabilirim, özür dilerim, anladığımı ifâde 
ediyorum. Anladığım budur. Tabiî Heyeti 
Umumiye bu hususta bir karar verecektir. Ama, 
bütçenin böyle bir mesele tetkik edilirken, ara 
vermek gibi bir karara bu Senatoyu sürükle
mekte fayda olduğu kanaatinde değilim. Hür
metlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sayın Sarıgöl

lü, önergesiyle seçim kanunlarının bâzı hüküm
lerini değiştiren kanun tasarısının C. Senato
sunda geniş bir zamanda görüşülmesine imkân 
verilmesi için yarından itibaren verilecek tati iıi 
ara verme olarak kabil edi'memes-iri istemek
tedir. Mesele talep bakımından belki doğru ola
bilir. Fakat Anayasanın 83 ncü madderi bakı
mından nedir bu talebin karşısında yapılacak 
muamele? 

Şimdi esasa girmeden evvel usule ait bir hu
susu tesbidetmek isterim. Sayın Sarıgöllü'nün 
bu önergesi üzerine sayın Fehmi Avpaslah bir 
önerge vermiş bulunmaktadır. Bu önergesiyle 
sayın Sarıgöllü'nün önergesinin görüşülmesine 
mahal olmadığına Anayasanın 83 ncü madde-
desi gereğince talepte bulunmuştur. İçtüzüğü
müzün 58 nci maddesi açıkça şudur. «Usul 
hakkındaki konuşma istekleri, asıl mesele hak
kındaki konuşma isteklerinden önceye alınır. 
Usul hakkındaki konuşmalar; bir konunun gö-
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rüşülmesine yer olmadığına...» Fehmi Alpaslan 
bunu istiyor. Bir konunun görüşülmesine yer 
olmadığını talebediyor... «Gündeme veya bu 
tüzük hükümlerine uyulması gerektiğine 
ilişkin olur.» Ne istiyor Sayın Alpaslan? 
Sayın Saim Sarı gollü'nün önergesinin Ana
yasanın 83 ncü maddesi muvacehesinde görüşül
mesine mahal olmadığını. Bir üyenin Önergesinin 
usulü hakkında teklifi yapıyor, sayın arkadaşım. 
Leh ve aleyhinde iki üye 10 ar dakika söz söy-
liyebilir. 

Neticede oya baş vurulması gerekirse mese
le işari oyla çözülür. O hflde şimdi i şar i oyla 
halledilecek husus sayın Fehmi Alpaslan'ın öner
gesidir. Şimdi bu önergenin aslına gelelim; me
sele ne?.. Sayın Sarıgöllü'nün dediği gib1', bize 
imkân verin, seçim kanunlariyle ilgili kanun 
tasarısı görüşülsün. Bu haklı ve yerinde bir 
talep. Ama, Anayasanın 83 ncü maddesindeki 
felsefe ve espri nedir?, iki hususu derpiş eder 
Anayasanın 83 ncü maddesi. 1 — «Meclisler be
raber tatile girer.» 2 — Bir meclis toplandığı 
zaman diğeri kendiliğinden toplımr. Birada iki 
ayrı irade izharı vardır. Meclisin biri toplan
dığı takdirde diğeri toplanmak mecburiyetinde
dir. Demek ki, bir Meclisin davranışı ve irade 
izharı diğer Meclisi bağlıyabiliyor, ne zaman? 
Tatilde iken bir Meclis toplandığı zrmau diğer 
Meclis de toplanacak. Fakat Anayasa vazıı ka
nun yapıcısı bunu tatilde koymamış, koya
maz da. Niçin? Bir Meclis tatile girdiği zaman 
diğeriyle bir münasip mutabakata varmadığı 
zaman irade izhariyle diğerini sürükliyeme"^. 
Anayasa hukuku bunu âmirdir. Çünkü iki mec
lisli sistemde bir Meclis diğer Meclisi kendi irâ
desine râm edemez. Vazife devam etmektedir. 
Fakat vazifeye dönme bakımından, haklı olarak 
bir vazife deruhte etme sırasına geldiği zaman, 
ben yapıyorum diğer meclis'te işbaşına gelsin... 

O halde şimdi meseleyi şu yönden çözmek 
mümkün. Bir Meclis diğer meclisi kendi irade
siyle tatile götüremez. Doğrudur ve şimdiye ka
dar götürmemiştir. Nasıl gider Beraber gide
cektir. Bu beraberlik nasıl temin edilir Mec
lislerin Başkanlık divanları oturur, bir münasip 
mutabakata varırlar ve derler ki, şu tarihten şu 
tarihe kadar beraber tatile gireceğiz. Bir müna
sip mutabakat var mı? Sağdan (var var sesleri) 
nasıl var diyebilirsiniz. Nerede var, hangi baş-
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kanlık divanı karariyle geliyorrunuz? Tatil 
için... (Sağdan tatile girebilir sesleri) farkı an
lamıyorsunuz. Aralıkla tatil arasındaki farkı da
ha anlamamışsınız. Aralık için münasip muta
bakat vardır. Tatil için yoktur. Aralık için 
münasip mutabakata da ihtiyaç yoktur. Bir 
hafta veya 10 gün olmak üzere Cumhuriyet Se
natosu kendi rızasiyle aralık verebilir. Tatildir 
benim anlattığım Tatile münasip irade izhar 
olunmadıkça giremezler. Anayasa sarih. Baş
kanlık divanları oturup karar vere
cekler. Diyecekler ki, şu tarihten itiba
ren tatile girelim. Başkanlık divanlarının 
bu münasip mutalbakaltları da kâfi değildir. 
Meclisler de ayrı ayrı karar vereceklerdir. Nus-
ret Tuna arkadaşım biraz evvel burada ifade 
etti, deki İd; yarın Meclis toplanmıyacak, peki 
yarın Meclisin toplanmryaeağım biliyorsunuz, 
buna rağmen nasıl diyorsunuz ki Cumhuriyet 
Senatosu tek başına irade izflıar etsin ve tatile 
girsin? Beraber tatile girmek meclburiyetinde. 
Yarın Millet Meclisinin ekseriyeti temin edip 
toplanacağını kim temin edebilir, 'kim garanti 
edebilir? O halde Millet Meclisi toplanıp karar 
veremiyeceğine göre, Cumlhuriyet Senatosu Ana-
vasanın 83 ncü maddesini nasıl çiğniyebilir? 
Beralber tatile girmek meclburiyetinde olduğu 
halde tek başına girmesi mümkün mü? Bir mü
nasip mutabakat elmadan ve buna Başkanlık Di
vanları karar vermeden nasıl olur? Bu kadar sa
rih bir şekilde Anayasa nasıl çiğnenir ve Ana
yasanın sarih hükmüne sırtımızı dönmeye Hıak-
kımız var mıdır? (Soldan alkışlar) 

Anayasa sarih. Beraber gireceksiniz, diyor. 
Bu beraberlik şu :Yarın Başkanlık Divanları top
lanır. Çünkü Başkanlık Divanları daha evvel 
toplandı. Millet Meclisi Başkanlık Divanı ta
tile girilmemesine, ara verilmesine karar vermiş 
bulunmaktadır. Buna rağmen (bir Parlâmento
nun bir tarafı münasip mutabakat kararı ver
memiş bir Başkanlık Divanı karşısında, hayır 
ben illâ ki Anayasanın (bu hükmünü çlğniyece-
ğim, şu veya bu sebeple tatile gideceğim. Ha
yır arkadaşlar. (Sağdan 'gürültüler) 

Bir dakika müsaade edin. Ne yapılacaktır? 
İki Meclisin Başkanlık Divanlarını toplıyalum, 
yarın, Başkanlık Divanları 'karar versinler ve 
desinler ki, ara verme yerine biz tatile gireceğiz. 
O zaman tatile girilir. Biz de sizinle birlikte is-
tiyelim, Iberalber tatile girmenin usulünü ve yo-
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lımu sağlıyalım. Yoksa bu sağlanmadan çok 
üzerine titrediğimiz, hepimizin müdafaa ettiği
miz Anayasanın bu sarih hükümlerini bu sefer 
görmemezlikten gelin... Bu mümkün değil. Ya
rın çıkıp şu veya bu parti Seçim Kanununu ge
niş bir zamanda görüşmek imkânını vermiyor, 
şöyle yapıyor, böyle yapıyor diye bir polemiğe 
imkân verilmemesi için ve (bu silâhı elimizden 
«alaibi'lme'k için Anayasanın sarih hükmüne ria
yet mecburiyeti -vardır. (Sağdan gürültüler) 
Nedir riayet edilmesi gereken bu sarih hüküm? 
(Sağdan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen ımüdahale etmeyiniz. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — îki Meclisin 

Başkanlık Divanları beraber mutabakata varma
dıkça tek başına bir irade izharı ile Meclisi pe
şinizden sürüklemeye hakkınz yoktur. (Soldan 
alkışlar) 

SABRÎ TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Bu mev
zuda bir takririmiz var. 

BAŞKAN — Var beyefendi, izin verilirse 
onu da okutacağım. 

Şimdi iki tane kifayet takriri var, onları 
okutuyorum. 

MEHMET HAZER (Kars) — Söz istemiştim. 

BAŞKAN — Saym Hazer şimdi Sayın Ata-
lay konuşmalarında Sayın Alpaslan'ın takriri
nin oya konulmasının icabettiğini, 58 nci mad
denin hükmünün bu olduğunu pek beliğ, pek gü
zel ifade buyurdular. Siz de aksini ifade buyuru
yorsunuz. Takrirler geldi, ne yapalım muame
leleri yürütmeye gayret ediyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu yüksek Başkanlığına 
Zıt istikametteki takrirlerin leh ve aleyhinde 

ikişer hatip konuşmuş ve esasen mesele de tavaz
zuh etmiş bulunduğundan. 

1. Müzakerenin kiyâfetini 
2. Takriri oya konulmasını arz ve teklif ede

rim. 
Maraş 

Nedim Evliya 

BAŞKAN — Efendim şimdi, muhterem arka
daşımız Sırrı Atalay'm izah buyurdukları 58 nci 
madde aynen şudur. 

«Bir üyenin usul hakkındaki teklifinin leh ve 
aleyhinde, ancak iki üye onar dakika söz söyliye-
bilirler. Neticede oya baş vurulmak gerekirse me
sele isari oyla çözülür.» 
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Bu itibarla Sayın Coşkunoğlu'na da söz vere-

miyeceğim. Şimdi usulün, 58 nci maddesinden 
bahseden bu takrir, Saym Fehmi Alpaslan'ın 
takriridir. Eğer kiyâf et takriri kabul edilirse 
onu oya koyacağımı arz ederek kifayeti okutuyo
rum. 

(Nedim Evliya'nm önergesi tekrar okundu) 

BAŞKAN — Aynı mealde bir takrir daha 
var, meali aynı olduğu için okutmaya lüzum yok. 
Kifayeti kabul edenler... Etmiyenler... Bir Ha
zer'in muhalefetleriyle Senatonun büyük bir ek
seriyetiyle kabul edilmiştir. 

Şimdi, saym Alpasla'mn takririni okutuyo
rum. 

(Fehmi Alpaslan'ın önergesi tekrar okundu) 

. BAŞKAN — Sayın Osman Saim Sarıgöllü 
arkadaşımızın, Nedim Evliya, İskender Cenap 
Ege arkadaşlarımızın da bir suretini verdiği tak
rirlerin görüşülmemesi icabettiği hususunda Saym 
Alpaslan'ın vermiş olduğu takriri oylarınıza arz 
ediyorum. Görüşülmemesini, Osman Saim Sarı
göllü'nün takririnin görüşülmemesini kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... 

Muhterem arkadaşlar, sağımdaki saym âza 
arkadaşımız, solumdaki sayın âza arkadaşımız 
da oylarını kullanarak, sağımdaki arkadaşımız 
ve solumdaki arkadaşımız ittifakla Saym Fehmi 
Alpaslan'ın takririnin lehinde 73 oy saymışlar
dır. Sağımdaki arkadaşımız kabul etnıiyenleri 
71, solumdaki arkadaşımız 72, saymışlardır. İki
sinin de vasatisi dûndur. Fehmi Alpaslan'ın 
takriri böylece kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakerelerine devam ediyoruz. 
MEHMET ÜNALDI (Adana) — Saym Baş

kan, mademki, ild arkadaşımız arasında ihtilâf 
vardır.... 

BAŞKAN — İhtilâf netiyceye müessir değil
dir. 

Sayın arkadaşlarımız (gürültüler.) Lütfen 
dinleyiniz. Mademki bir oy meselesi ihtilâf konu
su yapılıyor... Başkanlık açık oya baş vuracaktır. 
Herkes sepete açık oyunu atacaktır. (Sağdan al
kışlar) 

(Soldan gürültüler, itiraz sesleri : İçtüzüğün 
sarih hükmü var, işari oyla yapılması lâzımdır, 
58 nci maddeyi okuyun sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar; lütfen 
beni tekrar dinleyin, ben hakikaten bir zühul ese
ri, açık oy dedim. Ayağa kaldırmak suretiyle sa-
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yâcâğim. feenint saydığım gibi, sağımdaki ve so- ı 
lümdâki arkadaşlarımın saydıkları gibi, 15-20 niz ; 
de sayslrıİâr. Bir hata yapmışım efendim. Acık 
oy diye, daha samimî olsun diye, öyle söylemi
şim... Takriri tekrar okutup ayağa kaldırmak su
retiyle oya sunacağım. (Açık oy, açık oy ses
leri) takririni kabul edemem hiç getirmeyin 
buraya, 58 nei maddede hüküm var. Yani uza
masın diye tüzük hükme bağlanmıştır. Lütfen 
karıştırmayın haklı ise adalet ne ise çıkacaktır 
ortaya. 

(Fehmi Alpaslan'ın önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler lütfen 

ayağa kalksınlar. Kabul etmiyenler lütfen ayağa 
kalksınlar. Oturunuz lütfen. 
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Muhterem arkadaşlarım, bu yapılan oylama

da hiç ihtilâf yoktur. Takriri kabul edenler sa
ğımdaki solumdaki kâtip arkadaşlar ve genel sek* 
reter Azmi Sorgun beyle birlikte 76 saymışızdıf. 

MEHMET ÜNALDI (Adana) — 76 mı! 

BAŞKAN — Lütfen susunuz. Takriri kabul 
etmiyenleri sağımdaki kâtip arkadaşımız 69 sol
daki kâtip arkadaşımız 72, Azmi Sorgun bey ve 
ben 72, saymışızdır. Bu itibarla takrir kabul 
edilmiştir. (Sağdan gürültüler) Hiçbir itiraza ma
hal kalmadan kabul edilmiştir. Onun için Bütçe 
müzakerelerine devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Î965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/73$, C. Smatosu 1/495) (S. Sayısı : 493) 

B -— İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. (Sağdan iyi sayıl
madı sesleri) Herkez hakkına razı olsun efen
dim. Evvelki oylamada tereddüt edilebilirdi, 
ama şimdi hak meydana çıktı. 

•Bir takrir var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe programının tatbik edilebilmesi için 

İmar ve İskân Bakanlığının bütçesi ile Toprak ve 
İskân İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin de bir 
arada görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Uşaik 
Haydar Tunçkanat Kamil Coşkunoğlü 

İzmir Cumhubaşkanınea S. Ü. 
Hilmi Onat Sadi Koçaş 

BAŞKAN — Takriri oyunuza sunuyorum : 
Kabul edenler...,. Etmiyenler Kabul edilmiş
tir. 

Söz Adalet Partisi Grup Sözcüsünündür. Bu
yurun. 

A. P. GRUPU ADINA OSMAN ALİHOCA-
GİL (Erzurum) — Sayın Başkan ve sayın sena
törler, A. P. Senato Grupu adına İmar ve İs
kân Bakanlığının 1965 yılı bütçesi hakkındaki 
düşüncelerimizi evvelâ plânlama ve imar işle
rinden. başlamak üzere kısaca arz edeceğim. 

Köy, kasaba ve şehirlerimizin arazi, tarım 
ve orman mevzuunu, iklim, mesken, aydınlatma, 
pazar, ulaştırma ve tarih durumlarını, nüfus ha
reketlerini, ve iskân keyfiyetini tetkik ile Dev
let ve özel sektörü incelemek, köy, kasaba ve 
şehirlerimizin jeolojik etütlerini, harita ve imar 
plânlanlarını hazırlamak, hülâsa insan gücü ile 
yaşadığımız toprağın sahibolduğu bütün kay
nakları hep beraber mütalâa edip, tahlil ve teş
his ederek değerlendirmek, bir sonuca ulaşmak 
plânlamanın ve imarın mevzuunu teşkil etmek
tedir, Bölge plânlaması ise birçok köy, kasaba 
ve şehri yukardaki unsurları bakımından bölge 
halinde etüdeden bir faaliyettir. 

Plânlama mevzuunda bizde hâsıl olan ka
naat şudur ki, henüz bütün neticeleriyle ikmâl 
edilmiş plânlama mevcut değildir. Marmara ve 
Zonguldak bölge plânlamaları bakanlıklara ve 
bölgedeki ilgili sektörlere intikâl ettirilmiş olup, 
getirecekleri tenkidlere göre plânın revizyona 
tabi tutulacağı beyan ve henüz bu cevaplar gel
mediğine göre tamam sayılamaz. Doğu ve Gü-
neyDoğu - Anadolu bölge plânlaması iç göçlerin 
analizini gösterir nüfus incelemesi seviyesinde 
bulunmaktadır. Böyle olduğu halde 1965 prog
ramına yeniden Ege Bölgesi, Orta - Anadolu ve 
Doğu Karadeniz bölgeleri plânlamalarının ithâl 
edilmiş olmasında isabet görmemekteyiz. 

Ayrıca Bakanlık Plânlama Dairesiyle koor
dinasyon toplantısında baraj rezervuarmda bu
lunan 46 bin hektar araziyle, 81 koy ve 
4 100 ailenin yönetme plânlamasının öncelikle 
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hazırlanması kararlaştırılmıştır. Bu hizmetler 
için Doğu ve Güneydoğu - Anadolu proje tah
sislerinin artırılmasının da lâzımgeldiği ifade 
edilmiştir. Bu hizmetler de küçümsenemiyece-
ğine göre ve Bakanlığın 1965 programına sonra
dan ilâve edildiğine bakılınca, teknik imkân ve 
malî kaynaklar dışında birçok konulara girişil
mek -istendiği ve hizmetlerin değıtılarak gaye
den uzaklaşılacağı kanaati hâsıl olmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, şehir, kasaba ve 
köy belediyelerinin su, elektrik, kanalizasyon, 
hâl ve diğer tesislerin yapımı ile, şehir, kasaba 
ve köy belediyelerinin haritalarının yaptırılması 
ve imar plânlarının yapılması gibi çok ehemmi
yetli hizmetler ifa eden tiler Bankasının faali
yetlerine kısa bir göz atalım. 

İller Bankasının G00 milyon lira sermayesi
nin 240 milyonu belediyeler ile özel idarelere ve 
120 milyonu da köylere tefrik edilmiştir. Ban
kanın 1934 programında harita imar plânı, yapı 
ve turizm tesisi, içme suyu ve enerji tesisi ola
rak 219 milyon 939 bin liralık yatırım yapması 
plâna alınmış olup, 1964 ün ilk 9 ayında 145 mil-
y>n 288 bin liralık yatırım yaptığı ifade edil
miştir. 1963 ten intikal eden finansman açığı 
kapatılamamış ve 1964 ün son üç ayının da çok sı
kıntılı geçeceği beyan edilmiş olmasına nazaran 
1964 programına alman işler bitirilcmiyecektir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının İller Bankasın
dan teminini istediği 10 milyon lira ile 1963 ve 
1964 genel bütçelerine konulan paralarla ele 
alınabilen tesislere 1965 yılında harcanmak üze
re 53,5 milyon lira ve 1965 tc tamamen yeniden 
yapılacak tesisler için 2,77 milyon Hazine yar
dımı sağlanmadığı takdirde ve keza 43 milyon 
lira belediyeler fonu tahsis açığı halledilemediği 
cihetle 1965 programına alman işlerin katiyen 
bitirilcmiyeceği yani programın tahakkuk etmi-
yeceği anlaşılmıştır. 

Demek oluyor ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı
nın Beş Yıllık Plânda ve yıllık uygulamalarla 
İller Bakasınca yapılmasını öngördüğü hizmet
ler yapılamamış ve böylece bu Bankanın faaliyet
leri. bakımından plân nazari kalmıştır. 

Bankanın sermayesinin 1 milyar 200 milyo
na çıkarılması hakkındaki kanunun çıkarılarak 
öz kaynağının artırılması yerinde olur. 

Bakanlığın kuruluş kanununda tadilât yapı
larak belediyelerin fen ve imar işlerinin Bakan
lıkça kontrol edilebilmesi düşünülebilir, 

1 .2 .1965 O : 3 
Sanayi tesisleri, şehir imar plânları ile sıkı 

sıkıya ilgili olduğundan eskiden yapılmış imar 
plânlarının sanayi plânlamasının zaruri bir ne
ticesi olarak revizyona tabi tutulması gereklidir. 

Şehir imar talimatnamelerinin ele alınıp ye
ni ihtiyaçlara göre düzenlenmesi iyi olacaktır. 

Keza imar kanunundaki değişiklikte netice-
lendirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, mesken politikasına 
geçiyorum. Bugün her insan yaşadığı müddet
çe huzur içinde olmanın şartlarından birinin, 
belki de birincisinin bir eve sahibolmakla müm
kün olacağını kati surette kabul etmiştir. Za
manımızda bu düşünce, insanlaıın zihnini pek 
ziyade meşgul etmektedir. Gerçekten bir mes
kene kavuşmak için, kendisini de, aile efradını 
da garantili hisseder, salim kafalı bir insan 
olarak çalışmasında faydalı olur. Ruhen ve be
denen sağlam bir vatandaş olma imkânını ka-
z'anu\ 

Nüfusumuzun her sene % 3 nisbetinde art
tığı ve vatandaşların mesken yapacak güçte ol
maması Devletin bu sahada faaliyet göstermesi
ni zorunlu kılmıştır. Mesken ihtiyacı bugün sı
kıntılı bir devre yaşyor. 5 Yıllık Plânda : Nüfus 
artışından, yenilemeden, âfet ve kamulaştırma
dan, gecekondu yıkımından doğan ihtiyaçlar
dan ileri gelmek üzere 1932 de 104 984 
1963 to 106 484 ve 1964 te gerçek konut 
talebi 117 433 adcd olarak gözükmektedir. Bu 
miktarlar yalnız şehir konut ihtiyacıdır. Bu mik
tarlar Beş Yıllık Plâna göre yapılması icabet-
mektedir. Şehirlerde konut başına düşen ortala
ma aile sayısı 5,1 kişidir. Oda basma ortalama 
ise 2,17 kişidir. Şehirlerdeki konutların % 36 sı 
kiralık % 64 ünde sahipleri oturmakta ve aile 
gelirinin % 37 si kiraya gitmektedir. 

Anayasanın 49 ncu maddesinde Devlet «yok
sul ve dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uy
gun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri 
alır..» hükmü yeralmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 27 .11.1961, 2 .7 .1962 
vo 30 . 12 . 1963 tarihlerinde B. M. M. de oku
nan bir, iki ve üçüncü C. H. P. Hükümet prog
ramlarında şu hususlar vatandaşlara vaadolun-
muştu : 

1. Şehirde ve köyde vatandaşlara mesken te
mininde Devlet kılavuz ve örnek ve yardımcı ola
cak, 2. Mesken kredisi konusunda dar gelirli 
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ailelerin ihtiyaçlarında göz Önünde tutan sosyal ! 
mesken politikası güdülecek, o. Lüks konut ya- ı 
piminin azaltılmasını sağlıyacak tedbirler alına
caktır, 4. Dar gelirli vatandaşların konut ihti
yacına öncelik tanınacaktır, 5. Sosyal mesken 
yapımı plândaki çerçeve içinde hızlandırılacak
tır, 6. Kendi evini kendi yapana kredi usulü ve 
yardım programları uygulanacaktır, 7. Kiralar 
âdil ölçüler içinde düzenlenecek, <S. Arsa spe-
spekülâsyomı önlenecek. Arkadaşlar, konut mev
zuunda Hükümet programında yazılı olan bu 
sözler kalkınma plânında tasrih edilen hususlar
dır. Hükümet aynen programına yazıp almıştır. 
Bunları dinlediğimiz zaman cidden insana ümit 
ve sevinç verecek bir program olduğu görülür. 
Muhterem arkadaşlar bu parlak program maale
sef kâğıtlarda ve zabıtlarda kalmıştır. 

Hükümetin ömrünü tamamlamasına az bir 
süre kalmış olmasına rağmen bu vaatlerinden 
hiçbirisini tahakkuk ettirememesini Adalet Par
tisi Senato Grupu olarak üzüntü ile karşılamak
tayız. Devlet şehirde veya köyde mesken yapı
mına örnek olamamıştır. Lüks konut yapmmda-
ki iddiasının yanından bile geçmemiştir. Dar ge
lirli vatandaşların konut ihtiyacına tanınmış bir 
Önceliğe şabidolmadık. Plândaki çerçeve içinde 
sosyal mesken yapımı, diye bir faaliyete teşebbüs 
edilmemiştir. Kendi evini kendi yapana kredi ve 
yardım lâfta kalmıştır. Kiraların âdil ölçüler 
içinde düzenlenmesi üzerinden bugüne kadar 4 
yıl geçmiştir. Bu derde parmak basılaınamıştır. 
Peki bu Hükümet ne yapmıştır? Ancak kendisi
ni gelecek bir seçimde yine icra mevkiinde tuta
bilecek tedbirleri almakla vakit geçirmiş ve ba
kanlarını bu nevi kanun tasarılarının' arkasına 
takarak geçici komisyonlar kurdurup yıldırım 
suretiyle kanunlar çıkartmakla vaktini geçirmiş
tir ve geçirmektedir. Şimdi olduğu gibi. Hükü
metin bir mesken politikası olmadığı anlaşılmış
tır. Hükümetin bir mesken politikası olmadığı 
Bakanlık bütçesinin tetkikinden anlaşılıyor. Bu 
hizmetler için 1964 bütçesiyle 35 milyon lira ay
rılmış olmasına rağmen 1965 te 20 milyon liraya 
indirmiştir. Hükümet bu paralarla bu işlerin ya
pı lamlyacağmı elbette bilmektedir. İsabetli ve 
samimî bir yol seçmiş, ancak yapabileceği işleri 
programında saysaydı daha isabetli ve samimî 
bir yol seçmiş olurdu. Şimdi vaatlerini yapama
mış bir Hükümet durumuna düşmüştür. Plânda 
umum yatırım faaliyetinin ancak yüzde 20 si 
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mesken yatırımına ayrılmıştır. Yekûn iki milyar 
lirayı aşmaktadır. Fakat bu miktarda Devlet 
Plânlama Teşkilâtı tarafından verilmemektedir. 

Devlet sektörünün mesken faaliyetine iştira
kine gelince, bu Almanya'da yüzde 50, İtalya'da 
yüzde 45, Fransa'da yüzde 91, Çekoslovakya'da 
yüzde yüzdür. Türkiye'de bu nisbet yüzde 9 nis-
betindedir. 

Muhterem arkadaşlar köy meskenleri bakı
mından da Hükümetin bir adım atamadığı gö
rülmektedir. Köy evleri yılların yükünü çeke 
çeke takatleri kal inanıştır. Tamire veya yeniden 
yapılmaya muhtaçtır. Köylerde kendi evini ken
di yapana yardım faaliyetleri için bütçeye para 
konulmamıştır. 4 yıldan beri hiçbir köyde mes
ken, yapını faaliyeti göstermemiş ol.au Hükü
met Başkanının tazeden biz köylüyü kalkın
dıracağız dernek, bir propaJganda olarak tas-
vibedilebilir Muhterem arkdaşlar köyde, ve 
şehirde* tatbik e'l'ilecek bir sosyal standartlı 
mesken tipi henüz belli edilmemiştir. Buna 
şiddetle ihtiyacolduğu izahtan varestedir. Ba
kıyorum yine Senato 'boşaldı. 

BAŞKAN' — Parti kavgası olmayınca öyle 
olııı*. 

A. P. (ÜUFPIT ADİNA OSMAN ALİHOOAOİL 
(Devamla) — Sayın Başkan bütçe müzakere
leri 'haşladığı günden beri, böyle devam et
mektedir. Ve maalesef Senato için üzücü 'bir 
keyfiyettir. 

BAŞKAN — İşte ıbeııde onu arz ediyorum. 

A. P. (IRUPU ADINA OSMAN ALİHOCAGİL 
(Devamla) — Ama 'bu tebliğ edilmelidir. Na

sıl ki, siyasi mesele bir partinin veyalratta 
falan, grııpun, filân grupuıı menfaati mevzuu-
bahistir, herkes buradadır. Efendim memle
ketin dört gözle 'beklediği bütçe müzakere 
edilirken hiçbir kimse yoktur. Üzücü bir key
fiyet, 

Aziz arkadaşlar şelıir ve kasabalarımızın 
'başlıca mühim problemlerinden biri halinde 
bir vakıa olarak karşımızda duran gecekondu 
porblemlerinden de bahsetmek isabetli olacak
tır. 

Gecekondularla bunlarda yaşıyan vatan
daşların acıklı halini sizlere tasvir edecek 
değiliz. Her türlü medeni, ısilı'hi v<e teknik im
kânlardan yoksun gecekondularda yaşıyan 
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insanların birgüu sosyal, sağlık, ekonomik 
ve aldaki 'bakımdan daha da 'bariz olarak ken
dilerini hissettireceklerini göz önünde tutan 
partimiz bu dâvaya büyük önem vermektedir. 

Yukarda arz 'ettiğim birinci, ikinci ve 
üçüncü Hükümet programlarında : Gecekon

dular dâvasına Devletin kılavuz olacağı, ge
cekonduların ıslalhı ^gecekonduyu doğuran 
köyden şehre olan alanın ortaya çıkardığı me
seleler üzerine eğilin eceyi vait ve millete du
yurulmuştu. 

Hemen ar<5 edelim ki, mesken politikasııım 
ayrılmaz bir parçası olan bu problemi de Hü
kümet yalnız kâğıtlara yazmış ve öğlece kat
lamıştı v. Şimdi sorarız : 

1. Gecekondular dâvasına Devlet kılavuz 
olmuş mudur! 

2. Gecekondulardan içinde oturulanı ı-
yanılar ıslâh edilmiş midir? 

3. Gecekonduyu doğuran köyden şelhire 
olan akın üzerinde tedbirler alınmış mıdır! 

Üzülerek arz edelim ki, 'bunlara evebten 
ziyade hayır demek mecburiyetindeyiz. Vazi
fesi Ihitama ermek üzere olan Hükümet size 
ve bizlere 'bellibaşll bir hizmet gösterecek 
durumda değildir. 

Ankara'da nüfusun % 45 i, İstanbul'da % 
25 i, İzmir'de % 18 i, gecekondularda yaşamak
tadır. Kendi kaderleri ile başbaşa ve küskün 
bir vaziyette bulunuyorlar. Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında gecekonduların durumu şöyledir : 

Ortadan kaldırılacak gecekondu sayısı 
1963 te 3 600, 1964 te 3 ı600, 1965, 1966 ve 1967 
de yine 3 600 olmak üzere cem'an 18 bin ge
cekondu ortadan kaldırılacaktır. Demek olu
yor ki, 1963 ve 1964 uygulama plânları ile ve 
bakanlığın bütçesine konulan tahsisatla 7 200 
gecekondunun ortadan kaldırılmış olması ge
rekir. Yine Be^ Yıllık Kalkınma Plânında 
yeniden gecekondu yapılmasını önlemek için 
1963 te 10 bin, 1964 te 13 bin, 1965 te 16 bin, 
1966 da 19 bin, 1967 de 22 bin ki, cem'an beş yıl 
içinde 80 bin birim konut yapılıp bitirilmiş 
olacaktır. Beş yılın iki yılı 1963 ve 1964 yılma 
isabet eden konut sayısı 23 bindir. Bu 23 bin ko
nutun bu gaye ile yapılamadığı anlaşılmıştır. 
Şimdi size sorarım arkadaşlar, Hükümet plânı 
tatbik edebilmiş midir? Bidayetten beri biz, plâ
nın realitelere, memleket gerçeklerine uygun ola
rak yapılmasını savunduğumuzun sebebi budur, j 
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Şimdi ne oldu ilim adamları plânı yaptılar, Hü
kümet de bunları programına geçirdi ve fakat ne
tice alınamadı. Evdeki pazar çarşıya uymadı. Yıl
lık uygulamalar realize edilemedi. Beş Yıllık 
Plânda tedbir olarak yapılmış olan gecekondula
rın iyileştirilmesi, yeniden gecekondu yapımının 
önlenmesi, gecekonduların kaldırılması, gecekon
du yapımını önlemek için sosyal mesken yapımı 
gibi tavsiyeler yer bulmaktadır. Beş Yıllık Plân
da gecekondular için yapılacak yatırım yıllara gö
re: Araştırma, kamu tesisleri yapım, teknik ve 
malzeme yardımı, arsa sağlama ve kendi evini 
kendi yapana yardım, voliyle gecekondu yapımı 
işlerine ve hizmetlerine sarf edilmek üzere 1963 
te 103 milyon 759 bin, 1964 te 127 milyon 359 
bin, 1965 te 145 milyon 359 bin, 1966 da 166 mil
yon 359 bin ve 1967 de 181 milyon 359 bin liralık 
yatırım yapılması öngörülmüştür. Acaba 1963 ve 
1964 yıllarına aidolan 231 milyon 118 bin liralık 
yatırım yapılmış mıdır? Zannetmiyorum, yapılma
mıştır. Sebebini arz edeyim. Hükümetin bu işler 
için bütçeye koyduğu tahsisat geçen sene 35 mil
yon lira iken bu sene 20 milyondur. Bilmiyorum 
ki, Muhterem Heyetinizde bir şüphe kaldı mı? 

Görülüyor ki, Hükümet programları plânda 
derpiş edilen işlerin yapılmasına asla müsait de
ğildir. Hükümet gelip demeliydi ki, plânda şu 
kadar iş öngörülmüş ama ben ancak şu kadarını 
yapabilirim. Fakat bunu demedi, diyemedi. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil, bir dakikanız var. 

ADALET PARTİSİ GRÜPU ADINA OS
MAN ALÎHOCAGİL (Devamla) — Peki efen
dim bitiyor. 

Diyoruz ki, plânı halka anlatmalıyız, tanıtma
lıyız. Meselâ 5 Yıllık Plânda, 1963 ve 1964 yılla
rında 7 200 gecekondunun ortadan kaldırılacağı
na meselâ gecekondu sakinlerini biliyorsunuz. Be
nim anladığım şey; plânda ve programda böyle 
denmiş olmasına ve böyle vadedilmiş olmasına 
rağmen, neden bu 7 200 gecekondunun ortadan 
kaldırılmadığıdır. O halde vatandaşa anlatılacak 
şey; malî takatimizdir. Bu da Hükümet program
larının gerçekçi ve samimî olmasiyle mümkündür. 
Halbuki şimdi yaratılan hava şu: Toplum kalkın
ması yapıyoruz. Plânlı devreye girdik, faraza 
5 Yıllık Plânda 300 000 gecekondudan 80 000 ge
cekondunun ortadan kaldırılması vadedilmiştir ve 
behemehal kaldırılacaktır. Bundan dönülmiyecek-
tir. Bu da kaldırılmıştır, gibi propaganda. 
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Hükümet bunları bir tarafa bırakır, yok şu, 

plânın karşısında, yok bu plânın lehinde deyip za
man kaybediyor. Yanılıp tatbik edilebilen, mem
leket gerçeklerine uygun bir plâna kim taraftar 
olmaz arkadaşlar? Âdeta biribirimizi suçlamak 
için plânı vesile etmek temayülü vardır. Bir gün 
5 Yıllık Plânda sayılan ve vadedilen işlerin ya
pıldığını gördüğümüz zaman siz de, biz de bah
tiyar oluruz. 

Gecekonduların haritalarının yapılması, ihti
yaç durumlarının tesbiti, hiç oturulamıyacak du
rum la olanların ayrılması, en çok ihtiyaç içinde 
olanlara belediye hizmetlerinin ulaştırılması, hiç 
oturulamıyacak durumda olanların yerine konut 
yapıldıktan sonra yıktırılması, iyileştirilecek du
rumda olanlara kredi ve malzeme yardımı yapıl
ması, yeniden gecekondu yapımının önlenmesi, 
büyük şehirlere göçleri iş imkânlarına göre olma
sı ve bunların tedbirlerinin alınması, ucuz arsa 
üzerine ucuz halk konutlarının yapılması ve ucuz 
kira ve nihayet sosyal mesken yapımı gecekondu 
dâvasını halledecektir. 

Gecekonduların ıslahı, tasfiyesi ve önlenmesi 
hakkındaki kamın teklifinin bir an önce çıkarıl
ması gereklidir. 

Konut probleminin halli için de, her bölgeye 
mahsus ucuz maliyetli standart halk konutları 
tiplerini hazırlamak için çalışmalar yapılmalı ve 
krediler bu konutlara açılmalıdır. Lüks konut 
yapımına krediye azaltmak ve icabında vergi du
rumlarını gözden geçirmek kooperatifler halinde 
halk tipi konut yapacaklara kredi önceliği tanın
mak gibi Devlet Plânlama Teşkilâtının kabul et
tiği tedbirler muvafık olur. 

Arsa Ofisi kurulması hakkındaki kanun tek
lifinin çıkarılmasının temini yerinde olur. Bütçe 
Komisyonunda verilen izahata göre tüzel kişiliği 
ve döner sermayeyi haiz «Arsa Ofisi Umum Mü
dürlüğü» olarak kurulacaktır. Bu Ofisin, arsa 
fiyatlarının artmasını önlemesi, arsa tanzim alış 
ve satışları yapması, Hazineye, özel idareye ait 
arsaları devralarak konut yapım hizmetinde kul
lanması, mülkiyetindeki arsalara halk tipi konut 
yapmak üzere çeşitli şerait altında vermesi, bele
diyelerin ellerindeki arsaları öncelikle halk tipi 
konut yapacaklara şartlı satış yapmaları, gibi va
zifeler göreceği anlaşılmakla faydalı olacağına biz 
de inanmaktayız. 

Kurulması kararlaştırılan «Yapı Araştırmala
rı Enstitüsünün» Türkiye Bilimsel ve Teknik 
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Araştırma Kurumu ile iş birliğinde bulunacağı 
ifade edilmiştir. 

Yapı malzemesi müstahsıllar birliği kanun ta
sarısı üzerindeki çalışmaların çabuk neticelendiril
mesi yerinde olur. Yapı malzemesi endüstrisi ve 
ticareti mevzuunda yapı malzemesi ihtiyacını kar
şılamak için işletmeler kurulması, sanayicileri ikaz 
ve teknik bilgilerle teçhiz etmek, malzeme piyasa
sı hareketlerinin takibi gibi çalışmaların bir an 
evvel tatbikata konulması lâzımdır. 

Bölgesel malzeme incelemelerine ve neticenin 
teşkiline ihtiyaç açıktır. Buralarda yapılacak ko
nutlarda kullanılan malzeme ve elemanların ve 
kaynaklarının bilinmesinde acale edilmelidir. 

Yapı taşları, sıva ve duvar harçları tuğla, al 
çı, kerpiç, kiremit, kişiri, parke etütlerinin böl
gelere ve şehirlere göre standartlarının tesbitine 
şiddetle ihtiyaç vardır. Bunların bitirilmesini te
menni etmekteyiz. 

Tabiî âfetlere karşı alınacak tedbirler için 
bütçeye bu sene 19 milyon 3G0 bin lira tahsisat 
konmuştur. Geçen sene 32 milyon lira tahsisat 
konulmuştu. Geçen seneye nazaran bu miktar bir 
hayli noksan bulunmaktadır. Yurdumuzda tabiî 
âfetler pek çok vâki olmaktadır. Onun için bu 
para yeterli değildir. Bu hizmetler görülürken bil
hassa ehemmiyet verilmesi lâzımdır. Bunu bekle
mekteyiz. Bütçe raporundan anlaşıldığına göre, 
50 il dâhilinde bulunan 7 ilçe ve 190 köyde âfet 
bölgeleri için yapılması gerekli 7 708 konuttan 
1 500 kadar konutun insaası 25 . 12 . 1963 tarihi 
itibariyle ancak tamamlanabil m' ştir. Bursa ve 
Balıkesir'de vukua gelen depremde 5 137 binanın 
hasar gördüğü veya yıkıldığı, 3 831 binanın ise 
hafif zarar gördüğü ve bunlar iein 35 milyon li
raya ihtiyaç duyulduğu beyan edildiğine göre va
ziyetin ağırlığı ve bu dairenin ifade ettiği hizme
tin büyüklüğü kendiliğinden anlaşılır. Fakat ma
lî imkânlar sağlanmazsa, kendinden beklenen hiz
metleri veremez. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonunun 
müzakeresi sırasında orada müşahede ettik, imar 
ve İskân Bakanlığında çalışan arkadaşların hepsi
ni kendi meselelerine bihakkın vâkıf olduklarını 
gördük. Eğer becerikli bir iktidar iş başında olur
sa memleket hizmetlerinde çok büyük muvaffaki
yetler sağlıyacaklarma kaani bulunmaktayız. He
pinizi saygılarımla selâmlarım. (Sağdan, alkış
lar), 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sabit Ko-

cabeyoğlu, buyurun. 

CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU 
ADINA SABİT KOCABEYOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım, İmar ve 
İskân Bakanlığının muhterem erkânı: 

İmar ve İskân Bakanlığının 1965 malî yılı 
bütçesi üzerindeki görüşlerimi C. H. P. Senato 
Grupu adına arz ve izah eyliyeceğim: 

Memleketimizin kalkınma hareketlerine muva
zi ve plânlı devirlerin getirdiği metodik çalışma
lara uygun olarak şehir, kasaba ve köylerimizin 
kalkınması imar ve ihyası, memleket gerçeklerine 
uygun mesken politikasının tesbiti, yapı malzeme
si tedariki imkânlarının aranması, mesken ihtiya
cının en müsait şartlarla karşılanması ve nüfus 
akınlarının rasyonel bir tarzda yerleştirilmesi 
maksadiyle kurulmuş olan Bakanlığın, kendi iç 
bünyesindeki teşkilâtı ile ve bütçe imkânları nisbe-
tinde bu vazifeyi görmeye uğraşmakta olduğu ve 
bu çapta mütalâa edildiği takdirde vazifesini ba
şarmış olduğu görülmektedir. 

Geçen yıllarda da arz ettiğim veçhile Bakan
lık bu işleri görürken belki de kendi iktidarı dı
şında olsa dahi bir Hükümet meselesi olarak bâzı 
cesaretli hamleler göstermesi icabetmektedir. 

Âfetler meselesi : 
Allah korusun bu türlü tabiî âfetler vukubu-

lunca maddi,yardım; gerek Bakanlık bütçesinden 
ve gerek âfetin derecesine göre yurt ölçüsünde 
hattâ sınırlar dışı insani yardımlarla teskin edil
meye uğraşılmaktadır. 

Benim Bakanlıktan istediğim tedricen dahi ol
sa yapabileceği ve yahut şimdiden üzerine eğilip 
yapmaya azmetmeğe başlıyacağı işlerdir. Bunları 
geçen senelerde arz ettim, Bakanlıktan bu işlerin 
ele alındığı ve yapılmaya başlandığı bildirildi 
memnun oldum. Eğer Bakanlık bunların yapılma
sında isabet yoktur de?e idi, ben de tereddüde dü
şüp üzerinde tekrar eğilmeye koyulacak idim. 

O halde Bakanlık geçen senelerde arz etmiş 
olduğum hususatı benimsemiştir. Şimdi sırasiyle 
mâruzâtta bulunacağım. 

1. Yeni pilot bölge çalışmalarına başlanmış 
mıdır ve evvelce tesbit edilen pilot bölge çalışma
larından müspet sonuçlar alınmış mıdır? 

2. Şehir, kasaba ve köylerin imar haritaları 
yapılmakta mıdır? Bu iş çok mühimdir. Eğer bu 
haritalar yapılmış olsa emin olunuz ki, vatandaş 
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kendi binasını plâna uydurarak yapar ve gecekon
du yapmaz!.. Her şehrin imarını aynı teknik an
layışa ve şehircilik düşüncelerine göre hazırlamak 
icabeder kanaatindeyim. Bir vatandaş imar ruh
satı almak isteyince kanunen mümkün olan bü
tün kolaylığı görmeli ve işi süratle intacedilmeli-
dir. Aksi takdirde bir, iki inşaat mevsimi geçer 
ve o kadar gerileme olur. Onun için bu imar 
müdürlüklerini Bakanlığın emrine verip ilme ve 
ihtisasa hürmet göstererek tatbikatına geçsek her 
halde bu mahzurlar önlenir kanaatindeyim. 

3. İnşaat polisinin ihdası üzerinde de durul
ması icabettiğini arz etmiş idim. Bakanlık bu tek
lifimi yerinde bulup üzerinde çalışılmakta oldu
ğunu bildirdi. Temenni ederim ki, bu çalışmalar 
müspet sonuçlar vermiş olsun. 

4. Yapı malzemesi standartları; Türk Stan
dartları Enstitüsü ile hem ahenk olarak çalışıla
cağı izahtan varestedir. Geçen sene memnuniyet
le müşahede etmiş olduğum bir hususu da arz eyli-
yeyim ki, Bakanlık bundan da istifade edebilir. 
Bolu vilâyetinde bir Sümerlit Fabrikası var. Bu
rasını gidip gördüm, 40 milyon lira sarfı ile ya
pılmış ve imalâtı mükemmeldir; sosyal mesken 
yapmakta bu sümerlitleri iç bölmeler ve hattâ 
lanbiri ve sair hususatta kullanmak mümkündür. 
Emsalinden çok üstün vasıftadır. O fabrikada ça
lışan arkadaşlar da takdire şayan bir mesai ver
mektedirler. Şevk ile benimsiyerek çalışıyorlar, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de ilk defa Köy Bakanlığı namı altın

da bir Bakanlık kurulmuştur. Köylerimizin kal
kınması amacı ile köy işlerini muhtelif yönleri ile 
ele alan bu Bakanlığın şüphesiz köylerimizin 
imar ve ihyası hareketleriyle de meşgul olacağı 
muhakkaktır. 

Bu iş ile uzaktan yakından İmar ve İskân Ba
kanlığı da şüphesiz alâkadar olacaktır. Şu hal 
ve vaziyete göre İmar ve İskân Bakanlığını da il
gilendiren bu konuda tatbiki mümkün olacak bâ
zı hususatı arzeyliyeceğim. • 

Her köyün; haritası yapılabilecek vasıfta ha
va fotoğraflarının çekilmesi, kıymetlendirme 
ve büro çalışmalariyle Köy Kanununa göre kro
kilerinin yapılması Harita Umum Müdürlüğü ile 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlükleri tarafın
dan koordine bir şekilde çalışılarak ve Bakanlıkça 
da bu haritalar tasdik edilerek bu işi başaracak
larını zannediyorum. Bu işi İmar ve İskân Ba-
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kanlığı, Millî Savunma, Devlet Bakanlığı koor- j 
dinasyonu ile sağlıyabilirler. 

Bu takdirde her köy böyle bir krokiye sahibo-
hır. Ve istikbalde köyde yapaeağı imar hareketle- i 
rinin neden ibaret ola.cağmı da bilir. Bu işin bir j 
an evvel halledilebilmesi için üzerinde durdum. I 
Ve mütehassıslarından bilgiler aldım. Edindiğim 
kanaate göre âzami 4 senede 35 bin köyün bütün j 
krokilerinin temin edilmiş olabileceğini söyledi- j 
ler. | 

Bu işin ne faydası olacak? Diye belki de batı- j 
ra bir sual gelebilir... J 

Köylülerimiz, plân ve programın ne olduğunu j 
ve istikbalde ne yapacağını, işin ne olabileceğini; 1 
gözleriyle görür ve inanır... İnanınca da bu işte j 
muvaffak olurlar. Dünyada insanoğlunun inan- j 
diktan sonra başaramıyacağı her hangi bir iş ta
savvur edilemez. j 

Gecekondu meselesini geçen senelerde arz et- ] 
miş idim. Bakanlıkça o yola gidilmekte olduğu- j 
tıu görerek memnun oldum. Yani ıslah, tasfiye j 
için halk konutları, nüve konutlar için arsalar ! 
alınması, evini yapana yardım, şeklinde halka 
önder olarak memleketin imar ve ihyası yoluna 
gitmek. 

Şehirleşmenin mesuliyetini ve yükünü ayarlı- j 
yabilmek, zirai karekterden endüstriyel karekte- i 
re geçişteki düzensizliklerin çözüm yollarını göste- J 
rebilmek için, bölge kaynaklarından devamlı ve j 
rasyonel'bir şekilde kullanılmasını belirtmek ve j 
sektör faaliyetleri arasındaki koordinasyonu te
mine yararlı olmak amacı ile bölge plânlama ea- j 
lışmalariyle köy, kasaba ve şehir imar plânlarının 
tanzimi ve memleket realitelerine uygun olan böl
ge plânlama çalışmalarının ışığı altında faaliyet
te bulunmak icabeder. Birinci Beş Yıllık Kalkın- j 
ma Plânında derpiş edildiği veçhile imar ve tskân j 
Bakanlığı yatırım yapan bütün dairelerle koordi- | 
nasyon halinde proje kontrolü, bina ihtiyacı pro
gramlarının hazırlanması yapı malzemesinin stan-
dardizasyonu ve maliyetlerinin düşürülmesi işle- | 
rinde rantabiliteyi sağlıyacak şekilde ve yukarıda j 
arz eylediğimiz gibi koordinasyon halinde kalkın
maya devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığın; gecekonduların ıslahı, araştırma, 

etüd, değerlendirme alt ve üst yapı tesislerinin 
inşasına girişmiş olduğunu ve işlerin bir kısmı- I 
ınn tamamlandığını bir kısmının da ikmal edil- j 
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mek üzere bulunduğunu, önleme bölgesi olarak 
tesbit edilen mmtakalarda nüve konut inşası ça
lışmalarına girişildiğini, evini yapana yardım me
todunun uygulanmasına geçildiğini, müspet so
nuçlar alındığını, uygulamaya 1965 yılında da de
vam olunmak üzere lüzumlu projelerin hazırlan
dığını; memnuniyetle görmüş bulunuyoruz. 

Yurdun mesken politikasının tesbiti çalış
malarına hız verildiği konu ve standartlarının 
tesbit ve ilân olunduğu, konut tasarısının 
hazırlanarak Meclis gündemine kadar gönde
rildiği, özel sektör konut yatırımlarının lüks 
konuttan halk tipi konuta kaymasını sağlıya
cak bâzı mevzuat değişiklikleri yapıldığı ve ça
lışmalara devam olunduğunu, arsa konusu
nun bir sipekülâsyon metaı olmasının önlen
mesi için sanayi mıntakaları arsalarının teshi
line gidildiğini, arsa ofisi kurulması hakkında 
bir kanun tasarısı hazırlanarak bakanlıkların 
mütalâasına sunulduğunu Türkiye Emlâk Kre
di Bankası Anonim Ortaklığı eliyle mevzuatta 
bâzı değişiklikler de yapılarak, mevcut im
kânla daha çok sayıda konut inşasını sağlıya
cak tedbirler alınmaya yönelinmiş olduğunu, 
ikraz, fon, hibe tahsisleri yapılarak köy özel 
idare belediyelerin kamu hizmetlerinin yürü
tülmesine İller Bankam eliyle devanı olundu
ğunu İller Bankası kârlarından, mevcut ni
zam içerisinde, ayrılan (»deneklerle köylerde 
turistik ehemmiyeti haiz tesisler inşasına yar
dım edildiği görülmüştür. 5 yıllık icra progra
mının tatbikatı Bakanlık Kuruluş Kanununda 
(plânlama, araştırma, uygulama, denetleme) 
gibi esaslara göre tanzim edilerek yapılmalı
dır. Plânın Bakanlığa tahmil ettiği işlerde di
ğer kamu kııruluşlariyle, irtibatı çok olduğun
dan gerek Turizm ve Tanıtma ve gerekse diğer 
bakanlıklarla sıkı ve ahenkli bir koordinas
yon temin ve tesisi ile Türkiye'de şehirleşme; 
küçük sanayi faaliyetleri siteleşmesi, turistik 
önemi olan bölgelerin acele tesbit ve ilânı ve 
halk ile birlikte geniş ölçüde bu işe levessül 
edilmesi lâzımdır. 

İller Bankası : 
Mahallî idarelerin çeşitli ihtiyaçlarına ce

vap veren ve kaynaklarını kanun ve tüzüğüne 
göre yapılan ikrazlar ile belediyelerin % 20 iş
tirak paylarından temin eden bu bankada 193.1 
senesinden beri azim ve irade ile çalışmış tak-
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dire lâyık bir millî müessesemizdir. Bu ban
kanın 1965 yılı yatırım programının finans
manını temin etmek üzere halen T. B. M. Al. de 
bulunan 4759 sayılı- İller Bankası Kanununun 
2 ne i maddesinin tadili hakkındaki tasarının 
kanunlaşması ve Devlet Yatırım Bankasından 
miktarı kâfi kredi temini. Belediye Gelirleri 
Kanununun biran evvel çıkarılması suretiyle 
Bankanın istenilen şekilde çalışabilmesi temin 
edilmiş olacaktır. Arz etmiş olduğum hıısusat-
tan gayrı 1965 yılı yatırım programında bulu
nan tesislerin 1955 yılı harcamalarım karşıla
mak üzere İmar ve İskân Bakanlığı emrinde 
bulunan 91 milyon liranın tahsisi gerekmekte
dir. Ayrıca fon yönetmeliğinin tadili suretiy
le gelecek yılların fon gelirlerini karşılık gös
tererek fazla tahsis cihetine gidilmesi geçmiş 
yıllardaki gibi bu şekil tatbikat dolayısiyle bir 
hayli borç teraküm etmiştir. Bu borçların, or
tadan kaldırılması suretiyle bankanın çalışma 
imkânlarının temini bir zaruret halini almış
tır kanaatindeyim. 

Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası : 
Banka yüklenmiş olduğu bu vazifeyi yap

mak arzu ve çabası içerisinde kıvranmaktadır. 
Ancak İller Bankasının duyduğu ihtiyacı bu 
bankada da görmemekteyiz. 

Bu millî müessesenin de arzu edilen mem
leket hizmetlerini rasyonel bir şekilde ifası için 
sermaye tezyidi tasarısının biran evvel intacı, 
bankanın belediyelerden alacağı olan paraların 
derhal tahsili yoluna gidilmesi, bankanın bu 
yolda çalışma imkânlarının temin edilmesi su
retiyle bu işlerdeki banka sermayesinin serbest 
bırakılması bankaca inşa edilen toplu mesken
lerin, toplu mesken ihtiyacı bulunan müesse
selere satılması suretiyle bankanın bu işlerden 
kurtarılması, banka tahvillerinin satılması 
tedbirlerinin ihdası, resmî daire ve müessese
ler mevduatının, mevcut nizamı zedelenme
mek kaydiyle bankaya yatırılması, bankanın 
Merkez Bankası nezdindeki, tahvil mukabili 
avans kredisi limitinin tezyidi imkânlarının 
aranması suretiyle bu millî müesseseyi de ken
di öz kaynakları ile başbaşa bırakıp usulleri 
hâkim kılıp işliyebilir ve plân gereğince yük
lenmiş olduğuna kaani bulunmaktayım. 

Aziz arkadaşlarım; üçüncü defa arz ediyo
rum. Emekli Sandığı vasıtasiyle memur ma

aşlarından r/c 10 - 15 kesilmek suretiyle her 
memuru emekli olduğu gün bir mesken sahibi 
yapmak mümkündür. Allah kısmet ederse ge
lecek sene de söyliyecek ve bu işin tahakkuku 
için uğraşacağım. 

İmar ve İskân Bakanlığının vazifelerini 
kolaylıkla yapabilmesi ve vatandaşa daha çok 
yardımcı olabilmesi için geçen senelerde yapmış 
olduğum tavsiyeleri tekrar edeceğim; her hal
de faydalı olacağı kanaatiyle bu türlü düşün
celerimi hüsnü telâkki edecekleri kanısında
yım. 

1. Bölge plânlı kalkınmasının bütün mem
leket sathına hiçolmaz ise, parselasyon işle
rinin ikmali şeklinde teşmilini, 

2. Şehirlerde lüzumsuz dağılmaları önli-
yerek belde hizmetlerinin ağırlaşmasına mâni 
olmak, yani şehiri toplu mütalâa etmek; 

o. İmar müdürlükleri kadrolarının geniş
letilip vatandaşın tek daireden ruhsat alması 
imkânının sağlanması, yani vatandaş kapı ka
pı dolaşıp en sonunda yanlış aplikasyon yapıl
mış vaziyete düşürülmcmesi; 

4. İmar Kanunu ve Talimatnamesinin ıs
lahı ; 

5. Ehliyetli ve bilgili bir inşaat polisinin 
teşkili; 

6. Şehircilik sondajının nasıl yapılabilece
ğinin alâkadarlara kurs açılarak öğretilmesi; 

7. Lüks inşaata kredi verilmemesi. (Haki
katen şimdi lüks inşaata kredi verilmediğini 
görerek memnun olduk). 

8. Köy ünitelerinin kasaba civarında nu
mune olarak tesisi, .yani mesken yapmak de
ğil, mesken yapılmasını kolaylaştırmak için 
tedbirler alınması lüzumuna inanmaktayız. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerime nihayet ve
rirken, İmar ve İskân Bakanlığının çalışkan 
erkânına başarılar dilci' bütçenin memleketimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder 
cümlenizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ TOPLULUĞU 
ADINA MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — 
Yeni Türkiye Partisi Senato Topluluğu olarak 
İskân Genel Müdürlüğünün Köy İşlerine bağ
lanması sebebiyle İmar ve İskân ve Köy İşleri 
Bakanlığının ve 1965 yılı bütçesi üzerinde gö
rüş ve düşüncelerimizi arz etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. 
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îmar ve Köy İşleri Bakanlığının kuruluş 

gayesi gördüğü ve göreceği hizmetler bakı
mından mevcut bakanlıklararasmda ayrı bir 
mevkie sahiptir. 

Yurdumuz her bakımdan çok zengin kay
naklara malik olduğu fakat bugüne kadar ge
rektiği ölçüde değerlendirilmesine imkân bu
lamadığı da bir gerçektir. Bu sebepledir ki 
birçok köy ve kasabalarımız hattâ şehirlerimiz 
yol, su, elektrik, kanalizasyondan, mesken ola
rak kullanılan binaların çoğu da sıhhi şartlar
dan tamamen yoksundur. Bu gerçeği konuş
mamızın başında ifade etmekten maksat plân
lı kalkınma devrinde, bu bakanlıkların yatı
rımlarına öncelik tanımak maksadına matuf 
bulunmaktadır. Gerçek bu olduğuna göre, 
3 ncü İnönü Hükümetinin programında yer 
alan İmar ve İskân Bakanlığına verilecek de
ğer programda yer aldığı halde, konulan tah
sisat, bölüm ve fasıllarda artış değil, yapılan 
kısıntılarla tezat teşkil etmektedir. 

Yeni Türkiye Partisi Senato Topluluğu ola
rak gördüğü hizmet bakımından A dan Z ye 
kadar bütün âmme hizmetlerini ifa eden dola-
yisiyle bütün vatandaşları yakından ilgilendi- ı 
ren bu bakanlıkların çalışmalarına gerçeğe uy
gun bir istikamet verilmelidir. Bugün için 
bakanlığın çalışmalarını köstekliyen mevzuat 
ve kanunlar üzerinde çalışıldığını raporda ifade 
etmek bir mâna ifade etmez. Matlubolan bun
ları gerçekleştirmek ve kadit duruma düşür
memektir. 

Muhterem arkadaşlar doğumun kontrolüne 
ait kanun meriyete girse dahi, gelecekteki nü
fus artışı da hesaba katılmak şartiyle hizmetin 
normal olarak ifasında ne kadar paraya, zama
na ihtiyacolduğu kesin olarak bilinmelidir. Ele
mandan, ihtiyaca cevap verecek kanun ve mev
zuatlardan yeteri tahsisattan yoksun bir ba
kanlığın ihtiyaçlara cevap vereceğini düşün
mek en hafif tâbiri ile safdillik olur. 

Muhterem arkadaşlar. 
Teşkilât Kanunundaki sıraya da sadık kalmak 

şartiyle, Bakanlığın bünyesinde mevcut genel 
müdürlük ve daire reislikleri hakkındaki gö
rüş ve düşüncelemizi sıra ile arz etmeye çalı
şacağız. 

Plânlama ve İmar Gonel Müdürlüğü, bu ge
nel müdürlüğün görevleri arasında mütalâa | 
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edilen şehir, kasaba ve köylerin imar plânla
rını hazırlamak uygulamak konusundaki çalış
maları yetersiz görmekteyiz. Plânlamaya da
yalı bir kalkınmayı gerektiren bir devreye gi
rildiği bir zamanda 1 044 belediye teşkilâtı 
olan yurdumuzda 1G4 beldenin henüz şehir ha
ritasının ele alınmadığı, yapılanların ise nok
san ve bugünkü şehirlere doğru vukubulan nü-
fuslaşmaya göre ihtiyaca cevap vermekten çok 
uzaktadır. Bu gerçekler karşısında bâzı şehir 
ve kasabalarımıza ne resmî ne de hususi sek
tör tarafından yatırım yapılamamaktadır. 

Şu hususu gayet açık bir şekilde yüksek 
huzurlarınızda belirtmek isteriz ki yatırımların 
yapılmamasını genel müdürlüğün çalışmaların
daki yetersizlik, tahsisatların kifayetsizliği 
de malzemelerin noksanlığında son olarak il
gili müesseseler arasında koordine bir çalışma 
yapılmamasında aramak lâzımdır. 

Bu arada şu temenniyi ifadede topluluk ola
rak fayda mülâhaza etmekteyiz. Belediye hiz
metlerini kolaylaştırmak, arsaları değerlen
dirmek amaciyle şehir ve kasabaların imar plâ
nı yapılırken bu hususlar dikkate alınmalıdır. 

Birkaç cümle ile de köylerimizin bugünkü 
mesken durumlarına değinmek isteriz. Köyle
rimizin mesken durumlarını tek bir cümle ile 
ifade etmek gerekirse çok fecidir. Feci oldu
ğu kadar da acıdır. Fecaat ve aeıırn derece
sini ancak köy hayatını yaşıyanlar ve halen 
onlarla yakından teması olanlar bilirler. Köy
lerimizin mesken durumlarına plânda şöyle yer 
verilmektedir. (Köyler için belirtilen taleple
re bir karşılık aramak zorundayız. Bu bakım
dan köy meskenleri dairesinin ancak tek yön
lü araştırmalara dayanan uzun vadeli bir 
program içinde çözümlenebilir.) Bu görüşün 
taşıdığı mâna gün ış/ğı gibi meydandadır. 
Milletin efendisi olarak ilân edilen ve zaman 
zaman dilimizden düşürmediğimiz köylü, belli 
olmıyan bir süre daha kendi kaderine bu ifa
de ile terk edilmiştir. O kadar ki köye giden, 
sofrasında oturan, yatağında yatan, onların 
dertleri ile hemderdolan bir bakanı ve bakan
lığı dahi bu zümreye çok görenler olmuştur. 
Feza asrında dünya milletleri yıldızlar üzerin
de iskân yarışma giriştikleri bir zamanda biz
de birçok bölgelerde özellikle Doğu ve Güney -
Doğu Anadolu bölgesinde büyük bir kısım va-
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tandaş - bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde 
şahsi görüşlerini açıklarken de bir nebze ifa
de etmiştim - henüz tabiat kuvvetlerinin yar
dımı ile maydana getirilen yerler halen köy
lü vatandaşlar tarafından mesken olarak kul
lanılmaktadır. Bunun en tipik misali Milli
yet ve Cumhuriyet gazetelerinin sütunlarında. 
bu gazetelerin kıymetli yazarlarından Nccmi 
Onur, Fikret Oy tam'm imzaları ile mezarlar
da yaşıyanlar başlığı altında Şikâftan'a ait 
yayınlanan röportajlarla kaderin çizgisi baş
lığı altında Tunceli'ne ait çıkan bir seri yazıda 
görmek mümkündür. Röportajda yer alan 
insanların yaşayışları 20 nei medeniyet asrı
mızın yüz karasıdır. Bu gerçekler üzerinde 
eğilmek lâzımda. Sayın Bakanın bu durum
daki köylerimizin kurtarılmasında ve gelişti
rilmesi hususundaki görinlerini bu kürsüden 
öğrenmek isterim. Köy İşleri Bakanlığının ku
rulmasından sonra ve bugüne kadar yerine ge-
tirilmiyen sağlık işleri ile ilgili ve köylüler ta-
tarfmdan yaptırılması mümkün olan işlerin 
mecbur kılınmasını müspet bir icraat olarak 
karşılamaktayız. Benden evvel grupları adına 
konuşan sayın hatiplerin değindikleri bir hu
susa da birkaç cümle ile değinmek isterim. 
Bugün için halli çıkmaza giren gecekondu me
selesidir. Jİİ64 - 10G5 yılı tahminlerine göre 
240 - 250 bini bulan gecekonduların sayıları, 
bu gidiş i ve plânın da kabul ettiğine göre 
1970 yılında 700 bine yaklaşacaktır. Yoldan, 
sudan, her türlü sıhhi şartlardan, medeni va
sıtalardan mahrum, ve mağaradan meskene 
tornistan edilen yerler de şimdilik bu rakama 
dâhil değildir. Sosyal problem hallini alan ge
cekondular, köylerden şehirlere doğru nüfus 
akımı devam ettiği müddetçe, gecekondu yapı
mı da onlara paralel olarak devam edecektir. 
Ne kuru kanunlar, no bol keseden vaitler ve 
selâmlar, ne de seçimlerden seçimlere gecekon
du semtlerini ziyaretle, ateşli nutukla o gün
lere sıkıştırılan caddelerin yapımı, sokakla
rın açılması, konulması düşünülen fakat, ne 
zaman konulacağı bilinmiyen elektrik direk
lerinin çukurlarının açtırılması, köşebaşları-
na konulacakmış gibi yapılacak çeşmelerin ma
halle halkına propagandacıları vasıtasiylc du
yurulması, bu problemlerin hal çaresi değil
dir. Bunlara tevessül edenler do bunun bir 
hal çaresi olmadığını bilmektedirler. Fakat, 
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ne çare ki koltuk, mevki, iktidar ve ihtiraslar, 
insanları bazen böyle yollara sapmaya mecbur 
kılmaktadır. Bunlar asla tasvibedilecek işler 
değildir. Ve tasvip de etmiyoruz. Seçimler 
için atılan temellerin kesilen kurdelâlarm, ye
ni Anayasamızla seçim zamanlarında yapılma
ması kaydiyle tarihe mal edildiği halde, 3 yıl
dan beri yapılagelmckte olan seçimlerde bu 
alışkanlıkların henüz tarihe gömülmediği gö
rülmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, Köydeki hayat ile 
şehirdeki hayat arasındaki uçurum, köyün 
aleyhine derinleştikçe büyük şehirlere doğru 
akın devam ettikçe, köylerimizdeki açık ve 
gizli işsizlik giderilmedikçe bu göçün önüne 
geçilemiyecektir. Köy ve toplumun kalkınma
sına girişilmeden köy ve köylüye gereken de
ğer verilmedikçe, gecekondu problemi asla cö-
zümlenmiyecektir. Ecdat hâtıralariyle dolu 
asırlık yurtlarını, yuvalarını, topraklarını 
her türlü mânevi bağlarını terk edenler ve bu 
terk etmelerinin nedenleri üzerinde durmak 
ve hem de çok durmak lâzımdır. Moskon ya
pımını doğuran ve gecekondu probleminin hal
lini icabettiren âmiller üzerinde partilerüstü 
bir problem olarak hal çareleri aranmazsa, bir 
gün sosyal bünyemizde tamiri güç yaralar aça
bilir. Fakat o vakit de atı alan Üsküdar'ı geç
miş olur. 

Bu acı hakikatler karşısında bölge plânlama 
tatbikatına hızla geçilmelidir. Belki o vakit böl
geler arasında sosyal farklar izale edilmiş ola» 
caiktır. Bu arada bölge plârlamasna bö'genin 
bünyesine uygun endüstri gelişmelerine yer ve
rilmelidir. Görüşümüz odur ki, her vatandaşın 
meskene kavuşmasının tek çıkar yolu herkesin 
mesken yapımına imkân kazandırılmasıdır. Bü
yük hizmeti dokunacağına inandığımız Mesken 
kanununun henüz Parlâmentodan çıkarılmadığı
nı üzüntü ile ifade etmek isteriz. 

Çak muhterem arkadaşlar; bu bakanlığın gö
revleri arasında yer kaymaları ve ani mâruz 
kalınan zelzele, su baskını ve çeşitli tabiat âfet
lerinin vukuu anında yapılacak yardım ve alı
nacak tedbirleri ifaya, bu bakanlığın bünyesin
de mevcut Âfetler İşleri Dairesi Reisliğinin hiz
metleri arasındadır. Vazifelilerin hâdiseler zu
hur etmeden önee her yönden hazırlıklı olmaları 
şarttır. Çeşitli hâdiseler, felâketler biribirini ko-
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yaladığı bir yılda geçmiş yıllarda felâkete uğrı-
yan vatandaşların ıstırapları dahi dindirilmemiş-
ken gecen yıllara kıyasla ıbıı yıl bütçeye konu
lan 'tahsisat 1964 yılında bütçeye konan tahsisa
tın yarısı kadarıdır. Esasen 1064 bütçe yılında 
tamamen yetersizdi. Şu anda muhtelif tarihler
de çeşitli felâketlere mâruz (kalmış ve Hükümet 
tarafından da yardım yapılması karara bağlan
dığı ve felâkete mâruz kalan vatandaşlara bildi
rildiği, bu durumda oları ailelerin sayısı da 10 
binin üstünde olduğu düşünülürse, bütçede yer 
alan ve her bütçe yılında fasıl ve maddelerde 
yerini bulan bu miktar tahsisatla daha yıllarca 
bu vatandaşlar aynı ıstırabı çekeceklerdir. Felâ
kete uğrıyan vatandaşların durumlariyle ilgili 
bu kadar hayati bir meselede böyle bir tahsisat
la parlâmentonun huzuruna çıkmak ve çıkmayı 
da imhaları altına alan sa.vm bakanların felâke 
te mâruz kalan ailelerin ıstıraplarını duymama
ları ve bilmemeleri demektir. Y. 'T. P. Senato 
Topluluğu olarak şu veya bu şekilde felâkete uğ
rıyan kimselere şu anda bizlere düşen hizmet 
ancak ıstıraplarına ortak olmak, ıstırap ve ihti
yaçlarını Yüksek Senato huzurunda dile getir-
ımefctir. Bundan sonraki vebal ve günahları ken
di yaşayış konforları arasında onları düşün mi -
yenlere, -aksi istikamette müdafaa edenlere ait
tir. 

Toprak tsfcân Umum Müdürlüğü: Ook ulvi 
bir gaye ile kurulan ve bugüne kadar imkân
ları nislbetinde aynı gayeye hizmet eden ve dü
ne nazaran bugün için bu Genel Müdürlüğün de 
hizmet sahasının artmasının artmasına mukabil 
eleman ve kadro bakımından yerinde saydırıl
ın ası, tahsisatın yetersizliği, bugünün gerçekleri
ne uymıyan, hizmetleri battal lyan ve köstekliyen 
kanun ve mevzuatların mevcudiyetidir ki, konuş
mamıza mevzu olan bu Umum Müdürlükte bu
gün için hakkiyle .görevlerini yapamadıklarının 
üzüntüsü içinde olduklarına kaaniiz. 

Hizmetleri arasında çiftçiyi topraklandırma, 
verilen toprağı işliyebilir hale getirmektir. Y. T. 
P. 'Senato 'Topluluğu olarak burada şu hususa 
sayın bakanların dikkatlerini çekmek isteriz. Bâ
zı vilâyetlerimizde çiftçiyi topraklandırmak ga
yesiyle meraların dağıtılmasının hayvancılığı
mızın inkişafı aleyhine bir işlem olarak görmek
teyiz. Y. T. P. Senato Topluluğu olarak bugü
ne kadar yapılan ve yapılması düşünülen böyle 
bir calisin avı asla tasvibetmivoruz. 

İkinci husus; meraların dağıtımında T arını 
Bakanlığı ile müşterek bir çalışmanın yapılma
sında ('ayda görmekteyiz. Ayrıca, kadastrosu 
yapılmıyan bâzı bölgelerde Toprak Komisyon
ları tarafından, yapılan toprak dağıtımı birçok 
vatandaşların uzun yıllar Devlet kapısında sü
ründü rüldüğü bir gerçektir. Vatandaşları mah
rum eden ve yıllarca üzen hatalı tatbikatlara 
artık son veri İtmelidir. Vatandaşları .uzun yıllar 
mağdur eden ve toprak sahibi olacak vatandaş
ların kaderini birkaç ehlivukufa bırakılmasının 
doğru olmıyacağı kanaatindeyiz. 

Burada şu temennilerimizin de yerine getiril
mesini Y. T. P. Senato Topluluğu olarak arzu et
mekteyiz. Aynı temennilere geçen yıl da bir 
nebze temas etmiştim. 

1948 yılında şu veya bu sebeplerden Tunce
lili vatandaşlardan bâzıları İç ve Batı - Ana
dolu vilâyetlerimizden bir kısmında mecburi is
kana tabi tutulmuşlardır. 1946 yılında ikinci bir 
kararla tekrar yerlerine dönmeye müsaade edi
len binlerce vatandaş henüz bir meskene kavuş
turulmadıkları gibi, ata yadigârı arazilerine dahi 
sahip değildirler. Yıllardan beri mağdur durum
da bırakılan vatandaşların bu mağduriyetlerine, 
çektikleri ıstıraplarına ve Devlet kapısını aşın
dırmalarına artık bir son verilmesini ve köylü 
vatandaşlarımızın dertleriyle 'gayet samimî ola
rak yakından ilgilenen Sayın Köy İşleri Bakan
lığının icraatları arasında müzminleşen bu me
selenin hallini görmek isteriz. 

Diğer bir husus, geçimlerini yalnız hayvan
cılığa bağlıyaıı Tunceli vilâyeti dâhilinde otu
ran bir baskı neticesinde yayladan mahrum edi
len ve bugün için ortada kalan köylü vatandaş
lara hayvanlarını otlatabilmek 'için bir yayla te
inin edilinceye kadar, bakanlıklar ve vilâyetler 
arasında 1963 yılında imzalanan protokolün 1965 
yılında da devanı ettiril meşini, Bakanlığın bu 
husustaki görüşlerini öğrenmek isteriz. 

Bu genel müdürlük hakkındaki görüşlerimi
zi de şöylece hülâsa etmek münkündür. Hiz
metleri takdire şayandır. (İayriımüsait şartlar 
altında arazide çalışan elemanları 'tatmin edil
melidir. Bugün için arazide yaptığı iptidai ça
lışma sisteminden kurtulma yolları aranmalıdır. 

İller ve lOralâk Kredi bankalarına gelince; 
17 - 18 seneye yakın bir tarihe sahip Emlâk Kre
di Bankasının bu müddet zarfında vatandasın 

1048 — 



C Senatosu B : 36 
(hizmetlinde ve memleketin kalkınmasında .büyük 
hizmet ve gayretleri olmuştur. Bankanın kuru
luş gayeleri arasında vatandaşı ucuz meskene 
ka/vuşturmaktır. Birinci derecede fonksiyonu bu 
olunca imkânları nispetinde yurdun her köşe
sinde özellikle az gelişmiş Ibölgelerde Çalışma 
yapması gerekmektedir. Az gelirli vatandaşla
rın ödeme imkânlarına nıuvaai 'bir kredi politi
kası yurdun her tarafında mesken dâvasının 
halline çalışılması en 'büyük arzumuzdur. İki 
yıldan beri lüks inşaattan vazgeçilerek çalışma
larını 'bu istikamete yöneten 'banka yöneticile
rine teşekkür ederiz. 

İller Bankasına gelince; Emlâk Kredi Ban
kası gibi, İller Bankasının da yurt sathındaki 
ıhizmetinii Y. T. P. Senafro topluluğu olarak tak
dirle karşılamaktayız. Belediyelerimizin hizmet
lerini 'kolaylaştırmak bakımından yegâne yar
dımcı kaynağı olan İller Bankasının durumu 
bugün için maddi yönden memnuniyet verici 
değildir. Her yıl sayıları artan belediyeler bu
gün çeşitli 'hizmetleri ifa etmeleri bakımından 
taldbedilen yardımları yapmaktan yoksundur. 
Bâzı belediyelerimiz Ibugün için âmmeye ait hiz
metleri ifa etmeleri şöyle dursun maaşları dahi 
ödeme gücünden malhramdurlar. Âmmeye ta
allûk eden işlerle yakından ilgisi ve kuruluş gö
revleri arasında bulunan bu ;bankanm fcunları 
yapabilmesi ancak bankaya yapılacak nakdî yar
dımlarla ve yardım fonunun artırılmasiyle müm
kündür. 

Belediyelerimizin bugün içinde bulundukları 
borçların tasviye ve âmme hizmetlerini de iste
nilen şekilde ifa etmeleri 'bugün için 'bulunduk
ları feci durumdan kurtulabilmeleri ancak Bele
diye Gelir Kanununun değiştirilmesiyle müm
kündür. Zira, belediyelerimizin yüzde doksanı 
paraya taallûk eden hizmetleri ifadan yoksun
dur. 

Her yıl Ibütçe görüşmelerinde raportörler ta
rafından haızırlanan raporun temennileri ara
sında yer alan resmî dairelere ait mevduaJtm 
Emlâk Kredi Bankası ile İller Bankasına da 
!bir kısım mevduatın yatırılması (hususundaki 
temenninin Ibir kere dadıa raporda yer almama
sını ve !bu temenninin 1965 yılı içinde gerçekleş
mesini görmek toplumumuzun önde gelen temen
nilerinden (birisidir. 

Konuşmama burada son verirken, 30 mil
yon insanın yaşayışlariyle 'her yönden ilgisi bu-

1 . 2 . 1965 O : 3 
lıınan İmar ve Köy İşleri Bakanlığının bünye
sinde en alt kademesinden en üst kademesine 
varıncaya kadar (bütün vazifelilerin vazifelerini 
mevcut kanunlar, mevzuatlar dâhilinde ve veri
len tahsisat nisbetinde 'büyük bir gayret ve 
imanla yapma çabası içerisinde1 bulunanları Y. 
T. P. Senato topluluğu olarak Yüksek Senato 
huzurlarında kendilerine takdire dolu şükranla
rımızı arz etmekle yetineceğiz. Bütçenin mem
lekete 'hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 
(hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Akif Tekin... (Yok ses
leri) Sayın Oztürkçine. Sırayı okuyorum : Sa
yın Inceoğlu, Sayın Buladoğlu, Sayın Tarlan, 
Sayın Erdoğan, Sayın (Jetin, Sayın Baysoy. 

RİFAT OZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım ve Sayın Ba
kan ve Bakanlık erkânı; İmar ve İskân Bakan
lığı Beş Yıllık Plânı talhakkuk ettirdbilmiş mi
dir? Ve bu senek i bütçe, Beş Yıllık Plâna göre 
denk bir vaziyette midir? Plân gereğince bunun 
senelere dökümü ve izalhını rica edeceğim. Bu 
kürsüden daima IstanJbul'a ait sorular sorulmuş
tur. Her Bakan gelmiştir, hepsi birer vaitte 
bulunmuşlardır. Deriz, İstanbul'un nâzım ve 
istikamet plânı ne olacaktır? Bakan gelir, Prost 
geldi, Hög çalıştı, Piçirato gelecek, gibi vaitleri 
çok duyduk. Acaba ıbu Istanlbul'un hakikaten 
nâzım ve istikamet plânı ne zaman yapılacaktır? 

İstanbul Belediyesine gecekonduların ıslahı, 
araştırma, kamu tesislerinin yapılması, teknik 
ve malzeme yardımı, arsa sağlamak ve kendi 
evini yapana yardım yoluyla, eldekilerinin iyi
leştirilmesi faslından kaç milyon lira para gön
derilmiştir? Ve para 'hakikaten yerine sarf edil
miş midir? Yoksa yeraltı geçitlerine mi gitmiş
tir? 

Mühim bir meseleye temas etmek İstiyorum. 
Dün rahatsız olduğum için Çalışma Bakanlığı 
'Bütçesinde bu konuya 'temas edecektim, fakat 
konuşamadım. Sosyalizasyon ile sağlık sigortası 
•bir çekişme yapacaktır. Şimdi Gecekondu Kanu
nu ile Konut Kanunu da bir çekişme yapacak
tır. Acaba bu her iki kanunun tatbikatı yö
nünden bir zorluk çıkmıyacak mıdır? 

Diğer bir mesele Ankara şehridir. Ankara 
şehrinin hangi istikâmete doğru inkişafı ge
rekmektedir? Acaba Kuzeye doğru mu yoksa 
Güneye doğru mu? Ankara havası ve cereyan 
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durumu sabit olduğuna göre bu yöndeki birik
miş olan gazların hava akımı ile sürümü daima 
Kuzeye doğru olduğuna göre acaba bu şehrin 
Kuzeye inkişafı ilerde sağlık yönünden bir teh
dit yapmıyacak mıdır? 

En mühim işlerden; muhterem arkadaşlarım; 
bunu bilhassa Köy işleri Bakanının dinlemesi
ni rica ederim. 453 sayılı tamimle bu tamimin 
dayandığı istanbul özel iskân Komisyonunun 
25 . 2 . 1959 tarihli ve 23 sayılı bir komisyon 
kararı vardır. Bu komisyon kararı göçmenle
rin ihtiyaçlık haklarına aittir. Bir göçmen 
22 . 7 . 1950 tarihinde geliyor. 1950 tarihin
de anavatana gelen bu şahsın 1959 yılındaki bir 
tamime göre müktesep hakkı ihlâl edilmiyor mu? 
Bu vatandaşın bir gecekondusu vardır deyip 
göçmen haklarından istifade ettirilmiyor. Hal
buki ben biliyorum ki, gecekondusu olduğu hal-
do, imalâthaneleri olduğu halde, Bulgaristan'
dan gelmiş vatandaşlar tabiî, bunların kura 
ile isabet eden bölgelerde pekâlâ göçmen hak
larından istifade etmişlerdir. Bu vatandaşların 
şansı acaba kur 'a isabet etmemesinden mi ileri 
geliyor? Bu gayıiâdil bir karardır. Mümkün
se bunun kaldırılmasını rica ediyorum. 

Diğer ıbir mevzu, Şişli Hürriyet Âbidesi 
civarında yapılan gecekondulardır. Bu gecekon
duların hukukî durumu ne safhadadır? Bunun 
da sahibi yoktur, istanbul'un istimlâki zama
nında evsiz kalan vatandaşları buraya yerleş
tirmişlerdir. Acaba bu yerler vatandaşlara mı 
verilecektir? Eğer bunlara verilmiyecekse bü
yük bir ümitle bu vatandaşlar bu binaların ıs
lâhı cihetine gitmişlerdir. Acaiba bu binalar için 
o tarihte kaç bin lira verilmiştir? Ve bu bina
lar hakikaten şartlara uygun olarak mı teslim 
alınmıştır ki, buraya vatandaşlar iskân edil
mişlerdir? 

Muhterem arkadaşlarım; gecekondu deyip 
geçmemek lâzımdır. 14 ve 15 şehirde bir mil
yon beş yüz altı bin yedi gecekondu sakini otur
maktadır. Bunun 120 000 i istanbul'dadır. 
Ankara'da 70 000 gecekonduya mukabil 385 000 
kişi oturmaktadır, istanbul'da 120 bin gecekon
duya mukabil 660 bin kişi gecekondularda otur
maktadır. izmir'de 18 025 gecekondu vardır. 
Bu gecekondularda 99 138 kişi oturmaktadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur Sayın öz-
türkçine bağlayınız lütfen, 

1.2.1965 0 : 3 
RIFAT ÖZTÜKÇlNE (Devamla) — Peki 

efendim. Plân gereğince 1C>63 yılında 103 mil
yon liraı 1964 yılında 127 milyon lira 1965 yı
lında 145 milyon lira para harcanması icabeder-
ken, ben diyorum ki burada, plândaki yazılı 
kâğıtlarda değil, gecekonduda oturan vatanda
şıma tuğla, kiremit ve harç istiyorum. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Inceoğlu. 
MUSTAFA YILMAZ INCEOĞLU (Afyon 

Karahisar) — Çok muhterem arkadaşlar Say m 
Bakanlar ve Bakanlık erkânı. Şahsım adına vak
tin darlığı sebebiyle, birkaç hususa kısaca te
mas etmek istiyorum. 

Birinci mesele; orman içinde bulunan ve 
ormana zararlı olan köylerimizin münasip ara
zilere kaldırılmak suretiyle iskân edilmeleri, ge
rek örnek köyler kurmak suretiyle köyün kal
kındırılması, gerekse ormanlarımızın korunma
sı bakımından İmar ve iskân Bakanlığının 
Tarım Bakanlığı ile işbirliği yaparak bu işi ön 
plânda ele almalarını zaruri görmekteyim. Ana
yasanın 131 nci maddesinin 4 ncü fıkrası, «Or
man içinde ve ormana yakın oturan halkın kal
dırılması ve ormanı koruma bakımından gere
kirse başka yere yerleştirilmeleri kanunla dü
zenlenir.» demekte olduğu halde hâlen daha böy
le bir kanun tasarısının gönderilmemiş olduğu
nun üzüntüsü içindeyiz. Başta imar ve iskân Ba
kanlığı olmak üzere, Tarım Bakanlığı ve sair 
ilgili bakanlıklarla istişare etmek suretiyle bu 
kanun tasarısının biran evvel gönderilmesini te
menni etmekteyim. Ve aynı zamanda bu husus
taki çalışmaların ne safhada olduğunun Sayın 
Bakan tarafından izah edilmesini istirham edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlar, yakında kabul ettiği
miz Tapulama Kanununun bir maddesi; 100 
dönüme kadar bir toprak parçasının 20 sene
den beri tahtı tasarruf, zilyedinde olduğunu 
ispat eden bir şahsın üzerine tapulanmasını 
âmir olduğu halde, bugün (bilfiil toprak tevzii 
ile meşgul olmıyan toprak komisyonları, tes-
bit bakımından çalıştıkları yerlerde kanunun 
bu hükmünü nazara almaksızın, yalnız köylü 
vatandaşın elindeki vergi kaydına bakarak, 
faraza vergi kaydında elli dönüm yazılı ise, 
arazide 80 dönüm gelmişse, bunun 30 dönümü
nü ayırıp Hazine üzerine tapu ve tescil yolu
na gittiklerini birçok vâki 'şikâyetler ve sızlan-
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malardan öğrenmiş bulunuyoruz. Şayet bu tat
bikat her tarafta böyle devam ediyorsa ve de
vam edecekse ileride bunun zararı Devlete 
aidolacaktır. Çünkü «Umumi mahkemelerde de 
uygulanır» hükmü varken tapu iptal dfıvası 
açacak? Netice itibariyle tapular iptal edilecek
tir. Bu işin de biran önce yoluna konmasını is
tirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar, benden evvel konu
şan arkadaşlarımız gecekondu meselelerini uzun 
uzadıya bahsettiler. Ben onun üzerinde fazla 
durmıyacağım. Yalnız istirham ettiğim bir hu
sus var, bu gecekonduların bundan sonra faz-
lalaşmaması için şehirlerin inkişaf sahası için
de kalan yerlerin plânlarının biran önce yapıl
ması ve bu şekilde olsun bina yapacak vatan
daşların bir intizam dâhilinde yapmaları temin 
edilmiş olacaktır. Birçok gittiğimiz yerlerde bu 
şikâyet ileri sürüldüğünden arz ediyorum. 

Belediyelerimizin vaziyeti, arkadaşlarımızın 
da belirttikleri gibi bugün yürekler acısıdır. 
Gerek küçük belediyeler ve gerekse büyük bele
diyeler borç içinde, adeta personelinin ücretini, 
maaşlarını ödiyemiyecek durumdadırlar. Bu be
lediye borçlarına bir çare bulunmasını istirham 
ediyorum ve bilhassa merkezî idaremiz olan An
kara Belediyesinin çok fazla miktarda zaruri 
olarak borçlanmış bulunduğundan ve birçok şey
lere de ihtiyacı olduğundan, buna yardımın ön-
plâna alınmasını istirham ve temenni ediyorum. 

Köylümüzün mesken dâvasını uzun uzadıya 
anlatmaya lüzum yoktur. Elbette ki, yürekler 
acısıdır. Bu köylülerimizin mesken dâvasının ne 
zaman ve "ne suretle halledileceğinin, Sayın Ba
kan tarafından izah edilmesini istirham etmek
teyim. 

Bir de halk tipi konutlara dokunacağım. Fa
kat bunun teknik hususunu münakaşa edecek de
ğilim. Şu hususu istirham ediyorum bendeniz, 
Bakanlar Kurulunca halk tipi konutlar tahdide-
dildikten sonra Emlâk Kredi Bankasında hesap 
açtırma nisbeti evvelkine nazaran az mıdır, çok 
mudur? Bu hususun izah edilmesini istirham 
ediyorum. Ondan sonra biz de bir hükme vara
cağız. 

iller Bankasının yaptığı hizmetlerden dolayı 
cidden çok memnunuz. Fa'kat bu bankanın yar
dım fonlarının artırılması ve ona göre daha iyi 
hizmetler temin etmesini temenni etmekteyim. 

1.2 .1965 O : 3 
Bütçenin memlekete hayırlı olmasını temen

ni eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Buladoğlu?... Yok. 
Sayın Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bendeniz, dep
rem, yangın, su baskını ve yer kayması gibi ta
biî âfetlerden zarar gören vatandaşlara yapıl
makta olan yardım işlerine kısaca temas etmek 
istiyorum, iki kısımdan ibaret olacak olan kısa 
mâruzâtımın ilk kısmında Tekirdağımızda vu
kua gelen biri Muratlı kazasında, diğeri Malkara 
kazasında su baskınlarına aidolacaktır. Geçen se
nenin son aylarında Muratlı'nın Arzulu köyün
de ve Malkara'nın Bukrava ve Yontaş köylerin
de su baskını olmuş ve Arzulu 'köyünde 40 a ya
kın ev, Malkara'nın diğer iki köyünde 20 ye ya
kın ev tamamen sular tarafından götürülmüş ve 
bu köylerde yaşıyan vatandaşlar açıkta kalmış
lardı. Hâdisenin a;kabinde bu köylere gittiğimiz 
zaman gördüğümüz manzara hakikaten çok feci 
idi. Tesadüfen su baskını gündüz olduğu için 
canlarını bir mucize kabilinden baskından kur
tarmışlardır. Hâdiseden sonra, vilâyet derhal 
gerekli yardım malzemesiyle ve bu köylerin ci
varındaki askerî birlikler kendi imkânları ile 
bu köylere gelmiş ve vatandaşların imdadına koş
muşlardır. Arkasından da Sayın Bakanlık bu 
köyler için 150 030 liralık bir yardım tahsisatı 
göndermiştir, âcil ihtiyaçlara sarf edilmek üze
re. Bu 150 000 liradan yedi, sekiz bin lirası 
sarf olunmuş, diğer kısmı inşaata sarf edilmesi 
imkânsız bulunduğu cihetle bu para sarf oluna
mamıştır. Bundan sonra bu vatandaşların ev 
yaptırmaları hususunda.ki, formalite cereyan et
meye başlamıştır. Sanıyorum ki, Bakanlık bütün 
muameleyi bitirmiş ve iş, nihayet tahsisat işine 
gelmiş, dayanmıştır. Mâruzâtımın bu hususi kıs
mını böylece tesıbit ettikten sonra şimdi umumi 
görünüşten Yüksek Senatomuzu haberdar etmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun neşri ta
rihinden bu yana aşağı - yukarı 4 bin tane ema
net suretiyle, 4 bin tane de ihale suretiyle va
tandaşa yardım yapılmıştır. Ancak, yapılmıyan
ların miktarına gelince, aldığımız bilgiye göre 
bunların miktarlarının 20 bin civarında olduğu 
ve bu işlere sarf edilmek üzere asgari 200 mil-
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yon liraya ihtiyaeolduğu tesbit edilmiştir. Bu- j 
nım dışında geçen senelerden başlryan işlerimiz 
devam etmekte ve bu senelere de sirayet etmek
tedir. Bunlar için de yine tesbit ettiğimiz ihtiyaç I 
miktarının 60 milyon lira civarında olduğu ve 
eldeki paranın da 11 milyon liradan ibaret bu- I 
Umduğu yine tesbit, edilmiş 'bulunmaktadır. Bu I 
seneye gelince; Demir arkadaşım da temas etti, 
taibiî âfetlerden zarar görenler için konulmuş I 
olan tahsisat miktarı 19 im il yon liradır. İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve sermayesinin % de 50 si 
Devlete aidolan, bankaların kârlarından •% de I 
3 ler ile temin edilecek miktar ile ki, bu 15 -18 I 
milyon lira tahmin edilmektedir. Bununla bir
likte 40 milyon lira kadar bir tahsisat elde edil
miş olacaktır. Şimdi vaziyet böyle olunca, ge
çen senelerden intikal eden ve bu sene başla- I 
ması gereken işler için aşağı - yukarı 100 mil- I 
yon liralık bir tahsisata ihtiyaç olmasına rağ
men elde 50 milyon liralık bir tahsisat ile bu 
işlerin nasıl yapılacağını haklı olarak düşünmek- I 
te ve Sayın Bakandan bu hususta izahat lütfet
melerini rica etmekteyim. Bu konu bilhassa yal
nız Tekirdağ için değil, Tekirdağ civarındaki 
Çanakkale ve Balıkesir vilâyetleri için de aynen 
böyledir. Bu hususta tahmin ediyorum ki, Sa
yın Bakanın kendi Vekâletleri bakımından dü
şündükleri tedbir vardır. Ve lûtfedeceklerdir. 

Beni dinlemek lûtf unda bulunduğunuzdan 
dolayı hepinize hürmetlerimi sunarım muhterem 
arkadaşlarımı. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan. 

AZMİ ERDOĞAN (Diyarbakır) — Muhte
rem arkadaşlarım, malûmdur ki, İmar ve İskân I 
Bakanlığı; 

1. Plânlama, I 
2. İmar Genel Müdürlüğü, 
'•). Mesken Genel Müdürlüğü, 
4. Âfetler Dairesi Başkanlığı, I 
Ve evvelce bu Bakanlığa bağlı olup şimdi 

Köy İşleri Bakanlığına bağlanan Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğü mevcuttur. Ayrıca, bu 
Bakanlığa iki de banka bağlıdır. Mmlâk Kredi 
Bankası ve İller Bankası. 

Bendeniz bu Bakanlığın bütçe üzerinde ayrı
lan zaman içinde toplu bir görüş ile görüşlerimi 
arz etmek için hazırlığımı yapmış bulunuyordum. 
Fakat, gecenin bu geç saatinde bu yorgunluk 
içerisinde sizleri daha da yormamak için yalnız 

1 . 2 . 1965 O : 3 
ve aynı zamanda gayet kısa olarak Tabiî Âfet
ler Dairesi ile ilgili yalnız bir hususa temas edip 
huzurunuzdan ayrılacağım. 

Memleketimiz sosyal ve iktisadi dertler ya
nında bir de zaman zaman yangın, sel ve zelze
leler gibi tabiî âfetlere mâruz kalmakla dertle
re dert katılmış bir durumla karşı karşıya gel
mektedir. 

Bundan başka bir de, memleketimizin birçok 
yerlerinde tabiatın yarattığı ve meydana getir
diği birtakım tehlike ve tehditlerin daimî etkisi 
altında da bulunmaktadır. Buralarda oturan va
tandaşlarımız kötü talihlerinin neticesi olarak 
geçirdikleri her gün, her dakika ve her saniye 
ölüm korkusu içinde maalesef idamei hayat et
mektedirler. Bugünkü modern Devlet terakki
sinde vatandaşın her bakımdan yarınından 
emin ve korkusuz yaşamasını temin mevcuttur. 
Fakat, Allah'ın günü kendisinin veya bir yakını
nın hayattan göçüşünü gören ve bu endişede 
olan bir vatandaşın içinde bulunacağı ruh hale
tini yüksek takdirlerinize arz ederim. 

Bu sebepledir ki, muhterem arkadaşlarım; 
tabiî âfetlere mâruz kalanlar için ve o yerlere 
münhasır olmak üzere muasır devlet zihniyeti 
ışığında muhtelif kanunlar çıkarılmıştır. 

Bizde de hükümetlerin zaman zaman bu gay
retler içerisinde okluklarını görmekle gurur duy
maktayız. Meselâ, Gerze felâketzedeleri için bir 
kanun çıkarılmıştır. Bursa yangım, Fethiye zel
zelesi için de kanunlar çıkmıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Diyarbakır 
iline bağlı Lice kasabasında kadîmen kuruluş 
itibariyle üç mahallesi tamamen ve üç mahal
lesi de kısmen muazzam kayaların tam eteğinde 
kurulmuştur. Zamanın ve sert iklimin kayalar 
üzerinde yaptığı tahribat neticesi hususiyle kış 
aylarında bu muazzam kayalar parçalar halin
de yerlerinden kopmakta ve bu kopan kayalar 
önünde bulunan evleri hâkile yeksan ederek 
düzlüklere yuvarlanmaktadır. 

Tabiî bu arada vatandaş telâfisi gayrikabil 
can ve mal kaybına da mâruz kalmaktadır. Bu 
feci durum sık sık tevali edince, Hükümet 6610 
sayılı Kanunla, kayaların tahdidine mâruz bu 
üç mahalleyi tahliye ve sakinlerine düzlükte 
(500) ev yapmak için bir çalışmanın içine gir
miştir. 

20 . 5 . 1955 tarihinde kabul edilen bu ka
nlınla 1960 senesine kadar ancak 150 ev yapıl-
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mış ve fakat evlerin, maliyet fiatdarının fahiş 
oluşu ve gerekse tevzi ve iskândaki aksaklık me
seleyi bu güne kadar !bir sonuca bağlıyamamış 
ve halihazır şekilde kalmıştır. 

Bir kere evler muhitin iklim ve yaşayış tar
zına göre inşa edilmemiştir. Ufacık iki oda, bir 
hoft. Maliyet fiatı 30 bin liranın üzerinde. Halk 
son derece fakir, iaşesini teminde son derece 
müşkülât çekmektedir. Ebâencet kaldığı evde 
ölüm tehlikesine rağmen, arz ettiğim maddi im
kânsızlığından dolayı tevekkülle ölüm tehlike
siyle başbaşa kalmağa rıza göstermektedir. 

Bahsi geçen kanunJla evlerini elinden alıyo
ruz, buradan çık diyoruz, ev yaptım git otur 
diyoruz. Ama şu kadar parayı da vereceksin di
yoruz. Bununla da hayatını kurtardık, diyoruz, 
Diyoruz ama, bu sefer bu vatandaşı ölüm teh
likesinden alıyor, kendisini çoluk ve çocuğuyla 
beraber daimi bir iktisadi sefalet içine atıyoruz. 
B\ı sebepledir ki, 1962 senesinde 7269 sayılı Ka
nuna bir madde ilâve edilmesi için bendeniz bir 
kanun teklifi yapmıştım. Bu kanun teklifiyle 
bu fakir vatandaşlarımıza hiç olmazsa ufak bir 
kolaylık olsun diye, 6610 sayılı Kanunla ya
pılan işler 7269 sayılı Kanuna göre sonuçlanır . 
dedik. Çünkü, 7269 sayılı Kanun 6610 sayılı Ka- ! 
nuna nazaran muahhar bir kanundur. Burada 
bâzı kolaylıklar vardır. Meselâ: Vatandaşın tah
liye edeceği evin kıymet bedeli takdir edilerek 
kendisine belge verilecek ve bu belge kendisine 
verilen evin bedellinden tenzili derpiş edilecek
tir. Ayrıca Bakanlar Kurulu karariyla yeni ev
lerin maliyet fiatları % 50 tenziliyle tevziat ya-
pılabileceği kayıtları da Ibullunmaktadır. 

Kanun teklifimiz İmar ve iskân, İçişleri Ko
misyonlarında haklı ve müsbet mütalâa edildi, 
kabul edilerek Plân ve Bütçe Komisyonuna git
ti. Orada Bakanlık temsilcisi Muhterem Âfetler 
Dairesi Başkanı, bu mevzuda birçok kanunlar 
vardır, bunları bir araya toplamak felâketzede 
ve afetzede vatandaşlara daha çok kolaylık sağlı-
yacak umumi ve şümullü bir kanun hazırladıkla
rını ve hemen Meclise sevk edilmek üzere olduğu 
ve binaenaleyh artık münferit kanunlara lüzum 
kalmıyacağı diye buyurdular. 

Bu vaziyet karşısında kanun teklifimiz, 
bahsi geçen umumi kanunla birleştirilmek üzere 
Komisyonda bekletilmek kararı verildi. 
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Şimdi muhterem arkadaşlar; 1962, 1963 ve 

1964 senefleri bitti. Umumi kanun gelecek, bizim 
kanun bekliyor. Buna karşılık vatandaş her gün 
biraz daha ölüme yaklaşmakta ve karşı kai'şıya 
bulunmaktadır. Bu arada her yıl kış mevsimin
de azından çoğundan can ve mal kaybı olmakta
dır. 

Halen 150 evin akıbeti muallâkta olduğu 
gibi, 6610 sayılı Kanunun derpiş ettiği üç ma
hallenin tamamen tahliyesi için ve üç mahalle
nin de kısmen tahliyesini temin için geriye ka
lan 350 evin de yapılması hususunda Yüksek 
Bakanlığın bir çalışması var mıdır? Bunun 
cevabını rica ediyorum. Maliyet fiatlarmm % 
50 tenzilât bir kaç afetzede yere ve kasabaya 
tanınmıştır. Eğer bahsedilen kanun şimdilik 
gecikecek ise, bu kolaylığın Lice kasabasına da 
biran evvel tanınarak, vatandaşlarımızın huzu
ra kavuşmasının teminini bilhassa istirham et
mekteyim. Hepinize hürmetler sunanın. (Al
kışlar.) 

BAŞKAN — Bir kifayeti müzakere takriri 
var, okutuyorum. 

(Jumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 

yeteri Ikadar konuşma yapılmıştır. Programın 
tatıbiki ve vaktin gecikmesi yüzünden maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederim. 

•Kırklareli 
Ahmet Naci Arı 

BAŞKAN — Kifayet kaibul edildiği takdirde 
Sayın Bakana söz vereceğimi, ondan sonra sı
radaki 'bir arkadaşa söz vereceğim? 

ALÂEDDİN ÇETİN (Çorum) — Yalnız, 
sual sorma hakkımız mahfuz kalsın. 

BAŞKAN — Sualin mânası Tüzükte yazılı
dır, kusa olacak, yerinden sorulacak. Bu şekil
deki soruların mahfuz tutulması teklif ediliyor, 
mümkündür. Bu hakkın mahfuz tutulması kay-
diyle önergeyi oylarınıza yunuyorum. Kafbul 
edenler... Kaibul otmiyeııler... Kaibul edilmiştir. 

Şimdi on dakika ara veriyorum. On dakika 
sonra yani ikiyi beş geçe devam edeceğiz. 

Kapanma saati : 01,55 
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Acalna saati ! 2,05 

BAŞKAN — Batkanvekili Muhittin Kılıç 

KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Mustafa Yılmaz Inceoğlu (Afyon Karahisar) 

.BAŞKAN — Buyurun Say:ın Bakan. 
OSMAN ALÎHOOAGİL (Erzurum) — Usul 

'hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun, 'bir dakika Sayın Ba
kan, usul hakkında söz istediler. 

OSMAN ALÎHOCAGÎL (Erzurum) — Muh
terem arkadaşlar, Nizamnameye riayet edilme
diği için söz aldım. Şimdi talimin ediyorum Se
natoda 15 kişi var. 15 kişiyle celseye devam edil
mez ve edilmesi de doğru değildir. Bunu bir 
maksat için söylemiyorum, 'bunu hüsnüniyetle 
söylüyorum, yani 'bütçeyi geciktirmek gibi bir 
şeyle katiyen alâkası yoktur. Fakat arkadaşlar, 
iyi düşünelim. Bakınız Bakanlık mensupları 
tam kadro ile oturuyorlar, bizim de milletin tem-
yileileri senatörler olarak hazır bulunmamız lâ
zımdır. Eğer bulunmazsak, Muhterem Reisten 
rica ediyorum, bunu 'böyle anlatmalı ve yokla
ma yaparak Senatoyu dağıtmaları lâzımdır. 
Mutlaka bütçenin çıkarılması için yani 15 kişi 
ile müzakereler olamaz. Belki br.na kızacaksınız. 
Fakat ben do 'bunu niçin söylüyorum, size izah 
etmiyeceğim. Biraz maziye 'bakmanız lâzımdır. 
Tarihe intikal etmiş olan bir Mecliste ekseriyet 
olmadığı halde kanun çıkarıldığı için muhake
me edilmişler ve idam edilmişlerdir. Arkadaşlar, 
'bunlardan ders almalıyız. Eğer bunları tekrar 
edeceksek kıymeti yoktur. Yani yorgunluk ve 
benzeri şeyler katiyen mazeret olarak kaıbul edi
lemez. Ben bunu söylemek istiyorum. Bakınız 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupundan kimce 
yok, 'bizim grupumuzda.n kimse yok, bundan ev
velki oturumda siyasi bir kanunun görüşülmem'• 
ne imkân verilmesini talebeden takririn oylan
ması sırasında burada bulunan Reisicumlhur 
'kontenjanına mensup arkadaşlardan hiçbir h'mr^ 
yok, Büyük Yazar Nadir Nadi Bey yok. Belki 
yarın kendisi de bunu yazacaktır, Senatoda ek
seriyet 'olmadığı halde müzakereler yapılmış ve 
kanunlar kaibul edilmiştir, diye. 

Niçin millete karşı mesul duruma düşelim? 
Arkadaşlarımız hepsi 'buraya tam olarak gelir
ler, otururuz, müzakereleri başından sonuna 
kadar takJbederiz. Arkadaşlarım, 'bundan 'başka 
çare yoktur. (O zaman bütçe müzakereleri za
manında bitmez, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, istirham ediyorum, 
müsaade edin de 'bir iki kelime daha konuşayım. 

Şimdi, arkadaşlarım, bütçe bitmez, diyorlar. 
Canım, demin bir mesele için bütün arkadaşlar 
10 dakika içinde burada hazır bulundular. Ol
maz böyle şey arkadaşlar. Bütün mesuliyeti üze
rimize alıyoruz. 15 kişiyle bütçe kabul edilir mi? 
Rica ediyorum. 

Çok Muhterem Reis Beyefendiden de rica 
ederim, derhal celseyi tatil etsinler. Yarın top
lantı saatinde bürün grup başkanları harekete 
geçsinler ve burada ekseriyeti temin etmeye ça
lışsınlar. istirham ediyorum, celseyi derhal ta
til etmemiz lâzımdır. Bunun şakası yoktur, ya
rın bizi malh'kûm ederler. Yarın 'bizden sual so
rarlar. (Gülüşmeler) 

Benim sözüm gayriciddî telkki edilir, gülü
nür, alay adilir ama sorgu sual karşısına çıkıl
dığı zaman dudaklar titremeye 'başlar. Yok, 
'bunda vardım da bilmem şu idi, bu idi, onun 
için 'böyle şeylere lüzum kalmasın, ciddî bir 

•şekilde Senatonun vakar ve haysiyetine uygun 
bir sakilde toplanalım. Arkadaşlar, toplandığı
mız zaman, kalabalık olduğumuz zaman şevk 
duyuyoruz, konumak istiyoruz, oturmak isti
yoruz. Şimdi şevk de gelmiyor. Demin ben 
Adalet Partisi Grupu adına konuştum, oldu mu 
ibu? Olmadı. Bunun söz götürür tarafı yd tur 
Hepinize hürmetlerimi arz ederim, böyle bir 
şeye de tenezzül etmeni zaten. Bütçenin çıkması 
lâzımdır, yarın toplanalım, hep beraber grup 
'başkanları harekete geçsinler. Yokra millet na
zarında, başta Reis ve Heyetiniz de olmak üzere 
hepimiz mesul oluruz. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Hocagil ekseriyetin ol

madığı (hususundaki itirazın beş kişi ayağa kalk
mak suretiyle yopılması lâzımdır. Eğer 'beş kişi 
ayağa 'kalkarsa yoklama yaparım. 

Sayın İskender Cenap Ege, buyurunuz. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım, 7 gün
den beri gece gündüz devam eden bütçe müza
kerelerinin sonuna gelmek üzereyiz. Hattâ bu 
•akşamla sekiz oluyor, («dokuz oluyor» sesleri) 
'Şimdi dokuz mu oluyor? Dokuz oluyor. Şimdi, 
benden önce konuşan çok muhterem arkadaşı
nım haklı 'olan bâzı mütalâaları yanında yalnız 
bir noktanın göz önünde tutulması gerekir Do
kuz günlük bir süre içerisinde 25 tane vekâ
letin bütçesinin müzakeresinin yapılması husu
sunu Anayasa âmir bir hüküm olarak koymuş
tur. Dokuz veya 10 gün.. Oturumlar açıldığı za
man normal yoklama yapılmaktadır. Ve normal 
yoklama yapılmak suretiyle mevcut nı$ap te
min ve tesbit edildikten sonra oturumlar ve 
müzakereler açılmaktadır. Ancak salonda- za
man zaman nisabın altına düşen ve nisabı ta
mamlamayan üye sayısı ile de, mevcudun bulun
madığı şeklinde bir kanaate varmak hele böy
le kesif bir müzakere tarzı içinde bulunduğu
muz bir zamanda fazla titizlikler üzerinde du
rulduğu takdirde, hakikaten birçok güçlükler 
doğurur. 

Nitekim uzun müzakereler, saatlerce devam 
eden müzakereler hepimizi yoruyor, o kadar 
yoruyor ki, hem fizikman hemde moralman çö
küntü haline geliyor. Bunu hissediyoruz, asabi-
leşiyoruz, üzülüyoruz ve zaman zaman da, m^c-
tmren salonu terk etmek mecburiyetinde kalı
yoruz. Birçok arkadaşımız şu anda salondadır, 
vaziyet öyle oluyor ki, yorgunluktan artık 
nöbetleşe salonda bulunmak mecburiyeti hasıl 
foluyor. Muhterem arkadaşımın arzu ettiği şe
kilde müzakerelere devam edilebilmesi için Se
natoda bütçe müzakerelerinin asgari bir ay 
devam etmesi lâzımdır, o zaman mümkün olur. 
O zaman hakikaten normal bir mesai yaparız 
ve normal mesai içinde de hepimiz 3 - 5 saat 
yerimizde oturup hatipleri sonuna kadar din
lemek tahammülüne katlanabiliriz. Ama 9 gün
dür devam eden, 9 neu gecesini, idrak ettiği-
miz müzakereler sırasmra hakikaten arkadaş
larımızın yorulduğu hattâ birçoğunun ilâç alarak 
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burada bulunduğunu biliyoruz. O bakımdan 
şimdi çok muhterem, arkadaşımın çok haklı gö
rünen bu itirazına karşı acaba bu dokuz gece 
devam eden müzakerelerin hepsine devam edi
lebilmiş midir, edebiliyor mu? Edebiliyorsa bu 
fevkalâde bir haldir. Devam etmeye çalışan ar
kadaşlarımız var. Ama bu hakikaten bir bünye 
meselesi haline geliyor arkadaşlar. Bünye me
selesi haline geliyor. 40 yaşının üstünde olan 
insanların günde 13 - 15 saat mesai yapmaları 
kolay iş değil. Istırap duyduğu için buna ta
hammül eden arkadaşlarımız vardır. Aman bu
rada müzakerelerde bulunalım, bulunmazsak 
bu müzakereler yürümez diye kendi kendimize 
adeta cebrediyoruz. Ve kendimizi müzakerele
rin sonuna kadar zorlukla ve uyuklıyarak mü
zakereleri takibediyoruz. Ben şahsan ıtynikla(lı
ğımı hissediyorum. Bunun başka türlü imkânı 
yok ki, şimdi beş kişi ayağa kalksın, nisap 
yok, desin. Yoklama yapılsın, dağılalım. Bunu 
birinci günden itibaren bu şekilde tatbik etsey
dik, şimdiye kadar üç tane bütçeyi müzakere 
edemezdik. 

Bu bakımdan, muhterem arkadaşımdan ve 
umumi heyetten istirham ediyorum müzakere
lerin devamına sekte vermiyelim ve biraz mü
samaha içerisinde bunu kabul edelim. Ve ar
kadaşlarım beni mazur görsünler; bilhassa 
muhterem arkadaşımın konuşmasından sonra 
alkış tutan arkadaşlarım, her halde onlar da 
her gece devam etmek imkânını 'bulamadılar. 
Buldularsa 3 ü 4 ü gelebildi, tümü ile geleme
dik. Bunları .bir hissi mesele haline getirmeye
lim. Şu bütçenin- sonuna gelmişken, bugüne ka
dar büyük bir anlayış havası içerisinde hem ikti
dar ve hem de muhalefet partileri olarak haki
katen çok tabiî ve bazan da çok esprili anlar 
yaşadık. Bu şekilde bu bütçeleri sona erdirelim, 
İnşallah seneye icabederse Anayasada bir tadi
le giderek, bâzı tedbirler düşünerek daha ge
niş zamanlar içinde bütçeleri müzakere etmek 
günlerini idrak ederiz İnşallah. Hürmetlerim
le. (Alkışlar) 

R - İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun. 

İMAR VE ÎŞKÂN BAKANI SADIK KUT? 
LAY (İçel Milletvekili) — Muhterem Başkan, 
kıymetli üyeler j 
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İmar ve İskân Bakanlığının genel toplamı 

67 170 mi lira olarak lesbit edilen 1965 yılı 
Bütçesini huzurunuza »(Girmiş bulunuyoruz. 

1958 yılında. 7116 sayılı Kanunla hizmete gi
ren ve 1961 yılı sonuna, kadar mahdut imkânlar
la, faaliyetine devanı eden Bakanlığımın çalış-
maları, 1963, .196-1 yılları bütçeleriyle verilen 
daha yeterli ödenekler ve Bakanlık mensupla
rının gösterdikleri olumlu çabalarla bilhassa 
1964 yılında görülen hizmetler, eski yıllara kı
yasla daha verimli olmuştur. 

(.'alışmalarımıza- ışık tutacak ve hizmetleri
miz daha sağlam verilerle belli hedeflere yö
neltecek olan teknik ve temennilerinize teşek
k ü r eder, bu vesiyleyle Yüksek Heyetinizi en 
derin saygılarımla, şahsım ve Bakanlığım adına 
selâmlarım. 

Bakanlığım çalışmaları hakkında, vereceğim 
izahat ümidederimki sayın grup sözcülerini ve 
şahsı adına mütalâa beyan eden sayın senatör
leri tcitmin edecektir. 

71 Ki sayılı Kanunla kuru tmuş olan Bakan
lık yu rdun bölge, şehir, kasaba ve köylerinin 
harita, ve imar plânlarını hazırlamak ve hazır-
lal'iııak, imar .UMU lüzumlu tedbirleri almak ve 
bunların uygulanmasını sağ bunak, 

----- Memleketin yapışma uygun mesken 
politikası esaslarını lesbit chnek ve uygulanma
sı nı sağlamak, 

--- Memleket şart ve imkânlarına göre en ge
rekli ve faydalı yapı malzemesi sağlıyacak ted
birleri almak, 

— Her tür lü âfetlerden önce ve sonra ge
rekli tedbirleri almak, 

— • Bu işlerin en iyi şekilde yerine getiril
mesi için, gerekli etüt ve araşt ırmaları yap
mak, ile görevli bulunmakladır . 

Sıralanan bu hizmetleri en iyi şekilde ya
pabilmek için. Bakanlığımız; çalışmalarında, (bil
hassa, plânlı araşt ı rmaya öncelikle yer vermiş
tir. 

Yurdumuz; her bakı nidan çok zengin kay
naklara, malik olmasına rağmen, yüz yı l lardan 
beri çeşitli sebeplerle bu kaynaklar gerektiği öl
çüde değerlendirilememiştir. Birçok köy, kasa
ba, ve şehirlerimiz halen imar, yol, su, elektrik 
ve diğer kamu tesisleri yönünden, çeşitli, ihti
yaçlarla, karşı karşıya bulunmaktadır . Y u r t 
ölçüsünde ele a lman plânlı kalkınma dönemin

de, Bakanlığımız görevleri ayrı bir ehemmiyet 
taşımakta ve öncelik alması gerekmektedir. 

Bu sebeple : 
- - Bölge, şehir p lânlama ve imar işleri, 
— Mesken işleri, mesken politikası ve gece

kondu problemi, 
- Yapı malzemesi araşt ı rmalar ı , 

- - Âfetlerle ilgili çalışmalar, 
Ye nihayet Bakanlığa bağlı Bakanlar eliy

le yapılan kamu tesisleri, asgari nitelikteki top
lu mesken inşası ve kredileme işlemlerini; önce
likle ele alınması zorunlu Mer olarak müta lâa 
etmekteyiz. 

Bütçenin te r t ip sırasına sadık kalarak, ev
velâ cari masraflara değineceğim : 

Bakanlığını esas it ibariyle bir plânlama ve 
araşt ı rma Bakanlığı olduğundan, cari masraf
lar ın azaltılması ve mevcut imkânlar ın daha zi
yade araştır ına ve plânlama konular ına ayrıl
ması esas tu tu lmuş ve 1965 senesi ıbütçesinde, 
cari masraflar 1964 bütçesine nazaran 169 109 
lira noksaııiyle 7 121 891 lira, olarak huzurunu
za getirilmiştir. Bütçe kanun tasarısında bö
lüm ve maddelerde yapı lan tasar ruf lar işaret 
ol un muştur. Bunlar ı ayrıca bu rada tekrarl ıya-
rak, 'kıymetli zaiiııanınızı israf e tmek istetmem 

Bütçemiz yat ı r ım harcamaları kısmına ge
çerken, bütçe ter t ibinde toplam olarak gösteri
len yat ı r ımlar ın hem detaylarını vermek, •Jıenı-
de ıbu yatır ımlarla ilgili genel müdürler imiz ça
lışmaları hakkında kısaca açıklamalarda bulun
mak istiyorum. 

Konuşmama başlarken Bakanlığımın esas 
bünyesinin, üç genel •müdürlük, ile bâzı reis
lik ve idari müdürlüklerden kurulu bulundu
ğunu ifade etmiştim. Şimdi sırasiyle ve özet ola
rak bahsedeceğim yat ı r ımlar bu kuruluşlarla, 
ilgili bulunmaktadır . 

I. Plânlama, ve imar işleri : 
Bünyesinde 4 daire başkanlığı bulunan bu 

genel müdürlük, yurdun bölge plânlarının ha
zırlanması, köy, şehir ve kasabaların halihazır 
hari talar iyle imar plânlarının düzenlenmesi ve 
uygulanması, şehir ve kasabaların imarı ile il
gili yol, su, elektrik ve kanalizasyon gibi, ka
mu niteliğini haiz, hizmetlere yardım edilmesiy
le görevli bulunmakta, ve bu inaksalla gerekli 
ve çeşitli çalışmalar yapmaktadır . Bu itibar
la, şehir ve kasabaların imarı ile, i cine suvıı. 
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yol, elektrik ve kanalizasyon gübi kamu tesisle
rine ilişkin iklerini tetkik etmek, projelerini 
yapmak veya yaptırmak, tadillerini incelemek 
ve onaylamak ve her türlü plânlama görevleri 
ile ilgili araştırma ve harita işlerini yürütmek, 
bu Genel Müdürlüğün görevleri arasında bu
lunmaktadır. 

Memleketin bölgelerini ve çeşitli sektörle
rini ayırdetmek ve tanıtmak için, yurt ölçüsün
de araştırmalarla başlıyan bu çalışmalar çeşitli 
yönlerden geliştirilerek bölge problemlerinin 
çözüm tarzlarının tesbitine yöneltilmiştir. 

«Şehirleşmenin hızını ve yönünü ayarlıya-
rak tarımsal karakterden endüstriyel karakte
re geçişteki düzensizliklerin çözüm yollarım 
gösterebilmek, bölge kaynaklarının, sürekli ve 
en rasyonel bir şekilde kullanılmasını belirtmek 
ve sektör faaliyetleri arasındaki koordinasyo
nun sağlanmasına yararlı olmak amaciyle, böl
ge plânlama çalışmaları yapılmaktadır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı esaslarını ger
çekleştirmek üzere tbu çalışmalar için 1964 yılı 
yatırını Bütçesinde toplam olarak 5 600 000 
lira ayrılmış ve yıl içi çalışmalarında bu öde
nek tamamen harcanmıştır. 

1965 yılı yatırım harcamaları içerisinde, 
plânlama ve imar hizmetlerimiz için 10 340 000 
liralık ödenek talebinde bulunduk. 

Bu öc 
a) 1 

ıb) 3 

e) 5 

d) 

[enekten : 
440 000 

300 000 

300 000 

300 000 

lirası harita çalışmaların-

da, 
lirası bölge plânlama çalış
malarında, 
lirası şehircilik çalışmaların
da, 
lirası da âmme tesisleri çalış
malarında 

10 340 000 
kullanılacaktır. 

b) Bölge plânlama çalışmalarında : 
Bölge plânlama genel olarak mekânın en ras

yonel tarzda düzenlenmesinin ve bu düzenlen
menin gerektiği şekilde teçhizi ve uygulanmaya 
hazırlanmasıdır. Bölge plânlama çalışması, ge
lecekte memleketimizin kalkınmasını sağlıya-
cak her türlü analizi ihtiva etmektedir. Bölge 
Plânlama Dairesi, Türkiye çapında yapılan 
temel araştırmalarla işe girişmiş ve bütün faali-

1 . 2 . 1965 O . 4 
yetlerini bölgeler içindeki nedenlerini, birbir
leriyle olan bağlantılarını ve 'memleketin çeşit
li bölgelerinde mevcut tabiî kaynaklardan aynı 
ölçüde faydalanma imkânlarını araştırmış ve 
1965 çalışmalarında da bu araştırmaları geliştir
mek yolunda bulunmuştur. Yapılan çalınmalar 
sonucunda, iç göçlerin analizi tamamlanmış ve 
bu konuda takibedilccek politika ve alınacak 
tedbirleri hakkında neşriyat safhasına da geçil
miştir. 

Bu bölgesel (-alışmalara muvazi olarak, Beş 
Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen memleket 
ölçüsünde nüfus hareketleri, bölgelerin ekono
mik, sosyal önem derecelerinin tâyini, illerin ik
tisadi bünyelerinin gelişme imkânlarının tesbi-
ti ile, turizm ve plânla nnı projelerinin gerektir
diği metot ve mevzuat problemleri dâhilinde ça
lışılmaktadır. 

Hâlen ülkemizde belirli bir şehirleşme poli
tikasının eksikliği bir vakıadır. Temel araştırma 
çalışmalarımıza jiaralel olarak bu konu da ele 
alınmış olup, 1965 yılında muhtelif bölgelerde 
tatbik edilecek metotlarla, elde edilecek neti
celere göre ve herhalde ikinci Beş Yıllık .Plân 
çalışmalarında yurdun belirli şehirleşme poli
tikası tesbit edilmiş olacaktır. 

Bakanlığımızla Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğı arasında te>ıbit edilen protokol esaslarına 
göre, 1964 Mart ayında, kurulan Turizm Plân
lama Fen Kurulu Müdürlüğünün yöneticiliği 
altında, mevcut envanterlerden de istifade edi
lerek, turizmin memleket seviyesindeki problem
lerinin incelenmesine geçilmiş ve elde edilen so
nuçlar rapor haline getirilmiş bulunmaktadır. 
Bu cümleden olarak, 1966 yılma kadar devanı 
edecek olan Efes turistik bölgesi plânlama ça
lışmalarına da başlanmıştır. 

Memleketimiz sanayi yerleşmesinin, sanayi
leşmenin çok yönlü karakteri bakımından, mü
him bir konu teşkil ettiği malumları bulunmak
tadır. Bu sebeple organize sanayi bölgelerinin 
plânlama (-evresi içinde mütalâası gerektiği 
bir hakikattir. Bu görüşe uygun olarak sanayi 
yerleşmelerinin 1935 - 1960 devresindeki deği
şimi esas alınarak, dinamik bir modelin gelişti
rilmesine çalışılmış ve bu modelin tatbiki için, 
Gaziantep bölgesi pilot bölge olarak seçilmiştir. 
Bu çalışmalara 1965 yılı faaliyetlerimizde hız ve
rilecektir. 
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1963 - 1964 icra plânında sorumluluğu Ba

kanlığıma tevdi edilmiş bulunan, her çeşit fizi
ki plânlama ihtiyacına cevap verecek olan, ar
sa ofisi kurulması çalışmalarına başlanmış ve 
hazırlanan tasarı, yakın zamanda Büyük Mec
lise sevk edilecek duruma getirilmiştir. 

Bölge plânlama çalışmalarımızdan, Zongul
dak bölgesi ön plânı çalışmaları 1963 yılı so
nunda tamamlanmış ve bu çalışmaları ihtiva 
eden Ibir kitap neşredilerek ilgili bakanlıklara 
ve sektörlere gönderilmiştir. Bu plânın umumi
yetle sektörler tarafından benimsenmiş ve kıs
men de tatbikatına geçilmiş olduğunu memnu
niyetle müşahede etmekteyiz. 

Doğu Anadolu'da geri kalmış bölgeler ola
rak tavsif edilen ve 18 ili içine alan, Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu bölge plânlama çalış
malarına, 1963 yılı içinde başlanmış olup, 1964 
yılı çalışmalarımızda 18 ilin birden bir birim 
olarak ele alınmasının bölgesel çalışmalar ba
kımından güçlüğü nazara alınarak; bu çalışma, 
Elâzığ, Gaziantep, Diyarbakır, Erzurum ve Van 
alt bölgeleri halinde 5 ayrı plânlama ünitesine 
ayrılmış ve ilk çalışma olarak da bu bölgelerde 
iç ve dış göçleri gösteren bir nüfus analizi ya
pılmıştır. 

Malatya, Tunceli ve Bingöl'ü de kapsıyan 
Elâzığ bölgesi çalışmalarına, Keban Barajı do-
layısiylc öncelik verilmiş ve bu çalışmalar kısa 
ve uzun vadeli olmak üzere iki yönden ele alın
mıştır. Kısa vadeli çalışmalar, Keban Barajı 
inşaatı esnasındaki problemleri ortaya koya
cak; uzun vadeli çalışmalar ise, bölgenin tüm 
meseleleri, bir bölgesel plânlama kavramı ve di
siplini içinde, çok yönlü olarak ele alınmış ola
caktı?. 

Ege bölgesi plânlama çalışmalarına Kasım 
1964 ayı içinde merkezde başlanmış olup, yapı
lacak bâzı etütleri mütaakıp belirli bir süre son
ra, çalışmaların mahalline intikali sağlanmış 
olacaktı:*. 

1963 yılında tamamlanan İstanbul, Kocaeli, 
Sakarya ve Bursa gibi 4 büyük ilimizi kapsıyan 
«Doğu Marmara bölgesi ön plânı» çalışmaları 
yanında; İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edir
ne, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Kocaeli ve Sa
karya olmak üzere 9 ili kapsıyan bölge plânı ça
lışmalarına başlanmış olup bu arada İstanbul 
sanayi nazım plânının da etüdü yapılmış ve böl

genin coğrafi, ekonomik ve şehirsel yerleşme 
yapısı ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. 

Devlet Plânlama ve F A O Tcşkilâtiyle müş
tereken yürütülen Antalya bölge plânlaması en
vanter çalışmaları, tamamlanarak plânlama saf
hasına geçilmiş ve bu çalışmaların 1967 sonun
da tamamlanması öngürülmüştür. 

Çukurova ıbölge plânlama çalışmaları da Dev
let Plânlama Teşkilâtının mezkûr mmtakada 
kurmuş olduğu Çukurova bölgo plânlama mü
dürlüğü ile işbirliği yapılarak yürütülmekte
dir. Burada Mersin ile Silifke arasındaki turis
tik 'şeridin plânlaması önemle ele alınmış bulun
maktadır. 

Bölge plânlama çalışmaları; 1965 yılı yatı
rımlarımız için 3 300 000 liralık ödenek talebe-
dilmiştir. 

c) Şehircilik çalışmalarımız. 
Şehir ve kasaba imar plânlarının düzenlen

mesi işlerinin, memleket gerçeklerine dayanan 
sağlam verileri modern şehirciliğin gerektirdi
ği prensip ve araştırmalara uygun olarak yürü
tülmesine gayret gösterilmektedir. 

Belediyelerin doğrudan doğruya veya İller 
Bankası aracılığiyle yaptırmakta oldukları imar 
plânlarının incelenip, onaylanması ve sosyal 
mesken inşa edilecek sahalarla, âfete mâruz kal
mış bölgelerin plânlaması işlerine yıl içinde de
vam olunmuş ve bu cümleden olarak Kasım 
1964 ayı sonuna kadar : 

12 Nâzım plânın, 
147 İmar plânı avan projesinin, 
137 Kesin imar plânının, 
4 Mücavir saha plânının, 
803 İmar plânı tadil teklifinin, 
43 İmar talimatnamesinin, 
248 Yerin jeolojik etüdünün, inceleme ve 

onaylama işleri sonuçlandırılmıştır. Sayın ar
kadaşlar, bu münasebetle şimdiye kadar 723 şe
hir ve kasaba imar plânının tamamlanmış bu
lunduğunu memnunlukla belirtmek isterim. 

Diğer taraftan Beş Yıllık Kalkınma Plânı 
icaplarından olarak, imar mevzuatında bâzı de
ğişikliklerin yapılması konusu da, 1964 yılı ça
lışmalarına alınmış olup, bu sahada, 

— Sayın Sabit Kocabeyoğlu'nun dokunduğu 
ruhsat işleri bu kanunla ilgilidir. 

— 6785 sayılı İmar Kanununda, 
Belediyelerin teknik personel durumunu diU 

zmQ koymak ve imar faaliyetlerinin kontrollü. 
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bir şekilde inkişafını sağlamak üzere 7116 sa
yılı Kanımda yapılması gereken değişiklikler
le, 

Belediyelerin imar konularında daha isabet
li kararlar almasını sağlamak maksadiyle «İmar 
komisyonları» kurulmasını öngören kanun tasa
rısı, 

— 6188 ve 7367 sayılı kanunları değiştiren 
gecekonduların ıslâh, tasfiye ve önlenmesi ha-
kındaki kanun tasarısı gibi mevzular üzerinde 
çalışılmış, /bunlardan 6785 sayılı İmar Kanu
nunda yapılacak değişikliklere ait tasarı Büyük 
Millet Meclisi İmar Komisyonuna ve gecekondu
lar hakkındaki kanun tasarısı Geçici Komisyon
da, 711G sayılı Kanun tasarısı değişikliği Mil
let Meclisi gündemindedir. 

d) Amme tesisleri çalışmaları : 
Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğümüz hiz

metleri arasında bulunan âmme tesisleri çalış
maları hakkında da kısaca bilgi vermek iste
rim. 

Yüksek malûmları bulunduğu üzere 5116 sa
yılı Kanun uyarınca tahsis şekil ve şartları 
Bakanlığa aidolmak üzere îllcr Bankası nezdin-
de tesis edilen fondan Kasım 1964 ayı sonuna 
kadar : 

Lira 

19 Harita işi için. 
18 İmar plânı için 
84 İçmesuyu projesi için 
55 İçmesuyu tesisi için 
37 Elektrik projesi için. 
103 Elektrik tesisi için 
2 Mezbaha tesisi için. 

962 904,92 
1 203 810,08 
1 626 966,34 

25 415 380,77 
624 100 

21 485 881,29 
63 807,20 

51 472 850,60 

olmak üzere toplam olarak 51 472 850,60 lira
lık fon tahsisinde bulunulmuştur. 

Ayrıca aynı devre zarfında : 
5 yol projesinin, 
29 içmesuyu ilk etüt projesinin, 
77 içmesuyu projesinin, 
4 kanalizasyon projesinin inceleme ve onay

lama işleri tamamlanmış ve 126 belediyenin 
içmesuyunun boru ve sair malzemesi için 6685 
ve 6802 sayılı kanunlara göre muafiyet belge
si verilmiştir. 

4759 sayılı İller Bankası Kuruluş Kanunu
nun 19 ncu maddesi uyamıca, 1963 yılı banka 
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kârından ayrılan 6 800 448,181iralık köy kalkın
ma paylarından Kasım 1964 ayı sonuna kadarı 
Banka Genel Kurulunca alman karara uygun 
olarak, 67 ile bağlı 137 köyün beherine 50 749,57 
lira olarak yapılması programlanan yardım
dan, Kasım 1964 ayı sonuna kadar, 55 köy için 
cem'an 2 791 225,35 liralık tahsis yapılmıştır. 
Diğer köylere yapılacak yardımlar için, vali
liklerden malûmat beklenmektedir. 

MESKEN İŞLERİMİZ 
Bünyesinde 5 daire başkanlığı bulunan Mes

ken Genel Müdürlğü; 7116 sayılı Bakanlık Ku-
luş Kanununun 10 ncu 'maddesinde tadadedilen 
ve ayrıca Beş Yıllık Kalkınma Plânına ilişkin 
yıllık icra programlarında yapılması öngörülen 
hizmetleri yürütmekle görevli ve sorumludur. 

Bakanlığımız 1965 yılı Bütçesi yatırımları 
içinde 25 milyon lira olarak yer alan talep, bu 
hizmetlere ait bulunmaktadır. 

Yurdun konut ihtiyacını tesbit ederek bu 
ihtiyacın karşılanması için plân ve programlar 
yapmak; sıhhi, sağlam ve ucuz konut inşaasmı 
mümkün kılacak araştırma ve uygulamalarda 
bulunmak; :slâhı gereken konut toplulukları
nın ıslâhı çarelerini aramak ve uygulamak; ko
nutu olmıyanları, sıhhi sakıncası buluıımıyan ve 
plânda öngörülen hedeflere uygun konut sahi
bi yapacak veya mutedil kiralarla barınmaları
nı sağhyacak tedbirleri almak; toplu konut ya
pımını teşvik ile bu gibi teşebbüslerde 'bulunan
lar arasında işbirliği sağlamak; yapı koopera
tiflerini gayelerine yöneltmek; kredi müessese
lerinde verilecek kredilerin tahsis şekil ve şart
larını tâyin etmek; görevlerimiz cümlesinden 
bulunmaktadır. 

Bakanlığımın bu istikamette yürütülen işleri 
hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 

Bu hizmetlerimizi: 
1. 1964 yılında projeye bağlanmış işlerle, 

daha önceki yıllardan devreden projeye bağlı 
işler; 

2. Âfetlere ilişkin proje, inşaat çalışmaları; 
3. Konut genel plânlamasına ilişkin çalışma* 

lar olmak üzere üç grupta mütalâa etmek müm
kündür. 

1. 1964 yılında projeye bağlanmış işlerle, 
önceki yıllardan devreden projeye bağlı işler; 

a.) Gecekondu ile ilişkin hizmetler, 
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I)) Kendi evini yapana yardım uygulaması 

ilo, 
e) Araştırına çalışmaları ayrı gruplarda yü

rütülmektedir. 
a) Gecekonduların ıslâhı, tasfiyesi ve ön

lenmesi çalışmaları : 
Bu mevzuda sözlerime başlarken, şu ciheti 

tebarüz ettirmek istemin ki, öztürkçine arkada
şınım planda bu mevzuda gördüğü rakamlar, 
bütçeye konmuş ve Hükümetçe uygulanacak 
meblâğlar olmayıp; bu işe resini ve özel sektör 
ta rafında n yapılacak mecmu yatırımı ifade et
in ektedir. 

lîıı çalışmalarımız «ıslâhı.'kabil olan gecekon
duların ıslâhı için malzeme, teknik ve kanıu te
sisleri yardımı yapılması, tasfiye edilecekler 
için halk konutları yapımı ve bu her iki yardıma 
paralel olarak da, önleme maksadiyle inşa edile
cek nüve konutlar için arsa temini, kamu tesis
lerinin yapılması ve uygulanacak olan evini ya
pana yardım metoduna has, gerekli inşa kredi
sinin verilmesi» olarak özetlenebilir. 

Bu hizmetlerin ifası maksadiyle 1964 yılında 
etüt ve proje giderleri bölümünde sağlanan 
35 milyon liralık ödeneğin sarf ve tahsis şekli, 
Bakanlığımca tesbit edilmek kaydı ile Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasına, devredildiği Yüksek 
mal fimi arı JmlunmaMadır. 1963 ödeneğinden 
devreden 7 843 000 lira ile, 1964 yılı ödeneğinin 
alakalı yönetmelik esanslarına göre ısarf edilmek
te olduğunu ve bu cümleden olarak İstanbul. 
Belediyesi ile akdedilen porotokol uyarınca: 

-« Zeytinburnu ıslah bölgesi yol, kanalizas
yon ve su işlerinin ele alındığını, yol ve kanali
zasyon işlerinin bitirildiğini ve su şebekesi ya
pımının da devanı etmekte olduğunu, bu işler 
için toplam olarak 2 399 073 liranın sarf edil
diğini, 

— Osmaniye önleme bölgesi yol, kanalizas
yon, su ve elektrik işlerinin ele alındığını, işlerin 
halen devam etmekte olduğunu, şimdiye kadar 
bu işler için 1 940 335 liranın sarf edilmiş bu
lunduğunu, 

— Gaziosmanpaşa ıslâh bölgesi yol, kanali
zasyon, su ve imar plânı işlerinin ele alındığını, 
devam eden bu işler için 1 373 .150 lira harcan
dığını, 

— Sağmalcılar ıslah bölgesi su işine başlan
dığını ve bu iş için 648 510 lira sarf edildiğini, 
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. —-, Kâğıthane ıslâh bölgesinde ele alınan yol, 

elektrik ve halk konutu yapımı işlerinin devam 
etmekte olduğunu, bu işler için şimdiye kadar 
2 496 046 liralık ödenek gönderildiğini, 

Ankara Belediyesi ile akdedilen protokol 
uyarınca: 

— Gülveren ıslâh bölgesinde ele alınan yol, 
kanalizasyon ve elektrik işlerinin ikmal edilmiş 
bulunduğunu, bu işler için 1 199 021 liranın 
sarf edildiğini, 

- - Aktepe önleme bölgesi istimlâk işlerinin 
tamamlanmış olduğunu, bu maksatla 1 851 711 
liranın sarf edildiğini, bölgenin ele alman kamu 
tesisleri işlerinin devanı etmekte bulunduğunu 
ve ayrıca ıslah ve 'tasfiye dolayısiyle gecekon
duları yıkılacak olan vatandaşlara tahsis edil
mek üzere bu bölgede 4 437 492 lira ihale be
delli (700) nüve konutun inşasına başlandığını, 
bu işler için şimdiye kadar istimlâk bedeli dâ
hil 4 921 733 liranın sarf edildiğini, 

İzmir Belediyesiyle yapılan protokol gere
ğince : 

— Yeşilyurt ıslah bölgesinde ele alınan yol 
işinin bitirildiğini, bu iş için 526 840 liranın 
sarf edildiğini, 

Giiltepe ıslah bölgesi yol ve harita işlcT 

jitıin ele alındığını ve bu işler için 2 -milyon lira 
ayrıldığını, 

—- Cumhuriyef (inleme bölgesinde ele alınan 
yol, kanalizasyon, su, elektrik ve halk konutu 
yapımı işlerinin devam etmekte olduğunu, bu 
bölge için de 4 438 244 lira ödenek ayrıldığını 
ve şimdiye kadar 343 000 lira sarf edilmiş ol
duğunu, 

Aynı maksatla, diğer illerdi1 de yapılan hiz
metler cümlesinden olarak: 

— - Gaziantep Me seçilen 'önleme bölgesinde 
keşif tutarı 4 205 914 lira olan yol, su, kanalizas
yon ve elektrik işlerinin ele alınmış bulunduğu
nu ve İni işler iıin şimdiye kadar 200 000 lira
nın sarf edildiğini; 

— İskenderun'da seçilen önleme bölgesinde 
keşif tutarı 1 640 428 lira olan yol, su ve kaııa-
Jizasyan işlerine girişildiğini ve 500 000 lira 
sarf edildiğini; 

' —~ Adana,'da Ceyhan ilçesinde yapılacak ıs
lah işi için keşif tutarı 1 338 331 lira olan yol 
işinin ele alındığını; 

— Erzurum, Van, Elâzığ illerinde 1 190 468 
lira, keşif bedelli halk konutlarının ihale suretiy-
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le yapılmakta olduğunu yüksek bilgilerinize arz 
ederini. 

1962 ve 1968 yılı bütçelerinde, ayırüan öde
neklerle; Ankara, İstanbul ve Bursa'da inşası 
programlanan 844 halk konutu blokları ile, di
ğer 8 ilde yapımına başlanmış olan 281 ünitelik 
halk konutu blokları 1964 yılında tamamlanmış
tır. 

Halk konutlarından tamamlananlar, Millî 
Emlâk Genel Müdürlüğüne devredilmiş bu ko
nutların, amaca uygun şekilde kullanılmasını 
temin nıaksadiylc, 2 Ekim 1964 tarihli Resmî 
Gazetede yayınlanmış olan Kira Yönetmeliği 
uyarınca, tahsisine başlanmıştır. 

b) Köylerde kendi evini yapana yardım 
uygulaması : 

Şehirlerdeki konut ihtiyacı yanında köyler
deki konut ihtiyacı ile de Bakanlığım, diğer ül
kelerdeki tatbikatlardan da istifade ederek «ken
di evini yapana, yardım» metodunu uygulamaya 
başlamış ve 1963 yılı Bütçesindeki 905 000 lira 
ile 1964 yılı .Bütçesiyle alınan 1 milyon lirayı 
bu amaca tahsis ederek Antalya'da Korkuteli 
ilçesinin Akyar köyünde tatbikata başlanmış
tır. Köy konutlarına ilişkin uygulamaların 1964 
yılında, Köy İşleri Bakanlığına devri dolayısiyle 
Bakanlığımın bu konudaki görevinin, Köy İşle
ri Bakanlığınca yürütülmesine devanı edildiği 
malûmları bulunmaktadır. 

*c) Araştırma çalışmaları : 
Beş Yıllık Kalkınma Plânında öncelik veri

len araştırma çalışmaları, Bakanlığımda önemle 
ele alınmış ve 1968 yılındanberi çeşitli alanlar
da Araştırmalara girişilmiştir. Bilhassa çok 
cepheli bir problem olan konut politikasının 
yurt koşullarına uygunluğunu sağlamak amaciy-
le yapılan çabalar, konut politikasını tâyin ede-
ceik ve çözüm yollarını bulacak istikamete yö
neltilmiştir. 

Bu çalışmalar : 
1. Şehir konutlarına ilişkin teknik araştır

malar; 
2. Gecekondulara ilişkin araştırmalar ol

mak üzere iki bölümde ele lalmmış ve bu araş
tırmalar için 1963 yılında 2 709 000 lira; 1964 
yılında «Etüt ve proje giderleri bölümünde» bu
lunan 8 349 000 liralık ödenekler tamamen sarf 
edilmiştir. 

Şehir konutlarına ilişkin teknik araştırma
lardan maksat bölgesel konut standartlarının 
tesbit edilmesi ve 'maliyetin düşürülerek, sağ
lam ve ucuz konut yapımını sağlıyan tedbirle
rin alınmasıdır. 

Bu maksatla yapılan araştırmalar devam et
mekte olup genel anlamda konut standartları 
tesbit edilerek, «Halk Konutları Standartları» 
adı altında yayınlanmış ve konut politikası yö
nünden teşvik edilecek konut tipleri tesbit edil
mişti ı*. 

Diğer taraftan Ankara bölgesi konut stan
dartları çalışmaları tamamlanmak üzeredir. 

Bursa bölgesi konut standartlarının hazırlık 
(•alışmaları sona ermiş olup ayrıca, maliyet araş
tırmaları hususunda çalışmalar devam etmekte
dir. 

Öte, yandan gecekondularla ilişkin araştır
malara önemle ele alınmış ve gecekonduların 
yur't çapında arz ettiği hukukî, sosyal ve sağ
lık problemlerinin ortaya çıkarılmasına hız ve
rilmiştir. 

Bugüne kaçlar olumlu neticeler alınmış olup, 
Ankara; Seyranbağları, Aktepe. Gülveron ve 
Topraklık bölgelerindeki; 

İzmir; Gültepe ve Gürç.eşme bölgelerindeki, 
İstanbul; Gültepe ve Zeytinbıırmı bölgeleri

nin ve Bursa gecekondu bölgelerinde ön çalış
maları sona ermiştir. 

Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Hatay, Sam
sun, Adana ve Mersin illerinin gecekondu tesbit 
çalışmaları • da tamamlanmış olup. Bursa, gece-
kondularmdaki araştırmalar devam etmektedir. 

2. Âfetlere ilişkin proje ve inşaat çalışma
lar! : 

a) Proje çalışmaları : 
1964 icra plânında yer aldığı şekilde tesbit 

edilip Bakanlar Kurulunca kararnameye bağ
lanmış olan ve afetzedeler 'tarafından evini ya
pana yardım metodu ile yapılmakta bulunan 
konutlara ait projeler, .mahallî şartlara uygun 
olarak 34 ayrı tipte hazırlanmış, keşif özetleri 
ile birlikte vatandaşlara ulaştırılmıştır. İl ve 
ilçeler ve köyler için bu .maksatla mevzuî imar 
plânları da yapılmaktadır. 

b) tnşaat çalışmaları : 
Demirci'de 125 konut inşaatı; Hatay - Kırık

han'da 408 konut ile yol, su ve kanalizasyon 
inşaatı; Manisa - Gördes'te 101 konut ve kamu 
tesisleri inşaatı; Çanakkale'da sosyal konut in-
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şaatı; Erzincan'da 190 konut inşaatı; Muğla-
Ealdhisar'da deprem evleri ve haricî su tesisatı 
yapımı, Besni'de ikinci kısım 75 ev ve kamu 
tesisleri inşaatı; Erzincan'da ikinci kısım 75 ev 
ve kamu tesisleri inşaatı; Ankara - Aktepe'de 
700 nüve konut inşaatı işlerimiz devam etmek
tedir. Ayrıca Şebinkarahisar'da 96 dükkân ve 
3 ev inşaatının; Fethiye elektrojen grupu mon
tajının; ilkokul ve buzhane inşaatı; Fethiye -
Marmaris deprem evleri inşaatları tamamlanmış
tı/ . 

3. Konut genel plânlamasına ilişkin çalış
malar : 

Konut genel plânı ve yıllık programların dü
zenlenmesi, mevcut istatistiklerin derlenmesi, 
mevcudolmıyan'arm sağlanması, konut ihtiyaç 
temini metodlarmın araştırılması ve ayrıca ko
nutla ilgili sosyo - ckenomik konularda yapılan 
kuramsal araştırmalar bu bölümde mütalâa edil
mektedir. 

Bu cümleden olarak, Devlet Istatiskik Ens
titüsü tarafından yapılan sayım ve anketlere, 
konut yönünden iştirak edilmiştir. 1965 yılın
da yapılacak nüfus sayımıyla birlikte konut sa
yımının da uygulanması programlanmış ve so
rular şimdiden tesbit edilerek Devlet İstatistik 
Enstitüsüne gönderilmiştir. 

Bu arada, «kendi evini yapana yardım el ki
tabı» nm yayınlandığını, konut piyasa çözüm
lenmesi konusunda yapılacak araştırmalar için 
«konut piyasa analizi çözümlenmesi rehberi» ad
lı bir el kitabının da hazırlanmakta olduğunu 
Yüksek Heyetinize duyurmak isterim. 1965 yılı 
bütçemizde konut yatırımları için yer alan 
25 milyon liradan, 20 milyon lirası Ankara, İs
tanbul, İzmir, Bursa, Gaziantep, İskenderun, 
Erzurum ve Adana illerinde gecekondu bölgele
rinin ıslahı, tasfiyesi ve yeniden gecekondu ya
pımını önlemek amaciyle, kamu tesisleri ve evi
ni yapana yardım metodu yoluyla nüve konut 
yapımı işlerinde kullanılacak. 2 800 000 lirası 
Ankara, İstanbul, İzmir, Zonguldak, Mersin, 
Adana, Hatay, İskenderun, Samsun, Erzurum, 
Diyarbakır, Erzincan illerinde araştırmaya esas 
olacak tesbit çalışmaları yapılacak; ayrıca Bur
sa ve Ankara'da sosya - ekonomik yönden ve 
sağlık problemleri bakımından başlanmış olan 
araştırmalara tahsis edilecektir. 

1 800 000 lirası, muhtelif illerde bölge stan-
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dartlarma gidebilmek için yapılacak pilot araştıra
ma çalışmaları için sarf edilecek; 

400 000 lirası da, konutla ilgili istatistik! bil
gileri derlemek, mevcudohnıyanları sağlamak, ko
nut ihtiyaç tahminlerini, konut programlarını 
ve yatırım projelerini yapmak; 1965 nüfus sayı
mı ile birlikte konut sayımının yapılması için 
gerekli çalışmaları yürütmek, konut piyasa ana
lizi yapmak, yatırım tutarı 2 milyar lirayı ge
çen konut sektörünün, tesbit edilen ilkelere ve po
litikaya uygun olarak gelişmesini izlemek, ikin
ci 5 Yıllık Plân ve yıllık icra plânları için tek
liflerde bulunmak suretiyle özetlenebilecek faali
yetler de kullanılacaktır. 

Problemin büyüklüğü ve önemi karşısında 
1965 yılı bütçe teklifinde yer alan bu ödeneklerin, 
daha ziyade araştırma çalışmalarına sarf edilece
ğini, Meclis gündemine kadar götürülmüş olan 
konut tasarısı ile, komisyonda incelenmekte bu
lunan, gecekonduların ıslâh, tasfiye ve önlenmesi
ne ilişkin tasarı kanunlaşmadıkça bu konuda 
esaslı şekilde tatbikata geçmenin imkânsız oldu
ğunu Yüksek Huzurunuzda arz etmek isterim. 

Yapı malzeme çalşmalarımız : 
Bünyesinde (üç) daire başkanlığı bulunan 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 7116 sayılı 
Teşkilât Kanunumuzda, tadat edildiği gibi Kal
kınma Plânı yıllık icra programlarının tedbirler 
kısmında uhdesine tevdi edilen görevleri başar
mak çabasındadır. 

Memleketimizde kullanılan ve kullanılması 
muhtemel olan yapı malzemelerinin, iklim şart
ları bakımından olduğu kadar hammadde temini, 
teknik özellikleri ve miktarı bakımlarından, mem
leket ihtiyaçlarına uygunluğu ve yeterlik derece
lerinin araştırılması, malzeme istihsal ve tatbikat 
metotlarının etüdü, yapı malzemesi sanayiinin 
inkişâfı imkânlarının araştırılması; malzeme 
standartlarının tesbiti ve kalite kontroluyla ilgi
li kuruluşlarla işbirliği yapma görevleriyle Ba
kanlığım yükümlü bulunmaktadır. 

1964 yılında yapı malzemesi konusunda; 
a) Yapı malzemesi sanayiinin gelişmesini ve 

kalite kontrolü hizmetlerini sağlamak amaciyle 
yapı malzemesi Müstahsıllar Birliği kanun tasa
rısı üzerinde çalışmalar yapmış, 

b) Yapı malzemesi endüstrisi ve ticareti ko
nusunda ilgili dairelerle işbirliği yaparak, fayda
lı teşebbüslere, müsait şartlarla kredi sağlanması 
amaciyle mevzuat çalışmalarına girişmiş, 
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— Yapi malzemesi endüstrisini teşvik edici 

çalışmalarda bulunmuş, 
— Yapı malzemesi ihtiyacının karşılanması 

ile ilgili olarak resmî teşekküllerle işbirliği yapa
rak ihtiyaçları ve karşılanma imkânları üzerinde 
etütler yapmış, 

*—> Memleketin yapı malzemesi ihtiyacım kar-
şıliyaeak yeni işletmeler kurulmasını Bağlıyacak 
inöelemelerde bulunmuş, 

*— Sanayicileri uyarmak ve teknik bilgilerle 
teçhiz etmek üzere seminer tertiplemiş ve malze
me piyasa hareketlerini takibetmiş bulunmak
tadır. 

1965 yılı bütçemizde yapı malzemesi yatı
rımları için talebedilsn 5 300 000 liradan; 

605 000 Lirası 'Bölgesel malzeme inceleme
leri için; 

403 000 Lirası Yapı taşları etütü için; 
'583 000 Lirası Malzeme standart ve şartna

meleri için; 
2 440 000 Lirası Yapı araştırma lâb ora tu var

ları için; 
646 000 Lirası Yapı malzemesi araştırma

ları için; 
SİG 000 Lirası Yapı malzemesiyle ilgili ele

manların imali ve kullanılmasında 
rasyonellik etütleri için; 

303 000 Lirası da yapı malzemesi sanayii 
envanterleri ve plân verileri çalış
maları için kullanılacaktır.» 

Bölgesel malzeme incelemeleri : 
Devamlı olma karakterini h a k olan 'bölge

sel malzeme incelemeleri projesini nazari etüt
leri ve değerlendirme çalışmalarına; Batı - Ka
radeniz ve Orta - Aııadoluda 1'3 İlde devam 
olunacaktır. 

Yapı taşları etüdü : 
Yine devamlı olma karakterini haiz, yapı 

taşlan araştırmasına 12 ildo devam edile
rek ön etütleri tamamlanacaktır. Yapı malze
mesi araştırmalarımızda, umumi nazari araştır
malar yanında, süratle tatbikata geçilmesini 
sağlıyacak pratik neticeleri olan araştırmaya 
yer verecek istikamettedir. 

Malzeme standart ve şartnameleri : 
Malzeme standartı ve şartnamelerin hazır

lanması hususundaki çalışmalara devam olu
nacak ve 'Türk Standartlar Enstitüsü ile bu 
konuda işbirliği yapılacaktır. 
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Yapı araştırma lâb ora tararları tosiâi î 
Lâuoratuvar 1964 yılında olduğu gibi bu 

senede gerekli alet ve teçhizat i'/e, isi, ses 
vo ahşap araştırmaları geliştirilecektir. 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Ku
rulu ile işbirliği yapılarak kurulacak araştır
ma enstitüsünün, geliştirme, teşvik ve koordi
nasyon hizmetlerine bakanlığım da geniş öl-
küde katılacak ve sonuçlarından istifade «df-
eektir. 

Âfet îşleri Reisliği : 
Medeniyetin beşiği ve dünyanın cenneti 

>lan yurdum uz gerek tektonik ve gerekse 
arazinin satıh kaplaması ve meskûn maihaîlerin 
hususiyetleri yönünden, zelzele, heyelan, kaya 
lüşmesi, sel f;u taşkını ve yangın gibi tabiî 
âfetlere şiddetle mâruzdur. Vukua gelen âfet-
' erden zarar gören vatandaşlara yapılacak 
/nrdımlar ve âfetten öne alınması gerekli 
tedbirler, Teşkilât Kanunumuz uyarınca Ba
kanlığım tarafından yürütülen hizmetler eüm-
leslndcndir. 

72G9 sayılı Âfetler Kanununa göre Bakan
lığımca yapılan bu hizmetler için, Devlet büt
çesinde her sene mevcut imkânlara göre âyrı-
'an tahsisattan başka 7269 sayılı Kanunun 
sağladığı imkânlardan âzami randıman alın
mak üzere gerekli gayret sarf edilmekte felâ
kete uğramış vatandaşların biran evvel im
dadın r. yetişilmesi prensibiyle hareket edilmek-
^ed::\ 

1964 senesinde 80 milyon lira olarak âzami 
leviyesini bulan âfetler fonu, aynı senede ku-
mlmuş o'an 14 bölge kontrol teşkilâtının de
vamlı takibi neticesinde afetzede vatandaşlara 
ulaştırılmış ve senesi içinde 66 milyon liranın, 
gerek evini kendi yapan vatandaşa ve gerekse 
Hakanlığım er» toplu halde yaptırılan işlere 
verilmesi mümkün olmuştur. Fonda mevcut 
vo 19'65 senesinde devreden 13 milyon liraya 
yakın tahsisat, ele alınmış işlerin bakiye ka
lan. kısmına, harcanacaktır. 

Yüksek huzurunuza getirilen 1965 'büt-
çesindi âfetlere ayrılan para, geçen yıllara 
nazaran dama fazla olması gerekirken; bütçe 
imkânsızlıkları dolayısiyle 19'6-!; yılma göre 13 
milyon lira noksaniyle 19 332 000 lira ola
rak tes'bit edilmiştir. Âfetler fonunun diğer 

— 1063 — 



Cİ. Senatosu B : 36 
kaynakî art da (hesaba katıldığı takdirde, fon 

'19-65 senesinde 37 milyon lira civarında ola
cak ti L*. 

Devlet -bütçesinden ayrı olarak diğer kay
naklardan 1965 yılında yaklaşık olarak sağla
nacağı ümidedilen 1<8 milyon liranın 'büyük 
kısmının kendi evini yapana yardım metodiyle 
yapılacak evlere harcanması programlan
mıştır. 

•Eldeki imkânlarla 25 . 5 . 1964 itibariyle, 
50 il. dâhilinde 'bulunan 7 ilçe ve 190 köyde 'afet
zedeler için yapılıması gerekli 7708 konuttan 
1.İ965 senesinde ancak 1 500 kadar konutun 
inşaası programlan abilmiştir. O tarihten ıbu 
yana, daha birçok yerlerde çeşitli âfetler 
olduğu gribi, 6 . 10 . T904 tarihinde Bursa ve 
'Balıkesir illeri dâhilinde 100 den fazla köy 
ve kasabada 5 83li (binayı ağır, 3 831 'binayı 
da orta derecede hasara uğratan büyük bir 
deprem âfetinin meydana geldiği yüksek malû
munuzdur. 

Adı geçen deprem âfeti dolayısiyle orta Iha-
sar görenlere aile 'bayına 500 liraya kadar 
'bir onarım yardımı öngörülmüştür. Evleri 
ağır hasarlı ve yıkık olanlara, mesken yardımı 
yapılabilmesi is^, Afetler Fonuna, t bütçe dışında 
ek ödenek verilmesi şartiyle ımümkün olabi
lecektir. Ancak bu sene vatandaşlardan talep 
ve taahhütname verenlere; ileride yapılacak 
mesken yardımına, mailısuben, geçici barınak 
yapmak üzere aile başına 1 000 liraya kadar 
yaıdım yapılabilecektir. 

Bunlardan fay, hattına raslıyan ki köyün 
başka yere nakli için teknik çalışmalara baş
lanmıştır. Bu köyler içinde kendi evini yapana 
yardım uygulaması yapılacaktır. 

Bu pek önemli ve âcil {hizmetlerin yerine 
getirilmesinde, dana büyük sürat ve felâket
zede vatandaşlar lehine bâza imkânlar sağla
mak amaeiyle hazırlanan 7269 sayılı Âfetler 
Kanunu tadil tasarısı Büyük Millet Mec
lisin eledir. Kanunlaştığı ve yeter miktarda 
ödenek sağlandığı takdirde, âfet hizmetleri 
daha verdimli ve süratli bir sekile yürütüle
bilecektir. 

Âfetler 'hakkındaki mâruzâtımdan hulâsa 
olarak çıkarılacak netfce; bütçede yapılabi
len pardımın ihtiyaca nisbetle az olduğudur. 
Bakanlığım, geçen senelere nazaran afetzede 
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vatandaşların da'hva çabuk ve müessir olarak 
imdadına yetişecek şekildo eiha-zlanmış ve 
bu -ci'hazlanmıya muvazi olarak da mevzuun 
daha iyi bir şekilde yürütülmesinin sağlanması 
yoluna girilmiştir. Âfet mev^uunun en mü
him noktası, felâketzede vatandaşın imda
dına süratle yetişmektir, ©u da arz ettiğim 
gibi teşkilât ve mevzuat imkânları ve temin 
edilecek para ile kabil olabilir. Yurdumu
zun tabiî âfetlere şidetle mâruz olan karak
teri muvacehesinde kurulmuş olan teşkilâta 
muvazi olarak, gelecek senelerde âfetler fo
nuna daiha büyük yardımların yapılması en 
b üy ük tem ennimizdi ı\ 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası : 
Teşkilât Kanunumuzun verdiği ödevler 

cümlesinden olarak, tetkik ve murakabesi Ba
kanlığıma ait bulunan Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası Anonim Ortaklığı, bidayette Eytam 
Sandıkları elinde dağınık bir halde bulunan 
yetimlere ait paraların, siyanet, muhafaza 
ve nemalandırılması ve aynı zamanda imara 
muhtaç şehirlerimizde vatandaşın inşaata mü
teveccih teşebbüslerini mütevazı imkânlarla 
karşılamak maksatlarına matuf olarak 844 sa
yılı Kanunla Eytam ve Emlâk Bankası adı 
altında ve 20 milyon lira sermaye ile kurul
muş bir teşekküldü. 

Bankadan beklenen hizmetlerin, mütevazı 
sermayesiyle karşılanmasına, imkân görüleme
miş olması sebebiyle, 16 . 6 . 1946 tarihinde 
yürürlüğe giren 4947 sayılı Kanunla bankanın 
sermayesi 100 milyon liraya çıkarılmış ve adı 
da (Türkiye Umlâk Kredi Bankası Anonim Or
taklığı) olarak değiştirilmiştir. 

özel sermayenin layıkiyle el atmadığı mem
leketimizin imar ve yapı sektöründe hissedilen 
finansman ihtiyacının karşılanması göz önün
de tutularak 13 . 7 .1953 tarihinde kabul edi
len 6143 sayılı Kanunla sermayesi 300 milyon 
liraya, çıkarılmak ve aynı zamanda tahvil ih
raç salâhiyeti de tanınmak suretiyle banka, 
vatandaş ihtiyacına, daha fazla yararlı olma, 
imkânına -kavuşturulmuştur. 

Banka, 
Yurtta meskeni bulunmıyan vatandaşlara 

mesken edinmelerinin sağlanması ve bu su
retle mesken darlığının giderilmesi; 
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İşçi mesken kooperatiflerine, İşçi Sigorta

ları Kurumu ile mutabık kalman esaslar dai
resinde, isçilere mesken temini amaciyle kre
diler açılması; 

Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve tica
retinin geliştirilmesi maksadiyle gerek açtığı 
kredilerle vasıtalı olarak, gerekse bu sahada 
faaliyet gösteren ortaklıklar kurmak veya ku
rulmuş olanlara iştirak etmek suretiyle yar
dımlarda bulunmak gibi hizmetleri ifa etmek 
suretiyle, Kuruluş Kanununda gerçekleştiril
mesiyle yükümlü bulunduğu görevleri yapma
ya çalışmaktadır. 

1962 senesinden bu yana para kıymetinde 
olduğu kadar malzeme ve sair hususlarda mey
dana gelen değişiklikler muvacehesinde, ban
ka sermayesinin ve kaynaklarının ihtiyaca kâfi 
gelmediği ve bilhassa bankaya yeniden veri
len vazifelerle bu imkanların orantılı olmadığı 
açık bir hakikattir. "Buna rağmen banka mev
cut imkânlarından âzami istifade etmesini bil
miş, zaman zaman açtığı şubelerle, hizmeti va
tandaşın ayağına götürmek ve yardımlarını 
memleket sathına yaymak çabasında bulun
muştur. 

Daha evvelki yıllarda girişilen işler ve 
bilhassa şiddetle artan yapı tasarrufu talepleri 
ve bu sistemin tatbikinde yapılan İKIZI hesap 
hataları, bankayı bugün içinde bulunduğu 
müşkül duruma düşürmüştür. Bankayı bu kri
tik durumdan kurtarmak için Başbakanlık ve 
Maliye Bakanlığı ile müşterek çalışmalarımız 
devam etmektedir. Yakın bir zamanda bu te
şebbüslerin. müspet olarak neticeleneceğini 
ümidetmekteyim. Bu suretle % 80 e. yakın 
sermaye hissesi Hazinece taahhüdedilmiş olan 
bu millî müessesenin, içinde bulunduğu müşkül 
durumdan kurtarılması temin edilecektir. 

Banka halen meskeni bulunmıyan veya ıs
lah ve tasfiye bölgelerinde1 bir barınağı olup 
da, durumları tasfiyeye tabi tutulacak vatan
daşlar için: 

a) Yapı tasarrufu yoliyle krediler açmak; 
b) Halk konutu meskenler inşası ve ge

cekonduların ıslahı için yeteri kredi yatırımla
rında bulunmak; 

e) Muhtelif şehir ve kasabalarda bankaca 
yaptırılmış bulunan veya yaptırılmakta olan 
binaları türlü kolaylıklarla-taliplerine satmak 
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suretiyle uhdesine verilen görevleri gerçekleş
tirme çabası içinde bulunmaktadır. 

Memleket ekonomisinin ve kalkınmasının 
plânlı bir devreye girmesi dolayısiyle 5 senelik 
Kalkınma Plânına göre mesken yatırımlarında 
mevcut imkânlarla çok sayıda konut elde edil
mesi öngörüldüğünden, bu amaca muvazi ola
rak 1963 yılından itibaren bankaca mesken 
kredilerinin, lüks ve geniş sahalı meskenler 
yerine, asgari konfor ve sahayı ihtiva eden 
mesken tiplerine kaydırılması cihetine gidil
miştir. 

Bakanlığımızca hazırlanmış olan halk ko
nutları standartları ile ilgili olarak konut kre
dilerinin, bu standartlardan yalnız asgari ni
telikteki halk konutlarına verileceğine dair 
13 . 11 . 1964 tarih, 11855 sayılı Resmî Gaze
tede yayınlanan 6/3827 sayılı Bakanlar Kuru
lu Kararı da bu hususu teyidetmiştir. 

.Muhtelif vesilelerle açıklanan prensipler tat
bikatı cümlesinden bulunan sosyal meskenler 
mevzuunda, Bakanlığım çalışmalarına para
lel. olarak Bankaca Ankara Telsizler semtinde 
11 blokta 4 tip üzerinden 67 ve 77 metreka
relik 304 ünite konut yaptırılarak taliplerine 
tevzi edilmiştir. 

Bankaca inşa edilerek satışa arz edilen 
meskenlere, banka taahhütlerinin kısmen de 
olsa yatırımlarla karşılanmasını temin maksa
diyle, yapı tasarrufu Hindilerine rüehan hak
kı tanımak ve kademeli satış sistemi tatbik 
edilmek suretiyle rağbet lemin edilmiştir. 

Ankara Yenimahalle'de 50 blokta 874 dai
re; ve 48 dükkân tamamen satılmıştır. 

Ankara Yenimahallede 5 blokta 240 daire 
ve 16 dükkândan 20 dairenin tapusu verilmiş
tir. 

İstanbul Ataköy 1 nci kısmında 662 daire
den 459 u satılmıştır. 

İstanbul Ataköy 2 nci kısmında 852 daire 
ve 15 dükkândan 388 daire ye 15 dükkân sa
tılmıştır. 

İstanbul Atatürk Bulvarı blok apartmanla
rından satışa arz edilen 94 daire 37 dükkân
dan 24 daire satılmıştır. 

Ataköy'de inşasına başlanan 42 blokta 738 
dairelik halk tipi meskenlerin inşaatı' devam 
etmekte, Şenesenevleri mevkiindeki 5 blokta 
45 daire de satışa arz edilmiş bulunmaktadır. 
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Başlıca faaliyet konularında kısaca bahset

tiğimiz Türkiye Emlâk Kredi Bankası yukarda 
muhtelif vesilelerle temas edilen tedbirler alın
dığı takdirde; mevcut taahhütlerini karşılıya-
bilecek ve her gün biraz daha artan kredi ta
leplerine eevap verebilecek bir hale kavuştu
rulmuş olacak ve memleket çapındaki hizmet 
ve rolünün ehemmiyeti ile orantılı olarak vazi
fesini yapabilecektir. 

iller Bankası : 
Belediyelerimizin bayındırlık, kamu ve 

imar hizmetleri için ihtiyaç duyacakları kredi
yi sağlamak amaciyle 1933 yılında kurulan 
Belediyeler Bankası, 1945 yılında kabul edi
len 4759 sayılı Kanunla ülke ve toplum ihti
yaçlarını daha geniş bir ölçüde ele almak ve 
bütün mahllî idarelerin taleplerini karşılamak 
üzere sermayesi 100 milyon liraya çıkarılmak 
suretiyle ve İçişleri Bakanlığı ile mevcut ka
nuni irtibatı, 7116 sayılı Kanunla Bakanlığı
ma devredilen İller Bankası; belediyeler, i] 
özel idareleri ve köylerin imar plânları ile ha
ritaların hazırlanması, hal, hamam ve mez
baha tesisleri; su, elektrik ve kanaliyazyon gi
bi çeşitli kamu hizmetlerini Beş Yıllık Plân 
kapsamı içinde, öncelik sırası verilerek mev
cut imkânları nisbetinde yürütmektedir. 

Toplumu bu derece yakından ilgilendiren 
toplum hizmetlerini gerçekleştrimeyc çalışan 
İller Bankası; kanununda yazılı görevleri yap
maya yetkili yegâne müessesemizdir. Banka 
kamu hizmetlerini, eşit ölçülerde yurdun er, 
kuytu yerlerine kadar götüren gelişmiş bir or
ganizasyon içerisinde çalışmalarına aralıksır 
devam ederek bankacılık ve türlü mühendis
lik ve teknik yardım görevlerini düzenli biı 
işbirliğine ulaştırmış, örnek bir kamu kuru
mudur. 

İller Bankası, gelirleri yönünden de, di
ğer bankalardan farklıdır. 4759 sayılı Kanun
la 100 milyon lira olarak tesbit edilen banka 
sermayesi, 6407 sayılı Kanunla 300 milyon li
raya çıkarılmış ve bil âhara kanunun Bakanlar 
Kuruluna tanıdığı yetki ile banka sermayesi 
600 milyon liraya yükseltilmiştir. 

Bankanın sermayesi ve sermaye dışındaki 
türlü gelirleri, ortakları bulunan idarelerin 
sermayeye katılma payları ve diğer kanuni 
kaynaklarla sağlanmaktadır. Banka kamu 
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hizmetleri için ortak idarelere verdiği kredile
ri, belirli süre içinde geri alarak, başka ortak
ların ihtiyaçlarına hasredilmesini sağlıyacak 
kanuni imkân ve fonksiyona malik bulunmak
tadır. Nitekim, bankanın faaliyeti ve yur
dun çeşitli ihtiyaçlarına cevap verebilme im
kânları, sermayesinin her yıl biraz daha ço-
ğalmasiyle gelişmiş ve içinde bulunduğumuz 
plânlı devrede gerçekleştirilmek istenen büyük 
yatırımları finanse edebilmesi böylece sağlan
mıştır. Ancak; artan ihtiyaç karşısında, ban
ka sermayesine mütaallik kanuni hükümlerde 
önemli değişiklikler yapılması zorunluğu doğ
muştur. Bu sebeple ortak idarelerin banka ser
mayesine katılmalarında; evvelce tesbit edilen, 
bugünkü ihtiyaçlar ve ortak idareler gelirleri
nin gelişmesi karşısında, banka sermayesini 
G00 milyon lira olarak tesbit eden ve gerek
tiğinde bu sermayesi iki katma kadar çıkarma 
yetkisini Bakanlar Kuruluna veren yeni bir ka
nun tasarısı hazırlanarak Millet Meclisi tasvi
binden geçirilmiş ve Yüksek Senatoya intikal 
etmiş bulunmaktadır. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde, banka serma
yesi esaslı bir güvene kavuşmuş olacak, yük
sek faizli dış kaynaklara başvurulmadan, ucuz 
maliyetle daha çok miktarda yatırım imkânı 
sağlanacaktır. 

Her yıl bilançosuna göre belli edilen banka 
kârından ayrılan meblâğ; umumi heyet kara-
riyle, köylerde gelir getiren kamu tesislerinin 
kurulmasına tahsis edilmektedir. Banka, ku
ruluşundan bu yana, daima köylere yönelmiş 
ve onlara en zaruri ihtiyaçlarını temin imkân
larım vermiş, gelişmeleri yolundaki hizmeti
ni asla ihmal etmemiştir. 

1963 yılı sonuna kadar, banka kârlarından 
ayrılan köy kalkınma payları 69 490 112 liraya 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

Bankanın gerek öz, gerek yabancı kaynak
lardan istikraz yoliyle ve gerekse fon tahsis
leri ile ele aldığı işler dolayısiyle yaptığı hiz
metleri de şöylece hulâsa etmek mümkündür. 

Kuruluşundan 1961 yılı sonuna kadar : 
Enerji tesisleri için 552 035 471 
İçme suyu tesisleri için 419 782 978 
Çeşitli hizmetler için 315 610 268 

lira olmak üzere toplam olarak 1 282 428 717 
liralık yatırımlar yapmıştır. 
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Ayrıca plânlı devreye geçişv ve Beş Yıllı1 

Kalkınma Plânm-n uygulanmasında yapılan fi 
ilî yatırımlar da 1962 de 171 378 000; 1963 d 
.189 954 000; 1964 de 191 217 000 lira olmal 
üzere toplam olarak 552 594 000 .liradır ki 
plânlı devreden evvelki yatırımlarla birlikte 
bankanın kuruluşundan 1964 yılı sonuna kadaı 
yaptığı yatırımlar toplamı, 1 839 977 717 lira 
ya baliğ olmuş ve programını % 91 oranmdr 
tahakkuk ettirmiştir. 

Kalkınma plânı 1965 icra programında, İl
ler Bankasının 214 579 000 liralık yatırın* 
yapması tesbit edilmiştir. 

Bu programın tatbikini sağlamak için işle 
rin, sahibi olan belediyelerin, yıl içinde yapıla 
cak harcamaları karşılığını bankaya borçlan 
ma voliyle temin etmeleri lâzımdır. Yüksel-
malûmunuz olduğu üzere belediyelerin borçlan 
ma güçleri gayet azdır. Hattâ birçok beledi 
yeler borçlanma gücünden mahrumdurlar. Br 
bakımdan belediyelerin, her sene olduğu gibv 
bu sene de Bakanlığım emrindeki Belediyele: 
fonundan ve bütçeden hibe olarak verilecek p.j 
ralarla takviylcri gerekmektedir. 214 milyon li 
ralı'k yatırım programının tatbik edilmesi için 
Bakanlığım emrindeki belediyeler fonunur 
1965 senesinde 43 milyon liralık bir finansman; 
ihtiyacı olacaktır. Bu finansmanın temini hu 
susunda mutabakata varılmıştır. 

Bankanın bugüne kadar olduğu gibi 1965 vr 
sonraki yıllarda da yapacağı hizmetler içli 
muhtaç bulunduğu ve bulunacağı yardımla: 
hususunda yüksek heyetinizin gereken alâkay: 
esirgemiyeceğine emin bulunuyorum. 

Sözlerimi bitirirken beraber çalıştığım mem-
leketsever kıymetli arkadaşlarımın kendi sa
halarında verimli çalışmalarını takdirlerinizr 
arz eder ve kendilerine teşekkürlerimi sunmal-
isterim. Öyle ümidediyorum ki, bu çalışmalar 
ve araştırmalar kısa zamanda memleketimiz vr 
milletimiz için çok hayırlı neticeler verecektir. 
Mâruzâtımı bitirirken sayın üyeleri bütçemi: 
hakkındaki tenkid ve temennilerini cevaplan 
dırdığımı umar, Yüksek Heyetinizi saygılar-
rımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sora soracak arkadaşlar. Bu 
yurıın, Sayın Giray; 

RASIM GÎRAY (Elâzığ) — Sayın Bakan
dan bir soru soracağım. Tabiî âfetlerden zara i 
gören ve hassaten evi yıkılmış vatandaşlara 
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bakanlığınızca tesbit edilmiş yardımların yapı-
ıbilmesi için Bakanlar Kurulundan çıkması 
eklenen kararname var mıdır? Varsa gecikme 

;ebebi nedir? 
İMAR VE ÎSKÂN BAKANI SADIK KüT-

JAY (Devamla) — Efendim, müsaade ederse-
ıiz buna birkaç dakika sonra cevap vereyim. 
Arkadaşlarımdan malûmat istiyeyim. 

BAŞKAN — Sayın Topçuoğlu. 
SABRI TOPÇUOĞLU (Bingöl) — Bingöl'

ün Oiğli ilçesinin elektrik ve su işleri tesisleri 
mndan 10 sene evvel plâna alınmıştır. Su. 
lektrik plânı o zaman 250 bin liralık bir proje 
lo tesbit edilmiş, fakat bu proje tahakkuk et-
nemiştir. Sonradan bunun bir milyon liraya 
sıkacağı bildirilmiştir. O zaman Fahrettin I\V 
im Gökay Bey bu plânın 1965 senesinde tatbik 
dileceğini söylemişti. Ve miktarın da bir mil

yona yaklaştığını ifade ettiler. Bundan birkaç 
'aman evvel kendilerine sorduğumda; bunu 
1965 plânından çıkarttık dediler. Bunun 1965 
plânından çıkartılmasının sebepleri nelerdir? 

Çiğli'de 1965 plânında bir yatılı bölge oku-
u yapılmıştı. Bunun elektriğini «belediye verir
le hem belediye İller Bankasına borcunu çabuk 
•diyecek hem de kasabayı elektriğe kavuştura-
aktır. Binaenaleyh bu 1965 senesinde yapıla-
ak bölge okuluna muvazi olarak bu projenin 
>ıı sene programa alınması mümkün müdür,, 
leğil midir? Mümkün değilse sebebi nedir? 

Maruzatım bundan ibarettir. 

IMAR VE ISKAN BAKANI SADIK KUT-
VKY (Devamla) — Arz ettiğim gibi bunun da ce
nabını size yazılı olarak vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Kutlay kendileri de zaten 
Eylediler, yazılı cevaba kendileri razılar. Tekaik 

:1e bir meseledir. Onun cevaplarını teferrüatiyle 
sonra lütfen veriniz. 

Buyurunuz, Sayın Gümüşoğln, 

OSMAN ZEKİ GÜMÜŞOĞLU (İstanbul) — 
iller Bankasının 114 milyon liralık yatırımları 
ırasında bulunan 43 milyon liralık finansman 
açığı hangi kaynaklarla kapanacaktır? Muıh'te-
L'em Vekil Beyefendi -bu konuda bir mutaJbafea-
ta varıldığını beyan ettiler. Mütclbakat şekli 
nedir, -hangi kaynaklardan açık kapanacak? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SADIK KUT
LAY (Devamla) — Bu mevzuda Maliye Bakanı 
arkadaşımızla bu açığın kapatılması mevzuunu. 
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konuştuk, Maliye Başkanlığınca top tan ayrıl
mış olan fondan bu açığın kapatılması husu
sunda mutabık 'kalmış bulunuyoruz, 

B A Ş K A N — Sayın Bge. 
İ S K E N D E R l? EN Al» EUM (Aydın) — Üzü

lerek ifade edeceği in, bölgevi b i r sual. Aydm'-
111 Kuyucak kazası var. Kuyucaik kazasının 'orta
sından tamamen hir Ea.y hat t ının geçtiği ifade 
edilmiş ve bir rapor verilmiş olduğu söylenir. 
ilimdi, kasabanın en kıymetli arsalarının bulun
duğu bu 'bölgede, ne dükkân yapılabiliyor, ne 
ov yapılabiliyor, ue de arsayı satabiliyor. Va
tandaşın. du rumu kaza içerisinde çok acıklıdır. 
Acaba Hazine mübadele yolu ile bu arsaları 
kıymetlendiremez mi? O bakımdan 'bir tetkik 
'buyurur ve bilâllıara lütfedip cevap verirseniz 
memnun kal ının. 

B A Ş K A N — Bunu da öyle yapınız Hay m Ba
kan. Tetkik b u y u r u p bil âhara yazdı olarak ce
vap verebilirsiniz. 

Sözlü: sorular bitmişi ir. 
R İ F A T ÖZTÜIİKÇİNK (İstanbul) — Be

nini bir sorum vardı efendini. Zeyt inburnui ıda 
iki milyon üçyüz doksanbin liranın harcandığın i 
•söylediler. ' Ben her gün Zeyt inburnu 'ndaymı, 
böyle b i r paranın harcandığını görmedim. An
cak lütfederlerse memnun olurum. 

BAŞKAN" — Sayın Öztür'kçine bunlar umu 
mi mahiyette lolduğu için cevaplarını yazılı ola
rak versin. Yalnız Sayın Kut lay tercih an bu so 
ruların b i r an önce cevaplandırmanızı rica edi
yoruz. Tetkik edilecek mahiyettedir, umumi
yetle 'hepsini tere ilhan cevaplandırır lar sayın ar
kadaşlar. Olmaz mi: 

İMAR VK İSKÂN BAKANİ S A D İ K KITT-
BAY (Devamla) — Teşekkür enlerim sayın arka
daşlar. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Tümü üzerindeki müzakereler 
bilmiştir. 'Bölümlere... 

KÖY İŞLERİ BAKANI LBBİT YUR 1)0(1 
BU ( izmir Milletvekili) — Sayın Başkan, eğer 
Senato vaktin gecikmesi dolayısiyle cevapları 
yazılı vermemi kabul ederse, benim için mesele 
yok. Durumu Senatonun takdir ine bırakıyorum. 
(Yazılı, yazılı sesleri) 

B A Ş K A N - - Yazılı olarak verilmesinin uy
gun olduğunu umumi tasvip seslerinden anlıyo
rum. Sayın Yurdöğiu. Siz de öyle yapınız. 

Tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir . Bö
lümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

( A / l ) (1ari harcamalar 
B. l i r a 

11.000 ödenekler 12 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler.... 
Etmiyenler . . . Kabu l edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 5 297 5:5!) 
B A Ş K A N — Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

1)5.000 Yönetim giderleri 171!) 900 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabul, edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 52 452 
B A Ş K A N — Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 40 000 
B A Ş K A N — Kabu l edenler.... 
E t nıiycn te r... Kabu l edilin işti r. 

B. 
21.000 

22,000 

2:5.000 

(A/2) Yal ının harcamaları 
Lira 

Ktiit ve proje giderleri 17 511 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etıniyenler.. . Kabul edilmiştir. 
Yapı, tesis ve büyük onarını 
giderleri 41 141 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabu 1 ettibiliştir. 
Makina - teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları I 175 000 

A/: i Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 

:>2.000 Kamulaşt ırma ve satmalnıa-
lar 1 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

11 - Transferler 
:54.000 Malî t ransfer ler 

BAŞKAN --- Kabu l edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabu l edilmiştir. 

:i5.000 Sosyal t ransfer ler 
BAŞKAN -•• Kabul edenler.... 
Etmiyenhu*... Kabul, edilmiştir. 

>orç ödemeleri 
BAŞKAN - - Kabu l edenler.... 
Etmiyenler. . . Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Hakanlığı bütçesi bitmiştir, 

10 000 

:!7 000 

:î(i.ooo 

1068 



C Senatosu B : 36 
Toprak ve İskân İnleri Genel Müdürlüğü büt

çesine g-eeiyonu. 

a — Toprak ve İskân İşleri (jenel Müdürlüğü 
bütçesi : 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz istiyen yok, 
bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

(A/ i ) Cari harcamalar 
B. Lira. 

12.000 Personel giderleri 22 418 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

:13.000 Yönetim giderleri 5 727 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 140 252 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IC.ÜÜO Çeşitli giderler 11<S 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harca mal arı 
21.000 Etüt ve proje giderleri 8 290 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 7 8:54 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1 . 2 . 1965 O : 4 
B. Lira 

28.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
i - Sermaye teşkili 

82.000 Kamulaştırma ve satmalına 
lar 50 000 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Transferler-

84.000 Malî transferler 1 747 27;] 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

85.000 Sosyal transferler 167 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8(i.00ü Birç ödemeleri 81 900 
BAŞKAN — Kafoul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İler iki bütçenin hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. Bugün saat 10,30 da topla
nılmak üzere Birleşimi kapamıyorum. 

Kapanma saati : 03,20 

>>©^< 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Taraşı kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 105 
Kabul edenler : 7 1 

Reddedenler : 33 
Çekinserler : 1 

Oya katılınıyaıılar : 77 
Açık üyelikler : 2 

f Kabul edenler] 

TABU ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoglu 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami KÜÇÜK 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaküler 

ADANA 
Galip Afşar 

AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Mustafa Yılmaz tnee-
oğlu 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğ\u 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ADIYAMAN 

Halil Ağar 

AFYON KARAHÎSAR 

Celâl Tevt'ik Karasapan 

AMASYA 

Macit Zeren 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Sırrı Uzuıılıasanoğiu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇORUM 
Safa Yaleıık 

DİYARBAKIR 
ihsan llanıit Ti^rel 

EDİRNE 
Tahsin Bnn^uoğlu 

ERZİNCAN 
Fehmi Bnv^ov 

ERZURUM 
Sakıp llatımoA'lu 

ESKİŞEHİR 
'ÎMVSİ l Y a t n ' i k 

GAZlANTEP 
\'izam«'iıitı A/.n'il 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Mebrıırc Aksoley 

M. Tekin Arıburun 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

ÎZMIR 
İzzet P>irand 
F^nis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naei Arı 

KONYA 
>edat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 

MANİSA 
Emin Açar 
/eril Al [»iskender 
»ıhan Süersan 
,YI"ik Cl'^ov 

NÎĞDE 
Kudret levhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 

ANTALYA 
M. Akif Tekm 

BALIKESİR 

Mehmet Güler 

BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 

[Reddedenler] 
BURSA 

Baki düzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

Zeki Kumrulıı 
SAMSUN 

II. Enver İşıklar 
Kıza Işılan 

StîRT 
Abdurrahman Kavak 

SINOI 
^tıphi l'atur 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarla?» 

UŞAK 
Kâmil Coş kıı noğlu 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akit* Kyidoğaıı 
CUMHURBAŞKANIN 
î A SEÇİLEN ÜYELEK 

Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Vmil Artus 

Ömer Ergün 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
NIIIHII Koksal 

Nadir Nadi 
W Zerin Tüzün 
Adil Ünlü 

DİYARBAKIR 

Azmi Erdoğan 

ELAZIĞ 

Celâl Ertuğ 

GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
1070 



ÎÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

IZMÎR 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Selâhattin özgür 
Sıtkı Ulay 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 
(B.) 

Mansur Ulustfy 
ARTVİN 

Fehmi Alpaslan 
AYDIN 

İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Hasan Âli Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BÎTLIS 
Ziya Nami Şerefhan-
oğlu 
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KASTAMONU 

Mehmet Çamlıca 
KAYSERİ 

Hüsnü Dikeçligil 
KOCAELİ 

Rifat özdeş 
MUŞ 

Isa Hisan Bingöl 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 

[Oya kati 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
BURSA 

ihsan Sabri Çağlayan-

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
O. Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal (I.) 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 

GÜMÜŞANE 
Hal it Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (I. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 
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SAMSUN 

Fethi Tevetoğlu 
SİVAS 

Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğîr. 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Cahit Okurer 

KARS 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu (İ. Ü.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
ibrahim Etem Erdinç 

MALATYA 
Nüvit Yetkin (B.) 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca (î.) 
Haldun Menteşeoğlu 

YOZGAT 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYE 

Hasan Kangal 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 
(D 

NİĞDE 
izzet Gener 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya önder 

TOKAT 
Ali Altuntaş (!.) 
Zihni Betil 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakuri 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Hasan Ata/kan 
Sahir Kurutluoğlu 
(î.) 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 

[Çekinser] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
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[Açık üyelikler] 
istanbul 1 
Tekirdağ 1 

Yekûn 2 

• • — g p • • 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

36 NCI BİRLEŞİM 

1 . 2 . 1965 Pazartesi 

Saat : 10,30 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - ÎKÎNCÎ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

H 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/738, C. Senatosu 1/495) (S. Sayısı : 493) 
[Dağıtma tarihi : 23 . 1 . 1965] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 

»»• m>m-<m ••*»• 





Dönem : 1 C 
Toplantı : 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : O 

1965 YIL 

Petrol Dairesi Başkanlığ 
Bütçesi 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yıh Bütçe Kanunu tasarısı 
Bütçe Komisyonu raporu ( I 733) 

T. C 
Başbakanlık 10 

Kanıttılar n. Kararlar Tetkik Dairesi 
Saın : 71/23,27/1654 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Müflisine arzı Bakanlar Kurulunca 7 . 11 . 1964 tarihin 

lan «Petrol Dairesi Başkanlığı 19fi5 yılı Bütee kanunu tasarısı» gerekçesi ve ek 
ilişik olarak sunulmuştur. 

hereğinin yanılmasını riea ederim. 
İs 
B 

Petrol Dairesi Baskajulığı1 Bütçesi -; î>. dayısı : 507 » 
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G E R E K Ç E 

CARÎ HARCAMALAR 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar: 
Geçen yıl ödeneğinden 28 350 lira noksanı ile 537 810 lira konulmuştur. Bu fark 1 750 liral 
nun (L) cetveline alınmasından ileri gelmiştir. 

12.211 Hizmetliler ücreti: 
Terfi süresini dolduran bir kısım hizmetlilerin terfilerini sağlıyalbilmek maksadiyle geçen yıl 
211 710 lira konulmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Geçen yıl ödeneğinden 8 550 lira fazlasiyle 50 000 lira konulmuştur. 
(Not: 1964 malî yılı bu tertipten yapılacak harcamanın 49 bin lirayı aşmakta olduğu görülmüş 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti: 
506 sayılı Sosyal Sigorta Kanunundaki değişikli: dolayısiyle geçen yıl ödeneğinden 8 400 lira 
Adı geçen kanunun bütçeye tahmil edeceği yük 23 400 liradır. 

12.310 Çocuk zamanı : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 

21.320 Doğum yardımı: 
Geçen yıl ödeneğinden tasarruf maksadiyle 400 lira noksan olarak 600 lira konulmuştur. 

12.330 ölüm yardıımı: 
Geçen yıl ödeneğinin aynı olain 4 000 lira konulmuştur. 

12.340 Tedavi giderleri : 
Geçen yıl ödeneği 6 000 lira idi. 1964 yedinci ayının sonunda bundan beş bin küsur kısmının 
kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif edEdi. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
Geçen yıl ödeneğimden 1 053 lira noksanı ile 48 719 lira konulmuştur. Bu fark aylıklar madd 

12.520 Kasa tazminatı : 
Geçen yıl ödeneğinden 1 120 lira noksanı ile 5 880 lira teklif edilmiştir. Hesaba müstenittir 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi ( S . Sayısı : 507 ) 
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12.710 Temsil ödeneği: 
Geçen yıl ödeneğinden 4 800 lira noksanı ile 20 400 lira konulmuştur. Bu azalma temsil öd 
line alınmasından hâsıl olmuştur. 

12.811 Sürekli görev yollukları: 
Tasarruf mülâhazasiyle geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksan olarak teklif edilmiştir. 

12.813 Geçici görev yollukları: 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 19 000 lira aynen konulmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları geçici görev yolluğu: 
Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksanı ile 1 000 lira konulmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksanı ile 500 lira konulmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Geçen yû ödeneğinden 5 000 lira noksanı ile 20 000 lira konulmuştur. 

12.857 Yabancı uzmanlar ve yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu: 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 500 lira aynen teklif olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri: 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 4 000 lira aynen konulmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinden 3 000 lira fazlasiyle 6 000 lira konulmuştur. 1S64 yılının yedinci ay s 
görülmekle bu artırmaya lüzum hâsıl olmuştur. 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinden 7 500 l ira noksanı ile 2 500 lira konulmuştur. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri: 
Geçen yıl ödeneğinden 16 775 lira fazlasiyle 43 775 lira konulmuştur. Bu artış dairenin he 
leri hakkındaki broşürün baskı ücreti ve kâğıt bedeli ile ecnebi kitap ve mecmualar için bu 
gelmemesi hasabiyledir. 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 24 000 lira aynen konulmuştur. 

Petrol' Dairesi Başkanlığı. Bütçesi ( S. Sayısı : 507 ) 
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Bölüm Madde 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve gidenleri : 
Geçen yıl ödeneğinden 1 140 lira noksaniyle 1 980 lira konulmuştur-. 

13.190 Diğer alım ve giderler : 
Geçen yıl ödeneğinden 1 892 lira noksaniyle 2 108 lira konu]muştur. 

13.210 Su giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Gecen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen konulmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira fazlasiyle 0 000 lira teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri: 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği anlaşılmakla 4 000 lira aynen teklif olunmuştur. 

13.410 Posta telgraf giderleri : 
Geçen yn ödeneğinin kâfi geleceği anlaşıldığından 1 000 lira aynen konulmuştur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 10 000 lira aynen konulmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Yeni tesbit olunan formüle göre St. Wagon hizmet, arabası işletmesi için 3 500 onarması içki 
eden 1 750 lira ki toplam olarak 5 250 lira konulmuştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğine nazara 

13.610 Kira bedeli : 
Sözleşmeye müstenidolup geçen yıl okluğu gibi 45 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

14.000 14.130 Mahkeme harcıları ve giderleri .-
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 500 lira aynen konulmuştur. 

14.140 G326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri : 
Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksanı ile 10 000 lira konulmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunim 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Yeniden ihdas edilen bu maddeye 1 lira konulmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler . 
Yeniden ihdas edilen bu maddeye 1 lira konulmuştur. 
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'Bölüm Mad.dc 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 
Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 

16.810 Bina onaranı : 
işgal edilmekfte olan binanın badana ve yağlı boyalarını tazelemek zarureti hâsıl olduğund 
bilhesap 6 000 lira ödenek konulmuştu)-. 

SERMAYE TEŞKİLİ VK TRANSFER HARCAMALARI 

34.0000 34.610 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
Yeniden ihdas edilen bu maddeye 1 lira teklif olunmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
Dairenin bir hizmet arabası mevcut olmakla geçen yıl ödeneği 100 lira aynen konulmuştur. 

35.000 35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisseleri : 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği mülâlıazasiyle 25 657 lira aynen konulmuştur. 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları istihkak Kooperatifine : 
Yeni formüle göre memur ve hizmetlilerin % 60 mı teşkil eden 33 kişiye yılda 230 gün hesab 
lanarak 5 693 lira konulmuştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden 507 lira daha azdır. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : 
Geçen yıl ödeneğinden 1 615 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

(/eşitii gelirler 2 lira. özel gelirler 1 659 498 lira olup toplam olarak 1 659 500 lira tahmin 
61.000 Devflet payları : 

61.220 Petrolden Devlet hakkı : 
Petrol Kanununun 23 ncü maddesi hükmüne göre Devlet hakkı ve Devlet hissesi Muvazenei 
de gösterilmesi zaruri olduğundan, mezkûr gelirin ayrıca bütçemizin (B) cetvelinde gösterilme 
kerrirlik hasıl olduğu tesbit edildiğinden tekerrür kaydının ortadan kaldırılması için idarem 
Hazine yardımı olarak gösterilmesi zarureti hasıl olmuştur. 
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Bölüm Madde 

63.000 Çeşitli gelirler : 
63.330 Çeşitli gelirler : 

Bölümün muhafazası için (1) lira konulmuştur. 
63.400 Bağışlar : 

Bölümün muhafazası için (1) lira konulmuştur. 

64.000 Özel gelirler : 
64.100 Hazine yardımı : Devlet payları bölümünde izahatı belirtildiği veçhile 1 609 498 lira konulmu 
64.300 Devreden nakit : 

Ağustos 1964 sonuna kadar yapılan harcamalarla yıl sonuna kadar yapılacağı tahmin olunan 
50 000 lira miktarında bir naktin devredilebileceği tahmin edilmiştir. 
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RAPOR 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Dünya edebiyatında kara altın ismini ilan petrol, insan hayatına ve cemiyetlerin tekâmülüne uzaktan 
duğu tesbit edildikten sonra istikbal kavgası bu mihverin etrafında dönmeye başlamıştır. Medeniyetin 
yacı bu maddeden beklendiği gibi, nüfusun çoğalması, karşısında sabit kalan top;ak verimini artı 
lacak mücadele ilâçları ve tababette birçok ilâçlar, meskenler ve birçok sanayi şubelerinde baz olarak 
nafta unsuru da bu petrol dâvası ile yakından ilgilidir. Kısaca bu günümüz, yarınımız ve atom sanay 
petrol, dikkatlerimizi ne kadar çekse ve ne kadar hassasiyet göstersek yeridir. Petrole dayanan kimy 
deterjanlar, sentetik elyaflar, zirai mücadele ilâçları, boyalar, muhtelif sınai alkoller, karbon siyahı 
deler imal etmekte ve günden güne kimya petrol gelişmektedir. îlk akla gelen şey, karteller, tröstler ve 
petrol dâvası uğruna dünya politikasına renk vermeye çalışmış, devletler kurmuş, hükümetler yıkm 
müş olmalarıdır. Bundan dolayı da petrol meselesi yakın zamana kadar dünyanın birçok yerinde olduğ 
linde kalmış, memleketseverlerin, iktisatçıların bile mevzuu haline gelememişti. Milliyetçil'k cereyanları, 
şitli hayat sahalarında izi görülmeye, lüzumu kabul edilmeye başlaması kapalı kalan sahayı gün ışığına 
çekmiştir. 

Dünya petrol durumu ve Türkiye'nin bu manzume içindeki yeri : 
Petrol denince, toprağın altında aranması, çıkarılması, tasfiyesi, pazarlanması ve pazarlanma şekill 

gelir. Dünya politikasında söz sahibi o1 an petrolün nımeleketimizde de bulunuşu bu politikanın içine 
petrol durumunu kısaca gözden geçirip yeri petrolün o manzume içindeki yerini tâyin edersek daha ber 

Dünya enerji ihtiyacının (Taş kömürü, tabiî gaz, hidro-elektrik, nükleer gibi çeşitli kaynakları var ise 
bir yer işgal eder. 1965 yılında dünya enerji ihtiyacının yüzde 38 ini karşılıyacaktır. Bu nisbet her y 
üstüne çıkacaktır. Böylece dünya petrol talebi 1,5 milyar tonun üstünde olacaktır. Düıya petrol rezer 
tondur. Bunun yüzde 62,5 kısmı Orta - Doğudadır. Dünya petrol talebi baki kaldığı takdirde mevcut 
etmiş olacaktır. Dünya petrol istihsali 196? te 1,3 milyar ton civarındadır. İstihlâk de 1961 de 1,2 milya 
sal seviyesindedir. Bu rakam içinde Türkiye'nin hali de şöyledir. 1964 te yerli hampetrol istihsalimiz 958 
yon tondur. Yerli petrol, ihtiyacımızın beşte birini karşılamıştır. 1965 te bu nisbet üçte bire yükselecektir. Tü 
leri 60 milyon ton tahmin edilmektedir. 
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Türkiye'de petrol meselesinin tarihçesi : 
Yakın zamana kadar Türkiye petrol ürünleri ithal eden bir ülke idi. 1912 de Türk piyasasına giren (S 

rmı temin etmekteydi. Sonradan 1913 te Skrll girmiştir. İkinci Dünya Harbinden sonra da BP.. Caltex de 
ilk Türk firması olarak 1934 yılında piyasaya dâhil olmuş 1941 de de kamu teşebbüsü o] a t ak Petrol Ofisi g 
ile ciddî surette alâkadar olmuşlar ve 1933 yılında (Petrol Arama ve İşletme Dairesi) isminde bir tesisi kura 
petrol kuyusu sondajı 1934 yılında Mardin ilindeki iBasbirin) de yapılmıştır. Sonradan (Maden Tetkik ve A 
leri A. O.) birer kamu kuruluşu olarak petrol .ırama ve işletme sahasında faaliyet göstermeye başlamışlardır. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünün faaliyetleri sonucu 1946 yılında Raman'da. 1952 yılında Garzan'da 
bit etmişlerdir. Bir taraftan memleketimizde petrol bulunduğu fikrinin uyanması diğer taraftan aramanın m 
kımından bunun ecnebi şirketler vasıtasiyle yapılması fikrinin doğması üzerine 71)2 sayılı Petrol Kanununun 
rol Kanunu çıkarılmış ve nizamnamesi ile birlikte yürürlüğe girmiştir. 

Yürürlüğe giren bu Petrol Kanunu ile Sanayi Bakanlığına bağlı ve katına bütçeli (Petrol Dairesi) ismin 
nin petrol politikası bu daire ile yeni bir açıdan ele alınmıştır. Bu daire Türkiye'de petrol ameliyesi ile meş 
şirketlere arama müsaadesi, arama ruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi, boru hattı ve rafineri kurma belgesi v 
sahibi şirketlerin faaliyetleri ile petrol ve mahsullerinin kanun ve nizamname esaslarına göre kontrol ve mu 
edilen sermayenin Maliye Bakanlığı ile müştereken tescili ve petrol ameliyatından elde edilen mahsulün Türk 
sermayenin transferi. Devlet hakkı ve Devlet hissesinin tahakkuku gibi mevzular ile iştigal etmektedir. 

Türkiye'de petrol faaliyetleri : 
Petrol Kanununun 1954 yılında kabulünden sonra Dünyaca tanınan dev şirketler bir taraftan İran'da 

lesi ve bir taraftan Süveyş krizinin çıkması ile Avrupa'ya yakın ve istikrarlı bir petrol sahasına duyulan iht 
politika bakımından değil, aynı zamanda Dünya politika mihrakları 'bakımından alâkalı bir bölge olmuştur. 
(Bu kanunun maksadı, Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımla!! ile süra 
geliştirilip kıymetlendirilmesin! ve bu maksada uygun olduğu nisbette Türkiye dâhilinde yabancı menşeli pe 
inkişâfını sağlamaktır.) dediğine ve millî petrolün kıymetlendirilmesi için şirketlerin taleplerine uyularak hu 
göre ecnebi şirketler en uygun zemini bulmuşlar ve petrol politikalarına bir lokal olabilecek Türkiye'ye yatı 

Bu ana kadar 37 şirket faaliyet göstermiş, banlardan 22 şirket faaliyetini tatil etmiş ve halen memleketimi 
re 14 şirket petrol hakkı sahibidir ve faaliyettedir. Bunlardan !) şirket yalnız arama, - si yalnız rafineri, 3 ü 
istihsal sahasında faaliyet göstermektedir. Türkiye'ye bugüne kadar 1954 ten 1964 yılına kadar 93S 585 209 li 
ların karşılığı bir bu kadar da Türk lirası yabancı, semıaye aramaya yatırım yapmıştır. 
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A.) Aramadp olan faaüyetier : 
1. Yerli şirket olan T. P. A. O. faaliyeti 
187 kuyuda arama, tesbit istihsal, enjeksiyon -faaliyeti yapmış, 
311 104 metre iş yapmıştır. 
2, Yabancı şirketlerin hepsi aramada. 
1.33 aded kuyuda 248 881 metre is yapmışlardır. 
Böylece 320 aded kuyuda 559 985 metrelik bir taaliyet tröst erilmis olmaktadır. 

.B) İstihsal sahasında faaliyetler. 
Türkiye'de başlıca dört şirket istihsal ile meşguldür. 
1. Yerli şirket olan T. P. A. O 1964 te 650 bin ton hampetrol çıkarmıştır. 
2. Ersan, aynı senede 35 hin ton çıkarmıştır. 
3. Mobil, 162 bin ton. 
4. Shell, 110 bin ton, 
Toplam istihsal 958 bin ton hanıpetroldür. Halbuki ihtiyacımı/ 4 534 bin ton dur. 
O) İthal edilen hampetrol. 
1. AT AŞ (Mobilin, Shell ve B.P. nin ortaklığı) 2 402 bin ton hampetrol. 
2. IPRAŞ (Yüzde 51 hissesi T. P. A. O. ve diğeri (,uitexı 1 1741ün tondur. 
Böylece1 toplam 1964 te 3 576 bin ton hampetrol it hal etmişiz. 

Rafineriler durumu : 
Türkiye'de 3 rafineri vardır. 
1. Batman rafinerisi. 
T. P. A. O. nun olup yıllık kapasi 600 bin tondur. Bunu işlemektedir. Daima yerli hampetrol isler. 
2. İPRAŞ (Yüzde 51 hissesi T.P.A.O. ve yüzde 49 hissesi Caltex"in olup) Belgesinde hangi petrolü işliye 

yerli ve hem de ithal malı hampetrol işliyecektir. Zaten Caltex'iıı hissesi 6 sene sonra T. P. A. O na intikal et 
hüviyetini iktisabetdecektir. Kapasitesi 1 milyon ton hampetrol işler. 

3. ATAŞ (Mersindedif ve Mobil, Shell ve BP. nin müşterek kurdukları ithal malı petrol isliyeıı bir tesist 
ton kapasitelidir. Bunun yüzde 56 hissesi Mobil'in, 27 si Shell ve. 17 si de BP. .şirketlerine aittir. Ruhsatnamesin 
fakat memleket ihtiyacı kadar yerli hampetrol alarak islemesi mecburiyeti de konmuştur. Bu sebeple halen yüz 
1964 yalında işlediği hamnetrolün ancak yüzde 10 u yerli hampetrol olmuştur. Bu nisbet 1965 te yüzde 30 v 
maktadır. 
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Rafinerilerden çıkan ürünlerin durumu : 
Hampetrol işlenmesinden benzin, motorin, gaz, fuel - oil v. s. gibi maddeler çıkar. Rafineriler Türkiye iht 

çıkan gaz yağı miktarı kâfi gelmemektedir. Ve eksik kalan kısım ithal edilmektedir. Buna karşılık fuel - oi 
1963 te ithal edilen 2 893 bin ton hampetrolün döviz olarak tutarı 50 milyon dolar yani 460 mil/on Türk lira 

ise 10.4 milyon dolardır. Yani 85 milyon Türk lirası civarındadır. Buna mukabil rafineriden elde edilen ihtiyaç f 
9.5 milyon dolardır. 1964 yılında ham petrolümüzün değeri 14 milyon doları bulmuş, 1965 de 20 milyon doları bul 
artmış olacaktır. 

Bu manzume içinde Petrol Dairesinin yeri : 
Geride bıraktığımız satırlar içinde temas ettik ki, Petrol Dairesi memleket ekonomisi bakımından ehemmiyet k 

rilmesinde her nasılsa 1954 te çıkan feci bir manzara içine sürükliyen Petrol Kanunu, Petrol Dairesini vazifeli k 
gibi, kanunun kendisine tanıdığı, mecbur ettiği vazifeleri görecek bir müessese olmaktan uzak, kısır maddi ve tekn 
nun içindir ki yakın günlerde, millî menfaatlerin hesaplanması ile mevcut statü içinde müesses hakların çar 
da araya girmesi ile Petrol Dairesi üzerinde şimşekler çakmış mücadelenin muhatabı olmuştur. Petrol Dairesini 
bit için Türkiye'de petrol dâvası hangi noktalarda toplanmaktadır ve hangi noktalardan geçmektedir ve bunu 
alâkalı maddelerinin espirisi nedir, bunu vaz'etmek ve gerçekleri tahlil etmek lâzımdır ki, petrol politikamızın 
zeni nedir, millî petrolün kelepçesi nedir ve ileri istikameti hangi yönde olacaktır, bunu incelemek lâzımdır, 

Bugün Türkiye'de petıol politikasının aldığı manzara şudur. 
Türkiye petrol sahası olarak 9 bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan Sivas ve Erzurum bölgesi kapalı bölge kalmı 

maya ve işletmeye açık tutulmuştur. V nci bölge olarak Siirt bölgesi şirketlerin dikkatlerini üzerine çekmiş f 
lerdir. 

Ecnebi şirketlerin 1954 te Türkiye'ye sermaye yatırabilmeleri için ileri sürdükleri serbest rekabet sistemini 
şirketler Türk Devleti ile başa çıkamıyacaklarım hesabederek karşımıza devlet çıkmasın, petrol sahasında anc 
tırıma gelebiliriz demişler ve böylece serbest rekabet sistemi üzerine müesses Petrol Kanunu çıkmış ve şirket 
Türkiye'ye yerleşmeye çalışmışlardır. 

Petrol arama işinin bir kumar olması ve aramanın çok pahalıya maledilmesi millî bütçe üzerine geniş inik 
ecnebi şirketlere yaptırmayı düşünmüşler ve o günün hükümetleri bu petrol kanununu getirmiştir. Kanunun 
yapıldıktan sonraki zaman diye ikiye ayırmak ve meseleleri iyi kıymetlendirmekte fayda vardır. 

Ham bir saha olan petrol sahası, bir haylice çetin bir sahadır. Türk topraklarının neresinde vardır ve ner 
lâzım idi. 10 seneden beri istihsal sahasında arama yapan şirketler bir haylice uğraşmış ve emekleri boşa çıkt 
den aynı istikamette arama yapacak şirketler hiç olmazsa petrolün olmadığı sahaları daha önceki şirketler tesb 
işe başlamışlardır. Böylece şimdiye kadar 1 milyar Türk lirası kadar bir yabancı sermaye arama sahasında dol 
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altında nerelerde petrolün olmadığını tavsiye eden raporlar vermişlerdir. Bunun bedeli olan 1 milyar Türk li 
rabileceğimizi, hele bugüne kadar hiç zannetmiyoruz. Ecnebi şirketlerin memlekette çalışmaları yeraltı petrol 
meciliğini de getirmiş, kısmi dahi olsa yarınki petrol politikamız için bize ışık tutacak bilgiler kazandırmıştır. E 
nı kabul etmek insafsızlık olur. Hâlâ yerli petrolümüzü bunlar işler, yurt ihtiyacımız petrolü satış sahasında bun 
müessese olan Petrol Ofisi henüz kâfi miktarda teşkilâtlanmış değildir. Bugün ecnebi şirketler vaktiyle kabul e 
mimi olan Petrol Nizamnamesi çerçevesinde faaliyet göstermektedirler. Hislerimizden uzak yaşıyarak kabul e 
haysiyetinin teminatı altında bulunan müktesep haklara istinadederek ve benim milletim tarafından çıkarılmı 
basarak kâr etmek yolundadırlar ve bu onların en tabiî haklarıdır. Hukuk devleti içinde kurulmuş bir kanun 
rasından tasırabilir. Mühim olanı, ortada duran kanun düzenini beğenip beğenmemektir. Benim yaptığım ka 
yabancı şirketler hak sahibi olmuşlarsa onların bunda kabahati nedir? Kusur benim cemiyetimin değil midir? 
ketler diye söylenir. Hükümetler satmalmmış ise ki meçhuldür, kalemler satmalmmış ise ki meçhuldür, bunda 
resini de kendi bünyemden çıkarmaya mecburuz. Petrol Kanunu ve Nizamnamesi her ne kadar serbest rekabet 
faatler bakımından bunun tahlilini yapmanın faydası vardır. 

1. Acaba mevcut hukuk düzenini değiştirmeden, mevcut düzen içinde ecnebi şirketler tarafından işletil 
millî menfaatlere a3rkırı bir istikamet arz ediyor mu? 

Kısaca söyliyelim ki bugünkü hukuk düzeni millî menfaatlere aykırıdır. 

Zira : 
a) Yalbancı sermaye olarak rafineri sahasına giren yatırımda tesis için getirilecek makina ve sair alcam 

ettikleri kârdan yatırım sermayesine mahsubolmak üzere dışarı transferi yapılabilir. Bunun içindir ki, rafin 
nebi şirketlerin menfaatinedir. Onun, ithal edilen malzemenin rayiç bedellerinin hasasiyetle tesbitinin fayda 
beyanatla iktifa etmesi gibi gayrikâfi bir denetim yolunu ihtiva etmektedir. Nitekim, Türkiye'de faaliyetler 
yurda ithal ettiği malzeme sonradan Ersan şirketi tarafından devralınmış ve tadadedilince beyan edildiği z 
anlaşılmıştır. Bu misali transfer için yani fazla döviz transferi için mevzuatın boşluğundan ve müsamaha 
maktadır. 

2. Petrol Kanununun 45 nci maddesine göre bölünmüş 9 bölgeden açık olan 7 bölgede arama yapacak 
yekûn miktarı da 400 bin hektarı aşamaz. Ecnebi şirketler bu tahditten kurtulmak imkânına sahiptir, yerli şi 
hip değildir. Ecnebi şirketler yurt dışında bir tröst olduklarına göre birleşik şirketler altında formüller bula 
ve fakat millî şirket bundan mahrumdur. Nitekim Mobil şirketi tarafından bulunan Şelmo sahası, Mobil'c 
dışındadır ve fakat Mobil Panoil adlı bir şirketle anlaşmış ve Şelmo sahasını sermayesi olmıyan bu şirkete 
Mobil üzerine almış ve yüzde 80 kendisinin olmak üzere sondajda muvaffak olmuş ve Petrol Kanununun 74 n 
yapamadığını şirketlerden Mobil yapmış olmaktadır. Bu da Petrol Kanununun yabancı şirketlere imtiyaz 
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3. Pv-ti'Oil Kanunun 13 neü ınaddtvsi Bakanlar Kuruluna bir yetki vermiştir. Buna göre Hükümet" petrol 
sal ettiklerinin petrolü ve tasfiyahanelerin petrol ihtiyacını piyasa fiyatı üzerinden sağlamalarını istiyebilir. F 
bu hırsusta Lir karar vermiş değildir. Bugün piyasa fiyatı üzerinden değil, afişe fiyat üzerinden hampetrol 
teşkil eden şirketlerin ilân et t Meri fiyattır. Halbuki piyasa fiyatı ise memleketlerdeki satış fiyatıdır. Bu 
ğil, burum altında yüzde 25 - 30 nisbet inde düşük fiyatla satmaktadırlar ki. bu fiyat piyasa fiyatı olmaktadır. Y 
nun ve millî servetin aleyhini1 başka bir durum da budur. Zira tatbikatta Petrol Dairesi Devlet hissesini hesa 
fakat afişe fiyat üzerinden hesaplanmaktadır. 

Ayrıca Ticaret Bakanlığı da petrol ürünlerinin fiyatlarını tesbit ederken yine de afişe fiyatı esas almak 
dır. 

4. Kanunda ve nizamnamede her ne kadar yerli ihtiyaç kadar hampetrol işletmesi ecnebi rafinerilere şar 
lışan şirketlere yerli ihtiyaç kadar istihsal yapabilme mecburiyeti konmamıştır. Ecnebi şirketler yerli ihtiy 
rol yerine dışardan getirdiği hampetrol işletmek yolunu tercih etmektedir. Son yıllarda petrol politikasına d 
ketin geldiği âdeta gözle görülür hale gelmiştir. 

•1. Ecnebi şirketler yurttaki rafinerilerde ürettikleri hampetrolü dışarıdan afişe fiyat üzerinden almaktadır 
tına ibraca yetkili bulunmaktadırlar. Böyle olunca yurt ihtiyacından fazla gelen millî benzin ve stok halim 
içindeki imtiyazlı durumuna başka bir misal de budur. 

Petrol Kanununun millî menfaatler bakımından boşlukları : 
Petrol ihracı yapan şirketlerin teşkil ettiği lOBec) ismindeki birliğin teshil ettiğine göre ecnebi şirketler O 

lar 1958 - 1960 ortalaması olarak °/r 63 ve 65 tir Bu da gösteriyor ki, şirketler memleketimizde bizim millî var 
fazla kar etmektedirler. . Bunun sebebi olarak ve diğer milletlere kıyasla Devlet hissesinin az oluşu ve vergile 
tıktan sonra ancak yüzde elli matrah, üzerinden vergiye tabi oluşu gibi sebeplerden ileri gelmektedir. 

Petrol dâvasında mevcut mevzuata gföre Hükümetin dikkat edeceği hususlar : 
Petrol Kanununun 2 ne i maddesi maksat maddesidir. Petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eliyle kıymet lend 

hususi teşebbüsün seçilmesi kaynakların kıymetlendirilmesine vasıta olacak şeklin en iyisidir prensibine istinadet 
millî petrolü kıymetlendirme olacaktır. İlk hedef milli kaynaklardır. Hattâ bu maksada uygun olduğu nisbet 
le de çalışılabilmesi düşünülmüştür. Kanunun 24 ncü maddesinin 2 net fıkrası da 2 ııci maddedeki maksadı te 
yin ve tesbit ederler, demekle Petrol Kanununun serbest rekabet esası üzerine kurulmuş prensibinin mutlak o 
vazifeli kıldığını müşahede etmekteyiz. Petrol Kanununda Hükümet neyi alamaz ise onu tesbit edip alabileceğ 

Umumi petrol dâvasında temennilerimiz: 
1. Petrol: arama, üretim, rafinaj, dağıtma ve satış olmak üzere zincirleme faaliyetleri ihtiva eniğinden he 

mek güçtür. Bütün bunlar bir otorite altında anma, istihsal, rafineri sahasın-^ ve rafineri sahasından piyasay 

Petmi Dairesi Başkanlığı Bütçesi ı' S. Sayısı : 507 ) 
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l an birer ünite sayarak, kısaca istihsal ve satış diye ikiye ayırarak ve takat milli hüviyeti altında bir otorite alt 
metlendirme bakımından ve serbest rekabette yabancı şirketlere ezdirmemek için faydalı olduğuna inanıyoruz. 

2. Petrol Kanununun esprisine de uygun olacağından yerli hampetrolden elde edilen ürünlerin «incelikle sat 
kümetçe alınmalıdır. 

0. Raf inerlerin çalışma tarzı serbest bırakılmamalıdır ve senelerin, seyrine göre yıllık üretimlerde yüzde 20 ni 
re ihtiyaç maddelerine ve ihraç maddelerine göre filemsibilitesi kontrol edilmelidir. Meselâ, bu seneler gaz ya 
mekteyiz ve fakat istihlâk artısı, istihsal artışındım az olduğu için bir zaman sonra gaz yağı stok olacak ve fakat 
lecek zamanda büyük nisbette artacak olduğundan rafinerilerdeki İm (c 20 ayarlama seyyaliyetini motorin l 
mamak lâzımdır. 

4. Verimli bölge sayılan "> nci bölgede aded ve saha olarak tahdidedilen arama, formalitelerinden millî şirke 
ketler mi kurulacak, ayrı bir müessese mi düşünülecek, yoksa kapalı tutulan Sivas Erzurum bölgesinde açık tu 
ma mı yaptırılacak her nasıl olacaksa Hükümet vakit geçirmeden çare düşünmelidir. 

.">. -— Şirketlerin tesirinden kurtulup afişe fiyatlar yerine piyasa, fiyatlarını esas alarak ithal sisi emici ta 
(i. -•• Yabancı şirketlere döviz kolaylığı sağla [inaktadır. İster aramada, ister rafinen'd-e tesis için ge]eeek 

buna rağmen yerli millî şirket bu avantajdan mahrumdur. Bu tezat ortadan kaldırıilmali'dır. 
7. .— Petrol Kanunu ve Nizamnamesi üzeriade dışarıdan rekabet edemiyecefc olan millî şirketemiz h 

getirecek t etil lirler i alabiliriz. Getirebiliriz. Yabancı şirketler bizi İm noktada anlıyacaklarını ve haklı gö 
menfaatlerine de uygun olduğunun kaimi edileceğini tahmin etmekteyiz. 

Petrol Dairesinin bu dâva içindeki talihsiz yeri : 
Petrol Kanununu çıkarmışız, Nizamname çıkarmışız ve millî petrolü ihanete kurban etmemek i 

p.akat hangi kadro, hangi teknik imkânla bu vazifeleri onlardan istemeli bilmem. Halen çalışma şekl 
sahalarına ait hertüıiü bilgiyi bu Daireye verirler, bu bilgiler Dairede mahfuzdur. Fakat bu bilgileri 
mek iç.in imkânları yoktur. Yabancı şirketlerin arama ve sondajlarına dair bilgileri tetkik, ve tahkik etmek bü 
kılmaktadır. Hal böyle olunca yabancı şirketlerin verdikleri her -türlü bilgi yailan dahi olsa iktifa etme 
bile şirketler tarafından hibe suretiyle verilmiş eşyalardandır. Henü/. b :r mikroskobu dahi yoktur. l>u husu 

1. — Petrol Dairesini geniş bir arama ve petrol enstitüsü haline getirmek lâzımdır. Burum için de lü 
kazandırmak, kurmak şarttır. 

2. Daire dışında bulunan insanların petrol kavgası içinde üzerlerine ceMlen şimşekler yersizdir. 
bu yüzden vazife yapamıyan elemanların, şahsiyetleri, haysiyetleri ve niyetleri kendi şahsiyetimizin ve k 
olmalıdır. Sanki bu dâvada, gedik', mevzuatta', değil de daire basyanla bulunanlardan geliyormuş gibi 
etmek hoş bir hareket değildir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi ( S. Sayısı : 507 ) 
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3. — Daireden de beklediğimiz şey, bu memleketin hepimizin memileketi oluşunun zihinflierde bir dah 
solcu çıkarın ve ne de emperyalist düşüncelerin pençesi altındadır. Gelecek nesillerin bize, bizim şerefle 
Millî istihsali ve milllı menfaatleri hep birlikte düşüneceğiz. Şu halde daha dikkatli olmanın menfaatlerim 
metinde Hükümeti uyarmanın vazifesi içinde hep birlikte bulunmaktayız. Petrol Kanunu yabancı şirket 
mi l î menfaatlerimizi koruması kadar hukuk devletinin yüz karası haline elbette gelmiyecektir. Daire 
etmektedir ve fakat Dairenin de mil î müessese /i koruması daha doğrusu tercih etmesi kanuni ve vatani 

Petrol Dairesi bütçesi üzerinde temennilerimis : 
Kanuna göre kurulan ve millî kaynakların bekçiliğini yapan, daha uyanık bulunmasını istediğimiz da 

olmıyacak derecede küçüktür, kısırdır, fonksiyonunu yapamıyacak derecede verimsizdir. Fakat mad 
bu kadardır, bu kadar münasip görülmüş, kuruları taslağın seyrini bozmamak için başka bir temennide bulunm 

Bölüm 13.000 de 13.610 ncu maddede de bina kirası olarak 54 000 lira konmuştur. Şu anda bina sahibi çıkma 
lira kira istemektedir. Daire kanuni yollara başvuracaktır. Fakat hangi şart altında olursa olsun, temyizin son 
mümkündür. Bu maddenin 45 000 lira kira miktarının 55 000 lira daha tezyidi ile 100 000 liraya çıkarılmasın 
ma saygılarımı sunarım. 13.1.1965 

Petrol Da/iresi Başkanlığı Bütçesi ( S. Sayısı : 507 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/733 
Karar No. : 29 

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 7.11.1964 tarihinde kararlaştırılıp 
ve 71 - 2327/4654 sayılı tezkeresiyle gönderilen «Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı» k 
la Sanayi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları, ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve 

Petrol Dairesi Başkanlığının 1965 yılı Bütçesi (A/ l ) cari harcamaları için 1 625 434 lira, (A/3) sermaye te 
34 066 lira olmak üzere toplam olarak 1 659 500 lira olarak teklif edilmiş olup geçen yıla nazaran (19) lira nok 

Petrol Dairesi Başkanlığının bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörümüzün raporu okundu 
ve temennilerde bulundular, sorular sordular, ilgililer tarafından gerekli cevaplar verildikten ve sorular ce 
müzakeresine geçildi. 

(A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin tetkiki sırasında; kira bedeli olarak konulmuş bulunan 45 000 liran 
dan tesbit edilmiş bulunduğundan 13.610 ncu kira bedeli maddesine 55 000 liranın ilâvesi uygun görülmüş 

Bu ilâve neticesi olarak (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 1 680 434 lira olarak, (A/3) işaretli cetvel ise aynen 

(A/ l ) cetveline yapılan 55 000 liralık ilâve(B) cetvelinin geçen yıllardan devreden nakit maddesine e 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine 

lığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. Ş. Ağanoğlu 

Aydın 
Söz hakkım saklıdır. 

/ . Sezgin 

Başkan V. 
Denizli 

C. Akyar 

Aydın 
8. O. Avcı 

Sözcü 
Kars 

K. Okyay 

Balıkesir 
Komisyon Raportörü ra
poru Kanuna ve vakıaya 

aykırıdır. 
A. A. Bolak 

Kâtip 
Yozgat 

C. Sungur 

Balıkesir 
İV. Sarlıcalı 

> 

Ank 
M. E 

Bil 
§. B 

Petrol Daiiresi Başkanlığı Bütçesi ( S. Sayısı : 507 ) 



— 18 — 
Diyarbakır 

H. Güldoğan 

İstanbul 
0 . Z. Gümüşoğlu 
imzada bulunamadı 

Kayseri 
T. Feyzioğhı 

İmzada bulunamadı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Erzurum 
N. Diler 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuz 

M. Güven 

Kayseri 
M. Sağlam 

Sakarya 
B. Akdağ 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Erzurum 
A. Şenyurt 

İstanbul 
H. E. Özden 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

N. Bayar 

Trabzon 
A.. Şener A. 

Giresun 
Söz hakkım mahfuz 

/. E. Kılıçoğlu 

İzmir 
Söz hakkım mahfuz 

/. Gürsan 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

M. Gürer 

C. 

Söz 

İ 
T. 

İ 
hakk 
N. K 

K 
A 

S 
R 

Trabzon Tunceli 
R. Uzuner Söz hakkım mahfuz 

M. A. Demir 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için 
1 625 434 lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için 34 066 li
ra ki toplam olarak 1 659 500 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 659 500 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1965 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazlı gelirin tarh ve tahsiline 
1965 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30 . 6 . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile T. B. M. Meclisine 
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki 
16 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün 
ve 6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1965 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşılığı 
olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir kay
dı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer taraf
tan (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin 
ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

19 — 

I KAKMA BÜTÇE KOMİSY 

Petrol Dairesi Başkanlığı 196 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Ba 
1 680 434 lira ve sermaye teşkili ve 
ki toplam olarak 1 714 500 lira ödenek 

MADDE 2. — Petrol Dairesi B 
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 714 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü m 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü m 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m 
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Hükümetim Teklifi 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1961 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet 
tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/ l ) ve (A/3) cet
vellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. -
kanları yürütür. 

Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

Başbakan 
ismet İnönü 

Devlet. Bakanı 
M. Yolac 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Sanayi Bakanı 
M. Erten 
İmar ve îskân Bakanı 

C. Üzer 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Satır 
Devlet Bakanı 

İV. Yetkin 
içişleri Bakanı 

O. öztrak 
Millî Eğitim Bakanı 

/ . öktem 
Sağlık ve Sos. Y. Bakanı 

K. Demir 
Ulaştırma Bakanı 

F. Alpiskender 
En. ve Ta. Kay. Bakanı 

H. Oral 

Devlet Bakanı 
/ . 8. Omay 

Adalet Bakanı 
8. Çumralı 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Bayındırlık Bakanı 
A. H. Onat 

Güm. ve Tekel Bakam 
M. Yüceler 

Çalışma Bakanı V. 
A. t. Göğüs 

Turizm ve Ta. Bakam 
A. .î. Göğüs 

Köy işleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 

Petrol Dadresi Başkanlığı B 

Karma Bütçe Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu 
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Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.211 
12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 

12.520 

12.710 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tedavi gideri 
Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
Kasa tazminat ı 

ÖDENEKLER 
Temsil ödeneği 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

566 160 

742 310 

199 560 
41 450 

501 300 

63 772 

3 000 
1 000 
4 000 
6 000 

49 772 

7 000 

25 200 

1 454 942 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

537 810 

771 410 

211 710 
50 00Ö 

509 700 

64 319 

3 000 
600 

4 000 
8 000 

48 719 

5 880 

20 40( 

1 44 
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Bölüm Madde 

12.811 
12.813 
12.814 

12.841 

Ödeneğin çeşidi 

Yolluklar Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 
DÎĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 21 000) 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

50 500 

1 000 
19 000 

2 000 

1 000 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 

Lira 

43 500 

500 
19 000 

1 000 

500 

II - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.857 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 22 500) 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili alımlar 
Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları \& giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

25 000 

2 500 

75 120 

4 
3 

10 
27 

000 
000 
000 
000 

24 000 

153 120 

20 000 

2 500 

84 363 

4 
6 
2 

43 
24 

000 
000 
500 
775 
000 
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Bölüm 

14.000 

Madde 

13.160 
13.190 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

13.410 
13.420 

13.520 

13.610 

Ödeneğin ç< 

Hizmetli giyim alımları n 

Diğer alım ve giderleri 

eşidi 

ye giderleri 

Genel yönetimle ilgili giderler 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri 

Posta, telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE 
DERLERİ 

Kesim toplamı 

Kesim tcplamı 

ONARMA Gl-

Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri 
KÎRA GİDERLERİ 
Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

- 23 -

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 120 
4 000 

15 000 

2 000 
2 000 
7 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

7 000 

45 000 

15 500 

15 500 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

1 980 
2 108 

17 000 

2 000 
2 000 
9 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

5 250 

45 000 

10 500 

Li 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere

ğince komiserlere verilecek ücret ve gider
leri 

500 

15 000 

500 

10 000 
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16.000 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin ge
rektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 

16.810 Bina onarımı 
PERSONEL GİDERLERİ bölümü top
lamı 
YÖNETİM GİDERLERİ bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER bölümü toplam-

CARI HARCAMALAR TOPLAMI 

— 2 4 - -
1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

3 000 

3 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

3 000 

6 000 

1 454 942 
153 120 
15 500 
3 000 

1 626 562 

1 

1 
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(A/3) SERMAYE TEŞKtLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Öde^ff/m çeşidi 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümet^ isten 
Madde Bölüm t 
Lira Lir 

II - Transferler 

84.000 MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.610 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gere
ğince sivil müdafaa fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 

Sr.OOO SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLÎ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak tds-

seleri 
DERNEK, BÎRLÎK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sanayi Bakanlığı memurları istihlâk koope
ratifine 

100 

100 

25 657 

6 200 

101 

25 657 

5 693 

100 100 

31 857 3 
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36.000 BORÇ ÖDEMELEBÎ 

36.300 GEÇEN YILLAR BBORÇLARI 
34 000 MALÎ TRANSFERLER bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER bölümü top

lamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

— 26 — 

1964 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 000 

1 000 

100 

31 857 
1 000 

32 957 

Hükümetçe is 
Madde Bölü 
Lira 

2 615 
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B - CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1 
19G4 yılı tahminleri Ilükümetçc tahmin ed 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lira 

B/2 - Veirgi dışı gelirler 

61.000 DEVLET PAYLARI 

61.220 Petrolden Devlet hakkı 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

64.000 ÖZEL GELİRLER 

64.100 Hazine yardımı 
64.300 Devreden nakit 

61.000 DEVLET PAYLARI bölümü toplamı 
63.000 ÇEŞlTLÎ GELİRLER bölümü toplanv 
64.000 ÖZEL GELİRLER bölümü toplamı 

1 350 000 

500 
1 

259 018 
50 000 

1 350 000 

501 

309 018 

1 350 000 
501 

309 018 

1 609 498 
50 000 

1 659 

1 65 

GENEL TOPLAM 1 659 519 1 659 
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O - Cetveli 
Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Kanun 16/3/1954 6326 Petrol Kanunu 
» 21/5/1955 6558 Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddeler 
» 6/6/1957 6987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 

tadil ve bâzı maddelerine ilâve edilmesi hakkında Kanun 

D - CETVELİ 

D. 

1 
7 
7 
1 
4 
5 
2 
7 
6 
5 
1 

Memuriyetin nev'i 

Ressam 
Kaloriferci ve Bahçıvan 
Telefoncu 
Topograf 
Topograf Yardımcısı 
Şoför 
Daktilo (dil bilir) 

» 
» 
> 

Malzeme Eksperi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

1 250 
500 
500 

1 250 
800 
700 

1 100 
500 
600 
700 

1 250 

D. 

11 
4 
6 
9 
8 
9 

10 
9 

Memuriyetin nev'i 

Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 
» 

işçi 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 

ücreti 

L - CETVELİ 

D. 

2 
7 
7 
8 
9 
9 

Memuriyetin nev'i 

Teknik Müşavir Mühendis 
Personel Şefi 
Kısım Şefi 
Levazım Memuru 
Memur 
Arşiv Memuru 

A'ded 

1 
1 
2 
1 
3 
1 

Aylık 

1 750 
«00 
«00 
700 
600 
600 

T - CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Taşıt Kananunım 11 nci maddesine göre kullan 
taşıt cetveli 

Badeli 
Adedi Cinsi Markası Satmalma tarihi Lira Kullan 

1 Staition Vagon Ford Consül 16 Ağustos 1960 36 420 Daire h 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Karar sayısı : 6/3441 

Kararname sureti 

8.5.1964 tarihli ve 6/1727 sayılı Kararnameye ektir. 
Amerikan uyruklu Elmer E. Batzall ile Douğlaıs Ball'm Petrol Dairesi Reisliği em 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) b'rer yıl daha çalıştırılmaları; Maliye Balkan 
mütalâasına dayanan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 23.7.1964 tarihli ve 40 
üzerine, 788 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 6.8.1964 ta 
laştırılmıştır. 

Cumh 
C 

«SBP>9<' 


