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1. — GEÇEK TUTANAK ÖZETİ 

Bu birlleşimdc 'ki oturum yapan Genel Ku-
rııllda : 

Orman Genel Müdürlüğü ile, 
Devlet Üretme Çiftlikten G'enel Müdürlü

ğü bütçeleri açık oya sunuldu ve kabul edildi. 
Ulaştırma Bakanlığı, 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü ile, 
Çalışma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

12 Mayıs 1965 Çarşamba, günü saat 10 da 
topanıllmak üzere Birleşime, saat .1.8,48 de, son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
BaşkanvekiJi Adana 

İhsan IIamit Tigrcl Sakij) Onat 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Baykan 

»>••<« 

B Î R Î N G I O T U R U M 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Tıırhaagil 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

.BAŞKAN — 8;> neü. Birleşimi açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN -~ Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN -•- Ongunluğumuz vardır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İSLER 

../.. -— 1965 yılı Bilice kanunu faşarisi ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/825, Cumhuriyet Senatosu 1/5İO) (S. Sayı
sı : 587) (1) 

P — Sanayi Bakanlığı Bütçesi : 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi) 

M>ASKAX Program gereğince Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Enerji Bakanlığı Bütçesi üzerinde de g-ruplarm 
ayrıca görüşün haklarının bulunduğu Danışma 
"Kurulunca karara bağlanmıştır, arz ederim. 

Sanayi Bakanlığı ve Fnerji ve Tabii Kay-

(l) 587 S. Sayılı basmaya:-1 5 . 5 . 1965 ta
rihli. 76 ncı Birleşim tutunanı sanandadır. 

naklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sa
yın senatörleri, arz ediyorum : Sanayi ve Fnerji 
Bakanlığı. Bütçesi üzerindi1 müştereken, O. Ti. I*. 
Grupu adına Sayın Fikret Gündoğan, 'Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Gürsoytrak, 
A. V. Grupu adına Sanayi Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Sayın Şevket Akyürek, Fnerji Ba-
kanlığı Bütçesi üzerinde Sayın Akil" Tekin. 

Şahısları adına söz alan sayın senatörler, 
'Mehmet Ali Demir, İsmail Yeşilyurt, Mustafa 
Yılın;:.;/ İnceoğlu, Yusuf Demirdağ, İskender 
Genai) Fge, Suphi Karaman, Ömer lTeuzal, Os
man Ali hoca «i I, Fkrem Özden, Xaci Arı, Baki 
(Jiizey. 

İlk' söz' Sanayi Bakanlığı Bütçesinden baş
lamak üzere O II. I\ Grupu adın;; Sayın Fik
ret GiindoğaiMiıdır, bııvurun efendim. 

608 
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G. H, P. GKÜPU ADINA FÎKRET GÜN-

DOGAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Üunıhu-
riyet Senatosunun sayın üyeleri. Sayın Bakan 
ve değerli Bakanlık mensupları; 

1965 ıualî yılı bütçesinin, Sanayi Bakanlığı 
kesimi üzerinde; G. H. P, Senato Grupu adına 
görüşlerimizi arz etmek maksadiyle huzurları
nızı işgal ediyorum. 

Muhterem senatörler, 
İnsanlık talihini, topyekûn istihsal faaliyet-

leri tarihi olarak tanımlayanlar, bu görüşlerin
de, büyük ölçüde haklıdırlar. 

Filhakika uzun ve çetin mücadelelerle dolu 
beşer tarihi insan topluluklarının, üretimde, 
daha genel bir deyimle, ekonomide güc kazan
ma çabalarının, gerçek görüntüsün den ibarettir. 

Hangi devirde olursa olsun insan toplumla
rından birinin diğerinden daha üstün ve daha 
müreffeh bir yasama düzeyine ulaşmış olması, 
ne dini inanış faıidarıudan ne de ırk ayrımın
dan doğmamış, bütün üstünlükler, refahlar, me
deniyetler ekonomik güçlere sıkı. sıkıya bağlı 
bulunmuştur. 

Bu gerçek, Türkiye'de ilk defa, (Cumhuriyet 
Devrinde bütün acılık ve açıklığiyle partimiz 
tarafından bilinçle idrak olunmuştur. 

Ülkemizde, uzun yüzyıllar boyunca hâkim 
olan ilke! ziraat ekone.nsi kıskacından süratle 
kııriulmak, her türlü iç ve dış sömürmelere 
mâni olmak, tam biı istihdam kapasitesi yarat
mak. iç kaynak ve servetlerimizi değerlendir
mek, mi!h1a<-oldi'.ğumnz her türlü emtiayı biz
zat imal el inek ve nihayet millî, geliri artırmak 
ve sosyal adalet ilkeleri çerçevesi içinde gelir 
dağılımını sağlamak prensiplerinden hareket 
eden Gumhuriyet Halk Partisi, kendine has bir 
felsefe ile halkçı hedeflere yöneltilmiş, devlet
çilik karakteri hâkim, bir karma ekonomi sis
temi yaratarak, Türkiye'yi bir sanayi ülkesi 
haline getirme handesine var gücüyle atılmış
tır. 

liu sistem, önceleri umutların üstünde ba
şarı sağlamış, fakat, İkinci Gihan Harbinin tah
ripkâr tesirleri, harb sonu gelişmelerinin aşırı 
liberal, enflâsyonist ve plânsız d ev releriyle ba
sarı hızı azalmış, ancak 1960 tan sonra girilen 
plânlı ekonomi düzeni ile, Türkiye'iktisadiyatı, 
özellikle sanayii, olumlu yörüngesine oturmuş 
bulunmaktadır. 
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Zaruri ve faydalı gördüğümüz bu gidişten 

sonra sanayi bütçesi üzerindeki görüş ve ten
isçilerimizin yapıcı olmasına gücümüzün yeter
liği ölçüsünde itina edeceğiz. Maruzatımızı bir
kaç kısımda toplıyacağız. 

.1. Sanayie ve sanayileşmeye tesir eden 
âmiller. 

2. Sanayiin bâzı önemli problemleri. 
1. Önce, sanayie ve sanayileşmeye tesir 

eden âmilleri, özellikle günün aktüel konusu ha
line gelen, sermaye yetersizliği, sermaye biriki
minin teşekkül edememesi problemleri üzerinde 
duracağız. 

Bu konuda çok söz edilmiştir, fakat olumlu 
sonuçlar almak için ciddî ve müessir tedbirler 
alınmamıştır. Problemi,, mümkün bir sadelik 
içinde ele almak ve çözüm yolu aramak ve bir 
müessir çare olarak, şunlar söylenebilir. 

Bir memlekette sermaye birikimi, eski devir
lerde olduğu gibi, emeğin geniş nisbete istis
marı veya başka ülkeler servetlerinin sömü
rülmesi yolu ile mümkün olmazsa, o takdirde 
problemin hallinde,' memleket halkının iç. tasar
ruflarına başvurulmak zorunluğu kendini olan
ca gücü ile hissettirir. 

Türkiye'de geniş halk kütleleri ziraatle uğ
raşır. Türkiye'de en büyük müstahsil kütleyi, 
yani değer yaratan kütleyi çiftçiler teşkil et
tiği gibi, yine Türkiye'nin en geniş müstehliki 
de Türk köylüsü ve çifıtçi'sidir. Rakamla ifade 
etmek ieab.ederse bu kütle genel nüfusun % 75 
ine tekabül eder. 

Türkiye'de, köylü ve çiftçinin istihsal ettiği 
zirai mahsuller her devirde çok düşük fiyatlarla 
satılmış ve çok kere bizzat Devlet, nüfusa 
nazaran azınlık teşkil eden 'hizmetliler ve üc
retlileri 'koruyorum zehabı ile zirai mahsul fi
yatlarını düşük seviyede tutmuştur. "Bâzı zi
rai mahsuller, ise, t a ma nüyle başıboş piyasa dal
galanmalarına, tüccar spekülâsyonlarına, borç 
yükü ile ebediyen, beli bükük köylünün dara 
düşmesinden istifade ederek fırsatçıların insa
fına terk edilmiştir. 

İşte bundan dolayıdır ki, Türkiye'de büyük 
nüfus çoğunluğu, köylü ve çiftçi, mabsul sa
tarak elde ettiği kazancının bir miktarını 
ayırmak ve böylece umumi tasarrufa katmak 
şöyle dursun, asgari maişet seviyesinin çok 
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altında, eski bir tâbirle küt'i lâyemut yaşa- I 
maya mecbur kalmıştır. Bu hal Türkiye'de, is
tenilen miktar ve vüsatıte etkili bir tasarruf ha
lini yaratmak, binnetice sermaye birikimi ola
yının tekevvünü imkânlarını bertaraf etmiştir. 
Bu tutum devam ederse Türkiye'de bir iç ta
sarruf gününe kavuşmak igüç olacaktır. 

Zirai mahsuller n düşük fiyatla satılması 
yalnız köylü ve çiftçinin tasarrufa muktedir 
olamaması, 'binnetice sermaye fikdanmı tev-
lidetmekle k a ^ a z . Biraz evvel arz ettiğimiz 
veçhile, memlekette şapkadan traktöre kadar bü
tün sanayi mamullerinin en kuvvetli alıcısı 
Türk köylüsüdür. 

Sanayi mamullerinin süratle artan istihsali
ni, gittikçe hızlanan ve genişliyen bir tüke
tince karşılamak mümkün olmazsa, sanayi sek
törünün yaşamasını, bir mânada istihsalin de- ı 
vammı ümidetmek 'ham /bir hayal olur. 

Bu'TÜn ancak, en asgari miktarda gıda ve 
giyecek almaya muktedir olan Türk köylü ve 
çiftçisi sattığı mahsullere bugünkü fiyatı 
bulmakta davam, ederse sanayide ilerlemek ve 
kalkınmak çok ıgüç olur. Hiç şüphe yok ki sa
nayi problemi ve onun muhtacolduğu serma-
yo, tüketim alanının canlı ve istekli kalması, 
bunun ise, Türk köylüsünün mahsullerinin 
piyasada reel değer fiyatını bulması imkân
larının yaratılmasına sıkı sıkıya bağlıdır. 

'Türkiye'de iç tasarruf, Türkiye'de canlı ve 
istekli bir talep piyasası, sanayi işletmeleri
nin kârlarından bir miktarını sermaye çoğaltı-
mına ayırabilmeleri imkânı, iktisadi eevelânm 
sürat ve vüsatine, ama, son kertede köylünün ce
bine bağlıdır. 

Bir başka açıdan, zirai mahsulleri fiyatları 
yoliyle köylünün ıgüç kazanmasından yine 
sanayi dalı büyük ölçüde yararlanır. İstatis
tikler en çok vasıtalı vergi veren kütlenin 
Türk köylüsü olduğuna işaret edivor. Kal
kınma plânının öngördüğü enfrastrüktür ya
tırımlar, yol, elektrifikasyon ve birçok baz 
yatırımlar Devlet eliyle yapılacaktır. Hol 
böyle olunca, vergi yekûnu ve bunun baz ya
tırımlara inikas edecek miktarlarının istenilen 
seviyelere erişebilmesi, Türk köylüsünün da
ha çok mamul eşya satınalabilmesine, bir keli
meyle mahsul fiyatlarımı* düşüklükten, yıkıcı I 
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piyasa dalgalanmalarından, kurtarılarak köy
lünün, alım gücü kazanmasına vabestedir. 

Nihayet köylü malının değerlendirilmesi, zi
rai istihsal hacmmdaki yetersizliği gidermek 
VP kapasiteyi arzu edilen seviyelere ulaştırmak 
için bu sahada gerekli yatırımları bizzat köy
lünün yapmasını ve ihtiyaca kâfi mahsul elde 
etme imkânını s-ağlıyacak, böylece, senelerden! 
beri yiyecek maddesi ithal eden bir ülke olmak
tan kurtulduktan başka bu maksada tahsis etti
ğiniz kıymetli dövizlerimizi sanayi yatırımları
na ayırmak imkânlarına kavuşacağız. 

Bütün bu gerçekler, Türkiye'de ziraat mah
sulleri mevzuunda ve fakat, bütün iktisadiyatı
mızı etkiliyeceğine inandığımız b'ir sosyal piyasa 
ekonomisi düzen: kurulmasını zaruri kılar. 

Sanayie ve sanayide hız kazanmaya tesiri büyük 
olan bu âmiller gereği gibi değerlendirilmemiş 
ve gerekli tedbirler alınmamış olması sebebiyle
dir ki, sanayiin muhtacolduğu sermaye biriki
mi ve çoğaltımı lâyıkiyle oluşomamış, bizzat 
sanayi dahi hızlı ve bol öz kaynak yaratamamış
tır. 

Muhterem senatörler; Şimdi de sanayiin bâzı 
önemli problemlerine temas etmemize müsaade
nizi dilerim. 

Dünya sanayi tarihi içinde başarı sağlamış 
milletlerin bir hareket noktası olarak benimsemiş 
olmaları sebebiyle, bizim de şu prensiplere önem 
vermemiz yararlı olabilir : 

Kilit sanayii diye adlandırılan büyük ve ağır 
sanayiin, yani, stratejik maddeler endüstrisi, 
maklna ve üretim aracı sanayiinin öncelikle ve 
önemle ele alnması ve Türkiye gerçeklerine ba
karak bu sanayiin kamu sektörü eliyle kurulma
sı ve geliştirilmesi isabetli bir hareket olur. 
Bu kolda Devletin hâkim ve nâzım rolü oyna
madı ilerde doğması mukadder ekonomik ve sos
yal problemleri hal yolunda büyük kolaylıklar 
sağlar. Türkiye'nin ağır sanayie ihtiyacı olduğu 
düşüncesi, birçok hayati nedenlere dayanır. Tek
niğin hızla ilerlemesi kısa zaman birimleri 
içinde makinaılarm yenilenmesi zorunluğunu do
ğurmaktadır. Hafif sanayie, özellikle ziraat ke
simine gerekli makina ve teçhizatı sağlıyan de
vamlı ve istikrarlı bir kaynak olması itibariyle 
ağır sanayie ihtiyaç aşikârdır. Dışardan de
vamlı surette komple fabrika ithali yerine fab-< 
rika kurmaya yeterli makina ye teçhizatı imal 
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edecek tesisleri kurmak ve geliştirmek daha eko
nomiktir. Bu nedenlere bir de son zamanlarda 
lüzum ve zarureti iyice anlaşılmış bulunan ken
dine yeten bir dış savunma gücüne sahibolma 
zorunluğu ağır sanayiin kurulmasına önem ka
zandırır. 

Sanayi müesseselerinin memleket yüzeyine 
•bilinçli bir şekilde dağılımında büyük ekonomik 
ve sosyal faydaların mevcudiyeti aşikârdır. 
Plânlama Dairesinin bu mevzuda köklü incele
me ve bilgilere dayanan direktiflerine beheme
hal uyulmalıdır, ülkemizin az gelişmiş bölgeleri 
bilhassa Doğu illeri plânlı kalkınma hamlelerin
den ancak ekonomi vasıtasiyle yararlanabilir. 
Dış savunma açısından da bu dağılımın önemi 
ortadadır. 

îmalât yapan fabrika ve tesislerin istihsal 
ettikleri ürünlerle birlikte husule gelen talî mad
delerin işlenip değerlendirilmeleri lüzumu, eko
nomik bir kural ve ekonomik bir zaruret hali
ne gelmiştir. Çoğu sanayi dalında esas madde 
kâr sağlamaz, fakat yan ürünlerin değerlendiril
mesi suretiyle bütün işletmeyi kârlı hale getir
mek mümkün olur. Türkiye'de bu çeşit fabrika 
ve tesislerin tezelden kurulmasına ihtiyaç var
dır. 

Türkiye'nin bir diğer önemli sanayi proble
mi, küçük sanatlar konusudur. Küçült sanat
ların cılız dükkân - atelyeler içinden çıkarılıp 
organize siteler halinde toplanması ve bunların 
gide gide sanayiin muhtacolduğu parça ve te
ferruat malzemesi yapan tesisler haline gelme
lerini sağlamakta büyük faydalar vardır. Aksi 
tukdirde, bu dükkân - atelyeciklerin ilerde aynı 
mevzularda iş gören fabrikalar tarafından yu
tulmaları ve mensuplarının da perişan olmala
rına hiç sebep kalmaz. Dünya sanayi tarihinde 
(atelye - fabrika) mücadelesi ve neticede atel-
yelerin yenilgisine dair ilginç sayfalar az de
ğildir. 

Pelro - kimya sanayii Türkiye'nin hajrati 
önemini haiz bir ekonomi, kolu olarak Devlet 
eliyle kurulmaktadır, sözü ile, Sayın Başkanın 
Enerji Bakanlığı Bütçesi üzerinde petrol ko
nusunda konuşmamıza müsaade etmesinden do
layı başka bir paragrafa geçmeme müsaade bu
yurun. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin reorganizas-
yonuna ait 440 sayılı Kanunun ekonomik hü-
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kümleri tezelden uygulanmalıdır. Şimdiye kadar 
bütün tatbikat itaatli umum müdür veya müdür 
değiştirmekten ibaret kalmıştır. Hiçbir fayda sağ-
lamıyacak bu olumsuz hareketlerin terk edilme
sini adı geçen teşekküllerin hakikaten ve ekono
mik mânada reorganize edilmeleri problemi hal
ledilmelidir. (Bravo sesleri) 

Devlet fabrikalarının kuruluş kapasiteleri 
altında istihsal yapmaları behemahal önlenmeli
dir. Bu tesislerin tam randımanla çalışmaları es
babı temin edilmelidir. 

Mamullerimizin standardizasyonu işi süratle 
ve iyi bir şekilde ikmal edilmeli ve bir sanayii 
mamulleri kodeksi yapılmalıdır. 

Kalite kontrolü .konusu sanayiin en önemli 
konusu olarak kendisine sahip çıkacak bakanını 
hattâ hükümetini beklemektedir. Ortak Pazara 
üye olmak üzere olduğumuz, Ortak Pazarın ise 
gümrük duvarları kalkmış serbest ticaret reji
mine tabi bir Türkiye'de diğer Orta'k Pazar üye
leriyle bilhassa sanayi mamulleri piyasasında 
fiyat beraberliği temin ederek rekabet etme im
kânı ancak, kaliteli mal imaline bağlı olduğu ha
kikati kabul edilmiyorsa sanayimizin perişan ol
ması için sebep hazır demektir. Bu itibarla konu 
ehemmiyetle ele alınmalı ve derhal hal yoluna 
konulmalıdır. 

Sanayi mamullerimizin ihracı konusunda teş
vik edici vergi indirimi müessesesi ile terbiyevi 
ithal müessesesi muhafaza edilmeli ve dış pazar
lama maksadiyle geniş araştırma ve tanıtma faa
liyetlerinde bulunulmalıdır. Bu mevzuda ticare
tin sanayi ile çatışma halinde bulunduğu nokta
sına işaret etmekten kendimizi alamıyoruz. 

Sanayi kuruluşlarına yatırım yapacakların, 
finansman bakımından daha büyük ölçüde kendi 
sermayelerine dayanmaları bugüne kadar olduğu 
gibi, kısa vadeli kredilerle iş görmeye kalkışma
ları yolu makûl nisbetler içinde tıkanmalıdır. Bu 
suretle masraflı, binnetice yüksek maliyetli me-
muller yerine normal fiyatlı mamuller elde edil
mesi sağlanmış olur ki, olumlu ekonomik yol 
budur. 

Devlet sektöründe çalışan işçiler ile özel sek
törde çalışan işçilerin ayrı ayrı yaptıkları toplu 
sözleşmeler arasında esasa müessir farklılıklar, 
bilhassa ücrete mütaallik farklılıklar husulünü 
önlemek amaciyle bir teşkilât kurulmalıdır. 
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Nihayet umumi bir sanayi kanunu tedvin edi

lerek sanayi hayatımız; sistematize edilmeli, ge
nel. bir sanayi perspektifi sağlanmalıdır. 

Muhterem, senatörler; 
Muhterem bakan, sizin ve tapyckûn Hüküme

tin halline meelbur olduğunuzu zannettiğimiz 
problemlerin bizce mühim sayılanları bunlardır . 
Bu yönlerde hizmet görüldüğü takdi rde emirle
rinize verilen milyonların ve bütçenin olumlu 
sonuçlar vereceği inaueiyle, bizden teşvik göre
ceğinize lütfen inanmanız], aksi halde daima so-
rncu gözlerle sizi izi iveceğimizi arz eder, sanayi 
bütçesinin memlekete ferahlık getirmesini dile
rim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Millî Birl ik O u p u adına Sayın 
Suphi Gürsoytrak. 

MÎLLÎ B İ R L İ K (ÜMTPU ADİNA S U P H İ 
CftRSOYTHAK (Tabiî Üye) - Sayın Başkan, 
sayın senatörler; . . 

Millî Birlik (Irupu olarak Sanayi, Enerj i ve 
Ta.biî Kaynaklar Bakanlıkları hakkındaki görü s; 
ve temennilerimizi toplu olarak ifade edeceğiz. 

I. Sanayi politikası zorun!uğıı : 

Bize göre-, Sanayi Bakanlığının en mühim gö
revi, memleketin kalkınma gücünde büyük, payı 
olan, sanayii politikasının esaslarını ies.bit.vo tat
bik etmek olmalıdır. Sanayi politikası, her şey
den önce alışılan mânada kısa devreli birtakım 
tedbirler, ya.hut yat ı r ım faaliyetlerinden meyda
na getirilmiş bir tedbirler manzumesi değildir. 
Aksine, böyle bir politika, uzun. vadelidir. Temel 
hedeflere yönelir. Sanayiin hangi dalma, en bü
yük ağırlığın isabet edeceğini gösterir. Meselâ 
P r a n s a n m 1958 den sonraki sanayi politikası, 
büyük inşaat makina tipleri geliştirerek, imal ve 
ihracetmek şeklinde teshit olunmuş ve Fransa, 
1961 den itibaren, büyük makina ve araçlar ih-
raceden memleketlerin, başında gelmiştir. Maale
sef 1962 de plânlı devreye girmiş olmamıza rağ
men memleketimizde bugüne kadar nasıl bir sa
nayi politikası takibotmemiz gerektiği teshil, 
olunamamıştır . 

Sanayi Bakanlığına taıb'i, iktisadi Devlet Te
şekküllerine '1964. yılında 910 milyon liralık bir 
fon tahsis edilmiş, fakat, ancak 550 milyon lira
lık ödeıue yapılabilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı kuruluşlarında, yatırını 
gerçekleşme oram, % 55 tir. 1.964 yılında vasati 
umumi gerçekleşme nisbeti % 70 olduğu halde, 
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Sanayi Bakanlığı Türkiye'nin resmî yatırım faa
liyetleri vasatisine ^:'6ro % 21 geridedir. 

44-0,-44.1 ve 468 sayılı kanunların kabulünden 
sonra, Kamu İktisadi Teşekkülleri ve benzer te
şekküllerden üretimde, belirli oranda bir artış. 
maliyette nispî bir ucuzluk ve yeni ürünler ya
ratmada hamleler beklemekteyiz. Sınai üretimi
mizin <j/c, 50 sini yaratan, bu müesseselerin nakdi 
harcama durumlar ı , plân hedeflerine nazaran 
J96d t e c/< 10 noksan olmuş, .1964 te ise. % 20 
oranında, noksan olacağı tahmin edilmekledir. 
Vat ın m uygulama, oranlar ında on ilgi çekici ci
het geri kalmanın madencilik, imalât sanayii ve 
enerji gibi üretken olanlarda daha bariz şekilde 
yer almasıdır. Uygulamanın bu noksanlığmdaki 
anasehopl eri şüyl o sı ra I lyalü I i riz. 

I - Kredi durumu : 

Tanın sektörü istisna, edilirse iktisadı kamu 
sektörünün, 1964 kasım ayı rakamlarına, güre 
özel seklere nazaran aldığı kredi l / l i oranın
dadır... Devlel sektörüne acılan kredi lo'plamı 
687 milyon lira. olduğu halde» özel sektör kredisi 
7 milyar 6S7 milyondur. 

I Ayrn-a, Merkez Bankasının, reeskonl nolifika-
j smdaki nisbefsiziiği de bu teşekküllerin, aleyhine 
| olmuştur. 
i 

! I - Proje durumu : 
(leıvjpfckalışın. sebeplerinden en müh i m m i bü

yük sınai projelerde ilerleme olmayışıdır. Bil
hassa geri İcabın projelerden Azot Fabrikasının 
ievsiatını ele a bırak istiyoruz. Kütahya fabrika
sı nm bugünkü kapasitesini 5 misline çıkaracak: 

I olan bu projenin maliyeti !>;">() milyon lira. oldu 
ğu halde bugüne kadar ancak 2 milyon lira har-

\ caıııuış, bu da etüt hizmetlerine inhisar ekmiştir. 
I 22 yabancı firmaya ancak Ekim. 1964 ie teklif 
| gönderilmiş ve bunlardan 7 kadar firmadan ce-
! vap gelmiş, birbirimlou farklı olan. cevapları in-
J çeleni ok için ne kişilik bir heyet ise bugün dünya, 
| 1 urun;1, çıkmıştır. 
i !-b- 'dibi-e sanayiinin Türkiye iciu r e kadar 
i îiaya.ii oldımmuu söylemeye lüzum yukîıır . Bu 
| b'ir tarım politikası \o bir sana.y.i politikası ol

malıdır. (bübre talebimiz halen yılda 800 bin 
! iondue. W\\ 1;ılep seviyesi 1967 d«- \h müyoh 
! imm v-i'[j<sel<'ee!<t"ir. Ilahm bunun f-(- 00 unu 
i . . . . . . . . ' 
i y m d içindem i s t ihsa l ed iyomız . b d i h s a l f iya t ı -
i eliz ı-.e <;<>;:. y ü k s e k . T o n u 700 i k a yan i t a k r i b e n 

I d ü n y a y" y a s a s ı n m 1 m i s l id i r . î ' c i ız v>- v ı h - r 

! m i k t a r d a g ü b r e i s t i h sa l i S a n a y i B a k n n b ğ n m . 
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an'apölitikasından biri olmalıdır. Bugünkü şart
lar altında, Sanayi Bakanlığının tutumuyla çok. 
önemli gübre politikasının halli, uzun yıllar geri 
kalmak istidadmdadır. : : : 

111 - Bakanlıklarla müesseseler arası müna
sebetler : 

440 sayılı Reorganizasyon Kanununun ana-
gayesi, ulusal ekonomimize faydalı olabilmeleri; 
için özerk idarelerini şart koşmuştur. Bu kanu
nun yöneldiği amaçlara .ulaşabilmek için özerk-; 
ligin korunması, özellikle yürütme gücünün 
(yani ilgili Bakanlıkların) özerkliğe saygı gös
termesi şarttır. 

Bugün sanayiimizin bir envarteriue sahip de
ğiliz. Nerede, ne miktar, hangi vasıf ve standart
ta mal ve parça im âl. edildiğine dair yeterli neş
riyat çalışmaları da yoktur.. Bu sebeple, cıva
tadan motor dişlisine kadar, her hım 1 edilen par
çanın ebatlarım, şematik resimlerini, sipariş nu
maralarını, haiz katologların süratle hazırlanma
sı zaruretine işaret etmek isteriz. Çünkü çok 
defa yurtta imâl edildiği halde, bunları ithal et
memizin sebebi, neyi nerede imâl ettiğimizi bil
mediğimizden ileri gelmektedir. İvç yıldan beri 
bütçe raporlarında devamlı bir şekilde üzerinde 
ısrarla durulduğu halde, her nedense bu konu 
ciddiyetle ele alınmamıştır. Bugün, sanayi ma
mullerinde, ne fiyat-kontrolünün ve ne de ka
lite kontrolünün yapıldığına dair, müessir bir 
uygulama sistemi yoktur.. Bu sebeple piyasada 
büyük bir spekülâsyon mevcuttur. Bunun önce
likle ele alınarak, işliyebilir, müessir bir sistemin 
geliştirilmesi zarureti vardır. Türk ekonomisin
de çok büyük tesir ve etkisi olacağı için Ortak 
Pazar konusunu bir genel görüşme konusu'ya
pacağımızdan, burada bunun üzerinde dıırmıya-

' cağız-. Yatırımlarda yerli malların kullanılma
sı hakkındaki yönetmeliğin yürürlüğe konması: 
Yatırım, malları imalâtı, imalât sanayii büyük 
bir sürat kazanmasına yardım edecektir. Tak
dirle karşılarız. 

Vekâletsiz avukatların bütün iddiaları hilâ
fına plân: Özel sektör tarafından da tamamen 
benimsenmiştir. Bunun en bariz delili, özel 
sektörün plânın öngördüğü toplam yatırım mik
tarlarını 1963 ve 1964 yıllarında geçmiş bulun
masıdır, Geçmiş yılların iç ve dış olaylarının 
etkileri;de dikkate alınacak olursa;, bu neticenin 
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ne kadar kıvanç verici olduğuna işaret etmek is
teriz. Yalnız, toplam özel sektör yatırımlarında 
gördüğümüz" bu müspet temayüle rağmen yatı-
rımlarm te'rldbi, plânda tahmin edilenlerden 
önemli farklılıklar göstermektedir. Bu yatırı
labilir kaynakları ihraöata yönelebilecek sana
yilere, ve diğer verimli yatırım alanlarına çevir
mek içih gereken tedbirler biran evvel alınma
lıdır. '•'• 

Yatırım malları imalâtı, imalât sanayii ve 
••madenciliğimizin süratle gelişebilmesi için kota
ların tanziminde; ithalâtçılara nazaran sana
yicilerimize/küçük esnaf ve sanatkârlarımıza 
öncelikler tanınmasını, ithalâtta da daha düşük 
teminat hadleri uygulanmasına ve yatırım indi
rimlerinin yeni baştan düzenlenmesinin ele 
alınmasına önemle işaret etmek isteriz. 

' Yalnız; • aylık bütçelerde yatırımlara yer 
"verilme in iş olması (esas bütçenin geriye kalma
sından dolayı) ile Hüküm etin bâzı kanaatleri
nin Anayasadan tutunuz da Kalkınma Plânı 
üzerindeki beyanları, piyasada endişe yaratmış 
geleceğin ekonomik politikası hakkında tered
düde düşürmüştür. Bilhassa bu hususta evvel
ce tenkidlerde bulunanların daha dikkatli ol
malarına işaret etmek isteriz. 

Hükümetin, fiyat politikasında daha dikkat
li davranmasına'"bilhassa, dikkati çekmek iste
riz. Zira son zamanlarda demire zam yapılı}) 
hemen bil âhara kaldırılmasının piyasaya gayet 
olumsuz etkileri olmuş ve ayrıca birtakım dedi
koduların yayılmasına sebebiyet vermiştir. Da
ha müdebbir davramlmasında faydalar vardır. 

. : ' , , Kredi sistemi: 
Bugün, büyük sanayi projelerine ait yatırım

ların harcanmasına başlanmayışından, yalnız, 
alâkalı yatırımcı daireleri sorumlu tutmak hak
sızlık olur. Çünkü,, bu dairelerin bâzıları, pro
jeleri zamanında.hazırlamış oldukları halde, kre
di sağlanması için ne zaman, nereye, nasıl mü
racaat edeceklerini ve ne miktar kredi alacak
larını bilememekte, veya, kredi sağlama forma
litelerinin uzaması yüzünden yatırımın uygu
lanmasına başlıyanıamaktadırlar. Burada 3 yıl
lık plân tatbikatı safhasından elde edilen önem
li bir sonuç, şudur; Yatırımın teorik olarak 
plânlamasını yapmak kâfi değildir. îç ve dış 
finansman kaynaklarının ve bu kaynakların tah-
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sis tarzının da planlanması gerekir. Bugüne ka
dar ne Devlet Plânlama Teşkilâtı, ne Sanayi Ba
kanlığı ve ne de Yatırım Bankası tarafından 
bu konu ele alınmamıştır. Sadece yatırımlar ön
görülmekte, öngörülen bu yatırımların serenca-
mmdaki tıkanıkların giderilmesinde gösterilen 
gayret yeterli değildir. Kanaatimizce dış kredi
ye ihtiyaç gösteren projeler bu krediyi nereden 
nasıl sağlıyacaklarmı bilmelidirler. Yani^daha 
açıkçası, artık yatırımcı ve işletmeci daireler 
para bulma, kredi sağlama için uğraşmamalı, va
kit kaybetmemelidir. 

Böyle olmadığı takdirde yatırımcı daireler 
kredi peşinde koşacaklar böylece bunların mus-
dar durumunu gören dış kredi müesseseleri de 
kendi arzu ettikleri kredi şartlarını empoze ede
cekleri en müsait ortamı da bulmuş olmaktadır
lar. Ne şartla olursa olsun kredi temin etme bir 
başarı notu haline gelmiştir. Böyle düzensiz ve 
hesapsız temin edilen kredilerin bugün ödemeye 
mecbur olduğumuz faiz ve taksitleri, yılda 
1 milyar 200 milyon liradır. Bu böyle bir öde
medir ki bundan sonra asgari 15 yıl borçlarımı
zı geri ödemek için kredi sağlamak mecburiye
tinde olacağız. 

Mutlak olarak bir kredi planlanmasına ihti
yacımız vardır. Buna paralel olarak ayrıca bir 
proje plânlamasına da girmek zarureti vardır. 
Dairelere; önproje çalışmalarına asgari 1 - 3 yıl 
evvelinden başlamaları gerekir. Eğer sanayi 
yatırım projelerinin hazırlanması bir elde top
lanır ve yetenekli bir organizasyon kurulur ise, 
bu organizasyonun ilk işi, bir plân döneminden 
önce müteakip plân dönemine girecek projeleri, 
bir paket haline getirmek olmalıdır. Böylece, 
projeler paketi üzerinden, kredi verecek müesse
seler ile pazarlığa girmek ve kredi plânlamasını 
bu trzda yürütülen kredi anlaşmalarına dayan
dırmak kabil olacaktır. Böylece, projenin uy
gulanma zamanı gelince ilgili daireler neyi ne 
zaman yapacaklarını bilirler.. 

Bugün, Türkiye'de kredilerinin, büyük ço
ğunluğunun ilk müracaat mercii AID olmakta
dır. AID bu işin Türkiye'de tekelini üzerine 
almış gibidir. Bütün malî, hukukî, idari ve tek
nik şartları ağır formaliteleri, kendisi tek taraf
lı olarak empoze eder. AID kredisi için, Hükü
met AID Merkezinin gösterdiği listeye dâhil 
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memleketlerdeki ismi belli gazetelere ilân ver
mekle mükelleftir. Bu gazetelerden birisinde 
ilân unutulmuş ise AID o işin ihalesini iptal eder 
ve yeniden ilânını ister. Eğer AID firmayı be
ğenmezse krediyi vermekten vazgeçebilir de. 

Halbuki Türkiye, kredi plânlamasına geçti
ği takdirde dış kredi piyasası yaratabilecek ka
biliyettedir. Artık bu yöne girmek lâzımdır. 

Mümkün olan en kısa zamanda DPT, Sana
yi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı müştere
ken bu konuyu ele alıp kredi teminini bir sis
teme bağlanarak müesseseleştirilmelidir. 

Ayrıca bilhassa uzun vadeli yatırım projele
rinin hazırlanmasında yabancı mühendislik fir
malarına ödenen dövizlerden tasarruf etmek, 
dübliasyon ve gecikmelere son vermek maksa-
diyle, DPT ile yatırımcı bakanlıkların bilhassa 
Sanayi Bakanlığının önderliğinde, DPT seviye
sinde asgari dış mühendislik firmaları niteliğin
de bir Devlet proje organı kurulması konusunun 
süratle ele alınarak en kısa zamanda faaliyete 
geçirilmesini önemle rica ediyoruz. 

Madenler : 
Amerikan Cumhurbaşanlarmdan Theodore 

Koosvelt 1907 yılında kongreye gönderdiği yıl
lık mesajînda : 

«Doğal kaynaklarımızın korunması ve uy-
gun bir şekilde kullanılması, hemen hemen bü
tün ulusal sorunlarımızın altında yatan, temel bir 
sorunudur iyimserlik iyi bir niteliktir, fakat 
bunda aşırı gidilirse budalalık haline gelir. Bu 
ülkenin doğal kaynaklarının tükenmez olduğu
nu söylemeye eğilimimiz vardır. Ancak, bu ger
çek değildir. Bu ülkenin, mineral kaynakları 
kömür, demir, petrol ve benzerleri, kendi ken
dilerine üremezler, onun için, sonunda mutlaka 
tükeneceklerdir» demektedir. 

Toplumun yararını değil belli bir zümrenin 
çıkarını gözeten her türlü idarede, yabancı şir
ketlerle idare edenler arasında yapılan imtiyaz 
mukaveleleri veya kanun kisvesine bürünen 
millî menfaatlere zıt hükümlerle, milletin doğal 
kaynakları üzerindeki büyük menfaatlerini hiç 
pahasına elden çıkarmak mümkündür. 

Toprak altı kaynaklarının, Devletin hüküm 
ve tasarrufu altında geliştirilip kıymetlendiril
mesi, modern Devletin görevleri arasında bulun-
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duğu ilkesi de, 20 nci asırda genellikle vazgeçil
mez bir ilke olarak kendini kabul ettirmiştir. 

Gerçekten, toprak altı kaynaklarımızın bu
lunup, yurt yararına değerlendirilmesi amacı 
1928 yılında Türk Devletinin temel prensipleri 
arasında yer almış, 1933 yılında Petrol İdaresi 
ve 1935 yılında ise Maden Tetkik ve Arama Ens
titüsü kurulmuştur. Bu Enstitümüz elemanları
nın cansiperane çalışmaları sonucunda bugün kı
vanç duyduğumuz büyük maden yataklarımızla 
1948 yılında Raman, 1951 yılında ise Garzan 
petrol sahalarının bulunuşunu, Devlet olarak gö
revinin yerine getirilmesi saymak kadirşinas
lık ve hakşinaslığın tam kendisi olacaktır. 

Hop biliyoruz ki, bu kaynaklarımızın değer
lendirilmesi 1930 yılma kadar tamamen yabancı
lara bırakılmıştı. Ancak bu tarihten sonradır 
ki Devlet, madenciliğe başlamasiyle memleketi
mizde bakır, krom, demir, kömür linyit, kükürt 
ve diğer maden işletmeleri büyük inkişaflar 
kaydetmiş böylece yurdumuzun her tarafına 
yayılarak, millî özel sektörün de gelişmesini 
sağlamıştı. 

İhracatımızda, önemli bir yer işgal etmesine 
ve büyük döviz imkânları sağlamasına rağmen 
madenciliğimize, her nedense ve hattâ plânlı 
devreye girdiğimiz halde yeteri kadar önem ve
rilmemiştir. 

Esefle kaydetmek isteriz ki, halen esasları 
tamamen belli millî bir maden politikamız yok
tur. 6309 sayılı Maden' Kanunumuz meriyete 
girdiğinden bu yana 11 yıl geçtiği halde, bu 
kanunu yürütmekle yükümlü bulunan Maden 
Dairesinin, Teşkilât Kanunu, çıkarılmadığı gi
bi, tam olarak da kurulamamıştır. Bu sebep
le de, kendisinden beklenilen iç ve dış maden 
konjonktürünü takibedememiş, özel sektöre ön
derlik ve teknik yardım sağlıyamamış ve hattâ 
madenlerimizin nasıl işletildiğini dahi takip ve 
kontrol edememiş ve sadece ruhsat veren, bir 
müessese halinde kalmıştır. Bu arada, maden
ler için kredi veren yeterli bir müessesenin bu
güne kadar kurulamamış olmasını, madencili
ğimizi köstekliyen bir hareket olarak adlan
dırmak isteriz. 

Bu sebeple gerek kamu ve gerek özel sektör 
madenciliğimizin finansmanı, genellikle yabancı 
kaynakların takdirine terk edilmiştir. 
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Oysa ki, yabancı kaynaklar ve firmalar hak

lı olarak kendi çıkarlarına göre kredi tahsisi ile 
işletme faaliyetlerini tanzim etmektedirler. Bu 
hususta birkaç misal vermek isterim. 

İkinci Dünya Harbinden sonra, yabancı yar
dım müesseseleri Zonguldak'ta, yılda üç milyon 
ton olan üretimimizi, kendi plânlarına göre ve 
müşavirleri nezaretinde beş yıl içinde, yılda on-
milyon tona çıkarmak vadiyle faaliyete geçtiler. 
Aradan 20 yıl geçti. Üretim henüz ancak 7 mil
yon tona yükseltilebildi. O da büyük borçlar 
neticesinde. 

Borasit durumu : 
Bor minarali asit borik ve koraks imâlinde 

kullanılır. Asit borik ve boraks sanayide en 
çok cam, seramik, izabe ve çeşitli kimya kolla
rında kullanılır. Talep yılda yüzde on kadar 
artmaktadır. Halen dünya sarfiyatı bir milyon 
tonun üzerinde olup bunun 400 000 tonu Avru
pa memleketlerinde harcanır. 

Bellibaşlı müstahsil memleketler USA, Ar
jantin ve Türkiye'dir. En büyük rezerv 150 mil
yon ton ile Türkiye'nin elindedir. 

Bor Minerelinin ticari çapta 1850 yıkarın
dan bu yana ilk olarak yurdumuzdan Pandermit 
alı altında Bandırmamdan ihracedilegeldiği gö
rülür. O zamanlar ihracedilen bu mineral Con-
loUdated Limited (İngiliz) Firması tarafından 
istihsal edilir, satılır ve kullanılırdı. 

103 yıl kadar önce memleketimizde faaliyete 
^eçen bu firma sonradan Arjantin'de de aynı ko
nuda işe haşlamış, orada istihsali artırırken hiz-
leki istihsali azalta ge'miş, 1930 yılından sonra 
faaliyetini Califarniya (USA) da toplıyarak 
memleketimiz istihsalini 1920 yıllarında 15-20 bin 
tondan 1950 de 2-3 hin ton seviyesine düşürmüş 
ve rezervlerin tükendiğini öne sürerek madeni 
•durdurmuştur. 

Bu sırada madencilerimiz aramalara koyul
muş, bir taraftan da pazar imkânları aramıştır. 
1950 yılından 1955 yıllarına kadar devam eden 
bu bu millî teşebbüs çalışmaları Monopol haline 
î?3İm!ş bulunan İngiliz Firmasının çeşitli engel-
^em^ manevralariyle karşılaşmıştır. Bunlar sıra-
siyle : 

— Bulunan cevherlerin işe yaramıyacağı id
diası, 
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--• Stratejik 'bir mineral olduğu için Demir

perde gerisi memleketlere satılmaması tedbirinin 
aldırılması (COCOIIL). 

•—- Bâzı madencilerimizin sahalarını «Bir da
ha borasit isiyle iştigal etmemeleri» şartiyle sa-
tınalmaları, 

-- Cevherleri mizdoıı Boraks imâlinin iktisadi 
olmıyaeağı iddiası, 

- Türkiye mamul yaparsa, ham cevher ihraeı-
nm duracağı, 

- •••;") Yıllık Plâna giren 20 000 tonluk Boraks 
rafinerisinin rautabililesl olmadığı iddiası ile 
plândan çıkarılması için rapor hazırlama, ve 
buna. benzer dalı birçok teşebbüsleri olmuştur. 

Diğer taraftan millî müteşebbislerimizin etüt
leri, azimkar bir çalışma ile monopolün mukave
metinin kırılarak Avrupa, pazarına girilebileceği
ni .göstermiştir. Nitekim Monopol raporu ile da
lın uzun yıllar Türkiye'den 40-50 bin ton ham 
cevherden fazla cevher .satılamıyacağını derpiş 
ederken 1002 yılında 05 bin, l!Ui:-J ydında î)(î bin, 
iî;iit yılında da 120 bin ton ihracedilmişfir. 

Monopol firma. 1055 yılında ham cevher ihra
catına. matuf şirketini 0224 sayılı Yabancı serma
yeyi teşvik Kanunundan istifade eder hale ge
lirmiş, yerli müteşebbislerimizi saf dışı kılmak 
için dış mütaahhiflere risturnlar yaparak fiyat
ların 1959 yılında. 42 dolar iken halen 25 dolara 
kadar düşmesine sebobolmuş, fakat <bu hal yine 
Monopolün aleyhine işlemiş, Avrupa ınemleket-
Ic-inde küçük rafineriler rantabl olmaya baş
lamış ve cevherlerimiz." talep artmıştır. Isırma 
bunu önlemek için şimdiye kadar olmaz, yapıhı-
maz d iyi1 iddia ettiği horaks imaline geçmeyi he
def tutmuştu!'. Bu suretle yine Yabancı serma
yeyi teşvik Kanununun 'himayesine girerek yerli 
müteşelıİH-derimizi yukarda, kısaca açıklanan ris-
tui'u mekanizması İh1, Demirperde gerisi mem
leketler dâhil, Avrupa, pazarından silmek niye
tindedir. Bir defa bunu ((anin ettikten sonra İh
racatımızı istediği şekilde kontrol etmesi müm
kün olacaktır. 

Monopol firmanın talebinin 25 Mart 406'5 1e 
«Yabancı Sermaye, •Komitesinde» ittifakla redde
dildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Yerli müteşeb
bislerimizin 15 yıllık celin, himayesiz ve büyük 
fedakârlıklarla kazanına., yoluna girdiği hu müea-
'deledc son üç Bakandan (Maliye, Sanayi re Ti
caret) kurulu komisyonun olacaktır. 
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"Monopol firmaya evci. denilirse Türkiye'nin 

bu servetinden istifade imkânı kalmıyaeak, hayır 
denirse gelecek 10 yıl içimle Avrupa.tını 400 hin 
tonluk pazarı, Ortak Pazarın bütün avantajla-
riylo, .Türkiye'nin olacakı ir. Kararı milletçe bek
lemekteyiz. 

Meriyetle bulunan, 01500 ve 271 sayılı kanun
lar Yabancı sermayeyi teşvik' Kanunu ile birlik-
te mütalâa, edilirse, dünyanın en müsait ve libe
ral' bir ortamı yabancılara, temin edilmiş bulun
makladır. Meselâ : 

Şili Ilükiimeli, yabancı bakır şirketlerinden 
f'/(. <S7,5 ğa, kadar vergi alırken biz, Kurumlar 
Vergisi ih> % 5 fen daima, az olan Devlet Hakkı
nı a I makta vız. 

Halen memleketimizde, bir yabancı şirket, 
10 - 15 000 lira sarf ederek bir limîted şirket 
kurabilir ve istediği kadar sayıda maden sahasını 
kapatabilir, Yiteklm bu sekildi1 kapatılmış işle-
tilmivi'îi yüzleı ;•.(.' borasit sahamız vardır. Maa-
!e 4' kan un I arımızda bunu ün I iyen' hiçbir hüküm 
yek; ur. 

Abıgnezil mamııleri bundan birkaç, yıl ünce-
sme kadar Avusturya tarafından ve kendi kay
naklarından yılda 00; milyon dolarlık ihracat, ya
pardı. Kaynakları tükenince' memleketimiz kay
naklarına el atmıştır ve ham maddesini şimdi Es
kişehir civarından yok pahasına (tonu !) $) alıp 
gi! inektedir. 

Diğer bir yabancı firma da Kütahya'da aynı 
konu ile istleal etmektedir. Sah ibold okları rezerv 
•10 mi'yun tonun üzerindeir. 

Burada Acıgöl ile Tuzgölü batısındaki Ters-
akan. ve Bolluk gülleri 20 milyon fondan fazla 
sodyum sü'fat ihtiva ettiğine de temas etmek is
teriz. Yabancı bir firma yılda, 60 bin ton istih
sal yapacağı va'diyle sahaları İcapatmıs, eskiden 
yapılagelen dahili ihtiyacı karşılıyan 3 000 ton 
istihsali dahi durdurmuştur. 

Millî menfaatlerimize tamamen aykırı olan 
bu şartlar dahi yadtanci istismarca sermaye için 
kâfi görülmemiş, daha müsait ve kapitülâsyonlar 
derecesinde- imkânlar sağlamak için Ely isminde
ki kur uzmana, yeni bir Maden Kanunu tasarısı 
hazırlatmışlardır. Bu tasarı tekik edildiği vakit : 

(!) Anayasamıza, mevzuatımıza g'öre Dev
lesin mülkü, olan .ver al ti servetlerimizi gayrimen
kul mülk olarak kendi adlarına tescil ettirmek 
Devleti I a raf alarak mukavele ile bağlamak', 
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•Cl) Malî mevzmatmıı/da-tâyin edilen serma

ye, finansman ve vergi kânunlar ın ı Maden Ka
nunu içinde 'kendi ayarladıkları şekilde değişmez 
olarak geçirmek, 

(o) Devlet. Hissesi olarak. alman payı don
durmak, 

(-[) Millî teşebbüse karşı ihracatta üstün re
kabet şartları tesis etmek gibi millî yarar lar ımız 
ve hükümranlık haklarımızla asla bağdaşamıya-
cak imkânlar temini ile bir nevi ekonomik sö
mürge yara tmak istemektedirler. 

Bu 'işlekler-ve bugüne kadar oynanan oyun
lar karşısında, madenlerimizi mil I il eştir m ekten 
başka hiçbir "çıkar yo! kalmamıştır. 

'Ancak bu suretle u/un yıllar âtıl vaziyette 
bırakılmış yeraltı kaynaklarımızı tamamen hare
kete getirmek ve hüllece d ıs ödeme dengemizde 
aleyhimize o'an döviz ani remizi kapatmakla bü
yük imkânla!';! sahibolacağız. 

' Petrol : 
Türkiye'nin jeolojik ve jeofizik etütleri Devlet. 

•yahrımlariyle yapılıp, ilk petrol sakası bulun
duktan sonra, aşağıdaki tez, resmî görüş haline 
gelmiştir : Bulunmuş olan petrol sahaları, Tür
kiye'nin büyük petrol rezervlerine sahiboldu-
ğunu göstermekledir. Bn rezervleri kendi im
kânlarımızla geliştirmeye kalkıştığımız takdirde 
bunu yıllar yılı gerçekleştiremeyiz. Halbuki , İm 
'büyük yatırımları yap.:vbilocek petrol şirketlerine 
Türkiye 'de istedikleri şartları sağlarsak kaynak
larımızı çok kısa. zamanda geliştirip, yur t ihti
yaçlarını karşılamak voliyle döviz tasarrufu 
sağlandıktan başka, ihraç voliyle, ek döviz kay
nağına kavuşmamız büyük bir ihtimaldir.» idi. 
Aralarında i\ i niyetli olduklar ından şüphe et
mediğimiz-kimselere dalıi büyük i'h'timalle mak
satlı bn rakım telkinlerle kabul e t t i r i l e n i m gö
rüş, 1054 yılında, çıkarılan Petrol Kanununun 
gerekçesinde yer almıştır. 

Bu hesabın yanlışlığı, 19Ü4 - 196'5 yılları ara
sında yabancı şirketlerin Türkiye 'de petrol, .bul
mak! ansa, petrol satma siyaseti güderek üretim 
yapmalariyio sabit olmuştur. Bu görüş iflâs et
miştir. 

Vabancı şirketlerin HHU yılı sonlarına doğru 
-petrol bulmaya, başlanılan veya bulduklar ın ı ilân 
etmeleri ise, 
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a) Bu şirketlerin karşı koymasına, ' rağmen 

Danıştay karariylo, «Yerli petrolün yabancı . 'pet
role karsı himayesinin- kabul edilmesi» nden, 

'm HMj-1 or ta lar ında Türkiye 'Pet rol ler ine 
verilen boru İnilti bölgesine bu şirketlerin ünce 
mâni olabilme, daha sonra, bu boru hattını münha
sıran kendilerinin kurmasını sağlama ve nihayet 
Türkiye- Petrol eri. Anonim Ortaklığının boru hat
tına, ortak-.çıkabilmeyi gerçekleştirme' çabamı 
dan, 

e * Basımla yabancı şirketlerin savsaklama, 
taktiğine karşı yöneltilen ağır ienkidlerin ve 
mill î leşmem ! eki itlerinin yarat t ığı endişeden, 
ileri gelmektedir,' 

Şimdi Petrol Kanunu hakkında soracağımız 
soruları Bakanın -gayet, açık olarak, cevaplandır
masını rica. ediyoruz. 

Seni : I. • l-lîö-l ie hazırlanan Petrol Kanunu 
üutasai'isuii- Amerikaİ! şirketlerin müşaviri olan 
Max Bal! hazırladığı malûmdur. İktisadi bir ka
nunun, hele yabancı şirketlerin taraf olarak men-
i'aaHerb.ii! bahis konusu olacağı Petrol Kanunu 
ve Maden Kanunu gibi kanunların yabancı uz
mana hazırlaH irmesinin millî menfaatlerle asla 
bağdnyınmvıeag! aşikârdır. Özellikle Petrol Ka
nunu ta^ırısnıda yer alan bir PHÎ ncı madde var
dır ki, buna \';('>ıv yabancı şirketler muvafakat et
medikçe. Petrol Kanunundaki hükümlerin değiş
tirilmesi dahi imkânsızdır. Kapi tülâsyonlar ı ihya 
amam güden b i r hüküm dahi bu kamımın pro
jesinde yer anlığından, onu. hnzırlıyan kişinin 
/.ilmiye! i ve Türk I)e\ 'eline ve. onun menfaatle
rini1 nasd. bir gözle baktığı ortaya çıkmış ol
duğuna göre, böyle bir kamı mm diğer madde
lerinin dürüst ve Türk .Milletinin yararını ko
ruyacak sureti*1 kaleme . alındığım tasavvur 
edebilmeye imkân var mıdır? Bn önemli -bir 
noktada, âdeta «Suçüstü yakalanmış» olan bir 
yabancının, böyle bir zihniyetle hazırladığı ka
nunun. diğer hükümlerinde dahi yabancı şir
ketlerin menfaatlerinin aşırı surette gözetildiği 
ve dolayısiyie Türk Devletinin haklarının ve 
menfaatlerinin çiğnenmiş olduğu noktasında bir 
nevi hukuka karine vücut bulmuş sayılmaz mı1? 
O lı al de nasıl oluyor da Bakan, «Petrol Kanu
n u n u n menfaatlerimize uygun olduğunu ve bun
da değişiklik yapılmasına lüzum bulunmadığı
nı» ifade edebilmektedir.' Sadece 136 ncı madde
nin tasarıda, ver almış bulunması, yabancı şirket-
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ler müşaviri tarafından hazırlanmış bu kanunun 
yeniden gözden geçirilmesi için yeter sebep değil 
midir? 

Soru : 2. 1965 yılı 'bütçesinin Bütçe Karma 
Komisyonundaki görüşülmesi sırasında yöneltilen 
bir soruyu cevaplandırırken, «îthal ham petro
lünden yapılacak indirim konusunun 2 Mayıs 
1965 günü yapılacak İktisadi Kurul toplantısın
dan sonra kamu oyuna bildirileceğini» beyan et
miştiniz. 

1963 yılında 48 milyon dolar, 1964 yılında 
51 milyon dolar döviz çıkışma sebebolan ithal 
ham petrolünün, yurdumuzda rafineri kuran şir-
ketferce ilân edilen fivatlardan % 35 e kadar 
daha ucuza sağ'anması için Maliye Bakanlığında 
bir Uzmanlar Heyetince rapor hazırlandığı bi
linmektedir. Ayrıca 5 Yıllık Kalkınma Plânının 
1965 yılı pronrramınm petrol bölümünde, «Pet
rol ü^ün^eri ihtiyacının karşılanması için yapılan 
ithalâtın dünya cari fiyatlarına uygun o^rak 
yapı1 masını sağlıyacak tedbirler alınacaktır» 
kaydı mevcutur. 

îtlhal ham petrolünden yapılacak indirim 
hakkında 2 Mavıs 1965 tarihinde beklenen açık
lama, bugüne kadar yapılmamıştır. 

1) Konu İktisadi Kurula götürulmemiş 
midir? 

2. Yoksa İktisadi Kurul bu konuda bir ka
rara varamamış mıdır? Varamamışsa sebepleri 
nelerdir? 

3) Bu gecikme her gün sebeboldu&u dövİ7 
kaybı yüzünden millî ekonomimize büyük zarar
lar vermekte de/?il midir? 

Som : 3. İthal edilen ham petrol için 196° 
yılında 38 milvon. 1963 vılmda 48 milyon, 196-1 

yılmda ise 51 miVon do^âr olmak üzere cem'an 
137 milyon do^âr ödenmiştir. 

Bu ödem e1 ere karşılık yurda 9 703 331 ton 
ham petrol sokulmuştur. 

Bu ham -petrolleri isliven rafinerilerin kurul
ması irin Yurdumuza fiilen giren döviz tutarı, 
13 750 -f 30 = yaklaşık olarak 43 milyon do
lardır. 

1962. 1963, 1964 yıllarında yapılan ham pet
rol ithalât tutarı 137 milyon dolar olduğuna 
göre (rafinajdan sağladıkları kâr hariç), % 35 
lik bir indirim uygulanmış olsa idi, 47 950 000 
dolarlık bir tasarruf sağlanabilirdi. 

12 . 5 .1965 O : İ 
Yabancı şirketler fiilen yurda soktukları 43 

milyon dolara karşılık, üç yıl içinde yalnız 
getirdiklerinin hepsini tekrar götürmemişler 
bundan başka 47 milyon dolarlık (rafinaj için 
transfer edilenler hariç) fazla dövizimizi de 
alıp götürmek imkânına sahibolmuşlardır. 

Demek oluyor ki, rafinerileri kendimiz kur
muş olsaydık, ham petrolü dünya serbest re
kabet fiyatından alabilme imkânına sahibola-
cağımız için, birkaç sene içinde rafineriler 
bize bedavaya mal olmuş bulunacaktı. 

Bu gerçek, bundan sonra yeni rafinerileri, 
doğrudan doğruya Devletin veya Devlet pa
yının çoğunlukta olduğu teşekküllerin kurması 
zaruretini ortaya koymaktadır. 

Yakında mevcut rafineriler ihtiyacımızı kar-
şılıyamaz hale geleceğine göre, yeni rafine
rilerin kurulmasında, bu noktada Hükümetin 
görüşü nedir? 

Soru : 4. Bir ülkenin topraklarından çı
karılan petrole karşılık, öz kaynakların sahibi 
olan Devlet, hâkimiyet hakkına dayanarak 
bir pay alır. 

7 - 8 yıl öncesine değin petrol çıkaranla, 
Devlet arasında kabul edilen kârın yarı ya
rıya paylaşılması ilkesi, bugün dünyada, dev
letlerin % 75 - 80 pay almasiyle sonuçlanan 
genel bir çözüme ulaşmış bulunmaktadır. 

Bu kanun gereğince alman toplam pay, uy
gulamadaki sakat görüşler bir tarafa bırakılsa 
dahi, (vergiler, Devlet payı, Devdet hakkı da 
dâhil millî yararlarımıza tamamen aykırı olan 
ve Petrol Kanununun sebeboldu^u bu durumun 
düzeltilmesi için ne gibi tedbirler düşünül
mektedir? 

Soru : 5. A) Petrol Kanununun 78 nci 
maddesinin 3 ncü fıkrasına göre, Devlet pet
rol şirketlerinden alacağı Devlet hissesini 
para olarak değil ayın yani petrol olarak al
ma yetkisine de sahiptir. Devlet hissesi ham 
petrol olarak alındığı takdirde, yabancı şir
ketlerin ürettiği ham petrolün sekizde birin
den elde edilen petrol ürünlerinin değeri Tür
kiye'de kalacağına göre, Devletin bu yola git
mesi, milyonlarca liralık döviz tasarrufumuzu 
sağlıyacaktır. Bu cihet, bâzı yazılarda be
lirtildiği ve hattâ son defa verilen hesap uz
manları raporunda da önemle tavsiye edildiği 
halde, Devlet hissesinin Petrol Dairesi ta-
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rafından petrol olarak değil de hâlâ para ile 
tahsil edişi Devleti milyonlarca lira döviz 
kaybına uğratmaktadır. 

B) Petrol Dairesinin millî menfaatlerimize 
taban tabana zıt olan bu uygulanmasına ne za
man son verilecektir? 

Soru : 6. Petrol Kanununun 53 ncü mad
desinin 2 nci fıkrası, millî petrol teşekkülü 
olan Türkiye Petrollerine dahi bir bölgede 
8 den fazla arama ruhsatnamesi verilmesine en
gel olmaktadır. 

Bu konuda Kamu İktisadi Teşebbüsleri Kar
ma Komisyonunda yöneltilen bir soruya «Tür
kiye Petrolleri A. O. nm Siirt bölgesinde bile 8 
ruhsatnameyi kullanmadığını, ancak 7 ruhsat
name sahibi olduğunu» söylemiş bulunmakta
sınız. 

1. Hükümet millî yarara son derece ay
kırı, egemenlik hakkı ile asla bağdaşmaz ve 
bakımsız bir Devletin kanununda yer almıya-
cak mahiyette olan bu hükmün değiştirilmesi 
için daha ne kadar bekliyecektir? 

2. Bakan, yukarıda belirttiğimiz sözlerle 
«Petrol Kanununda yer alan ve Türk Devle
tinin, kendi arayıp bulduğu Siirt Bölgesinde 
bile 8 ruhsatnameden daha fazla arama hak
kına sahibolmasmı engelliyen Cbnnâ karşılık 
yabancı şirketlerin halen 35 ruhsatnameye sa
hibolmasmı ve bundan sonra da isterlerse daha 
fazla ruhsatname elde edebilmelerini mümkün 
kılar) son derece garip ve zararlı bir çözümü 
savunmak yoluna gitmiş olmuyor mu? 

3. Türkiye Petrolleri A. O., uzun zaman
dır 8 arama ruhsatnamesine sahibolduğuna, 
9 ncu ruhsatnameyi almasına kanunun ma
lûm hükmü engel teşkil ettiği için, sırf yeni 
bir ruhsatname alabilmek imkânını sağlamak 
amaciyle - petrol bulma şansı nisbeten az 
olan - bir yerdeki 8 ruhsatname hakkından 
vazgeçme yoluna gittiğine (ve Türkiye Pet
rollerinin 8 nci yerdeki ruhsatnemesinin 
iptal edilmesi için Petrol Dairesine başvurduğu 
bilindiğine) ve böylece Türkiye Petrollerinin 
şu anda 8 de§il de 7 ruhsatnameye sahibol-
ması, Petrol Dairesinin 9 ncu yerde ruhsat
name hakkını henüz tanımamış olmasından 
ileri geldiğine göre, sözleriniz, aynı zamanda 
gerçekleri millî bir müessesenin aleyhine ola
rak değiştirme anlamına gelmez mi? 

12.5.1965 0 : 1 
1954 ten itibaren yanlış bir istikamete yö

nelmiş olan petrol dâvamızın yemden doğru 
istikâmete yönelmesi, Türkiye Petrollerinin 
(Yabancı ham petrole karşı yerli ham petro
lün korunması konusunda Petrol Kanunu
nun 2 nci ve 24 ncü maddesine göre karar alın
ması talebinde İsrar etmesi ve sonunda Da-
nıştavdan bu yolda karar istihsal etmesi) sa
yesinde olmuştur. Bundan sonra da ithal ham 
petrolünün yüksek fiyatlarım indirme, Pet
rol KanunundajjBhirçok sakatlıklara işaret et
me konuları.^^^l 'ürkiye Petrolleri halkı ve 
siyaset adamlarını uyandırıcı bir rol oynamış 
ve petrol dâvamızın kamu oyuna mal edilme
sinde şükranla anılacak bir hizmet görmüş
tür. Böylece partiler üstü benimsenen millî bir 
dâvanın savunucusu olduğundan dolayı Tür
kiye Petrollerinin takdir edilmesi gerekirken, 
yeni Enerii ve Tabiî Kaynaklar Bakanının gö
revine başlar başlamaz bu müessesenin. Petrol 
Ofisin ve - yeni maden kanunu tasarısında ver 
alan Petrol Kanunundakine benzer aksaklık
lara karsı koymasından ötürü de - Etibankm 
basında bulunan şahıslara karsı bir sindirme 
politikasına giriştiği mütemadiyen duvul-
makta ve yeni birtakım tertiplerle hırnalama 
volunda daha da ileri erideop^i anlaşılmakta
dır. Millî menfaatlerle bağdaşamıyacak bövle 
bir davranışın Hükümetçe benimsenmiş bir 
sivasetin icabı olmadıkı da rrerek Savn Hü
kümet Başkanının ererek diğer bakanlığın 
gerekse Karma Hükümete dâhil çeşitli parti 
ileri gelenlerinin beyanlarından anlaşılmakta
dır. 

Buraya kadar Petrol Kanunu üzerinde yö
nelttiğimiz sorular, daha ilk bakışta millî 
yararlarımızla ve egemenlik haklarımızla bağ-
daşamıyan maddeleri hakkındadır. Bütün bu 
gerçekler karşısında ya Ener.ii ve Tabiî Kay
naklar Bakanı kürsüye gelip bu iddiaları be-
nimsiyerek Petrol Kanununun değiştirilmesini 
kabul ettiğim ve ELY maden kanunu tasarı
sını reddetiğini açıklaması, 

Veya Adalet Partisi : Bu millî menfaatleri
mizi benimsiven ve onları koruyacak ve yurt 
yararına çözüme ulaştıracak olan başka bir 
şahısla bu Bakanı değiştirecektir. 

Yabancı ve yabancı menşeli iş adamları
nın telkinleri ile Devlet idaresi devri, bütün 
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musibet ler i ile beraber 2'ı Mayıs îlıtilâli ile 
tarihin, derinl iklerine yumulmuştur . 

Ihıraya. kadar- ya plajımız aç ık lamalarda i leri 
ilet'i sül 'düğümiiz iddiaları ispatlamaya, ha/ar ol
duğumuzun. bilinmesinde fayda, mülâhaza, ederiz, 

Konuşmamıza son vermeden Önce, !9fı'> 
yılımla Senatoda petrol konusunda açtığımız 
^enel görüşme sırasında, u zamanki Baharını 
kendisine yöneltilen sorular ve oi'taya (akan 
.(_<•(>••cek!e;- r>nin-de mantıkî y.eva"i>lar bulama
yınca, konuyu maalesef h's yuBkrmıa kaydu'a 
rak millî menfaatleri -enhu^^mz/endileri ve 

lenmlon esdu onsum- H I S y ı ı u P ı r 

t ı ı1u. ın la k o n n n ü n h.u I "auhua.s ın ın D e v l e t i s a r 

s a c a ğ ı n ı , b u n n . o d a m ı a k ı n l a r ı n d ı ş m ü n a s e 

bet l o r i m i z i b o z m a k i s t i v e n m a k s a t l ı l a r ' o l d ı ı -

P'inıo i l e r i s ü r m ü ş t ü 

d e n m e k t e bâz ı m ü n a s e b e t l e r e l b e t t e b o z u l a 

c a k t ı r , A m a b o z u l a n İm m ü n a s e t e l l o r ; sadece 

k i ş i s e l ve z ü m r e v i m k a r m ü n a s e b e t ! e r i o l a c a k . 

f a k a t T ü r k M i l l e t i m . m k i y . l -a ' ' .auaeak1 i r . (Al

k ı ş l a r . ) 

I Î A Ş ! V A \ - A d a l e l P a r t i s i k k a ı p ı ı a d u m 

S a y ı n S e v k ı d . . A k y ü r e k 

A . I». G R l ' P r A n ı v . \ Ş i ^ K i y r A K Y Ü R R K 

( İ s t a n b u l ) ---- S a v ı n P s s k a u . m u h t e r e m sena 

t ü r l e r , h u z u r u n u z a y s a i r i l m î s b u l u n a n S a n a y i 

V o k M e i t 1<){i5 P ü k - e d ] . M. -kuıda A d a l e ! P a H i v i 

S e n a t o ( J r u p i u ı u u e d r ü s h u m a a r / n ç a t ı ş a c a ğ ı m . -

n c i i n c ü K o a l i s y o n H n k ı ı ı e t i PKif) Pu i i ce m ü 

z a k e r e l e r i n d e , S a n a y i V e k â l e t i n e b a ğ l ı İ t l i -

s a d i D e v l e t T e n k k ü d e d b a k k ı n d a k i y ü r ü s ve 

1 e n k i d l e r i m i z i " y a p m ı ş t ı k . 

!>n k e r e , h e n ü z v a z i f e y e bas l ı v .a l ı i k i a y ı 

.'.»•ecnııyen y e n i M ü k ü a u d i n S a n a v i V e k â l e t i n e 

t a v s i y e v e t e m e n n i l e r i m i z i b i l d i r m e k l e i k t i f a 

e d e c e ğ i z . 

D e v l e t l e r i n s ü r a t l e y il'••.selin es in i ve i n k i s a r 

e t m e s i n i s a k l ı y a n e n d ü s t r i , m a a l e s e f m e m l e 

k e t i m i z d e k i d e v a m l ı [ m a r a z l ı k ve m e s u l i y e t 

t a k a b b ü J ü n d e c e s a r e t s i z b u l u n m a n ı n n e t i c e s i , 

f<d'-e u ğ r a m ı ş t ı r , 

K a r m a e k o n o m i i l e t e d v i r e d i l e n b i r m e m 

l e k e t l e , e n d ü s t r i . m e s u l i y e t l e r i n i . ü z e r i n e a l a n 

v e k â l e t l e r i n - m ü s p e t t u t u m u i l e , h ü k ü m e t l e r i n 

m u v a f f a k i y e t l e r i s a k l a n a b i l i r . 

Muvaffak okur hükümet ler ise, prensin ve 
ideolojilerini rahatça... ta tb ik e<lecekieri. cihetle, 
k;UT?^tlenirl*ı\ 

S a n a y i i n i n ekon.';) m i p o l i t i k a s m r l a t a t b i k 

e d i l e c e k p r e n s i p l e r i s t i k r a r l ı , - s a ğ l a m v e k u v 

v e t l i o l d u ğ u z a m m ı . e o k ü r k e k o l a n ve d a i m a 

s a k l a n a n p a r a da l:en-:î iud.e y ö r e c e ğ i k u v 

v e t i " , o t o m a t ı ! o l a r a t s.İı k ü k s v o n ı m a b a l l a r 

ve i n k i ş a f e d e r e k o m e m l e k e t t e k i iş h a c m i n i 

p e n i s i estir. 

S ü r a t l e i l e r l e m e y i t e m i n el m i s m r t u J e k e f -

l e r d e s a n a v i d e i s t i k r a r ve n r c u s i p l e h a r e k e ! 

e-1 " m e n i n l'a v'd.a!arı b a r i z okaı : ' , y ü z ü k m o t l e d i r . 

M e m l e k e t i o m i z d e ise. b u * ı>re.us ip!er i b e n i m 

s e m i s o t o r i t e l e r b i r S ' a k a u h k b u l u n m a d ı ğ ı 

y i b î . ö n c e S a n a y i V e k â l e t i s a h a s : i< i n d e l e l â k k i 

e d i l e n b i r ç o k m e v z u l a r ı n . b u y ü u b a u y i ö b ' ü l e r l e 

T a b i î k a s n a k l a r V e k â l e t i n i m ev.; bu "m. y e t i r d i 

. ğ i ı ü de b i l e n n y o r n z , 

S a n a y i V e k â l e t i , s a l â h i y e t i saha:-;; i ç i n d e b u -

l u n a u m e v z u l a r ı b a ş k a b i r b a k m d ı k u k d e s i n e 

d e v r e t ! e r k en s a h i l k r i i e r l e r i n 1 e s b i 1 i n d e f a y 

da o!d.ee.'UU.a k a a n i i z . Puı y ü r ü s i ' ı m ü z ü b e l i r l n k 

t e u s o n r a . b u y ü u k ü s t a i ü v e y ö r e Semavî •. e 

İOne-'j" y c k â l e l l e r i ü z e r i n d e a y ı a a y r ı .v;örüşü!e-

{.(..s-i e i h e i ' e , v a h u z S a n a v i V e k â l e ü b ü n y e 

s i n d e k a l a n ve b u " , ü n m ü h i m k o n u l a n i e s k i ! 

eden t e ş e k k ü l l e r h a k k ı n d a y ü r ü s ve t e m e n n i . 

l 'er 'nuizi a rza e ' - d ' s a c ^ b m . 

Pes Y d ! i b K a l k ı ' n ı ı ı a l ' b n ı m i i z a k e r . ' s i <\-

!-ae-:;nda. ;>aunum J M I Î I I I I . vap+ i^ ' im k o i o ' ş m a d a 

k r a ı ' i . k â y ı d ; f a b r i k a s ı i n s n a s m m m<'!>de-ke^ 

el M,e.:;!r.s.i b a k i i i n m b u . r . - .yda la . r ım b e l i r t m i ş vo 

ük ia pr-M-'' •Mnunı ; ı J ınn ı , " - ın ı "I a le i j t ' f m i d ' ! • . •';! • 

m a n ı n i k t i d a r ı ve P l â n l a m a ' u ' s k i ' â h İm m u 

h i k t a l e b i b e n i m s e m i ş v 1 !)(>••!• ı n e ' s ı m u m in . 

ha ! •'! m i s i i. 

A m a f k l!H>b n l m ı i d r a k e t t i ğ i m i z h a l d e , 

!'•!! ie :.-(>|.bü-;!M k u \ v' i-deu ! ' i i !e ( u k m a d ı - a ı , . e;b"-

m e b l e iUÜ1ee'>/i r i z , bu scbeptc -n « . n ı r o o r v m c . s -

iel-".:d- e ! - ( ) ! iomis; iue f a ' / d a l ı o b n - a y ı u a i n a n 

dı'"n m e z k u r t^ssebbi 'sün b i r a n r-, v d t a n i i s e 

e d l b u t - s i n i t a ' ' a ü v i ' e t m e k t e yo v e k â ! e ' i u ee--

t d t ; s ; '"i "ba'âi'i edeeek" y a y i s d i ":"ny,\ ' - rmes i İ l i 

l e a ı e n i i i eb'ud-da d i >-, b d i r a l d e i ' i h a r i ç 'JT 

r i b a \'e muesse:.:eye s a h i p S i i ı u e r b a n t ; . m e y ; 

e ' ; - e m m i s i n d e e m - s d i b u l u n m a z b i r l es -ekkü l 

i a n -
l..,p,u 

i s a l d a n ' :,i'i( 
o u o i ü i s u s ' \ - anaea jn nsu ; 

• <d ru|.)u.i!ji";z :u.ı t e ş e k . k i d ü n b i r a n ..e-..-yel. ı v m 

y a n i z a s ^ - o n a y i r m e s i n i ! i a l i t e \ ü , ., y ü k s e l i n i ' . 
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O. Senatosu B : m 
sini maliyet fiyatlarını çitiştirmesini ve istih
sali artırmak suretiyle, ihracat gücümüze kuv
vet vermesini beklerken .mezkûr umum müdür
lükte beş yılda 5 umum müdür değişmesi bizim 
istikrar politikamıza uygun düşmemektedir. 

Bu sebepten Sayın Vekilden İktisadi Dev
let Teşekküllerinde sağlam bir personel poli
tikası takibetmesini temenni etmekteyiz. 

Tlev yıl Sanayi Vekâleti bütçesi konuş
ma nida Sümerbankın hususi teesbbüsle reka
bete girmesini tenkid ettiğimiz Yüce Tfeyeti-
nizin malûlarıdnv 

Bundan başka Bozüyük -ve Yarımca fabrika
ları inşa teşebbüsünün de memleket ekono
misinde faydalı olamıyacağını tebarüz ettir
diğimize yine Yüce Heyetinizin malûmları
dır. Bizim bu ididalarımıza rağmen mezkûr 
tesislerin yapılması karar altına alınmış ve iha
lesi de tamamlanmıştır. Bu tesislerden Yarımca 
Seramik Fabrikası inşa halinde bulunduğu 
biı- zamanda ikinci defa çatısı çökmek-sure
tiyle, S il m e rb a ırkın 'asgari 2f> milyon.' lira za
rarına sebebolmııştur. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânının yıllık program
larım realize etmek için ('inansınân güçlüğü çektiği
miz bir zamanda İni suiistimalin ciddiyetle ve 
ehemmiyetle takibedilmesini temenni' etmekte
yiz. 

Senelerden beri bütün etütlerinin bittiğini 
ve hemen ihale edilerek nıukaveleve bağlana
cağını ve Filyos'a kurulacağını bildiğimiz 03 
milyon değerindeki Krom - Manyezit Fab
rikası âni olarak: bir hafta zarfında yerini 
değiştirmek, suretiyle Konya'ya kurulması için 
karar alınmıştır. Bu kararın politik mülaha
zalarla, yapılmamış olmasını temenni ederiz. 
Ancak böyle bir fabrikanın yerinin hiçbir 
zaman Konya olamıyacağını her an teknik' ve 
ekonomik olarak ispadetmek mümkündür. 

I>u hususu iki ay evvelki bütçe müzakere
lerinde detaylı olarak izaha çalıştığımız hal
de nazara dahi alınmamıştır. Ehemmiyeti do-
layısiyk yeni Vekilin bu tenkidimizi etüt et
mesini temenni ederiz. 

Memleketimizde ilk kurulan- iktisadi Dev
let- Teşekküllerinden biri olan Sümerbank di
ğer teşekküllere kıymetli elemanlarivle hoca
lık edecek durumda iken bugün maalesef bu 
hizmeti de yapamaz durumda gözükmektedir. 

12 . 5 .-1986 O : 1 
Memleketin demir ihtiyacını karşılamak nıak-

sadiyle, ilk defa Karabük'te kurulan Demir -
Çelik fabrikaku'i ihtiyaca binaen kendini tevsii; 
zorlaması muvacehesinde, Sümerbanktan ayrı
larak müstakil umum. müdürlük yapılmış ve her 
sene yaptığı tevsi sayesinde kâr grafiği de
vamlı yükselmiştir. 

Dört seneden beri maalesef ağır sanayii-
mizde, kâr graıfiği^ıer sene artan yatırımlar do-
layısiyle, a r tac jByerde düşmekte olduğu mü
şahede edilmekte'»'. Sayın Vekilin bu hususa 
bilhassa elıeın^y c£ vermesini dileriz. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı gereğince, Ka
rabük yatırımlarda ve tevsido Termin Plânına 
göre en geri kalan ve sebepsiz mütalâa ve sevk 
ve idare yüzünden inkişaf edemiyen bir teşek
kül haline gelmiştir. 

Bunun canlı misali o ncü yüksek fırının 
patlamasıdır. 3 ncü fırının patlaması asgari 
80 bin ton pik istihsaline mâni olmuş ve mem
leketimiz bu miktar mamulü '200 milyon liralık 
döviz karşılığı ithal yaparak zarara girmiştir. 

Fırının patlaması tamamen ateştuğlasındau 
ileri geldiği ve arıza on ^;ün evvel erimiş de
mir içerisinde alüminyum tezahiü ünden anla
şıldığı halde, gerekli tedbir alınmamış ve patla
ma hâdisesinden sonra da, Vekâletçe tesbif (»di
len heyetin arasına ateştuğlası hakkında mütalâa. 
serd edecek ihtisas rahibi ithal edilmemiştir. 

Pırının patlama sebebi ciddiyetle yeniden 
tetkik ettirilerek mesullerinin acilen meydana 
çıkarı İmasını talebederiz. 

Sanayi Vekâleti, bünyesine bağlı İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde geçmişe nazaran yaptı
ğı yatırımlar ve o nisbotteki kâr artışları dola-
yısiyle idarecilerinin kapasite ve muvaffakiyeti
ni tes'bit edebilir. 

Sayın. Vekilin, muvai'fakjyetsizliği malûm 
olan idarecilerinin yerine yHişkin ve istikbalde 
bir varlık vadeden idarecilerle başarı sağlaya
bileceğini hatırlatmayı vazife telâkki etmekteyiz. 

1 lükümetleriıı muvaffakiyetleri durumla.rma 
göre, bâzı vekâletlerin tutumuna bağlıdır. "Mem
leketimizde ise, endüstrinin büyük kısmı Dev
let, tarafından idare edildiği cihetle. Sanayi 
Vekâletine büyük vazife ve mesuliyetler, düş-' 
inektedir. Bu vekâletler elektronik biı- tempo 
ile çalışmadıkları zaman ne Hükümetin ve.no 
di1 o. Vekâletin muvaffak olmasına imkân yok
tur. 
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Konuşmam bitmiştir. Hürmetlerimle. (Al- I 

kışlar) 
BAŞKAN — Enerji Bakanlığı bütçesi üze

rinde C. H. P. Grapu adına Sayın Fikret Gün-
doğan. 

Biraz evvel Sanayi Bakanlığı bütçesi müna- I 
sebetiyle yaptığımız konuşmada arz ettiğimiz veç
hile; sözlerimiz mümkün mertebe umumi prensip
ler çerçevesi içinde kalaca^ve enerji ve tabiî 
kaynaklar mevzuunun anadapt ı rma değinmek
ten ibaret olacaktır. I *"'*' I 

Maruzatımızı; petrol konu-v . ^ k t r i k enerjisi I 
ünitelerine hasredeceğiz I 

Petrol konusu : I 

Petrol, asrımıza damgasını vuran bu çok 
Önemli cevher, Türkiye'de son zamanların en I 
ilgi çekici konusu olmuştur. I 

Petrol, ekonomik ve sosyal hayatın her da- I 
lında, sanayide, tarımda, ulaştırmada, savunma- I 
da ve ısıtma konusunda ve birçok alanda pek I 
olumlu rolü olan başmadde niteliğini hâlâ mu- I 
hafaza etmektedir. Atomun enerji alanına yer- I 
leşmesine değin de bu Önem devam edecektir. I 

Bilhassa kalkınmaya son derece muhtaç ve I 
•mecbur olan Türkiye'mizde, petrol üretiminin I 
önemi, (Enerji maddesi olarak, millî geliri artı- I 
rıcı unsur olarak, ihraç metaı olarak) her türlü I 
münakaşanın üstündedir. I 

Türkiyo'de petrol, Cumhuriyetin başlangıcın- I 
dan beri, kendi öz kaynaklarımızın ürünü olarak I 
millî sermaye ve emekle elde edilmek istenilmiş, I 
/bu uğurda çok emek ve gayret sarfedilmiştir. I 
Nihayet 1954 tarihinde ısdar olunan bir kanun- I 
la ham petrol üretimi ve işletilmesi mevzuunda I 
yeni bir politika izlenmek istenmiş; o güne ka- I 
dar yabancılara kapalı olan Türkiye petrol kay- I 
na'kları yabancı teşekküllerin arama ve işletil- I 
meşine açılmıştır. I 

iyi niyetli amaçlarla çıkarılan Petrol Kanu- I 
nu, maalesef istenilen hedeflere ulaşmamıza im- I 
kân sağhyamamıştır. 10 seneyi geçen tatbikat I 
süresi sonunda iki mühim hakikat bütün acılığı I 
ilo gün ışığına çıkmıştır. I 

1. Kanunun yabancılara tanıdığı çok müsait I 
şartlara ve büyük menfaatlere rağmen yabancı I 
petrolcüler, Türkiye'de ihtiyaca kâfi ham petrol I 
üretmemişler, bu yüzden Türkiye hâlâ dışardan I 
yüksek fiyatlarla petrol ithal eden bir ülke ni- I 
teliğini muhafaza etmektedir. } 

12 . 5 .1965 O : 1 
2. Türkiye petrol kaynaklarının ancak yerli 

müesseseler vasıtasiyle işletilebileceği, bundan 
baçlka çıkar yol olmadığı hakikati aleyhine tek 
söz edilmiyecek kesinlikle belirmiştir. 

Yabancı şirketlerin Türkiye'de ham petrol 
üretmedikleri ve bundan sonra da üretmiyecek-
leri gerçeği aşağıda sıralanan objektif nedenlere 
dayanır. 

a) Yirmi seneyi mütecaviz bir zamandan be
ri dünya petrol üretimi, dünya ihtiyacının çok 
üstünde seviyelere ulaşmıştır. Türkiye'ye ham 
petrol istihsali için gelen şirketler, dünya petrol 
istihsalini ellerinde tutan milletlerarası dev pet
rol tröstlerinin kurucusu ve üyesidirler. Dünya 
petrol problemi yeni kaynaklar açılarak petrol 
üretiminin artırılmasında değil mevcut hacmm 
süratle tüketilmesinde düğümlenmiş bulunmak
tadır. 

b) ö te yandan, Türkiye'de petrol rezevîeri 
Suudi Arabistan, Kuveyt, îran ve saire gibi ola
ğan üstü zenginlikte bulunmadığı, istihsal mali
yetinin oldukça pahalı olduğu ve nakil imkânları 
kifayetsiz bulunduğu için cazip bir arama ve is
tihsal sahası telâkki edilmemiştir. 

îşte bu iki ekonomik gerçek Türkiye'de ya
bancı petrol şirketlerinin niçin petrol istihsaline 
yanaşmadıklarını isbat ve izaha kâfidir. 

Yabancı şirketlerin ticari kurallara ve mak
satlara uygun hareket edecekleri tabiîdir. Yaban
cı şirketler hesaplarını Türkiye'de petrol arayıp 
bulmak mı, yoksa başka yerlerde ürettikleri pet
rolü Türkiye'ye satmak mı daha kârlı olur şek
linde yapmışlar ve neticede Türkiye'ye yine ken
dilerinin başka ülkeler kaynaklarından elde et
tikleri petrolü satmanın daha kârlı olacağı ka
nısına varmışlardır. Bir kelime ile Türkiye'yi bir 
istihsal alanı değil bir pazar olarak bırakmayı 
uygun bulmuşlardır. On senelik hikâyenin açık 
neticesi budur. Yabancı şirketler Türkiye'de pet
rol istihsal etmemekle Türkiye'yi on sene gibi 
kıymetli bir zamanın kaybına ve her sene orta
lama 400 milyon lira gibi muazzam bir servetin 
petrol ithaline ödememize sebebolan bu davranı
şın yanında bir başka olay yavaş yavaş fakat 
emin adımlarla Türkiye kaderinde söz sahibi ol
ma niteliğini kazanmıştır. Yerli müessesemiz 
T. P. A. O. lığı kendisine üvey evlât muamelesi 
yapıldığı halde yılmadan çalışmış ve bugün bü
tün yabancı petrol şirketlerinin topunun birden 
yapamadığını kat bekat fazlasiyle başarmış ve 
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Türkiye ihtiyacının 1/5 ini tek başına üretme 
imkânına kavuşmuştur. Bütço tasarısında komis
yon raporlarında T. P. A. O. nm başarıları r>ı-
kamların inkâr kabul etmez açıklık ve kesinliği 
ile dile gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın senatörler, 
Bu mevzuda çok söz söylemek ve olayların 

bütün ayrıntılarını ortaya koymak mümkündür. 
Fakat, artık gün ışığına çıkmış bulunan bu ha
kikatleri tekrar tekrar belirtmek vakit israfın 
dan başka bir netice tevlidetomez. Bu itibarla yu
karda arz olunan gerçekler açısından meseleyi 
ele almak ve Türkiyede ham petrolü bizzat üret
mek maksadını ve hedefini tahakkuk ettirmek 
için harekete geçmenin zamanı geldiğine inana
rak gereken tedbir ve çareleri arz edeceğiz. 

A) T. P. A. O. lığına yeter seviyede güç ka
zandıracak yatırım sermayesini esirgemeden ver
mek. 

B) Ham petrol kaynakları bakımından zen
gin olan beşinci bölgede yalnız sekiz aded arama 
ruhsatına sahibolan T. P. A. O. nm bu bölgede 
daha geniş arama ve işletme yapmasını temin 
edecek arama ve işletme yapmasını temin ede
cek kanuni mevzuatı sevk etmelk. 

C) Yabancı şirketlerin ellerinde bulundur
dukları ruhsatnamelerin derhal ham petrol ara
mak için kullanılmasını kendilerinden istemek 
ve arama bulma faaliyetlerinde bulunmıyanların 
ruhsatlarını iptal etmek. 

D) Yabancı şirketlerin bugüne kadar Devle
te para olarak verdikleri hisseyi bundan sonra 
ham petrol olarak vermeleri için kanunda gere
ken tedbirleri almak bu suretle petrol kıymetli 
petrol müştaklarının memleketimizde kalmasını 
sağlamak, 

Tü'kenim payı adı altında hiçlbir hukukî mâ
nası olmıyan ve yaibancı şirketlere verilen hisse
nin kanundan çıkarılması için bu mevzuda ge
reken değişikliği yapmak, 

F) Nihayet daha mühim olarak bugün Dev
let Şûrası kararı ile himayeye maahar olmuş yer
li müessesemiz tarafından üretilen ham petrolün 
korunması için kanun maddelerini sevk etmek. 

G) Bize petrol satan şirketlerin dünya ser
best piyasa fiyatlarından % 35 pahalı sattıkları 
kendi ham petrollerin fiyatlarını haddi lâikına 
indirmek. 

Bütün bu tedbirler, Türkiye petrollerinin de
ğerlendirilmesi maksadına matuf reel ve gerçek 
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çarelerdir. Nazara alınıp uygulandıkları takdir
de Türkiye petrollerinden yararlanmak mümkün 
olacak, aksi yol ihtiyar edilirse nice zaman sonra 
başa gelecek aklın faydası ya hiç olmıyacak ya 
da az olacaktır. 

Muhterem senatörler, }rukarıda arz ettiğimiz 
görüşlerimizi cevaplandıracak olan Bakanın bu 
mevzuun ağırlığı altında, altından kalkmak ça
bası yerine âdet ve moda olduğu üzere bu gö
rüşlerin, yabancı fikirlere hizmet ediyor niteli
ğinde olmasından bahsiyle meseleyi bertaraf et
meye kalkışmasını asla Türkiye için olumlu bir 
yol telâkki etmiyeceğiz. Maksadımız milliyetçilik 
anlayışının ekonomi sahasına intibakıdır ve bu 
şuurla bu memleketin sahiplerinin malı etmek 
kararındayız. 

Elektrik enerjisi : 

Türkiye'nin ekonomik sorunlarından en önem
lisi şüphe yok ki elektrik enerjisi istihsali konusu
dur. Bu mevzuda Türkiye başka ülkelere naza
ran çok gerilerdedir. Türkiye vakit kaybetmek
sizin elektrik enerjisi istihsaline muhtaçtır. Sa
nayiin muhtacolduğu muharrik kuvvet elektrik 
enerjisiyle karşılanmak gerektiği gibi ziraat ke
siminde süratle kalkınma ve gelişme elektrik 
enerjisinin bol ve ekonomik şartlarla köylere ka
dar ulaştırılmasına bağlıdır. Elektrik enerjisi 
istihsal eden hidroelektrik ve termik santralle
rin Türkiye'yi kapsıyan umumi bir dağıtım şe
bekesiyle birbirlerine bağlanmaları ve nihayet 
elektrik, işlerini müstakil bir ünite olarak müta
lâa eden bir kanun tedvini suretiyle meseleyi 
Türkiye menfaatlerine en uygun şekilde hallet
mek kaçınılmaz bir zarurettir. Sözlerime burada 
son verir, Yüce Heyetinizi partim adına selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — A. P. Grupu adına Sayın Akif 
Tekin buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA AKÎF TEKÎN (An
talya) — Saym Başkan sayın sentörler Muhte
rem Bakan ve kıymetli Hükümet erkânı. 

Huzurlarınıza Adalet Partisi Grupu adına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
kritiğini yapmak üzere çıkmış bulunuyoruz. Bu 
suretle Adalet Partisinin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı hakkında görüşlerim arz et
miş bulunacağız. 
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Sayın arkadaşlar; 
Memleketimizin yeraltı ve yerüstü tabiî ser

vetleri çok zengin ve mütenevvidir. Bu servetle
rimizin verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle 
yurdumuzu az gelişmiş bir memleket olmaktan 
çok kısa bir mamanda kurtarmış olacağız. 

B ı sebepledir ki, Bakanlığın çalışmaları ve 
muvaffakiyetleri ekonomik ve sosyal yapımızın 
temelini teşkil edecektir. Yapılacak yatırımlarla 
zirai ürünlerimizin süratle sanayileşerek muasır 
Garp modeniveti seviyesine erişmiş olacağız. 
Bunun için Bakanlığın şu her türlü yakıt ma
den petrol ve nükleer enerji gibi kuvvetleri ve
rimli ve koordineli bir şekilde geliştirerek sosyal 
tarım ve sanayi sahalarına kullanılmak üzere 
biran evvel arz etmesini can ve gönülden bekle
mekteyiz. 

Devlet eli ile yapılan yatırımların 1/3 çünü 
bu bakanlığın yaptığı göz önüne alınırsa bir ya
tırım bakanlığı halinde çalıştığını görmekte böy
lece memleketimizin kalkınmışına verilen •ehem
miyeti de müşahede etmiş olmaktayız. " . 

Enerji ve tabiî kaynaklar konularındaki bü
tün görevleri bir elde toplamak suretiyle, bu sek
tördeki dağınıklığın tedahül ve tekerrürlerin in
san gücü israfının önlenmiş olduğunu görmek
teyiz. Yatırımların en elverişli enerji ve tabiî 
servet kaynakları üzerine teksif edilmesini mil
lî ekonomimizi geliştirmekte ve kuvvetlendir
mekte başlıca âmillerden biri saymaktayız. Ba
kanlığın umumi siyasetini kısaca gözden geçir
dikten sonra s'mdi da daire ve kurumların ça
lışmalarını tahlil etmeye çalışacağız. Maden Da
i rd i : Beş Yıllık Kalkınma Plânında belirtildiği 
gibi memleketimizin maden politikasını yürüt
mek teknik yardımlar yapmak ve '.koordinasyon 
sağlamak suretiyle vazifesini başarmaya çalış
maktadır. Bu çalışmalariyle özel teşebbüse ma
den arama ve işletme imkânlarını temin ederek 
madenciliğimizin inkişafını sağlamak durumun
da bulunmaktadır. 

Bu cümleden olarak, 5-450 maden arama mü
racaatı yapılmış ancak 30 tanesine işletme hak
kı verilebilmiştir, özel .sektöre "ehemmiyet ve
ren iktisadi anlayışımız karşısında bunu çok az 
bulmakta daha geniş faaliyet göstermesini bekle
mekteyiz. 

Madencilik geniş bir yatırım ve işletme ser
mayesi istiyen_ bir konudur. Bunun için bu ma-

12 . 5 . 1965 O : 1 
den kredi bankası kurulmasını lüzumlu görmek
teyiz. Bu suretle özel sektör daha çok yatırım 
yapma imkânına sahibolacaktır. Bu daire henüz 
teşkilâtını kuramamıştır. Çalışmaları bu bakım
dan çok aksamaktadır. Bakanlıktan bu vadide 
daire inerine eğilmesini bilhassa beklemekteyiz. 
Enerji Dairesi : Memleketimizin enerji işlerini 
ihtiyaçlara uvgun bir şekilde tanzim ve idare et
mek ve enerji işleri ile meşgul müesseseler ara
sınla koordinasyonu sağlamak suretiyle vazife
sini yapmaktadır. Sayın arkadaşlar; bu daire
nin 2 önemli görevi vardır: 1. — Yakıt, 2. — 
enerji işleridir. 

Hali hasırda memleketimiz halkının büyük 
çoğunluğu olun vo tezek yakmaktadır. Ticari 
kıymeti olmıyan vo iptidai birer madde olan 
bu yakıtların yerine linyit ve bütan gazı ikame 
edilmelidir ve bunlar ucuz olarak bütün köyle
rin kullanmasına sunulmalıdır. 

Bu suretle ormanlarıma korunmuş tarlaları
mız gübrelenmiş olur, açıkça şurasını belirtmek 
lâzımdır ki, bu konu şimdiye kadar lâvıkiyle ele 
alınmamıştır, çünkü halen 611 işletmeye müsa
adeli linyit sahası olmasına rağmen bunun ancak 
73 adedi çalışmaktadır. Elimizde bol linyit bü
tan gazı ve bunları yakmaya yari3racak ocak ve 
soba yapacak malzeme ve sanayi varken teşeb-
bih ve organizasyon noksanlığı yüzünden ipti
dai bir manzara içinde kalacak ormanlarımıza 
kıy mavi bu dairenin kurulması gayesiyle kabili 
izah görememekteyiz. Bakanlığın bu meseleyi 
süratle ele alarak linyit sahalarının tesbiti ile 
insan sağlığına zarar vermiyecek şekilde kulla
nılmasını ve linyiti verimli şekilde yakacak soba 
tiplerinin tesbiti ve köylerin kullanabileceği ucuz 
ve yüksek randımanlı sobaların yaptırılması ve 
bu husustaki teşebbüslerin desteklemesini temen
ni ederiz. 

Bu imkânlara sahibolan memleketimizin me
deni seviyesinin düşük kalmasına kimsenin gön
lünün razı olmıyacağı kanaatindeyiz, dâvanın 
halli Türkiye'nin refah yolunda attığı adımlar
dan biri olacağı kanısındayız. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü; 
Memleketimiz geniş maden yatakları bakı

mından Çok zengin bir ülkedir, bu zengin yeral
tı tabiî servet kaynaklarını değerlendirmek ama-
ciyle enstitünün her türlü teknik ameliye ve fa-> 
aliyetleri yapmakta olduğunu görmekteyiz. Hu-
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susi ile kömür petrol muhtelif maden ve endüst
riyel hammadde aramaları devam etmektedir. 
Bu çalışmalarda siklet merkezini kalkınmamızda 
önemli yeri olan madenlere verdiğini görmekle 
sevinç duymaktayız. Enstitünün yatırım bütçesi 
55 109 000 lira olarak tesbit edilmiş bulunmak
tadır. 1964 senesinde plâna göre ancak % 61,4 
yatırım yapılması karşısında; 1965 yılı yatırım
larının ikisi yeni olmak üzere 30 proje halinde 
ele alınarak tam olarak yapılmasını beklemekte
yiz. Böylece Beş Yıllık Plânda yer verilen pro
jelerle yeniden ihdas edilen etüt ve projelerin 
yerine getirilmesiyle plân hedefine ulaşmış ola
caktır. 

Bütün bunları yapmak için mütahassıs ele
man teçhizat ve makini gücü ile ilgili enstitü 
isteklerinin yerine getirilmesi lâzımgelmektedir. 
Bu enstitünün idaresi altında maden yakıt pet
rol konularında 3 ayrı teknoloji merkezinin te
sis edilmesinin gecikmemesini ve bunların para 
imkânlarının Etibank Türkiye Kömür İsletme
leri ve Türkiye Petrolleri Ananim Ortaklığı ta
rafından biran evvel karşılanmasını önemle bek
lemekteyiz. Bu dairenin 6 000 maden cinsi üze
rinde 9 000 rapor hazırlamış bulunduğunu ve 
2 uçağı olduğu halde aramalara devam ettiğini 
şimdiye kadar bulduğu ve tesbit etmiş olduğu 
madenlerin değerinin 70 milvar lira tutarında 
olduğunu beyan ederek takdirlerimizi sunmak 
isteriz. 

Elektrik işleri Etüt Dairesi : Türkiye'deki 
enerji kaynaklarını etüdederek bunların saglı-
yacağı imkânları meydana çıkarır böylece elekt
rik enerjisi ekonomisine ve politikasına en uy
gun olanları arasından seçmek suretiyle vazife
sini başarmaya çalışmaktadır. Elektrik sektörün
de plân ve programların tatbikatında bâzı ak
saklıkların olduğunu görmekteyiz. 1963 - 1964 
yıllarında plâna göre % 68 nisbetinde yatırım
lar gerçekleşebilmiştir. 1966 yılında 5 800 mil
yon kilovat saat enerjiye ihtiyaç vardır. 1965 
yılında fazla kurulu güç de yoktur. Bu bakım
dan üretim tesislerinde ve enerji nakil sistemle
rin de plâna göre pealize edilmesini ve taleple
rin karşılanmasını tomenni etmekteyiz. Beş Yıl
lık Kalkınma Plânında yapılması istenen 10 
aded büyük enerji üretim tesislerinden ancak 
2 adedi zamanında işletmeye girebilmekte 8 ade
dinin servise girebilmeleri gecikmiş bulunmakta-
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dır aynı şekilde yukarda zikrettiğimiz gibi ener
ji nakil ve tevzi tesislerinde de gecikmeler gö
rülmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının ku
ruluş sebeplerinden biri de tatbikattaki bu ak
saklıkları gidermek olduğunu zikretmek isteriz, 
idarenin bütçesi 33 150 000 liradır, bu miktar 
kendi geliri ile birliktedir, kendi özel gelirinin 
tahminlerinin altında tahakkuk etmesi tecrübe 
ile sabittir, bunun için bu bütçeyi de noksan 
bulmaktayız. Türkiye Kömür İşletmeleri : Müs
takil bir iktisadi Devlet teşekkülü olan işletme, 
Türkiye'deki yakıt politikasına en müessir bir 
teşekküldür. Bu müessiriveti göz önüne alınır
sa sermayesinin yetersizliği göze çarpmaktadır. 
Sermayesinin istenilen seviveve çıkartılması 
için her sene yatırımlar için Hazineden alacağı 
parayı sermayesine ilâve etmek suretiyle yapıl
masını uygun görmekteviz. Yakıt için tesbit edi
len pilot bölgeler üzerinde daha çok çalışmasını 
da temenni ederiz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı : özel 
bir kanunla kurulmuş anonim bir ortaklık ola
rak faaliyet göstermekte ve Türkiye'nin ham 
petrol ihtiyacı karşılamak nmaciyle çalışmala
rına devam etmektedir. Ortaklığın ham petrol is
tihsali Türkiye'nin % 25 ihtivacı karşılıyabil-
mektedir. Memleketimizde yıllık istihlâk artışı 
% 10 ilâ % 12 civarındadır, ortaklığın bunu 
fazlasiyle karşılıyabilmesini memnunlukla kar
şılamaktayız. 

Ancak 1964 yılında yatırımlarının tahakkuk 
nisbeti % 42 dir. Bu hızı kâfi bulmamakta ol
duğumuzu belirtiriz. Şimdiye kadarki sondaj
ları maden tetkik, aramanın petrol bulduğu böl
gelerde olmuş ve buralarda kuyu açarak istihsa
li artırma gayreti gütmüş bulunmakta böylesi 
dışında önemli bir rezerv bulamamış ve yatırım 
da yapamamıştır, avrıca kendi sahaları yakın
larında yabancı ş'rketler tarafından tesbit edi
len netrollü mmtakaları görün zamanında ruh-
rıt için gerekli tedbirleri de alamamıştır. Bu se
beple ortaklığın organizasyonunun düzeltUmesi 
ve petrol dairesivle olan mücadelesinin gideril
mesini temenni ederiz. 

Petrol Dairesi : Devleti temsilen şirketleri 
kontrol ve murakabe etmekle vazifeli bir daire 
halindedir. Halen Türkiye'de 2 yerli, 12 yaban
cı 14 şirket petrol aramakta 2 yerli 2 yabancı 
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4 şirket ham petrol istihsal etmektedir. Yerli 
ham petrolden üretilen akar yakıt himaye mak-
sadiyle ithal edilen ham petrolden üretilen ben
zinin yurt içinde şevkinin sınırlandırılmasını 
yerinde bulmaktayız. Başka memleketlere afişe 
fiyatlar altında ham petrol satıldığı görülerek 
memleketimize ithal edilen ham petrol için de bu 
tenzilâtlı fiyatların uygulanması istenmiş, ted
bir olarak da % 10 tenzilâtlı ödemelerin yapıldı
ğını memnunlukla karşılamaktayız. Memleketi
mizde de daha çok ham petrol istihsali imkânı 
var ise de nakil imkânı sınırlı bulunmaktadır. 
Zira tren ve kamyonlarla nakledilmektedir. 
Bunların yerine boru hatlarının kurulması sure
tiyle bol ve ueuz petrol nakli yapılabileceğinden 
hatların biran evvel yapılmasını da temenni 
ederiz. Bu dairenin daha verimli çalışabilmesi 
için kadroları ilâve edilmeli ve personel sıkıntı
sını giderecek tedbirler alınmalıdır. Henüz teş
kilât kanunu çıkmadığı halde Bakanlığın görev
lerini titizlikle yerine getirmekte olduğunu mü
şahede ettiğimizi arz etmeyi bir vazife saymak
ta ve teşkilât kanununun biran evvel çıkarılma
sını temenni etmekteyiz. Bu cümleden olarak 
Elektrik işlerinde hayırlı bir reform yapacak 
olan Türkiye elektrik kurumu kanununun da 
Meclisten en kısa zamanda çıkarılmasında büyük 
faydalar olduğuna inanmaktayız. Teknik perso
nel sıkıntısının personel kanunu çıkıncaya kadar 
önlenmesini sağlıyacak formüllerin Bakanlıkça 
bulunacağına muhakkak nazarı ile bakmaktayız. 
Bu Bakanlık bünyesinde asıl faaliyetiyle ilgili 
olarak kurulmuş olan köy içme suları dairesi ile 
köy elektrifikasyonu şubesinin Köy îşleri Ba
kanlığına bağlı olmasını uygun bulmamaktayız. 

Sayın arkadaşlar; 
Türkiye'nin istikbali sanayileşmededir, bunu 

sağlıyacak olan temel teşkilât da Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığıdır. 

Bu sayede memleketimiz yemyeşil bir ülke 
olacak fabrika bacaları ufukları kaplıyacak en 
küçük köyüne kadar da her beldemiz elektrik 
ışıkları içinde nurlanacak. Bu suretle milletçe 
güler yüzlü yarınından emin insanlar olarak ya
şama seviyesine ulaşmış olacağız. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının 1965 yılı bütçesinin 
memleket için hayırlı olmasını Adalet Partisi 
Grupu adına diler, Yüce Senatoyu, Sayın Ba
kanlık teşkilâtını hürmetle selâmlarız. (Alkış
lar.) 

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

rem Başkan, muhterem arkadaşlarım, sayın Ba
kan ve Bakanlık erkânı; zamanın darlığı sebe
biyle ben Sanayi Bakanlığı ve bu Bakanlığın 
bünyesi içinde bulunan küçük sanatlara ve bir 
de bu sanatların geliştirilmesi hususunda bu
güne kadar yapılan çalışmalara değinmek isti
yorum. Bunlara değinmeden evvel Karma Büt
çe* Komisyonunda sorduğum sorulara hakika
ten açık kal'blilikle cevap veren ve bu problem 
üzerine eğileceğini vadeden ve haıttâ Bakan bu
lunduğu sırada, bizzat Bakan olur olmaz Gü
ney - Anadolu ve Ege bölgesine yapmış olduğu 
gezilerde küçük sanat erbabım ve imalâthanele
rini ziyaret etmek suretiyle onların problemleri 
üzerine eğilen ve eğilmekte hassasiyet gösteren, 
yapılan tenkid ve temennileri en iyi şekilde ce
vaplandıracağını katî surette vededen Sayın Ba
kana huzurunuzda teşekkür etmeyi bir borç bi
lirim. Bunu böylece tesbi't ettikten sonra, Baş
bakanlık Bütçesinin görüşülmesi sırasında Baş
bakan Yardımcısı Sayın Süleyman Demirel'in 
konuşmasmdan bir paragraf ve bir de Karma 
Bütçe Komisyonunda Sayın Bakanın sorulara 
verdikleri cevaptan bir paragrafı okumak sure
tiyle esas konuya gireceğim. 

Sayın Başbakan Yardımcısının konuşmasın
dan bir paragraf : 

«Muhterem beyefendiler; Türkiye'nin 1972 
senesinde dış kaynaklara muhtacolmaktan kur
tulabilmesi için her türlü potansiyelleri vardır. 
İhracatını genişletebilmek için imkânları vardır. 
Bugün ithal etmek mecburiyetinde bulunduğu 
maıllarm bir kısmını ithal etmekten sarfınazar 
edip bunları yerli imal etmek için imkânlar 
aramalıdır.» 

Uzun, efendim, diğerlerini okumuyorum muh
terem arkadaşlar zamanın darlığı dolayısiyle. 
Bir de Sayın Bakanın Karma Bütçe Komis
yonunda sorulan sorulara vermiş olduğu cevap
lardan bir cümle okuyacağım. 

Zabıt 138, 18.4.1965 ve 38 nci sayfa : 

«Dışardan ithal edilen malzemenin içler acı
sı olduğunu söylediler. Küçük sanat erbabı malî 
ve diğer sıkıntılar içindedir. Bu sıkıntılardan 
mütevellit, kendisinin imal ettiği işlerin Tür
kiye'de var olup olmadığını ispat etmemenin sı-
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Kintısı içindedir. Birçok malzeme Türkiye'de 
yapılmaktadır. İsimlerin tashihinde gayet has
sas davranıldığı halde bu Vekâlete gelmeden 
evvel biraz bunun üzerinde durmak, bütün ar
kadaşlarımın çok iyi bildiği bir hususu belirt
mek isterim; kotalara nelerin gireceği belli ol
duğu halde birçok madde değişik isimlerle yur
da maalesef gelmektedir. Esas itibariyle hassa
siyet, bizim arkadaşlarımızın hassasiyeti bizim 
hassasiyetimizdir, Türkiye'nin hassasiyetidir. 
Müşterek Pazara hazırlanışta, küçük sanatları 
teşvik edişte yeni bir mesainin verilmesi şart
tır. Yerli malların niteliğinin kontrol edilme
si hassas bir mevzudur, doğrudur, birçok yer
lerde gerçek sanat erbabının malî sıkıntılar 
içinde bulunmasından ötürü malî güee sahibol-
madığını görmüşüzdür. Mutlak surette yeni 
hamlelerin yapılması şart ve elzemdir. 

Sayın Bakanın bu sözlerini bir teminat ola
rak kabul ediyor ve bugün bu memleketin ger
çekleri üzerine eğilmek istiyorum arkadaşlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, 600 sene Os
manlı İmparatorluğunu idare eden ve üç kıtas-
da hâkimiyetini tesis eden kimseler bu ordu
nun, bu İmparatorluğun bütün malzemelerini 
kendi imkânları dâhilinde yaparlarken, bilmem 
ki, 20 nei Medeniyet Asrında yüzler karası olan, 
mu'hterem arkadaşlarım, bilhassa topladım ge
tirdim. (Elindeki malzemeleri göstererek) Şun
ları yapmaktan âciz isek, ne iktidarda bulunan 
hükümetler, ne de milletin tesilcileri olan biz
ler hakiki vazifemizi yapmadığımıza kaaniim. 
(Elindeki çekici göstererek) Buyurun arkadaş
larım, çok muhterem arkadaşlarım, dün bun
ları aldım. Muhterem arkadaşlarım bugün bir 
çekicin sapını Türkiye'de yapamıyor isek, ya
pacak kuvvet ve kudrette değilsek, bunları 
kontrol edc.miyorsak, bunları yapmakta aciz gös
teren, döviz tasarrufundan bahseden hükümet
ler ve iktidarlar bu memlekete yardım edemez 
ve e'tmiyecektir arkadaşlarım. Gördüğünüz şu 
(eliyle göstererek) çekiç ve sapları -Polanya'dan 
memleketimize itihal edilmiştir. Hangi yollar
dan, ne sebeplerle ithal edilmiştir? Bu çekici 
yapmaktan âciz isek bizim istikbalimiz, varlı
ğımız ne olacaktır? Bunu yüksek takdirlerini
ze bırakmakla iktifa edeceğim. Bu Polonya'dan 
ithal edilmiştir. Bunu bırakın, bu ve buna 
benzer şeyleri bugün maddi imkânsızlıklar için-
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de bulunan küçük sanatkârlar ve yurt sathında 
da milyonlarca lira sarfiyle yapılmış olan bun
ların her zaman daha iyisini yapmaya kaıadir 
ve muktedirdir. Bunun üzerinde durmak şart 
ve elzemdir. Karma Bütçe Komisyonunda, Sa
yın Bakanın da buyurduğu veçhile, bunların 
hangi yollarla, ne şekilde, hangi isimler altın
da girdiğini, girerken kimlere ne kadar menfa
atin sağlandığını da bilmek lâzımdır arkadaşlar. 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, çekiç sapını ya-
paımıyacak durumda isek diyecek bir şeyim yok. 
Şu muhterem arkadaşlarım, Almanya'dan bura
ya getirilmiş. Bunu her tarafta yaymak imkânı 
vardır muhterem arkadaşlarım. Bunun gibi, 
muhterem arkadaşlarım, şu gördüğünüz basit 
şeylerin hepsi Polonya'dan, Çekoslovakya'dan, 
Bulgaristan'dan, Almanya'dan memleketimize 
türlü yollarda ithal edilen maddelerdir arka
daşlarım. Bugün devrim otomobili yaıpmaya ça
lışan bir memlekette, çalışılırken, bunun sözü 
edilirken muhterem arkadaşlar, henüz bir çekicin 
sapını, bir tornavidayı yapamıyacak bir mem
lekette devrim otomobili yapmayı düşünmek 
bence hayaldir. Onun için önce bu ve bunun 
gibi basit işlerden başlıyaıcak olursak o zaman 
hakikaten bu basit işlerin mütekâmil bir yola 
doğru gideceğine kaaniim. Bunlar milyarlarca 
lira sarfiyle dışardan getirilen şeylerdir muhte
rem arkadaşlarım. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bir hususa 
temas edeceğim. Gaziantep Erkek Sanat Ens
titüsünün Müdürü bulunduğum bir sırada 
- biliyorsunuz ki Antep. fıstık diyarıdır - bura
da fıstığı kavururken kırarlar, içine tuz girmesi 
için. Bunu vatandaşa teneke ile ve tenekesi 2,5-3 
liralan verirler ve Antep tabiriyle buna «çıtlat
ma» derler. Orada sanat mektebinden mezun 
olan gençlerden birisi bu husus üzerine eğilmiş, 
- malûmâliniz fıstık Akdeniz bölgesindeki mem
leketlerde ve İran'da büyük bir saha kaplar -
ve bir makinsı icadetmiştir. Gazetelerde oku
muşsunuzdur ve bilhassa Hayat Mecmuası bu 
ve buna benzer şeylerin üzerinde çok durur ve 
böyle şeylere çok önem verir. Bu icadedilen 
makinaya fıstığı yukardan döküyorsunuz, ma-
kina bu fıstıkları bir bir çıtlatmak suretiyle 
tonlarca fıstığı bir iki saat içinde öbür taraftan 
çıkarıyor. O vatandaş, o kimse Hükümete mü
racaat ettiği ve kendisinin kalkınması, bunu da-
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ha mütekâmil şekle getirmesi için müracaat 
ettiği zaman kendisine lâyık olduğu değer ve
rilmedi, üzerinde durulmadı. Bunu mecmua 
ve Türk gazetelerinde takibedenler dış memle
ketlerden, italya'dan arkadaşlarım, bu gence 
mektup gönderilmek suretiyle bu yapılan tesisin 
değerlendirilmesi istendiğini bilirler. Acıdığım, 
üzüldüğüm nokta şudur : Geçen gün Sayın Pa
şam Sıtkı Ulay burada temas buyurdular, bir 
trenin katarı gittiği zaman ateş parçalarını atıp 
ekinleri yaktığını ve bir kimsenin bunun önüne 
geçen bir icatta bulunduğunu, fakat bu bir 
Türk icadı olursa ve bunu bir Türk öğrencisi, 
mühendisi yaparsa bunu küçümsemek ve dışar
dan gelen mallara değer vermek bilmem ki doğ
ru mudur? Bunların üzerine eğilmek lâzımdır. 
Şimdi muhterem arakdaışlarım, döviz diyoruz. 
Milyonlarca döviz dışarıya gidiyor, işte arka
daşlarım, bu memleketin sanatkârının yapabile
ceği, kendi imkânları nisbetinde çalışarak mey
dana getirebileceği basit işler için milyonlarca 
döviz veriyoruz, fakat hakiketen memlekete ge
tirilmesi icabedene döviz vermiyoruz. 

Geçen gün Karma Bütçe Komisyonunda da 
temas ettim, şimdi arkadaşlarım da hassasiyetle 
üzerinde durdular, zaman darlığı yüzünden fazla 
duramıyacağım, dışardan memleketihizde ham 
petrol çıkaran kimselerin, bunlardan elde ettik
leri dövizleri nerelere sarf ettiklerinin en basit 
bir misalini arz edeceğim. Bu gördüğünüz arka
daşlar, petrolün yerden çıkarılması için kulla
nılan maddedir, buna metonit derler. Çankırı'
da, Elâzığ'da ve birçok vilâyetlerde buna mil
yonlarca para sarf etmek suretiyle bu tesisleri 
kurandan alınmaz, bunun tonu Türkiye'de 250 
lira iken Avrupa'dan getirilenin aynı malzeme
nin tonuna 650 lira verilir. Bu mudur memle
ket gerçeklerine eğilmek, bu mudur memlekette 
küçük sanayi için imkânlar hazırlamak? işte 
arkadaşlar, istirham ediyorum, önce büyük iş
le:* değil, basit işleri halledersek, büyük işler 
kendiliğinden halledilmiş olur. Başkanımın ikaz 
buyurmıcı ve zamanın darlığı sebebiyle çok şey
leri söyliyemedim ve şu cümle ile konuşmamı 
bağlamak istiyorum : 

Muhterem arkadaşlarım, hakikaten bugün 
memleketimizde iki türlü sanatkâr vardır, iki 
türlü imalâtçı vardır. Bunlardan birisi namuslu, 
dürüst, ehil, az kazanan, işinde iyi, kaliteli ele-
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man yetiştiren kimseler; birisi de bunun hileli 
yollarını tercih edenler, işte eğer bu hileli yolu 
tercih eden, ve bu namuslu vatandaşları bu va
tan sathından kovmak istiyen, onları iflâsa 
götürmeye çalışan kimseleri arayıp bulup on-
l jrm üzerine eğilmemiz, kontrol etmemiz lâzım. 
Dan. dert yandılar, muhterem arkadaşlarım, şu 
elimde gördüğünüz bir fırça muhterem arka
daşlarım, bunu yapan müessese kontrol edilme
diği zaman bunun en kötüsünü yapmaktadır. 
Memlekette mühim olan iş ahlâkını yerleştirmek
tir. iyi yapanla iyi yapmıyanı da hakiki kontrole 
tabi tutmak lâzımdır. Tek cümleyle ifade et
mek isterim, ,. Finlâdiya'da yumurta Kiralının 
Almanya'ya gönderdiği yumurtalardan çürük 
çıktığı zaman nerenin yumurtası olduğu nasıl bu
lunuyorsa hiç değilse bu memlekette küçük sa
natları geliştiren ve inkişaf ettirmeye çalışan 
namuslu insanların yanında hilekâr, sahtekâr 
insanlarla mücadelo edip onları sık sık kontrol 
etmemiz lâzımdır. Bence arkadaşlar, küçük sa
natlarda asla bir kontrol yoktur. Bugün aldı
ğım bir musluk veya çclıvalf yerine takıldığı 
anda bozulmaktadır. Talebelerimden birisi ben
den rica etti, kendisi Gaziantep'te dökümcüdür, 
hocam dedi, sizden bir şey istemiyoruz, her
kesin yaptığı mamul maddelere bir numara ve
rilsin, bu numaralara göre zaman zaman kon
trol edilsin. Kullanılmaya elverişli değilse ceza 
verilsin. Ben bugün iyisini çıkarıyorum. Fakat 
bakıyorum ki bu malın hilelisini çıkaranlar be
nim iflâsıma doğru gitmektedir, ben de nihayet 
ya iflâs bayrağını çekiyorum veya hileli yolu 
kurtuluş yolu olarak görüyorum, diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, söylenmesi lâzım-
golen çok şeyler vardır. Ben hiçbir şey söyle-
medimse, şuraya döktüğüm şeylerle size bir şey
ler ifade etmişimdir. Bu memleketin gerçekle
ri itibariyle, hangi hususlar üzerine eğilinme-
sinin lâzımgeldiği bilinse ve bunların hal çare
leri üzerinde durulsa, bu meselelerin icabı gö
rülür ve bunların önüne geçilirdi. O zaman da 
bu memleket dövizlerini çeşitli yollarla dışarı
ya çıkaranların önüne geçilirdi. Bu yolda çalış
maları ile gayret gösterenler bu memleketin ta
rihinde önemli ve şerefli yerini alırlardı. Hür
metlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt. 
İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Saym 

Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, de-
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ğerli genç bakanımız ve Bakanlık erkânı; ben- | 
deniz Sanayi Bakanlığı 1905 yılı Bütçe kanun 
tasarısı üzerinde şahsi görüşlerimi, temenni ve 
tenkidlerimi arz etmek üzere Yüce Senato hu
zuruna gelmiş bulunuyorum. Yalnız bu def;: 
muhterem arkadaşlarım ben mûtadımın aksine 
olarak-, Bakanlığın da müsamahasına sığınarak. 
beni dinliycceğinizdcn de emin olarak, talihsiz 
bir memleket olan Yozgat'a yapılması sekiz 
yıldır gerçekleşemiyen bira fabrikasından, 
müddetim kaldığı takdirde, pancar müstahsili
nin bugün çekmekte bulunduğu sıkıntıdan ve 
gübre mevzuundan bahsedeceğim. 

Çok muhterem arkadaşlar, Yozgat Vilâyeti
ne Osmanlı İmparatorluğundan beri devam eden 
iktidarlar müddetinde Hükümet olarak, Devlet 
olarak bir kuruş yatırım yapılmamış, tabiatın | 
haşin hışmına bırakılmış, kaderi ile başbaşa bı
rakılmış, neticeten 1958 yılında o zamanın ikti- I 
darı Yozgat'ta bir bira fabrikası yapmaya ka- I 
rar vermiş ve bira fabrikasının ihtiyacı olan I 
arazi ile birlikte suyunun temini düşünülmüş. I 
arazi sahipleri tarafından ucuz pahasına arazi I 
verilmiş, tapuya genel müdürlük adına tescil I 
ettirilmiştir. I 

Su mevzuuna gelince : I 
Şehir suyunun, bira yapılmasındaki evsafı- I 

nın çok üstün bulunması sebebiyle, şehir suyu- I 
.ıran bira fabrikasına verilerek, şehir için ayrıca 
içme suyu bulunması mevzuu çıkmış, buraya I 
gelen mütehassıslar suyun bulunmadığı sebe- I 
biyle bir talihsizliğin daha başladığını görmüş- I 
lerdir. Fakat, o zaman Devlet Su İşleri Genel I 
Müdürü bulunan ve bugün Genel Başkanımız I 
olan Demirel. vilâyetimize gelerek, «Taşı sıkıp I 
su çıkaracağım» iddiasiyle talih kader vilâye
tin ve bu işi yapan Umum Müdürün yüzüne I 
gülmüş, yeraltı suyu bulmak suretiyle su da 
temin edilmiştir. 19G0 yılında gereken tahsisat I 
konmuş, 1961 yılında gene bira fabrikası için, 
o zaman Kurucu Meclis tarafından tahsisatı I 
konmuş 1962, 1963 ve 1964 yıllarında da gere
ken tahsisatlar konmuş, 1965 yılında 33 milyon I 
küsur lira tahsisat konarak, netice itibariyle I 
muhterem arkadaşlarım 1965 yılında bira. fab- 1 
rikası üçüncü defa ihaleye çıkarılmış. Fakat I 
hakiki ve gerçek sebeplerini bizim öğrenmek I 
ve millet huzurunda, tarih huzurunda Yüce Se- I 
natomın bu zabıtlarına, tutanaklarına geçirt- [ 
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"iek için muhterem ve çok sevdiğimiz Bakan
dan bizi tenvir etmesini rica edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım bu, siyasi ve poli
tik sebeplerle yapılan bir fabrika değildir. Dün 
bir arkadaşımız, bir gün önce bütçesi görüşü
len İnhisarlar Vekilinden sordu, Vekil aynı ce
vabi verdi. Bunun böyle bulunmadığı, 1958 yı
lında kararlaştırılan, 1961 yılındaki Kurucu 
Meclis tarafından ve 1962 yılından itibaren de
vam eden diğer iktidarlar tarafından da düşü
nülmüş olduğuna göre, politik olmadığını, ya
pılmasında zaruret bulunduğunu ve memleketin 
iktisadi kaderinde değişiklik yapacak bir tesis 
bulunması hasebiyle kurulmasında her gelen 
Hükümetin programında dahi yer alarak, bun
dan evvelki Üçüncü İnönü Hükümetinin de 
programında,, halen iktidarda bulunan ve bir 
kanadını mensubolduğum partinin teşkil ettiği 
Koalisyon Hükümetinin programında da yer al
mak suretiyle göstermiştir O halde muhterem 
arkadaşlar programda yer alır, Beş Yıllık Ya
tırım Plânında yer alır, ama bununla birlikte 
fabrika bir türlü yapılmaz. İşte muhterem ar
kadaşlar, bir memleketin o ildeki sakinleri ka
dersiz olunca oraya gelen tesisler de o kişilerin 
kaderine bağlanacak, sanki onlar gibi talihsiz 
olurlar. Yozgat Vilâyetinin 25 000 kişisi kade
rini buna bağlamış, gönül vermiş, ümit besle
miştir. Orada bulunan 25 000 sakin iki gönül 
verme sebebi vardır; bunlardan birisi muhte
rem arkadaşlarım, maddi, diğeri ise mânevidir. 
Maddi sebebin üzerinde durmıyacağım. Yalnız 
Yozgat için değil, maddi sebebi, aynı zamanda 
Türkiye'nin kaderi için bir mevzudur. Ama mâ
nevi sebebine gelince muhterem arkadaşlarım; 
düşünün 1 500 rakımında o suyu ve havası ile 
meşhur ve yanında bulunan çamlığı ile her
kesin gönül verdiği bu Yozgat'ın sakinleri, ken
dileri kaderlerine boyun eğmiş, yapılacak bu 
tesise ümit bağlamış, gönül vermiş sinelerinde 
ve bundan sonra doğacak çocukların dahi ka
derini bu tesise bağladıkları halde 8 yıldır bu 
tesise kavuşamamamn acısı, üzüntüsü ve endi
şesiyle dolu olarak bulunmaktadırlar. Bu o ka
dar ileri gitmiştir ki, muhterem arkadaşlarım, 

bendeniz Heyeti Aiiyeyi yormadan bu diyarın 
garip yiğitleri tarafından söylenmiş şarkıların, 
türkülerin burada yalnız ve yalnız bir beytini 
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ifade edeceğim. Heyeti Aliyeye duyurmak için j 
orada bulunan halk der ki : 

«Yapılamadı Yozgat bira fabrikası, 
Görünemed; onun uzun bacası1» 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, gönül ister 

ki, ve ben şuna inanıyorum ki. Muhterem Bakanı
mız bu mevzuda benden daha çok samimî ve 
benden daha çok bu mevzuun üzerine eğildiği 
halde yapılama masının sebeplerinin, gerçekle
rini ben öğrenmek isterim. Bundan evvel büt
çesi görüşülmüş bulunan İnhisarlar Vekâletinin 
Karma Bütçe Komisyonundaki raporunda be- j 
lirtildiği veçhile, Yozgat bira fabrikasının ka- j 
zanlarmm ve teçhizatının ihale edildiği bu Ba
kanlığın, yani Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bütün gayretlerine rağmen dövizlere mesnedo-
lacak, dövizlere esas olacak belgenin yatırım 
bakanlığı bulunan Sanayi Bakanlığı tarafından 
verilmemiş bulunması sebebiyle, üzülerek bildi
riyoruz bu gerçekleşememiştir, ihalesi katîleşe-
memiştir, mukaveleye bağlanamamıştır ve böy
lece iptal edilmiştir derler muhterem arkadaş
larım. Huzurda bulunan Bakanlık ve Bakan
lık erkânı da bize derler ki, ve yazı da verirler, 
bu mevzuda bize atfedilen kusur doğru değil
dir, tamamen kusur İnhisarlar Vekâletindedir. 
Çünkü, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı gi
derayak çıkarmış bulunduğu kararnamenin bi
rinde yerli sanayii korumak, döviz tasarrufu 
yapabilmek için bu fabrikanın bâzı aksamları
nın ve kısımlarının yerli olmasını öngörmüştür. 
Bn sebeple diğer Bakanlık tarafından yapılan 
ihalenin ise tamamının gerek makin alarm ve 
gerekse teçhizatların Avrupa olması sebebiyle 
biz istenen belgelen vermedik, bunu kendile
rine yazı ile duyurmadık ve bu Bakanlık bu 
kararnameyi hiçe saydı bu sebeple ihale feshe
dildi, derler. Yine Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
yetkilileri ve mütehassısları derler k i ; bu fabri
ka tamamen Avrupa, aksamiyle birlikte Av
rupa olması lâzımdır. Bir kısmı Avrupa, bir 
kısmı yerli olarak yapıldığı takdirde fabrika
nın istenen ve özlenen randımanı olmaz, bu te
sis bu millete zarar verir, der. O hakle muhte
rem arkadaşlarım, ben şimdi istirham ediyo
rum; biraz evvel bu kürsüden beyanda bulu
nan Sayın Mehmet Ali Demir kardeşimizin sö
züne geliyorum, bu millet, hepimiz isteriz ki yerli 
sanayi hakikaten inkişaf etsin, küçük sanayi 
inkişaf etsin, memleketin gücü değerlendiril- j 
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sin. Yine Mehmet Ali Demir'in göstermiş bu
lunduğu bir çekiç ile bunun sapını Avrupa'dan 
getirtmek için döviz verilirken, bu milletin ka
derini değiştirecek ve yurda yepyeni bir renk 
verecek bir fabrikanın Avrupa'dan gelmesi 
ieabeden aksamına illâ yerli malla yapılmasın
da ısrar etmenin mânasını ben anlamıyorum. 
Bunun takdirini tamamen muhterem Bakanlığa 
bırakıyorum. Yalnız muhterem arkadaşlarım, 
bir hususa daha işaret etmek istiyorum. Ben 
iki bakanlık arasında cereyan eden şu hâdise
lerden sonra şuna inanıyorum ki, bakanlarımız 
bu mevzuda çok samimî, benden daha çok bu 
tesisin kurulmasına inanmış, iman etmiş hattâ 
yapılmamasmdan dolayı teessürlerini ve üzün
tülerini defalarca bana ifade etmiş, bundan do
layı da belki rahatsızlığına sebebolan bir mev
zu haline gelmiş, bu sebeple huzurda bulunan 
genç Bakanımızı, bu mevzu üzerine eğilmiş bu
lunması sebebiyle kendisine şükran borcumu, 
teşekkürlerimi Yüksek Heyet huzurunda, mil
let huzurunda bildirmek vecibesini yerinde 
ifası zaruri olan, bir vazife sayarım. Bununla 
beraber muhterem arkadaşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, bağlamanızı 
rica edeceğim. Diğer konular vardı. 

İSMAİL YEŞİLYURT (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım, gönlün istediği şu : İki 
Bakanlık arasında bu mevzuun anlaşılmamalı
na benim aklım ermiyor. Şu bakımdan ermi
yor muhterem arkadaşlarım; hakikaten bugün 
dahi yapılacak ihalenin, bundan bir gün evvel 
bütçesi görüşülen Tekel Bakanlığı, bize vâki 
müracaatlar oldu, şirketler ve firmalar bizden 
mühlet istediler, bunu da yerinde gördük, bu 
sebeple 30 Mayıs 1965 yılında yapılacak ve Yoz
gat'ta halkın heyecanla beklediği ihale geri bı
rakılacak ve böyle bir ihale yapılmıyacak de
mektir. O halde muhterem arkadaşlarım, va
tandaşlar ve ben şahsan endişe içerisindeyim. 
Bıı millî gelirde bir gecikmedir. Tahsisatı ayrıl
mış. dövizi ayrılmış, bunun bir yıl önce yapıl-
masiyîe, bu milletin başka diyarlara iş aramak 
için gittikleri şu sırada, bir yıl sonra yapılmış 
olmasına benim aklım ermiyor. O halde ben is
tirham ediyorum her iki Bakanlığın Bakandan 
sonra gelen erkânından da bu mevzuu iki Ba
kanlık arasında bir mesele haline getirmeden 
ve şuna inanıyorum ki, bu Bakanlık erkânı da 
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bizler gibi bu millete, bu memlekete hizmet et
me duygusu ile dolu olan kişilerdi, bundan en 
ufak bir endişem yoktur, bu meselenin üzerine 
eğilerek bunun bir an evvel yapılmasını istir
ham ediyor, hepinizi bu mevzuda rahatsız etti
ğimden dolayı özür diliyor ve yalnız bir mev
zua da temas ederek kürsüyü terk ediyorum. 
Muhterem arkadaşlarım; bu da pancar mev
zuudur. Halen pancar müstahsıllarınm bir kıs
mı paralarını alamamışlardır. Telgraf çekenler 
bunun endişesi içindedirler Acaba bunların pa
rası ne zaman ödenecektir? ikinci bir husus ise, 
Muhterem Bakandan rica ediyorum, pancar 
müstahsili ile - bundan evvel Karma Komisyon
da da söylemiştim - pancar müstahsili da acaba 
Toprak Mahsulleri Ofisine buğday satan va
tandaş gibi pancar teslim ettiği andan itibaren 
bu insanların paralarını almaları mümkün ola
cak mıdır? Olmıyacak mıdır? Olmıyacaksa bu
nun sebepleri nedir? Şimdi muhterem arkadaş
larım Bakandan üç sual rica ederek huzuru
nuzdan ayrılacağım. 1. Bugünkü Yozgat Bira 
Fabrikasının ihale şartlarında İnhisarlar Vekâ
leti ile katî bir anlaşmaya varılmış mıdır, varıl
mamış mıdır? 2. Şayet bir kısmı yerli olursa 
inhisarlar Vekâletinin acı acı feryadederek bi
ze intikal ettirmiş oldukları fabrika randımanlı 
olacak mıdır, olmıyacak mıdır? Bütün ihti
malleri düşünerek bu kürsüden acaba Yozgat 
Bira Fabrikası hangi aylarda ve hangi senede 
yapılır, bunları istirham eder, bu bütçenin 
memleketimize, yapılacak bira fabrikasının da 
yine memlekete ve talihsiz bahtsız Yozgat hal
kına hayırlı olmasını gönülden ister, hepinizi 
hürmetle selâmlarım muhterem arkadaşlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Soru müessesesini yürütebilmek için ev
velâ Bakana söz vereceğim. (Aleyhinde söz is
tiyorum, sesleri) 

Muhterem arkadaşlar, bir dakikanızı rica 
edeceğim. Aleyhinde bir kişiye söz verme hak
kına sahibiz. Ancak takrir oylandıktan sonra, 
kifayeti müzakere takriri kabul edildiği takdir
de soru müessesesini çalıştıramıyoruz. Bu ba
kımdan müsaade ederseniz, takriri oya koymu
yorum. Evvelâ Bakana vereyim sözü, bilâhara 
takriri oya koyaccağım, 
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SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Usule 

mütaallik söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen

dim, iki bakanlık bütçesi birden görüşülüyor. Bi
risi Tabiî Kaynaklar ve Enerji Bakanlığı, diğeri 
Sanayi Bakanlığı. Usullerin, tüzük hükümleri
nin her iki bakanlık için de ayrı ayrı mütalâa 
edilmesi lâzımdır. Gruplar adına dört arkada
şımız konuştular. Bunlardan iki tanesi hem Sa
nayi Bakanlığı, hem Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı üzerinde konuştukları için ikişer sa
yılır, her iki bakanlık için. Ayrıca Adalet Par
tisi Grupundan iki sayın arkadaşımız birisi Sa
nayi Bakanlığında, diğeri Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığında konuştuğu için her iki ba
kanlığın üçer kişi sayıhnış oluyor. Şu ana kadar 
şahısları adına konuşan arkadaşlardan iki arka
daşımız Sanayi Bakanlığı adına konuştu. Böy
lelikle Sanayi Bakcnhğı adma konuşanların sa
yısı beş, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
adına konuşanların sayısı üç oldu. 

Bu itibarla her iki bakanlığın kontenjanı he
nüz 6 yi doldurmamıştır. Kifayeti müzakere bu 
bakımdan usulsüzdür. 

BAŞKAN — Efendim, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının müstakil bütçesi olmaması 
hasebiyle, bu bakanlığı müstakil bir görüşme 
programı içinde mütalâa etmiyoruz. Ancak Ba
kanın mevcudiyeti ve sorulara cevap vermesi 
mümkün olacağı cihetle, gruplar adına sözcüle
rinin tâyin edilebileceğini Danışma Kurulu ka
rar altına almıştır. Sayın Ege, deminki mâruzâ
tıma rağmen, yani bakanlara söz verelim, bilâha
ra takriri oya koymadan evvel söz hakkınız mah
fuzdur diyorum. Aksi halde takriri oya vaz'ede-
rim, kabul edilirse, bilâhara çok büyük mevzular 
taşıyan iki bakanlık bütçesinde sayın senatörle
rin söz hakkını kısıtlamak durumuna düşeceğiz. 
Israr ediyor musunuz efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ba
kan Bey konuşsun, ondan sonra. 

NEJAT vSARLIOALI (Balıkesir) — Usul 
üzerinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bu vuran efendim. 
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler, Saym Senato Baş
kanımız kifayeti müzakere takriri oylandıktan 
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sonra sual müessesesinin işliyemiyeceğini beyan 
buyurdular ve nitekim Ticaret Vekâleti Bütçesi 
sırasında bunun misaline de sahi dolduk. Ancak 
dün cereyan eden müzakerelerde Başkanlık Di
vanında Sayın Muhittin Kılıç bulunduğu zaman 
bu tutumun tamamen aksi bir tatbikatın içine 
girmiş olduğuna da ayrıca şalıidolduk. Verilen 
kifayeti müzakere takriri oylanıp kabul edildik
ten sonra dahi sual müessssesinin işletildiğini 
gördük. 

Şimdi bir Başkan tüzüğü bir türlü tefsir 
ediyor, diğer bir Başkan başka türlü tefsir edi
yor. Çok rica ediyoruz, Başkanlık Divanı bunu 
bir baştan gözden geçirsin ve Yüksek Senatoyu, 
Başkalar ın tutumlarına ıgörc hareket etmek 
mecburiyeti gibi bir zorluk karşısında bırakma
sın. Biz de hareketimizi ona göre tanzim ve tâ
yin edelim, hürmetlerimle, 

BAŞKAN — Efendim İçtüzük sarihtir. Ki
fayeti müzakere takririnin oya vaz'mdan evvel 
söz almış kişilerin söz hakları mahfuzdur der. 
Kifayeti müzakere takririnin kabulü hali soru 
müesses ini de ihtiva eder. Başkanlık Divanı bir 
kül halinde çalışmaktadır. İçtüzüğü anlamamız
da bir aykırılık yoktur. Ancak bendeniz demin 
Sayın Ege'nin takrir ele.yhinde söz istemiş olma
sına rağmen meseleyi İmletmek yönünden «bu im
kânı sağlamak ve içtüzükteki imkânsızlığı telâfi 
etmek gayreti İçmdeyim. Sayın Muhittin Kılıç 
arkadaşım da aynı hareketi belki başka bir sis
temle yapmaktadır. Ama takrir kabul edildikten 
sonra soru sorulamıyacağı, kifayeti müzakerenin 
soru müessesesine de sâri olduğu İçtüzükte sarih 
olarak ifade edilmektedir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Usul 
hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
efendim şu noktayı bir defa tesbit etmek mecbu
riyetindeyiz; Yüksek Heyet gündemine hâkim 
midir, değil midir? Biz bütçe müzakereleri baş
ladığı günden beri Başkanlık Divanının taassup
la Danışma Kurulunun almış olduğu karar, Da
nışma. Kurulunun almış olduğu karar diye kar
şımıza çıktığını görüyoruz. Halbuki Yüksek He
yetiniz her zaman gündemine hâkim olduğuna 
göre ve igörüşmeler icabederse gece oturumları 
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ile devam edebilir, bunun tatbikatı da vardır, 
illâ bunu saat 19 da bitireceğiz, diye ısrar etme
nin ve âdeta meseleler üzerinde, hattâ dâvalar 
üzerinde söz alan arkadaşlarımın gözlerini' kı
sıtlamanın ben lüzumsuz olduğu kanaatindeyim. 
Bıı bakımdan Sayın Başkanlık Divanı tezekkür 
buyursunlar ve arkadaşlar tarafından gelen tek
lifleri böyle, efendim suallere de râcidir yeter
lik önergesi, şeklinde bir karara bağlamasınlar. 
Ve bunun için de mesnedolarak Danışma Kuru
lu böyle bir karar aldı şeklinde ifadede bulunma
sınlar. 

BAŞKAN — Efendim Genel Kurul mutlaka 
hor şeye hâkimdir. Fakat Genel Kurulun yapmış 
olduğu bir tüzük vardır. Eğer Tüzük bükünleri 
bir tarafa, itil irse Senatoyu, Meclisleri idare et
menin gayrimümkünlüğü muhterem arkadaşla
rım tarafından ortaya atılır. Bir usulsüzlük vâki 
değildir, o kanıda değiliz. Buyurun,Sayın Sanayi 
Bakanı Ali Naili Erdem. 

SANAYİ BAKANI ALÎ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milctveklli) — Saym Başkan, muhterem 
senatörler, grupları adına ve şahısları adma vâ
ki konuşmaları büyük bir zevkle dinledim. 
Gerçekten dikkatli bir tetkik eseri olan bu konuş
malar olumlu tenkidin en güzel örneğini verdi
ler. Sual tovcih eden arkadaşlara sualleri zâti 
mcrıoleler halinde ayrıca cevaplamadan önce grup
ları adma konuşmalarda bulunan muhterem üye
lerin anagörüşlerini cevaplamaya çalışacağım. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma ko
nuşmalarda bulunan Saym Fikret Cündoğan 
gerçekten bugün Sanayi Bakanlığımızın içinde 
bulunduğu ortamı kendilerine has bir üslupla en 
güzel şekilde ifade buyurdular. Yine Millî Bir
lik Grupu adma konuşmada bulunan Suphi 
Gürsoytrak, Sanayi Bakanlığının bugüne ka
dar yoksun bulunduğu Sanayi Vekâleti politika
cını, temel 'hedefler politikası içerisinde müta~ 
lâa etmek gerekmektedir, şeklindeki bevanları 
ile fevkalâde mühim bir noktaya işaret et^rer. Ke
za Adalet Partisi Grupu adma konuşmakta bulu
nan Saym Şevket Akyürek bir büyük müessese 
olan ve Türkive'nin iktisadi hayatında büyük 
ver alan Sümcrbank'm bugün içinde bumnduğu 
durumu gayet veciz bir dile ile ifade ettiler. He
yecanlı konusmalariyle Senatoya renk ve heye
can getiren Sayın Mehmet Ali Bey ve Yozgat'ın 
ağıtını dile getiren Saym ismail Bey kendi iç 
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bünyelerine mütaallik birçok hususları yine bu- i 
rada kendilerine has üslûpları içerisinde ifade 
buyurdular. 

Muhterem baylar, aziz senatörler; derhal ifa
de edeyim ki, 6973 sayılı Teşkilât Kanununun, 
dar kalıpları içinde kalmış ve bir iskelet kanu
nundan öteye gidememiş bulunan Sanayi Bakan
lığı Teşkilât Kanunu, esası itibariyle bu bakan
lığın yapması icabeden gerçek felsefeden, ruh ve 
espriden mahrumdur. Bugüne kadarki çalışma
ları itibariyle, Sanayi Bakanlığı, cesaretle ifa
de etmek ieabederae, diyebiliriz ki, bir millî he
defin içerisinde' temel kaideleri vaz'etmek su
retiyle vekâletin bu millî hedefe yönelişteki ye
rinedir sua'inin cevabını kendisine defaatle 
sorduğu hal da reel olarak bunun cevabını 'bugü
ne kadar verememiş ve bu hedefe yönelme husu
sundaki gayreti nasıl bir teşkilât kanunu ile 
meydana getirebiliriz hususundaki çalışmalarını 
da ikmal edememiştir. 

Muhterem selefleri zamanında hazırlanan 
Teşkilât Kanunu birçok noktalariyle 6973 sayılı 
Teşkilât Kanununun boşluklarına cevap verir 
mahiyettedir. Ve fakat bu kanun henüz ikmal 
edilmiş durumda değildir. Tahmin ediyorum ki, 
en geç Mayıs ayının sonunda Vekâletimize ait 
Teşkilât Kanunu ikmal edilmiş ve Başbakanlığa 
t^vdi edilmiş olacaktır. Bir vekâlet düşününüz I 
ki; konuşmalarda bulunan muhterem arkadaş
larımın ifade buyurdukları gibi, bir memleketin 
yatırım politikacının % 50 sinin üzerinde bu- ı 
lunan miktarını büyük ağırlığı ile omuzları 
üzerine almıştır, aynı vekâlet dar kadro çerçe
vesi içerisinde ve gayet fakir personel ücreti 
içerisinde bu ağır yükü idame ettirecektir. Her 
ne kadar 440 sayılı Kanunun geçici 8 nci mad
desi bu personel yoksulluğunu, fıkdanını berta
raf etmeye matuf bir hüviyet taşımakta ise de, 
440 sayılı Kanunun 8 nci maddesine göre, alma- | 
cak teknik elemanlar ve personel muvakkat 
müddetler içerisinde ancak Sanayi Bakanlığı için
de istihdam edilebileceğinden, bunların çalışma
larının bir devamlılık arz etmiyeceği sebebi iti
bariyle, bu maddenin de kâfi .olduğu iddia edi
lemez. Bu eksiklik bundan evvelki Hükümet za
manında aynı şekilde görülmüş, tesbit edilmiş 
ve ikmal edilmesi hususunda- bir çalışmaya giri
şilmiştir. Bu çalışma bitirilmiştir. 
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•Sanayi Dairemizde 21 kişilik bir kadro tesis 

edilmiş ve bu kadro iktisadi Devlet Teşekkülleri
mizden alınacak arkadaşlarla ücret sistemi 
içerisinde istihdam edileceklerdir. Vekâletimi
zin büyük bir ağırlığını üzerinde taşıyan Sanayi 
Dairosi 6973 sayılı Kanuna göre büyük bir yü
kü deruhde etmek mecburiyetindedir. Türkiye'
de sanayi kollarının envanteri yapılacaktır, ko
taların tanziminde yerli imalâtın nazarı itibara 
alınması kendilerine tevdi edilmiştir, hangi hu
sufların kontroida yer alıp almıyacağı hususu
nun tetkiki kendilerine tevdi edilmiştir. Son çı
karılan, yatırımlardaki yerli imalâtın kullanıl
ması vazifesini de üzerine almıştır. Kadrosu ga
yet zayıf, fevkalâde fakir ve diyebilirim ki, Ve
kâletimizde bulunan arkadaşlar, kanunun kendi
lerine tevdi ettiği vazifeleri yapabilmek için 
sıhhatlerini feda eder durumdadırlar. 

Muhterem Fikret Gündoğan'm konuşmasında 
belirttiği hususları aynı sırayı takibederek ce
vaplamaya çalışacağım. Ağır sanayiin, makro sa
nayiin öncelikle ele alınmasını ve mikro sanayiin 
küçük sanayiin gelişmesinde bunun şart ve za
ruri olduğunu ifade 'buyurdular, doğrudur. 
Ancak konuşmalarında ağır sanayiin kamu sek
törü marifetiyle yapılması hususundaki noktai 
nazarının, Türkiye'de uzun zamandır münakaşası 
yapılan bir mevzu olması itibariyle, Hükümet 
o'.arak, meselenin münakaşa edilmesinin zarure
tine kaaniim. Konuşmalarımda belirtmeye çalış
tığım gibi, Sanayi Bakanlığının çalışmaları 
münhasıran Sanayi Bakanlığının içinde görülme-
ve imkân yoktur. Sanayi Bakanlığının vazifesi ve 
politikası Hükümetin tesbit edeceği, etmesinin 
zaruri bacağı bir millî hedef ve temel hükümler 
içerisinde mütalâa edilmesi şartır. 

Sanayi Bakanlığının çalışmalarını münhası
ran Sanayi Bakanlığına, Sanayi Bakanlığının 
politikasını da münhasıran Sanayi Bakanının 
omuzlarına yüklemek, tevdi etmek haksızlık ve 
insafsızlık olur. Bir memleketin bütün yatı
rımlarını >% 80 itibariyle Sanayi Bakanlığına 
tevdi eder ve memleketin millî gelir hasılasının 
çoğaltılmasını ve memlekette refah devletinin 
tahakkuk etmesini mutlak surette sanayileşme 
hareketiyle mümkün olacağını vaz'ettiğimiz tak
dirde, bunun millî hedefe yönelişindeki metodu 
mutlak surette Hükümetin tesbit etmesi zaruri
dir. Bunun Sanayi Vekâletinin kendi iç bünye-
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sine terk edilecek bir mesele olduğu kanaatinde 
değiliz. 

Yine Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsünün 
konuşmalarında belirttikleri ve fevkalade .heye
canla üzerinde durduğumuz bir husus için ken
dilerine ayrıca teşekkür ederim. Komple fab
rikalar kurma düşüncesinden Türkiye kurtul
malıdır, derhal iştirak ediyorum. Bugüne kadar 
alışılage'miş klâsik ölçüler içinde anahtar tesli
mi nazariyesi Türkiye'de artık iflâs etmelidir. 
Klâsik ölçülerin rahatlığı ve rahaveti içerisinde, 
Türkiye'de neyin yapılabilip yapılamadığını 

etmeden ve bu cehdi kendisinde aramadan 
anahtar teslimi esprisine iştirak ile iltifatla 
Türkiye'de yatırımların doğrudan doşruya ithal 
edilmesi suretiyle yapılması nazariyesi Türki
ye'nin salâmetini değil, felâketini hazırlıyabi-
lir. Bu sebeple Vekâletiniz olarak Türkiye'de 
yapılacak olan yatırımlarda ünitelerin ayrı, ay
rı kıymetlendirilmesi icabettiğini kabul ediyor 
ve bu ünitelerden nelerin Türkiye'de yapılabil
diği hususunun yatırımcı daireler tarafından 
lütfedilip, zahmet edilip araştırılmasını istiyor 
ve ondan da Sanayi Vekâletine tesbit edilmiş 
olan ünitelerin nelerin Türkiye'de yapılıp ya
pılmadığının cetvelini eklemek suretiyle müra-
caatlerinin memleketin atisi için şart ve zaru
ri olduğunu belirtmek lüzumunu hissetmişizdir. 
Aynı hususta kararlıyız. Millî Savunma ima
lâtı ile alâkalı görüşleri gerçekten doğrudur. 
Bu mevzuda daha evvel çıkarılmış olan bir ka
rarname ile teşekkül etmiş olan kurum, bir se
neye yakın bir zamandan beri çalışmalarda bu
lunmaktadır. Kurum, savunma ile ilgili imalâ
tı, gerek ihraç pazarlarını tesbit etme yönün
den ve gerekse kendi iç bünyemizde kendi gücü
müzü, kendi zekâmızı, kendi personelimizi ve 
kendi emeğinizi ortaya vaz'etmek suretiyle, 
Millî Savunma gücümüzü yapmaya matuftur. 
Bugüne kadarla çalışmaları itibariyle bu Ku
rum Saym Millî Savunma Bakanlığı mulhtereın 
temsilcileri tarafından hazırlanan bir yönetme
lik ve yine Saym Dışişleri Bakanlığının muh
terem temsilcileri tarafından hazırlanan bir yö
netmelik muvacehesinde iki ayrı görüşün tem
silcisi olarak bugüne kadar müzakerelerinde 
devam etmişlerdir. Ve fakat bundan on gün ev
vel başkam olduğum bu toplantıda tesbit etti
ğim bir hususu Muhterem Heyetinize; bu ko
nuşma münasebetiyle, ifade etmek isterim. 
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Türkiye'de birçok fabrikalar boş kapasite 

halindedir, Millî Savunma ile alâkalı birçok 
husus Türkiye'de kendi fabrikalarında kendi 
teknik elemanları ile yapılabilir durumdadır ve 
güçtedir. Şu hale göre, Türkiye'de Millî Sa
vunma ile alâkalı olan meselelerin bu çalışma 
ile yine bu ay içerisinde yönetmeliğin hazırlan
ması suretiyle realize edileceğini ifade etmek 
isterim. 

Küçük sanatlar mevzuunda; küçük sanat
kârın ayrı dükkânlardan kurtarılıp organize 
siteler haline getirilmesi lâzımdır fikrine der
hal iştirak ediyoruz ve doğrudur diyoruz. Kü
çük sanatlar bugüne kadar ele alınamamıştır. 
İstenildiği derecede ehemmiyeti ile mütenasip 
ele alınmamıştır. Doğrudur, iştirak ediyoruz 
ve fakat derhal bir şeyi ifade etmek isterim. 
6073 sayılı Kanun tetkik edildiği zaman görü
lecektir ki, - Muhterem Heyetinizin malûmu 
olan bir husus - 6973 sayılı Kanunda küçük sa
natlar münhasıran bu terim içerisinde, bu ifade 
içerisinde mütalâa edilmemiştir. Küçük sanat
lar, el sanatları, imalâtçı esnaf. Bir vakıa
dır ki üçü de birbirinden ayrı olan bu hususlar 
bugüne kadar kesin hatlariyle tesbit edilmiş ve 
envanteri yapılmış durumda değildir. Küçük 
sanatlar çoğu kere imalâtçı esnafla karıştırıl
mış, küçük sanat çoğu kere el sanatkâriyle ka
rıştırılmıştır. Meseleyi bu noktadan ele aldı
ğımız takdirde, peşinen Türkiye'de 'küçük sa
natın inkişafında ve makro sanayide kendisini 
cüzü tam olarak mütalâa ettiğimiz müddetçe 
imalâtçı esnaftan önce küçük sanatın, sanat
kârın ele alınmasının zaruri olduğuna kaaniiz. 
Kasdimizi biraz daha açıklamak için müsadeni-
zi dileyeceğim. Kısa bir müddet içerisinde gez
diğim ve yegân yegân dükkânlarını ve atölye
lerini ve işyerlerini dolaştığım küçük sanat er
babı birçok yerlerde bir zorunluğun karşısında 
bir imalâtçı esnaf var. İmalâtçı ermafta aslî 
unsur, sanat yönü değil, kapital yönü. Kapi
tal yönünün hâkim olması sanat yönünü unut
turmuş. Küçük sanat elinde sanat niteliği yük
sek olan kapital yönü zayıf; Velâkatimiz ola
rak tatbikatta gördüğümüz şekli itibariyle çı
raklık devresinden ayrılmış bir şahsın elindeki 
kapital imkâniyle imalâtçı esnaf durumuna geç
tiğini ve gayret kötü şartlar altında yaşıyan ve 
fakat ortaya koyduğu eserler gerçek bir sanat 
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mahsulü olan sanatkârın piyasasına hâkim ol
duğunu ve esasında sanat niteliği olmadığı için 
sadece kapital kuvvetine dayanarak piyasaya 
hâkim olan imalâtçının piyasada, biraz evvel 
Muhterem Mehmet Ali Demir Beyin ifade ettiği 
gibi, kötü imalâtta bulunduğunu müşahede et
mişizdir. Bunun derhal cevabı kalite kontrolü 
olacaktır. Ve fakat 1705 sayılı Tağşişatm men'i 
Kanununu tetkik ettiğimiz zaman göreceğiz ki 
elimizde bugün kalan imkân, kalitenin kontro
lü sadece çok az bir personelle ve ancak stan
dardı yapılmış olan imalât üzerinde olmaktadır. 
Standartları yapılmamış olan imalâtın kontro
lünün yapılmasına imkân yoktur. Bu kontrolü 
personelle yaptıracaksınız. Sanayi Vekâletin
de vazifeli olan arkadaş adedi 22 dir. Türki
ye'de kalite kontrolü yapacak şahsm adedi 22. 
22 şahısla kalite kontrolünü yapacaksınız ve 
bu kontrol da Standartlar Enstitüsü tarafın
dan Standart Nizamnamesi tesbit edilmiş ima
lât üzerinde olacaktır. Bunun dışındakiler arz 
ve talebe bırakılmıştır cemiyetin kendi anlayışı
na bırakılmıştır. Piyasa tutuyorsa iyi maldır, tut
muyorsa itilen maldır. Bunun dışında bir 
kontrol yok. 

Türk Standartlar Enstitüsü ile bu mevzuda 
yaptığımız çalışmalarda vardığımız nokta şu
dur; yalnız İtalya'da ve sadece yaş meyvanm 
standartlarının tesbitinde ve kontrolunda ça
lışan vazifelinin adedi üç bindir. Türkiye'de 
mevcut, elimizde bulunan mevzuat muvacehe
sinde bu kontrolü nasıl yaptırabiliriz? Hali ha
zırdaki öngörüşümüz şudur; bu kontrolü işve
rene, bu kontrolü ticaret odalarına, bu kontro
lü sanayi odalarına yaptırmak düşüncesi... Bir 
nevi oto - kontrol; kendi müessesesi içinde. Pe
ki Sanayi Vekâleti olarak bu kontroldaki du
rum, fonksiyonumuz?... Sanayi Vekâleti olarak 
fonksiyonumuz; bizzat bu müesseselere verilmiş 
olan kontrol vazifesinin gerçekten yapılıp, ya
pılmadığını 22 arkadaş marifetiyle 3'aptırmak. 
İşte vazifemiz. Sözlerimin arasında belirtttiğim 
gibi yalnız İtalya'da yalnızca yaş meyvanm 
kontrolünü yapan, kalite kontrolünü yapan va
zifelinin adedi üç bin iken Türkiye'de 225 e ya
kın Standart Nizamnamesi ortaya çıkmış olan 
malm 22 vazifeli ile kontrolünü yaptırmaya im
kân yoktur. Yaptırılıyor deniyorsa, bu usuli 
yaptırıyoruz demeden ibarettir. Hiçbir zaman 
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bunun adı kontrolü yaptırıyoruz mânasına ge
lemez. 

Muhterem senatörler, Sayın C. H. P. adına 
konuşmada bulunan sözcü, küçük sanat erba
bının ve sanayicinin Türkiye'de yapmış olduğu 
şeylerin bir araştırma ve tanıtma faaliyeti için
de olmadığını da sözlerinde belirttiler. Bunu 
yalnızca bu meselenin içinde ve yalnız bu çerçe
ve içinde mütalâa etmeye bugünün şartları mu
vacehesinde imkân olmadığı kanaatindeyiz. Ge
rek İktisadi Devlet Teşekküllerinin çalışmasın
da, gerkse sanayi erbabının Türkiye'deki çalış
malarında, hali hazırda içinde bulundukları 
durumu tesbit ettiğimiz zaman ortaya bir vakıa 
çıkmaktadır. İktisadi Devlet Teşekkülleri bu
güne kadarki çalışmaları itibariyle, münhası
ran mevzu ile alâkalı kısma dokunmakla yeti
neceğim, çalışmaları itibariyle klâsik ölçüler 
içinde kalmış ve bir teknolojik araştırmanın 
içine girmemiştir. Bir başka tâbirle, teknolo
jik araştırmaya verdiği ehemmiyet çok az ve 
çok cüz'i olmuştur. Müşterek Pazara hazırla
nışta ve girişte evleviyetle büyük bir inkişaf 

kaydeden tekstil sanayiinde Avrupa'da ve Müş
terek Pazarda mebzıılen bulunan ve orijini 
Müşterek Pazar devletlerine aidolan desen, bas
kı ve kreasyonla meselenin içine girdiğimizde 
Müşterek Pazarda tekstil sanayiimizin bir neti
ce alacağım ümidetmek biraz hayalperestlik 
olur kanaatindeyiz. Şu 'halde, desende orijin, 
boyada orijin, kreasyonda orijin münhasıran 
bize aidolması lâzımdır görüşünü mütalâa et
mekteyiz. Sümerbankta araştırma, teknolojik 
araştırma üzerindeki vâki çalışmalar, o da bu 
sene başlamıştır, çok dar bir kadroyla 6 kişi
yi geçmeyen bir kadroyla devam etmektedir. 
Dünya sanayii ve iktisadi müesseselerini tetkik 
ettiğimiz zaman, muhterem senatörlerin gayet 
rahatlıkla tesbit ettikleri gibi, Türk'ün yara
tıcı gücünü bizzat kendi orijinimize, kendi ima
lâtımıza vermek şart ve zaruri ve bunun Müş
terek Pazar hazırlanışında bir temel kaide ol
ması hususunun da nazarı itibara alınması lâ-
geldiğini Vekâlet olarak müta1âa etmekteyiz. 

Devlet sektörü ve özel sektör işçi ücretlerini 
düzenlemeli şeklinde konuşmalarında belirttik
leri husus, bu mevzudaki vâki çalışmalar he
men hemen ikmal edilmiştir. Önümüzdeki gün
lerde yapılacak toplantılarda gündem maddesi 
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halindedir. Bu- mesele, gündem maddesi halin
de olan bu mesele son şeklini bu çalışmalarla 
alacaktır kanaatindeyiz. 

Sayın Suphi Gürsoytrak'm konuşmalarında 
yer a^an sanayi politikası, temel hedeflere yö
nelmelidir, kısa vadeli olmaktan çıkmalıdır, 
rutin işleri anameseleler şeklinde gösterilme
sinden vazgeçilmelidir şeklindeki konuşmaları
na iştirak ettiğimizi konuşmalarımın baş-'nda 
belirtmiştim. El sanatları, küçük sanayi sa
hipsizdir... Kendileriyle iştirak halinde olduğu
muzu belirtmiştim. 

Sanayi siteleri için ayrılan 10 milyon lira
nın yeteri derecede ele alınmadığını ifade etti
ler. 1964 Bütçesi içinde 10 milynn lira olanak 
tefrik edilen ve Halk Bankasına 24 kalen nifi
rak tevdi edilen bu iş için Vekâletime geldiğim 
günden itibaren üzerinde hassasiyetle durmun 
ve hali hazırda 1 milyon Akhisar'a, 1 milyon 
250 bin lira Sivas'a, 5 yüzbin lira Kırşehir'e ve 
2. yüzbin lira da Develi'ye verilmesi icabetti §i 
hususunda karara varmışızdır. Çünkü bunlar 
daha evvel başlamış olan inşaatlardır. Ve ar
tık ikmal edilme safhasına gelmiştir. Binaen
aleyh, bunların ikmal edilmesi şarttır, zaru
ridir. Ve bu ihtiyaçlar kendilerine tevdi edil
miştir. Bu arada ayın altısından itibaren rezi 
programı tanzim edilmiş olan ve İmar ve İskân 
Bakanlığından iki arkadaş, Ticaret ve Sana
yi Odalarından bir arkadaş ve Vekâletimden 
iki arkadasın iştirakiyle beş kişilik bir heyot 
6 Mayıs 1965 tarihinden itibaren sırasiyle 14 
ayrı yeri tetkik etmektedirler. Bunlar Sındır
gı, Akhisar, Nazilli, Kiraz, Çal, Çivril. Burdur. 
Antalya, Manavgat, İskenderun, Nevşehir, Kır
şehir şeklindedir. Bu elimizde bulunan perso
nelin kifayetsizliğinden, bunu ikinci.bir defa da
ha bir ikinci heyetle Doğu'da olan kısımları 
bitirmek mecburiyet:'ni hissediyor ve bunun 
mutlaka inşaat mevsimi geçirilmeden bitirilme
sini arzuluyoruz. Tetkikatımız, heyetimizin 
yapacağı tetkikat ayrılmış olan bu yerlerin 
imar planındaki durumunu, coğrafi yapısını, 
trafik ve fizikî yapısının tesbit edilmesi sure
tiyle yapılacaktır ve 1965 bütçesinden ayrılan, 
1964 ile beraber 25 milyon liraya baliğ olan bu 
miktarni küçük sanayi sitelerinin yapılmasında. 
az olmakla beraber, meselenin hallinde ilk 
adım olarak memnuniyet verici bir rakam ola- I 
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rak mütalâa edilmesini, kabul etmek icabedcr 
kanaatindeyiz. 

Sayın Suphi Gürsoytrak keza konuşmaların-
1da kalite kontrolüne temas etmişlerdir, konuş
malarım arasında cevaplandırdım. 

İthal kotalarında sanayie öncelik tanınması 
hususu... Doğrudur, anagörüş içinde meseleniıı 
bu şekliyle ele alınması.ve sanayiciye bu imkâ
nın sağlanması bizim de görüşlerimiz içindedir. 
Vo bu yolda çalışmalarımız vardır. Sanavii Teş
vik Kanununda bu mesele tekemmül ettirilmiş
tir. Bu ayın içinde, en geç Haziran ayı içinde 
Sanavii Teşvik Kanununu Vekâletimiz tarafın
dan hazırlıkları ikmal edilmiş duruma gelecek
tir. 

Teminatların yeniden gözden geçirilmesi me
selesi, gerek özel sektör, gerek Sanayi Odaları 
Birliğinde yaptığımız konuşmalarda vo çalışma
larda ve müzakerelerde üzerinde hassasiyetle 
durulan bir mevzudur. Keza aynı şekilde bu mev
zuda çalışmalar vardır. Ve yüzde yüz karşılığı 
teminat olarak mütalâa edilen bu hususun sana
yiin inkişaf ettirilmesindeki anagörüşten hare
ketle bu görüşe, bu espriye uygun olarak oranı
nın nazarı itibara alınmasının zaruri olduğuna 
kaani bulunmaktayız. 

Fiyat politikası: Fiyat politikası 440 sayılı 
Kanunun 24 ncü maddesinin sadece birinci fık
rasının içerisinde mütalâa edilmesinin doğru ol
madıkını kabul ediyoruz. 24 ncü maddeyi bütün 
fıkralariyle birlikte mütalâa etmek, her ne kadar 
İktisadi Devlet Teşekkülleri fiyatlarını tesbitto 
24 ncü maddenin birinci fıkrasına göre serbest 
vo kendi tasarruflarında olmakla beraber, ikinci 
vo üçüncü fıkralarda bu fiyat artışı fiyatın avm 
şekilde tutulması sebebi bir malî portevi icafret-
tireceği düşüncesi ile, dolayısiyle bir Hükümet 
politikasına inzimam edeceğinden meselenin 
24 ncü maddenin sadece İktisadi Devlet Teşek
küllerini özerkliğiyle mütenasibolarak Hükümet 
politikasiyle birlikte mütalâa etmenin zaruretine 
kaani bulunmaktayız. Muhterem ,Suphi Gürsoy
trak'm konuşmasında belirttiği, bir gün evvel 
alınmış olan kararın ertesi gün iptal edilmesin
den dolayı ortaya .çıkan bâzı dedikodulara bun
dan sonra meydan verilmemesi hususundaki nok-
tai nazara bütün kalbimizle iştirrk ediyoruz. Ko
nuşmalarında temas ettikleri bir husus, sınai 
projeler meselesidir. Doğrudur. Ancak üçüncü 
İnönü Hükümeti zamanında hazırlanan sınai 
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proje ve Mühendislik Kurumu Kanunu altı ay I 
Başbakanlıkta, durmasına rağmen muhterem se
lefimin bendenize ifade ettiği şekilde sadece şifai 
bir konuşmada geçen bir beyandır, bunu söyle
mekle yetineceğim; altı ay Başbakanlıkta dur
duktan sonra bu kanun bir monopol, bir inhi
sarcılık: ortaya vazedecektir, düşüncesiyle geri 
alındığı ifade edilmektedir. Mezkûr kanun tara
fımızdan 'teftik edilmiştir. Hâlâ da tetkikler bir 
heyet marifetiyle devam etmektedir. Bu kanu
nun memleketin hayrına olacağı kanaatimi bir 
önmütalâa olarak söylemek isterim. Tetkikatımız 
bittiği zaman nihai hükmümüzü do belirteceği- I 
mizi ayrıca ifade etmek isterim. I 

Sayın Adalet Partisi Grupu adına muhterem 
konuşmalarında bize ifade eden Sayın Akyürek 
konuşmalarında Kraft Kağıdı Fabrikası mevzu
un?. temasta bulundular. Çaycuma'da kurulacnk 
olan bu fabrikanın dış finansmanının temini hu- I 
sımmdaki vâki çalışmalar bugüne kadar devr.m 
etmiştir. Ancak .bir ters anlaşmazlık neticesi bir 
tere düşünce neticesi veyahut bir anlaşmazlık ne
ticesi bu fabrikanın dış finansmanının Keban 
Barajına verildiği veya verileceği hususu üzerin 
deki bu düşünce bu mevzudaki çalışmaları bir 
yeyc, iki hafta, iyimser bir görüşle soyliyeyim, I 
iki haftalık, 15 günlük bir tehire uğratmıştır. 
Bedahu bu mevzu üzerinde yaptığımız çalışma- I 
larda böyle bir endişenin varidolmaması icabet- I 
tiğinin ve Çaycuma için ayrılmış olan dış finans
manın tamamiylo ayrı olduğunu tesbit etmiş bu 
Umuyoruz. Sayın Şevket Akyürek'in bu husus 
ta'ki görüşlerinde, artık kuvveden fiile çıkarıl
ması hususundaki telkinatmı samimiyetle kabul 
ediyoruz. Ve bu husustaki çalışmalarımızın da 
devam etmekte olduğunu belirtmek btiyorum. I 

Samerbankm reorganizasyona girmesi huşu- I 
sundaki noktai nazar; 440 sayılı Kanunun âmir 
hükmüne göre teşekkül etmiş bulunan iktisadi 
Devlet Teşebbüslerini Düzenleme Komisyonu ça- I 
lışmalarını bugüne kadar ikmal etmiş durumda I 
değildir. Esasen 6 ay içinde çıkarılması icabe- I 
den tüzük, kanunun âmir hükmüne rağmen bu- I 
güne kadar çıkmamıştır. Hâlâ Danıştay Birinci I 
Dairesinde bu çalışmalar devam etmektedir. Ve 
istihbaratımıza göre de iki yüz maddeden müte- I 
şekkil olan bu tüzük 32 nci maddesine kadar tet- I 
kik edilmiştir. Düzenleme komisyonu 24 ayrı I 
kanunu, daha doğrusu işleyişe mütedair olan ka- I 
hünu tesbit etmiştir. Ve bunların bugünden, ya- I 
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km günlerde birbiri peşi sıra çıkacağını yine tet-
kikatım sırasında tesbit etmiş bulunmaktayım. 

. Sağlam personel politikası takibedilmelidir 
hususundaki noktai nazar sadece Sanayi Vekâle
tinin bütçesi içinde değil, Hükümetin bir anagö-
rüşü olarak meseleyi mütalâa etmemizin çok 
daha doğru olacağı kanaatindeyim. Bu gerçekten 
doğru bir düşünce tarzıdır. 

Bozüyük ve Yarımca fabrikalarına gelince: 
Yarımca Fabrikasını mahalline bendeniz gittim, 
gördüm, tetkik ettim. Hakikaten Ramazan Bay
ramının ikinci günü çelik kısmı tamamiyle çök
müş ve bugün terk edilmiş bir sistemin dışında, 
terk edilmiş bir modelin dışında bir yapı. Bize 
orada ifade ettiklerine göre, eğer yanılmıyorsam 
bu fabrikaların makinaları 1914 modelidir, eğer 
yanılmıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa. Vo 
bu çöküntü beton inşaatta değil, çelikte vukua 
geldiğini gördük. Ve yürekler acısı bir durum. 
Mahallinde tesbit edilmiş ve mahalline derhal, 
teftiş heyeti gelerek daha evvel mevzu üzerin
de durmuş, tetkikatı yapılmıştır, üniversiteden 
de rapor alınmıştır. Bu mevzu üzerinde çalışma
lar devam etmektedir. 

Bozüyük fabrikasına temas ettiler. Esasın
da programa göre bitiş tarihi 1965 tir. Fiili 
bitiş tarihi de yine 1965 sonudur. Son du
rum inşaat işleri Haziran 1965 sonunda niha
yete erecektir. Montaj işleri 1965 yılı sonun
da bitecek şekilde devam etmektedir. Enerji 
ve su işleri montaj faaliyetiyle beraber yürü
tülmektedir. Hammaddesi yüzde 90 mı karşı -
lıyacak durumdadır. Diğer yüzde 10 u teşkil 
eden maddeler Etibankm Çayırova Cam fab
rikalarından temin edilecektir. Krom - Manye
zit Fabrikası Filyos'tan Konya'ya kaldırılmış 
olan bu fabrikanın çalışmalarının iktisadi ol-
mıyacağını ve yeri itibariyle de iyi tesbit edil
mediği hususundaki ifadeleri daha evvel ma
hallî seçim bölgesinin milletvekilleri ve se
natörleri tarafından tarafıma arz edilmiş ol
ması, duyurulmuş olması sebebiyle tarafımdan 
tetkik edilmiş bir meseledir. Tetkikatımızda ilk 
defa Filyos'ta kurulmasının doğru olacağı ka
naatine varılmış, badehu yapılan tetkikler neti
cesinde bunun Konya'da yapılmasının çok daha 
doğru olacağı müşahede edilmiş ve her ikisi
nin kıyaslaması bir raporla takdim edilmiş
tir. Ve fakat Muhterem Grup Sözcüsü Şer-
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ket Akyürek'in bu kere vâki uyarmasını da 
nazarı itibara alacak ve daha evvel yapılmış 
olan bu kıyaslamanın bir kere daha süzgeç
ten geçirilmesini istiyeceğim. 

Sayın Mehmet Ali Demir konuşmalarında 
buraya çekiç sapı ve saire getirdiler ve gös
terdiler. Kendileriyle hemfikirim. Türkiye'de 
birçok şey rahatlıkla yapılmaktadır. Ve fakat 
bugüne kadar bunun envanteri yapılmamıştır. 
Doğrudur. Sanayi odasındaki envanter tesbiti 
çalışmaları bitmiştir. Haziran ayı içerisinde 
bir kitap halinde arz edilecektir. Bu, Türki
ye'de yapılan ve biraz evvel müşahadelerinize 
arz edilen, bizlere gösterilen çekiç sapı, Fuar 
yoliyle gelen malzemenin içerisindedir. Ve fa
kat, bütün bunlara rağmen şunu ifade etmek 
isteriz k i ; Türkiye'de yapıldığı tesbit edilmiş 
olan malzemenin, imalâtın dışardan her ne nam 
adı altında olursa olsun getirilmesi bizim 
daima reddimize mucibolacaktır. Yalnız bir 
vakıadır, en güzel mevzuatı yeterli ellere ver
mediğiniz takdirde bu mevzuat okkalı kitap
lar halline gelir. Bir vakıadır ki, kota sistem
leri içinde tesbit edilen, ve ayrı ayrı ünite
leri ve evsafı belirtilen, imalât bilmediğimiz 
noktalardan girer. Şu hale göre girişte bir süz
gecin olması şarttır. Bu süzgeç bugüne ka
dar istenilen şekilde yapılamamıştır, ama yapıl
ması zaruridir. Piyasada imalâtçının bulama
dığı birçok şeyi dışardan, kotanın dışından 
birçok şahsın piyasaya arz ettiği görülmekte
dir. En ufak bir misalini vermek isterim. 
İzmir'de küçük sanayi erbabı arasında yap
tığım çalışmalarda kauçuktan yapılan her 
hangi bir şey ithal kotalarına sokulamaz. Tet
kik etmişizdir, rahatlıkla girer. Giriş sebebi 
ünitenin adı değişmiştir, Ips ise, kota dâhilin
de ipsilon olarak gösterilmiştir. İpsilon olarak 
giren fakat esas ismi îfstir. Bu, görülmüş
tür. Şu hale göre girişte bunların tesbitin-
de fevkalâde zorluklar vardır. Vekâletimde 
bu mevzuda alâkalı arkadaşlarım büyük has
sasiyetle çalışmaktadır. Ama itsenilen, gönlü
müzü memnun edecek olan derecede netice 
alındığı iddia edilemez. Mutlaka kotalardan ge
tirilen malların girişinde iyi bir süzgüçin tes
bit edilmiş olması şarttır, kanaatindeyiz. 

Sayın Mehmet Ali Demir'in göstermiş oldu 
ğu şeyin, mer'i kota nizamı içindeki kota sıra 
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numarası 219 dur. Girmesine imkân yoktur 
Fakat görüyorsunuz ki, girmiş. Şu hale göre, 
girişte bir süzgecin olmasının zarureti kendili
ğinden ortaya çıkmaktadır. 

Sayın İsmail Yeşilyurt Yozgat Bira Fabri
kasına temas ettiler. Bütçe Karma Komisyonun
da kendilerine arzı cevabetmiştim. Muhterem 
Heyetinizin kıymetli zamanlarını heder etmeden 
kısaca arzı cevapta bulunacağım. Yozgat Bira 
Fabrikasının yapılmaması hususunda bir gö
rüşe, Vekâlet olarak, sahip değiliz. Yalnız ko
nuşmalarımın başında belirttiğim gibi, Vekâ
let olarak bir yatırımın tümünün ithal malı 
olarak getirilmesine, ancak ve ancak o ünite
lerin Türkiye'de yapılması mümkün değildir, 
hususundaki tetkikatımızda bir neticeye var
dığımız zaman evet diyeceğiz. Ama, Türkiye'de 
yapılan bir şeyi mutlaka ben dışardan getirece
ğim şeklindeki görüşe itibar etmiyoruz. Sayın 
Yozgat Senatörü İsmail Yeşilyurt'tan bizim bir 
ricamız olsun; yatırımcı daire olarak. Bu üni
teler Türkiye'de yapıldığı takdirde bu fabrika 
istenilen evsafta ve nitelikte olmaz, şeklindeki 
faraziyesinin, düşüncesinin doğru olup olmadı
ğını lütfetsinler, ihaleye iştirak eden firma ile 
vekâletimin yetkilileri masa başına otursunlar 
ve bu üniteler Türkiye'de yapıldığı takdirde o 
fabrikanın istenilen evsafta olup olmıyacağı 
keyfiyetini ihaleye iştirak etmiş olan firma ile 
yetkili olan teknik elemanlarımız birlikte mü
talâa etsinler Eğer o firma, bu ünitelerin, alü
minyum olacak bu kazanın Türkiye'de yapıl
ması mümkündür ama bunun içinde bira olmaz, 
şirke olur, derlerse ve bu hususta mutabakatı
mız olursa memnuniyetle Ama biz diyoruz ki, 
Türkiye'de bu kazanın içerisinde bira olur ve 
bunu, ihaleye iştirak eden firma ile bırakınız 
biz konuşalım. Bu sebeple Yozgat Bira Fabri
kasının yapılmıyacağı hususunda veya iki ve
kâlet arasında futbol topu haline getirilen bu 
halin futbol topu haline getirilmesine Sayın 
İsmail Yeşilyurt kadar bizim de gönlümüz razı 
değildir. Gecikme, eğer benim bildiğim yanlış 
değilse, ihaleye iştirak eden firmalar Sayın 
Gümrük ve Tekel Bakanlığından 15 günlük bir 
müddet istemişlerdir. Bu 15 günlük müddet 
Mavıs ayını geçirmivecektir. Bu Mavıs n^ı î^in
de bir gecikme bahis konusu olduğu takdirde, 
müsaade ederseniz yatırım yönetmeliğinin di
ğer bir maddesini de mesele üzerinde müzake-
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re edebiliriz. Ancak sözlerimin başında belirt
tiğim gibi, Türkiye'de birçok şeyler rahatlıkla 
yapılmaktadır. Bu yapılan şeyleri bir güce ka
vuşturmak lâzımdır. Müşterek Pazara gidişte 
imalâtçıyı bir güce kavuşturmak, rekabete da
yanıklı bir hale getirebilmek, kendisine bir ha
yatiyet verebilmek için Türkiye'de yapıldığını 
kabul ettiğimiz şeyleri dışardan ithal etmek 
suretiyle yerli sanayiimizi öldürmek, yerli sana
yiimizi baltalamak şeklindeki bir görüş hiçbir 
zaman, hiçbir yerde itibar görmemiştir, Vekâ
letimiz zamanında da görmiyecektir. 

Pancar bedelleri : Tahmin ediyorum ki, Sa
yın îsmail Yeşilyurt şu 10 gün içerisinde Yoz
gat'tan haber almamış olsa gerek. Ben, Yozgat 
muhitindeki pancar bedellerinden alacaklı olan 
pancar müstahsilinin bu alacaklarını 10 gün 
evvel tamiyle ödetmişimdir. 10 gün evvel 
almışlardır. Bu mesele bitin iştir. 

Muhterem senatörler suallerinize arzı ce
vapta bulunmaya çalıştım. 

BAŞKAN* — Sayın öztürkçine, buyuran. 
RIFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - - Sual. 

Pamuklu mensucat sanayiinin dünya yüzündeki 
hicreti karşısında Hükümetimizin tutumu ne
dir? 

ALI NAÎLt ERDEM (Devamla) — Espri 
gibi oldu! 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Dün
ya mensucat, sanayiinde, pamuk, hammadde ola
rak ve mamul olarak bir yerden diğer yere alış -
verişi devam etmektedir. Bu alış - veriş karşı
sında Hükümetimizin tutumu nedir? 

BAŞKAN — Pamuk olarak veya işlenmiş 
pamuklu sanayii olarak durumumuz nedir, di
ye soruyorlar. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Sayın 
Rifat öztürkçine ortaya konulmasını istediğiniz 
durum şu mudur; müsaadenizle ben de tekrar 
edeyim. Pamuk olarak ihraç durumundan sar
fınazar edilip de mamul hale getirilmesi husu
sundaki çalışmalar mıdır, yoksa pamuğun ih-
racedilmesi hususunda ne gibi bir düşünce var
dır? Onu mu ortaya koymak istediniz? 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Her 

ikisi ile birlikte. 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — Vekâ
letin bundan evvelki tetkiklerinde ve müzake
resinde bu husus muhterem seleflerim zamanın
da da cevaplandırılmıştır. Plânın da âmir hük
müne göre, yani plân stratejisi hedeflerinde ve 
Beş Yıllık Plânda gayet sarih hatlar ile ve be
lirli olarak belirtildiği gibi, ham olarak ihracı 
keyfiyetinin tamamiyle yanlış olduğu hususun
daki görüşe iştirak ediyoruz. Mamul halde ih-
racedilmelidir ve bundan evvelki senelere na
zaran bu sene ihracedilecek, mamul hale geti
rilmiş olmak suretiyle ihracedilecek olan mik
tar, gecen senelere nazaran çok daha fazladır. 
Eğer siz ve Yüksek Heyetiniz dilerse bunu ya
zılı olarak takdim edeyim. Dilerseniz Muhte
rem Heyete ayrı ayrı yüzde oranlan ile ifade 
edeyim. Hepsi buradadır, yammdadır. Muhte
rem Heyetiniz nasıl kabul ederse öyle olsun. 
(Sonra olsun, sesleri) 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Sayın Başkan, burada saat 13 diyor. Nasıl olsa; 

bu bitmiyecek.. 

BAŞKAN — Efendim, bir Bakanın görüş
mesinin bitmesi ve bilâhara da Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının kürsüye gelmesi 
meseleyi halledecek kanaatindeyiz. Haklısınız 
saat 13 tür. Biz de ara vereceğiz. Fakat Sayın 
Bakanın kürsüden inebilmesini bekliyoruz. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Krom 
mağnezit fabrikasının Konya'da kurulması hak
kındaki konuşmaya müsteniden Sayın Vekil 
bunu bir kere daha etüdettrreeeklerilıi ifade 
buyurmuşlardı. Bu etüdü de aynı komisyona 
mı etüdettireceklerdir, yoksa acaba bu işle alâ
kalı, bu işten anlıyan kimseler iştirak etmek 
suretiyle mi etüdettireceklerdir? 

ALİ NAİLİ ERDEM (Devamla) — İkinci 
acabalarına evet diyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka soru kalmamıştır. Te
şekkür ederiz. 

Saat 15 te toplanmak üzere oturumu kapa
tıyorum. 

Kapanma saati : 13,30 
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Î K Î N O Î OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Mustafa Yılmaz înceoğlu (Afyon Karahisar) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum, müzakere
lere devam ediyoruz. Söz Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Mehmet Turgut'ta. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar 
Milletvekili) — Muhterem Başkan, muhterem 
senatör arkadaşlarım; sözlerime başlarken bizi 
en şiddetli dille tenkid eden arkadaşlarıma ve 
hizim hakkımızda en takdirkâr sözleri kulla
nan arkadaşlarıına da teşekkür ederim. 

Bizi en şiddetli dille tenkid eden arkadaşla
rımızın tenkidleri (bizi çalışmalarımızda daha 
enerjik, daha dikkatli ve daha tedbirli yapaca
ğını kabul ettiğim için teşekkür ederim. ..Hak
kımızda en takdirkâr lisanı kullanan arkadaş
larımıza çalışmalarımızda bizi teşvik ettikleri 
için, çalışmalarımızda hize şevk verdikleri için, 
çalışmalarımızda heyecanımızı artırdıkarı için 
teşekkür ederim. Bakanlığın politikası hakkın
da ayrı bir konuşma yaptnıya cağım. Arkadaş
larım sorularını g'ayet güzel hazırlamışlardır. 
Bu sorulara cevap verdiğim zaman Bakanlığın 
politikası 'da-kendiliğinden ortaya, çıkacaktır. 
Evvelâ en. kolayından başlamak istiyorum. 
Muhterem. Mehmet Ali Demir arkadaşınım be-
tonit hakkındaki sorusuna cevap veriyorum; 
Bu fabrika. Çankırı'dan cevher alarak çalış
maktadır, kendisine 250 bin lira kredi veril
miştir, mahsulleri Devlet Su tşleri ve Türkiye 
petrolleri tarafından satınal mim akta. ve bu şe
kilde korunmaktadır. Yabancı şirketler tara
fından da 'bunun satınalmması için petrol dai
resinde tetkikler yaptırdın aktadır. 

İkinci olarak C, H. P. li arkadaşımın soru
larına ve konuşmasına cevap verim ek 'istiyorum. 
Aıtkadaşım, petrol kanununun bu memlekette 
faydasız olduğunu iddia .etmiştir.. Biz bu ka
naatte değiliz. Petrol kanunu hu memlekete 
faydalar sağlamıştır. Bugüne kadar elde ettiği
miz netice şudur; 1954 ile 1964 yılları arasın

da yabancı petrol şirketleri .120 milyon dolar 
petrol aramak için, 104 milyon dolar rafineri
ler için, 1 milyar lira civarında da tevzi için 
yatırım yapmışlardır. Bu duruma güre on yıl 
içerisinde petrol şirketlerinin Türkiye'de yap
tığı yatırım takriben üç milyar liradır. Ve yıl
da ortalama, 300 milyon lira etmektedir. Biz 
bunun zararlı 'bir iş olmadığı kanaatindeyiz. 
Ve faydalı bir iş olduğuna inanmaktayız. Ya
bancı şirketlerin Türkiye'de petrol üretmiyeee-
ği iddiası da varit değildir. Arkadaşınım delil
leri ve bu mevzuu ispat için ileri sürdüğü de
liller varit değildir. Yabancı şirketler Türkiye'
de petrol üreteceklerdir, 'bunu zaman göstere
cektir ve bilfiil ürettikleri de ispat edilecektir. 
Bu humusta arkadaşım merak buyurmasın, el
deki petrol kanunu yabancı şirketlerin Türki
ye'de kasden petrol üretmedikleri takdirde ge
rekli bütün işlerin yapılacağını âmirdir. 

Ve burada her türlü yapılacak işe ait Devle
te salâhiyet verilmiştir. Yine O. "H. P. li arka
daşım istihsal mevzuundaki rakamları, tahmin 
ediyorum, ya yanlış ifade ettiler veya rakamlar 
kendisine yanlış verilmiştir. Türkiye'nin ihtiya
cı olan petrolün 1/3 ü Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı istihsalinden değil, yerli istihsal
den 1965 yılında temin edilecektir. Bunun için
de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının is-

, tihsali de vardır, yabancı şirketlerin istihsali de 
vardır. Arkadaşım petrol mevzuunda bâzı ted
birler ileriye sürdüler. Ben kendilerine diyece
ğim ki, bu tedbirleri iki aylık Hükümete değil 
de, üç buçuk senedir iktidarda bulunan kendi 
hükümetlerine, kendi partilerinin hükümetleri
ne tavsiye etselerdi belki de bu tedbirlerin bu
gün, iyi veya fena belli olmaz ama, neticelerini 
görmüş olacaktık. Arkadaşım in.konuşması, bilhas
sa 'bu bapdaki konuşması memleketimizin, mem
leketimizdeki siyasi taktikler ve samimiyet anla
yışı üzerin d o de bir örnek teşkil ettiği için ken-
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dişine huzurunuzda bilhassa teşekkür ederim. 
Arkadaşımın elektrik hakkında verdiği malûma
ta teşekkür eder ve kendisi ile yüzde yüz ittifak 
halinde bulunduğumuzu arz etmek isterim. Ken
dileri bu noktaya geldikleri için de kendilerini 
Yüce Senatonun huzurunda bilhassa tebrik ede
rim. Çünkü bu memlekette yaşıyanlar bilirler 
ki, türbinlerin boşa döndüğünü, bu kadar sant
ralin yapılmasının lüzumsuz olduğunu, enerji
nin suya verildiğini iddia eden bir zihniyetten 
bugün Türkiye'nin enerjiye şiddetle ihtiyacı ol
duğu zihniyetine gelmek ve 'her geçen gün ener
ji ihtiyacının Türkiye'yi biraz daha sıkıntılı du
ruma soktuğunu kabul etmek büyük bir merha
ledir. Kendilerine bilhassa ve tekrar tekrar te
şekkür ederim. Bu hususa bir misal daha ver
mek isterim. 1962 yılı bütçe komisyonunda Ke
ban Barajı için sadece projelerin hazırlanması 
yolunda beş milyon lira ayrıldığı zaman o ko
misyonun burada muhterem azaları vardır, ay
nı partinin vekilinin bu «parayı ayırsanız da 
kullanmıyacağım» dediğini, aynı partinin bir 
milletvekilinin «bu para lüzumsuzdur, Kebana 
ihtiyaç yoktur» diye protesto ederek Bütçe Ko
misyonundan istifa ettiğini de hatırlarlar. O nok
tadan bu noktaya gelmek hakikaten büyük bir 
merhaledir ve kendilerini tebrik ederim. 

Şimdi en yüklü sora olan ve hakikaten iyi 
hazırlanmış bulunan, yalnız bâzı rakamları, ne
dendir bilmiyorum, yanlış alınmış olan Sayın 
Suphi Gürsoytrakîn sorularına cevap vermeye \ 
çalışacağım. Evvelâ şu hususu arz etmek iste
rim, arkadaşımın konuşmasının başına 1007 de 
Theodor Roosvelt'in bir mesajını almasından 
maksadın ne olduğunu anlıyamadım. Zira bu
gün Amerikan Birleşik Devletlerinin durumu 
meydandadır. İktisadi rejimi meydandadır, hu
susi teşebbüsün durumu meydandadır. Kaynak
larının durumu ve işletme şekli ortadadır. Üste
lik 1965 yılı ile 1907 yılının ne hususi teşebbüs 
anlayışı, ne devletçilik anlayışı, ne liberalizm, 
ne de sosyalizm anlayışı arasında en ufak bir 
benzerlik kalmamıştır. Ne Amerika o zamanki 
Amerika'dır, ne Türkiye o zamanki Türkiye'dir. 
Şartlar değişmiştir, anlayışlar değişmiştir, zih
niyetler değişmiştir, o günün şartları. ve sözle
riyle bugünün problemleri çözülemediği gibi, o 
günün şartları ve sözleriyle bugünün problemle
rine istikamet de verilemez, 
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Arkadaşımızın Zonguldak kömür havzası 

hakkında ileri sürdüğü fikirler yanlıştır. Her 
halde kendisine bu fikirleri yanlış yenmişler
dir. Durum şudur: Yüce Heyetinize arz ediyo
rum, evvelâ 'bir projenin muayyen yılda, muay
yen kapasiteye yükseltileceği yolunda 'bir id
diada 'bulunamaz. Bir proje üç şeyi ihtiva et
mek mecburiyetindedir. Birincisi gerekli yatı
rım, ikincisi gerekli para, üçüncüsü de elde 
edilecek istihsaldir. Gerekli para da bahsedil
meden şu kadar yılda şu kadar istihsal yapıla
caktır diye !bir projede fbir fikir ortaya atila-
maz. Arkadaşımın yazılı konuşmasının dağıtıl
mış şeklini de aldım, orada da tahmin ediyo
rum aynı hata vardır. Bir projenin .muayyen 
hedefe varabilmesi için 'muayyen yılda, muay
yen yatırımla, muayyen istihsali elde edecek 
diye ortaya çıkmış olması lâzım. Bu bakımdan 
konuşmasında ısrarla üzerinde durduğu ve ya
zılı olarak dağıtılmış olan metinde altı çizilen 
paragraftaki iddialar varit değildir. 

Zonguldak'taki duruma gelince; 1948 yılın
da yapılan hesaplara göre 60 milyon dolarlık 
dış yardımla istihsalin dört milyondan yedi 
milyona çıkarılacağı derpiş edilmiştir. 45 mil
yon temin edilmiş 1950 de işe başlanmıştır, is
tihsal 1956 da beş milyon sekiz yüz bin, 1959 
da beş .milyon dokuz yüz altmış yedibin tona 
çıkmıştır. Bu projeye devam edilirken 1958 de 
geni kalan onbeş milyon dolarlık kredi tenıin 
edilmiş ve 'bir taraftan da bunun çalışılıra asın a 
başlanmıştır. 196.1 de bu kredinin de kullanıl
ın asma başlanmış ve 1964 yılında istihsal yedi 
milyon yüzkırk 'bin tona. çıkmış proje de bu 
şekilde 'tatbik edilmiştir. Arkadaşımızın ara
dan yirmi yıl geçti, henüz hedefe varılmadı id
diası varit değildir. Üstelik arkadaşımızı yanıl
tan başka bir husus; ibu proje baştan itibaren 
daha plân safhasından itibaren Türk mühen
disleri, Türk teknisyenleri ve Türk elemanları 
tarafından yapılmıştır. Yabancılar tarafından 
yapılmamıştır. Bu hususu da nazarı dikkatinize 
arz ederim. Hattâ bu mevzuda aynı havzanın 
etüdü yapılmaktadır. Bunlar da Türk eleman
ları tarafından yapılmaktadır ve hedef 11 mil
yon ton-olacaktır. 

Arkadaşımın boraks mevzuunda neden uzun 
uzun bahsettiğinin sebebini anlamak 'mümkün 
olamamıştır. Hâdise şundan ibarettir: Boraks 
mevzuunda, bir şirket, yabancı sermayeyi teş-
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vik kanunundan istifade edebilmek için Türki
ye'ye müracaatta 'bulunmuştur. Bu müracaat 
Hüküm etimiz zamanında ittifakla reddedilmiş
tir. Bu müracaat ittifakla reddedildiğine göre 
bunun buraya tekrar uzun 'boylu getirilmesinin 
sebebini anlamak .mümkün 'olmamıştır. Üstelik 
meselâ bu şirket yerine başka bir şirket Türki
ye'ye aynı şartlarla müracaat etseydi kabul mü 
edecektik? Ben aynı kanaatte değilim. Yaban
cı sermaye kanunundan istifade etmek istiyeıı 
şirketlerin ismine bakılmaz, Türkiye'ye getire
ceği faydaya 'bakılır. Teklifin bu memlekete 
getireceği faydaya 'bakılır. 

Eğer teklifte bu memleketin menfaatlerine 
uygun şartlar varsa ve memleketimizin muta-
hassısları tarafından, memlekti'mizin 'idarecileri 
tarafından bu ka'bul ediliyorsa şjinketin isminin 
şu veya bu olması üzerinde durulmaz. Kanuna 
göre, nizama göre muamele görür. Yoksa şirke
tin ismine 'bakılmaz. Bu husustaki fikrim de 
bundan ibarettir. 

Ely (Eli) kanun t a samı seleflerimden biri
si tarafından natamam olarak hazırlatılmıştır. 
Ve kanun hazırlanmadan Ely'nin mukavelesi 
bitm'iş, buradan gönderilmiştir. Bakanlığa gel
diğim günden itibaren bakanlıkta maden ka
nunu mevzuundaki bütün hazırlıklar toplanmış 
ve bunların hepsi toplandıktan sonra yeni bir 
komisyon kurularak yeni bir kanunun hasır
lanması yoluna gidilmiştir. Bu kanun hazırla
nırken Ely'nin hazırladığı yarım tasandan da 
istifade edilecektir. Rapor Bakanlığımıza ve
rilmiştir, mütahassıslar tarafından tetkik edil
mektedir ve duranı bundan ibarettir. Henüz 
daha bakanlıktan çıkmıyan, bakanlıkta bile 
tasarı haline gelmiyen bir kanun tasarısı tekli
fimin Yüce Senato'da neden tenkid mevzuu ol
duğunun sebebini de anlamak mümkün değil
dir. 

Şimdi en (mühim mevzua geliyorum arka
daşlarım, belki sabırsızlanıyorlardı; petrol 
mevzuuna geliyorum. Arkadaşımın somlarına 
sıraıs'iyle cevap veriyorum; Muhterem arkadaş
larım, dünyada her mevzuun mütahassısı var
dır. Her 'mevzu ihtisaslaşmıştır. Bu ihtisaslaş
ma teknikte olduğu gibi, hukukta, eğitimde ve 
diğer sosyal meselelerde de vardır. Bir kanu
nun yabancı bir mütehassısa hazırlatılması da 
her zaman mümkündür ve faydalı olabilir. He-
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le hazırlanacak kanun beynelmilel mahiyette 
ise buna çok defa ihtiyaç da olabilir. Mesele 
kanunun şuna veya buna hazırlatılması değil, 
hazırlanan kanunların memleket menfaatlerine 
uygun olması ve eğer uygun değilse uydurul
mayıdır. üzerinde durulması icabeden mesele 
budur. Yoksa bu kanunu Ahmet hazırlamış, 
Mehmet hazırlamıştır sekilinde bıir kanun ten
kid mevzuu olmamalıdır. 

Hazırlanmış olan kanun tasarılarının mem
leket menfaatlerine uygun hale getirilmesi ken
di elemanlarımızın, kendi iktidarlarımızın eh
liyet ve dirayetine bağlıdır. Ve bu da bîr ehli
yet ve dirayet meselesidir. Hazırlanmış olan 
kanun gclddğıi zaman arkadaşımızın racvzuu-
bahsettiği madde nitekim kanundan çıkarılmış
tır. Domek ki o zaman hata görülmüş ve ka
nundan çıkarılmıştır. Kanundan çıkarılmış 
olan bir maddenin tenkidini yapmanın mâna
sını da affetsinler yine ben anlamış 'değilim. 
Bir yabancının hazırladığı kanun içerisindeki 
zararlı bir madde bulunup çıkarılarak kanun 
memleketin menfaatine uydurulmuştur. Bir ka
nun îçerisinde son derece zararlı olan bir mad
denin bulunması, o kanunun diğer maddeleri
nin muhakkak surette kötü olacağını icabettdr-
mez. Ve böyle bir mantığa da hiç kimse cevaz 
vermez. Ben ne böyle bir düşünceyi kabul ede
rim, ne de böyle bir mantığın doğruluğuna 
inanırım. Üstelik bu madde kanundan çıkarıl
mıştır. Eğer böyle bir mantıkla hareket edecek 
olursak Yüce Meclislere gelen ve birçok mad
deleri çıkarılan, birçok maddeleri değiştirilen 
hattâ birçok maddelerinin Anayasaya aykırılı
ğı s»abit olan kanunların cümlesinden şüphe et
mek icabeder ki, böyle bir görüş sureti katiye-
de yanlıştır. 

İkinci soranım cevabı şudur: Konu iktisadi 
kurula götürülmüştür. İktisadi kuralda bir ka
rara vanlmıştır. Gecikme muayyen meselelerin 
halli ve muayyen vesikaların teminî için ol
maktadır. Zarar mevzuubahis değildir. Zararı 
önleyici bütün tedbirler alınmıştır. 

Üçüncü sorunun cevabı; arkadaşımızın ra
kamları yanlıştır. Hesapları da yanlıştır. Ba
na bil' telefon etmek zahmetinde bulunsa veya
hut da bir ziyaret zahmetinde bulunsaydı bu 
rakamların doğrusunu kendilerine takdim 
ederdim. Yabancı şirketler on sene içinde mera, 
leketimize rafineriler için yatırmış olduklarî 



C. Senatosu B : 83 
miktar 43 milyon dolar değil, 104 milyon do
lardır. Ham petrol fiyatları hakkında c/c 35 
daha ucuz olduğu yolundaki iddiadan gidile
rek yapılan hesaplarla doğru neticeye varıla
maz. Muhterem arkadaşlarım, hu rakam üze
rinde bir nebze durmak ve bu rakama nazarı 
•dikkatinizi çekmek isterim. Bu mevzu Bakanlı
ğa geldiğim gündcniberi çalışma konularımdan 
»birisi olmuştur. Bana bugüne kadar verilmiş 
olan vesikalar içerisinde bir tek vesika vardır. 
Burada hem petrol fiyatları hakikaten Orta 
Doğu petrolleri afişe fiyatlarından % 30-35 
nisbetinde daıha ucuzdur. Bu fiyat da şudur ar
kadaşlarım; Rusya ile italyanlar arasında bir 
petrol anlaşması, petrol malzeme anlaşması ya
pılmıştır. Bu anlaşmaya göre Ruslar italyan
lara ham petrol vereceklerdir. İtalyanlar da 
Ruslara malzeme vereceklerdir. Tabiî böyle bir 
anlaşmada petrole ve malzemeye fiyat takdir 
etmek icabetmiştir. Rusların petrole takdir et
tikleri fiyat Orta - Doğu fiyatlarından bu nis
pette daha düşüktür. Rus fiyatlarının ve Rus 
pazarlarının dünya pazarlariyle ve milletler
arasındaki alış verişlerle ne derece kıstas ola
bileceğini ve bunlara ne derece güvenileibilece-
ğrnl Yüksek Senato'nun nazarı dikkat ve tak
dirlerine arz ederim. Bunun dışında bu mesele
nin halli için, 'biraz evvel de arz ettiğim gibi, 
çalışmalar yapılmaktadır, kısa zamanda ıbu ne
ticeyi, hu meseleyi memleketin lehine olarak 
halledeceğimize emimiz. Bu mevzuda daha faz
la da konuşmak istemiyorum. Yeni kurulacak 
rafineriler hakkında tetkikler yapılım aktadır. 
Bu da memleketin menfaatleri ve haklan ko
runacak şekilde halledilecektir. Bundan hiçibir 
arkadaşımın şüphesi olmamalıdır. 

Dördüncü soru kanunun tatbikatıyla alâka
lıdır. Kanunun tatbikatında hakikaten bâzı 
eksiklikler olmuştur ama bu eksiklikler hiçbir 
şekilde kasıtlı olmamış, imkânsızlıklardan ile
ri gelmiştir. Bunlar süratle düzeltileceik ve ka
nun en küçük teferruatına kadar ve hiçjbir is
tisna kabul etmeden tatbik edilecektir. Arka
daşlarım bundan da emin olabilirler. Beşinci 
sorunun cevabı; petrol dairesindeki insanlar 
da, arkadaşlarım emin olsunlar, en az bizler 
kadar vatanperverdirler. Ellerindeki kanun
ları tatbik etmektedirler. 

Tatbikatları millî menfaatlere aykırı değil
dir ve olamaz. Devletin kanunları vardır, Dev-
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letin plânları vardır, eğer bu hususta tatbika
tın millî menfaatlere aykırı olduğunu iddia 
eden arkadaşlarım ibana vesika getirirlerse en 
şiddetli şekilde tatbik edilecek ve alâkalılar 
kanunun pençesine verilecektir. Bu «husustan 
da arkadaşlarımın şüphesi olmamalıdır. Hesap 
uzmanları raporundan henüz ıhaıberim olmadı. 
Bunu alıp tetkik edip gereğini yapacağum. Bu 
hususu da arkadaşım haüber verdiği için teşek
kür ederim. Bu beşinci sorunun bininci parag
rafındaki hususta tetkik edilmektedir. Netice
ye göre hareket edilecektir. Bu tetkikin neti
cesi alınmadan arkadaşımızın vardığı neticeye 
varmak mümkün değildir. Altıncı sorunun ce
vabı; kamu iktisadi teşebbüsleri komisyonun
da yapılan konuşma, komisyona verilen yanlış 
malûmatı tashih içıin 'olmuştur. Hakikatlerin 
Yüce Meclise yanlış aksettirilmesini önlemek 
için olmuştur. Emrimde bulunan arkadaşların 
komisyon huzurunda müşkül duruma düşürmek 
veyahut da onların aleyhine konuşmak Meh
met Turgut'un Devlet anlayışiyle, hizmet anla
yışiyle, vatanperverlik anlayışiyle kabili telif 
değildir. Bu hususta arkadaşım emin olurlar, 
beraber çalıştığımız arkadaşlar da Bakanlığa 
ilk geldiğim gündenberi hâdiselerin üzerine 
korkmadan yürümelerini, memleket kalkın
masında daha rahat çalışmalarını, kendilerine 
gelecek her türlü fenalığa evvelâ ben göğüs ge-
receğıllnıi arkadaşlarıma Söylem'işimdir. Buna da 
bütün Bakanlık caiması şahittir ve bunu hare
ketlerimle de ibugüne kadar ispat etmişimdir. 
Bundan sonra da ispat etmeye hazırım. Petrol 
'kanununun değiştirilmesi veya devlc'tleştiril-
mesi mevzuu üzerinde de durmak isterim. Hü
kümetin programı herkesçe bilinmektedir, koa
lisyon protokolü herkesçe bilinmektedir. Bu
nun dışında bir fikre sahip değiliz. Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının sekizden fazla 
arama ruhsatı alma imkânları tbilziaı kanaati
mize göre vardır. Eğer gaye üzüm yemefee 
üzüm 3^omek mümkündür. Eğer gaye bekçi 
dövmekse bekçi dövmeye müsaade etmiyeec-
ğiz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hak
kındaki arkadaşımın konuşmalarına ve kana
atlerine sadece hürmet ederim ve bu mevzuda 
burada münakaşaya girmek istemem. Bakan
lıkların ve umum müdürlüklerin kanunları var
dır. Bakanların kanunlarda gösterilmiş salâhi-
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yet ve 'mesuliyetleri vardır. Bu 'hususta doğru 
'bildiğimiz yolda yürüyeceğiz. Kanunların bize 
verdiği hak ve salâhiyetleri kullanacağız. Ada
let Partisi hakanlarım seçerken hiç kimseye 
danışmaya ihtiyacı yoktur. Tasarruflarını iz 
kanunlara aykırı olursa, salâhiyetlerimizi kö
tüye 'kullanırsak hu memleketin kanunları var
dır, bu memleketini Yüce Parlâmentosu vardır, 
•insanın yakasından yapışır ve insanı .kanunla
rın pençesine teslim ederler. Kanunları biliyo
ruz, salâhiyetlerimizi müdrikiz, kimsenin terti
bine de aldırmıyaeağız. Sözlerindn sonunda ar
kadaşımın konuşmasının son cümlesine bütün 
'kalbimle yüzde yüz iştirak ettiğimi arz etmek 
isterim. 

Lvet arkadaşımı ve evet muhtereni arkadaş
larım, emin olunuz gerçekte bâzı nıünaısetbetler 
bozulacaktır. Ama hu bozulan münasebetler 
sadece kişisel, zünırevi çıkar münasebetleri 
olanlar olacaktır. Bu fikirde arkadaşımla yüz
de yüz beraberiz, ittifak ediyoruz. Mğer bu 
memlekette Devlet parasiyle Devlet içinde Dev
let olmak is'tiy enler varsa, eğer bu memlekette 
Devlet parasını çiftlik işletir gibi işletmek isti-
yenler varsa vesikalar ortaya çıkacak, rakam
lar ortaya çıkacak, deliller ortaya, çıkacak, ve 
herkes hesabını verecektir. Eminim ki, Suphi 
Gürsoytrak .arkadaşım bu vesikalar, bu rakam
lar, bu deliller ortaya çıktığı zaman Mehmet 
Turgut'un yanında ve onun arkasında olacak
tır. Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı sualler var. 
Buyurun Sayın Tigrel. 

triıSAN HAMİT TÎGREL (Diyarbakır) — 
Petrol, mevzuu uzun zamandan beri efkârı umu-
miyeyi işıgal eden bir mevzudur. Bu hususta. 
lâzıragelen izahatı lütuf buyurdunuz. Ancak vu
zuha kavuşmak için sarahaten ifade edilmesini 
istediğim iki sual var. Biri şu. Belki temas etti
niz fakat ben idrak edemedim. Petrol Kanunu
nun lüzumuna, kaani olduğunuzu beyan buyur
dunuz. Güzel. Ancak, Petrol Kanununun tedvini 
ile bugün arasında on seneden fazla .bir zaman i 
geçmiş bulunmaktadır. Şartlar tamamiyle değiş- I 
mistir. Acaba Petrol Kanununun yeniden gözden : 
geçirilip memleket menfaatlerine .muvazi olacak . 
bir istikamette tadili lüzumuna kaani misiniz, de
ğil misiniz? Bu hususta vâki olacak beyanatını
zın gerek şimdiye kadar olan beyanat, gerek bu 
suale lütfedilecek cevap şallısınız adına mıdır, 
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yoksa Hükümeti de ikam ediyor mu?.. Bu hu
susların cevaplandırılmasını rica ederim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Etendim, 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti, koalisyon esas
larını bir protokolde tesbit etmiştir. Koalisyon 
protokolünde buna .ait hiçbir madde yoktur. 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti programım Yü
ce Heyetinize arz etmiştir. Dördüncü Koalisyon 
Hükümetinin Yüce Heyetinize arz ettiği Hükü
met programında buna ait bir şey yoktur. Benim 
şahsi 'kanaatim soruluyorsa, müsaade etsinler bu 
şahsi kanaatim bana kalsın. (Soldan nasıl olu*' 
sesleri) 

BAŞKAN -•-- töfendim, söz alın, ondan sonra 
konuşun. Sırada arkadaşlar var, Sayın Karaveli-
oğlu. 

MKÎTMKT TURGUT (Devamla) - • Şimdi 
•ınuhterom arkadaşlarım, heyecanlanmak için. hiç
bir sebep yok. Eğer arkadaşım bu vereceği ce
vap kendi adına mıdır. Hükümet adına mıdır. 
diye tasrih .etmeseydi cevabımı başka türlü, ve
rirdim. Bu bakımdan Hükümet hakkındaki mü
talâam budur. Benim şahsi kanaatim de müsaa
de buyursunlar, bana. kalsın. Eğer tasrih etme
seydi cevabımı başka türlü verirdim. 

BAŞKAN - - Sayın Karavelioğlu. 
KAMİL KARAVELtOÖLU (Tabiî Üye) — 

Sayın Başkan, birinci sualim: Maden Kanunu 
mevzuunu kürsüye .getirmemizi Sayın Bakan ya
dırgadılar. Halbuki Bakanlığının. 15 nci günün
de natamam bir mevzuda 15 gün içinde Madem 
Kanununu Meclise sevk edeceğim diye defalarca 
beyanda bulundular. Acaba Mevzuun tamam ol
madığını o zaman bilmiyorlar mıydı? Yoksa kon-
sersiyumdan bir telkin almışlar, bunun icabına 
uymak lüzumunu mu duymuşlardı? 

BAŞKAN — Efendim, arzu ederseniz Sayın 
Bakan sorularınıza teker teker cevap versinler. 
Bu sorunuza cevap versinler, ondan sonra İkinci 
sorunuza., cevap versinler. Buyurun Sayın Ba
kan. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim, Bakanlığa geldiğim zaman 15 gün içinde 
Maden Kanununun Meclise sevk edilmesi mev
zuunda her hangi bir beyanatta bulunmadım. 
Yapılan bıvvanat şudur; Maden Kanunu hakkın
da mevcut, tasarıları tetkik etmek ve bunları bir 
kanunda birleştirmek için bir komisyon kurul
muştur. Bu komisyon 15 Nisana kadar çalışına 
larını bitirecek, çalışmalar bitirildikten sonra 
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verilecek rapora göre muamele görecektir. Kısa 
zamanda kanunun Meclise sevk edileceğini zan-
nediyorumdan ibarettir. Bu hususta hiçbir kim
senin, hiçbir telkini olmamıştır ve olmaz. 

BAŞKAN — 2 nci soru. 
KÂMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî Üye) — 

Beyefendinin beyanına iştirak edemiyeeeğimi ifa
de ederim. 

2 nci sorum; Devlet Plânlama Teşkilâtının 
S Türk mütehassısı tarafından hazırlanmış ra
por, Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu 
raporu, Vatsen raporu, kendilerince bu isim ta
nınır; bütün bu raporlarda dünya rekabet fiyat
ları ile afişe fiyatlar arasındaki farkın % 35 ol
duğu veya bu civarda olduğu telkin cdilmelkte-
dir. Ve referans olarak Rus petrol piyasası 've
ya fiyatları mevzuubahsolmamaktadır. Acaba Sa
yın Bakan bu raporlardan malûmatlar mıdırlar, 
değil midirler? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — tifendiın. 
Maliye Bakanlığı uzmanlarının raporundan ha
berdar olmadığımı biraz evvel arz ettim. Diğer 
raporları biliyorum. O raporlardaki bir tavsiye
den ibarettir. Ben bu mevzuda kati deliller pe
şindeyim ve kati vesikaları bulduğum zaman bu 
meseleyi halledeceğim. 

KAMİL KARAVELÎOĞLU (Tabiî üye) — 
Bu beyana da iştirak etmediğimi ilâve etmek zo
rundayım. Bize intikal eden Devlet raporlarının 
ilk plânda kendilerine intikal etmesi lâzımdır. 

üçüncü sualim; yabancı petrol şirketlerinin 
döviz transferleri hangi kurdan tatbik edil
mektedir? 282 kuruşluk eski kurdan mı, 900 kü
sur kuruşluk yeni kurdan mı? Tetkik etmemiş
lerse cevabını daha sonra verebilirler. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu mev
zu tetkik edilerek kendilerine yazılı cevap bil
dirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Karaman. 
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) ---'Efen

dim, Petrol Kanununun 53 ncü maddesinin ikin
ci fıkrası sarih olarak bütün şirketlere bir böl
gede 8 arama ruhsatından daha fazla ruhsat ve-
riltmediğini ifade etmektedir. Buna göre Türk 
Petrolleri Anonim Ortaklığı millî bir müessese 
olarak Siirt, bölgesinde 8 arama yapabilir, daha 
fazla yapamaz. Yani üzümü yiyemez. Buna mu-
ıkaıbil o bölgede diğer petrol şirketleri ve onların 
yurt dışında kurdurmuş oldukları hayali şirket
leri vasîtasçiyle 32 arama ruhsatı vardır. Benim 
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kanaatime göre Petrol. Kanununun 53 ncü mad
desinin ikinci fıkrası Devletin kanun yoliylo 
kendi petrol arama hakkını kısıtlamıştır ve bu 
haik millî hâkimiyet ilkesine aykırıdır. Sayın Ba
kan bu kanaate iştirak ediyorlar mı? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu ka
naat meselesidir. Kanaate hürmet ederim, işti
rak etmem. Ben o kanaatteyim ki, Türkiye Pet
rolleri yeniden ruhsat almak imkânına sahiptir. 
Üzüm yeme!?: imkânı vardır, bu üzümün yene
ceğini arkadaşım yakında görecektir. 

BAŞKAN — Buyurun 2 nci sorunuzu efen
dim. 

SUPHİ KARAMAN (Taibiî Üye) — Yaiban-
cı şirketler petrol çıkardıkları bütün memleket
lerde asgari olarak % 50, İran'da bu nisbet 
% 75 olarak, hâkimiyet hakkı nisibeti olarak o 
Devlete kâr vermektedir. Bizim Petrol, Kanu
numuz en çok; sınır olarak, yüzde 50 kabul 
etmiştir, Devlet payını. Halbuki tatbikat bunun 
yüzde 35 civarında olduğunu göstermektedir. 
Günkü yüzde 27,5 nisbetinde büyük ölçüde bir 
haksız ket m etme payı vardır. Buna istinaden 
Türkiye'de çıkarılan 1 milyon ton petrolün 
19 milyon dolarının Türk topraklarından trans
feri yapılmaktadır. Halbuki bugünkü fiyatlarla 
bir milyon ton benzin 18,5 milyon dolara alına
bilir. Rekabet fiyatları ile de 14 milyon dolara 
alınabilir. Demekki, kendi topraklarımızda, ken
di kaynaklarımızı kullandığımız halde 19 mil
yon dolar transfer ediyoruz, zarara uğruyorüz. 
Hiç menabiimizi çalıştırmasak aynı miktar pet
rolü 18,5 milyon dolara veya 14 milyon dolara 
almak mümkün. Biz memleketimizin her şeyini 
bir müdebbir tüccar gibi düşünmemize rağmen, 
bu durumu sayın Bakan benimsemiyorlar mı? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bendim, 
ben konuşmamda arz ettim. Söyledikleri rakam 
tatbikatla alâkalıdır. Tatbikatta! eksiklikler var
dır, dedim. Bu tatbikat eksikliklerini tamamla
mak için tedbirler alınmıştır, alınmaktadır. 
Ve kanun harfi lıaırfine tatbik edilecektir. 

Fiyat meselesine gelince; biraz evvel arz ettim. 
Bugün bu ölçülerle yapılan bir fiyat esasına gö
re, varılacak neticelerin doğru olmak ihtimali 
azdır. Fiyat meselesini kökünden hallettiğimiz 
zaınaın bu hususu münakaşa edebiliriz. 

BAŞKAN — Sayın Durul'un bir suali var
dır. Milletvekili ve senatörlerce hazırlanmış 
olan ve basında da baihis konusu edilen yeni Pet-
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rol kanunu teklifiyle, Bütçe Komisyonunda bu
lunan Petrol Dairesine ait kanun tasarıları hak
kında Sayın Bakanın düşünce ve görüşleri nedir? 
Diyorlar. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Yeni 
Petrol kanun teklifi veren Sayın Reşit Ülker'
den rica ettim bir hafta evvel, henüz dün al
dım, tetkik etmek imkânını bulamadım, tet
kik ettiğim zaman kanaatimi bildireceğim. 

Petrol Ofisinin Bütçe Komisyonunda bulu
nan Petrol Ofisi Kanunu hakkında Hükümet 
programında bir paragraf vardır ve ona ilâve 
edecek bir husus görmüyorum. 

BAŞKAN — Birinci husus hakkında malû
mat vereceksiniz şu hadde. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evvelâ 
Sayın Bakanla, aynı kanaatte olmadığımı söyle
rim. 

İkincisi; yabancı şirketler, bu sorumu ce
vaplandırmasını istirham edeceğim. Yabancı 
şirketler üç milyar lira yatırım yapmış, buyur
dunuz. Elimizdeki rakamlara göre MTA ve 
Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı .459 milyon 
lira yatırım yapmış, sonuç. Bu üç milyar, yani 
bizdekinden aşağı - yukarı yedi kat fazla yatı
lım yapanların bulduğu petrol, bizimkilerin 
bulduğundan 1/3 nisbetinde az. Kanun çıktığı 
zaman bizim teknisyenlerimizin gücü yetmez, 
sermayemiz yetmez, onun, için yabancılar bizim 
topraklarımızın altından petrolü çıkarsın fel
sefesine dayanıyor. Şimdi verilen rakama göre 
yedi kat fazla, üç misli az, 21 misli daha mas
raflı bir işje giren bu petrol şirketleri çok mu 
akılsız, beceriksiz? Yani kanunun gerekçesi if
lâs etmiştir. Evvelâ bu sorumun cevabını istir
ham ediyorum. Eğer buna hemen cevap vere
cekteniz, öbür sorumu sonra sorayım. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Müsaa
de edin, buna cevap vereyim. 

Kanunun gerekçesi iflâs etmemiştir. Türkiye 
Petrolleri petrol aramaya bir noktada başla
mıştır. Yabancı firmalar başka noktada başla
mıştır. Bunu İstanbul'a giden iki yolcunun 
birinin Bolu'dan hareket etmesine, diğerinin 
de Ankara'dan hareket etmesine benzetebiliriz. 
Yabancı şirketler deli olmadıklarını, üç milyar 
lira civarında para yatırmaları ile ispat et
mişlerdir. Deli olmadığı bugünkü petrol istih
salinin Türkiye Petrollerinin istihsaline yaklaş
mış olmasiyle meydandadır. Bugün yabancı 

12 . 5 . 1965 O : 2 
şirketlerin toplam günlük istihsalleri Türk-
kiye Petrollerinin toplam günlük istihsaline 
ortalama olarak yaklaşmaktadır. Bu da deli 
olmadıklarını gösterir, bu bir. 

İkincisi; petrol arama mevzuunda böyle 
bir kıstaslama, böyle bir kıyaslama yapıla
maz. Petrol aramanın muayyen bir kanunu 
vardır. Bu kanuna göre, bana petrolcü ar
kadaşlarımın verdiği malûmat budur. 100 ku
yudan 11 inde petrol bulunur. Bu İİ in de 3 
tanesi iyi petroldür, verimli kuyudur. Yani 
% 3 nisbetinde arama yapılmaktadır. Türki
ye Petrolleri aramaya, petrol bulunan, MTA 
zamanında bulunan bir bölgeden başlamıştır 
ve bölgenin dışında da henüz maalesef, üzüle
rek ifade etmek isterim ki, o bölgenin dışın
da da Türkiye Petrolleri, henüz petrol bula
mamıştır. O itibarla böyle bir kıyaslama yap
mak doğru değildir. 

BAKİ GÜZEY (Bursa) — Usul ve gizlilik 
hakkında. S-oru ile de alâkalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim, soru ce
vaplandırılsın da ondan sonra efendim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen

dim, burada söylenenler umumiyetle literatür
de vardır. O bakımdan gizli olabilecek hu
susları ben söylemiyorum. 

Şimdi efendim, yine yaptığım tetkike göre 
bütün Orta - Doğuda petrol bulunan gölge
ler birer birer tetkik edilmiştir. Petrolün. 
aranmasına başlanan yıllar, büyük nisbette 
bulunduğu yıllar 8 - 15 yıl arasında değiş
mektedir. Yani Türkiye'de büyük nisbette pet
rol aramaya 1954 yılında başlandığına göre 
petrol bulma yıllarının içinde bulunmaktayız. 
Bu hususu da muhterem arkadaşıma arz etmek 
isterim. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Bir so

rum daha var, aynı soru. 
BAŞKAN — Aynı soru değil, lütfen başka 

soru olsun. Soru içinde soru. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Efendim, bun

lar gizlilik arz eder. 
BAŞKAN — Efendim, soru müessesesi bit

sin ondan sonra. Kesilmez ortada. 
BAKİ GÜZEY (Bursa) — Müsaade etme

yin Sayın Başkan, Türkiye Petrollerinin re-
zerveleri burada açıklanmasın. 
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Bizim verdiğimiz grup rakamlarına doğru de
ğildir dediniz. Doğrularını lütfeder misiniz! 
Bir tanesini söylediniz, karşılık paralar dâhil 
edilmeden söylenmiştir, dediniz. Bizim rakam
lara karşılık paralar dâhil değildir. Siz şimdi 
rakamlar yanlış dediniz, doğrularını lütfeder 
misiniz? Biz de bu sahada aydınlanalım. 
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BAŞKAN — Soru müessesesi ortada kesile

mez. Efendim, sayın üyeler bunu müdriktir. 
Sayın Bakan da pek tabiî olarak... Söylemeye 
lüzum yok. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Evvelâ 
şunu arz edeyim, burada söylediklerimiz ta
mamen açıklanmış, gizliliği kalmamış lâflardır. 
Hükümet de bunu takdir eder, ben de biraz 
takdir ederim. 

Şimdi buyurduğunuz şekilde tahmini yer
den başladıkları lâftır. Bizim arama yaptığımız 
yerin hemen yanında bu petrol şirketlerinin 
arama imkânı olduğuna göre, arayabilirler. 
Fakat sonuç 1963 yılı sonuna kadar, hepi
niz bilirsiniz, buldukları devede kulaktır. 
Benim arz etmek istediğim husus, tüm üretimi 
kendileri almaktadır. Bizimkilerin bulduğunun 
üçte bir olduğunu gazeteler yazıyor. Bu üreti
mi, demek ki, kendileri kabul etmiyor. Bu 
gerekçenin iflâs ettiğini ben kabul ederek de
vam ediyorum. Kanunda tüketim payı, sizin 
beyanınıza göre iyidir. Bizim petrolleri tetkik 
edersek, tüketim payı olarak biz de %7,5 arı
yoruz. Bu güzel bir lâf. Fakat kanun var
dır. Bunu anlamıyorum. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Kanun 
yürürlüktedir. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Biz yürür
lükte olmadığını söylemiyoruz. Değişiklik ko
nusunda ifade ettiniz... 

BAŞKAN — ifadeler değil, soru müesse
sesini lütfen çalıştıralım. Aydınlanmak istedi
ğiniz noktayı sual şeklinde tevcih edin. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Ba
kan buyurdular ki, bu soruları solcular ileri 
atıyor, gazetelerde falan... 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bunu 
şiddetle ve nefretle reddederim. Arkadaşım 
burada sormuyor... Bu dışarda dedikodu şek
linde yapılmış. Mehmet Turgut, kendisine 
karşı fikirde olan insanların, en az kendisi 
kadar vatansever olduğuna inanan bir insan
dır. Bundan arkadaşlarımın emin olması lâ
zımdır. Mehmet Turgut kendi fikrine karşı 
olanları hiçbir şekilde ve hiçbir şeyle itham 
etmez. Buna ne ahlâkı, ne seciyesi, ne de va
tanperverliği müsaade etmez. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Teşekkür 
ederim. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim size yazılı olarak ver
sinler. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Lütfe
dersiniz. Bir şey daha sormak istiyorum, son 
olarak. Çok sevdiğinizi söylediğiniz Boraks 
Şirketinin bugünkü durumu nedir ? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Boraks 
Şirketini beğendiğimi ifade etmedim. Ben sa
dece meselenin prensibi üzerinde durdum. Bo
raks Şirketi kötü olabilir. Boraks Şirketi bu
güne kadar kötü çalışabilir. Ama Boraks Şir
keti benim ölçülerime göre, bu memleketin mü
tehassıslarının ölçülerine göre yeni bir teklifle 
gelirse ve bu memleketin teknik elemanları, bu 
memleketin mütehassıs elemanları bu yeni 
teklifin memleketin menfaatine olduğuna karar 
verirlerse Boraks Şirketine istediği müsaadeyi 
vermekten çekinmem. Hürmetle arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine soru. 
RtFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Sayın Koçaş soru. 
SADİ KOÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Efendim birinci sorumu Sayın Yıldız sordu
lar tekrar etmeme lüzum kalmadı. Sayın Ba
kanın verdikleri cevaplar beni tatmin etmedi. 
Vaktinizi almamak için bilâhara kendilerini ra
hatsız ederim. 

İkinci sorum, gerek Sayın Bakan kendi be
yanları içine gerek bir arkadaşımızın sorusuna 
cevap verirlerken Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının 8 den fazla arama sahasında çalış
masının mümkün olduğunu buyurdular. Belki 
bilmediğimizden anbyamadım, acaba bugünkü 
mevzuat dâhilinde mümkün müdür de biz bilmi
yoruz, acaba mevzuatta değişiklik yapıldıktan 
sonra mı mümkündür? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Arka-
daşım bir mevzuu için teşrif edeceklerine göre 
kendilerine orada bu hususun nasıl olacağını an-
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Utabilirim. (Senato da bilsin, burada söyleyin, I 
sesleri) Bunu burada söylemekte mahzur vat: 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, birçok bakanları
mız yazılı olarak cevap vermek imkânına sahip
ler. Sayın Turgut daha ileri -giderek şahsan 
kendilerine söyliyeceğim diyor. 

SADİ KOGAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
—Tefekkür ederim. Son olarak, bir sorum de

ğil, bir ricam var : Petrol mevzuunda pek çok 
şeyler söyleniyor. Kaynaklarımız daha çok 
aransın falan şeklinde... Aldığımız haberler 
birbirini tutmuyor. 10 kadar arkadaş petrol 
bölgesine gadip çalışmaları yerinde görmek isti
yoruz. Belki başka arkadaşlar da katılmak isti- I 
yebilir. Acaba yetkililer bize bu hususta yar
dımcı olup kolaylık gösterebilirler mi? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen. 
dini bu mevzu Millet Meclisine iki milletvekili 
arkadaşımız tarafından aydınlatılması--bir tak
riri*1 getirilmiştir. Rvvelâ bu hususun aydınla
tılması temin edildikten sonra arkadaşlarımı 
oraya götürüp gezdirmeyi, ve oradaki durumu 
göstermeyi bir vazife telakki ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Demirdağ, soru buyu- I 
run. 

YUSUF DEMİRDAĞ (Trabzon)' — Efen
dim Türkiye Petrolleri Umum Müdürünün kaç 
yerde görevi vardır? Ve bu görevlerden ayda 
ne miktar ödenek almaktadır1? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Arka
daşım af buyursun, bu hususu yazılı olarak ken
disine cevaplandıracağım. 

BAŞKAN — Sayın Orhon. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Shell 

ortaklığına ne zaman ruhsat verilmiştir? Yazılı 
olarak da cevap verebilirler. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Sehell 
kuyusunun dâhil olduğu bölgenin ruhsatı hatı
rımda kaldığına göre, 1959 senesinde bir yaban
cı şirkete verilmiştir. Bu 1962 senesinde o yaban
cı şirket tarafından Mobil'e devredilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Gün doğan. 
"FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Bakan Grupum adına yaptığım konuşmalarda 
1964 tarihinde çıkarılan Petrol Kanununun bu
gün memleketimizde yabancı şirketler tarafın
dan petrol üretimi işine kârları ve menfaatleri
nin elvermemesi dolayısiyle el ..atmayacakları. | 
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suretindeki sözüme yanlıştır buyurdular. Bu 
noktadan hareket ederek soruyorum; Benim 
grup adına yaptığım konuşmada yabancı petrol 
şirketlerinin bugün Türkiye'de lüzumu kadar 
petrol istihsal etmiyecekleri şeklindeki kanun 
veya iddiam şuna dayanıyordu; acaba mesnedi 
doğru mudur? : 1946 yılından beri dünya petrol 
üretimi arttığı gibi tüketimi de artmıştır. Bir 
bucuk milyar ton civarındadır. Dünya petrol 
sorunu 

BAŞKAN — - İzah (itmeyin, soru halinde so
run Saym Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Soru
mu sormak istiyorum, benim kabiliyetim bu ka
dar. 

BAŞKAN — Estağfurullah, rica ederim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Dünya 

petrol sorunu, dünyada yeniden bol miktarda 
petrol üretimine değil, tüketiminde toplanmış-
ttr. Bu itibarladır ki, bizde petrol ariyan ve 
dünya petrol tröstüne bağlı şirketler ellerinde 
muazzam miktarda petrol rezervi bulunduğu 
halde bugün Türkiye'yi ve başka yerleri bu re
zervlerden ve bu imkânlardan mahrum etmiş
lerdir: Yeni petrol tüketimine gidilebilir mi, 
gidilemez mi? Ve bugün dünyada petrol üreti
mi yekûnu ihtiyacın katbekat üstündedir. Bi
naenaleyh ekonomik bakımdan ve mantıkan yeni 
üretim yapılabilir mi, yapılamaz mı? Ve fa
raza benim ve Sayın Bakanın böyle bir imkânı 
olsa bunu yapar mısınız, yapmaz mısınız? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
arkadaşımın evvelâ, kanaatlerini tashih etmek 
isterim. Türkiye'deki şirketlerin hepsi tevzi şir
keti değildir, ve tevzi yapmazlar. Meselâ Caltex 
Şirketi ne arama yapar, ne tevzi yapar. Sadece 
rafineriye para yatırmıştır ve Türklerle müş
terek bir tesis kurmuştur, bunun gelirlerini alır. 
Tevzi meselesine gelince; tevzi, petrol tevzii 
mevzuu bütün dünyada zararına işliyen bir 
sistemdir. Ve tevziden petrol şirketleri umu
miyetle zarar ederler. Şirketlerin Türkiye'de 
petrol üretimi yapıp yapmaması meselesine ge
lince ; Petrol Kanunu şirketlerin Türkiye'eh1 

üretim yapmasını âmir kılacak hükümleri taşı
maktadır. Esasen pazar meselesidir bu. Şir
ketler Türkiye'de üretim yapacaklardır, yap
maktadırlar,-.. daha bir hafta .evvel.. Trakya'da 
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yeni bir sondaj kuyusuna başladılar. Bu da, 
gösteriyor ki, şirketler Türkiye'yi bırakıp git
meye niyetli değildirler ve Türkiye'de hem pet
rolü bulacaklar, hem üretecekler, hem de sata
caklardır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Tür
kiye'de petrol ariyan şirketler dünya petrol 
tröstüne bağlı teşekküller midir? Ve ellerinde
ki para ve teçhizat imkânı eğer şayet Türkiye'
de petrol üretiminde kâr ve menfaatleri olma
saydı 10 sene zarfında Türkiye'nin ihtiyacı olan 
beş milyon ton civarındaki petrol üretimine ka-
adir olabilirler miydi olamazlar mıydı? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu su
runun cevabını daha evvel de arz ettim. Şirket
ler 100 kuyu açacaklar; bunun yüzünde de pet
rol bulamadım diye bir iddia olamaz. Bu bir 
şans ve kumar meselesidir. En büyük kumar da 
petrol aramadır, bu bir. 

İkincisi, arkadaşım Cumhuriyet Halk Par
tisine mensuptur. Arkadaşımızın partisi o,5 se
nedir iktidardadır. Mevcut Petrol Kanununu 
on çok tenkid eden arkadaşımın partisidir. Eğer 
8,5 senelik iktidarları zamanında bu mesele
leri halletmek için bâzı adımlar atsalardı bugün 
bize imkân vermiş olurlardı ve bizim belki de 
daha ileri bir noktadan başlamamızı mümkün 
kılarlardı. (Adalet Partisi sıralarından bravo 
sesleri, alkışlar) 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Bir 
sual daha sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Yani yeni bir sual sormak is
tiyorsunuz, buyurun. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Ben
deniz bu kürsülerde Bakan olarak konuşan kişi
ler (Sağdan, zat, sesleri) particilik ve parti
zanlık zihniyetinin dışına çıkarak konuşacakla
rını umarak suallerimi soruyorum. (Sağdan 
gürültüler) 

BAŞKAN — - Efendim, lütfen sükûneti mu
hafaza edelim. (Sağdan gürültüler) 

Efendim sükûnetinizi muhafaza etmenizi ri
ca ediyorum. 

(Soru mu soruyor': sesleri") 
RIZA ISITAN (Samsun) — Bakan parti 

kongresinde mi konuşuyor? 
BAŞKAN —.Efendim müsaade edin Sayın 

Isıtan. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Sayın 

Bakan yabancı şirketlerin Türkiye'de petrol 
aramak için, hatırımda kalmadı, sn kadar mik
tar yatırım yaptıklarını söyledi. 

BAŞKAN — 3 milyar. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 8 mil
yar, evet kâffesi toprak altından ham petrol is
tihsaline matuftur. Halbuki bu yatırımların 
en az yarısı kadarı tasfiyehaneler kurmak için
dir. Ve dışardan getirdikleri kendi petrollerini 
tasfiye içindir. Böyle midir, değil midir? 

MEHMET TURGUT . (Devamla )— Şimdi 
evvelâ şunu arz edeyim. Bakan burada parti
cilik yapmıyor. Yapılan partizanlığı önlemek 
istiyor. Bunu hatırlatmak isterim. Beni yakî-
nen tanıyanlar beni makamımda ziyaret eden 
(VII. P. li arkadaşlarım, benim partizanlık ya
pıp yapmry'aeağnm gayet iyi bilirler. Anca!-: 
buradaki sorular muayyen hedefe matuf oldu
ğu için yapılmak istenen partizanlığa' mâni ol
mak istiyorum. 

Gelelim sorunun cevabına : Sayın Suphi 
Gürsoytrak'a verdiğini bir veya ikinci cevapta 
arz ettim. Yapılan yatırımların 120milyon do
ları petrol aramasmadır. 104 milyon doları ra
fineri, içindir ve bir milyar lira civarında olanı 
da tevzi içindir. 7 veya, 7,5 milyar diye bir tek 
kelime söylemedim. Böyle bir şey yoktur. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine... 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) - - Mil

lî Birlik ve O. H. P. si Hükümeti zamanında pet
rol politikası birbirini tutmamaktadır. Söylc-
ki : 

3 . 1 2 . 1960 tarih ve 116 sayılı Kanun ile : 
27.10 Kroking vuku bulmadan t.akattüm eden 

kısım % 80 den az alanlar : 
Bir ton... 27 lira 50 Kr. 80 gün sonra : 
2 . 1 . 1961 tarih ve 197 sayılı Kanun 

27.10 Kroking vukubulmadaıı takattüm eden kı
sım :. Bir ton... 87 lira 50 Kr. 7 gün sonra ya
ni. 

9 . 1 . 1961 tarihinde : 5/726 sayılı Kararna
me ile bir tonda 30 lira muafiyet tanınmış. Şim
di geliyoruz, Cumhuriyet Halk Partisi devrin
deki.... 

BAŞKAN— Soru sorun Beyefendi, rica ede
rim soru sorun. " . . . . . . . . . . . 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —17.8.1962 

tarih 6/823 sayılı Kararname ile bir tonda 30 li
ra. 7 . 9 . 1963 tarih ve 6893 sayılı Kararname 
ile 87,50 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine bir dakika 
müsaade edin. Bu kadar tarihli, bu kadar ra
kamı Sayın Bakanın kafasında tutmasına imkân 
yok. Lütfen bunu yazılı olarak verin. Sayın 
Bakan da yazılı olarak eevap versinler. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Bu 
müdet Beş Yıllık Plâna uygun değildir. Uygun 
olmadığına göre Hükümetin tutumu nedir? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu mev
zuu tetkik edeceğim, arkadaşıma yazılı olarak 
vereceğim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan, yaptığı açıklamada; Hükümetin prog
ramında ve partilerarası protokolda gerek Petrol 
Kanunu ve gerekse Maden Kanununda .her hangi 
kayıt olmadığı için, şimdi müzakere ettiğimiz 
ve bütün memleketin, şurada bulunmasiyle ilgi
sine şah'idolduğumuz ve ehliyeti sabit olan ko
nular hakkında yeteri kadar hazırlıklı olmadı
ğı ve îburada izah edebileceği şeyler yazılı ol
madığı için meseleyi iyi izah edememiştir. Yani 
demek isterim ki, eğer Hükümet programında 
yazılı olan konularda işaret buyurulan sakat nok
taları iyi inceliyerek ve memleket hayrına hal
letmiş olarak bunları Parlâmento huzuruna ge
tirebilirsiniz, demek istemiştim. Bu birinci kısım. 

İkinci kısma gelince. 
BAŞKAN — Lütfen sorunuzu sorunuz, birin

ci kısım dediniz de. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Evvelâ 

şunu arz etmek isterim; Bakan buraya hazırlık
sız gelmemiştir. Arkadaşımın orada notlara ba
karak sorduğu sualleri ben burada ezbere cevap
landırdığıma göre hazırlıksız geldiğim iddiası va
rit değildir. Bu bir. 

İkincisi Hükümet programında ve Koalisyon 
protokolunda olmuş olan bir şeyi Bakan zaten bu 
Kabineye girmekle benimsiyor demektir. Gel
mesi normaldir. Yani burada neyi kasdettiğini 
anlamadım. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Karma Bütçe Komisyonundaki müzakereler sıra
sında antrepo fiyatları üzerinde yapılacak indi
rim mevzuunda sorulan bir soru üzerine Sayın 
Bakan demişler idi ki, biz bunu İktisadi Kurula 

— 650 
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götüreceğiz, oradan alacağımız karara göre 2 
Mayıs 1965 tarihinde kamu oyuna açıklıyacağız. 
Buna dair husus evvelki sorular arasında da var
dı. Biraz evvel cevap verdikleri zaman, evet me-
'!3ieyi İktisadi Kurula götürdük, dediler. Zabıt
lara da geçmiştir. İktisadi Kurula mademki pet
rol mevzuunda iddia ettikleri gibi hazırlıklı 
imişler, uzmanlar tarafından hazırlanmış olan 
bu raporda Devlet P1 anlama Teşkilâtının 8 üye
min meydana getirdiği Bakanlık altı, alt komis-
vona .götürülen ve Bakanlıklararası Kurulda mü
zakeresi gereken petrol, ham petrol fiyatlarında 
indirimle ilgili bn raporlardan da haberleri yok
sa, bir de Maden Kanunu Uzmanı Ely Vatsen'in 
verdiği rapordan da haberleri yoksa, nasıl olur 
:1a bu meselede .hazırlıklıdırlar ve bu kurulda 
ham petrol mevzuunda ne konuşmuşlardır? 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Evvelâ 
arkadaşım ya benim verdiğim cevapları dinle
memişlerdir... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan (Ya
pılı olarak versin sesleri) Yazılı olarak denmi-
vor. Efendim, ya^ız soru müessesesi şeklinde ol-
nadığı ve karşılıklı olarak hazır olup olmadığı

nın tartışması yapı1 maktadır. Senato Heyeti 
Unıumiyesinin aydınlanacağı bir konu değildir. 

O bakımdan ben meselenin sual haline ifrağı
nı rica ediyorum. Bu bakımdan Sayın Suphi 
Gürsoytrak, sorunuz var mı? Sayın Bakan beya
nı içinde üç rapordan ikisinden haberdar olma
dığını, birisinden olduğunu beyan ettiler. Siz 
soru tevcih etmiyorsunuz. Hazırlıklı gelme, ha
zırlıklı gelmemenin münakaşası yapılıyor tahmin 
ediyorum. Sorunuz varsa sorunuz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, bunda sinirlenecek bir şey yok 
Benim hitabım Sayın Bakanadır. 

BAŞKAN — Hayır efendim, bendeniz sinir
lenmiyorum ri^a ederim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Siz Bakanla benim arama intikal etmiş durum
dasınız. 

BAŞKAN — Ama mesele soru meselesidir. 
Meseleyi halledelim, sorunuz varsa lütfen tevcih 
buyurun, Sayın Bakan cevap versinler. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — 
Efkârı umumiye ham petrol fiyatlarındaki indi
rimin açıklanmasını 2 Mayıstan itibaren bekliyor, 
ne zaman açıklanacaktır? 
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•MEHMET TURGUT (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar; arkadaşımın yazılı olarak dağıt
tığı konuşmasında ikinci soruyu teşkil eden ve 
şimdi tekrar Söylediği sualinin cevabım biraz 
evvel verdim, şimdi tekrar ediyorum. 

1. Mesele iktisadi Kurula götürülmüştür, 
2. İktisadi Kurulda bir karara varılmıştır. 
3. Gecikme muayyen meselelerin halli ve 

muayyen vesikaların temini için olmaktadır. 
Zarar mevzuubahis değildir, zararı önliyecek bü
tün tedbirler alınmıştır. 

ikinci sorularının cevabım da okumuştum. 
Tekrar ediyorum. 

Efkârı umumiyeye açıklanması mevzuuna ge
lince; efkârı umumiyeye, iktisadi Kurulun ka
rarı açıklanacak denilmemiştir. Efkârı umumi
yeye bu meselenin neticesi alındıktan sonra açık
lanacaktır, denmiştir. Ve netice de henüz alın
mamıştır, alındığı zaman açıklanacaktır. Şimdi
den açıklanmasının mahzurlu olduğunu arkadaş
larım da takdir ederler kanatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Güzey. 
BAKI GÜZEY (Bursa) — Efendim, bu me

sele 9 gün gecikmiş, bir kurula gitmiş de dokuz 
gün ff'Jbi bir gecikme neden o1 muş, bunu soruyo
rum ki, bu şekildeki bir .gecikme Hükümet için 
büyük bir gecikmedir. 

(BAŞKAN — Cevaplandırdılar efendim, onu 
bâzı vesikaların toplanması için. 

BAKI GÜZEY (Devamla) — Bu fiyatlar ne 
zamandan beri tatbik edilmektedir. Bu fiyatlar 
hangi tarihten itibaren başlamıştır? 

Gecikme için icabederse Bakan hakkında so-
ruştudma açalım. Eğer çok gecikme varsa... 

BAŞKAN — Savm Güzev, soru müessesesini 
lütfen muhafaza edelim. Efendim, «Bu fiyat
lar hangi zamandan beri devam etmektedir?» 
denir. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Efendim, 
bu fiyatlar daha evvel yabancı petrol şirketleri
nin Türkiye'ye yüzde 10 indirim yaptığı tarih
ten itibaren başlamıştır. («Hangi tarih?» sesle
ri) Tarihi şimdi hatırlamıyorum. 

OBAŞKAN — Ayrıca size tarihini yazılı ola
rak bildirecekler efendim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Bir sene 
evvel. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Başka soru soracak arkadaşımız, kalmamıştır. 
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MEHMET TURGUT (Devamla) — Hürmet

lerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririni 

okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Konu aydınlanmıştır. Müzakerenin kifayetini 

arz ederim. 
Çanakkale 

Nahit Altan 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde söz istiyen? 
Yok. Kifayeti oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığının bütçesinin bölümlerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Inceoğlu son sözü istemektedir, sırada
dır. Buyurun. (Vazgeçti sesi eri). Müsaade buyu
runuz efendim. Son söz hakkını kulansmlar. 

MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon 
Karahisar) — Sayın Başkan, muhterem arkadaş
larını, Sayın Bakanların verdikleri izahattan do
layı kendilerine çok teşekkür ederim. 

Son söz almış o1 mam itibariyle vaktin darlığı 
nazara alınarak sözlü olarak bilâhara cevaplan
dırabilirler. 

Memleketimizin iktisadi kalkınmasında Sanayi 
Bakanlığının önemi izahtan varestedir. Küçük 
şehirlerimizin ve kazalarımızın ve hattâ köyleri
mizin kalkınabilmesi, işsizlere maalhllinde iş bu
lunabilmesi, istihsalin kendi köyleri civarında hiç 
değilse yarı mamul bir hale getirilmesi, zirai 
ürünlerin değer fiyatını bulması ve sosyal piyasa 
ekonomisi tesis edilebilmesi için lüzumlu fabri
kaların kurulmasını zaruri görmekteyim. Bu za
rurete binaen gelecek yıllarda bu sahaya daha 
fazla yatırım tahsisatı konmasını temenni etmek
teyim. 

Her hangi bir devletle âzami derecede sıkı 
fıkı dost olsak da bizi mamul madde pazarı o'a-
rak kullanmak istemeleri tabiîdir. Ve tatbikat 
böylece cereyan etmektedir. Bu realitevi ^öz 
önünde tu'tarak başka yerlerden tasarrufla her 
fırsatta bir fabrika kurmak suretiyle yabancı 
memleket pazarı olarak sömürülmekten kurtul
manın çareleri aranılmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizde küçük 
el sanatları kurslarına epeyce önem verildi, bir
çok yerlerde köylerimizde kurslar açılarak sanat 
öğretildi. Fakat maalesef fakir halk sanatını ic-
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ra edecek b i r 1 ezgâh utmak için para bulamadı
ğından istenilen faaliyet temin edilememiştir. 
Ooklarmın öğrendiklerini de unuttuklarını mü
şahede ediyoruz. 

Gayenin tahassulu için kurslardan mezun 
olanlara vâdeyle ödemek üzere tezgâh temin et
mek ve hammadde sat ınalabilmeleri için kredi 
t emin etmek zaruridir. 

Bilhassa-şıı ..hususu üzülerek kaydedeyim ki; 
bizde sanayi., mamulleri kontrolü diye bir şey 
yoktur. Fazla kazanmak maksadiyle hilebazlık 
yapan kimselerle namusla kimseler rekabet ede
memektedirler. Bu sebepli1 memleketimizde . 
maalesef yerli malı deyince müşteride her halde 
biı* duraklama ve tereddüt hâsıl olmaktadır, Av
rupa imalâtlarına karşı aşinalık devam etmekte
dir. Vatandaşı hem resmen aldatmaya ve hem de 
millî sanayiin, kötüleri misine hiç kimsenin hakkı 
olmaması gerekir hu itibarla Hükümette bu ha
reketleri önliyeeek tedbirlere ait kanun teklifini 
Yüksek Meclise getirmesi icabeder. B.u hal böy
le devam ettikçe bunun günâhı.sanayi mamulleri
nin kontrol imkınmıhazırlamıyanlara aidolaeak-
tır. 

2. Şimdi suallerime geçiyorum. 
1. Makina ve "Kimya Sanayiinin birçok sipa

rişleri yapamadıkları ve yapacak durumda olma
dıkları söylenmekte olduğundan hu hususta ne 
gibi tedbirler düşünülmektedir? 

2. Memleketimize yetecek derecede suni güb
re temini için Azot; Sanayiinin genişletilmesi hu
susunda ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

-°>. -Avrupa'ya giden işçilerimiz memlekete 
döndüklerinde onları sanayi bölgelerinde çalış
tırmak zorunda olduğumuzdan bu hususta ne gi
bi tedbirler alınmaktadır 

4. Petrol mevzuunda yabancı şirketler tara
fı adan araştırma yapılan yerlerde zengin petrol 
damarına raslandığı zaman orası kapatılarak baş
ka, tarafa geçildiği şayiaları dolaşmaktadır. Bu 
husus ne dereceye, kadar doğrudur? Doğru ol
masa bile böyle bir hal olmaması için alınmış bir 
tedbir var mıdır? 

•.">. Türkiye Ortak Pazara kendisini nasıl uy
duracaktır, alman tedbirler nelerdir? . 

G. Madenlerimizin işletilmesi için ne gibi 
tedbirler alınmaktadır? 

7. Küçük el sanayiinin inkişafı için ne gi
bi tedbirler alınacaktır? 
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8. Esnaf Kefalet kooperatiflerinin plasman

larının artırılması düşünülmekte midir? 
i). Memleketimizden bol miktarda ihracı 

mümkün olan her türlü konserve sanayimin in
kişaf! için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

10. Tarım'Bakanı memleketimizde soya yağı 
ham maddesi yetiştirmek mümkün olduğunu, 
böyle bir sanayi kurulduğu takdirde hammaddesi 
temin edilebileceğini söylediler. Soya yağı sana
yii kurulması için- Sanayi Bakanlığınca bir şey 
düşünülmekte midir: 

Bu hususların Sayın Bakanlar tarafından 
aydınlatılmasını rica eder, bütçenin memleket ve 
millete hayırlı olmasını dilerim. 

BAŞKAN - Bölümlere geçilmesini tekrar 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
imi et miyeııler... Kabul edilmiştir. 

(A/l) Tari harcamalar 
11.000 Ödenekler 2-1 000 

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

12.000 Personel giderleri 10 079 840 
BAŞKAN - • Kabul edenler... 
Etuıiyenler... Kabul edilmiştir. 

bi.000 Yönetim giderleri 2 051000 
BAŞKAN - K a b u l edenler... 
Etuıiyenler... Kabul edilmiştir. 

1-1,000 Hizmet giderleri 90 002 
BAŞKAN ~- Kabuk edenler... 
Ktmıyenler... Kabul edilmiştir. 

10.000 (/eşitü giderleri İH!) 000 
BAŞKAN .'-- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2") Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri i) 1 ."»Ol 000 

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

2:;.000 Makina. teçhizat ve taşıt alını
lan ve onarımları :] 200 000 
BAŞKAN -•- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

( A./.'S)Sermaye Teşkili ve transfer harcamaları 
II - Transferler 

:M.000 Malî transferler 2:i(i OOO 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

oo.OOO Sosyal transferleı- lö7 000 
BAŞKAN - - î t a b u l edenler... 
Etm iyeni er.;. Kabul edilmiştir. 
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36.000 Borç ödemeleri 12 500 

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

Sanayi ve Enerji Bakanlıkları bütçesi bit
miştir. Petrol Dairesine geçiyoruz. 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (1/839) (S. Sayısı : 601) (t) -

BAŞKAN — 1965 yılı Petrol Daireyi Baş
kanlığı Bütçesi. Gerekçenin okunması hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/J) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 724 637 lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 34 066 lira ki, 
toplam olarak 1 758 703 lira ödenek verilmiş
tir. 

BAŞKAN t -etve 11c ri okutııy» > m ı 

12.000 

[3.000 

14.000 

(i.000 

(A/3) 
34.000 

35.000 

edenler... 
edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 
Personel giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Yönetim giderleri 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler... Kabul 
Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
Çeşitli giderler ,.;-.:. 
BAŞKAN — Kabul: edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Sermaye Teşkili ve transfer ha 
Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
p]tmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal transferler 
BAŞKAN -- Kabul edenler... 
Etmiyenler..;' Kabul edilmiştir. 

1 477 522 

Z.l I (J13 

20 502 

!) 000 

rcama lan 
10! 

(1). 601 »S'. StiijtJt hasmcpyazı tutanağın. şo-
nundadrr. 
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36.000 Borç ödemeleri 2615 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmJ|tir. 

Birinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(1 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyim birlikte 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkan lığının 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 1 758 703 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN'— (B) cetvelini okuyoruz. 
B - OEVET/İ 

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

64.000 Özel gelirler 1 758 701 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (B) eot veliyle birlik

te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ucu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hiz
metler için; Bakanlar Kurulu kararı ile kadro 
alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasa
rısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN - - Maddeyi cetveileriyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE. 5. — Petrol-Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 

603 
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maddelerini değiştiren ve bu kanıma bâzı fık
ralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı 
Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilen
ler 1965 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
sindeki ödeneğin yetmemesi halinde: 

a) 1964 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye, 

b) 1954 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1965 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen 
yıllar borçları) maddesine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1965 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun açık oylarınıza arz edilecektir. Sa
nayi Bakanlığı Bütçesinin millete hayırlı olma
sını Senato adına dileriz, Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar Bakanlığına bağlı Petrol Dairesi Baş
kanlığı Bütçesi açık uy neticesi ayrıca arz edi
lecektir. 

SIRRT ATALAY (Kars) — Petrol Dairesi
nin mi, Tatbiî Kaynaklar Bakanlığının mil 

BAŞKAN — Petrol Dairesi, Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı Bütçesi ile görüşüldü. 

SIRRI ATALAY (Kars) — İçtüzük hüküm
lerine göre niçin kırmızı oy vereceğimi açıkla
mak üzere söz rica ediyorum. 

BAŞKAN— Buyurun, 
SİRRİ ATALAY (Kars) — Petrol Dairesi 

Başkanlığına şüphe yok ki, gönlümee seve seve 
beyaz oy vermek kararmdayım. Ancak burada 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını dinçlik
ten ve Sayın Bakana tevcih edilen sualler kar
şısında Bakanın vermiş olduğu cevaplar ve 
petrol meselesi, bihsassa petrol kanununun üze
rinde dış memleketlerde petrol araştırıcılarının 
çeşitli işlemeleri hakkındaki cevap'arı tatmin 
edici omadığı için ve ancak kırmızı oy verenlerin 
Petrol Dairesinin işlemlerino deği\ petrol ko
nusundaki tutum ve davranışa aidolmak üzere 
kırmızı oy vereceğimizi arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Vereceğinizi, değil mi efen
dim, 

SIRRI ATALAY (Kars) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 
R — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesi üzerinde grupları ve şahıs'arı adı
na söz alan sayın senatörlerin isimlerini arz 
ediyorum. 

C.H.P. Grupu adına Sayın Ekrem özden, 
Kontenjan grupu adına Sayın Sadi Kocaş, Ada
let Partisi Grupu adına Sayın İskender Cenap 
Ege, CK.M.P. topluluğu adına Sayın Enver 
Kök. 

Şahısları adına Sayın Şalap öıial, Sayın Ce
mal Tarlan, Sayın Mehmet Ali Demir'in, yazı
lı yer değiştirme talebine binaen. Sayın Yusuf 
Demirdağ, Sayın Celâl Tevt'ik Karasapan. Sa
yın Ekrem özden, (takriri veçhile şahsı adına) 
Sayın Mehmet Ali Demir (Cemali Tarlan ile yer 
değiştirmesi hasebiyle) Saym Ömer Lılifi Boz-
calı, Saym Akif Tekin, Sayın Fethi Tevetoğlu, 
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Sayın Sırrı Atalay, Sayın Cevat Açıkalm, Sa
yın Fehmi Alpas'ıan. İlk söz Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Ekrem özdend\ 
Buyurun, 

C.H.P. Grubu adına Ekrem özden (îsLan-
bul) — Sayın Başkan; Cumhuriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri ; 

Yeni 4 ncü Koalisyon Hüküme'i ta-afmdan 
Senatoya getirilen 1965 bütçe tasarısının Turizm 
Bakanlığına ait kısmını müzakereye başladığı
mız şu dîik'kada C.H.P. sinin görüş ve tem n-
nil'erini Yüksek Senatoya arz etmek "IZCTC SÖZ 

al m: j bulunuyorum. 

Knru'ıış tarihine göre çok kısa bir gecnrşe 
sahibo'an bu bakanlığın az zamanda Türkiye'
ye oldukça gnrr*. hlzmet'cr getirdiği top'um 
kalkınmasına faydalar sağladığı inkâr edfemez 
hakikatlerdendir. 

Sadece memleketimizi tanıtmakla değil ya
bancı turist celbederek memleketimizin ka'ıkm-
masınr, da hizmet bakımından bu Bakanağın 
önemi aşikârdır. Turizm her şeyden evvel bir 
cemivetin genel s^vivesi mese'ecidir. 

Sosyal hayatın hiçbir rahnesi yoktur İP, ora
da turizm ile fgili bir mevzu olmasın, Peçcfe-
nin temizliğinden gümrük memurunun kıyafet 
ve davranışından karasineğe varıncaya kadar 
hc;' koni', turizmi imlendirmektedir. 

Benzini, bileti ulaştırma vasıf an, posta me
seleleri, para konuları bütün mevzuat monzırmc-
si de eğer bugünün ihtiyaçlarına cevap veremi
yor ise ve yine turizm yatırımlarını teşvik edici 
kanunlara sahip d'eğilsek turizmi geliştirmek 
mümkün olama.', 

Turizmi ya^ız sözde (güneşimiz var, tarihi
miz var) demekle inkişafını sağlamak knbil de
ğildi:1. Filhakika Türkiye tarih ve tabiat bakım
larından rekabet kabul etmez durum da'i ir. An
cak bu hamrmddeleri yer'n altından üstüne çı
karmak, değerlendirmek işüyerek satışa arz et
mek icabeder. 

Topl umun her sahnesinde iliş'ği o'an bu ko
nunun, bütün milletçe ele alınması suretiyle 
başarıya u'aşacağına şüphe yoktur. 

Bu görüşe göre, en başta gayret sarfede-
cek olan makam Turizm vo Tanıtma Bakanlı
ğıdır. 
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Bu gayret, Hükümet mahalli idareler ve özel 

kuruluşlar hattâ tek tek fertler tarafından ay
nı iştah ve samimiyctlyle benimsenmesi ise dâ
vanın başarıya . ulaşması kabil o'ama?.. Her 
şeyden evvel Hükümet ssviyGsinde bir koor
dinasyona ihtiyaç vardır. 

Sayın Ürlüp ü Hükümetinin kurulduğun
dan bu yana Bakanlar Kurulu toplantısında -
her bakanlığı alâkadar eden turizm mesele
lerinin e'e alındığını ifade eden beyan muttali 
ucğilbî. 

Halbuki gecen 3 ncü İnönü Hükümeti Tu
rizm mesellerini bir koordinasyon ça'ışması 
olarak ele almış sık sık bakan1 ar arasında tu
rizm toplantıları yapmıştır. 

Halle:! i İmi ş gibi görünen Türkiye'nin müz
min bâzı dâvaları koordono çalışma i c halle-
di'm.'ştir. Meselâ 40 senelik yasak bölgeler kal
dın1 mış, alınması gereken tedbirler bakanlık
lar arası alt ve üst komite ça^şmaları i'e kı
sa zamanda hailiedi'miş bu suretle büyük neti
ce1 er 'elde edilmiştir. Koordine çabşma'ann 
şimdi terk edilmiş olması girişi1 en işleri dur
durmazca bile yeni hamle'eri bir müddeı orta
dan kaldırması tabiîdir. 

Koordinasyon Türk'ycde güç lir. 
Büyük enerji ister 
Devamlı takip ister 

Bu sebeple turizmde gelişmiş memleketlerde 
turizm bakanları otoritedir ve en çok çalışan in
sandır. Bir kaç gün evve1 memV-ct'm"zi ziyaret 
edem İspanya Turizm ve Enfarmasyon Bakanı 
(Fnaga) en çok gezen vo sabah1 arı en evken me
saiye baş'ıyan bir adam olarak tanınmış'ir. 

Koordono çalışma yanında ayrıca bu anla
yışla işleri yürütmeye feragat ve bilgili olmadık
ça Türkiye'de turizmi faydalı ve verimli bir hale 
getirmek kabil olamaz. 

Meselâ İstanbul da meşhur Piyerlori kah
vesi vardır. Bir genç. Türk hanımı tarafından 
burası ihya edilip ve oturu'ıır halo getirilmiş 
vo çakşırken de belediye istimlâke kalkışmıştır. 
Turizmde ferdî emekleri kıymetlendirmek, der
hal el koyarak halkımızı bu yatırıma teşvik et
mek icabederken mahallî idarelerin bu düşünce
lere zıt davranışları karşısında sayın Bakanlı
ğın harekete geçmemesi üzücüdür, 
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Sayın arkadaşlar; 
istifa eden 3 neü İnönü Hükümeti zamanın-

da Adana, Antalya, İzmir, Ankara, Tramzon j 
ve İstanbul'da bölge toplantıları yapılmıştır. 
Valiler, kaymakamlar, turizm dernekleri, bele
diye bakanları, seyahat acentaları, petrol şir
ketleri temsilcilerinin katıldıkları toplantılaırda 
bölgelerin turizm faaliyetlerini geliştirmek için 
alınması lâzımgelen tedbirler tesbit edilmişti. 

Bu tedbirler Hükümet seviyesinde ele alın
mış, Bakanlıklararası Alt Komite toplantıların
da revizyondan geçirilmiş neticeler o zamanki 
Hükümet Başkanı Sayın İnönü'nün imzası ile 
resmî ve gayri resmî bütün teşekküllere tebliğ 
edilmişti. 400 e yakın olan bu tedbirlerin bit
kisini bakanlıklarla, bir kısmı belediyelerle, bir 
kısmı il ve ilçelerle, bir kısmı da özel teşebbüsle 
ilgili idi. 

Aralık ayında tebliğ edilen bu tedbirlerin 
gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ilgililerin 
kuruluşlar tarafından Şubat ayında bir rapor 
halinde Turizm Bakanlığına verecekler ve Ni
sanda da nihai raporu tevdi edeceklerdi. 

Hükümet değişikliğinden sonra aynı tamim 
Sayın Başbakan Ürgüplü'nün imzasiyle tekrar
lanmıştır. Müddet de Mayısa kadar uzatılmış
tır. 

Muhterem Bakanın bu tedbirlerden yüzde 
kaçının gerçekleştiğini bu kürsüden ifade bu-
yurmalaırmı rica ederiz. 

Muhterem senatörler; 
Bugünkü turizm politikamız geçen Hükümet 

tarafından modern turizm anlayışına uygun 
i)larak şu dört noktada toplanmıştı : 

1. Konaklama, 
2. Ulaştırma, 
3. Personel eğitimi, 
4. Tanıtma, 
Modern turizm, bu dört unsurun ahenkli 

bir şekilde bir arada; geliştirilmesi ile kuvvet ka
zanmaktadır. Bunlardan biri diğerinden ne 
fazla, ne eksik olmalıdır. 

Konaklama imkânlarından fazlaı tanıtma, 
elbette ki çok sayıda bir turist celbeder. Ama 
gayrimemnun olarak ayrılmasına sebehiyet ve
rir. Bu ise memleketin aleylhine olur. 

O. H. P. tarafından esasları ve teferruatı 
teshil edilerek ve bu dört unsurla temeli atılan 
modern turizm politikasının bugünkü durumu-
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mı öğrenmek, neticeleri hakkında malûmat edin
mek en tabiî hakkımızdır. İnönü Hükümeti ta
rafından hazırlanan Turistik bölgeler kamun ta
sarısının biran evvel çıkması zaruridir. 

Türkiye'de sanayileşme hareketini hesap! ı-
yan ve bilhassa büyük şehirlerin saınayi nâzım 
plânlarını vaktinde hazırlamıyan hükümetlerin 
bugün bir . gecekondu fâciasiyle karşı karşıya 
bırakıldıkları bir gerçektir. Bunun tedavisi 
için yıllardan beri uğraşıyoruz. Eğer bir ted
bir alamazsak Türkiye ikinci bir facia ile karşı
laşacaktır. Kn fazla umut beslediğimiz turizm 
bir facia haline gelebilir. 

Türkiye'de tabiatı ve tarihi tahripten koru
mak istiyorsak Turistik bölge kanun tasarısı
nı biran evvel kanuniaştırmalıyız. 

Memleketimiz av turizmi için geniş imkânla
ra, sahiptir. Bunun gelişmesini sağlayacak mev
zuatın getirilmesi lüzumludur. Bu sayede yur
dumuza ç.oy sayıda döviz getirmek kabildir. 

Avcı turistler geceleme bakımından gittikle
ri memlekette en fazla kalan, malhrumiyete kat
lanan ve fazla para bırakan insanlardır. 

Yalnız Lübnan'da IS 000 avcı turistin Tür
kiye'ye gelmek isledikleri göz önünde tutulur
sa bu vadide süratle davranmak kendiliğinden 
ortaya, çıkar. 

Başka memleketlerin suni olarak geliştirme
ye çalıştıkları bu turizm kolu memleketimizde 
suni gayretlere ihtiyaç göstermeden hazır im
kânlar arz etmektedir. 

Bu itibarla Kara Avcılığı Kanununun biran 
evvel çıkarılması zaruret halini almıştır. 

Hem tabiatın kurulması ve hem de turiz
min gelişmesi için millî parkların derhal ele 
alınması gereklidir. Orman içi mesireleri, millî 
parklar Türkiye'de henüz büyük mikyasta ele 
alınmamış durumdadır. 

3 neü İnönü Hükümeti zamanında bu ko
nuda ilk adımlar atılmış, yabancı uzmanların da 
iştiraki ile Tarım Bakanlığı Millî Parklar Da
iresi tarafından hazırlanan kanun tasarısı Mec
lise sevk edilmişti. Lludağ millî park projesi 
hazırdır. Yeni Hükümetin ilgisini beklemekte
dir. Millî Parklar kanun tasarısı orman bölge
lerimizin ağaç kesmeden geçimini sağlıyacak 
ciddî tedbirlerden biridir. 

Tahtadan hâtıra eşyası yapmak, süt yoğurt, 
peynir ve yağ yaparak gelecek iç ve dış turist* 



O. Senatosu B : 83 
lerden mürekkep bir pazara kavuşmak suretiyle 
buralarda yaşıyan köylülerimize ferahlık verecek 
olan .bu tasarının biran evvel çıkması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yaşadığımız devrede Türkiye'nin her tara

fından sahillere hücum vardır. Gelişigüzel in
şaat alabildiğine \ürüinektedir. 

Plajlar bozulmakta*, karayollarının bir kısmı 
plajları çiğnemektedir. Daha büyük zararlara 
meydan vermemek maksadiyle turistik bölgeler
de inşaat süratle kontrol altına alınmalıdır. 

Bu çok önemli konunun halli için biran ev
vel kanuni müeyyidelerin getirilmesi şarttır. 

Bu konularda tatmin edici bilgi alırsak her
kesten fazla memnun olacağımız şüphesizdir. 
Ancak şunu tekrar açıkça ve kesin olarak ifade 
edelim ki; biz Türkiye'nin turizm dâvasını tek 
bir Bakanlık çalışması halinde görmüyoruz. 
Turizmi topyekûn bir Hükümet meselesi olarak j 
mütalâa ediyoruz. Bugün koordine hareketlerin I 
uzak yaşıyan Bakanlığın bu davranışı, turizm I 
dâvasının büyük hamleler yerine feci bir du
raklama devrini getirmiş bulunmaktadır. 

Kıymetli arkadaşlar; 
Turizm ve tanıtma Bakanlığının Bütçesi bah

se konu olunca Radyo ve Televizyon Kurumun
dan bahsetmemek mümkün değildir. 

TRT nin teknik inkişafı yurt içinde ve dı
şında dinlenebilir bir hale gelmesi, toplum kal
kınmasın a en etkili bir araç olarak katılabilme
si, yurt dışındaki Türklerin müfrit cereyanlar
dan kurtulmaları, onları etkiliyecek yayın gü
cüne salhibolması, yurt dışından Türkiye'ye mü
teveccih zararlı neşriyatın karşısına doyurucu 
bir program ve teknik güçle çıkabilmesi ve bütün 
bu konuların Hükümet olarak ve başlıca bir 
problem telâkkisiyle ele alınması gerekir. Mü
essese bu ihtiyaçlarla dolu iken âdeta radyo bi
zim elimizde kalsın, bizim sesimizin, sahibinin 
sesi olsun emeli - bir tau/aflı da olsa - hızla iler
lemekte vo bir ıstırap kaynağı halini almaktadır. 

Asıl iş radyoya sahip çıkmak değil, onu 
teknik bakımdan, fikrî bakımdan, sosyal açı
dan yükseltmek medeni milletlerin radyoları 
takatına getirmektir. 425 kilovat kudretinde olan 
radyomuzun karşısında ufak Suriye 1 700 kilo
vatla çalışmaktadır. Mısır yakın zamanda 500 er 
kilovatlık iki merkezi harekete getirmiştir. Tür
kiye'nin bir şebeke sistemine gitmesi lâzımdır. 
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(iecmiş Hükümet bütün bunları ele almış, ih
tiyaçları plâna ve raporlara bağlamıştı. Acaba 
yeni Hükümet bu çalışmalar üzerine eğilmiş 
midir? 

Bugün Türkiye'de radyo gündüzleri % 30, 
geceleri % 70 nisbetinde dinlenebilmektedir. 
Kısa dalga yayınlarını yurt dışında tesirli kı
labilmek için çalışmak lâzımdır. 

Henüz Türkiye toplum kalkınmasına mües
sir kuvvetler bakımından hafif durumdadır. Bu
nunla beraber radyo büyük mesafe almıştır. Her 
türlü tasarruflara rağmen mevcut imkân ve 
şartlara göre vazifesini yapmaya çalışmaktadır. 
Birçok lise ve ortaokullarımızda fizik ve kimya 
müzik öğretimi yapılamamaktadır. Bugün eği
tim radyosu bu dersleri vermekte ve okullar bu 
yayınları takibetmektedir. 

Bakanlığa, 1965 için aldığı tedbirler arasın
da TRT ye düşen görevler de vardır. Bunların 
ifasında TRT heveskâr ve gayretli davrandığı 
halde asıl sahibi Bakanlık TRT nin bağımsızlı
ğını ilgilendiren konunun üzerine eğilmemiş, 
bağımsızlığı zedeleyici hareketlerin karşısına 
çıkmıyarak görevini ihmal etmiştir. 

Şunu derhal tesbit edelim ki, biz, radyonun 
bağımsızlığı meselesini bir Bakanlık dâvası ha
linde görmüyoruz, Anayasanın teminatı altın
da bağımsız vazife görmeye yetkili" olan Radyo 
ve Televizyon Kurumunun, kanunlar nazarında 
her türlü taarruzdan masun kalması hususun
daki hareketleri bir Hükümet meselesi olarak 
telâkki ediyoruz 

Muhterem senatörler; 
Memleketimiz iç huzura en fazla muhtaç ol

duğu bir nazik devrenin içinde bulunuyor. Ha
len mevcut ortama göre partiler arasında de
rin uçurumların mevcudolmaması karşısında 
usul meseleleri haricinde devasız siyasi dertle
rin sebepsiz yere ortaya atılmış olmasının mil
letçe müşahedesi çok üzücü olmaktadır. 

C. H. P. olarak dış-siyasette olduğu gibi 
memleketin büyük anadâvalarmda da siyasi te
şekküller arasında bir ahenk sağlıyarak eski 
kötü huylardan tam mânasiyle uzaklaşıp dert
ler varsa elbirliği ile centilmence halletmenin 
yurt yararına olacağına inancımızı bugün bir 
kere daha millet huzurunda ifade etmek isti
yoruz. Bizim nazarımızda Türkiye bir bütün
dür. Evlâtları hangi partiye mensııbolursa ol-
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sun memleketçidir, ilericidir. Ve dış tehlikelere 
karşı birlikçidir. 

2 tıei Cumhuriyet Türkiy esinin mümeyyiz 
vasfı; demokratik nizamın ve bağımsız mües
seselerin el birliği ile milletçe muhafaza edil
mesidir. 

Anayasanın getirdiği kişi özgürlüğü ya
nında eski acı tecrübelerin tesiri altında . 
vücut bulan bağımsız müesseseleri1 parti
lere monsııbolsun obuasın bütün Türklerin 
tekmil gayretleriyle muhafaza etmeye mec
bur olduklarını ve bunun bir vatan vazi
fesi haline geldiğini söylemeye lüzum gör
müyoruz. Çünkü kamu oyuna arz edilen ve 
onun onayından geçen yeni Türk Anayasasının 
getirdiği bağımsız müesseselerin müdafaa ve 
muhafazası yolunda milletçe beraberliğinin 
mevcudolduğuna inanıyoruz. Maalesef bugün 
hiç, yoktan bir TRT dâvası ortaya atılmış Türk 
efkârı umumiyesini.meşgul eden bir konu Mec
lislerde ve halk tabakalarında görüşülür hale 
getirilmiştir. 

Anayasanuı 121 nci maddesine göre yayın
larını tarafsız esaslara, göre yapması i'cabeden 
radyonun yeni nizamı 24.12.19Ü3 tarihinde 
kabul edilen 359 sayılı (Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu Kanunu) ile tesbit ve tâyin 
olunmuştur. 

Bu kanuna göre kurulan Kurum, idare 
kurulu genel müdür siyasi partiler hakem ku
rulu cevap hakları ve saire ile tam bir tarafsız
lığa kavuşmuştur. 

Kurum iki taraflı, (Hükümet ve muhalefet) 
suiistimalleri önleyici ve kendi muvazenesini 
kendi içinde taşıyan bir müessese haline gel
miştir. 50 esas, 10 geçici maddeyi ihtiva eden 
359 sayılı kısa adiyle TRT Kanununun 2 nci 
maddesinin (A) bendi (Yeterli doğru ve taraf
sız yayın yapacağı) tasrih olunmuştur. 

TRT Kanununun R^smî Gazete ile neşredil
di ği 2 Ocak 19G4 gününden itibaren tam bir 
tarafsızlık içinde millî vazifesine devam etmek
tedir. 

Hükümet değişikliğini mütaakıp TRT, ikti
dar partilerinin bir kanadına mensini bir mil
letvekili tarafından devamlı şekilde taarruza 
uğramaktadır. Bunu haksız, yersiz ve lüzum
suz addettiğimizi ifade etmek isteriz. (Türki
ye'de radyoyu siyasi baskılardan koruyan Ana-
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yasa hükümleri tecrübenin mahsurudur.) 
27 Mayıs Anayasasının gerekçesinde, (Radyo
nun partizan tutumu ve partizan bir yayın va
sıtası haline getirilmesi memleketimizde uzun 
seneler ciddî bir huzursuzluk konusu olmuştur. 

Bu sebeple radyonun muhtariyeti ve taraf
sızlığı Anayasa teminatı altına alınmak isten
miştir.) Bugün meriyette olan TRT ile alâkalı 
kanun tasarısını yalnız eski Başbakan Sayın 
İnönü imzalamış değildir Onunla beraber Ali-
can, Diııçcr, Azizoğlu, îzmen, Öktem ve bugün 
A. P. de olan Karasapan da imzalamışlardır. 
Bu kanunun müzakeresi sırasında O. K. M. P. 
adına görüşen sözcü kanun,hakkında (bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verecek hükümler maddeler
de yer almış bulunmaktadır.) demiş, 

Y. T. P. adına görüşen sözcü de : 
(îşte gerek ekonomik rejimin icabını yerine 

getirmek ve gerekse bir ihtilâf mevzuunun or
tadan kaldırılması yolunda ciddî bir gayret 
sarf etmenin eseri olan bu tasarıyı memnuni
yetle karşıladık) dedikten sonra sözcü, (Bu iyi
ye doğru atılmış güzel bir adımdır) diye sözle
rini bağlamıştır. 

Meclis müzakerelerinde muhalefet partileri 
olarak A. P. ve M. P. li milletvekilleri millî 
güvenlikle iç, politika ile ilgili hallerde Hükü
mete yetki veren maddeleri fazla bulmuşlar ve 
bunlara itiraz etmişlerdir. Radyonun daha ba
ğımsız olmasını istiyen Hükümete verilen yet
kileri fazla bulanlar bugün kendileri Hüküme
te geçince Hükümet yetkilerinin yetersizliğin
den bahsederek İsrarla kanunun değiştirilmesini 
talebetmektedir. 

Bu siyasi davranış cidden hazindir, 
Muhterem arkadaşlar; 
Radyo, şahıs, parti hattâ Hükümet emrinde 

değildi!-. Mil Jet malıdır. Kanuna tabi muhtar 
bir devlet ve Anayasa kuruluşudur. Buna da 
politikacılar kendilerini alıştırmalıdırlar. Rahat 
siyaset yapabilmek için buna ihtiyaç vardır. 

Radyo tarafsız ve bağımsız bir haber organı 
olarak çalışırken bağımsız bir gazetenin ölçü
lerini ırygular. 

Batı'da usul de budur. 
Bir gazete ne kadar objektif olmaya çalı

şırsa çalışsın bütün politikacıları her zaman 
memnun etmesi kabil midir1? 
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Hattâ parti organı olan Lir gazel enin o par

tinin bütün mensuplarını her zaman memnun 
etmesi kabil midir? 24 .9 19G3 tarihinde A. P. 
sözcüsü (Bizler ister muhalefette, ister iktidar
da kalalım icra organına, radyolar üzerimde 
murakabe hudutlarının dışında, böylesine bir 
müdahale hakkı tanınmasına karşı bnlnumnk-
tayız) diyerek getirilen tasarının Hükümet yet
kilerine itiraz etmişti. Bugün Bakan o imi Ak
doğan ve Öztürk'iln yukarda arz etliğimiz söz
leri hâtıralarda mevcuttur. TRT Kanımu Ana
yasamızın gerekçesine göve hazırlanmıştır. 
Radyonun muhtariyeti ve tarafsızlığı teminat 
altına alınmak istenmiştir. 

Bizee radyo sosyal ihtilâflar arasında taraf-
sız olmalıdır. Radyo dinî inançlar ve mezlu pme 
arasında tarafsız olmalıdır. Radyo siyasi ihti
lâflar arasında tarafsız olmalıdır. işçiler aba
sında, işverenler arasında tarafsız olmalıdır. 
Müessese Kamu İktisadi Teşebbüsü İmlinde bir 
kurum olup Danıştayııı da murakabesi altında
dır. 

BAŞKAN — Sayın Özden, devamlı olarak 
okuyorsunuz, daha fazla müsamaha edemiyece-
ğim, lütfen son sayfaya geçiniz. 

EKREM ÖZDEN (Devamla) — Sayın Ada
let Partisi Sözcülerinden Nihad Kürşad ve Nuri 
Bayar arkadaşımızın Karma Komisyona 1evdi 
buyurdukları raporlarda TRT hakkında bâzı 
izahat vardı. TRT nin bitaraf olduğunu ve 
TRT nin yeni bir teşekkül okluğunu, bu te
şekkül üzerine gitmeye lüzum olmadığını daha 
zamanla, zaman ölçüsüyle aneak bunun ilerde 
bir kanun değişikliğini ioabctthip ettirmiye-. e-
ği hususunun düşünülebileceğini gayet samimî 
olarak ifade etmişlerdi. Bunları burada geçiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin darlığı hase
biyle çok kısa fikirlerle değindiğimiz konuları 
yüksek huzurunuza getirmekle yetinmiş bulu
nuyoruz. Bugün ise TRT nin temeline konmak 
istenen harçlar insafsız eller tarafından çekil
mek istenmektedir. O. II. P. bu davranışların 
daima karşısında olacak ve radyonun mut lale 
tarafsızlığını temin etmek için bütün gayretini 
sarf edecektir. Muhterem arkadaşlar, bütün bu 
sözlerimizle açıkça ifade ettiğimiz gibi, parti
mizin ideali turizm meselelerinde milletçe kal
kınmanın temini hususunda insanüstü gavret 

göstermek ve TRT dâvasının radyomun bağım
sızlığını mutlak olarak muhafaza ve idame et
mektir. Hepinizi en derin saygdarımla. ve 
(d. II. P. adına .selâmlar, sevgilerimi snmır ve 
Turizm ve Tanıtma Bütçesinin milletimiz ve 
memleketimiz hakkında hayırlı \m uğurlu ol
masını candan temenni ederiz. (Alkışlar) 

i>j%ş[vA:\ —- Milli Bırıık urupu adına. Sa
yın Ahmet Yıldız. 

M. B. GRÜPU ADINA AHMET YILDIZ 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun. sayın üyeleri; 

Gerçekten önemli hizmetlerle yükümlü ve 
ivedi gelişmelerin umutla beklenen alanlardaki 
çalışmalara yön verecek durumda olan Trizm 
vo Tanıtma Belkaniığı Bütçesi üzerinde,Grupu-
muzun görüş, temenni ve önerilerini sunacağım. 

Konuşmamız, Bakanlığın genel durumu vo 
karşılaştığı başlıca sorular, turizm, tanıtma, ba
sın ve yaym konularını kapsıyacaktır. 

1. Bakanlığen genel durumu : 
Sayın senatörler, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, henüz bir ku

ruluş döneminin ilk güçlükleri içinde ve bâzı 
organları ile de, doğuş halinde bulunmaktadır. 
îç huzursuzlukları da az olmıyan böyle bir Ba
kanlığın ilk devredeki durumu anlayışlı ve ya
pıcı bir ilgi ister. 

Mensuplarına önemli avantajlar sağlıyan her 
kurumun iç yarışma vo çekişmelerden kurtula
madığını biliriz. Bu konu, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığında, daha açık ve kamu ilgisini de çe
kici niteliktedir. Çünkü, bakanlık, hizmetleri, ka
munun acık değerlendirmesine sunulmuş durum
lardan başka, türlü çıkarların etkisi altında bu
lunan ve toplumsal ilgiyi canlı tutan, kamu gö
revleri niteliğindedir! er. 

Yetkili vo sorumlu yerlerini işgal eden üst 
kademe memurları, gerçekten güvenilir kimseler 
o!masına ve olumlu çabalar harcamalarına rağ
men, belirttiğimiz güçlükler henüz giderilmiş de
ğildir. 

Bakanlığın görevlerinin istediği ölçüde, ye
tişkin ve yetenekli elemanların bulunması güçlü
ğü de, memleketimizin belirgin gerçeklerinden
dir. Aydınlar, hattâ yetkili ya da sorumlu poli
tikacılar aracında bile Bakanlığın görevleri, yet
ki alanı, ödevlerinin kapsamı ve nelgi iyice kav-
raıımamıştır. Bu durum, güçlükleri daha da ar
tırmaktadır. 
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"Dıştan yermelere açık ve kolay gerekçe bulu

nur durumda olan Bakanlığın yalkm ilgi ve 
fonksiyonunu benimsiyen bir desteğe gereksin
mesi büyüktür. 

2. Turizm : 
Türkiye'de turizm, sözü edilmesi moda hali

ne gelen, fakat neliği ve başarısını artırma araç 
ve olanakları hakkında yeter bir bilgimiz olma
dığı gibi, toplumun bilinçli ilgisi yönünden de, 
çatışan görüşlerin etkisi altında bulunan bir 
alandır. 

1964 yılında, bu konularda girişilen ve edim
li sonuçları da alınmaya başlanan çalışmalar, 
toplumda bir turizm bilinci uyandırmış, dışarı
da ilgi yaratmış ve turizm çalışmalarının plânlı 
şekilde yürütülmesine yönelen bir gelişme sağ
lamış olduğunu takdirle belirtmek isteriz. Yeni 
bakanın da, artan başarı ile, bu gelişmeyi hız
landıracağını umarız. Fakat, yasa ve yönetme
lik yönünden, çok ivedi bitirilmesi gereken so
runlar vardır. Turizmi engelliyen, en azından, 
gelişmeleri yavaşlatan, yasa hükümleri hâlâ de
ğiştirilememiştir. 

Bu engelleri kaldırarak, hızlı bir gelişme sağ
lamak amacı ile, Mecliste bulunan 5 kadar tasa
rının henüz çıkaımayışını üzüntü ile kaydetmek 
isteriz. Bu tasarıların kanunlaşma şansını artı
racak tedbirler halkkmda ve bu konuda umutlu 
olabilmemizi sağlıyacak açıklamaları Sayın Ba
lyandan rica ederiz. Bu tasarılar kanuni aşmazsa, 
başarılı bir hizmet görülemez. 

Bakanlığın danışmanı değerli uzmanla her 
karşılaşınca bu konuda ilk sorusundan ben utan
maya başladım. Çeyrek yüzyıldan fazla bir sü
re, turizm alanında çaba harcıyan ve uluslara
rası bir yetki ve görev sorumluğu içinde çalışan 
bu uzmanın (1964 yılında çok şeyler başardık. 
Yabancıların ilgisini uyandırdık. Turizm bilinci. 
uyandı ve önemli yapım işlerine girişildi. İler
leme hızımızı önliyen engelleri kaldıracak tasa
rıları Meclise gönderdik çıkarmasını sağlayın) 
diye sözlerini işitenler bize hak verecek sanırız. 
Yabancı özel teşebbüsler de bu yasa değişiklik
lerini beklemektedir. 

Bu noktada bir inancımızı da belirtmek iste
riz : 

Dış sermayenin en sakıncasız çalışacağı, en 
verimli olacağı ve onu en çok istediğimiz alan 
turizmdir, iyi niyetli dış sermayeye daima taraf-

12 . 5 . 1965 O : 2 
tar olduk. Fakat iyi niyetlisine do pek rastlıya-
.madık. Ama turizm alanında niyetin niteliği o 
derece önemli değildir. Esasen, turizm, her şey
den önce, bir özel teşebbüs işidir. Yabancı özel 
teşebbüs ise, dünya çapında örgütlenmeden ya
rarlanma, tanıtma alanını genişletme, kendi ya
rarına da olan bir propagandaya gönüllü katıl
ma ve uluslararası yarışmaya dış destek sağla
ma, büyük tecrübe ve bilgi getirme olanakları 
vardır. Ayrıca, teşebbüsün transfer edeceği kâ
rın dışımla birçok yan gelirler ve kendi alanına 
girmiyen döviz sağlamaya da, yardımı büyük 
olur. Yerli özel teşebbüsün de, pek hevesli gö
rünmediği, turizm alanında harekete getirilmesi 
çok önemlidir. Turizm alanında, yapılacak işleri 
plânlı şekilde, yürütmek üzere, bir Plânlama Da
iresinin kurulduğunu öğrenmekten memnunuz. 
Fakat, Türkiye'de, henüz tamamen gideri 1 emi-
yen bir direnişle karşılaşan plânlı gidişe bu dai
renin yapacağı katkıyı azaltacak etkenlerin ön
lenmesini temenni ederiz. 

Alışkanlıkların verdiği rehavet içinde vo ba
badan kalma yöntemlerin kullanılmasına daya
nan çalışmayı benimsiyenlere karşı, plânlı, dev
let politikamızın temel bir niteliği yapmanın bü
yük önemine inanıyoruz. Bu önemi takdir ettiği
ne inandığımız Sayın Bakanın, kendi plânlama 
işleri hakkında vereceği bilgilerden umudumuz 
artacağı kanısındayız. ("Devlet turizm işletme
leri) kurum unda, son durumu ve başarısı hak
kında da bilgi lütfedil m esin i rica ederiz. 

3. Tanıtma : 
Tanıtma, toplumumuzun en az başarılı oldu

ğu bir alandır. Dünyanın birçok yerlerinde, 
Türkiye ve Türk Ulusu hakkında, en sade bil
gilere bile, rastlanmaz. Bu alandaki çalışmaları 
küçnmsiyen bu türden eylemleri, önemini takdir 
edememekten başka, yadırgıyanlarımız bile var
dır. 

Politik alandaki tanıtmadan sorumlu kurum 
ve örgütler vardır elbette. Bu Bakanlığın, tanıt
ması, politik tanıtmayı kapsamaz. Fakat bu tip 
tanıtmanın da politik tanıtmaya, yardımcı ve 
destekleyici etkileri küçümsenemez. Biz sadece, 
bu bakanlığın tanıtma eylemler'iylo ilgili başlıca 
sorunlara değineceğiz. 

Bakanlık, tanıtma fonksiyonunun gerektirdiği 
olanak ve araçlar bakımından, güçlükler içinde
dir. Filim ve broşür gibi, en ilkel fakat temel 
araçları, ileri bir teknikte ve bolca sağlıyacak 

660 



12 . 5 . 1965 O : 2 
Devlet tekelinde bir kuram oluşundan ötürü, 
ekonomik ve malî alanlarda da, Hükümete bâzı 
yetkiler öngörülmesi gerekli görülmüştür. Bu 
teme! görüşlere göre, hazırlanan kanunda belir
tilen yetkiler şöylece özetlenebilir: 

1. TRT nin kuruluşuna ilişkin Yönetim Ku
rulunca hazırlanan 'Yönetmeliği Bakanlık onay
lar, 

2. Yönetim Kurulunda. Hükümet bulundur
duğu iki temsilciye gerekli direktifleri verebilir. 

3. Yönetim Kurulunun saptaması ile kanun
da belirtilen durumlarda, Yönetim Kurulu üye
lerinin görevlerine son verebilir. 

4. Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel 
Müdürün atanmasını yapar. Yönetim Kurulunun 
Danışma neliğindeki görüşlerini alarak, ulusal 
güvenlik, kamu düzeni ve dış ilişkilerin sağlam
lığını korumak amacı ile, Hükümet, Genel Mü
dürü görevinden ayırabilir. 
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durumda değildir. Yurdun, turistik potansiyeli 
olan birçok önemli bölgelerinin broşürlerinin bas
tırılması bile bir dâva halindedir. Halbuki bu 
alandaki harcama hesaba bile katılmaz diğer ül
kelerde. 

Tanıtına, bir uzmanlık ve üstün ' yetenektik 
istiyen bir iştir. Bu alanda eleman bulmaik da 
güçtür. Tanıtma, bir örgüt ve yeterli ödenekle 
yürütülecek çok yönlü bir çalışma ister. 

Tanıtma konusu, toplumca benimsenmesi ve 
herkesin her an bu alanda, bir görev bilinci için
de bulunması çok önemlidir. Bütün bu konular
da, türlü güçlükleri yenmede yeter derecede des
teklenmemesine rağmen, başarılı hizmetlerine ta
nık olduğumuz Tanıtma Genel Müdürlüğünün 
daiha büyük ilgiye lâyık olduğu inancındayız. 

4. Basın : 
Bu alanda, Hükümetle basın arasında irtibat 

ve basın için gerekli olanak ve araçları sağlama, 
yönünden, Hükümete düşen bâzı görevlere aracı 
olma dışında, Bakanlığın basın üzerinde en kü
çük ölçüde bir etkisi ya da rolü yoktur. Olma
ması da Anayasamızın bir gereğidir. 

5. Yayın : 
Devletin sesini duyurması, iradesinin ifadesi 

ve toplumsal bilincin gelişmesinde kütle haber
leşmesi sürecinin başlıca olanak ve araçlarını kap-
sıyan geniş bir konudur. Biz bugün, yayın konu
larından özellikle TRT üzerinde biraz daha fazla 
durmak istiyoruz. Bu konuda, üzüntü ile izledi
ğimiz durumun yaratılmış bulunmasını kötü bir 
talihsizlik saymaktayız. 

Bâzı önyargıların ve konu dışı etkenlerin 
dürtülerinden kaynağını alan eğilim ve hareket
lerin yarattığı üzücü durumun uzlaşıcı bir sonu
ca varabilmesi için yeter bir anlayış gösterilece
ği umudundayız. 

Büyük dâvalarla, karşı karşıya bulunan Hü
kümetin ve güçlü toplumsal özlemlerin etkisi al
tında bulunan halkın, bu tip gereksiz konular
da, boşuna harcıyacak zamanı yoktur. 

Her şeyden önce, Hükümetin ve özellikle bu 
Bakanlığın TRT ile ilişkileri ve bu konudaki yet
kileri iyice kavranmalıdır. 359 sayılı Kanunda 
Anayasanın öngördüğü şekilde, Hükümetin bu 
konudaki görev ve yetkileri açıkça belirtilmiştir. 
Genel olarak, yayınlarda, ulusal güvenlik, kamu 
düzeni, dış ilişkiler ve eğitimle ilgisi yönünden, 
Hükümete yetkiler tanınmıştır. Ayrıca TRT nin 

5. Hükümet bildiri ve konuşmalarım yayın
latır. 

6. Ulusal güvenliğin açıkça, gerekli kıldığı 
anlarda yayını önler, 

7. Sıkıyönetimin yayın yasağı koyma yetkisi 
vardır. 

8. Dış politika yayınlarında, uygulanacak 
esas ve ilkeleri saptıyarak Yönetim Kuruluna 
bildirir. 

9. Yayın suçlarını yargı organı kovuştu
rur. 

10. Malî yükümlerin gerektirdiği denetimi 
yapabilir. 

Belirtilen yetkiler, özerk kurum olma niteli
ği ile Devlet radyosu olma durumunu bağdaştı
ran bir anlayışın ifadesidir. Gerekli olan bu yet
kiler dışında, yayını kontrol ya. da yayma etki, 
özerklik kavramı ile bağdaşamaz. Herşeyden ön
ce özerklik kime karşı korunur? Sorusunu cevap
landırmak gerekir. Kurum özerkliğini, Devlet 
gücünü kullanarak, etki yapacak durumda olmı-
yanlara karşı, kullanma zorunluğunu hiçbir za
man duymaz. 

Özerklik, yürütme erkinin, etkilerine karşı, 
Anayasanın öngördüğü sınırlar içinde, bağımsız
lık niteliğini güvene alan statüdür . 

Bu gerçek karşısında, yayın ve yönetim i§' 
lerini Hükümet denetirse, özerklik kavramından 
söz edilemez. Bu konuda en ilgine bir tutum de
ğişikliğine bugün değinmekten, gelecek için uya-
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rıcı bir etki umarız. Gerçekten, Hükümet tem
silcilerini bulundurmak ve ulusal güvenlik yö
nünden yayını durdurmak başta olmak üzere, 
Hükümete tanınan yetkileri, özerklik statüsü ile 
asla bağdaşamaz iddiasında olanların, şimdi de 
bu yetkileri bile, yeter bulmadıklarını görüyo
ruz. Komisyon Sözcüsü olarak, grupumuzun da 
görüşlerini yansıtan, bu yetkileri savunmak zo
runda kaldığım kimseleri, ters yönde bir iddia
nın sahipleri rolünde, hayret veren bir inanç 
değişükl iğine uğramış görmek çok ilginçtir. Bu 
ölçüde kısa zamanda, uğranılan bu kan değişik
liği sanırım ki, tasarıya da yansımıştır. Demok
ratik geleneklere ve Anayasa felsefemize aykırı
lık yönünden çok ilginç bir zihniyette hazırlan
mıştı:*, yeni tasarı. 

Gerçekten, yeni bir alışma ve durumu kavra
ma güçlüğü içindeyken, Sayın Bakan bir hukukî 
ve teknik suikasta uğramıştır, bu kanun yo-
liyle. 

Tasarı bâzı kimseleri, adları ve fotoğrafları
nı yapıştırmamak dışında, bütün kişilikleriyle 
kapsıyor. Sanki bir rejimden, temizleme kanun
larından aktarma suretiyle huzurunuza getirmiş 
bulunuyor. Sanırız ki, bu tasarı Büyük Meclisin 
onayını kazanamıyacaktır. 

Sonra gece yarısı Meclisi izleyen, memleke
tin her tarafından 'haber toplayan kimseleri 
kontrol bakımından yönetim kurulu veya genel 
müdürü sorumlu tutmak, ancak erden komu
tanı sorumlu tutan İsparta veya Rusya disiplini
ne yakışır bir mantıktır. Elbette belirli bir ta
raf tutmak, tarafsızlığı bozma halinde yetkilile
rin, ilgililerin görev almaları tabiîdir. Fakat 
bir konuşmanın bir cümlesi ya da sahibinin çok 
beğendiği bir sözü atlamadan yayın yapan robot 
bir radyo özgür dünyada yoktur ve olamaz da. 
Böyle olursa belli olan bir kurum olma niteliği
ni yitirir. İşte bu yüzden radyonun güçlüklerini 
düşünürken bir şeyi de arz edeceğim. BBC Mü
dürünü 1960 da gördüğümüz zaman çok mutlu 
insanlarsınız, en iyi kurumun basandasınız soru
sunu sorunca, dedi ki İngiltere'de en çok yeri
len kurum BBC dir. BBC en çok verilirse her 
halde TRT ye biraz daha insaflı davranmak ge
rekir. Sayın arkadaşlarım, toplumun bugünü
nü ve geleceğini etkiliycn bunca önemli sorunlar 
çözüm beklerken yaratılan TRT macerası talih
siz bir olay olmakla beraber özerk kurum anla
mının kavranmasında ve hukuk Devleti kurum-
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kırının gücünün anlaşılmasında yararlı olmuş
tur. Kurumlarımızın sağlam şekilde yerleşcbil-
mesi için bu tip maceralarla karşılaşmasının ge
rekli olduğunu söyiiyenlcri kınamak güçlenmiş
tir. Özerk kurumun isteği arkasında herkez 
kendi isteğini savunduğu bir toplum çoğunlukla 
hakların özgürdükleri savunanlar çoğu kez 
kendileri için bu hakları savundukları mesele 
başkalarına gelince feryatlarla buna engel ol
mak istediklerine ilişkin örnekleri olan bir top
lumuz. Eksiklikleri yapıcı şekilde düzelterek 
arzu ettiğimiz tarafsız bir radyo haline gelmesi 
için ulusal bir kurum halinde ilgimizi bekledi
ğine elbette inanırız. Emirle çalışmadığını rad
yonun, artık halk biliyor. Büyük bir yaşama
ya ulaştığım halk görüyor, dinlediğini de an
lıyoruz. Bütün bunlar karşısında iktidarı da, 
muhalefeti de aynı haklarla yararlandığı bir 
ulusal kuruma ulaşma kıvancını paylaşıyoruz. 

Bu durumu eski partizan radyo ile kıyasla
mak gibi inatlı inkarcılığı ve gerçek körlüğünü 
tedavi bulmaz bir hastalığın depreşmeleri ola
rak sayıp geçeriz. 

Bütün bu görüşe türlü etkenler altında bu
lunan kurumun gelişmesini sağbyacak olumlu 
bir tutumla, ancak yapıcı olunabileceği yolun
daki inancımızın paylaşılacağını umarız. 

6. Anadolu Ajansı : 
Hâlâ bir postane gibi çalışmaktan henüz 

kurtulamıyan ve bütün temenni ve isteklerin 
etkilerine henüz tanık olamadığımız Anadolu 
Ajansının durumuna da değinmek isteriz. Ge
rekli yerlerde güvenilir bir organ halinde, ça
lışmasını bir türlü sağhyamadığımız bu ajan
sın gerekli gelişmelere ulaşmasında bir talih
sizlikle karşılaşmış kanısını hükümetler bir tür
lü silcmedi. Statüsü dâhil, bu organı, çağdaş 
uygar ülkelerin ajansları durumuna yaklaştır
ma yönündeki Hükümetin düşünce ve tedbir
lerini öğrenmekle kıvanç duyacağız. Yoksa 
hâlâ umutsuzluk içinde kalmak gibi bir du
rumdan kurtulamıyacak mıyız? 

Henüz kuruluş döneminin güçlüklerini ya-
şıyan ve türlü sorunlarını çözme durumunda 
bulunan, gerçekten önemli hizmetlerine umut 
bağladığımız Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
yürekten başarılar diler, 1965 Bütçesinin ha
yırlı olması temennisiyle.. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Cumhurbaşkanı Kontenjan 

Grupu adına Sayın Sadi Koçaş. 
KONTENJAN GRUPU ADINA SADİ KO

ÇAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan ve muhterem arkadaşlarım; Sayın Bakan 
ve değerli Bakanlık erkânı; 1965 Bütçesinin 
anormal şekildeki çıkış zamanı, seçimlere gi
diş zarureti, ondan sonra da yeni bir Hükümet 
kurulma zamanı gibi mefhumları bir araya ge
tirince 1965 malî yılının çok büyük faaliyetlere 
sahne olabilecek bir yıl olmadığı muhakkaktır. 
Ancak bu devre içinde hiçolmazsa bâzı bünye
deki değişiklik zaruretlerine el atılır mütalâa-
siylc Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Grupu-
nun görüşlerini arz etmeye çalışacağım. Benim 
aziz arkadakım Ahmet Yıldız konuşmasının ba
şında öyle prensipler koydu ki, bu prensip
ler muvacehesinde tenkidde pek fazla ileri git
memeye gayret edeceğim. Ama nasıl olsa bu 
Teşkilât Kanununun o, komisyon başkanı, ben 
de itirazcısı olarak o zaman da mücadele etmiş
tik. Eski fikirlerimize temas edersek arkada
şımızın hoş göreceğini ümidederim. 

Muhterem arkadaşlarım, çok taMidedjlmiş 
zaman muvacehesinde teferruata girmeden, sa
dece önemli gördüğümüz birkaç konuyu ele ala
rak işliyecek, bu arada bilhassa daha evvel te
mas edilmiş konuları ya hiç zikretmemek veya 
sadece zikredip geçmekle yetineceğim. Ele ala
cağım ilk konu, her zaman olduğu gibi, yine 
Bakanlık Teşkilât Kanunu olacaktır. Arka
daşlarımız çok iyi hatırlıyacaklardır, bu kanun 
Yüce Senatodan çıkarken çıkmaması için çok 
gayret sarf ettik, daha doğrusu tekâmül etsin. 
ondan sonra çıksın diye çok uğraştık, birkaç 
oyla muvaffak olamadık. Muvaffak olamayışı
mızın sebeplerini biliyorsunuz, tekrarına lü
zum görmüyorum. Ama çıkarılması o zaman 
anormal olan bu kanunun bugün evvelce ikaz 
ettiğimiz noktaya gelmiş olmasını Sayın Bütçe 
Komisyonu Raportörlerinin raporunu okuduğu
muz zaman daha iyi görüyoruz. O zaman ne 
demiştik? Hatırlatmak kabilinden üzerinde 
şöyle kısaca durayım. Demiştik ki, biz bir Tu
rizm Bakanlığı istiyoruz. Buna bir de Tanıt
ma takunyalım. Demiştik ki kanunun içinde
ki eğitim müesseseleri ihtiyacın altındadır 
kuvvetlendirelim ve daha temas edeceğim bir
takım hususlar. Zaman geçti, bu aksaklık biz-
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zat Turizm Bakanlığının hakikaten turizm mev
zuunda bilgili ve yetkili üst kademe personeli 
tarafından da kabul edildi, gelen bakanların 
hepsi de, haklı imişsiniz değiştireceğiz dediler. 
Ama bugüne kadar bir faaliyet görmedik. 
Ümidedelim ki faaliyet içindedirler. Bu mev
zuda zararımızın sadece iki sene ile kalmasını 
çok arzu ederim. Geçen iki sene büyük ölçü
de bu Teşkilât Kanununun sebebi olması yüzün
den Türk turizmi için, bir ölçü içinde, zarar
lı olmuştur. Bunun en kısa zamanda tadil edil
mesini Bakanlıktan istirham ediyoruz. Bu ara
da turizmi engelliyen diğer mevzuata da te
mas etmiyeceğim, sadece zikredip geçeceğim. 
Saym arkadaşım Yıldız bu mevzua lüzumu ka
dar temas ettiler, ben aynen bunlara iştirak 
ediyorum. Teşkilât Kanunu çıkarken üzerin
de durduğumuz en önemli konu, tanıtma idi. 
Tanıtmayı ayıralım, diyorduk. Senelerce Ba
sın - Yaym ve Turizm Umum Müdürlüğü ol
ması muvacehesinde basman 'hegemonyası al
tında kalan turizmin, bu defa da tanıtma ismi 
altında aynı hegemonyanın altında kalmaması
na .geyret sarf etmiştik. Bugün bunun misal
lerini görüyoruz Muhterem arkadaşlarım, 
bundan evvelki bütçe tenkidimizde demiştim 
ki, bir Kıbrıs meselesi ortaya çıktı, haklı 
olarak Bakan ve Bakanlık bu mevzuu sıklet 
merkezi yaptılar, yine bizim turizm ihmal edi
liyor demiş idim. Hiç temas etmek istemedi
ğim halde bu defa da sadece zikredip geçece
ğim, TRT turizm aleyhine işler oldu. Saym 

Ahmet Yıldız çok mufassal söylediler. Ürerin
de dahi durmayacağım; bizim de, milletin de 
bıraktığı bir mevzu haline gelen TRT bugün 
turizmin aleyhine işlemektedir! Ama belki ba
na Bakan ve Bakanlık erkânı diyebilir ki Ba
kanlıkta muhtelif kademeler, daireler var; her
kes kendi vazifesi ile ilgilidir. Turizm Umum 
Müdürlüğünün bu işle ilgisi yoktur, ne' alâka
sı var? Vardır arkadaşlar. Eğer Turizm Umum 
Müdürlüğü Türk turizmi için en yüksek kâfi 
bir makam olabilseydi bir Turizm Bakanlığına 
lüzum olmaması icabederdi. Demek ki biz Tu
rizm Bakanlığına lüzum gördüğümüze göre, 
burdan bilhassa tanıtma ve basın mevzuatında 
tahdidetmiyelim. 

Teşkilât Kanununu çıkarken üzerinde dur
duğumuz ikinci konu; eğtim mevzuu idi. Di-
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yorduk ki, eğitimi ayrı bir umum müdürlük I 
haline getirelim. Eğitimin turizmde öneminin 
diğer konulardan daha fazla olduğu üzerin
de duruyorduk. Hâdiseler bizi haklı çıkardı 
arkadaşlar. Ne demiştik o zaman! Bir halk 
eğitimi mevzuu vardır, bir de turizm perso
neli eğitimi mevzuu vardır, bundan evvelki 
bütçe konuşmamızda demiştik ki, bir vilâyet 
7 sinden 70 ine kadar bilhassa mektep çağın
daki çocuklar otomobille geçerken istisnasız 
köylerine kadar her yerde selâm verdikleri 
halde, hemen yanındaki vilâyetten başlamak 
üzere mütaaddit vilâyetlerde taş atan, küf
reden, ve çırılçıplak otomobilin önünde oyun 
oynıyan alelaeayip insanlara tesadüf ediyoruz. 
Mevzu bir eğitim meselesidir. Neden bir Muğla 
vilâyeti hiç - diğer vilâyetlerden farkı yoktur, 
hattâ birçok bakımlardan yol bakımından ge
ride kalmıştır, turistik imkânlarına rağ
men - bu işi sağlamış da diğer vilâyetler sağlı-
yamıyor? Sebebi aşikâr : Allah razı olsun di
yeceğim, valisinden köy öğretmenlerine kadar 
bâzı yetkili kimseler veya hepsi işbirliği yapa
rak bu bölge ahalisini eğitmiştir. O bölgeye 
gittiğiniz zaman çiçek atıyorlar, bir bitişik 
vilâyette is taş atıyorlar. Bunu belirterek de
miştik ki, köy okullarından itibaren turizm 
eğitimine başlıyalım. Ama Bakanlığın bu mev
zuda çıkardığı, birkaç sayfa tutan, benim dahi 
anlamaktan âciz kaldığım bu eğitim kita
bını dağıtmayın; misal göstermiştim; şöyle iki 
sayfalık iptidai maddeleri ihtiva eden husus
ları gönderin de, bunları öğrensinler; köy 
'okullarından itibaren, bunları öğrensinler 
icabederse sonra bizim de bilmediğimiz, bir I 
turist, kılavuzunun bilmesi icabeden mevzuları 
ayrıca öğretebilirsiniz. Ama ilk defa turistin 
otomobiline taş atılmıyaeağı gibi çok iptidai 
mevzuları öğretelim demiştik. Her halde Ba
kanlık bizim bu tekliflerimizi biraz fazla 
iptidai buldu ki, bu yolda bir faaliyetlerine 
tesadüf etmedik. 

İkinci mevzu turizm personeli eğitimi de
miştik. Bu mühim bir konu. Benim Turizm 
Bakanlığının üst kademelerini işgal eden, hattâ 
bütün personelinin turizm bilgilerinin, turizm 
felsefesini yapacak kadar mükemmel olduğuna 
mütaaddit defalar şahidolduğumu huzuru
nuzda itiraf etmek isterim. Ama çok gezdiğim 
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Anadolu'da, bırakınız diğer vatandaşı, bizzat 
bu vazifeye memur vatandaşımızın dahi turizm 
hakkında bilgisinin çok iptidai benim, köy okulla
rına öğretilsin dediğimden de daha iptidai oldu
ğuna da şahit oldum. Bu, çok önemli bir iştir. 
Kanaatimce turizmde her şey lâzımdır, lâzım-
olmıyan bir şey yoktur. Ama biz evvelâ 
eğitime muhtacız. Dünyanın birçok memleket
lerinde lâzım olan turizm eğtimi bizde bu fik
rin gelişmemiş olması yüzünden çok daha fazla 
lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, zaman darlığı do-
layısiyle ancak mevzulara temas edip geçmek 
durumundayım. Bundan sonra benim hastalı
ğım olan ikinci bir konuya temas edeceğim, 
çok kısa olarak. Bu da tıbbi turizmdir. Büyük 
bir merhale kat'edildiğini itiraf etmek isterim. 
Hakikaten geçen iki buçuk sene zarfında ve 
hâlâ devam eden bir tıbbi turizm faaliyeti 
memnuniyet vericidir. Ama daha evvel söyle
diğim sözleri yine tekrar edeceğim, bu iş dök
me su ile değirmen çevirmeye benziyor. Ba
kanlıkta, hâlâ tıbbi turizmle ilgili lüzumu ka
dar personel yoktur. Dışarıdan fahri olarak 
zaman zaman gelen insanların himmet ve yar
dımı ile koskaca mevzu tedvir edilmekte de
vam ederse umduğumuz neticeyi alamamaktan 
korkarım. Bu iş için mutlaka daimî bir kad
roya zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Yine tıbbi turizm mevzuunda bir tek nok
taya temas edeceğim. Arkadaşlarımın dikka
tinden kaçmamıştır, eminim; tıbbi turizm te
sislerinin planlanmasında Güney - Doğu vilâ
yetlerinde öncelik verilmesinin sebeplerine 
girmeden bilhassa istirham edeceğim, Arap 
memleketlerinin bu işe ihtiyacı her yerden daha 
fazladır. Birinci Beş Yıllık Plânda zannedi
yorum 50 - 55 milyon liralık bir yatırım vardı, 
tıbbi turizm için. Bu devre içinde bunun bü
yük miktarının kullanılmadığını biliyoruz. Bu
nun İkinci Beş Yıllık Plâna ilâve edilen bir 
rakam olmasını temenni ederiz. Aııeaık bu ara
da İkinci Beş Yıllık Plânı hazırlamaya memur 
ihtisas komisyonları içinde hususi bir tıbbi tu
rizm komisyonunu göremedik, Plânlama Daire
sinde yaptığımız incelemede. Eğer Turizm Ko
misyonu bu işi de tedvir edecekse ben bu ka
naatte olmadığımı, Grupumuzun bu kanaatte 
olmadığını belirtmek isterim. Hakikaten pek 
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çok ihtisasa dayanan bu mevzu için başka bir | 
tıbbi turizm ihtisas komisyonunun hazırlayıp 
İkinci Beş Yıllık Plânın hazırlanmasında bun
ların gayret sarf etmesini tavsiye ederim. 

Muhterem arkadaşlar, dış teşkilâta kısaca 
temas edeceğim. Teşkilâtın yerlerini iyi bir 
sıklet merkezi yapılmış olarak mütalâa etmiyo
ruz. Son aldığımız görevle ziyaret ettiğimiz 
Orta - Doğu memleketlerinden yalnız Beyrut'
ta teşkilâtımızı gördük. Buna mukabil Avru-
panm belki daha büyük, belki daha konforlu. 
belki daha mühim başka bakımlardan, fakat 
turizm bakımından Orta - Doğu kadar mühim 
olmıyan merkezlerinde daha fazla kalabalık ve 
teşkilât olduğunu belirtmek isterim. 

Arkadaşlar, burada bir de basın görevli
sine temas edeceğim. Daha evvel, bundan ev
vel yaptığım iki konuşmada konuşma nedense 
yanlış anlaşıldı. Benim Turizm ve Tanıtma Ba
kanının cevaplandırması isteği ile ortaya koy
duğum bâzı mevzular Sayın Başbakan ve Baş
bakan Yardımcısı tarafından bambaşka zaviye
den cevaplandırıldı. O bakımdan temas et
mek zorunda kalıyorum. 

Bir ermeni hâdisesi vesilesiyle demiştim ki, 
acaba dışarıda bulunan basın ataşelerimiz veya 
müsteşarlarımız bulundukları memleketlerden 
ne kadar basın personeliyle dostluk kurmuş ve 
bu mevzuda ne kadar lehimizde yazı yazdırmış
tır? Sorduğum tek sual bu idi, cevap alama
dım. Başka mevzulara cevap verildi. Bu ara
da aynı mevzuda yeni bir misal çıktı önümüze. 
Lord Gürzon'un Atatürk hakkındaki eseri do-
layısiyle bir makale neşreden Timeo Dergisi di
yor ki, o Amerikan resmî kaynaklarının dokü
manlarına istinadederek zayiatı küçümsüyor ve 
bunun 2 000 olduğunu yazıyor. Halbuki 1922 
îzmir işgali sırasında yangın, kaza eseri olarak 
çıkmamıştır. Dikkat buyurun arkadaşlarım, 
kaza eseri olarak çıkmamıştır. Kasten çıkarıl- I 
mıştır, ama Türkler tarafından değil. Atatürk, I 
îzmir tepelerinden ilk defa izmir'i gördüğü za
man, zannediyorum. 7 veya 8 Eylül günü «Al-
laha çok şükür, İzmir'i yanmadan kurtardık, 
yansaydı, yanardım» demişti. Çünkü Afyon'
dan İzmir'e kadar yanmadık köy, kasaba kal
mamıştı. Ama Atatürk İzmir'e girdikten son
ra İzmir yanmıştı. Bunu Türklerin yapması ih
timali var mı? Burada basın ataşelerimizin faa-
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liyeti hakkında Sayın Bakanın bizi tenvir ede
ceklerini ümidediyoruz. Muhterem arkadaşla
rım, propagandaya çok kısa olarak temas ede
ceğim, bizim turistik değerimizin propagan
dasını kısmen, büyük ölçüde tarih yapmıştır. 
Ancak bizim de buna ilâve edeceğimiz bâzı şey
ler varsa bunda bâzı ölçülere riayet etmeniz lâ
zımdır. Evvelce de mâruzâtta bulunmuştum, 
meselâ demiştim ki turistlerin çoğu güneş, de
niz, kum için gelen memleketlerde camilerimi
zin değil de daha çok denizimizin, güneşimizin 
propagandasını yapalım. Ona ilâveten meselâ 
Orta - Doğuda bize dediler ki, siz bizim mu
kaddes emanetlerimizi Hazreti Peygambere ve 
Hülefayı Râşidine ait emanetleri aldınız, İstan
bul'a götürdünüz. Lütfedin de ziyaret edelim, 
ben üç. sene evvel Topkapı Sarayım gezdiğim 
zaman kapalıydı. Cevap veremedim. Birkaç 
hafta evvel İstanbul'da gördüm, açılmış, ama 
bunu ilgililere duyurmak bize düşer. Buna ait 
en ufak bir faaliyet görmedim. Orta - Doğu'da. 
Biz propagandadan evvel turizmin diğer işleri
nin yapılmasını, ondan sonra propaganda ya
pılması prensibini kabul ediyoruz, fakat bu işi 
de ihmal etmemek, bilhassa bâzı kondurulmuş, 
bâzı dünyaca tecrübe edilmiş esaslara dayana
rak yapmak lâzımdır. 
' Muhterem arkadaşlarım, turizm b'r bnk.nn-

lık işi değildir, bunu biliyoruz. Turizmle ilci
si olmıyan bakanlık yoktur. En az ilgisi olan 
bakanlık maalesef Dışişleri Bakanlığı, o da bir 
şansızlık eseri komisyonları birleştiği için, bi
zim Turizm Komisyonu da iş görmez haldedir, 
bunu da bu arada söyleyim. Ama Turizm Ba
kanlığı bir nâzımdır. Nitekim nâzım olduğunu 
da ispat etmiştir. 

Son olarak, hazırladıkları, epeyce kalın, 
yapılacak ve yapılması gerekli işleri gösteren 
albüm bir eserdir. Bunun tatbikinin Türk 
turizmi için başarılı olacağı kanaatiyle Bakan
lık personelinin ilgisini, alâkasını hassaten istir
ham ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak te
mas edeceğim iki konudan birisi iskân mevzuu
dur. Demiştim ki, bu kürsüden, Türkiye tu
rizmi aile işletmeciliğine istinadetmelidir. El
bette bunun yanında Hilton da lâzımdır, ama 
esas kütle aile işletmeciliği olmalıdır, bütün 
dünyada olduğu gibi demiştim. Misal olarak 
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da Bakanlığın evlerini pansiyon yapmak isti- I 
yenlere kredi vermesini memnunlukla kargıla
rız ama Türkiye'de bunun yerinin çok cüzi ol
duğunu bâzı pratik tedbirler almak lâzım ol
duğunu belirtmiştim. O zamandan beri de bu 
hususta bir faaliyete şahidolamamaırn üzüntü
sü içindeyiz. Halbuki bu iş için çok pratik 
usuller olduğunu, bizim arkadaşlarımızın için
de bu şekilde fikirleri olanlar bulunduğunu 
bu kürsüden belirtmiştim. Hiç kimse sormadı 
bu fikirler nedir diye. Bunun yanı sıra bâzı 
faaliyetlerini gördüğümüz özel turist köyleri 
ve mahalleleri icraatını veya faaliyetini mem
nunlukla karşılıyoruz. Ama kâfi olmadığını 
bir kere daha belirtelim. 
Yine bir, birbuçuk sene evvel Bakanlığa tav

siye ettiğimiz, bankaların ikramiye krcdilori-
lerinin bu işte kullanılması iş:ni yine tavsiye 
ediyorum. Bana o zaman dendi ki, bankalar 
bu işe yanaşmıyor. Bon Türkiye'nin en büyük 
bankalarının umum müdürleri ile konuştum 
bu mevzuda «bizimle bu hususta kimse konuş
madı, çok haklısınız, hakikaten gayet tatbik 
kabiliyeti olan bir f ikirdio dediler. Tekrar 
Sayın Bakandan bunu istirham ediyorum. Te
ferruata giremiyorum, vaktimiz doldu zanne
diyorum. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var efendim. 
SADİ KOÇAŞ (Devamla) — Bu arada ban

ka kredilerine temas edeceğim. 
Muhterem arkadaşlarım, banka kredileri 

hakikaten iyi çalışıyor, ama bütün kredi al
mak istiyenlerin neden sadece bir bankaya hü
cum edip de öbür bankalardan kredi isteme
diklerini ben, bankacı olmadığ'm için, anlı-
yamadım, ama mutlaka bir sebebi vardır. Ba
kanlığın dikkatine arz ederim. 

Yabancı sermaye konusunda, tamamen Sa
yın Yıl diz'm fikirlerine iştirak ediyorum, baş
kaca bir şey ilâve etmiyeceğlm. 

Muhterem arkadaşlarım, sözümü şu iki 
cümle ile bağlıyayım: Biz tekrar, başta da söy
lediğim gibi, Turizm Bakanlığı personelinin 
turizmin felsefesini yapacak kadar bu işte b'l-
gi sahibi olduklarına kaaniiz. Ama bu kâfi 
değil. İstiyoruz ki bildiklerinin binde birini ye
disinden yetmişine kadar Türk halkuıa, yüzde 
birini de taşradaki ilgili turizm personeline nak- I 
letmenin imkânını arasınlar, bulsunlar. Bunun | 
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yanı sıra normal büro faaliyetlerini, normal 
plân, program, v. s. yi devam ettirmekle bera
ber Türkiye'nin gerçeklerine dayanan daha 
pratik, daha süratli netice verecek kaideleri, 
prensipleri, yolları bulup çıkarırlarsa ancak o 
zaman Türk turizmine faydalı olduklarını ileri 
sürebileceğiz. Aksi takdirde onların, sadece 
onların bilgili olmaları Türk turizminin prob
lemlerini ılıallodccek tek dâva olmadığını üzü
lerek huzurlarıırzda belirtmek mecburiyetinde
yim. Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN —- Söz, Adalet Partisi adına Sa
yın tr-j'kender Cenan Ege'nin. 

ADALET PARTİSİ ADINA İSKENDER 
CENAP EGE (Aydın) — Savın Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri, Sayın Bakan. Benden 
evvel görüşen iki arkadaşım, Sayın Ahmet 
Yıldız, ve bilhassa Sayın Sadi Koçaş'm turizm 
mevzun üzerindeki dilek ve temennilerini din
ledikten sonra aynı şeyleri bir plâk sadakati 
ile burada tekrarlamayı zait buluyorum. Ve 
bu da gösteriyor ki, turizme gönül vermiş ve 
Türkiye turizminin gelişmesi için parti farkı 
gözetmeden bu dâvanın millî bir dâva oldu
ğuna inanmış insanların düşüncelerinin aynı 
noktada birleştiğinin güzel ve müşahhas örne
ğidir. Turizm teknik bir iştir, turizm ihtisas 
işidir diye yıllardır söylediğimiz ve turizmi 
politik tanıtma, TRT, basın gibi daha politik 
olan, turizmle direkt hiçbir alâkası olmıyan, 
endirekt bâzı bağları olan mevzularla karış
tırmak ve onlarla birlikte mütalâa etmenin 
bahtsızlığını ve kadersizliğini şu an benim ağ
zımdan çıkan şu cümlelere kadar Türk turiz
mi yaşamıştır, yaşamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, ben kıymetli arka
daşlarımı dinlerken Büyük Üstat, Hüseyin Rah
mi Gürpınar'ın «Görücü» hikâyesini hatırladım. 
Okumuş olanlar bu hikâyenin hikâyecilik ba
kımından ne derece kuvvetli ve ne derece ib
ret alınacak bir esercik olduğunu bilirler. 
Biz her sene Senatoda ve Mecliste şu veya 
bu koalisyon devrinin bakanlarının karşısına 
aynı dileklerle çıkıyoruz. Bu hikâyede de gö
rücüye kızı 14 yaşından başlayıp da 35, 40 
yaşına kadar çıkıp bir türlü koca bulamayışı 
gibi dertlerimize bu dâva ile ilgili ifadeleri
mize yanıp yakınmalarımıza bir türlü karşı 
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cevabalamıyoruz. Aynı noktalardayız. Geçen 
senelerde Sayın Ali İhsan Göğüs'e Kıbrıs mev
zuu ile ilgili söylediklerim arkadaşlarım tara
fından ifade edildi. Bu defa Sayın Zekâi Dor-
man'a TRT mevzuu ile ilgilenmesi dolayısiyle, 
turizmin nasıl kenarda kaldığını Bütçe Kar
ma Komisyonunda ifade ettim. Ettim derken 
kendim ifade etmekle kalmadım: diğer arka
daşlarım da, aynı şeyi söylediler. Yalnız ettim 
diyerek bu mevzu üzerinde ısrarla durduğumu
zu ifade etmek istiyorum. Bir teşkilât me
selesi, diğer arkadaşlarımın dokunduğu mese
lelerde hepsiyle beraber olmakla beraber tu
rizmde ilgili bir iki noktaya dokunmak isti
yorum. Maalesef bugün gerçek bir turizm en
vanterine sahip değiliz. Sıhhatli ve ciddî ista-
tiğimiz yok. Gerekli anketler yapılmamıştır. 
Turizm hizmetlerinin aksamadan, yanılmadan 
yürütülebilmesi için istatistik bilgisi, turizm 
envanteri ve turizm için çeşitli anketlerin ha
zırlanması şarttır. 

Devlet eliyle özel sektör ve yabancı serma
yenin katılmasivle yapılacak yatırımlar ve iş
letmeciliğin plânlanıp, yıllık programlara bağ
lanabilmesi için gerekli bilgi ve rakamlara şid
detle ihtiyaç vardır, özel sektör neye ve ne
reye kadar uzanacak? Yabancı sermayenin yeri 
ve dozu ne olacak? Bu çok hassas ve ölçülü ol
mayı icabettiren konularda ceffelkalem karar 
verilemez. Turizmin bir özelliği de karma eko
nominin uygulanmasında geniş imkânlara sa
hip bulunmasıdır. 

Devlet, yol ve gösterici ve bilhassa turizm 
ile ligili alt yapı yatırımlarını tamamlayıcı. 
propogandayı idare edici fonksiyonu ile önde 
gidecektir, özel sektörün turizm sahasına 
akması, yatırımcılık ve işletmecilikte başa
rıya erişmesi sağlanabildiği nisbette turizm 
endüstrisi genişleyip yayılacaktır. 

Sayın üyeler, «Türkiye 19G3 yılında turizm
den 150 küsur milyonluk bir gayrisâfi gelir 
sağlıyabilmiş, buna mukabil dış memleketlere 
giden Türkler takriben 240 milyon Tl. sarf et
miştir.» Dış ödeme dengemizi düzeltmek için 
kendisine bel bağladığımız turizmden bugünkü 
gelir budur. 

Sayın üyeler, 
Son zamanlarda, aktüel konuları arasında si; 

sık yer alan TRT üzerinde söylenecek pek çok 
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söyler bulunabilir. Ancak, biz, A.P. olarak her ko-
ıuda ve her zaman olumlu tenkidlerde bulun
mayı prensibedinmişizdir. Medeni ölçüler için-
b kalmak, art düşüncelerden uzak, görüşleri
mizi aklın ve basiretin ışığında ortaya koymak 
daima gayemiz olmuştur. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunu ten-
kid ederken de aynı anlayış ve ölçüden ayrılmı-
yacağız. TRT nin keyfî hareketlerde bulundu
ğu, personel politikasında partizanca davran

dığı, âdeta çiftlik gibi idare edildiği, genel mü
dürün koyu bir C. II. P. li olduğu, mevkii ve 
makamları yarana dağıttığı hususları kuruluşun
dan itibaren gazetelerde manşetlik havadisler 
^taline gelmiştir. Yayınlarının tarafsızlığı zede
leyici olduğu, «Devlet benim» zihniyeti ile ida
re edildiği, yeni Hükümet kurulmadan, hattâ 
kurulacağı hakkında hiçbir ibaret bulunmadığı 
-rünlerde belirtilmiştir. TRT hakkında şiddetli 
';enkidlcre o zamanlar da tesadüf ediliyordu. 
vdalet Partisi muhafette bulunmasına rağmen 

nrsatı ganimet bilen anlayıştan uzak kalmntır. 
Tenkidlerindc hiçbir zaman basiret ve insaf öl
çülerini aşmamıştır. 28 . 1 . 1965 tarihinde 
üçüncü Koalisyon Hükümetinin bütçe müzakere
lerinde A. P. Grupu adına, TRT hakkında yap
tığım konuşmadan bir pasajı aktarıyorum. 

«Bu müesseseyi (yani TRT) içten ve dıştan 
gelecek yıpratıcı tesirlerden korumak için ko
nuşuyoruz. Radyo ve Televizyon Kurumu, Anâ~-
vasanm. o Anayasayı hazırlıyanlarm. bizim, ya-
ü TRT Kurumu Kanununu çıkaranların ve ni
hayet bütün milletin malıdır. Çalınmalarında 
Larafsi7İığını, obicktif olmasını istemek hepimi
zin hakkıdır. Müesseseden, millet büvük hiz
metler beklemektedir. Onu elbirliği ile koruya-
'ım. Günlük ve politik küçük meselelere alet 
-umıiyelim. En halisane tavsiyemiz budur.» 

İşte muhalefette iken TRT için söyledikleri
miz bunlardır. 

A. P. ni millete kendi objektifleri ile akset
tirmek istiyenler, her meselede olduğu gibi bu 
meselede de, bu olumlu ve yapıcı tenkidleri 
•lazarı itibara almamışlardır. Gezilerinde ve 
gazetelerinde A. P. yi geçmişin özlemini duyan, 
•adyoya partizan bir istikamet vermeye kalkı
lan bir parti olarak empoze etmeye gayret gös
terdiler. Muhalefette iken dahi TRT için bu 
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TltT yi taraflı davranışların içine itmektedirler. 
Meselâ onlar için millî bakiye sistemi Meclis
lerde müzakere edilirken ve tarafların bu konu
daki fikirleri siyah, beyaz renkler kadar zıtlık 
taşıdığı halde, radyomu millî bakiye sistemini 
göklere çıkaran yorumlar yapmasında, Kus Pro
fesörünün methü sena edilmesinde, Kozlu olay
larının ertesi günü Sayın Bülent Ecevit'in be
yanatının yayınlanmasında, genel müdürün, rad
yo mikrofonunu şalisi için savunma ve tekzip 
vasıtası olarak kullanmasında, tarafsızlığı ze-
deliyen en ufak bir nokta bulamıyorlar. 

Biz, bu meselelerde böyle düşünmüyoruz. 
A. P olarak TRT nin özerkliği üzerine hassasi
yetle eğilmeyi ve onun bu yönünü gölgelemek 
istiyenlerin karşısına çıkmayı ne derece Parlâ
mentonun vazifesi sayıyorsak, TRT nin de ta
rafsızlık konusunda aynı hassasiyeti ve samimi
yeti göstermesi ve asla taraf tutmaması gerekti
ğine de kaaniiz. Genel Kurul ve genel müdür 
başta olmak üzere radyoların bütün personeli 
bunu vicdanlarında duyup işlerinde uygulama
lıdırlar. Özerk olmak, sorumsuz ve keyfince ha
reket etmek demek değildir. Anayasa ve 359 sa
yılı Kanun kimseye böyle bir istisna tanımadığı 
gibi her hangi bir dış tesir ve ard düşüncenin 
bu müessesenin kapısından içeri girmesini de 
mcneder. Bizim, Anayasanın 121 nci maddesi 
ile Teşkilât Kanunundan çıkardığımız netice 
budur. 
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derece tarafsız beyanlarımıza rağmen isnat ve 
iftiralar durmamıştır. 

Sayın üyeler, 
Tek taraflı görüş, çıkarcı politik endişe mem

leketin geleceği için hayırlı bir davranış olmaz. 
Şu Areya bu sloganın arkasına sığınıp bâzı de
ğerleri bayrak yapanlar, objektif ve tarafsız 
olmanın anlamını kavrıyamazlar. 

TRT hakkında eskiden ne düşünüyorsak bu
gün de aynı şeyleri düşünmekteyiz. Görüşleri
mizi belirtirken histen, heyecandan ve hele art 
düşüncelerden çok uzaklardayız. 

Sayın üyeler, 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Kanu

nu Anayasamızın 121 nci maddesi ışığında ha
zırlanmıştır. 359 sayılı bu Kanunun iki anada-
yanağı vardır, muhtariyet ve tarafsızlık. Ana
yasanın da emri budur. Radyolar özerk yani 
muhtar olacak, Devletin bütünlüğü, milletin 
bölünmezliği, demokratik nizamın zedelenme
mesi y'dunda hizmet göreceklerdir. Hiçbir züm
re veya şahıs malı olmıyacaklardır. İktidar 
partileri veya hükümetler radyolar üzerinde sul
tasını asla yürütemiyecektir. Bunların hepsi 
iyi ve güzel. Biz de A. P. olarak gerek Millet 
Meclisinde, gerek Cumhuriyet Senatosunda bu 
espiriyi savunduk. Hiçbir zaman bu anlayış ve 
davranışımızdan ötürü en ufak bir pişmanlık 
duymadık, duymıyacağız. Ancak, radyoların 
başında bulunanlaı- muayyen partilere karşı 
duydukları sempatiyi radyo neşriyatına akset-
tirirlerse veya millî bütünlüğü zedeliyecek neş
riyat yapılırsa gerekli tedbirleri almaktan geri 
kalmıyacağmıız da tabiidir. 

Mevcut kanunda değişiklik yapılır veya ya
pılmaz. Her ne hal olursa olsun A. P., TRT nin 
muhtariyetinin zedelenmemesi için her türlü sa
vunmayı yapacaktır. Bundan kimsenin zerre 
kadar şüphesi olmasın. 

Tarafsızlık meselesine gelince : 
Sayın üyeler, 
Anayasa, radyo ve televizyon yayınları için 

«Tarafsız esaslara göre yapılır.» diye katı bir 
kayıt koymuştur. Bu derece açık bir beyan kar
şısında tarafsızlığı zedeliyecek davranışları kar-
şılıyaeak müeyyidenin koımimasıda şarttır. 

Bâzı siyasi çevreler ve kalemler, radyonun ta
rafsızlığını çıkarlarına göre tefsir etmekte, ve 

Şimdi, nalıncı keseri gibi her şeyi gönüllerin
ce yontmaya çalışanlar karşımıza geçip de «Rad
yoya hükmetmek istiyorsunuz, radyoya parti
ciliği sokmak istiyorsunuz» derlerse, biz buna 
elbette güleriz. Tarafsız kişilerin dahi semtine 
uğratılmadığı söylenen TRT yi kimin parti oca
ğı şekline getirmek istediğini vatandaş görmek
tedir. 

Sayın üyeler, 
Radyolarımız değil yurt dışından, yurdumuz

da dahi güçlükle dinlenmektedir. Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında seksen milyon liralık bir 
yatırım ayrılmıştır. Plânın müzakerelerinde 
biz itiraz etmiş ve seksen milyonun az oldu
ğunu söylemiştik. Maalesef artırmaya muvaf
fak olamadık. İlgililerin yurt sathında dinlen
me oranının yüzde 40 tan yüzde 70 e çıkarıla
cağı hakkındaki beyanlarının nasıl gerçekleşe-



C. Senatosu B : £ 
ceğini merak etmekteyiz. 1965 yılında 29 mil
yonluk yatırım yapılması derpiş edilmişse de 
5 milyonu Maliye Bakanlığından, 8 milyonu Ku-
rur.ıun öz kaynaklarından olmak üzere ancak 
13 milyon Tl. temin edilebilmiştir. Bu durum 
karşısında yatırımların aksıyacağı endişesi 
uyanmaktadır. 

Türkiye'de ilk radyo yayınları 1927 yılında 
İstanbul'da Büyük Postahanenin üstünde kuru
lan bir stüdyodan verilmeye başlamıştır. Bu da 
gösteriyor ki radyoculuk Türkiye'de oldukça 
eskidir. (Avrupa Radyo Diffizyon Birliği) ne 
o yıllarda «Faal Üye» olarak katıldık. Fakat 
bu sahada da gerekli ilerlemeyi gösteremedik. 
Verici postalarımızın takati düşük ve sayılarının 
az olması yüzünden bu konuda da geri kalmış 
ülkeler arasmdayız. 

Cehalet, taassup ve zararlı cereyanlara karşı 
en güçlü silâh olan radyodan beklenilen faydayı 
sağlıyabilmeliyiz. Millî bütünlüğümüzü tehdi-
deden yabancı radyo yayınlarından biran evvel 
halkımızı kurtarmak zorundayız. Bir yandan 
vericilerimizin takat ve adedleri artırırken diğer 
taraftan da radyo yayınlarında millî şuur ve 
birliği yaratacak, huzur ve kardeşlik duyguları
nı aşılıyacak programlara yer verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar; 

Bu konuda böyle uzayıp giden temennileri
mizi burada keserek bir noktaya işaret etmek 
istiyorum; hakikaten TRT nin radyoculuğun 
bugün büyük millî vazifeleri vardır. Bu büyük 
millî vazifeler, bu memlekette millî birliği ve 
beraberliği yaşatacaktır. Böyle çok önemli mev
zuun içerisinde plan bir memleket dâvasını elin
de tutanların bu meselelerde aisla ve kat'a siya
setle, asla ve kat'a şu veya bu partiye şu veya bu 
şahsa meyletmeleri, bel bağlamaları ve bunlar
dan ümit beklemeleri bence çok yersiz ve Tür
kiye için çok faydasız şeylerdir. Bunun için bu 
içinde bulunduğumuz fasit daireden kurtulmak 
için TRT nin biran evvel kendisini toparlaması, 
yepyeni bir kanunla, yepyeni bir kuruluşla yıl
lardan beri beklenilen ve bir türlü malî imkân
lara sahibolamıyan radyoların bugün el
lerine geçirdikleri fırsatları daha iyi istimal et
mek suretiyle memlekete faydalı olmaları için 
Parlâmentonun hiçbir kanadından, hiçbir parti-
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den bunlara daima dost ve yapıcı yardımcı ya
kınlıktan başka bir şey gelmiyeceğini çok iyi 
bilmeleri lâzımdır. Bu bakımdan karşılıklı inat
lar ve çekişmelerden kendimizi kurtarmamız 
gerekir. Bu bakımdan ben radyolar için sene
lerdir bu kürsülerde ve Bütçe Komisyonlarında, 
hakikaten lüzumlu olan birçok ihtiyaçlarını be
lirtmeye çalışan arkadaşlarınızdan bir nâçiz 
üyeyim.' Ve şuna inanıyorum ki radyolar "vası-
tasiyle yaratılacak olan millî birlik ve beraber
lik ruhunu hiçbir vasıta ile o kadar kuvvetli ve 
yaygın halde memleket sathına iletemeyiz. Bu 
bakımdan radyoların basınla, gazete ile çok 
farklı bir pozisyonu vardır. Gazetelerin tutu
mu ile ve gidişi ile radyolar arasında mukayese 
edilmiyecek kadar ayrılık vardır. Radyo mik
rofonunda her kelimenin mânası vardır. Onun 
için mikrofonu eline geçiren veya mikrofona her 
hangi bir tekst hazırlıyan kişinin çok ihtiyat
lı, düşünceli ve memleketin umumi olarak kül
türünü, anlayışını, zihniyetini, ananelerini bil
mesi ve bu şuur içinde kalemini oynatması lâ
zım. Radyoda bir anons yazılırken dahi insanın 
kalemi zor oynar muhterem arkadaşlarım. Bu
nun mesuliyeti memleketin milyonlar sarf cde-
rak yaratılamıyacak havayı memleket içinde 
yaratabilir. Müspet olarak da menfi olarak da. 
İşte hassasiyetle üzerinde durmaya çalıştığımız 
ve radyoların tarafsız olması ve özerk olmasını 
isteyişimiz de şu veya bu şahsı, şu veya bu par
tinin sözlerini karıştırma yoluna gitmeden hiç
bir partiye, hiçbir zümreye, hiçbir tarafa ilti
fat etmiyen. Fakat memleketin âli menfaatle
rini göz önünde tutan bir neşriyata sahibolması-
dır. Bundan başka hiçbir şey istemiyoruz. Biz 
bu şekilde bir anlayışın içindeyiz ve radyoların 
böyle kalmasını arzu ediyoruz. Şuna inanıyoruz 
ki bugüne kadar üç beş aylık neşriyat içerisinde 
radyolar tarafsızlığı zedeliyen bâzı yanlış dav
ranışlar içerisine girmişlerdir. Bunu hulusu 
kalble karşılıklı münakaşa ve müzakere edebili
riz. Ve olmamıştır, etmemiştir şeklinde inat
laşmak yersizdir. Böyle bir şey olmadığına ka
naat getirdiğimiz gün radyoları ve başında bu
lunanları ilk önce samimî olarak biz ellerini sı
kacağız ve biz onlara daha üstün başarılar dile
yeceğiz. Temenni ederim ki 1965 yılı bütçesi 
Turizm Bakanlığına ve dolayısiyle radyoya ha
yırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Petrol Kanunu bütçe üzerinde 

açıkoyunu hullanmıyan sayın üye var mı efen
dim? Yok. Oylama muamelesi bitmiştir. 

G. K. M. P. topluluğu adına Sayın Enver 
Kök. 

C. K. M . P . SENATO TOPLULUĞU ADI
NA ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca) S. Ü.) — 
•Sayın Başkan, saygı değer senatörler; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi dola-
yısiyle, dört yıldan beri yaptığımız tenkid ve 
temennilerimizin belki birer tekrarından ibaret 
olacak bu Bakanlık bütçesine ait konuşmaları
mızda, bilhassa turizm meselesinin Devlet eliyle 
yapılmasındaki aksaklıkları teferruatiyle arz 
etmiştik. Bunun tekrarından sarfınazar ediyo
rum. Ama, bir noktayı tekrarlıyacağım arkadaş
larım, o da şudur : Benden evvel konuşan hatip
ler, hattâ çok ileri devletçilik fikrini savunan 
arkadaşlar, bu turizm meselesinde ecnebi ser
mayenin, hususi sektörün de en yakın müdafii 
olmuşlardır. Çünkü, elimizde öyle deliller var
dır ki, artık bunun Devlet eliyle işletilmesinin 
ısrarında memleket için bir fayda, getirmiyeco-
ği noktasında herkes ittifak etmiştir. Devlet teş
vik edici ve Devlet bunlara yardım edici, vatan
daş da bunun işleticisi olarak bu mevzu bu nok
taya yönetilirse memlekete, fayda getirebilir ar
kadaşlar. Biliyorsunuz Akdeniz bölgesindeki tu
rizmden birçok menfaatler sağlıyan ispanya, 
Portekiz, Fransa turistlerin yüzde 90 mı çe
ker. Doğu - Akdeniz bölgesine yani Yunanistan'
la Türkiye'ye yüzde 10 turist kalır. Bu yüz
de 10 turistin de yüzde 90 mı Yunanistan çeker, 
bize yüzde 10 turist kalır. Bu yüzde 10 turis
tin de yüzde 90 ı omuzunda çantası, sandviç yi
yen paçajer turistlerdir. Bundan evvelki hükü
metlerde Bakan arkadaşlarını, bunun Türkiye'
nin kurtuluşunda büyük bir döviz kaynağı olaca
ğı gibi aflarını rica edeceğim, birtakım hayalî ra
kamlar ifade ettiler. Ama benden evvel konu
şan A. P. Sözcüsü arkadaşım 'bir rakam verdi, 
bütün çabalar neticesinde 140 milyon olup 
olmadığı da daha belli değil ama, çıkan döviz 
miktarı 240 milyon olarak sabit bir rakamdır. 
Turizmden beklediğimiz altın bu memlekete gel
memiştir. Arkadaşlar, biz gözümüzü ve yüzü
müzü bir parça bize benzeyen milletlere çevirir
sek belki bir şey yapabiliriz. 

12 . 5 . 1965 O : 2 
Osmanlı imparatorluğu devrinde Boğazda 

bir çok yalılar, köşkler vardı. Bizim eyaletleri
mizden zenginler gelirdi. Şerif Paşalar, bil
mem, şunlar, bunlar... Ama bakın arkadaşlar, 
petrol kıralları bize gelmiyor, Yunanistan'a 
gidiyor. Geçende bir gazetede okuduk; petrol 
kırallarmdan birisinin oğlu Yunanistan'da bir 
otele 40 - 50 bin dolar bırakıyor. Yüzümüzü 
bu tarafa çevirelim; bize sandvüçlü, çantalı tu
rist yerine hakikaten para bırakan turisti arı-
yalım ve bulalım arkadaşlar. 

İç turizm zaman zaman bâzı müteşebbisler ta
rafından bu memlekette hakikaten ileri götürül
müştür. Bugün Akdeniz sahillerinden Antalya, 
Alanma, ama Karadeniz sahillerinden bundan 
30 yıl evvel Akç.akoca'daki bir belediye reisinin 
gayreti orada halka bir turizm terbiyesi vermiş, 
oradan atlamış Kastamonu, Abana, Amasra, 
Sinop. Yalnız burada arkadaşlar, vatandaşlar 
burada Devletten bir destek görmemişlerdir. 
Yapılmış olan Kervan otelleri, Sapanca'daki 
otel, Sinop'taki milyonlar verilip hâlâ bir işlet
meye, en ufak bir gelire mazhar olmıyan otel. 
Bu istikametten dönüp turizm kredilerini bu 
memleketin küçük otellerine, pansiyonlarına 
teksif ettiğimiz zaman bu işte de iyi bir yol ala
cağımız inancı ile bu noktaya da böylece değini
yorum arkadaşlar. 

Ormancılık ve turizm meselesine de bir nok
tada değinmek istiyorum arkadaşlarım. Bun
dan evvelki hükümetler zamanında bir Turizm 
Bakanı ile Ankara'dan kalktık Kastamonu'ya 
gittik. Kastamonu'dan Sinop'a gelinceye kadar 
dört defa otomobilimizin lâstiği patladı, yollar 
bozuk. Sinop'a gittiğimiz zaman ilk defa Si
nop'u gören Turizm Bakanı, dünyanın Cenne
tidir burası, dedi. Gezdi, orada halkla temas 
etti, birtakım tesisler yapacağı hakkında müta
lâalarda bulundu. Arkasından Bakan değişti, 
»hiçbir şey yapılamadı. Halk da zaman zaman 
bu vadilerle avunmaktadır. Bugün Türkiye'de 
turizm için esaslı bir plân yapmak, bilhassa 
bu küçük kredileri yerinde sarf etmek, Amas
ra'ları, Akçakoca'ları, Sinop'ları, Antalya'ları, 
Alanya'ları halk eliyle pansiyonculuğa ve tu
rizmde işletmeciliğe teşvik ettiğimiz zaman tu
rizmden bir netice alırız, aksi halde hayal için
de kalırırz. Hepinizi hürmetle selâmlarım ar
kadaşlarım. (Alkışlar) 
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yılı Bütçe kanunu tasarısına 107 sayın üye ka
tılmış 72 kabul, 34 ret, 1 çekinser oyla kanun 
kabul edilmiştir. 

Sayın Sakıp önal. 

SAKIP ÖNAL (Adana) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler, Sayın Bakanlık erkânı; Tür
kiye'nin tabiî ve tarihî güzellikleri dünyanın 
hiçbir tarafında bulunmıyacak niteliktedir. 
Onun için yalnız Devletin değil, topyekûn Türk 
Milletinin turizm dâvasında seferber olması 
lâzımgslir. Bunun için de bâzı Garp ve Şark 
memleketlerinin, kendilerine göre anane, usul 
ve telâkkileri vardır. Türk Milletinin Garp ale
miyle olan münasebetleri olduğu gibi Şark ale
miyle do büyük ve geniş münasebetleri vardır. 
Garbın telâkkisi Şarka, Şarkın telâkkisi Garba 
uymaz ama, Türk Milleti turizm dâvasında iyi 
eğitilirse yalnız gelen turistleri gezdiren, onla
ra mihmandarlık yapan insanlar değil, turizmin 
jplân ve programı içine girmiş olan bütün böl-
gelerde halkı radyo ile uyarmak, radyo saati 
ihdas etmek ve bu saatlerde halkı eğitmek lâ
zımdır. Ve buna aralıksız devam edilmesi lâ-
zımgelir. Bir turistin nereye gideceği belirsiz
dir. Huduttan girer Türkiye'nin mütaaddit yer
lerine gider ve gezer. Buralarda karşılaştığı 
halkı biz turizm hakkında, eğer eğitmişsek, 
hem turist, hem de Türk Milleti müstefidolur, 
kanaati içindeyiz. Anladığıma göre biz daha zi
yade Avrupa milletlerinin turistik imkânları
nı Türkiye'de kullanmasını istemekteyiz. Hal
buki bizim tabiî güzellikler dışında, Osmanlı 
İmparatorluğundan bu yana ve ondan evvelki 
devirlere ait birçok medeniyetlerin beşikliğini 
yapmış ve bugün millî, sınırımız içinde, Avru
pa ile Asya arasındaki köprü haline gelmiş 
millî vatanımızın Şark âleminin turistik arzu
larını tatmin edecek camiler, tarihî eserler, med
reseler ve hattâ birçok medeniyetlerin gelip 
geçtiği bir Konya ve buna benzer daha birçok 
tarihî yerlerimiz vardır. Sonra Garp âlemi, İs
lâm âleminden gelecek turistlerin, Şark âlemin
den gelecek İslâm turistlerini tatmin etmek im
kânına daha çok sahibiz. Aşağı - yukarı onla
rın ananeleri, yaşayış tarzları bize biraz uyar. 
Bu bakımdan İslâm âleminin zengin turistlerini 
dünyanın incisi olan İstanbul'da barındırmak 
ve bilhassa Akdeniz sahilinden gidecek yolu 
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Antalya'dan İzmir'e ve oradan da, İstanbul'a 
götürmek demek büyük mâna ifade eder. Tu
rist gezerken gözleriyle aldığı tabiî manzarala
rın hissi içerisinde büyük bir yorgunluğunu gi
derir. Bu itibarla turistik yolların bir an evvel 
yapılmasında zaruret vardır. Bu yalnız Turizm 
Bakanlığının yapacağı bir iş değildir. Bunu di
ğer bakanlıkların şöyle böyle yardımiyle yapı
lacak bir iş de değil, daha büyük bir iştir. Dev
letin el koyması lâzımdır Bilhassa turistik olan 
bölgelerde ordumuzun, Millî Savunmanın bu işe 
parmak basması ve istihkâm bölüklerinin bu 
işte bir tatbikat şeklinde çalışmasında fayda var
dır. Elbetteki, Millî Savunma bu yönden birtakım 
tatbikatlar yapmaktadır. Fakat, bu tatbikatı 
bu turistik yollarda yaparsa, memleketin tu
rizmine büyük bir hizmet yapmış olur. Muay
yen bir bankanın yardımı da kâfi değildir. Dev
let sektörü ve hususi sektöre ait bankaların bu 
mevzuda, bu millî dâvada, millî refah ve kal
kınma dâvasına hizmet eden turizme yardımcı 
olmalarında fayda vardır. Yine bu da Devletle 
milletin, hususi sektörle Devlet sektörlerinin 
elele vermesiyle sağlanacak bir mevzudur. Ve 
bu mevzu, uzun vadeli denmekle beraber, uzun 
vadeli de değildir. Bâzı yönlerden ufak tefek 
yapılacak hizmet ve ilk hizmetler büyük turist 
akınını sağlıyabilir. Ama ilk defa galenlere, ra
hat ve refahlarını, rahat bir yaşama tarzını 
sağlıyamazsak, gittikleri yerde aksi propagan
da yapabilirler. O halde ya propaganda yapı
lınca onların istirahatini temin etmeliyiz, ya da 
hiç. propaganda yapmamalıyız. Bu itibarla Tür
kiye'nin bu dâvada topyekûn. çalışmasında fay
da vardır. 

Av turizmi vardır. Turistin bâzısı tarihî yer
leri görmeye gelir, bâzısı tabiî manzaraları gör
meye gelir. Onların telâkkilerinde kumar mu
bahtır, seksoloji mubahtır. Onun için buna ben
zer birtakım şeyler isterler ama bu bizim 
ananalerimize uymaz. Fakat onlar için bâzı böl
geleri tahsis etmekte fayda vardır. Meselâ : İs
tanbul'da dünyanın neresinden gelirse gelsin 
kırallar, zeng'nler, milyonerler, milyarderler 
yaşıyabilmek imkânını ve tabiî güzellik içinde 
onların refahları, istirahatleri, oyunları, eğlen
ce yerleri onların arzu ettikleri şekilde temin 
edilebilirse zannediyorum ki, Avrupa'nın başka 
hiçbir yerine gitmezler, İstanbul'u tercih eder
ler. 
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Bunun dışında banyo meselesine gelince; 

nasıl Fransa'nın Riviyera'sı varsa Türkiye'nin 
de Riviyera'sı Akdeniz sahilleridir. İstanbul'da 
plaj mevsimi geçtiği halde Adaıuvnın Karataş 
Plajında, Mersin plajlarında daha iki ay de
nize girilir. Yine İstanbul'da Haziran başında 
veya Haziran sonunda bağlıyacak deniz banyo
ları Adana ve Mersin'de, buna mümasil sahil
lerimizde, bu güzel yerlerde Nisan, Mayıs ay
larında başlıyabilir. Yani aşağı - yukarı Nisan
dan Teşrinisaniye kadar denizlere girmek im
kânına Türkiye sahiptir. Deniz banyosu ise 
ultraviyole yönünden, insan sıhhati bakımın
dan bugün en ön plânda gelen bir banyo şekli
dir. Bu bakımdan Türkiye bunu değerlendire
bilir, kıymetlendirebilir. Ama Turizm Bakan
lığının tam bir tarafsızlık içinde elindeki prog
ramı tatbik ederken bâzı belediyeler şu. parti
den, bâzı belediyeler' bu partiden, diye tefrik 
yaparak tahsisat verdiğini ele maalesef görmüş 
bulunuyoruz. Bunu şimdiki Bakanlığa söylemi
yorum, bundan evvelkilerde bunu gördük. Bu
nu açıklamayacağım. Kendi vilâyetimde cere
yan etmiştir. M'eselâ bizim bir Yumurtalık'ımız 
vardır. Evvelâ tarihî bakımdan büyük zengin
likler ihtiva eder. Plaj bakımından da hakika
ten dünyanın sayılı plajlarından birisi sayılır. 
Fakat maalesef buraya bir himmette bulunul
mamıştı t. Yapılan bâzı teşebbüsler vilâyetin 
emri altında, el altında kalmış, buraya dahi 
gönderilmek lûtfunda bulunulmamıştır. Ama 
başka bir vilâyete büyük yardım yapılmıştır. 
Oraya yapılmasın, demiyorum, o da bizim mem
leketimizdir, ama yerine sarf etmekte fayda 
vardır-. 

BAŞKAN - Sayın Onal, bağlamanızı rica 
edeceğim. 

SAKIP ÖNAL (Devamla) — Bağlıyacağım. 
yalnız bir noktaya temas etmeden gidemiyece-
ğim. TRT ehliyetli, kifayetli, dirayetli değildir. 
Neden"? Çünkü, tarafsız değildir. Onun kanu
nunda, onun ruhunda taşıdığı mâna eski. devir
den, geldiğimiz şu zamana kadar bütün partili
lerin, tarafsızların şikâyeti radyonun tarafsız 
olmayışında idi. Ve bunu yaptık zannediyor
duk, kanunu meydana getirdiğimizde hakika
ten tarafsız bir hüviyet içinde bu memleket ef
kârına hitabetmesi lâzımgeldiği halde yine eh-
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üye ti i, kifayetli, dirayetli olan radyoya bakıyo
ruz ki radyo tarafsızlığı ihlâl etmiştir. 

Şimdi,, ehliyet, dirayet, kifayet yalnız o 
meslekten yetişmiş olmakla da olmaz. Oradaki 
kanunun, ruhuna riayet etmek en. büyük dira
yet ve lâf ayettir-. Fakat maalesef buna riayet 
edilmemektedir. Tarım bütçesinden de daha 
birçok, misal verebilirim. Tarım Bakanlığı büt
çesindeki konuşmaları dinledim. Burada konu
şan arkadaşların parti farklarını saat tutmak 
şartiyle denedim. Adalet Partisinin burada ko
nuşan parti sözcüsü hakikaten bütün arkadaş
ların komite, kontenjan ve Halk Partisi dâhil 
tasvipleriyle karşılandı, alkışlandı uzun uzun. 
Hepsinin yüzlerinde takdir hissi vardı. Avuç
ları ona göre saklıyordu Ama radyo bunu ga
yet kısa verdi, diğer bir kelimeyle Halk Par
tili. Kelimi Baysoy ve Mebrure Aksoley'in konuş
malarını uzun uzun verdiler. Bu tarafsızlıkla 
bağdaşmıyan. bir halin bir misalidir. Bir* de Baş
vekilin burada... 

BiVŞKAN - - Lütfen bağlayınız efendim. 
SAKİP (>XAL (Devamla) — Bir dakika 

efendim bağlıyorum. Bir de Sayın Suat Hay-
ri'nin ilk nutkunda Mecliste ve burada maa
lesef Adana,Via idim. Nutuk veya Başbakanlı
ğın mesuliyeti altındaki konuşmasını bu Parlâ
mentoda yaparken alkış başlıyor hemen, kesi
liyor, duruyor, tekrar başlıyor... Asabını bo
zuldu. Nasıl -böyle yapabilir bu radyo? Bu be
nim samimî ıstırabımdır, Turhan Feyzioğlu. 
diyordu ki. Mecliste, «dikta memleketlerinde. 
sosyalist memleketlerde, komünist memleket
lerde, radyo Hükümetin emrinde olur...1» İlim
di, beti, Turhan Feyzioğlırna soruyorum : Mu
halefete düşmüş bir partinin emrinde radyo 
idaresi olursa o memleketin idaresine ne denir 
ve İm idarenin şekli nedir? Hürmetlerimle... 
(Sağdan, alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Tarlan. 
CEMAL TARLAN (Tekirdağ ) — Muhte

rem Başkan, muhterem senatörler, nmhterem 
Bakan, ve Bakanhik erkânı- bendeniz vaktin 
müsaade ettiği nisbette TRT ye (katiyen de
ğinmeden yalnız turizm vezuu üzerinde bir 
konuşma yapacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, turizm mevzuu, 
20 tıci asır Dünyasının hemen hemen bütün 
memleketlerinde yaygın ve süratle inkişaf eden 
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bir sanayi şubesi halini almıştır. Memleketi-
mizde bu sanyiin gerek sosyal ve bilhssa eko- I 
nomiık faydaları nedense, geç anlaşılmıştır. Da
ha doğrusu benim şahsi görüşüm; turizme ha
yatiyet veren tabiat imkânları bizi mevcudiye
tidir ki zorlamış ve kendisine teveccüh etme
mizi sağlamıştır. Benim şahsi kanaatim budur. 
Bunun yanında turizm, milletleri bir birine 
yaklaştırıcı ve az gelişmiş bilhassa milletlerin 
görgü, kültür ve sanat seviyelerini yükseltici 
mânasına gelen taraflarıya eğer mütelâa edi
lirse önemi zaten kendiliğinden meydana çı
kar. îşte turizm hakkındaki görüşü bu şekilde 
hülâsa ettikten sonra hususiyetlerine değinmek 
istiyorum ve münhasıran mâruzâtım, turizm hu
dudu içinde kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; seyahat arzusu, 
münhasıran seyahat arzusu, kanaatimce insan
ların güç, tarif edilir ve zor zaptedilir ihtiyaç- | 
lan ve alışkanlıklarıdır. Bunda hiç şüphe yok
tur. Fakat insanları bir yerden bir memlekete 
götüren, yalnız bu ihtiyaçları alışkanlıkları de
ğildir; birtakım şartların da mevcut olması lâ
zımdır. Kanaatimce bu şartların başında ta
biat ve iMim güzelliği, tarihî eserleri, şifalı su
ları gibi insanı çeken birtakım tabiî mânada 
varlıkların, değerlerin bulunması lâzımdır. 
Bunlar daha doğrusu turizmin malzemesini ve 
temelini de teşkil ederler. Bundan başka, dik
kat ettim sözcü arkadaşlarımın hiç biri temas 
etmediler, turisti ibir memlekete çekmek hu
susunda emniyet ve huzurun da rolü vardır, 
muhterem ankadaşlarım. Yani turist bir yere ge
lirken orada kendi imkânlarının ve kendi ra
hatının temin edilmiş olmasını düşünmesi ve 
kabul etmesi lâzımdır. Fakat şu Edirne hâdi
sesi ve Porsuk hâdisesinin bize neler kaybet
tirdiğini elbetteki takdir ederiz. Ve hemen 
siöylemek istiyorum ki, Edirne hâdisesinin sü
ratle karar bağlanması bizim için hakikaten 
mühim bir neticedir. Ve turistler için de aynı 
şekilde mütalâa edilebilir. 

Şimdi bu vaziyete böyle umumi olarak 
baktıktan sonra, bunlara yeteri kadar kıymet 
ve ehemmiyet verilip verilmediği hususundaki 
kanaatlerine geçiyorum. Şimdi muhterem ar
kadaşlarım, turisti celbeden tabiî güzellikle
rin başında bence sahillerimiz başta gelmek
tedir. Soruyorum. | 
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Yüksek Huzurunuzda arkadaşlarıma soru

yorum ve Sayın Bakana soruyorum: Bu sahil
lerimizin şurası dış turistler için, burası iç tu
ristler için daha yararlıdır şeklinde bir envan
ter meydana getirilmiş midir? Sonra, asıl daha 
mühimi, buralarda gelişigüzel birtakım inşaat 
yapılmaktadır. Sevgili arkadaşlarım ve bura
ların imar durumu tesbit edilmediği için muay
yen (bir nizam içinde bu faaliyet yürütülme-
inektedir. Bu vaziyetin yarın (bize tamiri güç 
birtakım meseleler çıkartacağında şüphe yok̂ -
tur. Bunun yanında asayişle ilgili meselemize 
temas edeceğim tekrar... Turizm polisi •.diyo
ruz, mütemadiyen Emniyet Genel Müdürlüğü 
bütçesinin müzakeresinde 'söylüyoruz, Turizm 
Bakanlığının bütçesinde söylüyoruz. Turizm 
polisi diye de ciddî 'bir teşekkülü burada mü
dafaa etmek kabul etimek, mümkün değildir. 
Yalnız muhterem arkadaişlanm, bütün bunlara 
rağmen ben çok ümitliyim. Yalnız benim ümit-, 
li olduğum taraf, biraz evvel burada konuşan 
Sayın Enver Kök ve Sayın Sakıp önal arkada
şıma iştirak Ihalinde olarak değil, şimdi izah 
edeceğim, o da coğrafi mevkimizin bir hususiye
tidir ki, şimdi onu izah edeceğim. Muhterem ar
kadaşlarım, Bugüne kadar bize turist Avrupa'dan 
gelmektedir arkadaşlar. Avrupa bizatihi hem 
Amerikalının, hem diğer memleketlerin ge 
lip yazlarını geçirdiği memlekettir. Avrupa, 
tüm olarak, bilhassa Cenup sahilleri. Fa
kat muhterem arkadaşlarım öyle geliyor ki ba
na bu artık cazibesini kaybetmeye, yıpranma
ya, bağlamıştır. Gerek Avrupalı turistler ve ge
rekse Amerikalı turistler artık başka sahalar 
aramaktadır. Bu aradığı «anaların arasında ve 
belki de başında bence dinî inançlariyle de alâ
kalı Kudüs gelmektedir. Kudüse muhtelif yol
lar var. Hava yolu var, deniz yolu var, kara yo
lu var. Fakat hemen söyliyeyim ki, bunların 
en ekonomiği Avrupa'yı İstanbul üzerinden 
Yakın - Doğu'ya bağlıyan güzergâhtır. Bu gü
zergâhın hemen hemen tamamlanması bu sene 

içinde mümkün olacaktır ve yine şahsi kanaa
tim; Avrupa'ya gelen Amerikalı dâhil, % 70 
turist bu geçitten geçecektir. Binaenaleyh, be
nim kanaatim, Sayın Bakandan ricam, bu geçi
di genişletmek imkânlarını sağlamak lâzımdır. 
Yoksa Enver Kök ve Sakıp önal arkadaşları
mızın dedikleri gibi, Şark memleketlerine gide
lim değildir. Arkadaşlar, Şark memleketlerinde 
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belki çok zengin var, fakat adedi aded bakımın
dan mütalâa edersek oradan gelecek turist ile 
Avrupa'dan gelecek turisti mukayese ©dersek 
buraya bıraktıkları döviz öbür tarafın daha 
hâkim olduğunu 'meydana çıkaracaktır. 

Muhterem arkadaşlarım bir de şu noktaya 
temas etmek istiyorum, Sayın Bakanlıktan da 
sormak istiyorum; öyle görüyorum ki, turizm 
sahasma özel sektör yanında Hükümeti istiye-
rek gitmektedir. Ve hakikaten şayanı şükran 
olan taraf, Hükümet özel sektörü tam mâna-
t^iyle teşvik etmekte ve ona bütün imkânları 
sağlamaktadır. Bu böyle. Ama benim şahsi ka
naatlim böyle olmaması lâzımdır, özel teşebbüs 
ve sektör dediğimiz sahada şahsi teşebbüsün 
hiçbir başka inisiyatifi tanımadan kendisini 
ortaya koyması lâzımdır. Bunu pek göremiyo
rum arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Tarlan, bağlamanızı ri-
,ca, ediyorum. 

CEMAL TARLAN (Devamla) — Ancak 
Turizm Bakanlığının ve Hükümetin bu bakir 
sahada verim tam mânasiyle temin edilinceye 
kadar da konudan el çekmemesini tavsiyeye şa
yan görmekteyim. 

Şimdi sözlerimi bağlıyorum muhterem arka
daşlarım. Demin de bahsettim muhterem ar
kadaşlarım, Avrupa'yı Yakın - Doğuya bağlıya
cak olan yolun büyük bir kısmı Trakya'dan geç
mektedir muhterem arkadaşlarım. Ve İpsala'
dan girecek olan turist 150 kilometre geçtikten, 
gittikten sonra ilk defa denize Tekirdağ'da ka
vuşacak ve Avrupa'nın kasvetli ve rutubetli ha
vasının tesirinden orada kurtulacaktır. 

Şimdi arkadaşlarım, bu haleti ruhiye için
de turiste orada birtakım imkânlar sağlandığı 
takdirde, oraya neler bırakamıyacağını tasav-
Aoır etmek güç değildir. Şimdi ben rica ediyorum 
T u m m Bakanlığından, hakikaten teşekkür de 
ederim, Trakya bölgesini ve bilhassa Tekirdağ'ı
nı turistik bakımdan birinci derecede ele almış 
bulunuyorlar. Ancak sahillerinin değerlendiril
mesi bakımından, bir nizam içinde, oradaki fa
aliyetlerin yürütülmesi ve murakafbe edilmesini 
kendilerinden rica edeceğim. Ve bu vesile ile be
ni dinlemek lûtfunda bulunan arkadaşlara en 
derin şükranlarımı sunarım. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri ve
rilmiştir. Okutuyorum. 
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(önergeyi okutmadınız Sayın Başkan sesle

ri). Peki efendim, önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 'bütçesi üze

rindeki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. Saygılarımla. 

tzmir 
Hilmi Onat 

BAŞKAN — Sayın Atalay, kifayetin aley
hinde buyurunuz. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Yeterlik aley
hinde iki hususta görüşlerim olacaktır. Birisi 
usulidir, birisi önergede bahsedildiği şekilde ko
nunun aydınlanmamış olduğu hususlarına aido-
lacaktır. 

İçtüzüğümüzün 56 ncı maddesinin ikinci fık
rası, grupların söz sırasına ve grupların nasıl 
konuşacaklarına aittir. Bu husus geçildikten son
ra sondan bir önceki fıkrası aynen şöyledir: 
«Görüşülen konunun lehinde, aleyhinre ve üze
rinde en az ikişer üye konuşmadan yeterlik öner
gesi oya konamaz.» Bizim Genel Kurulumuzda 
tatbikatlar maalesef birbirini tutmamaktadır. 
Başkan vekillerinin bir kısmı, ki, Sayın Fikret 
Turhangil bunların arasındadır, grup adına ko
nuşmalardan sonra, altı sayın üye konuştuktan 
sonra yeterlik önergeleri oya konurdu. Ve İçtü
züğün 56 ncı maddesinin sarih ve âmir hükmü 
de bu yoldadır. 

Fakat bir kısım arkadaşlar maalesef grup
ları da ıhesabederek 6 kişi konuştuktan sonra ye
terlik önergelerini oya koymaktadır. Bu doğru 
bir tatbikat değildir ve olamaz. İster Danışma 
Kurulu karar versin, ister önceden Genel Kurul 
bu yolda 20 kişi ile iradesini izhar etsin, İç
tüzüğün 56 ncı maddesinin üyelere tanıdığı 
hakkı foev hangi bir şekilde ortadan kaldıramaz. 
İçtüzüğün 56 ncı maddesi sarihtir. Nasıl konu
şacaklar ve konuştuktan sonra gruplar nasıl ko
nuşacaklar te'obit ettikten sonra görüşülen konu
nun lehinde, aleyhinde, üzerinde en az ikişer üye 
kaydını ısrarla koymakta ve İçtüzük böylelikle 
mutlak surette grupların dışında üyelerin ka
mışına hakkını tesbit etmektedir. 

Anayasanın bir hakkın muayyen istimal şe
killerinin bir takyide tabi olabileceğini, ama 
özüne, 11 nei madde gereğince, her hangi bir şe
kilde dokunulmayacağım derpiş etmiştir. Bir hak-
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mevzuubahistir, bu hak kürsüde konuşan üyele
rin hakkıdır. Bu hak ancak 6 kişi konuştuktan 
sonra bir yeter1, ik önergesiyle önlenebilir. Bunun j 
dışında 20 kişilik bir ekseriyet sırasında alınan 
bir karar veya Danışma Kurulunun karariyle 
içtüzüğün derpiş ettiği bu temel hak reffedile-
mez ve bu yolda yapılacak her hangi bir işlem ve 
tatbikatı .sureti katiyede içtüzüğe uygun görmi-
yeceğiz. Belki bugün parmaklar kalkar, önerge 
tatbik edilir. Ama bilesiniz ki, eninde sonunda 
içtüzüğün bu 56 ncı maddesinin fıkrası galip ge
lecektir ve tatbikat görecektir. Gönül ister ki, bu
günden başlıyarak bu teamül, yani 6 hatipten 
sonra hemen iktidarı teşkil eden taraflardan ye
terlik önergesi gelmeleri, bir gelenek şekline gel
mesin ve mümkün olmasın. 

Muhterem arkadaşlarım, (Siz Başkanvekili 
iken tatbik ediyor muydunuz? sesi) Ben Başkan
vekili iken de aynen tatbik etmişimdir. Hiçbir 
şekilde 2,5 yıl içinde altı üye konuşmadan takriri 
oylamaya dahi koymamışımdır. Tek örneğini 
gösteremezsiniz. Meselenin usule ait bu kısmın
dan sonra esası hakkında da... 

BAŞKAN — Efendim müsaade eder misiniz! 
Başkanlık hakikaten Sayın Atalay'm kanaat ve 
fikrindedir; üye olarak kabul ediyor. Yalnız bir 
hususu arz edeyim; Danışma Kurulunda yapılan 
toplantıda topluluk adına verilen sözlerin istis-
naiyeti yanında C.K.M.P., M.P. ve Y.T.P. den 
konuşacak arkadaşların üye oldukları da kabul 
edilmiştir, arz ederim. Yani C.K.M.P. topluluk-
tur. Grup olmadığı için kendi adına rüçhan hak
kı alır. Ben tatbikatını da bugüne kadar böyle 
yaptım. Yani Enver Kök 56 ncı maddenin 4 ncü 
bendinde yazılı üye tâbirine dâhildir. Bu şekilde 
uygulamak mecburiyetindeyim. Siyasi parti ve 
•grupu teşekkül etmiş o^nlarm dışındaki arka
daşlarımız üye mahiyetindedirler. 

1SIRRI ATALAY (Devamla) — Sayın Baş
kanın bu husustaki çok vukuflu müdahalelerine 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN •— Vakit israf etmesek Sayın Ata-
lay, ben tatbik edeceğim, eğer bir ihtilâf hâsıl 
olursa Muhterem Heyete arz ederiz. ,Siz yine bu 
hesaba sröre dâhilsiniz, bunu arz ederim. 

iSIRRI ATALAY (Devam1 a) — Rica ederim, 
6 üvenin konuşma hakkını her hanıgi bir şekilde 
ortadan kaldırmıyalım, Sayın Başkandan istir
hamım da bu görüşe iltihak ettiklerine göre 6 sa-
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ym üye konuşmadan lütfedip yeterlik önergesi
ni oylamasınlar. Bunu rica edeceğim. 

BAŞKAN — Yalnız, Y.T.P., C.K.M.P. ve 
M.P. nin alınmış Danışma Kurulu kararma gö
re ki, bu karar Heyeti Umumiyeye arz edilmiş ve 
tasvibe iktiran etmiştir. Hattâ bu topluluklara 
bir tatbikatta «Üyenin müddetini verdik, tekrar 
oylandı onların da bir grup imkânından fayda
lanması karargir olmuştur. O bakımdan, konuş
ma bakımından orana tabidirler, fakat öncelik 
bakımından bir topluluğu temsil etmektedirler, 
teamül böyledir. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yoagat) — Saym 
Başkanım, o halde öncelik hakları olmamak lâ-
zımgelir. 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye vermiştir, biz 
vermiyoruz, oylandı. Danışma Kurulu kararı... 

Saym Demirdağ, buvıırun efendim. 
YUSUF DEMlRDAĞ (Trabzon) — Saym 

Balkan, saym arkadaşlar, Sayın Bakan ve Ba
kanlık erkânı; 

Evvelki sene Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Teşkilât Kn.mmunun Yüce Senatoda müzakeresi 
esnasında bu Bakanlığın yalnız turizm ve 
bakımından men^eketi tanıtma işleriyle meşgul 
oTması tezini müdafaa eden arkadaşlarımız ol
muştu. O zamanki Bakan arkadaşımız bu fikri 
esas itibariyle doğru bulmuş, ancak kanunun ge
ri alınmasının bevhude zaman kaybına sebdbola-
cağını, 18 defa Parlâmentoya getirilmiş bir ta
sarının yine encümende kalacağını, kanunun 
şimdilik oMuğu .gibi kabul edilerek esasen ayrı 
bir kanun mevzuu olan Türkiye Radyo ve Tele
vizyon Kurumu ve basın işlerine ait maddeler ay
rı hükümler halinde formüle edildiğinden ile
ride münasip bir zamanda bunların çıkarılarak 
TRT ve basın işlerinin meselâ Başbakanlık gibi 
başka bir makama bağlanmasının mümkün ola
cağını söylemişti. 

Bugüne kadarki tatbikat turizm işlerinin baş-
lA>a§ına bir sektör olduğunu ve Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının TRT ve basın işleriyle de uğ
raşmasına imkân bulunmadığını göstermiştir. 

Bu itibarla biran önce getirilecek bir tasarıy
la bu mühim meselenin salim mecrasına sokul
masını temenni ederim. 

TRT ye gelince, gerçi Anayasamız, geçmiş 
devirlerin, kötü kullanışların biraz da mübala
ğalı bir tepkisi olarak, bu idarenin muhtar ol-
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masını emretmiş ve 22.10.1963 tarihli ve 323 sa
yılı bildiğimiz Kanunla özel kişiliği olan TRT 
Kurumu meydana getirilmiştir. Fakat, bir nok
tayı unutmamak lâzımdır : Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kurumu aslında bu Devletin bir te
şekkülüdür. Kanundaki sarahatlere rağmen dış 
siyaset konularında bile TRT nin Devletin anasi-
yasetine aykırı neşriyatta bulunduğunu esefle 
görmekteyiz. Bunun gibi sosyal bünyemiz ve 
Anayasamızın kesin ve açık hükümlerine aykırı 
olarak Devlet radyolarından aşırı solcu fikir
lerden ilhamını alan yayınlar yapılması, telkin
lerde bulunulması, aşırı solcuların müessir bu
lundukları açık oturumların yayınlanması da 
bizleri yalnız üzüntüye değil, ciddî endişelere 
sevk etmektedir. TRT İdaresine alman ve alına
cak elemanların ilelebet payidar olacak ve de
mokrasi içinde gelişecek Cumhuriyetimizin millî 
ve sosyal eğilimlerine aykırı fikirler sahibi 
olan, yalnız böyle olan değil de her ne vasıta ile 
olursa olsun, nerede olursa olsun, aşırı solcu fi
kirleri millete, hem de Devlet mikrofonlarından 
yaymak fırsatını kaçjrmıyacak olan kimseler ol
mamasına son derece dikkat etmek lızımdır. 

Muhterem arkadaşlar-, 
TRT bir zümre, bir parti veya bir sapık mes

lekî felsefe grupu tarafından kurulmuş bir ku
rum değildir. Özel sermaye ile de kurulmamış
tır. Bu teşekkül her şeyden önce milliyetine ve 
inançlarına bağlı olan fedakâr bir milletin para-
siyle meydana gelmiş bir Devlet malıdır, Türk 
Devletinin radyosudur ve Devletin murakabesin
den de azade olamaz. Hükümetin bu konuda çok 
hassas olmasını, gerekiyorsa TRT nin yüksek 
millî menfaatlerimize göre çalışmasını ve vazife
sini görmesini sağlıyacak hükümleri vakit kay
betmeden getirmesini beklemekteyiz. 

Kaldı ki TRT Kanunu çıktığından beri rad
yolarımızda bir gelişme olmadığı gibi hele şu (T) 
harfinin delâlet ettiği televizyon da ismi var 
cismi yok bir zümrüdüanka kuşudur. Plân gere
ğince geçen sene gerçekleşmesi gereken İzmir ve 
Erzurum radyoları, ihaleleri 1962 de yapıldığı 
halde, hâlâ kurulmamıştır. Ankara ve İstanbul 
radyolarının yayınlan komşu memleketlerdekin-
den çok daha kısa mesafelere kadar gidebilmek
te ve daha kötüsü istanbul Radyosu buradan, 
Ankara Radyosu İstanbul'dan ve İzmir'den, he
le Doğu illerimizden dinlenememektedir. Bu 
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doğrusu izahı güç, utanılacak bir vakıadır. Sa
yın Bakandan temas ettiğimiz bu önemli ve ha
yati hususlar hakkında bizleri aydınlatıcı bilgiler 
rica ederim. 

Muhterem senatörler, diğer bir mesele de ev
velce üzerinde durulmadan alınan bir kararla 
Ayasofya Camii müze haline getirilmiştir. Mabet 
müze olamaz. Bununla büyük Fatih Sultan Meh-
med'in ruhu muazzeboluyor. Ayasofya İstan
bul'un fethinin bir sembolü olarak büyük Hakan 
Fatih'in fermanı ile cami haline getirilmiş ve bu 
mabet 480 sene İslâm âlemine cami olarak hizmet 
etmiştir. 

Türk Milleti ve bütün İslâm âlemi bu mabe
din tekrar cami haline getirilmesini istemekte ve 
heyecanla beklemektedir. 

Dördüncü Koalisyon Hükümetinden bu kara
rın alınmasını istirham ederim. 

Bugüna kadar Turizm Bakanlığı ecdat yadi
gârı Ayasofya'nm yadigâr edildiği şekle iadesi 
hususunda en ufak bir teşebbüse girişmemiş, bu 
yadigârı âdeta bir Bizans yadügân olarak değer
lendirmekte ısrar etmiştir. 

Arkadaşlarım, bütün dost ve düşmanlarımıza 
şu tarihi hakikati hatırlatırım ki, Bizans İmpara
torluğu ve dünyaya nifak saçan Bizans ruhu 512 
sene evvel Türkün kuvvet ve azameti karşısında 
parçalanarak tarihin karanlıklarına gömülmüş
tür. Bu imparatorluk ve bu ruh bir daha dirile-
mez. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Celâl Tevfik Karasapan. 
CELÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon 

Kiarahisar) — Muhterem Başkan, aziz arkadaş
lar, Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı; 

Turizm dâvasının memleketimiz için çok yön
lü önemi üzerinde duracak değilim. Yapılmakta 
olduğu söylenen ve yapılacak işler bir yana, he
nüz Bakanlık hüviyeti bile olmıyan bir teşekkü
lün başında bir yıl kadar sorumluluk taşımış 
ve 18 defa parlâmentolara gelip gitmiş bugün
kü, «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı» teşkilât Ka
nununun çıkarılmasına çalışmış nâçiz bir arka
daşınız olarak, vaktin darlığını da hesaba kat
mak suretiyle, zamanımda girişilmiş bâzı işlere 
dokunacağım. 

Bildiğimiz gibi sözde özel turizm yatırımları
nı desteklemek esas maksadiyle yıllarca önce, iyi 
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niyetlerle kurulmuş olan bir Türkiye Cumhuri
yeti Turizm Bankası vardır. Daha önce 10 Nisan 
1960 tarihli ve 7470 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan ve Millî Birlik Hükümeti zamanında 
7 . 2 . 1962 tarihli Kararla kesin statüsü tes-
bit edilmiş olan bu müessese özellikle Devlet sek
törünün yatıracağı 120 milyon lira yerine zama
nımda ancak Hazineden 4 milyon kadar bir şey 
alabilmişti. Bunun dışında Bankanın esas serma
yesini teşkil eden unsur, Ziraat Bankasından dev
raldığı tamiamlanmamış tesislerden ibaretti, özel 
sektörün yatırımı ise lâsey hükmündeydi ve esa
sen o da sahipleri tarafından genellikle geri çe
kilmiş bulunuyordu. 

Bu hal İkinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da teşebbüsümle ele alınmış, bakanlıklararası 
İktisadi İşbirliği Komisyonuna getirilmiş ve ni
hayet yeni bir kanun tasarısiyle Türkiye Cum
huriyeti Turizm Bankasının tasfiyesiyle yerine 
yalnız işletmeyle meşgul olacak bir Devlet Tu
rizm Ofisi kurulması ve turizm yatırımları için 
de kurulacak Yatırım Bankasında bir kısım ay
rılması kararlaştırılmış, Ofise ait kanun tasarısı 
da, ecnebi uzmanların, özellikle OECD n'in gön
derdiği Norveçli bir uzmanın verdikleri rapor
lardaki esaslar göz önünde bulundurularak, Ba
kanlıkça hazırlanıp Hükümete sunulmuş ve Yük
sek Meclise sevk edilecek bir hale getirilmişti. 

Ne çare ki, bizde birçok defalar olduğu gibi, 
Bakanlıktan çekilmemden sonra halefimin ilk 
işi bu kanun tasarımımı geri almak olmuş ve o 
zamandan beri de olumlu hiçbir teşebbüste bu
lunulmamıştır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası bu se

ne verilen 4 milyon lira dışında tamamlanma
mış tesisler ve Ziraat Bankasına ve daha diğer 
bankalara borçları ve bunların faizleri ile o za
mandan beri kendi zavallı kaderiyle başbaşa bı
rakılmışa benzemektedir. Kanaatim odur ki, hü
kümetlerce şimdiye kadar bu müessese üzerinde 
ciddiyetle durulsaydı bu banka mevcut statüsüy
le kalkındırılır ya da başka bir hale kalbedilerek 
her hal ve kârda % 80 i tamamlanmamış tesis
leri tamamlanarak hem kendisine hem de mem
leket turizmine büyük hizmetler ifa ederdi. He
men arz edeyim ki, Bakanlığım zamanında, 100 
odalık otel kısmı gene tamamlanmamış olmakla 
beraber, Kilyos tesisleri her yıl kâr sağlamakta 
idi. 
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Burada temas edeceğim diğer bir nokta da 

gene zamanımda başlamış olan birtakım esaslı 
işlerin hâlâ edebiyat safhasından ileri gideme
miş olmasıdır. Eğer yanılmıyorsam OECD nin 
yardımiyle o zaman Bakanlığa bir yabancı daimî 
uzman sağlanmış ve bu uzman Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı, kanunu gereğince.kurulur kurul
maz, vazifeye başlamıştır. Bu uzmandan şimdi
ye kadar ne gibi faydalar elde edildiğinin, tav
siyelerinin hesaba katılıp katılmadığı hususun
da Sayın Bakandan bilgi rica ederim. Bizde yal
nız turizm sahasında değil, diğer alanlarda da 
ecnebi uzmanların fikirlerinden gerçekten fay
dalanmak ciddiyetle ele alınmamıştır ve bundan 
çok zararlar çekimsizdir. 

Bir arkadaşım Bakanlığın, velev plâtonik 
mahiyette de olsa, hâlâ sorumluluğunu taşıdığı 
basın ve radyo ve televizyon işlerine temas etti
ler. Ben burada arkadaşımın dileklerinin gerçek
leşmesini beklerken tek bir konuya değineceğim: 
Basın İlân Kurumu. Gene Bakanlığım esnasın
da zamanın Başbakanının da mutabakatı alına
rak Cenevre'deki Milletlerarası Gazetecilik Ku
rulundan resmen iki uzman istenmiş ve biri Avus
turyalı tanınmış bir gazetesi olan, halen maale
sef vefat etmiştir ve diğeri İsviçreli bir uzman 
olan iki zat gelerek basın, üniversite ve Hükümet 
çevreleriyle temaslarda ve incelemelerde bulunup 
önemli bir rapor tanzim etmişler ve bu rapor 
Bakanlıktan ayrıldığım sırada bana gelmiş ve 
bir sureti de Başbakana sunulmuştu. Hemen ha
lefime önemle devrettiğim bu raporun tam metni 
o zaman Milliyet Gazetesinde tam metin olarak 
da yayınlanmıştı. 

Gerek ilân rejimini gerek millî basınımızın 
kalkınmasını sağlıyacak esasları kapsıyan bu ra
por ne oldu? Geçen yıl İstanbul'da toplanan Mil
letlerarası Gazetecilik Toplantısında zamanın 
Başbakanı bu raporun ele alındığını ve tavsiye
leri dairesinde icraata geçileceğini söylemişlerdi. 
G-aliba bu sözlere rağmen rapor Bakanlığın raf
larında uyuklamaktadır. 

önemli bir diğer nokta da memleketin arkeo
lojik ve tabiî zenginliklerinin muhafazasıdır. Bu 
turizmle sıkısıkıya ilgili bir mevzudur. 1930 yı
lında Hariciyede İkinci Kâtipken Maarif Veka
leti bana İtalyanların bu konu ile ilgili bir ka
nununu tercüme ettirmişti. O zamandan beri mil
yarlar konusu olan bir serveti ilgilendiren arke-

— 677 — 



O. Senatosu B : 83 
lojik ve tabiî varlıklarımızın korunması için çok 
lüzumlu olan böyle bir kanun çıkarılmamıştır. 
Arada bu varlıklar heba edilmektedir. Hüküme
tin biran önce böyle bir kanun tasarısını B. M. M. 
no sevk etmesini bilhassa rica ederim. 

Derin saygılarımla huzurunuzdan ayrılıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sırrı Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Sadece Devlet 

Radyosunun tarafsızlığı konusuna değinmek 
istiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, siyasi iktidar sa
hipleri, siyasi sistemlerinin halka ve hakka 
dayandığını sanmışlar ve iddia etmişlerdir, zan 
ve iddia ederler, zan ve iddia edeceklerdir. 
Ancak bugün artık bu iddiaların üzerinde objek
tif kıstaslar bulunmuştur. Bir siyasi iktidarın 
ve toplum hayatının demokratik olup olma
dığı, siyasi iktidarı değiştirme, siyasi iktidarı 
getirme, siyasi iktidarı murakabe etmek ve ne 
nisbette halkın arzusuna dayandığı ve halkın 
bu hususta ne miktarda müdahale imkânına 
sahiboldukları ile ölçülür bir. Devlet iktidar 
yapısının karşısında ve onun içindeki organ
ların muhtariyeti ile ölçülür. Bizim Anayasa
mızın dördüncü maddesi egemenliğin kayıtsız 
ve şartsız Türk Milletine aidolduğunu, milletin 
bu egemenliği Anayasanın öngördüğü ve kur
duğu müesseseler yani organlar vasıtasiyle ye
rine getirdiğini ve getireceğini ifade eder. 
Böylelikle demokratik bir sistemin dayanak
larını açıkça gösterir, işte Anayasanın muhtar 
bir müessese olarak 121 nci maddesiyle kur
duğu Devlet Radyosu üzerinde günlük tar
tışmalar devam etmektedir. Ve burada da 
ifade edildi biraz önce Devlet Radyosunun 
tarafsızlık içinde bulunup bulunmıyacağı id
diaları vardır ve olacaktır. Gösterebilir misiniz 
ki, bir toplum hayatı içerisinde toplumu ya
kından ilgilendiren mevzuda herkesi memnun 
etmek ve herkesi o mevzuda ayni seviyede ve 
aynı şekilde düşünmeye mecbur etmenin tıl
sımını ve mucizesini bulmak mümkün değil
dir. Hele demokratik nizamlarda bunun güç
lüğü çok aşikârdır. Ben 1950 de Parlâmento 
hayatına girdiğim zaman, rahmetli çok bü
yük insan Hüseyin Cahit Yalçın, Meclisin en 
yaşlısı, ben de en genci idim. Bir gün zannede
rim 1953 yılı idi, zamanın iktidarı, bir si-
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yasi baskı kanununu Meclisten geçirmek üze-
rej'di, grup odasına gitmiştik, gençtim, heye
canlı idim, tecrübesizdim. Bana demişti ki 
«benim için hazır olan şey siyasi iktidar sa
hiplerinin iktidardan uzak bulundukları za
man hak ve hürriyet davacısı insan haklarının 
bir numaralı savunucusu olurlar ve fakat ik
tidar sahibi oldukları zaman bu hak ve hür
riyetleri yıkabilmek ve ortadan kaldırabilmek 
için çeşitli yollara başvurmalarıdır» demiş ve 
Sultan Hamitten çeşitli örnekler vermişti. Ger
çekten de siyasi partilerimize ve siyasi kişi
lerimize ne nisbette demokrasiye aşık ve ne 
nisbette demokratik nizama riayetkar olduk
larının ölçüsü iktidar yerleridir. İktidara gel
dikleri zamandır ki, ancak onların gerçek ni
yetleri ve gerçek zihniyetleri ortaya çıkar. 

Yıllar yılı hakkın ve hürriyetin müdafaa
sını yapanları ve yıllar yılı, meselâ ne bileyim, 
bir vilâyet tam mânasiyle intikam hissiyle 
ilçe yapıldığı zaman uğultuları kulağımdadır, 
bir menroketi 'baştan aşağı bir ses titretiyor
du, diyordu iki, bir şeye veya bir kimseye ya
pılan haksızlık umrma bir ithamdır ve umuma 
karşıdır. Ne hazindir ki bunu bir memleket 
sathında yayanların bir gün siyasi iktidarı el
lerine aldıkları zaman, biz Hükümet programı 
okunduğu sırada birdenbire siz hak ve hürri
yet Leı m ve muhtar müesseselerin Devlete kar
şı İsyan hal'nde olduğunu söyler göreceksiniz 
ve ne hazindir iki bunun hukukî mesnetleri so
rumluğu zaman iddianın yerinde sessiz kaklığı 
ve metnetsiz kaldığı görülecektir ve bunu 
ikinci bir itham tak'.bedecektir, kanunda de
ğişiklik yapılması. Bu da yetmiyecektir ucuz 
ve çok ucuz olan bir yola başvurulacaktır. 
Devlet Radyosunda komünistlerin bulunduğu 
iddia edilcseik ve yurdun şurasında burasında 
bir gün uyandığınız zaman başınızda komü-
nistleıi göreceksiniz şeklinde Devlet Radyosu 
en ağır fakat en çirkin şekilde itham edilecek
tir. Şimdi bir zamanlar hak ve hürriyetlerin 
müdafi kesileceksiniz ve bir kişiye yapılan 
haıksızlığı umuma yapılan bir tehdit olarak gö
receksiniz, Ama, öbür taraftan da elinizde hiç 
bir mesnet olmadan, elinizde hiç bir dc-T ohn/v-
dan, tutacaksınız, muhtar bir müeseseye ve 
onun şerefli mensuplarına uhı orta küfür ede
ceksiniz, itham edeceksiniz ve komünistlik 
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propagandasının yapıldığını açıkça söyliye-
ceksiniz ve diyeceksiniz ki ; en yükscik kademe
de bulunan, Devlet Radyosunun en yüksek ka
demesinde (komünistler vardır ve ben bunu is
pat edemezsem derhal milletvekilliğimden is
tifa edeceğim. Şimdi haysiyet sahibi insanların 
yapacakları şeyler vardır kolay değildir, insan
ların daima yakalarına yapışacak ve sözlerinin 
ne nisbette ahlâka ve hukuka uygun okluğunu 
soracak kimseler çıkacaklardır. Şimdi soruyo
ruz; adalece intikal etmiştir. Devlet Radyosu 
meselesi Cumhuriyetin savcıları Devlet Rad
yosunun tarafsız o'up olmadığını, Devlet Rad
yosu içerisinde komünistlerin bulunup bulun
madığını tahkik ve tak'.bedeceklerdir. Eğer 
Türk adliyesine itimatları varsa, eğer sözleri
nin erleri ise ve haysiyet sahibi iseler hu kim
selere düşcccık şeyler vardır. Derhal Ankara 
Cumhuriyet Savcılığına başvurarak iddiaları
nı ispat etmek için delil vermek, iddialarını 
ispat ve söylediklerinin ne nisbette gerçek ol
duğunu belirtmek için şahitlerini göstermek ve 
çıı kişiler ve şunlarla ben ispat edeceğim der. 
Bunlar dendikten ve yapı'maddrtan sonra müf
teri olrrak yakalanıp elbetteki bu memleketi 
seven insanla:*, elbetteki bu memleketin ahlâki 
düzoni üzernde, toplumun geleceği üzerinde 
bir nebze vicdanı titreyen her insan, yapışmak 
(mecburiyetini kendisinde görecektir ve güıme-
lidl-. 

Arkadaşlar biraz evvel söyledim, Devlet Rad
yosunun her müs-ese gibi, şu vey^, bu şeki'deki 
iş'eyişinden şikâyetlerim'/ o'abilir. Ne d'yordu 
birsz ö-c© burada Saym öna ? Tarım B kan'ığı 
BüLçesi burada konuşulurken güya Curhuriyet 
Halk Partisi sözcü ü çok konuşnr ş d"», DevVt 
Radyocu onu verm'ş de Adalet Par isi Sözcüsünü 
az verm'ş. Ben psikoloji hoca'ığı yaptım, çık 
iyi bTrlm n^an psiklojhinin tabiî icabıdır. Sı-
y n ön*d Cımhur'y t H a k P a f s i S'*Z2Ü ün'i 
dinlediği zamrn ora sıkıcı gel r, onun içi T 
C. H. P. nm sözleri ağırdır, z-mrn bir türlü 
geçmek b Innz ama onun için Addet Partisi im 
Sözcüsünün f.özVi birer keramet mesab sinde
dir, g^yet tathdır, güzeldir ama o da çabuk g&-
çer. Bu psikolojik bir şeyd'r S ym Melımet Ali 
Demir arkadaşımızı işhadediyo um. 

BAŞKAN — Saym Ata!ay, lütfen bağlayın. 
SIRRI ATALAY (Devamla) — Siz Tarım 

Bakanlığı Bütçesinde Saym Mehmet Ali Demir, | 
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kendinizin takibcttiğiniz ve biraz önce bana 
söylediğiniz lisanıyla aynen harfiyen, dakikası 
dakikasına, saniyesi saniyesine üçer sayfa 
olduğunu bana söylemediniz mi? Kardeşlerim 
mesele bu, muhterem arkadaşlarım mesele 
bu. Yani gerçekten müesseseler kurulurken, 
kurakn halinde bulunan müesseselere rahatlık
la hücum ctmiyclim, kolaylıkla onları itham 
etmiyelim. Deliller bulunmadıkça hele itham 
edildikçe insanın karşısına çdtarlar ve haysi
yet sahibi insanları vazifeye davet ederler. 
Cumhuriyet Senatosunun bu kürsüsünde yur
dun şurasında burasında Devlet Radyosunda 
komünistlerin bulunduğunu ve birgün uyan-
dığmız zaman basmazda komünistferi görecek
siniz diyenlerin bu delillerini derhal Cumhuri
yet Savcılığma götürüp vermeleri lâzım. Götü-
rülsün, verilsin ki gerçekten bunlar varsa, ha
kikaten varsa Türk adliyesinin pençesi yaka^-
rma yapışsın.. Yoksa müfteriler aynı şekilde 
ceza^rmı görsün. Saygdarırrda. 

BAŞKAN — Kifayet takririni ıttılâlarn^za 
arz ediyorum. Daha görfnmek istiyen 7 arka-
da'unrz varcİT. Saym Amiralim de söz istedi
ler, onunla birlikte 8 kişi olmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosu Ba^kanbfrna 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki müzakerelerin kifayetini arz ve teklif 
ederim. 

Saygılarımla. 
M. Hilmi Onat 

İzmir 

BAŞKAN — Kifayet aleyhinde Saym Al
paslan. 

RIFAT ÖZTÜRKÇINE (istanbul) — Saym 
Başkanım, sual sormıyacak mıyız 1. 

BAŞKAN — Sual mi sormak istiyorsunuz? 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Muhte

rem arkadaşlar, son günlerin, hattâ son ayla
rın bütün aktüel meselelerini bünyesinde top-
hyan bakanlık bütçesi üzerinde kâfi derece ay
dınlığa» kavuşulmamıştır. Söylenecek çok söz
ler vardır, esasen programda bir aksama hu
sule gelmiştir. Zaten bir gün noksan olarak 
alınmış müddet 9 güne sıkıştırılmış, halbuki 
10 gün hakkımızdır bizim, imar ve İskân Ba
kanlığı Bütçesi yarma' kalmıştır. Anlaşmaya 
göre saat 19 da müzakereler bitecektir. Şimdi 
burada lütfeder Riyaset, müzakereleri yarma 
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bırakır ama yarın da. lütfeder bu memlekette 
gerçekten yaşadığımız demokratik rejimin hu
susiyetlerini dile getirme fırsatını verir. Çün
kü; tam üç aydır bugünkü Hükümeti ve Türk 
siyasi hayatını ta kökünden kemiren şu TRT 
meselesini hiçolmazsa şurada, rahatlıkla konuş
mak imkânını bulalım ve bir daha da bu mem
lekette şereflere, haysiyetlere dokunulmamaM 
lüzumunu biz Senato olarak tespit ve tescil ede
lim. Şahıslara saldırmadan, kimse hakkında 
tek söz söylemeden, ama müessesenin hususi
yet ve kutsiyeti üzerinde dilimizin döndüğü ka
dar meseleleri ortaya atmak için lütfedin kifa
yeti müzakereyi 'kabul etmeyin. Saygılarımla. 

BAŞKAN — Efendim; soru sormak istiyen 
arkadaşlar lütfen isimlerini yazdırsınlar, mah
fuz kalmak şartiyle. (Sağdan sıra kimde ses
leri) 

ÖMER LÛTFÎ BOZCAM (İzmir) — Sırada 
kim var Sayın Başkanım"? 

BAŞKAN — Ömer Lûtfi Bozcalı. 
SUPHÎ KARAMAN (Tabiî Üye) ~ Usul 

hakkında mâruzâtım var. I 
BAŞKAN —Kifayeti müzakere takririni 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan Zekâi Dorman, buyurun. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ZEKÂİ 

DORMAN (tstan'hul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
değerli üyelerin genel olarak turizm ve özel ola
rak Bakanlığımla ilgili samimî ve iyi niyetli ten-
kid ve tavsiyelerine teşekkür etmekle sözleri
me başlamak isterim. 

Bundan dört gün evvel gelen ve halen mem
leketimizde bulunan İspanya Turizm Bakanı 
Ekselans Praga tribarne ile temaslarda bulun
duğumuz gibi, yine memleketimizde bulunan 
Romanya Millî Turizm Dairesi Temsilcisi 
Glement Gavrilesgu ile de bu arada temasları
mız devam etmiş ve dün akşam bir önanlaşma-
ya varılmıştır. Beş Yıllık Kalkınma Plânımız, 
komşu ve dost ülkelerle turizm alanında işbirli
ğine girişmenizi öngörmüş ve bu konuda Bakan
lığımız bugüne kadar çeşitli temas ve teşebbüs
lere girişmiştir. 

Türkiye ile Bulgaristan arasında 10 ©kim 1964 
tarihinde Sofya'da bir anlaşma imza edilmiş ve 
İm anlaşma iki ülke arasında özellikle hudut I 

n . 5 .1966 O : 2 
formalitelerinin yumuşatılmasının bu formali
telerin yeknesak hale getirilmesini, münakale 
imkânları ve volen nakil vasıtalarının mükem-
melleştirilmesini, müştereken turizm propa
gandasının yapılmasını, turistik kurum ve te
sislere ait yönetmeliklerin ahenkleştirilmesini 
ve turizm konusunda edinilen tecrübeler hak
kında bilgi teatisinde bulunulmasını esas almış
tır. Bu anlaşma gereğince Türk ve Bulgar 
heyetlerinden kurulu karma komisyon 5 - 8 Ni

san 1965 tarihleri arasında ilk toplantısını istan
bul'da yapmıştır. 

Öte yandan Türkiye - Yugoslavya - Bulga
ristan temsilcileri Balkanlardan geçen (E. 5) 
karayolunun propagandasının yapılmasını 19 -
20 Ocak 1965 tarihlerinde Sofya'daki toplantı
da kararlaştırmışlardır. Bu temaslar dışında 
26 Ocak 1965 tarihinde Ankara'da Türkiye -
Yugoslavya Turizm. Anlaşması da imzalanmış
tır. 

Turizm konusunda Doğu ve Güney komşu
larımızla da işbirliği yapmak için olumlu çalış
malara girmiş bulunmaktayız. Bu konuda Tür
kiye - İran - Pakistan arasında bölgesel kalkın
ma îçin işbirliği teşkilâtı çerçevesinde üçlü bir 
turizm anlaşması imzalanmıştır. 

Öte yandan Orta - Doğu ülkelerinden gele
cek turistlerin yurdumuzu ziyaretlerini kolay
laştırma yönünden yapılan çalışmalar neticesi 
olarak Irak, Suriye, Ürdün ve Lübnan ile ilgili 
turizm anlaşmaları yapılması konusu üzerinde 
hazırlık çalışmalarımız vardır. 

Diğer taraftan Avrupa iktisadi İşbirliği ve 
Birleşmiş Milletler Teşkilâtı tarafından kabul 
edilmiş esasların yurdumuzda da uygulanması 
için, bu kuruluşlar tarafından hazırlanan ka
rar ve tavsiyeler ile mevzuatımız arasındaki 
faiklar tes'bit edilerek, mevzuatımızın bu ka
rar ve tavsiyelere göre değiştirilmesi hususu 
üzerinde diğer Bakanlıklara tavsiye vo talep
lerde bulunulmuştur. 

Aynı zamanda etüt ve plânlama çalışmala
rımız da devam etmektedir. Bütün illerin en
vanter tabloları hazırlanmış ve envanter harita
larının hazırlanmasına da başlanmıştır. Yaban
cı turist hareketlerine ait anketler hazırlanmış 
ve istatistik için bilgi toplanmasına devam edil
diği gibi, dağ turizmi hakkında bir seminer ya
pılmış ve dağ turizminin inkişafı için lâzımgelen 
önçalışmalar bitirilmiştir. 
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Bu arada 11 aylık bir maziye sahip Teknik 

Servisimizce otel, motel, kamp ve plaj tesisle
rinin projelendirme safhasında yardımcı olmak 
üzere, teşkilât şemaları hazırlanmış, kamp 
enformasyon bürosu, satış "kulübeleri, plaj tesis
leri için örnek projeler yapılmıştır. 

Memleketimizde yeni bir konu olan tatil 
köylerinin projeleri hazırlanmış ve geçen yıl 
ihalesi yapılan iki tatil köyünün 1966 turizm se
zonu başında işletmeye açılması takarrür etmiş
tir. (Marmaris ve Edremit'te) 

Edirne Enformasyon Bürosunun inşaat ve 
dekorasyonu tamamlanmış ve turistlerin istifa
desine arz edilmiştir. Konya ve Adana Enfor
masyon bürolarının inşaatı bitmek üzere olup, 
Kayseri Enformasyon Bürosu da üç aya kadar 
tamamlanacaktır. Ayrıca Kapıkule, Kilis, 
(Gürbulak - tran) hudut kapıları ile Marmaris 
Enformasyon Bürosunun ve Alanya - Incekıım, 
İzmir - Aliağa, Ayvalık - Sarımsaklı, Edirne -
Söğütlük kamplarının proje ve keşifleri hazır
lanmıştır. Bu tesisler 1965 yılında tama mi ana
caktır. 

Bu arada Bakanlığımızın turizm politikası
nı da özetlemek isterim : 

Turizmi, özel sektörün iş sahası olarak ka
bul ediyoruz, özel sektörün rağbet etmediği ve 
fakat kısa vâdeler sonunda rağbet görecek yer
lerdeki büyük tesislerin veya sırf öncülük va
zifesini yerine getirmek ve numuneler verebil
mek için bâzı yatırımların Devlet tarafından 
yapılması zaruretine inanmaktayız. Fakat ka
mu sektörü tarafından yapılan bu tesisler mu
hakkak surette özel sektör tarafından işletilmeli, 
kamu sektörü turizm konusunda işletmecilik 
yapmamalıdır. Devletin turizm sahasında en bü
yük vazifesi, özel sektörü uzun vadeli, ucuz fa
izli kredilerle desteklemesidir. Bugüne kadar 
kredi dağıtımında aksayan tarafların düzeltil
mesi, yeni tesis edilecek fonların müteşebbisle
re süratle ve kolaylıkla intikalini teinin edecek 
tedbirlerin alınması gayemiz olacaktır. 

Turizm sahasında, Devletin diğer bir vazife
si de altyapı yatırımlarını yapmaktır. Turis
tik bir merkezi, evvelâ Devlet tarafından yolu 
yapılmalı, suyu getirilmeli, elektrifikasyonu ta
mamlanmalı, saüıilde ise iskele ve limanı inşa 
edilmeli, posta, telgraf ve telefon 'gibi hizmet-
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leri yapabilecek hale getirilmelidir. Bunlar 
Devlet tarafından yapılmadan, o yerin turis
tik inkişafından bahsetmek kanaatimce yersiz 
bir hareket olur. 

Turizmin memleketimizde inkişafı için de, 
Devlet, turizm yatırımlarına bâzı muafiyetler 
tanımak mecburiyetindedir. Bunların başında 
vergi muafiyetleri gelmektedir. 

Turizm alanında Devlete düşen vazifelerden 
bir diğeri de turistik tesislerin murakabesidir. 
Turistik tesisin murakabesi, tesisin projesinden 
başlanarak yapılmaktadır. Evvelâ projenin tu
ristik vasıflaıriyle işletmecilik ihtiyaçlarına ce
vap yerip vermediği, rantabl olup olmadığı tet
kik edilmektedir. 

inşaatın mevcut projeye uygun olarak yapı
lıp yapılmadığı kontrol edilmektedir. Böylece 
inşaatın sona erip işletmeye açıldıktan sonra 
işletmeciliği ve evsafı mu'hafaza edip etmediği 
murakabe edilmektedir. Nihayet fiyat mevzu
unda sıkı bir takip ve kontrol yapılmaktadır. 
Ancak, bu arada mahallî idarelerin yardımla
rını küçümsememek igerekir. Bakanlığımızın tu
rizm politika ve icraatını bu şekilde üzetledik-
ten sonra turizm konusunda bugünkü durumu
muzu açık ve samimî olarak ifade etmek iste
rim. 

Türkiye'ye gelen yabancılar ve turistlerle 
ilgili olarak şu rakamları vermeyi faydalı bu
luyorum. Eldeki istatistiklere göre 1951 sene
sinde Türkiye'ye 31 377 turist gelmiştir. .1961 
yılında gelen turistlerin adedi 129 104 e çık
mış, 1962 de yükselmeye devam ederek 172 867 
olmuş ve 1963 te 154 823 e düşmüştür. 1964 
senesinin ancak 8 aylık rakamları elimizdedir 
Devlet İstatistik Enstitüsünün verdiği rakam
lara göre 1964 yılının ilk sekiz ayında mem
leketimize 98 968 turist ve 37 185 turist olmı-
yan kişi olmak üzere, ceman 136 153 yabancı 
girmiştir. 1963 senesinin ilk* sekiz ayında 
memleketimize giren yabancı adedi ise 
142 627 dir. Devlet İstatistik Enstitüsüne 
göre 1964 yılının ilk sekiz ayında memleke
timize gelen yabancı adedine göre bir evvelki 
yıla nazaran 6 474 kişilik bir düşme vardır. 
Buna mukabil elimizde bir de Emniyet Ge
nel Müdürlüğünün topladığı rakamlar vardır. 
Bu rakamlara göre memleketimize 1963 yılın
da 306 000, 1964 yılında ise 323 000 yabancı 
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gelmiştir. Bütün bu izahattan sonra Devlete 
diğer bir vazife daha düşmektedir. O da tu
rizm istatistikleri hususunda hata ihtimalini 
ortadan kaldıracak bütün teşkilâtın aynı ra
kamları vermesini temin edecek usullerin tat
bikini sağlamaktır. Turist, gelir ve gider du
rumundan da tatmin edici rakamlardan he
nüz uzak bulunmaktayız. 1960 yılında turist 
geliri 5 998 000 dolar iken bu rakam bugün 
sadece 8 317 000 dolara yükselmiştir. 1960 se
nesinde giren yabancı adedi 1964 yılında üç 
misli arttığı halde turist gelirlerindeki a r t ı ş 

% 40 civarındadır. Bunun sebepleri yabancı
ların Türkiye'ye Türk parası temin ederek 
gelmeleri veya Türkiye'de paralarını serbest pi
yasada bozdurmalarıdır. 

Turizm müessesesi belgesini almış müessese
lerde halen 12 000 yatak mevcuttur. 1 Hazirana 
kadar tamamlanıp isletmeye açılacak tesis
lerle vatak sayısı 14 000 e ulaşacaktır. 

Memleketimizde turizmin gelişmesi için 
meslekî eğitimin şart olduğuna inanmaktayız. 
Bugün memleketimizde bir tek Otelcilik Okulu 
vardır. Bu sadece klâsik mânasîyle dersaneli 
bir okuldur. Talebeleri tatbikat imkânından 
mahrumdur. Turizmin geliştiği memleketler
deki otelcilik okulları otel - okul şeklindedir. 
Talebeler ölü zamanlarda nazari ders görür
ler. Di&er saatlerde tatbikat yaparlar. Mem
leketimizde de böyle tesislerin kurulması zaru-
rtine inanmaktayız. Ayrıca, bugün turizm 
sanayiinde çalışan personel de ehil hocalar 
tarafından ciddî kurslara devam ettirilmek 
suretiyle eğitilmelidir. 

Bu arada tanıtma politikamıza da temas et
mek isterim. Biraz evvel Yüce Senatoya arz 
ettiğim gibi memleketimizdeki turizm belgesini 
haiz tesislerde bu sezon 14 000 yatağımız ola
caktır. Buna belgesiz tesislerdeki yatakları 
da ilâve ettiğimiz zaman pek çok turisti ko
naklama imkânlarından mahrum bulunduğu
muz ortaya çıkar. Binaenaleyh memleketimizi 
uygun şartlarla barındınlabileceğinden cok sa
yıda turist gelmesi ic:n tanıtma politikamız 
turist kabul kapasitesi ile mütenasip bir pro
paganda 'olmalıdır. 

Tanıtma konusunda son üç ay zarfında aşa
ğıdaki çalışmalar yapılmıştır : 

Dış reklâm konusunda dünyanın tanınmış 
firmalarından teklifler alınmış, bu tekliflerin 

komisyonca incelenmesine başlanılmıştır. En 
uygun teklif yapan firmalardan bir Amerikan 
ve iki Avrupalı firma seçilecektir. Dış rek
lâmlarımızın firmalar vasıtasiyle yapılmasına 
devam edilecektir. Marttan beri 15 Alman 
gazeteci, 15 Avusturya, 12 israil, 9 İngiliz, 7 
Holânda seyahat acentası olmak üzere, muh
telif branşlardan 100 e yakın davet yapılmış 
ve bunlara Türkiye'mizin turistik varlıkları 
tanıtılmıştır. 

15 konuda aktüel filim, iki sesli jurnal ya
pılmış, 17 filim yurt dışına ve 107 filim yurt 
içine dağıtılmıştır. 

Bursa, Antalya, Türk balesi filimlerinden 
150 NATO filminden muhtelif dillerde 108 kop
ya filim hazırlığı yapılmıştır. Paris ve Brük
sel'de yapılan bu filimi ere pek yakında sahi-
bolacağız. Yine bu müddet zarfında 10 719 
fotoğraf basılmış, 7 050 adedi içte, 3 863 adedi 
dışta sarf edilmiştir. 

Tanıtıcı yayınlar konusunda kamning afişi 
ve broşürü yayınlanmış, turizm eğitim pan
kartları baskıya verilmiş, Akdeniz ve Or
ta - Anadolu bölge broşürlerinin, baskıya ve
rilmek üzere, hazırlığı yapılmıştır. Seyahat 
rehberinin hazırlığı tamamlanmış ve baskıya 
vorilm'ştir. 1965 Martından bugüne kadar yurt 
dışına (bürolarımız ve diğer muhtelif yer
lere ve elçiliklerimize) 918 418 aded ve yurt 
içine (220 000) aded muhtelif tanıtıcı malzeme 
ve afiş gönderilmiş ve dağıtılmıştır. 

Folklar sahasında Kırkpmar gürşlerinin or
ganizasyonu, Ankara'da bir folklor festivali ha
zırlığı yapılmış, Nevşehir ve Ürgüp dolayları
nın folklar incelemelerine başlanmıştır. Ay
rıca, folklar hakkında çıkan makale, dergi ve 
kitapların biyoğrisinin çıkarılmasına başla
tılmıştır. 

Çanakkale savaşlarının 50 nci yıldönümü 
münasebetiyle Ankara ve Gelibolu'da «Çanak
kale» sergisi tertiplenmiş (Efes) Festivalinde 
Bakanlığımız tarafından bir sergi açılmıştır. 

Turistik gösteriler konusunda, Çanakkale 
Savaşının 50 nci yıldönümü münasebetiyle An-
zaklar, Fransızlar, Almanlar ve ingilizlerin 
yaptıkları tören organizasyonu yapılmıştır. Dı-
şarla «Brüksel Ticaret Fuarı» na müstakil ola
rak, «Götebot Ticaret Fuarına» Ticaret Ba
kanlığı ile müştereken katılmış bulunuyoruz. 
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Şimdi de yüksek müsaadenizle değerli arka- I 

daşlarımın tenkid ve sorularına kısaca cevapla
rımı arz etmek istiyorum : 

Sayın Ekrem Özden : 
Sayın arkadaşımızın Bakanlık çalışmaları 

hakkındaki görüşleri için kendilerine teşekkür 
ederim. Bakanlığımız, çalışmaları meyanmcla 
mevzuat çalışmalarına da devam etmektedir. 
Bizden önceki Hükümet tarafından hazırlanıp 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş 
bulunan 6086 sayılı Kanunla ilgili tadil tasarısı, 
Turistik bölgeler kanun tasarısı ve Seyahat 
acentaları kanun tasarılarının biran önce kanun
laşmaları hususları takibolunmaktadır. Ayrıca 
Bakanlığımızca yeni bâzı kanun tasarılarının 
hazırlıkları yapılmaktadır. Bu konuda Turizm I 
Polis kanun tasarısını zikredebilirim. 

Sayın arkadaşımızın ifade ettiği gibi turizm- I 
de en mühim husus muhtelif kuruluşlar arasın- I 
daki koordinasyonun sağlanmasıdır. Bu arada I 
şunu ifade edeyim ki, Bakanlığımız Türkiye W- I 
Devlet kuruluşları arasında koordinasyona âza- I 
mi önem vermektedir. Turizmde koordinasyor I 
dâhilinde çalışmalara devam etmek birinci plân I 
da göz önünde bulundurduğumuz bir husus- I 
tur. 

İstanbul'da yıkılmak tehlikesine mâruz ol- I 
duğunu vâki gazete yayınlarından öğrendiğimi- I 
Piyerloti kahvesi ile derhal alâkadar olacağız I 
Bundan önceki Hükümet tarafından tesbit edil- I 
mis bulunan ve icra için ilgili mercilere intika1 I 
ettirilmiş olan tedbirlerin süratle yerine getiril- I 
mesi hususunu" takibetmekteyiz. Bu tedbirle- I 
rin icrası ile görevli müesseselerin % 30 unda11 I 
cevabalınmıştır. Diğerlerinden de netice almak I 
için durumu tetkik etmiş bulunuyoruz. Âzam" I 
Mayıs ayı sonuna kadar bütün bu tedbirlerin 
sonuçlanacağını ifade edebilirim. 

Kara avcılığı kanun tasarısı ile Millî parklar I 
kanun tasarısının da biran önce kanunlaşmala- I 
rını takibediyoruz. Türkiye'de hâtıra eşyası 
konusunu Türk köylüsünün âtıl işgücünü de- I 
gerlendirecek bir büyük endüstri haline getir- I 
mek kararındayız. Bu konuda diğer Devlet ku- I 
ruhluları ve özel sektörle sıkı bir teşriki mesai I 
halindeyiz. I 

Bakanlık çalışmalarında bir duraklama ol- I 
duğu hakkındaki düşüncelerine katılamıyaca- I 
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ğım için arkadaşım beni mazur görsünler. Tür
kiye'de turizm çalışmaları şahıslara ve değişen 
kurumlara bağlı bir politika olmaktan çıkmış
tır. Dâva her gün daha ela hızlanarak yürütül
mektedir. Size bir rakam vereyim : 

1953 yılından 1963 yılma kadar Türkiye'de 
turizm müesseselerine dağıtılan kredi 10 mil
yon liradır. 1964 yılında ise 35 milyon liralık 
kredi tevzi edilmiştir. 

1965 yılında tevzi edilecek kredi 60 milyon 
laraya baliğ olacaktır. 

Bakanlığmrzm Türkiye Radyo - Televizyon 
Kurumu ile olan münasebetleri Anayasa ve 
kanun hükümleriyle muteberdir. Tereddüt hâ
sıl olan konularda yetkili Anayasa kuruluşları
na girilmektedir. 

Esasen Anayasa hükümleri muvacehesinde 
başka türlü hareket imkânı yoktur. Bakanlığı
mı ~m TRT Kurumu üzerindeki teftiş ve mura
kabe yetkisi Ü7crinde eski Hükümet zamanında 
\âv\ olan ihtilâf isthari karara ballanmak ihe-
•^ iki ay önce Devlet Şûrasına götürülmüştür. 
Karara intizar edilmektedir. 

1965 yılı içinde Türkiye Radyo - Televizyon 
Türümünün teknik bakımdan kâfi yatırım im
kânları sağlanmıştır. 

27 Mavıs devrim Anayasasının getirdiği hu-
kuk Devleti nizamı d^ıuda bir Hem yapılması 
mümkün değildir. Türkiye'deki bütün millî mü
esseseler bugün hukuk teminatı altındadır. Arz 
^ derim. 

Sayın Ahmet Yıldız : 
Muhterem arkadaşımın ifade ettikleri gibi 

Bakanlığımız yeni bir Devlet kuruluşudur. Bu
gün bütün personelimizin hizmetin gereklerini 
tam olarak karşıhyacak şekilde yetişmiş olma
dıkları beyanında bir hakikat payı vardır. An-
•ak, kendilerine şunu ifade edeyim ki, Bakan

lığımız büyük bir gelişme kayıdetmiş ve Ba
kanlığımızın fonksiyonel kuruluşu tamamlan
mıştır. Noksanlar her gün biraz daha gideril
mektedir. Şüphesiz zamanın halledeceği mese
lelerin de mevcudolduğunu muhterem arkada
şım kabul ederler. 

Arkadaşım mevzuat çalışmalarına da isabet
le temas ettiler. Bakanlığımızın mevzuat çalış
malarını daha önce ifade etmiştim. Bakanlığı
mız turizmi engelliyen mevzuatı ortadan kaldır-
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maya çalışırken ayrıca turizmi geliştirmek üze
re yeni mevzuat getirmek çabasındadır. 

Bakanlığımızın plânlama çalışmaları da 
müspet bir şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin 
kısa zamanda ve birden turizm yönünden plân
lamasını yapmak mümkün değildir. Onun için
dir ki, öncelik bölgeler olarak ayırdığımız (Mar
mara, Ege ve Akdeniz bölgeleriyle) meselâ, 
Orta - Anadolu'da Göreme çevresinde ele alına
cak bir veya birkaç ünitenin planlanması hu
susunu' prensibolarak ele almış bulunuyoruz. 
Bu konuda OECO Teşkilâtı ile işbirliği içinde
yiz. Önümüzdeki Eylül ayında yapılacak müş
terek bir toplantı da bu konu nihai bir karara 
bağlanacaktır. Ayrıca, bu iş için bâzı yardım
lar sağlanabileceği ümidindeyiz. 

T. C. Turizm Bankası halen 440 sayılı Ka
nuna göre kurulmuş bulunan reorganizasyon 
komisyonunda tetkik edilmektedir. Bu konuda 
gerek bankacılık ve kredi ve gerekse işletmeci
lik fonksiyonlarının yürütülme tarzları tesbit 
edilecektir. 

Tanıtma çalışmalarına gelince -. Türkiye ta
rihinde ilk defa olarak 1964 yılında Türkiye'nin 
bir Devlet kuruluşu tarafından yabancı ülkeler
de propagandasının yürütülmesine girişilmiştir. 
Neticenin başarılı olduğunu ifade edebilirim. 
1965 yılında bu konuda yapılacak çalışmalar, 
edinilen tecrübelerin ışığında daha verimli so
nuçlara götürülecektir. 

Arkadaşım TRT üzerinde durdular. Biraz 
ifade ettiğim gibi bugün Türkiye 27 Mayıs Dev
riminin getirdiği bir hukuk düzeni içindedir. 
Bu itibarla ne Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve 
ne de başka bir müessese bu nizamın dışında bir 
tutuma gidemez. Bizim görüş ve tutumumuz 
budur. Nitekim, murakabe konusunda beliren 
anlaşmazlık Devlet Şûrasına götürülmüştür.. 

Kısaca hazırlanan kanun tasarısına da temas 
edeyim : 

Bakanlığımca bir tasarı hazırlanmıştır. Bu 
tasarı Bakanlar Kurulunca Yüksek Parlâmen
toya sevk edildiği zaman huzurunuza getirile
cektir. Yine şunu ifade edeyim ki, bugün 
Türkiye'de hâkim olan Anayasa düzeni içinde 
ve bir Anayasa Mahkemesinin mevcudiyeti mu
vacehesinde Anayasaya aykırı bir kanun tatbik 
kabiliyeti olamıyacağı şüphesizdir. 

Hazırlanan tasarı 10 aylık tatbikat sonunda 
meydana çıkan aksaklıkları gidermek için ha
zırlanmıştır. Meselâ, bu tasan her hangi bir 
yayının Anayasaya ve kanun ilkelerine aykırı 
olup olmadığını tetkik edecek tarafsız bir ilim 
heyeti öngörülmektedir. Böyle bir kuruluşun 
varlığı her şeyden evvel yapılacak ithamları ce
vaplandırmak suretiyle bizzat ve birinci derece
de TRT yi himaye edecek bir müessese teşkil 
edecektir. 

TRT nin yayınlarına kanunun tâyin ettiği 
hususlar dışında müdahale edilemiyeceği husu
sunda fazla tafsilât vermeyi lüzumsuz sayıyo
rum. Müesseselerin ve onları idare edenlerin 
mesuliyetleri ve bu mesuliyetler tahakkuk ettiği 
takdirde gereken müeyyideleri tatbik edecek te
minatlı hukuk mercileri Türkiye'de mevcuttur. 

Anadolu Ajansının bir verici ile teçhizi konu
su fiiliyat safhasına intikal etmek üzeredir. Böy
le bir tesis yurdumuzun çok mühim bir ihtiyacı
nı karşılıyacaktır. 

Arz ederim. 
i^ayın Sadi Koçaş : 
Muhterem Koçaş çok mühim bir konuya te

mas ettiler. Bu konu Teşkilât Kanununun İsla
hı işidir. Bakanlığımız bu konuda gerekli ça
lışmaları yapmış ve hazırladığı tasarıyı bundan 
önceki Hükümet zamanında Başbakanlığa sun
muştur. Devlet Personel Dairesi bu konuda ça
lışmalar yapmıştır. Teşkilât Kanununun geçen 
bir buçuk yıl zarfında tatbikatı sonunda ortaya 
çıkan noksanların ve muhterem arkadaşlarımı
zın tenkidlerinin ışıkları altında yeni bir tâdil 
tasarısı tekemmül ettirilmek üzeredir. 

TRT nin Türkiye turizminin aleyhinde kas-
dî bir tutumu olduğu düşünülemez. Ancak, or
taya çıkan hatalar öngördükleri şekilde düzel
tilecektir. 

Turizm eğitim konusunda yapıcı tenkidlerini 
memnuniyetle kaydediyorum. Yeni bir kuru
luş olarak hazırlanan eğitim broşüründe hata
lar olmuştur. Fakat yıldan yıla daha iyiye ve 
daha mükemmele doğru yürüyüş halindeyiz. 
Halis eğitimi, personel eğitimi ve bilcümle eği
tim müesseselerimizde turizm eğitimine hassa
siyetle devam edeceğiz. 

Tıbbi turizm konusunu diğer Devlet ve ma
hallî idare kuruluşlariyle birlikte ele almak 
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kararındayız. Bakanlık Tıbbi Turizm Dairesini 
ihtiyaçlara cevap verecek bir hale getireceğiz. 
Ancak, bu biraz da zaman için de olacaktır. 

Güney - Doğu illeri ve genel olarak Doğu 
illerinin turizm yönünden kalkındırmak için 
müspet çalışmalar yapıyoruz. Yasak bölgelerin 
kaldırılmış olması bu arada ilk adım olarak sa
yılabilir. Bundan başka Bakanlık bünyesinde 
bir Dağ Turizmi Dairesi kurduk. 1965 yılında 
Türkiye'nin ve bilhassa Doğu - Anadolu'nun 
dağlarım tetkik ettireceğiz. Ve 1966 yılında ilk 
olarak Türkiye dağlarının etüdünü neşredece
ğiz. Şunu ifade edeyim ki, dağ turizmini Do
ğu - Anodolu'nun ekonomik, sosyal ve kültürel 
yönünden kalkındırılması için esaslı bir faktör 
sayıyoruz. 

Sayın Koçaş'ın dış teşkilât hakkındaki ten-
kidlerinin ışığı altında gerekli incelemeyi ve 
gerekirse tedbirleri alacağım. 

Şimdi biraz da ermenilerin bâzı yabancı ül
kelerde Türkiye ve Türk Milleti aleyhinde ter-
tibettikleri gösteriler hakkında bilgi vermek is
tiyorum : 

Gerek Bakanlığımızın dış kuruluşlarından 
ve gerekse Dışişleri Bakanlığından alınan bilgi
ler Ermenilerin bundan beş altı ay evvel böyle 
bir faaliyete geçtiklerini göstermiştir. Bunun 
üzerine konu büyük bir önemle ele alınmıştır. 
Ve bu konuda ilgili bütün Devlet kuruluşları 
işbirliği yapmıştır. Ayrıca hâdiseden aylarca 
evvel yurdumuzun ilim müesseselerinden ve 
.sair kaynaklardan temin olunan büyük ölçüde 
dokümantasyon dış bürolarımıza gönderilmiş ve 
bunların nasıl kullanılacağı hususunda talimat 
verilmiştir. 

Bugün hâdise geçmiştir. Ve bugün yurdu
muz aleyhinde Ermenileri geniş ölçüde destekli-
yen ve onları kışkırtan Yunanlıların büyük gay
ret ve emeklerine rağmen aleyhimizde bir so
nuç sağlanamamıştır. Paris'teki toplantı fiyos-
ko ile bitmiş, Beyrut'ta yürüyüş izni verilmemiş 
ve Newyork'taki gösteri tesirsiz kalmıştır. Bu 
konuda dış teşkilâtımız Dışişleri Bakanlığı teş
kilâtı ile bu konuda tam bir işbirliği içinde ça
lışmıştır. 

Bu hususta sözlerime son verirken ifade ede
yim ki Ermeniler Türkiye'ye ve Türklere karşı 
bu harekete genel olarak katılmamışlardır. Ve 
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yapılan gösterileri tasvibetmediklerini burada 
belirtmeyi bir vazife bilirim. 

Arkadaşınım dış basında Türkiye için yaz
dırılan yazıların miktar ve mahiyetleri hakkın
da kendilerine bir yazı ile vevap vermeme izin
lerini rica edeceğim. Yalnız şunu ifade edeyim 
ki, Türkiye dış basında devamlı bir aktüel ko
nudur. 

Pansiyonculuğu geniş ölçüde teşvik etmek 
kararındayız. Bu sene pansiyonculara ilk defa 
olarak kredi vereceğiz. Bütün teşkilâtımızla 
vatandaşlarımıza pansiyonculuğun önemini an
latmaya çalışacağız. 

Banka ikramiye evleri konusunu turizme 
faydalı bir destek haline getirmek için gayret
lerimize devam edeceğiz. 

Ayrıca Bakanlık personelinin turizm konu
sunda yetiştirici yayınlar yapmalarını ele ala
cağız. Bu ikazlarına teşekkür ederi/. 

Sayın İskender Oenap Ege : 

Sayın arkadaşımız Türkiye'de turizm alanın
da yapılan teşkilâtlanma çabasının istenilen 
sonucu vermediğini ifade etmiştir. Bugün hu
zurunuza gelen bütçe Bakanlığın ikinci büt
çesidir. Şunu memnuniyetle ifade etmek iste
rim ki, bugün Türkiye'de turizm dâvasını ve
rimli bir şekilde yürütecek teşkilât mevcuttur. 

Arkadaşımızın Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının bâzı tâli işlerle meşgul edilmemesi gerek
tiği yolundaki düşünceleri isabetlidir. Ancak, 
şunu ifade edeyim ki, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı çalışmalarının ağırlık merkezini turizm 
teşkil etmektedir. 

Türkiye'nin turizm imkânlarını bir yıl için
de bütün şümulü ile değerlendirmenin mümkün 
olup olmıyacağı hususunu takdirlerinize suna
rım. Ancak, şunu ifade edeyim ki, bugün Tür
kiye'nin turizm politikası tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bir yıldan beri bu konuda müspet 
sonuçlara doğru yürümekteyiz. 

Bakanlık yurdumuzun turizm envarterini ta
mamlamış bulunmaktadır. Kısa bir zaman son
ra eııvarter neticeleri bir kitap halinde yayın
lanacaktır. 
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Sayın İskender Cenap Ege : 
Türkiye'de Devlet eli ile lüks konaklama te 

sisleri yapmak devri artık tarihe karışmıştır 
Bugün Türkiye'de kurulmakta olan tesisler ortr 
sınıf turistlerin ihtiyaçlarını karşılıyacak nite
likte inşa edilmektedir. 

Bugüne kadar İslahı imkânları bulunmamış 
olan Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasının 
durumu 440 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulu
nan reorganizasyon komisyonunda ele alınacak
tır. Bu arada büyük miktardaki alacaklarını 
tahsil edemez durumda olan bu müessesenin ça
lışmaları müspet istikamette gelişmektedir. Mi
sal olarak arz edeyim: Bankanın İstanbul Bele
diyesinden 30 milyonun üstünde bir alacağı 
vardır. Fakat bu paranın ne aslını ve nede fa
izlerini tahsil etmek mümkün olamamaktadır. 

Sayın arkadaşımızın Türkiye Radyo - Tele
vizyon Kurumu hakkındaki tenkidleri üzerinde 
söy'cnecek fazla bir şey yoktur. Mazinin tec
rübelerinden istifade edilerek ve Anayasanın. 
emri dairesinde kurulmuş bulunan bu müesse
senin aksıyan tarafları çoktur. Filhakika, mü
essesenin bir senelik bir mazisi olduğunu da he
saba katmak lâzımdır. 

Sayın İskender Cenap Ege : 
Radyo - Televizyon Kurumunun 1965 yatı

rımları 13 milyon değil, 29 küsur milyon olarak 
tesbit edilmiştir. Bunun da sebebi 1 Mayıs 1964 
tarihine kadar olan devrede birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının öngördüğü 1963 ve 1964 ya
tırımlarında meydana gelmiş olan gecikmelerin 
1965 yılında giderilmesini saklamaktır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Kurum üze
rindeki teftiş ve murakabe yetkisinin mahiyet 
ve şümulü hakkında Başbakanlık kanalı ile 
Devlet Şûrasına intikal eden istişari mütalâa 
talebimizin neticesi henüz bize intikal etmemiş
tir. Ancak, yetkili savcılar tarafından Kurum 
hakkındaki bâzı iddia ve şikâyetlerin tetkik ko
nusu yapıldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu ara
da Devlet Şûrası istişari kararının Bakanlığımı
za intikaline intizaren teftiş kurulunda bekliyen 
bâzı ihbar ve şikâyet konuları da adlî mercilere 
tevdi edilecektir. 

1965 bütçesi ile sağlanan ödeneklerle Türki
ye Radyo - Televizyon Kurumunun tesislerinin 
teknik bakımdan geliştirilmesi her halde müm
kün olacaktır. 
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Sayın Enver Kök : 
Muhterem arkadaşımın turizmin Türkiye'ye 

bağlıyacağı dövizler üzerindeki fikirlerine kısa
ca cevabını arz edeceğim. 

Türkiye, turizmi bir yıldan beri ele alınmış
tır. Ve bu müddet zarfında yapılan çalışmalar 
hakikaten verimli olmuştur. Size bugün turizm
le mucizeler yaratmış olan İspanya'nın Turizm 
Bakanı ile yaptığım görüşmelerin ışığında bilgi 
vermek istiyorum. Bundan 10 yıl öncesine ka

klar tspanya'nm turizm sahasındaki başarısı hiç 
denecek mertebe ve merhalede idi. Fakat 1960 
senedinden sonra İspanya büyük hamleler kay
detmiştir. Bizde beş yıl sonunda Türkiye'nin 
hatırı sayılır bir turizm memleketi olacağına ve 
bu yolda mühim miktarda döviz sağlıyacağına 
inanıyoruz. Bugün turizmde başarılı görülen 
Yunanistan başarısının 10 senelik çalışma so
nunda sağlanmıştır. 

Türkiye yalnız Batılı turistleri değil Doğulu 
turistleri do celbetmeye çalışmaktadır. Ve mem
leketimizin bu yönde büyük bir şansı vardır. 

Evvelce hesapsız bir şekilde inşa. edilmiş bu
lunan Sapanca oteli ve emsallerini işletmeye aç
mak için çalışıyoruz, Fakat işin başında yapı
lan büyük hataları düzeltmek kolay olmuyor. 

Turizm kredileri tercihan orta vasıflı tesis
lere tahsis olunmaktadır. Arkadaşımın sorusuna 
cevabımı bitirirken İspanya Turizm Bakanı Sa
yın Ferağa İribarne'nin bugün İzmir'de verdiği 
beyanatını okumakla bağlamak istiyorum. 

«Turistin akın ettiği ülkelerde bulunan ge
rek Arkeolojik kalıntılar, gerek tabiî güzellikler 
burada daha mükemmel, çok daha şahane. Bü
tün bu güzellikleri turiste anlatmanız lâzım. Bol 
propaganda, bir miktar da otel ve motel yapma
nız ülkenize hemen turist akını sağlıyacak, hat
tâ yakın bir zamanda bizimle eşit bir duruma 
geleceksiniz. Eğer bu faaliyetleriniz çok dalıa 
fazla olursa İspanya'nın en büyük rakibi duru
muna bile geleceksiniz. İspanya'nın turizminde 
muvaffak olmasının üç şartı vardır: Birincisi 
propaganda, ikincisi turiste her türlü kolaylığın 
sağlanması, üçüncüsü konak yerlerinin fazlalığı
dır. İspanya'da turistin üzeri ve otomobili aran
maz, turistin yaptığı beyan bizim için mukad
destir.» 

Sayın arkadaşlarım, şuna emin olunuz ki, 
biz de gücümüz dâhilinde bu yolda yürümekte
yiz. Arz ederim. 
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Sayın Sakıp Önal : 
Turizm eğitimi hususunda her vasıtadan fay

dalanıyoruz ve buna devam edeceğiz. 
Yurdumuzun turistik yollarının biran önce 

inşa edilmesi için karayolları teşkilâtı ile işbir
liği içindeyiz. Antalya ile Mersin arasındaki yol 
1966 yılında ikmal edilecektir. Bundan sonra 
sahil üzerinden Antalya'nın izmir'e bağlanma
sı tahakkuk ettirilecektir. 

Sayın arkadaşımın Türkiye'nin turizm ala
nında topyekûn çalışması gerektiği hususunda
ki sözlerinde büyük bir hakikat payı vardır. Ba
kanlığımız bu topyekûn çalışmayı koordine et
mek çabasındadır. 

Bakanlığın kamu hizmetlerinin yürütülmesin
de parti farkı gözetmemektedir ve gÖzetmiyecek-
tir. Esasen yeni Anayasamızın getirdiği hukı.k 
düzenine dayanan Devlet nizamı içinde bunu 
mümkün görmemekteyim. Ancak, bu konuda 
sebketmiş bir durum varsa buna el koymayı bir 
vazife bilirim. 

Sayın Cemal Tarlan : 
Muhterem arkadaşımın yapıcı ikaz ve ten-

kidlerini kifayetle değerlendirmeye çalışacağım. 
Türk adaletinin turizm dâvasında gösterdi

ği hassasiyeti huzurunuzda şükranla belirtmeyi 
bir vazife bilirim. 

Türkiye'nin turizm bakımından planlanma
sının nasıl ele alındığını daha önce ifade etmiş
tim. Tekrar arz ederim. Bu plânlamaya evvelâ 
turizm bakımından öncelik taşıyan bölgelerdeki 
ünitelerden başlıyacağız. 

Envanter çalışmaları hakkında daha önce 
malûmat arz etmiştim. 

Türkiye'nin turistik varlıklarını korumak ve 
meselâ sahillerimizin turizm bakımından perişan 
edilmemelerini sağlamak için turistik bölgeler 
kanun tasarısını hazırlamış durumdayız. Yüksek 
Meclis bu tasarıyı kanunlaştırdığı zaman Türki
ye'nin turistik varlıkları tam bir himaye altına 
alınmış olacaktır. 

Sayın arkadaşımın bahsettikleri yol Bakan
lığımızca ötedenberi üzerinde durulan Hıristi
yan turistlerin hac yoludur. Bir iki sene sonra 
bu yolun ihtiyaçlara cevap verecek bir duruma 
getirileceği muhakkaktır. 

Genel olarak Tekirdağ vilâyeti ve bu vilâye
timizin sahilleri öncelikle üzerinde durduğumuz 
bir alandır. Arz ederim. 
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Sayın Yusuf Demirdağ : 
Muhterem arkadaşımın tenkidlerlnden ge

niş ölçüde faydalanacağım. Hakikaten birinci 
derecede Türkiye'de turizm dâvasını yürütmek
le görevli bulunan Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğının bâzı tali hizmetlerden sıyrılması faydalı 
olacaktır. Bu konuda gerekli çalışmalar kısa 
bir zamanda ele alınacaktır. 

Radyo ve Televizyon Kurumu hakkında da
ha önce izahat vermiş olduğum için burada tek
rar temas otmiyeceğim. Bakanlık olarak ve Hü
kümet olarak memleket müesseselerinin inkişa
fına çalışıyoruz. 1963 yılında Türkiye'nin yeni 
radyolarla teçhiz edilmiş olacağını bir defa da
ha ifade etmek isterim. Arz ederim. 

Sayın Celâl Tevfik Karasapan : 
Daha önce muhterem arkadaşımın ele aldı

ğı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasına bir 
nebze temas etmiştim. Şunu bir defa daha ifade 
edeyim ki, Türkiye Cumhuriyeti Turizm Ban
kası müspet bir istikamette gelişmektedir. Bu 
sene Türkiye Cumhuriyeti turizm Bankasına 
10 milyon liralık bir Devlet yardımı sağlanmış
tı:-. 

Ayrıca, 440 sayılı Kanuna göre, 'kurulmuş 
bulunan komisyon bankanın reorganizasyonu-
nu ele almıştır. Bankanın gerek turizm kredisi, 
gerekse işletmecilik fonksiyonları müessir bir 
şekilde yürütülecektir. 

Sayın arkadaşımın bahsettikleri Birleşmiş 
Milletler uzmanı 1963 yılı Ağustosundanberi 
faaliyettedir. Kendisinden çok istifade etmekte-
yiz. Bakanlığımızın çalışmalarında müspet gay
retleri görülmektedir. 

Arkadaşlarım, Türkiye'ye pek çok uzmanlar 
gelmiş ve pek çok raporlar vermişlerdir. Şunu 
ifade edeyim ki, bu raporların bir kısmı tatbik 
kabiliyeti olan fikirleri ihtiva etmekle beraber 
bir kısmı da umumi tavsiyeleri kapsamaktadır. 
Biz tatbik kabiliyeti olan raporları değerlendir
miş bulunuyoruz. Şunu burada memnuniyetle 
ifade edeyim ki, Türkiye turizm alanında artık 
rapor tanzim ettirmek safhasını geride bırak
mıştır. Artık Türkiye Cumhuriyeti hükümetle
ri turizm dâvalarını en küçük teferruatına ka
dar bilmektedirler. 

Biz turizmde artık geniş pratik çalışmalar 
içindeyiz. Yalnız bu sene içinde büyük bir Türk 
dostu olan Alman Profesörü Bâde'in Bakanlı-

— 687 — 



O. Senatosu B : 83 
ğımızm davetlisi olarak Türkiye'ye geleceğini 
ifade etmek isterim. Profesörün tavsiyelerin
den muhakkak ki, büyük istifadeler sağlıyaca-
ğız. 

Müzeler hakkındaki tavsiyelerini göz önün
de bulunduracağız. 

Basın ilân Kurumu hakkında hasırlanmış 
'bulunan rapor zamanında Başbakanlığa dntikal 
ettirilmişti. Mamafih bu konuyu yeniden tetkik 
ettireceğim. Arz ederim. 

Saym Sırrı Atalay : 
Saym Sırrı Atalay'm bahsettiği halen Ada

let mercilerinin el koyduğu konular üzerinde 
bir beyanda.'bulunmaıma imkân yoktur. Bizim 
görüşümüz şudur : 

Berayi zimmet asıldır. Kesinleşmiş bir mah
keme kararı olmadıkça her hangi bir kimseyi 
suçlulukla tavsif mümkün değildir. Bakanlığı
mız mevcut Anayasa nizamımız ve kanun hü
kümleri dairesinde vazifelerini ifa etmektedir. 
Her millî müessese vazifesini yapacaktır. Arz 
ederim. 

Muhteremi Başkan, muhterem üyeler : 
Bugün Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 

1965 bütçesinin müzakeresi sırasında muhterem 
üyelerin izhar buyurdukları çok yerinde arzu, 
temenni ve teklifler, kalbi bu vatan için çarpan 
her görevliye paha biçilmez bir değer getirecek
tir. 

Bunları takat ve imkânlar nisbetıinde yeri
ne gatirmeye çalışmak vazifemiz ve hedefimiz
dir. Bu sahadaki çalışmalarda mesai arkadaş
larımın çok yakın hizmet ve yardımlarına maz-
har bulunduğumu gururla ifade etmek isterim. 

Bu vesile ile Yüce Heyetinizi tekrar hür
metle selâmlar, bütçemizi tasvip ve kabul bu
yurmanızı istirham ederim. 

BAŞKAN — Saym Bakan, kifayeti müzake
re takriri oylanmadan evvel soru sormak için 
söz alan sayın üyelerden söz alanlara münhası
ran söz verilecektir. Sayın Özden, sorun efen
dim. 

EKREM ÖZDEN (İstanbul) — Saym Baş
kan, muhterem Bakanın bizim bâzı temennile
rimize ve tenkidlerimize gayet nazikâne bir iia-
de ile vermiş oldukları cevaplardan dolayı arzı 
teşekkür ederim. Gönül isterdi ki, Enerji Ba
kanı da bu havanın içinde bulunsun. 
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BAŞKAN — Sayın özden, sora sorun lütfen 

efendim. 
EKREM ÖZDEN (Devamla) — Atatürk ta

rafından kurulmuş olan ve onun emaneti nulu-
nan Anadolu Ajansı İdare Heyetinde bâzı te
beddüller vâki olmuştur. Bunların dedi - kodusıı 
gazetelere geçmiştir. İki mühim gazetenin baş
yazarlığını ve yazı işleri müdürlüğünü hakkiyle 
ifa etmekte bulunan bu iki zatın oradan çıka
rılmasında ne gibi tesirler vâki olmuştur ve 
doğru mudur? Kendi kanaatleri nedir, lütfen 
açıkça izhar buyursunlar. 

ZEKÂ1 DORMAN (Devamla) — Bu konu
da muhterem arkadaşımı tatmin edecek bir du
rumda cevap ara edemiyeceğimi özürle ifade et
mek isterim. Zira Anadolu Ajansı Yönetim Ku
rulunun 'seçimine aidolan konu esasta ve direkt 
okırak Maliye Bakanlığına ve Hükümet rotoko-
lu gereğince de evvelâ 4 lü komiteyi ilgilendir
mektedir. Bu sahada, kendilerinden müspet bir 
sonuç almadan muhterem üyemize nir cevapta 
bulunamıyacağım. Ancak gerekli tetkiki yaptık
tan sonra sırf kendilerini tatmin etmek için 
cevap arz etmeyi vadediyorum. Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Saym öztürkçine, efendim, so
ru sırası sizde değil Saym Melen. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Efen
dim, Büyükçekmece'deki göl, deniz, kum mehtap 
ve manzara dünyanın 'hiçbir yerinde aynı vazi
yette yoktur. Turist celbetmek bakımından Ba
kanlığınız bu yere turistik tesis yapmayı düşün
mekte midir? 

Sahillerimizin durumu sizlerce malûmdur. 
Saihillerimize turist celbetmek 'hususundaki ted
birleriniz mevcut mudur 

Turistik reklâm işlerinde fotoğraflar maale
sef Türk ressamları tarafından değil, ecnebiler 
tarafından çekilmektedir. Hem memleketimize 
turist celbedelim diyoruz, hem fotoğrafları ec
nebiler çekiyor. Bu ne zamana kadar devam 
edecektir? Hiçbir arkadaşımız temas etmediler, 
balık ve sünger avcılığı turistleri celbeden bir 
olaydır. Bakanlığınız bu hususta bir teklif dü
şünmekte midir 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
ZEıKÂl DORMAN (İstanbul Milletvekili) — 

Efendim, biraz evvel arz ettiğim gibi, Türki
ye'de turizm ve kamu sektörü, daha doğrusu bir 
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Devlet müessesesi olmak dışındadır. Esasta Dev
let bu işte sadece bir yardımcıdır, işletme, 
Atatürk'ün de dediği gibi, millete devredilecek
tir. Bu turizm konusunda Bakanlığımızda) bir 
Turizm Merkez Komitesi mevcuttur. Bu gibi 
yerlerin turistik ehemmiyeti dikkate alınarak 
vatandaşlar tarafından vâki müracaatlar bu ko
mitede sıraya konulmak ve evleviyet derecesi 
düşünülmek şsırtiyle tetkik edilmektedir. Bü-
yükçekmeee'de böyle bir turistik tesisin yapıl
ması konusunda vatandaşın bir arzusu ve mü
racaatı varsa bunu derhal intikal ettirmelerini 
bilhassa rica ederim. Bunu takibedeceğim şahsan. 

Reklâmlar konusundaki tavsiyeler de yerin
dedir. Ancak buna cevap vermek durumunda 
değilim. Yazılı cevap arz edeceğim. 

Balık ve sünger avcılığı konusundaki maru
zatım da bundan ileri değildir. Keza bu konuda 
yazılı arzı cevabedeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Atalay. 
SIRRI ATALAY (Kars) — Çok olgun ve 

nazik bu konuşmalar arasında nazik beyanlariyle 
pek bağdaşmıyan bir 'husus hakkında beni aydın
latmalarını rica edeceğim. Hazırladıkları kanun 
tasarısında, Anayasaya aykırı yayınların bir 
komite tarafından tetkik edileceğini beyan bu
yurdular. Hukukî bakımdan ilk defa işitiyoruz, 
yayınların Anayasaya aykırılığını. Kanunlar ve 
içtüzükler Anayasaya aykırı olur. Anayasaya 
aykırı yayın tâbirini ilk defa işitiyoruz. Bunun 
hukukî mesnedi bakımından beni aydınlatırlar 
mı? 

Biraz evvel Sayın özden'in bir sorusuna, 
doğrudan doğruya kendilerini ilgilendirmediği
ni söylediler. Bizim temsilî Devlet sisteminde 
Anayasanın öngördüğü husus, umumi politika
da Bakanlar Kurulunun mesuliyeti, Bakanla
rın da kendi işlemlerinde, kendi eylemlerinde, 
icra işlerinde mesuliyeti derpiş edilmiştir. Böy
lelikle kendi icraatı altında bulunan Anadolu 
Ajansının idaıre seçiminden kendi mesuliyeti ve 
sorumluluğunu Sayın Bakan bir komiteye bağ
ladı. Hukukî Devlet zihniyeti ile, prensipleri 
ile bağdaşır görüyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Atalay 
diyor ki; Bakanlıkla ilgili değil, dedi. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Efendim, de
diler ki; dörtlü komite ile ilgilidir. Ben de 
diyorum ki; bizim temsilî Devlet sistem ve 
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prensiplerimiz yönünden bunlar Bakanlar Ku
rulunun umumi politikasından mesuldürler. Fa
kat Bakanlar kendi işlerinden de ayrıca mesul
dürler. Bu mesuliyetin koalisyon p.rotokoluna 
dâhil bir komiteye sâri olması Anayasa ve Dev
let prensiplerine uygun gelir mi, gelmez mi? 

ZEKÂÎ DORMAN (Devamla) — Efendim, 
belki sayın arkadaşıma yanlış ifade etmiş ola
bilirim. Benim kasdım o değildir. Hakikatte 
Anayasaya aykırı olan yayınlardır, yayınlar 
olabilir. Meselâ rejim aleyhinde yapılacak olan 
bir yayın 'haddizatında Anayasaya aykırıdır. 
Yoksa dörtlü komite konusu bununla zaten il
gili değildir. Benim, dörtlü komiteden bahsedi
şim §u noktaya temastandır; Anadolu Ajansı 
Yönetim Kurulunun tâyini sırasında bu işle il
gili olan dörtlü komite de aynı zamanda Mali
ye Bakanlığı kadar bu da ilgilidir demek iste
miştim. Bunun dışında Anayasaya aykırılık
tan bahsetmedim sanırım. Kaldı ki, arz edeyim 
ve bilmektesiniz ki Hükümet kurulurken bir 
prokotokol yapılmıştır. Valiler, müsteşarlar, bü
yükelçiler, muayyen iktisadi kurumların umum 
müdürleri, ezcümle büyük müesseselerin meclisi 
idare âzalarının Hükümetten evvel dörtlü ko
mitede konuşulması ve bir karara bağlanması, 
bu protokolün icabı idi, bundan bahsettim sa
dece. Bunun dışına çıktımsa özür dilerim. 

SIRRI ATALAY (Kars) — Birinci soruma 
cevap vermediler. Hazırladıkları kanun tasarı
sında Anayasaya aykırı yayınların bir ilmî he
yet tarafından tetkiki için bir müessese tasavvur 
ettiklerini söylüyorlar. Ben de diyorum ki, 
bizim hukuk anlayışınız ve Anayasa sistemi
mizde Anayasaya aykırı yayınlar diye bir şey 
yoktur. Ceza Kanunu... 

BAŞKAN — Yayın Anayasaya aykırı olmaz 
diyorlar efendim. Hazırladığınız kanunda böyle 
bir hususun olup olmadığını soruyorlar. 

ZEKÂÎ DORMAN (Devamla) — Bu konu 
biliyorsunuz ki, Hükümete intikal etmiştir, Ba
kanlığımız tarafından yapılan kanun tasarısı. Bu 
kanun tasarısının Yüksek Mecliste müzakeresi 
sırasında hakikaten de buyurduğunuz ve iştibaha 
değer noktalar varsa, bunları silmek ve ortadan 
kaldırmak elbette ki yasaya düşen bir görevdir. 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu. 
FETHÎ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 

Bakandan, aylardan beri hâlâ cevaplandırılmı-
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yan bir sözlü sorum üzerinde, Basın ve ilân 
Kurumu üzerinde sorulacak birçok sorularım 
var. Fakat vaktin geç olması hasebiyle soraca
ğım. sorulara dâhil bir tanesini örnek olarak 
sormakla iktifa edeceğim. Basın - Yayın ile il
gili değil, Bakanlığınızla ilgili. Bundan önce
ki iktidar zamanında, ağası C. H. P. yöneticile
rinden biri olan bir birader, aranılan ve istenen 
vasıfların pek çoğundan yoksun bulunmasına 
rağmen Tahran gibi en önemli bir merkeze ba
sın ataşesi atanmıştır. Burada karşılığı öden-
miyen bir sahte çek hâdisesi vâki olmuştur. Çün
kü rezaletiyle millî şeref ve haysiyetimizin ya
ralandığı husus bundan kısa zaman önce îyini-
yet Heyeti diye İran'a giden Sayın Fethi Çe-
likbaş'a da orada açıklanmıştır. Sahte vesika
nın elimde bulunan fotokopisi şayet sizde yok 
ise takdime hazır bulunuyorum. Bu şahsın dı-
şarda dört yıllık vazife görme süresi dahi dol
duktan sonra, yine sizden önceki Bakanların 
yetkisiyle âdeta skandalma mükâfat olarak da
ha 'bir yıl müddetle Beyrut'a, halen çeşitli 
Türk düşmanlarının kaynaştığı yere atanması, 
vatanperverlik, milliyetperverlik ve hele taraf
sız atanmalar anlayışınızla kabili telif midir? 
Bakanlığınız içinde bu elemanlar için, karakte
rini, düşüncelerini, hassasiyetini ve vatanper
verliğini iyi bildiğim Sayın Bakanımız bu hu
susta neler düşünüyorlar. 

ZEKÂÎ DORMAN (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlarım; bn hâdise şahsıma intikal etmiş 
değildir. Bu konuda şu anda bilâtetkik bir ce
vap arz etmemin de mümkün olmıyacalğmı tak
dir buyururusunuz. Dönüşte yazılı olarak ceva-
Ibı kendilerine arz edeceğimi vadediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Çok kısa bir 

suatl soracağım Sayın Bakandan. Bunlardan bir 
tanesi turistlere memleketi tanıtmak için evvelâ 
düzenlenmesine karar verilen turizm haftası 
bu. sene yapılmamıştır. Acaba bu başka bir za
mana mı talik edilmiştir, yoksa tamamen vaz mı 
geçilmiştir? 

ikincisi; dost ve müttefik Pakistan ve Iran 
İle aramızda bir Haberleşme Anlaşması yapıl
ması için çalışmalar vardı. Acaba bu ne safha
dadır? 

Üçüncüsü; 'hâtıra eşya satan mağazaları Haf
ta Tatili Kanunundan istifade edememektedir-
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ler. Mevcut kanuna göre acaba bu kanunda 
tadilât yaparak hâtıra eşya satan mağazaların 
Pazar günleri açık tutulmasını temin edecek bir 
çalışmaları var mıdır? 

ZEKÂI DORMAN (Devamla) — Turizm 
Haftası memleketimizde yapılmıştır, bunu arz 
edeyim; bir. ikincisi; üçlü anlaşma konusunda 
bundan evvelki beyanlarımda gerekli ifadele
re yer verilmiştir. Tatmin edilmemişlerse ayrı
ca bu hususa yazılı beyanda bulunmak ve arzı 
cevabetmek mümkündür. Üçüncüsü; hâtıra eş
yası satan mağazamızın Pazar günleri açılması 
konusu da tabiî bir Hükümet konusudur, ka
rar konusudur. Bunu da mercii aidine ulaştır
mayı vazife bileceğimi arz ederim. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takririnden 
evvel söz almış bulunan arkadaşların soruları ce
vaplandırılmıştır. Sayın Bakana teşekkür ede
riz, başka yom yoktur. (Alkış1 ar) 

HÜ3EYÎN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Benim do bir sualim var. 

BAŞKAN — Efendim, söz veremîyeceğim. 
Çünkü içtüzüğün 78 n2İ maddesi sarih. Kifayeti 
müzakereden evvel söz almış olanların hakkı 
mahfuz tutu]ur der. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
ilimi hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, usul hak
kında, 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
Muhterem arkadaşlarım, şu Riyasetin tebliğ et
miş olduğu karara uyulduğu takdirde sual mü-
^rw2i\ ortadan kalkıyor demektir. Şöyle ki bu 
kürsüye gelip de her han^ri bir vekâletin bütçesi 
mevzuunda konuşan hatibin söz hakkı ve sual 
hakkı mahfuz oHıyor, fakat burava gelip de ko-
-lusmıyan kimselerin sual sokmak istemeleri kar-
î^.ında kürsü kapatmıyor. E«er biz kaç gündür 
ki müzakerede divoruz ki Riyasete, siz Riyaset 
Varak aldığınız Divan kararlarının şümulü için
le ş'.ivle bir mütalâada mısmız? Yani sual mü-
""iTr.esi kifavet takririnin dışında mı mütalâa 
^diliyor, içinde mi? E^cevap; tatbikat şu ana ka
lır, sual müessesesi konuşan hatiplerin, y?ni 
" nra dışında işlemekte ve tatbikat şu anı ka
la r böyle gelmekteyken, her nedense Muhterem 
Tva«;ct, ge1di sual müessesesini de 6 nın içine 
dâhil etti, 6 hatip konuşmakla, veya altı hatip 
konuştuktan sonra verilen kifayet takririnin ka-
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bul' edilmesiyle sual müessesesini de bu altının 
içine dâhil etmek gibi garip bir tutum içine 
girdi. 

Görüyoruz ki, şurada meseleye ehemmiyet 
veren arkadaşların adedi pek mahdut. Görüyo
rum, muhalefetten bir arkadaş sual sormak iste
di, mâni olundu. Bizim kanattan bir tek ben 
kaldım, iki tane sual soracaktım, Riyaset hayır 
diyor, soramazsınız, kifayeti müzakereye siz de 
dâhilsiniz. İstirham ederim arkadaşlar, Riyaset 
bu kadar keyfî bir tutum içinde olamaz. Ya su
allere altı kişinin içine dâhil olsun, tatbikat ona 
güre yapılsın. Dört tane Reis var, hepsi ayrı bir 
tutum içinde. Eğer sualler bunun dışında ise, bu
güne kadar başka Reisvekillerinin yapmış olduk
ları veçhile hatiplerden sonra vekil kürsüden in
meden evvel sorulacak sualleri cevaplandırsın. 
Buna Riyaset mâni o1 masın. Aksi halde görü
yorsunuz ki, her Reis aralarında a^mış oldukları 
müşterek Divan Kararını dahi kendi keyfî ve 
indî arayışlarına göre, tatbik ede^mekte ve 
'böylece de haksızlığa sebebiyet vermektedir. Bu 
bakımdan Rivayetin sual1 eri kifavet;n takririn 
içinde te^ıkki etmeye mecburdur. Hürmetlerimle, 
arkadaş1 ar. 

BVSKAN — Savm Kalpaklıoğlu; tahmin 
ederini usul bakımından geldi ve usul madde'c. 
rirıin içinden çıkarak başka mevzuları konuştu. 
Grup^r adına konuşma hakkını sağlıyan madde 
ayrıdır. O 55 neı m id den in başında. Biz grupla-
rm üve ıVup o1 madiği hususunda bir endişeye 
düştük. Üye fe rrrup adına başkan ve sözcünün 
avrı, avrı zikredilmiş o^as ı hasebivle grur» söz
cüleri ve başkanları ayrı, ayrı mütalâa edilecek 
dedik. Altı kişiyi bunun içinde mütalâa ettik. 
Yoksa so~u soracak kişiler, altı klsin'n içindedir 
demedik. 78 nci madde, bize, Başkanlık Divanı 
ve saire. Başkpnlık Divanı takyideden bir karar 
alamaz, îrtüzün'e göre. 78 nci maddeyi okumam 
nnı^.evi hal1 edecektir. «Yeterlik önergesi veril
meden önce, yöneltilen sorular cevaplandırılmadan 
bu önerge ova konamaz.» Bir önerge verildi. 
önerge alevhmde konuşacağım dedi Sayın Alp
aslan. Hayhay dedik. Fakat, soru müessesesini 
de battal etmemek maksadiyle, önergeyi oya koy
madan evvel, soru sormak üzere arzu eden üye
leri teıbit edivoruz, dedik. Zatıâliniz yoktunuz. 
O bakımdan tesbit ettik ve İçtüzüğün menettiği 
hükmü bu şekilde önergenin oylanmasiyle bcra-
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be:*, hakkı müktesep olarak söz hakkını da mah
fuz tuttuk. Yaptığımız muamele İçtüzüğe uy
gundur, arz ederim. 

Son söz buyurun Sayın Bozcalı. 
ÖMER LÛTFÎ BOZCALI (İzmir) — Muh

terem Başkan, kıymetli arkadaşlarım, vakit geç
tiği için konuşmamı, konuşulmıyan bir iki nok
taya inhisar ettirdikten sonra, ayrıca bir mec
muada Turizm Bakanlığının şahsına açık bir 
mektup diye yazılıp, belki bugüne kadar görül
memiş olan bir yazıdan kısaca bahsedeceğim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı faaliyetlerinin 
şimdiye kadar gördüğümüz tek tarafa tevcih 
ederek sadece Garbin, yrni Avrupa'nın turistle
rini celbe gayret sarf etmekte ve mem'eketin ha
yati faydalarını nazarı itibara almamaktadır. 
Türkiye tarihî ve coğrafi durumu itibariyle 
Garbten ziyade Şarkın ve Orta - Şark'ın turis
tik bir bölgeli olmaya her bakımdan elverişlidir. 
İsi âm â^mln'n mukaddes emanet1 eri ve asarı 
islâm'ye Ifıâm büyüklerin:n bir kısmının memle
ketimizde bulunması, ticari ve iktisadi yönden 
Doğu ve Orta - Doğu için bir pazar durumunda 
bulunmamız en mühim sebep'erdendir. Maalesef 
turizm ve Tanıtma'Bakanlığı bu srhayı ihmal 
ederok hrhtiyanlık âlemine bilmem hikmet çaba
sı ic:nde Anadolu'nun en ücra kesesinde hristi-
vanhğa ait gösterilen harabelerin tamiriyle meş
gul olmakta ve havarilerden St. Piver'in Antal-
va'da vaz'ettiği mağara, Bakanlığın turistik oa-
^şm^arı arasmda o1 urken. İstanbul'daki ve Tür-
kive'nin birçok yerindeki İ3İâm asarı ele abnma-
makta ve hattâ birçok masraflar ihtiyariyle ha
sırlanan turistik rehberde dahi gösterilmemek
tedir. 

Orta - Doğu ve Dı^ıı komşularımızla ve bil-
lıasaa Pakistan'la tarihî ve dinî bağlarımızı tak-
vive ederek, her bakımdan bize büyük faydalar 
bağlıyacak olan komşularımızın memleketimize gel
meleri için turizm sahasındaki hazırlıklarımızın 
o tarafa müteveccih o1 marnda lüzum ve zaruret 
vardır. Türkiye ile Pakistan arasındaki mlnevi 
ballar bu iki memleketi yalnız CENTO siyaseti 
ittifakiyle birleştirmekle kar ıyacak, dünva 
şartları ve mHî menfaatler iki memleketi daha 
şümullü bir birliğe doğru zorlıyacaktır. Türkive 
medeniyet yolunu Garpte ve istikbalinin de 
Şarkta olduğunu kavradıkça sahsivpt'ne ve. kud
ret kaynaklarına kavuşacaktır. Bugün dünj^a 
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şartları milletleri iktisadi, kültürel ve siyasi 
esaslara göre birleştirmeye zorlarken bu gayeye 
doğru atılan adımların elbette birtakım sağlam 
ve müspet temeller araması ve bun'ar içinde ku
rulması tabiîdir. Şu itibarla Orta - Doğu, Doğu 
ve bilhassa kardeş Pakistan'a yaklaşmamız lâzım
dır. 

Pakistanlı bir zatın Turizm Bakanına hitaben 
açık mektup diye yazıp gönderdiği 30 Eylül 1964 
tarih ve 164 sayılı Yeni İstanbul Gazetesinde çı
kan mektubun kısaca bir iki pasajını okumakla 
iktifa edeceğim. 

Türkiye Turizm ve Tanıtma Bakanlığına, 

Bakan Bey, ben kardeş Türkiye'ye gelmek, 
Türkiyeli din kardeşlerimle kucaklaşmak, îslâmı 
bin yıl küfre karşı müdaafa etmiş, haçlı dalgala
rını asırlarca göğüslemiş Anadolu çocuğuyla ta
nışmak iştiyakı ile yanmaktayım. Bir Pakistanlı 
için Türkiye'yi görmüş olmak Türk camilerinde 
Allaha secde edebilmek büyük mazhariyettir. 
Türk görmek, Türkle el sıkışmak Pakistanlıların 
heyecanla anlattıkları hatıraları arasındadır. Biz 
vatandaşlarımızın etrafına halkalanır, anlat bize 
Türkiye'vi, Türkleri deriz. Ve Türkiye'ye bu bin 
yıllık t.̂ .lâm diyarına ait anlatılan her şeyi kar
deş evinden gelen haberler gibi d'n1 eriz. Sonra 
Fatih'in sembolü olan Ayasofya'yı ziyaret etmek 
istemişler, Pakistanh dindaşlarımız, Avasofya 
kapısında karşılarına memurlar dikilip bilet de-
mVer, şaşırmış d'nda^anmız; camive biletle gi
rildiğine ilk defa şahidoldukları için hayrete 
dürmüşler. Fakat çaresiz bilet alıp içeriye girer
ken Bismillah deyip ayakkabılarını çıkarmaya 
koyulmuşlar, no, no diyerek bir memur yaklaş
mış yanlarına ayakkabılarınızı çıkarmayınız, 
demiş. Pakistanlı d'ndaşlarımızm canı sıkılmış ve 
bu defa da adama dönüp demişler ki burası ca
midir. Buraya pis ayakkabılarla giremeyiz. Pa
kistanlı kardeşlerimiz namaz kılmak istemişler, 
müsaade olunmamıştır. 

Başka bir yerinde, biz burada Pakistan lise
lerinde İstanbul'un islâm Türk Ordusu tarafın
dan almışını okurken tarih hocamız bir Ayasof-
ya Anlaşmasından bahsetmişti. Bizans imparatoru 
Ortadoks Bizans ramlarının muhalefetine rağ
men Papalık makamiyle Rum Patriği arasında 
yapılan Avasofya Anlaşmasına göre Islama karşı 
hristiyanlığın iki uzlaşmaz kolu birleşmişti. 
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Ayasofya kubbesi altında papazlar fetih or

dusunun Fatih'in ölüm ermamnı imzalamışlardı. 
Gayeleri Ayasofya minberinde Lâilâhe illallah 
denilmesinin, suretlerin üstüne âyetler yazılması
na mâni olmaktı. Fatih Ordusu Ayasofya kub
besi altında imzalanan bu vesikayı hükümsüz bı
raktı. Ve beşyüz yıl Ayasofya'da Allanın adı 
anıldı. 

Ayrıca şu kısma kısaca işaret edeyim; Sayın 
Bakan konuşmalarında Doğu ve Orta - Doğu 
memleketleri ve bilhassa kardeş Müslüman mem
leketleriyle gerekli ve çok faydalı olacağı mu
hakkak bulunrn turizm konusunda anlatma ya
pılmadan Demirperde memleketleriyle hassaten 
biraz evvel bahsolunan Sayın Bakanın burada 
işaret ettiği Bulgaristan'la yapılan turizm anlaş
malarından memlekete fayda sağlanacağına kaani 
değilim. Ayrıca Demirperde memleketlerinden 
gelecek turistlerin bu memlekette zararlı faali
yette bulunmamaları için peş1 erine takmaya mec
bur olacağımız vazifelilere yapacağımız masraf
lar onların bu memlekette harcayacakları hayal 
od il on meblâğın çok üstünde olacağı da şüphe
sizdir. 

Muhterem Bakanlığın bu mevzuda da nazarı 
d'ikkate almasını istirham eder, vaktinizi aMı-
£ım iedn ö"ür diler teşekkürle hürmetlerimi tek
rar â  z ederim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oylarını
za arz edivonıın. Kabul edenler... Kabul etmi-
ycnler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 15 433 208 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 623 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 360 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 4 790 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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16.000 Çeşitli giderler 20 605 000 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 000 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım g'derleri 3 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarımları 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I. — Seımaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma paylan ve 
sermaye teşkili 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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II . Transferler 

33.000 iktisadi transferler 1 

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

34.000 Malî transferler 5 753 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul cdilmiçtir. 

35.000 Sosyal transferler 2 625 097 

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

36.000 Borç ödemeleri 7 500 

BAŞKAN — Bu suretle Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Bütçesi Cumhuriyet Senatosun
ca kabul edilmiştir. Sayın Bakana, Bakanlık 
erkânına ve millete hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. 

13 . 5 . 1965 Perşembe günü saat 10.00 da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

(Kapanma saati : 20,31) 
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Petrol Dairesi Ba}kanlığı 1CG3 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

ADANA 
Mehmet JSuri Âdem
oğlu 
Galip Afşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
ITalil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
Mustafa Yılmaz Inccoğlıı 
Celâl TVvfik K arasa patı 

ANKARA 
Rifat Klker 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman SMİIII Sarıırollii 
Fikret Turhan sil 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçunğlu 

BOLU 
Rahmi An kan 

BURDUR 
ö. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit A İtan 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

TABÎI ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğiu 

Uy<% sayısı : 184 
Oy verenler : 107 

Kabul edenler : 72 
Reddedenier : 3 4 
Çekinserler : 1 

Oya katılım yanlar : 75 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenleri 
Safa Yalenk 

DENIZLÎ 
Mehmet Kının Ihı mi 

DİYARBAKIR 
Azmi KnİMJran 

ELAZIĞ 
Celâl Ertug 

ERZURUM 
Edip Som un oğlu 

ESKİŞEHİR 
Oavsi Uçagrök 
Ömer Ucuza 1 

İÇEL 
Talip H/dolay 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Spvket Akyürek 
Mehmet Tekin Arıburun 

İZMİR 
Amer T.ûîfi l.ozcalı 
Nevzat özcrdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
rîiisnii Dikeçlijril 
Hüseyin KalpaklınŞlu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
fîifat özdeş 
Lûtfi Tokoğhı 

KÜTAHYA 
Ahmet Orhan Akça 

L tbrahirn Etom Erdinç 
MANtSA 

Orhan Süersan 
Refik Ulu soy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliva 

MARDÎN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
Haldun Menteşenğlu 

NEVŞEHİR 
ibrahim Şevki Atasağun 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

[Reddedenler] 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Uehmet Şükran özka-
ya 

1 Haydar Tunçkanat 
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AĞRI 
Salih Türkmen 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alnaslan 
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[ SAMSUN 
Hüseyin Enver İşıklar 
ttefet Rendeni 
Kethi Tevpîoeln 

SİVAS 
AhmPt Çekemoğlu 
Rifat öçten 
/-iva önder 
Hulusi SöylemezoğİL 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 
Reşat Zaİnerin 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tevfik tnci 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 
Muzaffer Alankuş 
Amil Artus 
Hasan A takan 

Ömer Ergün 
Hasan Kangal 
Sadi Roça«j 
Nadir Nadi 
Zerin Tüzün 

EDİRNE 

Tahsin Banguoğlu 

ERZİNCAN 

Kelimi Baysoy 



GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

HATAY 
Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Fikret Gündoğan 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu (i.) 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgoneş 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 
(t) 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHISAR 
Rasim Hancıoğlu 

AMASYA 
Macit Zeren (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Manaur Ulusoy 
FTıfaı Oğuz Bekata 
İbrahim Saffet Omay 
(t) 

ANTALYA 
Akif Tekin 

BALIKESİR 
Enver Aka (Başkan) 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
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Hasan Ekrem özden 
Cemâl Yıldırım 

İZMİR 
Enis Kansu 

KARS 
Sırrı Atalay 

KONYA 
Sedat Çumralı 
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Mustafa Dinekli 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

[Çekinser] 
DİYARBAKIR 

ihsan Hamit Tigrel 
[Oya kattlmty anlar] 

Hasan Âli Türker 
BİTLİS 

Ziya Şerefhanoğlu 
BOLÜ 

Sırrı Uzunhasanugm 
BURSA 

İhsan Sabri Çağlayangil 
"(B.) 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

ÇANAKKALE 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

ELAZIĞ 
Rasim Giray 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

GİRESUN 
Mehmet îzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (1. Ü.) 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

1 Açık üy 
İstanbul 
Tekirdağ 

İSTANBUL 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer (1.) 
Hilmi Onat (1. Ü.) 

KARS 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başbakan) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 
(Bşk. V.) 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
(t) 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 

elikler] 
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SAMSUN 
Rıza Isıtan 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

Şevket Koksal 
SAKARYA 

Turhan Kapanlı 
(B.) 

SİNOP 
Suphi Batur 

TOKAT 
Ali Altuntaş (1.) 
Zihni Betil 

TRABZON 4 M U l l / f t l V i l 

Şevket Buladoğlu (1.) 
Yusuf Demirdağ 

URFA 
Vasfı Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlu 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Âdil Ünlü 

Yekûn 2 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMI 

83 NCÜ BİRLEŞİM 

12 . 5. 1965 Çarşamba 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

I I 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BÎR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/825, C. Senatosu 1/540) (S. Sayısı : 587). 
[Dağıtma tarihi : 3 . 5 . 1965] 

V 
ÎK1 DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

-». —«S3 > © -< X££*** < • • 



Dairem : 1 
Toplanu ; 4 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OU 

• 1965 YIL 

Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bütçesi 



m 



Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve K 
Bütçe Komisyonu raporu (1 /839) 

T, C. 
Başbakanlık 25 . 3 . 196 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-69/1294 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kı 
24 . 3 . 1965 tarihinde kararlaştırılan Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu 
gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. Suad Hayri Ü 
Başbakan 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 
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Petrol Dairesi Başkanlğı 1965 Yılı Bütçe 

GEREKÇESİ 

Cari Harcamalar 
Bölüm Madde 

12.000 12.110 Aylıklar : Geçen yıl ödeneğinden 28 350 lira noksaniyle 537 810 lira konulmuştur. Bu fark 
hendis kadrosunun (L) cetveline alınmasından ileri gelmiştir. 

12.211 Hizmetliler ücreti : Terfi süresini dolduran ibir kısım hizmetlilerin terfilerini sağlıyabilmek 
' 12 150 lira fazlas'yle 211 710 İ r a konulmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla ya^dımckrı ücreti : Geçen yıl ödeneğinden 8 550 lira fazlasiyle 50 000 
Not : 1964 malî yılı bu tert 'pten yapılacak harcamanın 49 000 lirayı aşmakta clduğu görülm 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : C06 sayılı Sosyal Sigorta Kanununundaki değişiklik dolayısiyle g 
lasiyle 509 700 lira konulmuştur. Adı gecen kanunun bütçeye tahmil edeceği yük 23 400 l 

12.310 Çocuk zammı : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 lira aynen konulmuştur. 
12.320 Doğum yardımı : Geçen y 1 ödeneğinden tasarruf maksadiyle 400 lira noksan olarak 600 
12.330 Ölüm yardımı : Geçen yıl ödeneğinin aynı olan 4 000 lira konulmuştur. 
12.340 Tedavi giderleri : Geçen yıl ödeneği 6 000 lira idi. 1964 yedinci ayının sonunda bundan ib 

rüldü. Ve bu se'beple kâfi gelmiyeceği anlaşılmakla 2 000 lira fazlasiyle 8 000 lira teklif ed 
12.370 Emekli kesenemi 'karşılıkları : Geçen yıl ödeneğinden 1 053 lira noksaniyle 48 719 lira kon 

deki indirimden ileri gelmektedir. 
12.520 Kasa tazminatı : Geçen yıl ödeneğinden 1 120 lira noksaniyle 5 880 lira teklif edilmiştir. H 
12.710 Temsil ödeneği : Geçen yıl ödeneğinden 4 800 lira noksaniyle 20 400 lira konulmuştur. Bu 

kadronun (L) cetveline alınmasından hâsıl olmuştur. 
12.811 Sürekli görev yollukları : Tasarruf mülâhazasiyle geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksan olar 
12.813 Geçici görev yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 19 000 aynen konulmuştur. 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : Geçen yıl ödeneğinden 1 >0 lira nok 
12.841 Tedavi yolluğu : Geçen yıl ödeneğinden 500 lira noksaniyle 500 lira konulmuştur. 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğa : Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira k 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 
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Bölüm Madde 

12.857 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : Geçen yıl ödeneği kâfi gelece 
olunmuştur. 

13.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 4 000 lira aynen konulm 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 3 033 lira fazlasiylc 6 000 

yedinci ay sonunda ödeneğin tamamının harcandığı görülmekle bu artırmaya lüzum hâsıl olmu 
13.130 Döşeme ve demirbaş alırları ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 7 500 11 a noksaniyle 2 500 
13.140 Yayın alınVarı ve gi lerbri : Geçen yıl ödeneğinden 1 775 lira fazlasiyle 43 775 lira konulmuşt 

retmekte oHuğu Petrol faa"iyeJleri hakkındaki broşür baskı ücreti ve kâğıt bedeli ile ecnebi k 
kadarki tatbikatta ö:Ieneğin kâfi gelmemesi hasebiylcdir. 

13.150 Yakacak alımları ve g i V l r r i ' : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 24 000 lira aynen konulm 
13.160 Hizemtli giyim al m1 arı ve gidi ler i : Geçen yıl ödenenimden 1 140 lira noksaniyle 1 980 lira k 
13.190 Diğer alım ve giderleri : Geçen yıl ödeneğinden 1 892 lira noksaniy'e 2 103 lira konulmuştu 
13.210 Su giderleri : Geç^n yi1 ö ^ n ğ i kâfi geleceğinden 2 000 lira aynen teklif o^mm^ştur. 
13.220 Temizlik gider'cri : Geçen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 2 030 lira aynen konu1 muştur. 
13.230 Aydınlatma gi^erl^i : Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira fazlasiylc 9 000 liri t klif olunmuştur. 
13.290 Diğer yönetim giderici i : G";çcn yıl ödeneğinin kâfi geleceği anlaşılmakla 4 0^0 lira aynen te 

.13.410 Po^ta telgmf giderleri : Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği anlaşıldığından 1 000 lira aynen kon 
13.420 Telefon giderleri : Geçen yıl öleneği kâfi geleceğinden 10 030 lira aynen ko m'muştur. 
13.520 Hizmet taşılları işVme "̂0 onr ma giderleri : Yeni tesbit olunan formüle göre St. "Wagon hizm 

onarması için işetme ödene"m"n % 50 sini teşkil eden 1 750 lira ki, toplam olarak 5 250 lira 
ödeneğine nazaran 1 759 lira daha azdır. 

13.610 Kira bedeli : Sözleşmeye müstenidolup geçen yıl olduğu gibi 45 030 liva aynen teklif edilmiştir 
14.000 14.130. Mahkeme ha rdan ve giderleri : Gecen yıl ödeneği kâfi geleceğinden 500 lira avnen konulmuştu 

14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci m adresi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri : Geç 
noksaniyle 10 030 lira konulmuştur. 

14.341 3325 sayılı K-munun 3 neü maddesinin gerektirdiği giderler : Yeniden ihdas edilen bu madde 
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gilerler : 

ye 1 lira konulmuştun. 
16.000 16.710 Temsil giderleri : Gçen y i ödeneği kâfi geleceğinden 3 000 li"a aynen kokuşmuştur. 

16.810 Bina onarımı : îsgal edilmekte olan binanın badana ve yağlı boyalarını temizlemek zarureti hâ 
ihdas edilmiş ve bilhesap 6 000 lira ödenek konulmuştur. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 
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Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları 
Bölüm Madde 

34.000 34.610 7126 sayılı Kanunun 37 ııci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : Yeniden ihda 
olunmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : Dairenin bir hizmet 
ödeneği 100 lira aynen konulmuştur. 

35.000 35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığı iştirak hesapları : Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği mülâh 
muştur. 

35.710 Sanayi Bakanlığı memurları İstihlâk Kooperatifine : Yeni formüle göre memur ve hizmetlil 
yılda 230 gün hesabiyle günde 75 kuruş üzerinden hesaplanarak 5 693 lira konulmuştur. B 
lira daha azdır. 

36.000 36.300 Geçen yıllar borçları : Geçen yıl ödeneğinden 1 615 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

Çeşitli gelirler 2 lira. özel gelirler 1 659 498 lira olup toplam olarak 1 659 500 lira tahmin 

61.000 Devlet Payları 
61.220 Petrolden Devlet hakkı : Petrol Kanununun 23 ncü maddesi hükmüne göre Devlet hakkı ve 

Kanununa bağlı (B) cetvelinde gösterilmesi zaruri olduğundan, mezkûr gelirin ayrıca bütçem 
konsolide bütçe toplamında mükerrerlik hâsıl olduğu tesbitedildiğinden tekererür kaydının or 
çesinin (B) cetvelinde bu gelirin Hazine yardımı olarak gösterilmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

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 konul 
64.300 Devreden nakit : Ağustos 1964 sonuna kadar yapılan harcamalarla yıl sonuna kadar yapıl 

önünde tutularak 50 000 lira miktarında bir nakdin devredilebileceği tahmin edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 
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Rapor 

Bütçe ve Plân Karma Komisyonu Başkanlığına 

Petrolün dünya çapındaki önemini, milletlerarası münasebetlerdeki yerini ve bir milletin kalkınmasın 
"ki tesir derecesini ıızım uzun izah etmekle kıymetli vakitlerinizi almak istemiyor ve asıl maksada Uygun o 
ca yurdumuzdaki petrol faaliyetlerine temas etmekle yetinmeyi tercih ediyorum. 

Petrol faaliyetlerimiz : 
1954 yılında kabul edilen Petrol Kanunu yabancı sermayenin Türkiye'ye gelip çalışması şartlarım sağlamış old 

arama faatiyetleri artmış ve bunu petrol sanayiinin diğer ameliyeleri olan keşif, istihsal, rafinaj ve naki 
Memleketimizde bugüne değin 37 şirket faaliyet şj-östermiş 'bunlardan 22 <si 286 milyon lira sarf ettikten 

rek Türkiye'den ayrıimıştır; halen 2 si yerli, 12 si yabancı olmak üzere 14 şirket petrol araması ile m 
yapaneı 4 şirket ham petrolü istihsal etmekte; 1 i yerli, 1 i yerli - yabancı ortaklığı, 3 ü yabancı olmak üzer 
işletmektedir. 

Türkiye'ye 1954 ten 1964 yılı sonuna kadar yabacı arama şirketleri tarafından 778 milyon lira, rafin 
man rafinerisi hariç) 939 milyon lira yatırım yapılmıştır. 

Aramalar neticesinde : 
a) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, M. T. A. Enstitüsünden devraldığı Kaman ve Garzan mekşuf sahalar 

Kurtalan, Bada, Çelikli petrolü sahalarını ilâve etmeye muvaffak olmuş. 
b) Yabancı şirketler tarafından Kâhta, Bıılgurdağ, Kayaköy, Silvanka, Batırman, Kürfean, Şelin o, Beyka 

keşf olunmuştur. 
1955 yılından Iberi 1964 yılı sonuna 'kadar açılan kuyulara ait bilgi aşağıda gösterilmiştir. 

Şirketler Arama Tesbit İnkişaf Enjeksiyon Toplam 
Aded Metraj Aded Metraj Aded Metraj Aded Metraj Aded Metraj 

T. P. A. O 49 93 358 30 51673 102 156 726 7 11252 188 313 008 
Diğer şirketler 102 196 817 22 35 688 9 15 708 — — 133 248 213 

Toplanı 151 290 175 52 87 361 111 172 434 7 11 252 321 561 221 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 
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1964 yılma kadarla çeşitli istatistik! bilgiler Petrol Dairesi tarafın dan. yayınlanan (petrol faaliyetleri) adl 
dan raporuma 1964 yılma ait ham petrol ve petrol mahsullerinin ithal, üretim, ihraç ve tüketim miktarlarını 
yorum. 

1935 yüz programı: 
1965 yılının 1 - 15 Nisan tarihleri arasındaki devrede ortalama günde 13 918 varile ulaşan yabancı şirketl 

rol istihsali nakil imkânlarına paralel olarak çok daha artabilecektir. Bugün için nakliyat demiryolu ve kar 
1965 yılında memleketin ham petrol ihtiyacı 4 milyon 930 bin ton olacak bu miktarın 3 milyon 503 bin 

yerli istihsalden elde edilecektir. Yerli üretimin değeri 20 milyon dolardır. Toplu ham petrol ihtiyacımızın 
işlenecek, bakiyesi bâzı fabrikalara yakıt olarak verilecektir. 

İşlenecek yerli ham petrolün 669 bin tonu Batman, 705 bin tonu da Mersin rafinerisinde kullanılacaktır. 
artan petrol ihtiyacına rağmen 1965 yılındaki ithal edilecek miktar 1964 e nazaran 52 bin ton noksanlık göster 
artan ihtiyaç yerli ham petrol üretimindeki artışla (% 54,9) karşılanacaktır. 

Mevcut 3 rafineri memleketin akaryakıt ihtiyacım tamame:* karşılamaktadır. Alman tedbirler dölayısiyle 
hâsıl okuyacaktır. Fuel - oil ve bir miktar nafta ham benzin) ihracına devam edilecektir. 

1965 programına göre 3 rafineride istahsal edilecek mahsulleri göstermek üzere hazırlanan tablo aşağıda 

Ton/Yıl 

L. P. G. 
Benzin 
Jet yakıtı 
Solvent 
Gazyağı 
Motorin 
Marine Diesel 
Fuel-Oil No. 5 
Fuel - Oil No. 6 
Asfalt 

33 000 
732 804 
65 000 
2 000 

555 793 
1 224 313 

53 357 
234 066 

1 585 052 
125 000 

TOPLAM 4 610 385 
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Petrol sanayiimizin bâa meseleleri : 

/ - Petrol aramalarının t akib ettiği seyir : 
Petrol Kanununun ilk tatbikat yıllarında yabansı şirketler, I, V, VI, VII nci bölgelerde ve bir ara II nci böl 

kaplıyacaik vüsatte arama ruhsatnameleri almışlar ve jeolojik, jeofizik çalışmalarını yaptıktan sonra arama sonda 
Beklenilen müspet neticeyi alamadıklarından pek çok ruhsatname sahasını terk etmişler ve'bâzıları memleketimi 
Bunun sonunda I, II, VI ve VII nci bölgeler hayli boşalmış ve V nci 'bölgede de büyük genişlikte saJha r 

'Türkiyede'ki arama faaliyeti bir yavaşlama devresine girmiş ve fakat bu duruklamadan VII nci bölgedeki B 
saihalarında ince petrolün keşfi dolayısiyle çabuk kurtulmuş, 1963 ten itibaren yeni alâkalar başlamış ve ink 
yapılan yeni keşiflere yol açmıştır. Memleketimizde görülen bu haller petrol aramalarında sık sık raslanan ola 
kında elde edilen bilgilerin ve petrol arama tekniğinin inkişafı ile yakından ilgilidir. 

2. Arama ruhsatnamesi tahdidi : 
Petrol Kanununun 45 nci maddesine dayanılarak çıkarılan Bakanlar Kurulu kararı ile Türkiye 9 /bölgeye 

ncü bölgelerin Karadeniz sahilindeki birer parçası ile diğer bölgeler aramalara acık tutulmuştur. Her bölge, müta 
malarına imkân verecek büyüklükte tesbit edilmiştir. Zira petrol aramalarını süratle muvaffakiyete eriştirebi 
hakkında çeşitli görüşlerin rekabet halinde arabalara uygulanmasına sıkı surette bağlı ıbulunmaktadıı*. 

Bu neticenin sağlanabilmesi için her bölgede bir şirketin ancak 8 ru'hsatneme sahasına sahibolması esası k 
layıdır ki, gerek Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı gerekse yabancı şirketlerden'her biri bilfarz V nci 
ruhsatnamesine sa'hi'bola'bilmişl erdir. Yabancı 'şirketlerin bir tröst halinde birleşerek kanunun koy Inğu bu sınırı 
lığı aleyhine bozmaları ihtimaline karşı kanunda âmir hükümler ve ağır müeyyideler vaırdır. Kanunda, petrol 
redilmesi öngörülmüş ve buna ait hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler de kanunun diğer 'hükümleri gibi 
rını süratle ve fasılasız araştırılıp geliştirilmesini sağlamak maksadiyle konulmuştur. Büyük V3 küçük şirket 
lerde her.şirket kendi mütehassıslarının görüşlerine göre arama yaptıkları yerlerin petrol imkânları hakkında b 
kanaatleri ümit verici olmakla beraber yalnız başlarına büyük riski göze almalarını muhik kıla sak kuvvette 

.olarak şirketler aralarında «farmout» denilen V3 dünyada müteamel olan bir anlaşma ile bilgilerini, malî ve tekn 
tiyle büyük işler başarmaktadırlar. Bunun misalleri memleketimizde de görülmüş ve bâzıları menfi, bâzıları parl 
na misal olarak Şelmo keşif gösterilebilir. Petrol Dairesi Panoil Company'ye ait bir ruhsatnamenin Mobil E 
ketine devrini tasvibederk bu keşfe fırsat vermiş olduğundan dolayı tebrike şayandır. 

3. İthal ham petrol fiyatları : 
Rafinerilere yurt dışından getirilen ham petrolün fiyatı bu petrolü satan ve alan şirketler arasında takarrür etmekte 

ler filyal şirketler durumunda olduklarından satış k nusu malı (ham petrolün) fiyatı birbirinden m'is't akil iki şa'h 
yata benzememektedir. Bir süre ham petrol satışları İham petrolün dünya ikmal limanlarında ilân edilen (afişe 
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adlı bültenlerde her gün yayınlanan fiyatlara, uygun olarak muamele görmekte idi. Halen dahi bu fiyatla 
vardır. Ancak bir süre önce 'bâzı satışların afişe fiyatlar altında yapıldığı görülmüş ve şirketlerden Türk 
bu tenzilâtlı fiyatların uygulanması istenilmiştir. "Bu hususta gerekli çalışmalar devam etmektedir. Şimdilik 
zilâtlı avans maMyetinde ödemeler yapılmaktadır. Xeticede tesbit olunacak fiyat üzerinden hesaplanacaktır 

4. Memleket ihtiyacının karşılanması : 
Petrol Kanunu hem rafinericilere, hem de ham petrol müstahsıllarma memleket ihtiyacını karşılama mecbur 

lar ve şartlar içinde vaz'etmiştir. Ham petrol yataklarına sahip şirketler, imkânlar mevcudolduğu halde, ham petr 
ise, Bakanlar Kurulu 13 ncü maddeye dayanarak bir kararname çıkartmak suretiyle o şirketleri buna mecbur ed 
ruret mevcut değildir. Zira ham petrol istihsal imkânı var ise de, nakil imkânı sınırlıdır. Temenni edilecek husu 
den kurulmasıdır. 

Akar yakıt ihtiyacının karşılanması : 
Memleketimizdeki rafineriler Beş- Yıllık Kalkınma Planındaki ilkeye uygun olarak yurdun orta ürün (Motorin 

pasitelerini ayarlamaktadırlar ve bunu Petrol Dairesi temin etmektedir. Bu suretle ham petrol ihtiyacı memleke 
cesi olmaktadır. 

Bıı çalışma sistemi ile yurdun,orta ürün ihtiyacı aynen karşılanmakta (yani fazlalık ve noksanlık olmadan) bu 
miktar fazlalık meydana gelmektedir. Bu durum rafineri ameliyesinde evsafı muayen olması icabcden ürünleri 
rının muayyen hudutlar haricinde değiştirilememesindeki teknik zaruretin bir neticesidir. Bundan dolayıdır ki, 
ketimden biraz fazla olmuş ve Batman Eafinerisindeki benzin stoku bir miktar artmıştır. 

Hükümet yerli ham petrolden üretilen akar yakıtı himaye maksadiyle bir kararname çıkararak ithal ham pet 
şevkini sınırlamıştır. 

Bu suretle Petrol Kanununun 2 nci maddesindeki maksada uymıyacak bir durumun meydana gelmesine fırsat 
Petrol Dairesi, Sanayi Bakanı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı arasında çıkan ve bir idari dâva konusu o 
olmasına rağmen devam ettirilmiş ve Damştayca karara bağlandıktan sonra dahi münakaşa, münazara konusu yapı 
yanlış yöne sevk edilmiştir. 

5. îthal edilen malzeme kıymetlerinin tesbiti : 
Petrol hakkı sahipleri Türkiye'ye ithal ettikleri malzemelerin değerini Petrol Dairesi ile Maliye Bakanlığı müşt 

vel şirketlerin ibraz ettikleri belgelere ilâveten ithal malları fiyat tetkik ve Kontrol Dairesinden bir uygunluk b 
Bu suretle değerin tesbiti sırasında şirketlerce verilen belgelerdeki fiyatlar hakkında bir fikir sahibi olarak muam 

Petrol Dairesi Teşkilâtı : 
Petrol Dairesi Petrol Kanunu çerçevesi dâhilinde kurulmuş bulunmaktadır. Kadroları petrol sanayimizin o za 
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tir. Halbuki o günden bugüne yurdumuzda hem petrol ameliyelerinin miktarı ve çeşidi artmış hem de petrol sanay 
r ı meydana çıkmış bulunmaktadır. Bu suretle Devlet kontrollerinin yeterli bir surette yapılabilmesi için dairenin tak 
anlaşılmıştır. 

Dairenin teknik personel ile üst kademesini teşkil eden idareci ve müşavirlerin mukavele ile istihdamlarına imkân 
bugün için daireye eleman bulma bakımından bir imkân ve kolaylık sağlama maksadını yeteri kadar yerine getirem 
yapılan hizmet, devamlı bir âmme hizmeti olduğu halde mukavelelerin bir senelikten fazla yapılmasına müsade edilm 
doğurmaktadır. Buna benzer daha başka mahzurlar da ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple mukavele rejimine maksada 
zumu vardır. 

Ayrıca daireye kontrolör grupu, piyasa grupu, Devlet hak ve hisseleri grupu, malzeme grupu, tescil ve transfer gru 
bi yeni kadrolar verilmeli ve buralara kifayetli ve tecürbeli elemanların getirilmesi imkânları da sağlanmalıdır. 

Petrol Dairesi bütçesi üzerindeki temenniler : 
1. Bölüm 13.000 deki 13.610 ncu maddeye bina kirası olarak 45 00 lira konulmuştur. Şu andabina sahibi kiran 

mış bulunmaktadır. Mahkemece tâyin edilen bilirkişiler binaya 86 000 lira takdir etmişlerdir. Bina sahibinin taleb 
bilirkişi raporuna itiraz etmektedirler. Mahkeme kararı beklenmektedir, bu durum karşısında 45 000 lira kira miktar 
100 000 liraya çıkarılmasını, 

2. 1 750 lira aylıklı teknik müşavir mühendis kadrosu (L) cetveline alınmak suretiyle mevkuf tutulmuştur. H 
rında dayandığı başlıca kadrolardan biridir. Kadro bugün boş ise de vazife vekâleten ifa edilmektedir. (L) cetvelinden 
mümkün olmıyacaktır. Bu itibarla alman kadronun (L) cetvelinden çıkarılması ve yıllık kadro aylığı tutarı olan 28 
temsil ödeneği tutarı olan 4 800 liranın 12.710 ncu maddeye ilâvesini, 

3. 14J.40 ncı maddeye konulan 10 000 lira ödenek halen komisere intikal etmiş bulunan 7 ihtilâfın halline dahi 
c a k ihtilâfların ise ödeneksizlikten halli kabil olmıyacaktır. İhtilâfların süratle halledilememesi ise millî menfatlerim 
«maddesindeki ödeneğin de tezyidi ile 10 000 liradan 20 000 liraya çıkarılmasını, 

4. 1 750 liralık kadro (L) cetvelinden çıkarıldığı takdirde 12.370 nei maddeye 1 053 lira ilâvesini; teklif eder s 

T 
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Karma Bütçe Komisyonu raporu 
T. B. M. M. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/839 
Karar No. : 48 

Cumhuriyeti Senatosu Yüksek Başkanlığına 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisine 26 . 3 . 1965 tarihinde sunularak komisyonumuza havale edilmiş bıuun 
yılı bütçe kanunu tasarısı» Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı temsilci 
görüşüldü : 

Petrol Dairesi 1965 yılı bütçe kanunu tasarısında ; cari harcamalar için (A»/l) işaretli cetvelde görüld 
teşkili ve transfer »harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde görüldüğü üzere 34 036 lira ki, toplam 
maktadır. 

Komisyonumuzda, komisyonumuz adına tetkik yapan raportörümüzün raporu okunduktan sonra müz 
üyelerin sordukları suallere cevaplar vererek bütçeleri hakkında geniş izahatta bulunmuşlardı:*. 

Bu yıl istenen Ödenek geçen yıla nazaran 19 lira daha azdır. 
Maddelerin müzakeresinde; ihtiyaç olduğundan (L) cetvelinden bir aded teknik müşavir (mühendis) kad 

12.110 ncu «aylıklar» maddesine 28 350 liranın. 12.370 nei «emekli keseneği karşılıkları» madleşine 1 053 
neği» maddesküe 4 800 liranın, 13.610 ncu «ki/a bedeli» maddesindeki ödeneğin yeniden kiranın takdir 
ceği anlaşır]ığmdan 'bu maddeye 55 COO liranın ve 14.140 ncı «6326 sayılı Kanunun 21 nei maddesi .gereğ 
giderleri» maddesine de daha ziyade komisere ihliyac olduğundan 10 000 liranın ilâve edilmesi, muvazeney 
edeceği de tahmin edildiğinden, zamlar yekûuu olan 99 203 liranın (B) işaretli gelirler cetvelinin 64 30 
-eklenmesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu değişikliklerle cari harcamalar- 1 724 637 liraya, toplam ve gelir miktarı da 1 758 703 lira 
Tasarının 1 ve 2 nei maddeleri ile cetvelleri mezkûr değişikliklerle, diğer maddeleri ve cetvelleri iso 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Anka 
Aydın Afyon K. Sakarya Nevşehir /. Se 

î . Sezgin R. Hancıoğlu N. Bayar A, B. Namanoğlu 
Ankara Artvin Aydın Balıkesir Burs 

Söz hakkım saklı S. O. Avcı Söz hakkım mahfuzdur A, A. Bolak A. Tü 
İV. Ağısnaslı O. Apaydın imzada bu 
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Denizli 
C. Akyar 

Gümüşane 
N. Küçüker 

Kayseri 
H. Dikeçligü 

Mardin 
Ş. Aysan 

zada bulunamadı 

C. 

Diyarbakır 
II. Oüldöğan 

îçel 
T. Okyayuz 

Konya 
II. C. Yılmaz 

İmzada bulunamadı 

Tabiî Üye 
S. Küçük 

Trabzon 
E. Dikmen 

Söz 

Erzincan 
H. Atabeyli 

îstan'bul 
hakkım mahfuzdur 
H. E, Özden 

Konya 
Söz hakkım saklıdır 

B. özal 

Rize 
E, Y. Akçal 

Van 
Söz hakkım mahfuzdur 

F. Melen 

Erzurum 
Söz hakkım mahfuzdur 

• A. Şenyurt 

istanbul 
0 . Gümüşoğlu 

Manisa 
/ / . Kubat 

Tunceli 
Söz haikkım baki 

M. A. Demir 

1. 
Yozgat 
Yeşilyurt 

Erzuru 
N. Dile 

İzmir 
N. Kür ş 

Maraş 
E. Kap 

Sakary 
M.Gür e 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için (A/ l ) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 625 434 lira ve sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
34 066 lira 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) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 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 kad
rolar. bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 
9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanla?1 

Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük 
Millet 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 kadrolar
dan. bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler- 1965 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşı
lığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak parlardan idarece gelir 

KARMA BÜTÇE KOMİSY 

Petrol Dairesi Başkanlığı 196 

MADDE 1. — Petrol Dairesi B 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
teşkili ve transfer harcamaları için 
üzere 34 066 lira ki toplam olarak 1 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Baş 
cetvelde gösterildiği üzere 1 758 70 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 

MADDE •). — Tasarının 5 nci m 

MADDE G. — Tasarının 6 ncı m 
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Hükümetin teklifi 

kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer 
taraftan (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetve
linin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) maddesindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

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

b) 1954 - 1963 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1965 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (aylık ve ücretler kesimleri, hariç) (A / l ) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (geçen yıllar borçları) maddesine, 

Malive Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 8. — 

MADDE 9. — 
bakanları vürütür. 

Bu kanun 1 Mart 1965 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Karma Bütçe Komisyon 

MADDE 7. — Tasarının ı nci mad 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad 

Başbakan 
S. II. Ürgüplü 

Millî Savunma Bakam 
/ / . Dincer 

Ticaret Bakanı 
M. Zer en 

Sanayi Bakanı 
A. N. Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

S. D emir el 
İçişleri Bakanı 
/. H. Akdoğan 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
F. Sükan 

Devlet Bakanı 
H. Ataman 

Dışişleri Bakanı 
/ / . Işık 

Devlet Bakanı 
M. Altmsoy 

Maliye Bakanı 
1. Gürsan 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. Topaloğlu T. Kapanlı 

En. ve Tabiî Kay. Bakanı Trz. ve Tanıtma Bakanı îmar ve fokân Bakanı 
il/. Turgut ö. Z. Dorman R. îskenderoğlu 

Devlet Ba 
S. İnal 

Millî Eğitim 
C. BÜgeh 

Ulaştırma B 
M. San 
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(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

1964 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

1 454 942 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira L 

1 4 

AYLIKLAR 
12.110 Aylıklar 

Ücretler Kesim toplamı 

12.211 Hizmetliler ücreti 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

Sosyal yardımlar Kesim toplamı 

12.310 Çocuk zammı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi gideri 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları 

TAZMİNATLAR 
12.520 Kasa tazminatı 

ÖDENEKLER 
12.710 Temsil ödeneği 

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 

537 810 
771 410 

211 710 
50 000 
509 700 
64 319 

3 000 
600 

4 000 
8 000 
48 719 

5 880 

20 400 
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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 
DIĞER YOLLUKLAR 
Tedavi yolluğu 

1964 

Madde 
Lira 

59 500 

1 000 
19 000 

2 000 

1 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

196 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

43 500 

500 
19 000 

1 000 

500 
(Yurt içi yollukları toplamı : 21 000) 

II - Yurt dışı yollukları 
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 gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

25 000 

2 500 

153 120 

75 120 

4 000 

3 000 
10 000 
27 000 
24 000 

20 000 

2 500 

84 363 

4 000 

6 000 
2 500 

43 775 
24 000 

162 6 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

14,000 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alım ve giderler 

Genel yönetimle ilgili giderler 
Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Ulaştırma giderleri Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 
KİRA GİDERLERİ 

13.810 Kira bedeli 
HİZMET GİDERLERİ 

Genel yönetimle ilgili hizmet giderleri 
Kesim toplamı 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ge

reğince komiserlere verilecek ücret ve gi
derleri 

1964 

Madde 
Lira 

3 120 
4 000 

ödeneği 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümet 
Madde 

Lira 

1 980 
2 108 

15 000 

2 000 
2 000 
7 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

500 

15 000 

çe ist 
Bölüm 

17 000 

2 000 
2 000 
9 000 
4 000 

11 000 

1 000 
10 000 

7 000 

45 000 

15 500 

15 500 

5 250 

45 000 

10 500 

500 

10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

16,000 

12.000 

13.000 

14.000 

16.000 

Güvenlik giderleri Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği 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 toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

19G4 ödeneği 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

000 

3 000 

1 454 942 
153 120 
15 500 
3 000 

1 626 562 

196 
Hükümetçe istenen 

Mndde Bölüm topla 
Lira Lira 

3 000 

6 000 

9 0 

1 443 
162 
10 
9 

3 
6 
5 
0 

1 625 4 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE THANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1964 ödeneği 

ft radde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

Hükümetçe ist 
Madde Bölüm 

Lira 

17 - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

Fonlara katılma ve ödemeler 
Kesim toplamı 

34.610 7126 sayılı Kamımın 37 nci maddesi gere
ğince sivil müdafaa fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kamınım 56 ncı maddesi gere
ğince sigorta fonu karşılığı 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his

seleri 
DERNEK, BİRLİK , KURUM, KURU
LUŞ, SANDİK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 Sanayi Bakanlığı Memurları İstihlâk 
Kooperatifine 

3Ş.00O BORÇ ÖDEMELERİ 

36.300 Geçen yıllar borçları 

25 657 

6 200 

1 000 

100 

1 000 

25 657 

5 6S3 

2 615 

100 

100 

31 857 

101 

1 

100 
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1964 ödeneği 

13ölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

85.000 

36.000 

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 

SOSYAL TRANSFERLER 
Bölümü toplamı 

BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

Madde 
Lira 

Bölüm toplamı 
Lira 

100 

31 857 
1 000 

32 957 

196 
Ilükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

1 

31 3 

2 6 

34 0 
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B - CEVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1964 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira 

61.000 

63.000 

64.000 

61.000 

63.000 

64.000 

0 

63.330 
63.400 

64.100 
64.300 

B/2 ~Vergi dışı gelirler 

DEVLET PAYLARI 

Petrolden Devlet hakkı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER 

Çeşitli gelirler 
Bağışlar 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı 
Devreden nakit 

DEVLET PAYLARI Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1 350 000 

500 
1 

259 018 
50 000. 

1 350 000 

501 

309 018 

1 350 000 

501 

309 018 

1 659 519 

1 
1 

1 609 498 
50 000 

1 

1 

1 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

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 madd 

fıkralar ilâvesi 
» 6/6/1957 6987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik 

6558 saydı Kanunun bâzı maddelerini tadil ve bâzı madd 
ilâve edilmesi hakkında Kanun 

D - CETVELÎ 

D. 

1 
7 
7 
1 
4 
5 
2 
7 
6 
5 
1 

Memuriyetin nev'i 

Ressam 
Kaloriıferci ve Bahçıvan 
Telefoncu 
Topoğraf 

» Yardımcısı 
Şoför 
Daktilo (Dil bilir) 

» 
» 
» 

Malzeme Eksperi 

Adod 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

1 2:50 
500 
500 

1 250 
800 
700 

1 100 
500 
600 
700 

1 250 

D. 

11 
4 
6 
9 
8 
9 

10 
9 

MamuT'iyetin nev'i 

Doktor 
Memur 
Dağıtıcı 
Bekçi 
Hademe 

» 
» 

îşçi 

Adcd 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

22 
r 
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E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

.000 Personel giderleri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

(L) CETVELİ 

D. Memuriyetin r.ev'i Aded Avkk 

7 

7 
8 
9 
9 

Personel Safi 
Kısım Şefi 
Levazım Memuru 
Memur 
Arşiv Memuru 

•1 

2 
1 
3 
1 

800 
800 
700 
600 
000 

T - CETVELÎ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Taşıt Kanununun 11 nci macMesine g'öre kull 
taşıt cetveli 

Adedi Cinsi Markası Satmalına tarihi Lira Ku 

Station Vagon Ford Konsül 16 Ağustos 1960 36 420 Dair 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi (S. Sayısı : 601) 



— 25 — 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Karar sayısı: 6/3441 

KARARNAME SURETİ 

8 . 5 . 1964 tarihli ve 6/1727 sayılı kararnameye ektir. 
Amerikan uyruklu Elmer E. Batzell ile Douglas Ball'ın Petrol Dairesi Reisliği emrinde ( 1 , 3 . 1964 tarihind 

daha çalıştırılmaları; Maliye Bakanlığının uygun, mütalâasına dayanan Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bıaikanlığımn 2 
yazısı üzerine, 788 sayılı Kanunun 5 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 6 . 8 . 1964 tarihinde kararlaştırılm 

»&<( 
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