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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1967 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Ulaştırma Bakanlığı, 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü bütçeleri, 

İthalde alınacak Damga Resmi kanun tasa
rısı, 

Çalışma Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, 

Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
8 Şubat 1967 Çarşamba günü saat 10 da top

lanmak üzere Birleşime aynı gün saat 4,30 da 
son verildi. 

Başkan 
Başkan vekili 

Mehmet tinaldı 

Kâtip 
Kırşehir 

Ali Rıza Ulusman 

Gaziantep 
Nizamettin Özgül 

Kâtip 
Hatay 

Enver Bahadırlı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KATİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

BAŞKAN — 33 ncü Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN —• Program gereğince bütçe müza
kerelerine devam ediyoruz. Daha önce bir tez
kere var, okutuyorum. 

1. — Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Ba
kanı İhsan Sabri Çağlayamgil'e, dönüsüne ka
dar, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 
edeceğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/544) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Vazife ile yurt dışına giden Dışişleri Bakanı 

İhsan Sabri Çağlayangil'in dönüşüne kadar ken
disine, İçişleri Bakanı Faruk Sükan'm vekillik 

etmesinin Başbakanın teklifi üzerine uygun görül
müş olduğunu arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yth 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu. (Millet Meclisi 1/291; Cumhuri
yet Senatosu 1/717) (S. Sayısı : 867) 

BAŞKAN — Dünkü birleşimde görüşülüp 
oylaması bugüne kalan Petrol Dairesi Başkanlığı 
1967 yılı bütçesini acık oylarınıza sunuyorum, 
küreler dolaştırılsın. 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayı
sı : 853) (1) 

S. — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Program gereğince Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin müzakeresini ya
pacağız. Bu bütçe üzerinde grup ve şahısları 
adına söz almış bulunan sayın üyelerin isimlerini 
arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın İbrahim Et em 
Karakapıcı, A. P. Grupu adına Sayın Yiğit Kö-
ker. 

şahısları adına söz almış sayın üyeler; Sayın 
Cavit Tevfik Okyayuz, Sayın Rifat Öztürkçine, 
Sayın Ömer Ucuzal, Saym Hikmet İsmen, Sayın 
Sadık Artukmaç, Sayın Selâhattin Cizrelioğlu, 
Sayın Azmi Erdoğan, Saym Halûk Berkol, Sa
yın Ferit Alpiskender. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Saym İbrahim 
Eteni Karakapıcı. Buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İBRAHİM ETEM 
KARAKAPICI (Urfa) — Saym Başkan, saym 
senatörler. 

1967 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesi üzerinde, C. H. P. Senato Grupu adına 
Yüksek Heyetinize, Grupumun görüş, tenkid 
ve temennilerini arza çalışacağım. 

Milletlerin sosyal ve ekonomik hayatına gir
miş bulunan turizm konusunun, bilhassa Tür
kiye'miz için ne kadar ehemmiyeti haiz olduğu
nu izaha lüzum yoktur. 

Türkiye'de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
malûmunuz veçhile 1963 yılında ve 265 sayılı 
Kanunla kurulmuştur. Bu sene dördüncü yılını 
tamamlamaktadır. 

Derhal söylemek gerekir ki : 1967 yılı Tür
kiye için turizmde en çok muvaffak olmuş yıl 
olarak bitirilmesi ve bu yıldan âzami derecede 
istifade edilmesi en halisane temenimizdir. Ve 
yine hemen ilâve edelim ki, A. P. iktidarının bu 
kısa süresi içinde eski yıllara nazaran eksik olan 
çalışmasını, bu sene üstün bir gayretle çok ileri 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 ta
rihli 25 nci Birledim tutanağına bağlıdır. 

götürmesi ve telâfi etmesi yine temennilerimiz 
cüml esindendir. 

Geçen seneki bütçe cari masraflarında artış 
oluşu ve dış münasebetlerde kaydedilen ufak te
fek inkişâflar elbette ki bizi tatmin etmekten 
uzaktır. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1967 yılı 
bütçe teklifi 86,5 milyon liradır. Bunun umumi 
bütçeye nazaran oranı ise % 0,50 dir. Bu oran 
1963 yılından beri aşağı - ^mkarı aynıdır. Bu da, 
Bakanlığın teşkilâtlanmada ağır gittiğini gös
terir. Bakanlığın her sene bütçesinde görülen 
bu tahsisatın yılı içindeki sarfiyatı ise yarıya 
yakındır. Bunun, mevcut kadrolarına kiyafetli 
eleman bulamamasından ileri geldiği anlaşılmak
tadır. 

Hemen işaret edelim ki, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının istenilen inkişafa mazhar olması, 
bu Bakanlığın Teşkilât Kanunu ve buna muvazi 
diğer kanunların yeniden ele alınması ve Türki
ye'de değişen sosyal hayata ve dünya görüşleri
ne paralel bir açıklığa kavuşturulması lâzımdır. 
Bâzı sıkıcı ve bağlayıcı formalitelerin kaldırıl
ması, esas konunun hiçbir zaman gözden uzak 
tutulmaması ve bir cümle ile, bu Bakanlığın da 
bir kadrolar yığını haline getirmekten âzami 
şekilde uzak kalınması hedef alınmalıdır. 

Bu cümleden olarak Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının, bir Bakan uhdesinde mi kalması, 
yoksa bölünerek Tanıtma Bakanlığının ayrıca 
kurulması mı gerektiği söz konusu olmaktadır. 
Zira turizmde tanıtma (Information) un ne 
kadar mühim olduğu inkâr edilemez. 

Bugün Bakanlığın Tanıtma Genel Müdürlü
ğü, istenilen hizmeti görmekten çok uzaktadır. 
Bunun da sebebi elbette ki imkânsızlıklardan 
doğmaktadır. 

Saym ve değerli arkadaşların, 
Türkiye'ye, biz istesek de, istemesek de tu

rist gelecektir. Bunun en belli - başlı âmili, 
memleketimizin coğrafi durumu, iklimi, tabiî 
ve güzel manzarası, bol ultraviyolesi ve hele ta
rihî zenginliği başta gelir. Kaldı ki, Türk hal
kının yabancıya karşı olan misafirperverlik vas
fını da bütün dünya bilmektedir. 

Konu buraya gelmişken, özel olarak bizim 
için turizmin önemi ortaya çıkmaktadır. Bugün 
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mücerret şekilde ifade edilirse, turizm Türkiye'
nin ekonomik kalkınmasında yegâne faktördür 
denilebilir. 

Hemen işaret etmek yerinde olur ki, böyle 
hayati önemi olan bu işin bir sürü edebiyatla 
ve formalitelerle savsaklanacak, işe direkman 
girmeylp, kâğıt üzerinde projeler hazırlamakla 
vakit geçirmek, memlekete karşı işlenmiş bir 
suç olur. 

Turizm bugün ekonomide bir endüstri olmuş
tur. Komşu memleketler, İtalya, Yunanistan, 
Avusturya ve diğer bâzı memleketler dış ticaret 

Seneler 
Tahmin edilen 

turist adedi Gelen turist adedi 

açıklarının % 70 - 80 nini turizm gelirinden sağ
lamaktadırlar. Turizmden gelen dövizin Türk 
maliyesine aksinin ne clduğıı henüz sarahatle 
bilinmektedir. Daha doğrusu, esas olan turist 
taralından getirilen dövizin bankalarımıza, d > 
layısı ile maliyemize intikalinin âzami seviyede 
olması temin edilememiştir. Bakanlık her sene 
Türk'ye'ye gelecek turist adedini ve bırakacağı 
dövizi hesaplar. Ancak her sczıe sonunda bu 
tahminlerimizin yanlış çıktığı ve beklenilen dö
vizi elde edemediğimizi esefle görürüz. 

Bunu anlamak için geçmiş senelere göre bir 
kıyaslamasını yapalım. 

Döviz tahmini 

1963 
1964 
1965 

200 bin 
240 bin 
280 bin 

175 bin 
170 bin 
215 bin 

13 milyon dolar 
16 milyon dolar 
23 milyon dolar 

Hakiki gelir 

6,5 milyon dolar 
6,5 milyon dolar 
9 milyon dolar 

dır. Görülüyor ki, bu basit mukayese, bilhassa 
döviz tahminlerimizin ne kadar yanlış olduğunu 
göstermektedir. 

Şu husus aşağı - yukarı anlaşılmıştır ki, Tür
kiye'de her sene % 20 oranında artış gösteren 
turist gelmektedir. Diğer bir hesapta, Türki
ye'ye gelen her turistin vasati harcadığı para 
50 dolar civarındadır. Halbuki, Maliyemize in
tikal eden döviz -miktarı turist adedlyle müte
nasip değildir. Bu bakımdan turizm dövizin:-
bir prim verilmesi artık bir zaruret halini al
mıştır. Bakanlığın bu konu üzerinde ealruıasını 
ehemmiyetle hatırlatırız, 

Kanaatimizce Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın bugünkü kadrosu ve bütçesiyle çalışmalara 
cevap verecek durumdadır. Yeter ki, içte ve 
dışta gereken organizasyonu temin etmiş olsun. 

Sayın senatörler; 
Her işte olduğu gibi -bilhassa Tur'zın Bakan

lığının, diğer bakanlıklarla işbirliği kurması, 
bu Bakanlığın en önemli vezlÜesldir. Koordlnc 
çalı i layı sağlamak kolay iş değildir. İşte Ba
kanlığın babında bulunan şahısın, üstün gay
reti bunu sağladığı için Turizm Bakanına bü
yük ve güç mesailer düşmektedir. 

Turizm Bakanlığına içte yardımcı olacak 
faktörler, asayiş, ularma hizmetleri, şehir ve 

kasabaların sıhhi bakımı, tem'zlik haşarat mü-
eaeleiesi, umumi WG kr in yapılması lokanta ve 
gazinoların temiz ve intizamlı oluşu; netice 
itibariyle özel idare ve belediyelerin bu sahada 
hazırlanması, umumi hizmetler m düzen içinde 
bulunmasının teminidir. Bunların noksan oluşu 
yüzünden her gün Türkiye'de b'nlerce turist 
çirkin olaylar ve manzaralar karşısında kal
maktadır. Bunun 'misalleri çoktur. Turis':ixC bel
gesi ve vasfı olan özel teşebbüse ait ve bazan 
da resmî •teşakkülJe^nizde, lokanta ve gazino
larda çok d. fa mutfak ve WC 1er insanı iğren
direcek manzaralarla, doludur. Bunların h.'çol-
mazsa turizm mevsüııinde mahallî idareler ta
rafından sıkı kontroldan geçirilmesi şart'tır. 

Sayın Arkadaşlar; 
Turizm sahasındaki yatırımlarda lükse ka-

çılmaması hususuna değinmeden geçe'ııiyeceğiz. 
ister özel sektör, bterse kamu sektörü olsun, 
bilhassa büyük şehirlerimiz haricindeki yatı
rımlarda, bunda, yani lüks inşaattan vazgeçil
melidir. Umumiyetle müşahadelerimiz, turist 
irin temiz, bakımlı ve nlsbetcn ucuz otel, lokan
ta ve gazinolar rağbettedir. Esasen Bakanlığın 
büyük yatırımlara girme külfetine kati-:aması 
ve lıele turistik tesisleri işletmesi asla tecviz 
edilemez. Bunları özel sektöre yaptırması elbet
te ki, en doğrusudur. 
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Şimdi gelelim turizm hizmetlerine : 
Yarizaı.n Türkiye'de ele alınması henüz 

yeni bir olaydır. Bu itibarla ümit verici inki
şafları süratle sağlamak için, her şeyden evvel 
vasatın buna göıe hazırlauıııası, dvğer bakan
lıkların yatırımlarında da bu konunun göz 
önünde tutulması, yeterli eleman bulunması ve 
sırası geldikçe halka turizm konusunda devamlı 
bilgi verilmesi rjort'tır. Son senelerde bu sahada 
göze çarpacak kadar inkişaf vardır. Halkımız 
turizme önem vermekte ve turiste alışmış bu
lunmaktadır. 

Turizm. hizmetlerini üç kısımda mütalâa 
edebiliriz : 

a) Ulaştırma işleri : 
Momnuniye.tlc kaydedelim ki, Türkiye'de 

halen karayollarımızm durumu turizmin inki
şafı bakımından iyi bir haldedir. Bir iki sene 
sonra yol veziyeti Türkiye'de daha rahat bir 
hal alacaktır. 

Akdeniz ve Karadeniz kıyı 'turistlik yolları. 
Doğu vilâyetlerini İran 'a bağlıyacak yollar :ik 
mal cddd!ği tekdirde ve bu yolları Avrupa'yr, 
bağlıyan noksanlar (köprüler ve geçitler) ta
mamlanınca yol dâvamız halledilmiş olacaktır. 
Karayolu ile seyahat işlerini tanzim eden oto 
blis acentalarmm iç. tuılzme hizmetlerinde ge 
rekli alâkayı görmeleri, buna mukabil bu tc 
şekküllerln sıkı kontrol altında tutulması ye
rinde olacaktır. 

Denizyolları da bu konuda mühim yer tu 
t ar. Diğer milletlere nazaran elbette ki iaıkân 
larımız mahduttur. 

Havayolları, bilhassa iç seyahatlerde henüı: 
geniş imkf.nljra kavuşmamıştır. Vilâyet hava
yolları k*faye:siz haldedir. 

b) Konaklama : 
1965 yılında mevcut kayıtlara göre Türki

ye'de faal yatak ad~di 15 C00 dir. İnşa hal"nde 
olanlar ise, 23 bine yakındır. Yatak adedi Tür
kiye'de en az 40 bin olmalıdır. 

Konaklama işlerinde Devlet yatırımları, 
özel sektör yatırımları ve bilhassa halk tara
fından pansiyon hizmetleri teşvik edilmelidir. 

Özel sektör yatırımlarına Bakanlığın her 
s-mc verdiği kredi miktarının sıhhatini Bakanın 
açıklamasından Öğreneceğiz Turizm Bankası ve 
diğer Bankaların bu sahaya ayırdıkları tahsi
sat ve fonlar, ayrıca her sene AID den alman 

kredilerin yerine ve rantabl teşebbüslere veril
diğini bilmek bizim için önemlidir. 

Senenin birkaç ayında çalışır ve diğer mev
simlerde kapılarını kapatır özel teşecbüs ya
tırımları cidden memleket ekonomisine fayda
dan çok zarar vermektedir. Bunun misalleri 
çoktur. Bu gibi teşebbüslere hiçbir suretle kre
di verilmemelidir. Diğer taraftan bizzat Devlet 
tarafından yapılan bâzı yatırımlar da bu gün 
işlemez haldedir. Burada Sapanca Gölü kena
rında yapılan Turistik Oteli mical göstermek 
mümkündür. Bu bina bu gidişle yıkılmaya mah
kûmdur. Biran evvel başka bir işe tahsis edil
mesi yerinde olur kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar: Mahallî idarelere ve be
lediyelere verilen kredilerden istifade, evvelki 
senelerde şu veya bu şekilde yarım kalmış tesis
lerin ikmali ile mümlkün olacaktır. 

Özel idare ve belediyelere yapacakları Tu
ristik yatırımlarda Bakanlığın yardımcı olma
lını, kredilerinin artırılmasının yerinde -olacağı 
kanaatini taşımaktayız. 

Diğer bir hususta, turizm kredilerinin bir 
elde toplanması keyfiyetidir. İller Bankası, Va
kıflar ve Turizm Bankası ve bâzı yabancı yatı
rımlar kredisi bu cümledendir. 1063 yılında kre
di talebi, proje tutarının yarısını istİyen talep 
yekûnu 120 milyon olduğu halde, para olmadı
ğından, kredi tahsisi ancak 69 milyon civarın
da olmuştur, 1967 yılında talebin daha da arta
cağı muhakkaktır. 1967 yılı için tahmini de ol
sa, kredi talebinin açıklanması yerinde olacak
tır. 

Halen Turizm belgeli 176 konaklama tesisi 
ve 82 aded lokanta ve gazino vardır. Bu belge
lerin verilmesinde ve tarifelerin sıkı kontrolun-
da âzami titizlik gösterilmelidir. 

Diğer bir hususta; turistik mahallerde ça
lışan personelin eğitimi ve bunun haricinde 
kalan ve turistle doğrudan doğruya teması ola
cak sorumluların turistik eğitim işidir. Bakan
lığın son zamanlarda bâzı vilâyetlerde bu sa
hadaki teşebbüslerini memnuniyetle karşıladığı
mızı ve bunun diğer vilâyetlere de teşmili ge
rektiğini arzu etmekteyiz. 

c) Propaganda : 
Sayın arkadaşlar, propagandanın turizmde 

en başta gelen müessir faktör olduğu dün
yaca kabul edilmiştir. Bu sahada eski yıllara 
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nazaran ilerleme kaydettiğimizi söyliyeibiliriz. 
Kanaatimizce Turizm Bakanı bu propaganda 
işlerinde bizzat kendi inisiyatifini ve enerjisi
ni kullanmalıdır. Gazeteler haricinde Radyo 
yayınları ve buna paralel yabancı memleketle
rin Türkçe neşriyatları ciddiyetle izlenmeli
dir. 

Türk Turizminin propagandasını yapacak, 
Avrupa -ve bütün dünyaya tanıtacak belli başlı 
verici antenlere sahibolmamız şarttır. Tanıtma 
yolunda, tanıtıcı yayınlar, Foto - Film ve dış 
fuarlara iştiraklerde Bakanlığın gereken titiz
liği göstereceğini ümidetmekteyiz. Bu alanda
ki harcamaların boşuna olmadığını ancak bu
nun da lükse kaçmamasını, sade ve tatmin edi
ci olanına iltifat edilmesi gerektiğini .halisane 
beüirtmek isteriz. 

Tanıtma yolunda; yabancı yayınlardan is
tifade edilme yolunda, bilhassa yabancı firma
larla olan anlaşmalar muvacehesinde, 1966 yı
lında iki milyon lira harcanması, bilhassa ya
bancı günlük gazetelerde Türkiye ile ilgili ma
kale ve resimle yayın, duvar afişleri ve tur ter-
tibetmek yolundaki çalışmalar olumlu karşılan
maktadır. Bizzat yabancıların Türk Turizmine 
yarıyacak propagandalar yapması olumlu mü
talâa edilmiştir. 

(Sayın arkadaşlar: §imdi biraz da yurt içi 
teşkilâttan 'bahsetmek isterim. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Türkiye'de 
halen 7 Bölge Müdürlüğü vardır. Bu müdürlük
lere dâhil olan vilâyet adedi ise 35 kadardır. 
Elde kifayetli personel ve yeteri kadar para 
olmadığından diğer vilâyetlerimiz turizm dışın
da kalmaktadır. 

Bölge müdürlükleri haricinde kalan vilâ
yetlerin de peyderpey envanterleri yapılmalı 
ve ileride turizme açılacak şekilde hazırlanma
lıdır. 

Turistik potansiyeli yüksek olan vilâyetle
rimiz cümlece malûmdur. Bunlardan başka di
ğer bâzı vilâyetlerimiz vardır ki, bilhassa Or
ta - Doğu .memleketleri ve müslüman âlemi 
için ilgi çekici konuları bol bol haizdir. Bu vi
lâyetlerin turizme açılması bu ülkelerden tu
rist akınını temin edecektir. Bu bakımdan me
selâ Doğuda en büyük vilâyet olan Diyarba
kır'ın Bölge Müdürlüğü merkezi olması ve ci
varından bâzı vilâyetler (Urfa, Mardin, Elâ
zığ) gibi, buraya bağlanmalıdır. 

Böylece önümüzdeki yıllara hazırlanmak, 
Müslüman Âlemi, Suudi Arabistan, Kuveyt, 
Pakistan gibi zengin memfleketlerin turistlerini 
eelibetme çarelerini aramak yerinde olur ka
naatindeyiz. 

Bir ımisal olmak üzere, İbrahim Peygam
berin doğduğu ve çok eski tarihi bir şehir olan 
Urfa ve civarındaki Haran harebeleri Turizm 
•bakımından yukarda arz edilen hususlar için 
bulunmaz bir kaynaktır. Bakanlığın bu konuda 
düşünce ve teşebbüslerini bilmek isteriz. Esa
sen Turizm ve Tanıtma Bakanlığının Teşkilât 
Kanunun 2 nci maddesi «Turizmi Millî ekono
minin verimli sektörü haline getirmek için, 
yurdun Turizme elverişli bütün imkânlarını de
ğerlendirir, turizmle ilgili işleri yapar v.s.» 
dediğine göre, bu bölgedeki turistik muhtevayı 
değerlendirmesi gerekir. 

Diğer bir husus, Orta - Doğu ve Arap Müs
lüman memleketleriyle bir anlaşma yapılıp, İs
tanbul - Konya - Urfa gibi Müslüman âlemi için 
mühim bâzı vilâyetleri, mukaddes ve dini gün
lerde, müsait tarifelerle turistlerini eelbefemek 
mümkün değil midir? Kanaatimizce bunlar iş
lenmemiş konulardır ve çok faydalıdır. 

Değerli arkadaşlarım. 
Anadolu Ajansı hakkında görüşlerimiz ise 

şudur: 
Türkiyenin Millî Haiber Ajansı olarak 1920 

de kurulan Anadolu Ajansı bir çok imkânsız
lıklar içinde olmasına rağmen bugüne kadar 
görevini başarı ile yapmış bir müessesemizdir. 
Memnuniyetle kaydedelim ki, bu müessesemiz 
haber alma ve vermede tarafsızlık prensibine 
igon derece riayet etmekle herkesin .güvenini 
kazanmıştır. Böyle devamını da halisane te
menni ederiz. Ancak bu müessesenin kurulu
şu ve işleyişi, genişliyen haberleşme müessese
leri, gazeteler, radyolar sebebiyle yeniden ele 
alınması ve her halükârda ilk hamlede Ajan
sın rahatça çalışacak bir binaya kavuşması 
yine temellilerimiz arasındadır. 

Bakanlığın bu sahadaki çalısmlarını öğren
mek isteriz. 

Diğer taraftan; kurumun teknik cihazlarla 
donatılması, ehliyetli personelin bu camia içi
ne alınması, malî gücünün artırılması, 'bizim ha
lisane düşüncelerimiz arasındadır. 
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Şimdi son olarak Radyo ve Televizyon Ku
rumu (haikkmda 'kısaca görüşlerimizi arza ça
lışayım : 

Bu kurumun bünyesinde televizyondan da 
bahsedilmektedir. Bel'ki Türlkiye için televiz
yon kurulması lüks sayılabilir ve halen Hüikü-
nıe'tin <bu sahada esaslı bir teşebbüsü olmıya-
ttilir. Ancak İkinci Beş Yılılk Plânda bu konu
nun ele alınması gerekmektedir. Bugün Dün
yada televizyon 'birçok yönleriyle bir değer ta
şımaktadır. Nitekim gazetelerde öğrendiğimize 
göre halen Tarsus'ta 180 aded televizyon alıcı 
cihazı evlerde kullanılmaktadır. Bunlar daha 
çok Arap memleketlerinin televizyonlarını al
maktadırlar. Demek ki, Türkiye'de televizyo
na ihtiyaç duyulmaktadır. Imfkânları bizden 
daha mahdut bâzı devletler bu işe 'başlamışlar 
ve halletmişlerdir. 

Radyoya gelince: 
Sayın arkadaşlar, radyo, ktenuşulur'ken ilk 

akla gelen hu Kurumun tarafsızlığı hususudur. 
Anayasa teminatı altında, özel kanunla ve ta
rafsızlığı esas olan hükümler muvacehesinde 
çalışan bu Kurum hakkında, kanaatimizce, bu 
gibi halleri izafe etmek doğru değildir. 

Halen TRT tarafsızdır. Bunu bâzı zorlama
lar ve siyasi düşünce ve kanaatlerle hırpalamak 
asla caiz değildir. TRT nin statüsünü ihlâl ede
cek her türlü davranışın şiddetle karşısında ol
duğumuzun bilinmesinde fayda vardır. 

Buna bu .kadarla değindikten sonra, Tür
kiye Radyolarının bugün için memleket ihtiya
cına macMî güç bakımından yeterli olmadığını 
belirtime]iyiz. Kilovat takatleri düşük, Ankara 
ve tstaribul radyolarının yurt sathında bugün 
dinlenmesine im(kân yoktur. En ıküçük komşu 
memleketler bu sahada bizden çok ilenidirler. 

Türkiye 1de halen vatandaşlar, Güneyde Kıb-
•ri'S Radyosunu, Güney - Doğu'da Arap radyo
larını ve Doğu'da diğer bâzı radyo istasyonla
rını dinlemektedirler. Halbuki memleketin 
kültürel kalkınması ve rejimin yerleşmesi çaba
sında, radyo 'bizim için günden güne ehemmiyet 
kazanmaktadır. 

Programlarının her sınıf halka hitafoedecek 
seviyede olmaJk, bilhassa Türk'ün millî hisle
rini okşayan, dürüstlük, ahlâk ve memieketse-
verlik yolundaki tarihî hâdiseleri ve olayları 
halk efkârına sade -bir şekilde intikal ettirmek, 

sonlan böylece radyoya celbetmek ve eğitmek 
bizim en halisane temennimizdir. 

Türk .kültürü, Türk müziği - Garp müziği 
de ihmal edilmeden - düzenli ve cazip konular
la süslenmiş bir şekilde halkımıza sunulması 
Radyonun birinci vazifesi olmalıdır. Ama ne 
çare ki, .teknilk imkânsızlıktan dolayı, bu me
deni vasıtadan istifade edememekteyiz. 

Türk halikını baş ta ideolojilerin propagan
dasından uzak tutmaJk, kendi Öz kültürümüzü 
devamlı yaymak durumunda, hattâ mecburi
yetinde olduğumuz bir devrede, elimiz kolumuz 
bağlı bu işlere seyirci kalmak cidden hazindir. 

Mahallî vilâyet radyoları henüz emekleme 
halindedir. 

Şark'ta .'kilovat ta'kati yüksek bir radyo ve
rici istasyonu kurmak bugün için bir zaruret 
halini almıştır. 

Hükümetin daha evvel hazırlanmış tasarılar 
üzerinde ve yeni tasarılar hakkında bilgi ver
mesi Senatoyu aydınlatması yerinde olacaktır. 

Değerli arkatdaşlanm. : 
1967 yılı Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Büt

çesi üzerinde görüş ve temennilerimizi arz et
miş bulunuyoruz. 

Bu bütçenin aziz Türk Milletine hayırlı ol
masını ve Bakanlığın bu yılı çok başarılı bitir
mesini candan dileyerek, Yüce Senatoyu ve 
Bakanlık mensuplannı C. H. P. Grupu adına 
saygı ile selâmlar, teşekkürlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz, A. P. Grupu adına Sayın 
Yiğit Köker'de. 

Buyurun Sayın Köker. 
A. P. GRUPU ADINA YİĞİT KÖKER (An

kara) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun muhterem üyeleri, Sayın Bakan, Cumhuri
yet Senatosu Adalet Partisi Grupu adına Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı 1967 yılı Bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi, temeni ve dilekleri
mizi arza başlıyorum. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesini 2 
bölüme ayırarak mütalâa etmek imkânı vardır. 
Bu bölümlerden 1 ncisi; görünüşte Bakanlığa 
bağlı olmasına rağmen, Anayasamız gereğin
ce faaliyetlerinde bağımsız olan TRT Kurumu, 
2 ncisi ise; Bakanlık ve Bakanlığın muralkabe-
sine tabi Anadolu Ajansı ve sair kuruluşlardır. 
Hususiyetleri bakımından 'bu 2 bölümü ayn ay-
n mütalâa etme'k yerinde olur. 
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Malûmları olduğu veçhile, TRT Anayasamı
zın 121 nci maddesi gereğince bağımsız hale ge
tirilmiş, bir kamu tüzel kişiliği şeklinde idare 
edilmektedir. Prensip itibariyle TRT Kurumu
nun her türlü siyasi tesirden uzak bir şekilde 
idare edilmesinde ve tam bir millî müessese 
olara'k çalıştırılmasında demokratik idare esas
ları bakımından büyük faydalar vardır. Bü
tün hür ve demokratük memleketlerde olduğu 
gibi, Türkiye Radyo] arınm da tam bir hürri
yet içinde ve vatandaşın vicdanına en ufak bir 
tereddüt ve şüphe düşmiyecek şekilde çalışması 
herkes taraf-ndan arzu edilen, bütün millet ta
rafından benimsenmiş bir «düş ünce iianııv; gel
miştir. 

Bunları, TRT konusunda Anayasamızda yer 
almış hükümleri tamamiyle benimsemiş olduğu
muzu ve bu noktada hiç'bh- tereddüt beslemedi
ğimizi tebarüz ettirmek için sözlerimizin barn-
da bilıassa tebarüz ettrimök istiyorum. 

Prensip itibariyle, Anayasada tarafsız ol
ması bir hükümle tesbit edilmiş o1 an bu Ku
rum, daha ilk anda ve tatbükat sakatlıkları yü
zünden tarafsızlığından şüphe edilen bir duru
ma düşürülmüştür. Zamanen Hükümeti TRT 
Kurumunun başına getirdiği idarecilerin şa-
hıslarly'e bu tereddüdün yaratılmasına sebcV 
olmuştur. TRT idarecilerinin siyasi partilerle 
yakın temasları, kendileri siyasi partilere gir
miş olsun veya olmas'nlar, vatandaş ekseriye
tinin vicdanında tereddüt ve endişelerin dog
masına sekebolmuştur. 

Bu tâyinlerden genel seçim1 erde ancak 
% 28,5 nisbetinde oy almış bulunan C. TT. P. 
nin iktidarda bulunmasından fayda1 anaraÂ 
Devlet Radyosuna el koyduğu mânası çıkart
mış ve geniş vatandaş topluluk]arınca C. H. P. 
nin iktidarda iken Ana3^asanm teminatı a y n 
ıdaki Devlet Radyosuna koyduğu bu siyasi ip^-
teğ'n mutlaka fekkedilmesi lâzımgeldiği ısrarca 
ifade olunmaya başlanmıştır. Siyasi mücadele
nin çok sert cereyan ettiği ve çeşitli hâdiseler 
dolayısiyle partiler arasmda derin görüş ay r -
kJkları vukua geldiği bir zamanda yapdrnş olan 
bu tâyinler, TRT Kurumu iç'n bir bahtrzbk 
tenkil etmiştir. İdarecilerin smrî yakınklvkar" 
hariç TRT gibi bir Kurumun başına geçecek ih
tisas ve tecrübeye de sahibdmama^rı, Padv^ 
ile nisbetlerinin sadece iyi bir radyo dinleyici

liğinden ileri gitmemesi bu tâyinlerin sadece 
hususi siyasi makstlar güdülerek yapılmış oldu
ğunun ayrı bir delilidir. TRT konusunda daha 
kuruluş anında ç km:ş olan ilk anlaşmazlık ve 
hoşnutsükluklar bu yersiz ve basiretsiz tâyin
lerle başlamıştır. 3 ncü İnönü Kabinesi tehli
keye düştükten ve 4 ncü Koalisyonla seçim sat
hı mailine girildikten sonra TRT nin haber ve 
yorumlarında, millet iradesine, bâzı siyasi par
tiler lehine tesir yapacak şekilde istikamet ver
diği de gözden kaçmamıştır. Seçim konuşma
larında gazetelerde vaka1 ar gösterilmek sure
tiyle açıklanmış olan bu yanlış davranış1, biz 
parti olarak her zaman tenkil ettik. Bu ten-
kidlcrimiz TRT nin tarafsızlığ-nm siyasi mak
satlarla bozulmuş olmas ndaıı kuvvet akyordu. 
A. P. iktidara geldikten sonra TRT deki asın 
partizan eğilim bir ölçüde hafif1 emiş görünü
yorsa da, bunun hakiki bir tarafsızlık istiyenlc-
ri tatmin edecek ölçüde olduğu söy'enemez. ay
rıca kötü başlamış olan bir tatbikatın bugün
kü şar t larn değişmesi halinde nasıl bir ge^şme 
göstereceğini de kestirmek mümkün değildir. 
TRT nin, kanuni hükümler çerçevesinde bu 
şüpheli durumundan kurtarılması ve Anayasa
mızın emrettiği tam bağımsızlığa kavuşturul
ması için gerekli bütün tedbirlerin abnması 
^ız-mdır. TRT s:yasi tesirden uzak ve taraf
sız olmayı, milletten de uzak kalmak mânasına 
almıştır. Tertibettiği programlarla kendsini 
tamamen müstakil bir varlık halinde gördüğü
nü ispat etmektedir. Bütçe raporunda Anka
ra, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Van, Kars, 
İskenderun, Diyarbakır, Gaziantep ve Erzurum 
radyolarmm programlarnda Türk sanat ve 
hadî müziğine verdiği yüzde nisbc-t'er'nm bü
yük nisbette a-altdmış olduğu görülmektedir. 
Bir millet, kendi radyolarında, her şeyden önce 
kendi müziğini dinlemek ister. Buna karşılık, 
hafif Batı müziği ve Ye - Ye müziği neşriyatın
da büyük ölçüde artmalar vardır. İzmir Rad
yosunda Türk sanat müziğine % 18.9 nisbetinde 
ver verildiği halde, Ye - Ye müziğine % 21,5 
ö1çüsünle yer verildiğini tebarüz ettirmek iste
rim. Bu tutum. TRT Moral Eğitim Kurulunun 
ncşrlyatm dinleyene şuursuz bir hareket arzu
su verecek veya s"rf insiyaki zevk1 erini tatmin 
edecek yolda olması hususunda vâki kararma 
"la aykırıdır. Görülüyor ki, TRT bu tatbikatla 
kendi danışma kurullarlyle de tezat halinde-
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dir. TRT, söz neşriyatında Anayasan:n 3 ncü 
madesiyle tesbit edilen resmî dil Türkçedir, te
mel prensibiyle de tenakuz halinde bulunmak
tadır. Türk dilinin devamlı bir gelişme halin
de olduğu biliniyor. Bu gelişme içinde, çok 
ileri gitmiş veya çok geri kalmış olan'ar da 
vardır. Millî bir müessese olan TUT, dilde nc-
eskiyi ve ne de aşırı yeniyi tutmak mevkiinde 
değildir. TRT vatandaşın gündelik hayatında 
konuştuğu tabiî dille konuşmaya mecbur olan 
bir müessesedir. Çünkü söylediklerini milletin 
ekseriyetine duyurmak ve anlatmak mevkiinde
dir. Halbuki söz yay n^arm^n tertibinde, TRT, 
Türk dilini bir tecrübe tahtası haline getiren
lerin elinde bir oyuncak olmuşa benz;yor. Alı
şılmamış, duyulmamış kelimeler, devrik cümle
lerle Türk dilinin yapısı bozuluyor ve bu yol
dan TRT en kötü bir örnek oluyor. 

TRT, dinî yayınlarnda da Tüı'k Milletin'n 
% 09 unun Müslüman olduğunu unutmuş'ur. 
MüsUimanlar Ramazana, bayrama, kandile bü
yük önem verirler. Bugünlerde radyolarında 
bu önemle mütenasip y a y l a r yapdımarm şid
det1 e arzu ederler. Geçen Ramazan'da iftar sa
atinin 15 dakikada derlenip topar1 ard-ğ' ve 
baltan savma b !r progrrrrrn yapıldığı gülden 
kaçmamıştır. Dinî günlerde okutıdan mevcut
la**, cansız yayn halindedir. TRT nin bağı m.-
s*zlırTi ve diğer hususiyet1 eri hakkında daima 
B. B. O. i ör-nrk o7ara'k iVri süron nn ıh^ r " " 
zevatın her Pazar sabahı B. B. C. Londra RaU-
yvnmu dinlemelerini tavsiye ederiz. Tavsiye
nize riayet ettikleri takdirde B. B. C. nin ki
lisedeki ayini can1! olarak naklettiğini duya
cak7 ar dır. Muhtelif mevzularda yapt'ğ* nak
len yayınlara, programlarında geniş öleüd^ 
yer veren TRT nin mirî radyomuzda büyük 
bir camide yapılan bir dinî âyini aynen nak
letmemesi hiç bir şekilde izah olunamaz. TRT. 
bu cnsit yav*n7ar*n'da kalitesiz ve baştan sav
ma bir tertip gözetmektedir. Bu menfî tutr-
mnn Türk Milletinin vicdaırnda uyandı rdırr 
kötü teoirVr her türlü izahtan varestedir. Br-
yük milletimiz, TRT nm Müslüman D ni kar
şısında tarafsız davranmadıgma ve bu tvh--
munda inat ve ısrar gösterdiğine inanmakta
dır. 

T'TT nin i1ân.yavn1arı da estetik bakamdan 
çok düşük kalitelidir. Millî mikrofonlarınrz 

8 . 2 . 1C07 O : 1 

reklâm için kiraya verilirken, estetik takdir 
sadece ilân ve reklâm şirketlerinin eline bıra
kılmamalıdır. Aileler, TRT nin çocuklar ve 
gençler için yaptığı yayınlardan da şikâyetçi
dirler. Türk ahlâkına ve inanışlarına aykırı 
bir aile mefhumu yaratılmak istendiği kimsenin 
gözünden kaçmamaktadır. Baba ve ana ile ço
cukların arasına eskilik, yenilik, ilericilik, geri
cilik uçurumları konulmak istenmektedir. Genç 
kızlara ve çocuklara, isyankâr ve h*rçın bir 
ruh ha1 e ti aşılanarak, aileden kolayl'kia kop
ma zemini hazırlanıyor. 13 - 14 yaşlarındaki 
genç kızlarımızın özgürlük hevesi içinde ailele
rini terk ederek kaçtıkları ve kötü akibetlere 
sürüklendikleri, Türkiye'de gündelik hadiseler 
araynda sık sık kendini göstermektedir. Aile
nin harimine girmiş olan radyonun bu konuda 
bir sorumluluğu vardır. Ayrıca, TRT kendisi
ne hüviyet veren Anayasanrzm 35 nci madde
sinde yer alan «Ai'c, Türk toplumunun teme
lidir.» prensibini de ihlâl etmiş olmaktadır TRT 
programından alman bariz bir örnekle bu hu
sustaki görüşlerimizi kuvvetlendirmek isteriz. 
Birkaç zamandır radyo1 arım1 z, m i k r ^ f ^ a r n ı 
âdi suçdu'ara, katillere, genelev kad*n7ar*na aç
mış bulunuyor. Bir röportaj halinde bunlar1 a 
konuşuyor. K^nu'duYarnı da okluğu gibi ya-
y-yor. Böyle bir yayın* n en kötüyü göstermek 
suretiyle belki ikaz edici b'r tesiri olabilir. 
Fakat, bu son derece menfî bir davran* " t r . 
TRT İdaresi ilk önce Dev7et mikrofonunun 
önüne getirdiği şahs~n kim1 iği üzerinde titiz 
davranmak mecburlyct'ndc'dir. Mikrof ^ııda 
bütün bir millete h'tabedecek o7an şaVy tankım 
içinde itibar ve ihtisas, iyi şöhret sahibi bir ki
şi olma mevkiindedir. Dev1 ot mikrofonu bu 

bak-mdan Millet kürsüsünden farlürzcVr. Bu 
mikrofonun hiçbir vesile ve bahane i1 e bir ka
tile, bir sokak kad ırna açılmadı dihünüV-^e-'. 
Tlğer menfî örnek1 er Ten ikaz od 5°.' t^sVer bek
leniyorsa, aynı zamanda edebî değer tabyan 
radyofonik tomslller yolundan faydalanılması 
yerinde olur. 

Görüşümüze göre halk kütlesini terbiye ve 
ikaz edici örT'Vere. ancak ve ancak müspet 
örnekler olabilir. Türkiye'de, bilim alan-nda. 
sanat alanında, iş alanında, ai'e hayatında bü
yük ba-ardara ıd-aşr-r"* yüz VnVree namuslu 
ve şerefli insanlar vardır. Menfî yolu seçmek 
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yerine, müspet yola girerek bu kişilerin hayat 
örneklerini vermek, terbiye usullerine daha uy
gun bir teşvik ve ikaz yoludur. Hem bu yol, 
terMye yolunda klâsik bir metot haline gelmiş
tir. Bumun böyle olduğunu Dünyanın her 
memleketindeki okul programlarına bakarak 
anlamak da mümkündür. Dünyanın hiçbir 
okulunda bir katilin, bir fahişenin hayatı ço
cuklara öğretilmez ve anlatılmaz. Daima iyi ör
nekler, başarıya ulaşmış kişilerin hayatı ele alı
nır. Bu örnek, TET nin halk terbiyesi konu
sunda ne ölçüde şaşkın bir durumda olduğunu 
ve Anayasanın 35 nci maddesiyle nasıl bir çe
lişme halinde bulunduğunu göstermektedir. 
TET, Türk vatandaşına kendi kıymetlerini 
tanıtmaktan çok, miletlerarası kıymetleri tanıt
mak hevesindedir. Onun içindir ki, Büyük Mil
letimizin bağrından çıkan şairler, sanatkârlar, 
'bilginler, muharrirler, kumandanlar, Devlet 
adamları Türk Milletine tanıtılmıyor. Millet 
bir aşağılık duygusuna sürüklenmek isteniyor. 
Tarih boyunca hiçbir büyük insan yetiştirme
den, hiçbir başarı göstermeden bugüne kadar 
gelmiş bir topluluk olduğu kanaatine düşüyor. 
Bunlar, kısa bir konuşma içinde akla gelen 
belli başlı tenkid noktalarıdır. Grupumuz, 
Radyonun siyasi mânada tarafsızlığını mutlak 
surette desteklemekte ve istemektedir. Bunun 
yanında millî bir müessese olan TRT nin haki
katen millî olan bir hüviyet kazanmasını da is
temektedir. Mevcudolan ihtilâfın düğüm nokta
sı burasıdır. Bütçe raporuna ekli bir grafik
ten anlaşıldığına göre Radyolarımızın yayınla
rını nüfusumuzun % 42,6 sı dinliyebilmektedir. 
Radyolarımız vatan sathının ancak % 36,8 in
den duyulabilmektedir. Demek ki, nüfusun 
% 57,4 ü ve vatanımızın % 63,2 si radyo için 
açık sahadır. Bu sahalar acaba hangi radyo
ların tesir sahasına dâhildir? Bu konuyu mil
lî güvenliğimiz bakımından düşünüyoruz. Çün
kü, demirperde gerisinde kurulan radyolar, 
Türkiye'ye karşı maksatlı yayınlar yapmakta
dırlar. Bu yayınlarının programlarının Türk 
Milleti tarafından dinlenmesi için cazip bir ha
le getirildiği .de muhakkaktır. Yayın saatleri 
iyi seçilmiştir. Bilhassa her türlü Türk mü
ziğini dinlemek isteğinde bulunan büyük ekse
riyeti bu tuzakla avlamak istiyorlar. Fırsattan 
faydalanarak ayırıcı ve yıkıcı propogandala-
rına da yer veriyorlar. Türkiye Radyolarının 

kısa zamanda daha geniş sahalarda dinlenecek 
kudrete eriştirilmesi ve programların halkın 
temayül ve arzularına uydurulması bu bakım
dan ehemmiyet arz etmektedir. TRT nin rad
yo yayınlarını Türk Milletinin temayül ve arzu
larına göre yapmasının bir şartı, Türk Milleti 
ile geniş ve sıkı bir temas kurmasıdır. Hür 
ve demokrat memleketlerin radyoları ister dev
let inhisarında olarak çalışsınlar, ister hususi 
teşebibüse bağlı şirketlerin malı olsunlar, de
vamlı olarak halkla temas halindedirler. Her 
program devresi için anketler yapıyorlar. Beğe
nilen neşriyatı bu anketlerden aldıkları netice
lere göre programlarında tutuyorlar. Beğenil-
miyen neşriyatı ise derhal kesiyorlar. TRT ise, 
Türkiye Radyolarını demokratik bir memlekete 
yakışan ve her devrede halkın istek ve eğilim
lerini ölçen ve ona göre istikamet veren bir 
şekilde idare etmiyorlar. Bu sebepledir ki, 
Türkiye Radyoları totaliter memleketlerde ör
neği görülen bir şekilde idare ediliyor. TRT 
idarecileri kendilerini kanuni bir mesnetleri de 
olmaksızın âdeta milletin yerine koymuşlardır. 
Kendi şahsi görüş, inanış ve anlayışlarına göre 
program tertibetmelerinnı sebebi de bu olsa ge
rektir. Böyle olunca, Türkiye Radyoları millî 
olmak vasfından pek çok kaybediyorlar. Ka
mu oyunda radyolar mevzuunda duyulan aşırı 
hoşnutsuzluğun ana sebeplerinden biri budur. 
Kısa zamanda bu noksan ortadan kaldırılmalı 
ve TRT nin bünyesinde Milletin programlar 
hakkındaki düşünce ve kanaatlerini sik sık 
yoklıyan hususi bir organ kurulmalıdır. Prog
ramlar da bu organın yapacağı anketlerden alı
nan neticelerin kıymetlendirilmesi suretiyle ter-
tibolunmalıdır. TRT gibi son derece önemli 
bir Anayasa kuruluşunu, bütünüyle Millete 
benimsetmenin ve şikâyetlere büyük ölçüde 
son vermenin bir yolu budur. 

TRT nin belli başlı vazifelerinden biri de 
Türkiye 1de televizyon tesisleri kurmaktır. Et
rafımızı çeviren bütün memleketlerde televiz
yon tesisleri kurulmuş olduğu halde, Türkiye'
nin bundan mahrum kalışı büyük (bir noksan
lıktır. Kanaatimizce, televizyon kültürel kal
kınmaya birinci derecede tesirli ve yardımcı 
bir vasıtadır. Kısa 'bir zamanda Türkiye de 
televizyon tesislerinin kurulması en halisane 
temennimizdir. Ancak, televizyonun . işletilme-
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sinde radyodaki va'h'im hatalara «düşülmemesi 
tedbirlerinin '<â.e mutlaka alınmasında zaruret 
gördüğümüzü ifade etmek isterim. 

Vaktin darlığını göz önüne alarak, TRT hak
kındaki görüşlerimizi burada kesiyor ve 2 nci 
bölüme geçiyorum: 

Türkiye'nin ekonomik gelişmesinde, teşki
latlı bir turizm faaliyetinin büyük bir rol oy-
myaeağı, artık herkes taraflından bilinmekte
dir. Turizmin bir lüks olmadığı ve bâzı Batılı 
memleketler için büyük bir döviz kaynağı ol
duğunu dünyada anlamıyan kalmamıştır. 
Türkiye'de iklimin, talbiatın güzelliği, tarihî 
zenginlikleri, güneşi ve deniziyle bu talihli mem
leketler arasındadır. Bütün mesele plânlı, prog
ramlı bir çalışma ile bahsettiğimiz bu kıymet
lerin para ile değiştirilmesi için gerekli tedbir
lerin alınmasında toplanıyor. Bu tedbirleri ala
cak ve her türlü organizasyonu yapacak olan 
Hükümet kuruluşu Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığıdır. Bakanlığın büyük bir feragat, gay
ret ve çalışma içinde bulunduğunu iftiharla 
ifade etmek isterim. Fakat bu çaba başarılma
sı gereken büyük hamle ile oranlı bir teşkilât
tan şimdiye kadar mahrum bırakılmıştır. Büt
çenin Karma Komisyonda görüşülmesi sırasın
da, Bakanlığın yüklendiği vazifeleri liyakatle 
başaracak şekilde yeniden teşkilâtlanması me
selesi birçok defalar ortaya atılmıştır. Yapılan 
bâzı tenkidi er karşısında bizzat Sayın Bakan 
şikâyet konusu hususların teşkilât kifayetsizli
ğinden ileri geldiğini ifade ile, Bakanlığa yeni 
bir veçhe verecek olan Teşkilât Kanununun 
Meclislere sevk edildiğini belirtmişlerdir. Tür
kiye için çok kıymetli olan içinde bulunduğu
muz turizm hamilesi yıllarının Bakanlık Teşkilâ
tının kifayetsizliği yüzünden bir ölçüde ziyan 
edilmesine mahal vermeden bu kanunun biran 
önce çıkarılması lâzımgeldiğine inanmaktayız. 

Turizmde en önemli konu memleketimizin 
bütün hususiyetleriyle turist ihraç eden memle
ketlere tanıtılmasıdır. Bunun için dış propo-
gandanm her çeşidine büyük bir kıymet ve önem 
vermek gerekmektedir. Turist artışlarının tem
posundaki ağırlık, memleketimizin bu konuda 
başarılı olmadığını göstermektedir. Türkiye'
nin bir turist cenneti olduğunu yabancı mem
leketlerde tanıtmak için, az, ucuz ve kalitesiz 
popoganda yapılmaktadır. Ak Deniz'deki kü

çük komşularımızın bâzı mevzularda yaptıkları 
reklâm ve propaganda dahi, bizim bütün Tür
kiye için yaptığımız propagandaya nistbetle da
ha kaliteli ve daha kesiftir. Turizm propagan
dası için sarf edilecek dövizleri Avrupa gaze
telerinde ve mecmualarında sık sık neşredile
cek ilânların karşılığını beyhude yere israf 
olunmuş paralar olarak görmeımelk lâzımdır. Bun
lar hakikatte turizm endüstrimizin gelişmesi 
için yapılması icabeden yatırımların en kıy
metli parçalarıdır. Bakanlığın batılı bir anla
yış içinde bu nokta üzerinde ısrarla durmasını 
Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
olarak bilhassa temenni etmekteyiz. 

Turistik tesislerin inşasında ve işletilmesin
de Devletin mümkün olduğu kadar 2 nci plâna 
çekilmesi, Karma Bütçe Komisyonunda temen
ni olarak ileri sürülmüştür. Bu temenniye işti
rak etmemeye imkân yoktur. Her alanda Dev
let işletmeciliğinin pahalı ve gayriiktisadi ol
duğu meydandadır. Milletin milyarlarca lira
sına mal olmuş bulunan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin umumiyetle zararlı durumları bu
nun acıklı bir delilidir. Turizm sanayii gibi 
büyük seyyaliyet istiyen bir kolda ise Devle
tin başarıya ulaşmamasına asla imkân yoktur. 
Zaten özel teşebbüs turizmin önemini kavra
mıştır. Vatandaş her türlü turistik tesisler kur
mak için adetâ ayaklanmıştır. Memleketimizde 
bu sahadaki büyük hamleyi memnuniyetle kar
şıladığımızı da ifade etmek isteriz. Turizm kre
disi almak maksadiyle Bakanlığa başvuranların 
sayısı ve istekleri bir çığ gibi artmaktadır. Bu, 
Türkiye'nin turizm hamlesi için büyük bir ka
zançtır. Ancak, turizm kredisi büyük istekleri 
karşılıyacak seviyeden çok uzakta bulunmakta
dır. Geçen yıl birçok istekler geri çevrilmiş ve 
ancak 55 milyon liralık bir kredi sağlanabil
miştir. Bu sene talebin daha da artacağı ve 
250 milyon lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 
Biz, bütün isteklerin teşvik edici ve gittikçe 
artan bir tempo ile tatmin edilmesini temenni 
etmekteyiz. Karma Komisyondaki konuşmaları 
sırasında Sayın Bakan bu konuda kesin ko
nuşuna mışt ir. 1967 yılı için verilebilecek turizm 
kredisinin miktarını açık olarak söylememişler, 
ihtiyaçları karşılıyacak paranın millî kaynak
lardan, olmazsa AİD den temin edileceğini 
vadetmişlerdir. Turizm tesislerinin kuruluşu ile 
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doğrudan doğruya ilgili olan bu noktada Ba
kanlığın açık elması icatbeder. Türkiye'nin tu
ristik tesislerle donatılması ve özel teşebbüsün 
gayretleri devamlı olacak bu kredinin seciyesi
ne bağlı kalacaktır. Plânlar ve programlar ne 
olursa olsun, turizm kredisi bugünkü seviyesin
de kaldığı müddetçe, Türkiye'nin tasarladığı 
hedefle e vaktinde ulanabileceği düşünülmez. 
Onrn içindir ki, Bakanlığın turizm kredisini 
vait çerçevesinden çıkararak, belirli bir ra
k ım haLnde ifade etmesi lazımdır. Hattâ bu 
kredinin gelecok smoler için ne ölçüde artırı
lacağını şimdiden teobit ederek açıklaması ge
rekir. Bu husustaki açıklık ve kararlılık, tu
ristik tesisler kurmak niyetinde olan müteşeb
bisleri teşvik ettiği gibi, hamleye ve başarıya 
götürür. Umumi olarak turistik tesislerin in
şası hakkında verilen rakamlarda memnunluk 
verici büyük bir artış vardır. 1937 yılı için 
hedef olarak kabul edilen yatak say:sm:n Tür
kiye için asgari bir merhale teşkil ettiğini ka
bul etmeliyiz. Türkiye gibi, geniş turistik im
kânları olan bir mamlekette kaliteli yatak sa
yısının hızla artırılması ilk hedef elmalıdır. 
Bugünkü artış, düne nazaran teşekküre ve tak
dire değer bir niabottedir. Ancak, hakikî ihti
yaç göz önüne getirilirse, daha ne kadar geri
lerde olduğumuz açıkça ortaya çıkar. 

Yukarıda, memleketimizin turistik kıymet
lerini, turist ihracedeıı memleketlere daha 
geniş ve keüf bir propoganda ile tanıtılması 
lâzım ildiğinden bahsetmiştik. Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı, dış turizmi olduğu kadar, iç 
turbmi de teşvik etmek mevkiindedir. Bu işin, 
bâzı gazetelerin veya sehayat acantele-in'n in-
slyotiflne bırakılırsa isabetli bir hareket ola
maz. Bakanlığın bu konuda çok kesif bir pre-
poganclaya girişmesi şarttır. Devamlı bir ar
tışı göstermesine rağmen, turizaı gelirlerimiz 
henüz Türk turistlerinin dış harcamalarını kar-
şılıyacak bir se."iyeye gelmediği rakamlarla 
sabittir. Demokratik bir memlekette Anayasa
mızla teminat altma alınmış olan seyahat hür
riyetinin tahdidi elbette bahis konusu olamaz. 
Fakat, kesif bir iç turizm propagandası vatan
daşı kolaylıkla pahalı Avrupa seyahatlerinden 
vazgecirerek tatillerini memleketimizde geçir
mek düşüncesine getirebilir. Bu kmudaki ça
lışmaların bu düşünce ile hızlandırılmasını da 
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I daha tesirli bir hale getirilmesini bilhassa te
menni ederiz. 

Bu arada başka bir noktaya da dilJkati çek
mek istiyorum. Bu da rehberler meselesidir. 
Bakanlık rehberliği bir nizama bağlanmıştır. 
Esaslı lisan bilgisini şart koşmuş, turistik yer
ler, âbideler hakkında bilgi sahibi olmalarım 
temin etmiştir. Bununla beraber, rehberlerin 
Türk insanını ve toplumunu turistlere gerektiği 
gibi tanıtmaları için bir nokta açıkta kalmış
tır: Itohberlerin Türk örf ve adetlerine lâyı-
kıyle ve bütün incelikleriyle vakıf olmaları... 
Turist sade plajı, sanat eserlerini görüp git
memeli, Türk insanının kendi örf ve adetleri, 
yaşayış tarzı hakkında da yanlışsız bilgiler ala-
oiknelidir. Bu noktaya önem verJlmesi iktiza 
etmektedir. 

I Başka bir husus, turistik hed'ye eşyası me
selesidir. Bu eşya, ekseriyetle güzellikten, sa
nat değerinden mahrum eski Türk eşyalarının 
kötü taklitlerinden ibarettir. Bakanlığın bu ko
nuyu sistemli bir şekilde ele alması, hususi te-
pbbüse her türlü imalâtçılara yA göstermesi, 
rergller açması, başarılı örnekler verenlere te> 
vik edici mükâfatlar vermesi gerekir. Türki
ye'ye gelen turistler, beraberlerinde hakikaten 
güzel hâtıralar götürebilmelidirler. 

öaym senatörler, ş/andi de kısaca T. C. Tü
rbin Bankasının faaliyetleri hakkında düşünce 
re tecıennderimjol arza çalışacağım. 

Genel olarak, turizm çalışmalarında uhde
sine büyük işler düşen ve fakat bugüne kadar 
olumlu olarak üzerine eğillnmemiş ve prob
lemleri ile ciddî bir surette uğraşılmamış bu
lunan T. C. Turizm Bankası hakkrrrda düş'ünce 
dileklerimizi de belirtmeyi vazife sayıyoruz. 

Turizmde hamleler yapma lüzumunu duydu
ğumuz şu yıllar içinde konu türlü yönleri ile 
ele alınmış, fakat c'nomi şüphe gJtürmiycn fi
nansman işlerine maalesef icabeden önem veril
memiştir. Filhakika, bilhassa üst yapı yatırım
larında gördüğümüz ağır aksak gidişin başlı-
ra sebeplerinden biri de; malî kaynak noksan
lığı ile birlikte turizm kredilerinin dağıtımında 
göze çarpan isabetsizlik ve bataettir. Halbuki 
bu saha için kaynak yaratacak ve bunları mem
lekete en yararlı olabilecek projelerin finans-
rıannda, en uygun kredileme tekniğine göre 

I kullandıracak bir teşekküle ihtiyaç vardır. Fik-
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rimizi daîıa iyi açıklı y ab ilmek için bugünkü tat
bikata kısaca bir göz atakım. 

Türkiye'de turizm sahasında yatırım yaban
lar ballıca: 

1. Turizmde ap ayrı fonksiyonlar için ku
rulmuş olup, şjmdilik ez kaynaklarından bir 
kısmrnı turizm yatırımlarına yöneltmiş bâzı 
İktisadi Derlet Teşekkülleri. Emekli Sanlığı,. 
Sosyal Sigortalar Kurumu, Vakıflar Genel Mü
dürlüğü gibi. 

2. Devlet Yatırım Bankasından aldığı kre-
dile le veya iller Bankası nezdindeki fondan 
faydalanarak turistik yatırımlar yapan kamu 
tevekkülleri. T. C. Turizm Bankası, özel idare
ler, beled'ycler gibi. 

3. Mühim bir kırımı AID fonundan sağla
nan kredilerle yatırım yapan özel teşebbüs er
babı. 

Birinci katagoriye dâhil tevekküller devam
lı bir turizm politikasını güdecek nitelikte de
ğildirler ve yatırım politikaları değiştiği anda, 
turizm sahasında her an çekilebilirler. Bundan 
maada bu teşekküller a 'asında her hangi bir 
işbirliği olmadığı için plansızlık, tedahül ve 
günün şa tla ma ryj ı ın yatırım yapmamak 
gibi durumlar husule gck-bllir. İstanbul'daki 
büyük Tarabya Oteli yatırımı buna misal ola
bilecek niteliktedir. Bu itibarla, bu müessese
lerin turizm yatırımlarına tahsis edecekleri kay
nakların en faydalı şekilde kullanılabilmesi irin 
bir elden idaresini uygun bulmaktayız. 

İkinci ve üçüncü gruplara giren yatırım
lara yapılan kredi yardımları tevzii işleri üze
rinde bilhasa durmak istiyoruz: 

Devlet Yatırım Bankası eliyle T. C. Turkm 
Bankasına sağlanan krediler haçlım itibariyle 
kifayetsiz olduğu gibi, faiz şartı da ağırdır. 
Ne kadar gariptir ki, gerek İller Bankası ka
nalı ile ve gerek AID fonundan verilen kre
dilere % 4 - c/c 5 gibi nisbetler uygulandığı 
halde Devlet Yatırım Bankası % 7 faiz tatbik 
etmektedir. 

Bundan maada, her iki fondan hususi te
şebbüse datğıtıları kredilerin mekanizması umu
mi kredi teamüllerine uymadığı gibi kaynak
ların en lüzumlu ve en verimli projelere tah
sisini de sağlayamamaktadır. 

Kalen uygulanmakta olan usule göre kredi
yi tetkik ve tas /ibeden merci ile tediye ijleri

ni yapan müesseseler ayrı ayrı teşekküllerdir. 
Muamelenin birinci kısmı Turizmi ve Tanıtma 
Bakanlığındaki komitelerce yapılmakta, tediye, 
V2 takibe mütaallik işler ise İller Bankası, AID 
fonu içindeki Vakıflar Bankası tarafından ic
ra olunmaktadır. Halbuki bütün dünya yatı
rım bankalarında olduğu kadar gerek Devlet 
Yatırım Bankasnda ve gerek Sınai Kalkınma 
Bankasındaki tatbik kredi talepleri, bu banka
ların iktisadi araştırma, teknik işler ve malî 
tahlil servislerinde enine boyuna inseheııip pro
je kredilcmeye değer bulunduğu takdirde tas
vip görmekte ve tcd'ye muameleleri de mez
kûr bankalarca ikmal olunmaktadır. Bu yol
lardır ki, kaynakların gerek memleket için ve 
gerekse kredi leh tarlan için en iyi netice ve
recek sağlam esaslara bağlanmasını temin ede
bilmektedir. 

Biz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı nezdin
deki bu komitelerin sözü geçen tetkikler*! yapı
labilecek nitelikte oldukla anı zannediyoruz. 

Bu sebepledir ki, kredi muamelelerinin tü
münün bir ihtisas bankasında toplanmasını lü
zumlu görüyoruz. Yine aynı sebeplerden ötürü 
böyle bir ihtisas bankasının turizm alanında he
men yerini almasını da öngörmekteyiz. Turizm 
Yatırım Bankası diye adlandırabileceğimiz böy
le bir teşekkül elimizin altındadır ve bu fonk
siyonları yerine getirmeye hazır bulunmakta
dır. Elimizdeki müessese T.C. Turizm Ban
kasıdır. Bu banka takriben 10 yıldan beri ge
rek işletmecilik, gerekse yatırım alanlarında 
yaptığı çalışmalarla, ortaya çıkmasını istediği
miz turizm ihtisas bankasının nüvesini teşkil 
edebilir. Esasen, bu teşekkül böyle bir maksat 
için kurulmuş ise de, başlangıçta belirttiğimiz 
gibi, bankaya lâyık olduğu ilgi gösterilmemesi 
sobebiyle, hamle yapamamış ve faaliyetleri ga
yet mahdut bir sahaya inhisar etmiştir. 

Öğreniyoruz ki, bu teşekkülde hamleci ve ya
pıcı z'hniyet yer almaya başlamıştır. T.C. Tu
rizm Bankasının yukarda izah olunan yeni he
deflere göre ornrn'zasvonuna gldlmesini ve bu 
bankanın problemleri ile c'dclî surette meşgul 
olunmasını ve bu arada Hazinece taahhüded'len 
sormavenin biran evvel ödenmes'ni de öngör-
mektev'z. 

Muhterem arkadaşlarım, bu arada, memleket 
turizmine mühim tesirleri elan seyahat acenta-
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larmın yeni bir statüye bağlanması hususunda 
Bakanlığın yapmış olduğu çalışmaları memnu
niyetle kaydettiğimizi ve yönetmeliğin memle
ketimiz ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vere
cek tarzda hazırlanmış olduğunu tesbit ettiği
mizi de ifade etmek isteriz. 

Kanatimizce, büyük Atatürk tarafından ku
rulan Anadolu Ajansı yüklendiği ağır vazife ile 
mütenasip bir teşkilâta, kadroya ve hattâ kifa
yetli bir binaya da sahip değildir. Ayrıca, ku
ruluş statüsündeki bâzı aksaklıklar sebebiyle 
içinde bulunulan güçlüklerin bertaraf edilmesi 
de mümkün olamamaktadır. Bütün imkânsız
lıklara rağmen, tam bir tarafsızlık ve memleket 
severlik duygusu içinde hizmet ifa eden Ana
dolu Ajansının, 1966 yılı içinde gerçekleştir
miş olduğu müspet hamleleri, 1967 yılı faa
liyetleri için teminat kabul ettiğimizi ifade et
mek isteriz. Ayrıca, Büyük Atamızın Ana-
dolunun sesini duyurmak gayesiyle kurduğu bu 
büyük müessesenin kuruluş gayesine varabil
mesi için alet ve tesisatını kuvvetlendirmek ve 
çalışmalarını kolaylaştıracak yeni bir binaya sa
hip kılınması yolundaki gayretleri de bütün 
kalbimizle desteklediğimizi ifade etmek isterim. 
Ufak bir dikkat ve itina ile, senelerin ihmali ile 
hâsıl olan açıklar kapatılabilir ve bu suretle de 
memleketimize, hakikaten örnek bir tarafsızlık
la çalışan modern bir basın müessesesi daha 
kazandırılmış olur. 

Sözlerime nihayet verirken, A.P. Cumhuri
yet Senatosu Grupu adına Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı 1967 yılı Bütçesinin büyük milleti
mize, meleketimize ve Bakanlığa hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın Cavit 

Tevfik Okyayuz. Buyurun. 

CAVİT TEVFİK OKYAYUZ (İçel) — Sa
yın Başkan, muhterem senatörler, 

Turizmi, bacasız endüstriyi, millete kazandı
racağı imkânlar bakımından artık ümit devrin
den, güven devrine tam bir emniyetle çıkarabil-
menin yapıcı tedbirlerini almak ve onları dikkat 
ve gayretle kovalamak mecburiyetindeyiz. Tu
rizmin, bellidir ki, dünya üzerinde bâzı müşterek 
âmilleri vardır. Mesele bu müşterek âmilleri iyi 
bir organizasyonun bütün tedbirlerini değerlen
direrek, renklendirip, hareketlendirmektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki; Akdeniz her cephesi 
ve her veçhesiyle turistik bir havza olmanın hu
susiyetine sahiptir. Bol güneş, uzun bir mevsim, 
güzel plaj, tabiatın yaratıcı eliyle bir oya, bir 
dantel güzelliğiyle süslediği köpük, köpük sahil
ler, dört mevsimde bitmiyen bir baharın insana 
huzur ve saadet dağıtan ve bahçelerde bir deniz 
halinde dalgalanan sonsuz yeşilliği; Akdenizin 
top yekûn tabiata hükmeden müşterek malıdır. 
Diğer Akdeniz memleketleri bu güzelliklerin çe
kiciliğini artırmak hususunda devamlı bir gay
retin içine girerek, bu toprakların yaşadığı tarihî 
değerlendirmeyi bilmiş ve becermişlerdir. Hepi
nizin bildiğiniz gibi, İspanya, Arap medeniyetinin 
ilgi çekici esrarlı mirası üzerinde durarak, bu 
zaviyeden memleketini turizm yönünden daha 
cazip hale getirmek için büyük gayret sarf etmiş
tir. Buna muvazi olarak İtalya, Roma medeniye
tinden, Yunan, Grek medeniyetinden; Mısır, 
Firavunlar medeniyetinden faydalanarak bu alan
da, bu endüstrinin gerçek malzemesini hazırla
makta dikkatli ve gayretli bir emek içinde kal
mışlardır. Bize gelince; iştirak halinde olduğu
muz tabiî kıymetler bakımından, Tanrı'nm lü
tuf kâr eliyle güzele ve güzelliğe ve bu türlü bir gi
dişin büyüklüğünde insanoğlu'na gönül hayatı
nın en büyük heyecanlarını veren bir kıymete sa
hip güzel vatanımızda, bu istikamette yapıcı ve 
yaratıcı olamamışızdır. 

Ben kendi bölgemden şöylece aklıma gelenle
ri kısaca ifade etmek istiyorum. Dünya Turizm 
Teşkilâtının «Sen Pol Kuyusunu ellerinde tutan 
Türklerin bütün dünya katoliklerini memleketle
rine çekememelerine hayret etmek lâzımdır...» 
şeklindeki hükmü bu memleketi candan ve canlı 
hislerle seven insanlar için hakikaten bir ıstırap 
mevzuudur. Kleopatra ile Antuan'm tarihin 
büyük aşkı diye isimlendirilen gönül bağından 
arta kalan (Kadın Kapı) yi bu memlekette dahi 
bilmiyen çok insan vardır. Korigos harabeleri, 
Uzunca Burç'ta bütün sıcaklığı ile duran o muh
teşem tarih kalıntıları, Viranşehir, Akdenizin 
dalgalarına bugün de bütün haşmetiyle gölgeli 
mazgallarında güler gibi, sahillere rahatça yer
leşmiş görünen Anamur Kalesi, cennet, cehennem 
ve diğerleri... Bizim kanaatimiz odur ki; gerek 
Türk - İslâm medeniyetinin ihtişam dolu kalın
tılarını; gerekse, Türk öncesi tarihi, maalesef 
turizm ölçüleri içinde henüz değerlendirememi-
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sizdir. Yazık ki, bu hizmet istikametinde tarih 
boyunca affedilmez ihmallerimiz de olmuştur. Os
manlı devrinde bu zenginlikleri hüsnüniyetine ina
nıp güvendiğimiz Alman kazıcılara peşkeş çek
miş, Cumhuriyet devrinde ise tek - tük müze ve 
restorasyon çalışmalariyle iktifa ederek, bu güzel 
ve tarih dolu vatanın, antika kaçakçılarının kor
kusuz şekilde at oynattıkları bir saha haline gel
mesine imkân ve izin vermişizdir. Bugün dahi na
muslu turistlerin arasında bu işte yetişmiş birçok 
maksatlı kaçakçı maalesef memleketimize girmek
tedir. Endişemiz odur ki; bu yıl turistlerden ser
bestçe temin edeceğimize inandığımız maddi im
kânla hiçbir suretle karşılanamaz; telâfisi gayri-
mümkün kıymetlerimizi bu profesyonel kaçakçı
lar çalıp götürmeye devam edeceklerdir. Bu isti
kamette bildiğimize göre UNESCO ile birlikte bir 
çalışma yapılarak, şimdilik üç havzada tarihî ve 
arkeolojik kıymetlerin korunması için, tedbir alı
nacak ve UNESCO da bu hususta kredi verecek, 
uzman yardımı yapacaktı. Plânlama Teşkilâtı 
bu müspet ve koruyucu tedbirin işlemesine engel 
olacak şekilde bir kararla 1967 - 1968 dönemi için 
UNESCO'dan uzman talebedilmesini kabul etme
miştir. Bu davranışın gerçek âmili nedir? Ben 
esaslı şekilde bilmiyorum. Şüphesiz Sayın Bakan, 
işini, hizmetini candan seven Sayın Bakan bizi 
tenvir edeceklerdir. Fakat benim kanaatim odur 
ki; turizmi gelecek nesillere bütün ihtişamiyle 
devretmenin gerçek şartı; tarihî kalıntılarımızı 
büyük kıymetleriyle koruyabilmek olduğuna gö
re; bu maksada matuf hamle ve hareketlere kar
şı olan hiçbir inanış ve davranışın mâkul ve inan
dırıcı bir sebebi olamaz. Bir ecnebi turizm müte
hassısının - grand cornıche - diye isimlendirdiği 
Antalya - Mersin yolunun bu yıl işletmeye açıl
dığını bilmekten çok memnun ve mütehassis, 
emeği geçen bütün vatan çocuklarına büyük, kü
çük bu kürsüden şükranlarımızı seve seve, sevine 
sevine arz ediyoruz. 

Turisti çok uzun bir mevsim çekebilecek nite
likte olan bu sahilin, turistik fizikî plânlama ile, 
iskân yerlerinin ve şekillerinin şimdiden düzen
lenmesinde katî zaruret vardır. Bu ecnebi müte
hassısın, «Yazık ki, Türkler, yer yer bu «grand 
cornıch» i koparmaktadırlar...» hükmiyle ifade et
tiği tahribedici neticenin ıstırabına düşmeden, bu 
hususta canlı ve hattâ heyecanlı bir çalışma yap
maya mecbur olduğumuza inanıyorum. Aksi tak

dirde, milletçe büyük imkânların derlenmesine 
sebep ve saik olacak bu ilâhi ve heyecan verici gü
zellikleri spekülatörler yağma ederek, plânsız, 
zevksiz inşaatla çirkinleştirip, tahribedeceklerdir. 
Şüphe yok ki, kurulmasını istediğimiz turistik 
ve cazip tesislerin, sahil köylerinin işletilmesi işi 
de ayrı bir problem olarak önümüze çıkmaktadır. 
Sayın Bakanın; eğitilmiş iş gücü ihtiyacımızın açı
lan ve açılacak olan okullarda sağlanacağına dair 
beyanattı bize ümit ve hattâ güven vermiştir... 

Turizm hizmet sahasında üzerinde ehemmi
yetle durmamız icabeden bir mevzu da, turistle
rin bıraktıkları ve bırakacakları dövizlerin tama
men Hazineye intikali meselesidir. Bu yıl gerçeğe 
yakın bir deyimle, gelirimiz 15 milyonu bulacak, 
yarım milyon turist memleketimize gelmiş olacak
tır. Bu ölçüye göre; turist başına 30 dolar düş
mektedir. Bellidir ki, üst üste her turistin asga
ri 80 - 100 dolar harcaması gayet normaldir. O 
halde neden gelirimiz az görülüyor. Cevabı ga
yet açık ve basittir. Bu; bu sahaya da millî men
faatlerimizi sarsan bir redaet ve fezaetin korkunç 
ahlâksızlığı ile karaborsacının yerleşmiş olmasın
dandır. Bu millî menfaatler aleyhine işleyişin 
durması ve durdurulabilmesi için, travrels, çek 
sistemine gidilmesi ve bu yolla turist dövizinin 
kontrol edilmesi düşünülmüştü. Bu sistemin ca
zip hale gelmesi ve işliyebilnıesi için; çok trawels 
getiren hizmet erbabına Hazinenin % 20 prim 
ödemesi kabul edilmiş ve bunun bir vergi olarak 
da iadesi düzenlenmişti. Bu tatbikatı bildiğimize 
göre, Maliye kabul etmedi... Ne oldu? Turistin dö
vizi tam bir serbesti içinde karaborsacıya bırakıl
dı ve karaborsacının kapkara ellerine tevdi ve tes
lim edildi. Biz haklı olarak düşünüyoruz; Türk 
parası ile geçinen va adedleri milyonlara varan 
yeni müstehlilker üretmekte ne fayda sağlanabi
lir? İktisadi hürriyetimizin sağlanmasında, bilgi
li ve zafer sağlayıcı mücahede henüz bitmiş de
ğildir; bu istikamette bize kapalı kapılardan bi
rini açmaya yarıyacak. Turizst dövizini; bu al
tın anahtarı; karaborsacının kapkara ellerinden 
alarak, Aziz Türk Milletinin tertemiz ve masum 
avuçlarına teslim etmenin tedbir ve tertibini bul
makta, Sayın Bakanın cesur ve kurtarıcı hamle 
ve hareketine güvenle intizar etmekteyiz. Turiz
min muzaffer bir gelişim ve değişim içinde ol
duğu muhakaktır. Bu gidişin daha realist ve 
daha mükemmel bir hızla yürümesi için propa-
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ganda h'zmetl erimizin daha da renklendirllınes n- | 
de ve hareketlendlrllmeslndeki zarurete işaret edi
yorum. 

Muhterem senatörler, 
B'zlm memlekette bir realite vardır, bunun 

doyurduğu zorluğu kısaca ifade etmek isterim. 
B'lind ği veçhile, b'z'm memlekette Temmuz. 
Ağustos ve Eylül bllhasra turizm hareketleri ba
kımından en hareketli aylarımızdır. Bu avlar
daki ileri ve canlı iç turizmi d ğer bir zaruret ge-
n"ş ölçüde baltalamaktadır. Ağustos ayı ortasın
da bütün okullarda ikmal imtihanlarımızın ban
lamam geziye çıkmış aileleri, çocuklarının gele
ceği bakımından bölgeler'ne dönmeye mecbur 
etmektedir. Hükümetin bu istikamette bir keor-
dine çalışma suretiyle bu imkânın ahenkleştiril
mesi hususundaki gayret'ne intizar etmekteyiz. 

Sayın senatörle:", turizmde vaz'fe ve mesuli
yet alan görevl'ler'n tedbirlerimde yeniden hız. 
renk ve hareket getirecek çaiışma1annm p l â n ı n 
ması, takibed'lmesi ve bilgililerin ö jütlerinin da 
ha da değerlend'rllmesi ve her hizmet sahasın
da d'İJİratli ve t"tiz darramlman d leğlyle, t:-
rlzm sakarında arzu ile fcas'a Sa-in Bakan oba" 
ürere, arzu ile ve hevesle çalışan arkadaşlarına. 
bütün vaz'feklere yürekten mu~ai:fak"yet d llyo-
Sa'un Senatomu ve Sayın Başkanı hürmetle ec 
lâmlı vorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Srym Öztürkçine? (Yok sesleri) 
Sayın Ucuzal? (Yok sesleri) 
Sayın Hikmet İsmen! Buyurun. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Saym Baş
kan, sayın senatörler, Turizm Bakanlığı saym 
menruplari; TRT ve Anadolu Ajansı hakkında
ki bâzı şikâyetlerinizi ifade etmek istiyorum. 

TRT den olan şikâyetlerimizi ikiye ayırabi
lirim. Birincisi, TRT nln Partimle ilgili haber
lere genel o'arak az yer vermesidir. Şöyle ki, b'r-
çok bildirilerimizi ve T. İ. P. ile ilgili diğer ha
berler dinleyiciye hiçbir mâna ifade etmiyecek 
kedar özetlenerek verilmektedir. Meselâ «T. I. P. 
Genel Başkanı Mehmet Ali Aybar Tunceli'ye gel
miş ve burada Doğu kalkınması hakkında Par
tisinin görüşlerini açıklrmıştır» gibi. Açıktır 
ki, önemli olan partinin görüşünün ne olduğunun 
söylenmelidir. Anayasamızın 56 ncı maddesi si
yasi partiler ister iktidarda, ister muhalefette ol
sunlar, demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez 

unsurlarıdır, hükmü gereğince bütün partilere 
TRT ni eşit işlem yapması zorunludur. 

TRT den ikinci şikâyetimiz şudur: Atatük'ün 
ölüm yıldönümünde ve yılbaşında T. İ. P. Genel 
Başkanı Mehmet Ali Aybır'dan, diğer parti baş
kanlarından da olduğu gibi, sözlü bir demeç alın
mıştır. Ancak kendi sesiyle yayınlanan her iki 
demeçte de bâzı cümleler çıkarılmış, fakat bu 
çıkarılma böyle bir işlemin yapıldığını dinleyici
lerin anlıyamadığı bir şekilde yayınlanmıştır. 
Örneğin, yılbaşı münasebetiyle verilen demeçte 
("kırılan cümleler şunlardır : «Bu dilekler gü
nünde Amerikan üslerinden, askerlerinden, Ame
rikalı uzmanlardan Barış gönüllülerinden temiz
lenmiş, tam bağımsız bir Türkiye dilerim.» 

«M°.z!um ve kahraman Vietnam halkına Ame
rika emperyalizmine karşı kutsal savaşlar, zafer
ler dilerim.» 

«Empervalizm'n zulmü altında inliyen bütün 
mazlum milletlere zalimlerin pençesinden kurtul
masını dilerim» gibi. 

B :r kimsenin söylemek istediği sözü söyletme
mek, sansür demek oMuğuna göre, bu işlem bir 
~.~Tr."r"dir\ Ana.ya~nva avki""idır. suçtur. TRT 
n"ıı kesinlikle r.alâhiyeti dâhilinde delildir. Şu 
Vı-nısu özellikle be1 irkmek isterim. TRT elbette 
k\ ya.-ılı demeçleri, b:ldirileri özetliyebilir ve 
'•-aMn-^pn k~zl elim1 e1 eri çıkarır. Ancak burada 
b-Vı's kon^u olan böyle bir işlem değildir. Din-
levlc; b :r inanın kendi sesinden dinlediği sözle
rin b'zil arının sansür edilmiş olduğunu düşün-
m">r, ".Vım n,e',rıaz. Halbuki b'r demeç n özetlen-
m'". o1 dudunu daima düşünebilir. Bu sebepten 
öMHi c^nlı yayınlar üzerinde bu gibi tasarruf
lar özel b :r ^ahnmet arz eder. Bunun tekerrür 
etrrrrr-vnl özellikle temenni ederim. Bu cümle-
w* Hükümetin tanvibe^mediği cümleler olabi-
11". Ancr.k rc^V\ partilerin mevcudiyeti, çeşitli 
konuV'da fikirlerin olması demektir. TRT bizim 
fikTİe^.'nvzl Hükümetin görüsü ile bağdaştır
mak gibi bir mecburiyet içinde değildir. 

Anadolu Aiansmdan olan şikâyetimiz de tek 
bir olaya taallûk etmektedir. Bu olayı hepini
zin hatırlıyacağmı tahmin ediyorum. 5 Ha-
ri"an Senato seçimleri oylrma gününden bir ^ün 
önce Anadolu Aiansı bülteninde flâş bir haber 
olarak T. İ. P. nin Çekoslovakya Komünist Parti-
s'n'n Kongresine bir tebrik mesajı gönderdiği be
lirtilmiştir. Bunu haber aldığımız zaman salâhi-



0. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1S67 O : 1 

yetli parti yetkilileri Ajans Müdürlüğüne gitmiş
ler ve bu haberin yalan olduğunu bildirmişler
dir. Ancak Ajans Müdürü tekzibinizi de yerine 
getiririz demekle yetinmiştir. Bunun üzerine 
Yüksek Secim Kuruluna müracaat edilmiş ve bu 
haberin oylama günü gazetelerde çıkmasının se
çim şansımızı vahîm şekilde zedeliyeceği ifade 
edilerek yayınlanmasının yasaklanması talebe 
dilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu talebi kabul et
miş ve habsrin yayınlanmasını yasaklamıştır. 

Sayın senatörler, burada bir noktaya dikkati
nizi çekmek isterim. Bu gibi tebrik mesajları an-
eak alenî olursa bir mâna ifade eder. Bu sebep 
ten eğer partimiz ifade edildiği gibi Çekoslovak
ya Komünist Partisi Kongresine bir tebrik me
sajı yollasaydı bunu basında bildirirdi. Yetkili 
partili arkadaşlar arasında böyle bir mesaj gön
derilmediğinin ifade edilmesi Ajans Müdürü 
için haberi ifade etmek bakımından yeter bir se
bep telâkki edilmesi gerekirdi. Böyle yapmayıp, 
tamamen tersine, davranmak, bu olayda tarafsız 
davranmadığını göstermektedir. TRT ve Ana
dolu Ajansı gibi, bağımsız müesseselerin demok
rasinin yerleşmesi bakımından tarafsız kalması
nın önemi aşikârdır. Bütün temennimiz bu bah
settiğimiz kötü örneklerin tekerrür etmemesidir. 
Senatoyu saygiyle selâmlarım. 

15AŞKAN — Sayın Artukmaç? Yok. 
Sayın Cizrelioğlu? 
SELÂHATTİN CİZRELI0ĞLI3 (Diyarba

kır) — Muhterem Başkan, muhterem senatör
ler, asrımızda turizmin önemi ve bunun büyük 
bir döviz kaynağı olduğu hususu malûmdur. 
Turizme ne kadar önem verilse o kadar yeri
dir. Turizmi hem dahilî, hem haricî bakım
dan ele alıp, her iki hususta da kıymetlendir
mek ve memleketimizin turistik yer ve eserleri
ni haricen olduğu kadar, dahilen de tanıtmak 
lâzımdır. 

Memleketimiz hakikaten turizm bakımın
dan; yerleri ve tarihî eserleriyle oldukça zen
gindir. ötedenberi gelmiş geçmiş birçok me
deniyetlere beşiklik yapmış bulımnn Doğu ve 
Çiüney . Doğu, turistik bakımından yer ve 
eserleriyle henüz memleketimiz dahi gerektiği 
şekilde tanınmaımıştır. Bu hususta muhterem 
Bakanlığın gerekli ehemmiyeti ihmal elmiye-
ceklerini ümidederiz. Bir misal olarak arz ede
yim; Urfa'nm Nemrut zamanında kaldığı id

dia edilen ve etrafındaki hakikaten enteresan 
hendeği ile kıymetli bir tarihî eser, turistik 
görülecek yer olan Urfa Kalesi, yine dinî bir ef
sanesi mevcut, Urfa'nm Anzelha, diğer İsmi.ile 
Balıklı Gölü ve yine Urfa'da Harlan ovasında 
halen dahilen dahi birçoklarımızın bilmediği, 
fakat gidip gördükleri zaman, hayranlıkla 
seyredecekleri Harlan Üniversitesi. Bu üniver
sitenin bütün canlılık ve haşmetini ortay koyan 
ve dimdik ayakta duran Rasat Kulesi hakika
ten görülecek bir yerdir. Diyarbakır'ın Çin 
şeddinden sonra dünyada ikinci olarak geldi
ği söylenen Diyarbakır surları, yine Eshab-ül 
Kehf mağaralarını içinde bulundurduğu söy
lenen Diyarbakır - Rice arası Pis ovasındakî 
Dakiyanüs kalesi, Âsuriler zamanından kalma 
ve Âsur kırallarından birisinin kabartma hey
kelini üzerinde taşıyan Eğilli kalesi. Silvan 
ve Batman arasındaki bugünkü mühendisleri
mizin dahi hayretle ve taaccüple baktıkları ve 
bir türlü nasıl yapıldığını izah edemedikleri 
Mallabadi köprüsü, Mardin'in zemin katında 
tabanı kireçsiz, harçsız, yekpare, büyük taş
larla birbirine tutturulmak suretiyle yapılmış 
enteresan bir odası da bulunan tarihî bir eser 
olarak asırlardan beri ayakta olan Derezahba-
ran kalesi ve bunun gibi daha birçok yerleri 
ile, arz etmiş olduğumuz gibi, gelmiş, geç
miş, medeniyetlere beşiklik yapmış, Doğu, 
Güney - Doğu turizm bakımından da tarihî yer 
ve eserlerle doludur. Bunlara bugüne kadar 
gereken ehemmiyetin verilmemiş olduğu da bir 
vakıadır. Sözlerimizin bidayetinde arz etmiş 
olduğumuz gibi, muhterem Bakanlıktan istirha
mımız, dahilî bakımdan da memleketimizin tu
ristik tarihî yer ve eserlerini tanıtacak gerekli 
propagandaya önem ve ehemmiyet verilmesidir. 

Mâruzâtıma Bakanlıkça gereken ehemmiye-. 
tin verileceği ümidiyle, 1967 yılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin milletimize, 
memleketimize ve Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğına hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan? Yok. Sayın 
Berkol? Yok. Sayın Alpiskender? Buyurun. 

FERİT ALPİSKENDER (Manisa) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın 
Bıkan, turizm sahasında büyük bir millî gslir 
kaynağı olmasına rağmen, bugüne kadar ele 
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alınmamış, temas edilmemiş bir konuya do
kunmak istiyorum. Bu da; Millî Saraylar me
selesidir. Bütçenin tümü üzerinde yapılan gö
rüşmelerde Millî Sarayların Maliyeden alına
rak Maarif Vekâletine devredileceğine ait bâzı 
bilgiler edindik. 

Arkadaşlar, İmparatorlukların tasfiyesiyle 
hâsıl olan saraylarını en iyi kullanan millet
lerden birisi de, Avusturya'dır. Avusturya bu 
sarayları Turizm Bakanlığı vasıtasiyle organi
ze etmiş ve beynelmilel kongrenin yapılması 
için açık bulundurmuştur. 1964 yılında benim 
de mesuliyet makamında bulunduğum zaman 
iştirak ettiğim, Posta İttihadı Kongresi vardı. 
Bu kongreye 1 125 delege katılmıştı. Ve 125 
Devlet gelmişti. Bu vesile ile yalnız 8 ilâ 9 bin 
turisti bu kongre Viyana'da toplamış bulunu
yordu. Viyana otelleri doluyor, boşalıyor ve 
her gün binlerce insan girip çıkıyordu. Tah
kik ettiğim zaman bütün kongrelerin Viyana'
da yapıldığını söylediler. Büyükelçimize sor
dum, senede kaç kongre burada yapılır; bana 
çevabolarak, bu yıl 235 kongre yapıldı, dedi
ler. Bu, şu demek değildir ki, bütün kongre
ler mutlaka Viyana'da yapılacaktır. Mesele 
Posta İttihadı Kongresinde bir fikir belirdi; 
buraya iştirak edenler New - Zellenda'dan tu-
tvpm^ da. T fiyi ân d'dan, Siyanı'dan, Amman'dan, 
Kamberra'dan gelen delegeler vardı. Tam 125 
Devlet katılmıştı. Umumi bir temayül vardı, 
bundan sonraki kongreyi İstanbul'da yapalım.. 
Ben bunu o zaman Kabineye getirdim, görüş
tüm. Maliye Bakanı o zaman memnuniyetini 
beyan etti, evet bu Millî Saraylara biz masraf
lar yapıyoruz, fakat karşılığında hiçbir şey 
alamıyoruz. Eğer Hükümet olarak bunun Tu
rizm Bakanlığına devri ve işletilmesi prensibo-
larak kabul edilirse taraftarım, dedi. Ve 
umumi bir hava da hâsıl olmuştu. Fakat Üçün
cü Koalisyonun kısa ömürlü oluşu bunu devam 
ettiremedi. Şimdiki istikrarlı, devamlı ve tu
rizme daha geniş ölçüde yer veren iktidarımı
zın bu konuyu ele almasını bilhassa temenni 
ederim. Şimdi Maarif Vekâletine verilmesinin 
de, bu Millî Sarayları kaderleriyle başbaşa bıra
karak günden güne yıpranıp aşınmasına yol 
açmaktan başka bir fayda temin etmiyeeeği 
muhakkaktır. Bir defa Maarif Vekâleti ile bu
nun ilgisi; nihayet tarihî değerlen bakımın

dandır. Sonra, bütün Millî Sarayları müze da
hi yapsak, sırf tarihî eserleri tetkik etmek 
üzere gelen turistlerin sayısı, yetkililerin bi
risinin rivayetine göre % 5 ti, diğer birine 
göre de % 15 ti. Demek turistler yalnız tari
hî eserleri görmek için değil, iklim değişikli
ği, eğlence, istirahat ve saire gibi maksatlar
la daha fazla gelmektedirler. Onuncu devrede 
bütün Doğu'ya ışık tutması, bir meşale halinde 
fikir telkin etmesi ve ondan sonra da bunun 
enstitü haline gelmesi için rahmetli büyük mü
tefekkir Ziya Gökalp'm evi istimlâk edildi. 
Genç kalemler başyazarı Ali Canip Yöntem 
Bey ve yardımcısı olarak bizler de çalıştık. 
Fakat geçenlerde ziyaret ettiğim bu müzenin 
metruk bir vaziyette bulunduğunu teessürle 
seyrettim. İşte sarayların da akıbeti nihayet 
günün birinde, Maarif Vekâletine devredilecek 
olursa bu hale gelebilir. 

Millî Saraylardan bahsederken Boğaziçi'
nin güzel kıyılarını vaktiyle ihtişamiyle süs-
liyen Çırağan Sarayından da bir iki satırla 
bahsetmek isterim. Çırağan Sarayı maalesef 
yarım asrı aşan bir zamandan beri bir yangın 
harabesi, enkazı halinde durmaktadır. Bu da 
Emekli Sandığına devredilmiş ise de bugüne 
kadar ne bir oyun salonu, ne bir oteli veya em
sali bir müessese haline kalbcdilmemiştir. Bu
nun da Turizm Bakanlığına devrinde büyük 
faydalar umarım. 

Arkadaşlar, temas etmek istediğim ikinci 
konu da, turizm kurudur. Şimdi memleketi
mize turistleri biz niçin celbederiz? Memleke
timize dolar getirsinler, yani döviz getirsinler 
diye. Yoksa, ne biz onların, ne de onlar bizim 
kara gözümüzü görmek için gelmezler. İşin 
asıl altında yatan hakikat budur. Ama şu da 
bir hakikattir ki, turistler memlekete dolar 
getirip sarf etmiyorlar, kendi memleketlerinde, 
dış ülkelerde bulunan Türk paralarını toplı-
yarak getiriyorlar. Bunun da bir nebze fay
dası vardır ama, doların memlekete girmesinin 
yaratacağı büyük imkânlar, büyük kıymetler 
bunda mevcut değildir. Ama bunun yegâne 
mesulü bizim mevzuatımızdır. Turist Türki
ye'ye geldiği zaman doları 13,5 liradan alır, 
Merkez Bankasına bozdurmak istediği zaman 
9 liradan verir. Geçenlerde Sayın Başbakan 
hayvan kaçakçılığından bahsederken dışarıya 
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çıkan hayvanların bedeli olan dövizlerin mem
lekete girmemesinin fiyat farkından ileri gel
diğini izah buyurdular. Bendeniz kendilerinin 
bu kıymetli izahlarına bir başka şey daha ek-
liyeyim; memleketimizdeki döviz kurunun 
bir karaborsa yaratmaya müsait bir durumda 
oluşundan ileridir. ŞJmdi, turistlerin geldikle
ri otellere, motellere ve Türkiye'de doları çı
kartıp ufaltması için turistlere mahsus bir dö
viz kuru ihdası zaruridir. Fakat Maliye daima 
muhafazakârdır ve klâsik ölçülerle hareket 
eder. Bu daima böyle olmuştur ve belki de 
böyle olmaya devam edecektir. Sayın Okyay-
uz bu mesuliyeti çalışkan Bakanın cesaretine 
yüklediler, bence bu yalnız Bakanın işi değil, 
Sayın Ba.kan bunu hepimizden daha fazla is
ter; çünkü, geçen seneki bütçe konuşmasın
da bir Paris seyahatinden bahsetti; Paris Os
manlı Bankasında bir tek Türk lirasının kal
madığını ifade ettiler. Bu hakikate vâkıf olan 
Sayın Bakan elbette ki düşündüklerimizi rea-
lize etmek ister. Fakat bu bir Hükümet mese
lesidir. Ben Maliyenin buna derhal razı ola
cağına kaani değilim. Fakat hiç olmazsa, ka
demeli bir intikal kabul edelim, traveles çek, 
yani seyahat çekleri usulünü kabul ederek, tu
rist dövizini karaborsaya götürüp de 12 lira
dan, 13 liradan, 11 liradan vermesin. Bir kıy
met kabul edelim, 11 lira, yahut 12 lira, ne ise, 
bu şekilde seyahat çekleri ayarlansın, doğru
dan doğruya Merkez Bankasına ve yahut da, 
Merkez Bankasına akabilecek makamlara bu 
dövizleri vermesinde büyük faydalar vardır. 

Arkadaşlar, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
ile ilgili, yahut buna bağlı olan TRT Kuru
mundan da bir nebze bahsetmek isterim. TRT 
Kurumu başka memleketlerde Ulaştırma Ba
kanlığına bağlıdır. Çünkü bir telekomünikas
yon meselesidir, kökü oradadır. Zannedersem 
münasebetleri de orayla devam ediyor. Fakat 
bizde tanıtma yönünden Turizm ve Tarıtma 
Bakanlığına bağlanmıştır. Bu müessese hak
kında da yapacağım bir temenniyi burada tes
cil etmek isterim. Radyo İdaresi her gün deği
şen neşriyatiyle, değil ki bizlerin, bizden da
ha genç yaştakilerin dahi anlıyamıyacağı bir 
dil kullanmaktadır. Bu devam edecek olursa, 
ileride Türkçe 2 bin kelimelik bir Esperanto 
haline gelebilir. Sorduğumuz zaman, biz, Dil 

Kurumuyla işbirliği yaptık, diyorlar. Dil Ku
rumunun mesul bir teşekkül olmadığını açık
ladıktan sonra, ancak Hükümetten talimat ala
bilir veya üniversitelerden talimat alabilir. 
Günün birinde bir dil akademisi kurulursa o za
man şüphesiz ki, yetkili bir organdır, dil aka
demisi ile işbirliği yaparak neşriyatını ayarla
ması zaruridir. Sonra, yalnız 25 yaşın altın
daki çocuklara hitabediyoruz diye, dilde, an-
laşılmıyan ve müşkülât veren yeni bir dil doğ
ru değildir. BBC Radyosu Londra'nın stan
dart İngilizcesiyle bütün İngiltere'ye ve deniz
ler aşırı ülkelere hitabeder. Onun için tngiliz-
cenin zevkini duymuş olanlar, BBC yi dinle
dikleri zaman, aynı zamanda bir müzik tesiri 
altında kalırlar. Bizim Türkiye'miz de bu kıy
metleri taşımaktadır. Seyahat eden arkadaşla
rımız görmüşlerdir ki, Türkiye Radyoları 
Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da, Yunanistan'da, 
Yugoslavya'da ve daha uzak ülkelerde dinle
nen bir radyodur. Nihayet şunu unutmamak 
gerekir ki, millet yürüyen bir mazidir. Bu 
hususların da göz önünde bulundurulmasını, 
hem Sayın Turizm ve Tanıtma Bakanından, 
hem de sayın TRT Genel Müdüründan bilhassa 
rica ederim. 

Bu teTnenni-lerimi arz ederken, kendi mes
leklerine bağlı olan Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı mensuplarının faaliyetlerini de burada 
şükranla kaydetmek isterim. Hemen hemen 
Bakanlık Teşkilâtından tutunuz da, nereye gi
derseniz gidiniz, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
memurları yalnız ihtiyaç dolayısiyle değil, bir aş
kı muhabbetle mesleklerine bağlı olarak çalış
tıklarını büyük bir memnuniyetle müşahede 
ettim. Şükranlarımı da arz ederken 1967 büt
çesinin, yalnız Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
na değil, bütün milletimize ve memleketimize 
hayırlı, uğurlu olmasını candan temenni ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Paksu. 

AHMET TEVFİK PAKSU (Maraş) — Muh
terem Balkan, muhterem arkadaşlar, sözlerime 
banlamadan evvel hepinizi hürmetle selâmla
nın. 

Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, Turizm 
-e Tanıtma Bakanlığı, artan münakale ve pro
paganda imkânları neticesinde, milletin kaderi 
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üzerinde gerek siyasi ve gerek iktisadi yön
den büyük ehemmiyet kazanmış ciddî bir Ba
kanlıktır. 

Ben, milletçe asla tasvibedilmiyen, TRT nin 
tarafsız olmıyan durum ve tutumu üzerinde 
duracak değilim. Benden önce konuşan sözcü 
arkadaşlarım bu mevzu üzerinde gereken has-
sasiyotle durmuşlardır. Yalnız burada bir önem
li. hususu zikretmeden geçemiy.eeeğim. Millet 
ve hattâ Hükümetçe tasvip görmediği halde 
TRT, nin hâlâ milliyet ve mukaddesatımızı tez
yif edici ve halkın ahlâkını bozucu yayınlarına 
devam etmesi ileride daha da kötü neticelerle 
karşılaşmamız ihtimali bakımından endişe veri
cidir. Bilhassa Hükümet içinde Hükümet man
zarası arz eden TRT yi tarafsız hale getirecek 
ciddî bir otoritenin temin edilememiş olmasını 
büyük bir zarf eseri olarak telâkki ettiğimi arz 
etmek isterim. 

Kısaca arz edeceğim diğer mevzu ise, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının turistik yatırım
ları ve takibedilen zihniyete aidolacaktır. 

Hemen peşinen arz edeyim ki; güzel Tür
kiye'mizin ciddî çalışmalarla daha da 'güzelleş
tirilmesi ve yabancı milletlere tanıtılmak su
retiyle büyük gelirler sağlanması en büyük ar
zumuzdur. Çünkü; bilinen bir gerçektir ki, bu 
yoldaki gayretlerle bâzı milletler bütçelerinin 
büyük bir 'kısmını temin etmektedirler. Bu kı
sa izahatımdan da anlaşılacağı üzere her yön
den miletimize faydalı olan bütün yatırım 
ve harcamaları candan tasvibettiğimi arz et
mek isterim. Ancak, esefle müşahade ediyoruz 
ki, yapılan yatırım ve harcamaların bir kısmı 
millî menfaatlerimize tamamen aykırıdır. Muh
terem arkadaşlarım; Devlet yatırım ve harca
maları yalnız kâr getirmek için tesis edilmiş 
basit ticaret müesseseleri değildir. Yapılan her 
devlet faaliyeti, milletin bekâsını esas tutmak 
mecburiyetindedir. Son zamanlarda görüyo
ruz ki, memleketimizde turizm gayesi ile kili
se kalıntılarının bulunmasına ve tamirine bü
yük hız verilmiştir. Bundan ne gibi bir menfaat 
temin edileceğini bir türlü anlayamıyorum. Biz 
kilise kalıntılarını bulup tamir ederken, Yu
nanistan'da mıevcut camilerimiz kilise yapıl
maktadır. Daha bundan birkaç ay önce Girit'
teki bir camimize çan takmışlardır. 

Müşahadelerime göre, gelen turistler kilise
lerden daha çok, İslâmi olan Cami ve eserleri 
gezmektedirler. Bilinmelidir ki; Millî ve dinî 
eserler, bir milletin o ülkedeki tasarrufunun 
ciddî delilleridir tapu senedi hükmündedirler. 
Buraya gelmişken, sizlere yeryüzünden canlı 
bir misal arz etmek isterim. Yüzyıllar boyunca 
Yahudi Irkının Filistin ile hiçbir alâkası kal
madığı malûmdur. Buna rağmen Filistin'de bu
lunan ve Yahudi'lerce mukaddes tanınan bir 
iki asarın orada bulunuşu ve devamlı mânevi 
telkin, asırboyu İslâm ülkesi olan bu diyarı 
şimdi İsrail'in gasbettiği bir ülke haline sok
muştur. Eğer bu kilise bulma ve tamir etme 
gayreti bizde de böylece devam ederse, Hıris
tiyanlık Âleminin birgün Anadolu'ya sahip çık-
mıyacağım kim söyliyebilir. Bu cümleden ola
rak Efes'te cereyan eden, Hıristiyanların hacı 
olmak gibi, esas gayesinin ne olduğu bilinmi-
yen acaiıb hâdise beni çok düşündürmekte ve 
endişelendirmektedir. Hele orada ziyaretçilere 
şarap dağıtan Türk kızlarının bulunuşu Milli 
haysiyetimiz için çok kırıcı olmuştur. 

Benim anlayışıma göre, turist celbinden 
esas gaye; onlara kolaylık göstermek suretiy
le memleketimize döviz temin etmek ve millî 
ahlâkımızı onlara göstermek suretiyle milleti
mizi sevdirmektir. 

Fuhuş yuvaları ve esrar tekkeleri haline 
gelen otelleri benimsemek mümkün değildir. 
Bilhassa son zamanlarda gazetelerde Tasladığı
mız çıplaklar kampı açılması gibi, ahlâksız ve 
rezilâne teşebbüsü şiddetle reddettiğimi arz 
ederim. Ne kadar zengin olurlarsa olsunlar ah
lâkı bozulmuş milletlerin yer yüzünde payidar 
olduğu görülmemiştir. 

Muhterem arkadaşlar; Bizim İslâm ve Arap 
âleminde yapacağımız ciddî propaganda, Av-
rupadan gelen beş parasız sefil turistler yeri
ne zengin, çok döviz bırakacak ahlâklı turist 
celbine vesile olabilecektir. Son zamanlarda 
Türkiye'ye gelmeye başlıyan bu turistlerin yaz 
aylarını İstanbul'da geçirdikleri ve çok mik
tarda para bıraktıkları gözle görünecek hale 
gelmiştir, çok daha fazla olması mümkündür. 

İslâm Âleminden gelen ve kendi mıiliî kı-
fafetleriyle gazen insanlara malûm çevreler 
tarafından yapılan tasalult önlenmelidir. Ve 
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bilhassa dinî mabetleri ziyaret eden perişan 
kılıklı, sayısız turistlerin bu lâubalilikleri yok 
edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, tek taraflı turizm 
olamaz. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı faaliye
tini tek tarafa tevcih ederek sadece, Garbın 
Avrupa'nın turistlerini celbe gayret sarf et
mekte ve memleketin hayati faydalarını na
zarı itibara almamaktadır. Türkiye tarihî ve 
coğrafi durumu itibariyle Garptan ziyade, Şar
kın ve Orta - Şarkın turistik bir belgesi ol
maya her bakımdan elverişlidir. İslâm âlemi
nin mukaddes emanetleri ve asarı Islâmiye 
ve İslâm büyüklerinin bir kısmının mezarla
rının memleketimizde bulunması, ticari ve ik
tisadi yönden Doğu ve Orta - Doğu için bir 
pazar durumunda bulunmamız en mühim se
beplerdendir. Maalesef Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı bu sahayı ihaml ederek, Hıristiyan
lık âlemine hizmet cabası içinde Anadolu'
nun en ücra köşesinde, Hıristiyanlığa ait 
gösterilen harabelerin tamir'yle meşgul ol-
îriakta ve Havarilerden Sen P^yer'in Antak
ya'da vaz'ettİği Mağara, Bakanlığın turistik ça
lınmaları arasına almrıken. İstanbul'daki ve 
Türkiye'nin birçok yerlerindeki, İslâm Asarı 
ele alınmamakta' ve hattâ birçok masraflar 
ihtiyariyle hazırlanan turistik rehberlerde gös
terilmemektedir. 

Orta - Doğu ve Doğu komşularımızla ve 
bilhassa Pakistan'la tarihî ve dinî bağlarımızı 
takviye ederek bu bakımdan bize büyük 
faydalar" sağlıyacak o»1 an komşularımızın mem
leketimize gelmeleri ficin turizm .sahasındaki 
hazırlıklarımızın o tarafa mütevecih olma
sını candan arzu eder, 1967 yılı Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin milletimize ha
yırlı olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ederim. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Savın Alpaslan. 
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Pek muh

terem arkadaşlarım, ü z e n d e gönişme yanti
ğimiz bütçeden bahsedilirken, da'ma Turizm 
Bakanlığı olarak, bu Bakanlık bu ad altında 
ele alınmakta ve onun mühim bir fonksiyo
nu o1 an tanıtma mevzuu ik'nci nlârda, daha 
isminden b a V ^ ^ k ^ n . tutu im aktar! i". Bu. 
biraz da bu Bakanlığın tanıtma safhasında 
henüz gelmemiş olup, belki de tanıma saf

hasında olduğu yolunda bir kanaat veri
yor. Turizm sözünü bir hayli diniiyoruz ve 
artık bu kelimeye yabancı olan da kalmadı 
gibi bir şey. Ama turizmin gerçek gayesinin, 
bu tempo içinde Türkiye'de elde edilebi
leceği yolunda maalesef şahsan bir kanaate sa
hi/b olamıyorum. 

Meseleyi, turizm dâvasının Türkiye için 
arz ettiği ehemmiyetle mütalâa ettiğimiz tak
dirde, evvelâ bütçeden ve ondan sonra da o 
bütçenin getireceği imkânları da işin içine 
katmak suretiyle, zihniyette esaslı bir hamle 
yapmak lüzumu çevresinde mütalâa etmediği
miz müddetçe, her yıl Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığımın bütçesi gelir, üzerinde görüşü
rüz ve ümitlerimizi bağladığımızı; Türkiye'yi 
bilhassa döviz mevzuunda, kurtaracak bir ha
reketin temsilcisi Bakanlık olduğunu ifade 
ederiz ama, yine de neticeye ulaşmak imkânını 
bulamayız. Ben bu Bakanlığın kendi faaliyeti 
çerçevesinde, bilhassa ağır vazifeyi omuzlamış 
olan personelinin her türlü gayret içinde bulun
duğu inancını şahsan taşımakla beraber, bu im
kânlarla ve Devletin imkânlarını bir noktaya 
teksif etmek hususundaki cidden muhtacoldu-
ğumuz gayretin gösterilmesi muvacehesinde, ba
şarıya ulaşılabileceği kanaatini bir türlü edine
miyorum. O itibarla, bu sene bütçe imkânları 
ile bu kadar hazırlanmıştır. Binaenaleyh, artık 
zaten burada pek fazla değiştirme imkânlarımız 
da yoktur. Anayasa düzeni içinde, hiçolmazsa 
bu Bakanlığın başında bulunan zatın hepimiz
den daha çok meselelerin derinliğine girmiş 
bir şahıs olarak, gelecek yıl bütçesinde bir ham
le yapmak imkânını da beraber getirmesi lüzu
muna işaret etmekle yetineceğim. 

Aziz arkadaşlarım; burada müzakere ve 
münaşaka mevzuu olabilir mi, olamaz mı diye 
dahi, beni düşündüren bir konu da, TRT nin 
durumudur. Burada söz alan arkadaşlarım, 
A. P. sözcüsü ve A. P. li kıymetli arkadaşlarım
dan barjka, T. İ. P. yi temsil eden arkadaşları
mız dahi sağından ve solundan TRT ye hücum 
etmekten kendilerini alamadılar. Bana öyle ge
liyor ki, hâfızai beşer nisyanla malûldür, te
zine ziyadesiyle sarıldığımız için TRT nOn bu
günkü bağımsız halini, bağımsız müessese olma 
vasfını henüz hazmedememiş olmamızın bir ne
ticesi olarak bu tenkidler ve bu acı sözler bu
rada söylenmektedir. Hususiyle biraz evvel 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1C67 0 : 1 

dinlediğimiz bir kıymetli Adalet Partili hatip 
•arkadaşım, Maraş Senatörü Sayın Paksu'nun 
sözlerinden cidden elem duydum. Milliyetimizi 
ve mukaddesatımızı tahrip ve ahlâkımızı bozucu 
nitelikte yayında bulunmakla vasıflandırıldı. 
TRT buna lâyık değildir arkadaşlar, biraz 
düşünürsek; buna lâyık değildir. Elbette her 
müessese gibi, henüz kurulan ve sağından, so
lundan mütemadiyen vurulmak istenen bir mü
essesede hatalar da olabilir, tenkidler de yapı
labilir. Ama bir millî müessesenin, hepimizin 
üzerinde hiçbir kanaat ayrılığı düşünmeksizin 
dikkatle birleşmemiz lâzımgelen ana mefhum 
lar hususunda böylesine itham edilmesi haki
katle bağdanmaz ve medeni âleme yüz çevirmiş 
bir milletin TUT sinden, söylenen esaslar çer
çevesinde bir zihniyet içinde çalışmayı bekle 
mek, bu milleti geriye götürmekten başka bir 
mâna da ifade etmez. O itibarla şahsan konuşuyo
rum ve şahsi görüşüm olarak da TRT ye yönel
tilen bu derece haksız, bu derece insafsız ten-
kidlerin evvelâ kendi iç âlemimize ve yöneldi 
ğimiz medeniyet âleminden alacağımız ilham
lara sadık kalmak suretiyle bertaraf edilmesin' 
bilhassa istirham ederim. 

Aziz arkadaşlarım; turizm mevzuundaki fa 
aliyetlerin hakikaten muhtacolduğumuz döviz' 
en iyi şekilde getirecek sahalarda toplandığın; 
görüyoruz. Plâna, programa bağlanmıştır. Yal
nız, benim bu arada bir istirhamım olacak: 
filvaki turizmde bugün daha ziyade Ege ve 
Marmara havzasında yatırım yapmak esasın1 

1 nci plâna almıştır. Doğrudur, bir defa o kı
sımları canlandıralım, ondan sonra da Ana do 
lu'nun ücre köşelerine doğru geçeriz diye clü 
şünülür. Ama, Turizm Bakanlığının bünyesinde 
bir ele tanıtma mevzuu olduğuna göre lûtfetsr 
bu Bakanlık, benim kuş uçmaz, kervan geçmez 
ama gerçekten tabiat olarak ve yaşayanların 
varlığı bakımından büyük değer ifade eden 
Anadolu'nun iç- kısımlarına doğru da girmek 
suretiyle bâzı faaliyetlerde bulunsun."Hususiyle 
Uzak - Doğudan Avrupa'ya seyahat etmekte 
bulunan turistlerin dönüş yollarının yine gel
dikleri gibi Rus steplerinden geçip gitmesini ön
leyecek şekilde, Karadeniz mıntakasmdan 
i ran 'a ve Hazer'den daha ilerilere doğru götü
recek istikametteki, ileriye -matuf hareketi de 
•dikkate almak suretiyle, Karadenizin -turistik 
halini de gözden uzak tutmasın. Bu arada TRT 

den de bir 'istirhamımız olacak; bizim vilâyetle
rimizde, Artvin'de, Rize'de, Kars' ta maalesef 
Devletin radyosunu dinlemek mümkün olmuyor. 
Hudut boyunda Devlet Radyosunu, millî radyo
yu dinlemek bir ihtiyaç ifade ettikten ba§ka, 
daha büyük mânalar da taşıyan bir vakıadır. 
Hususiyle bu inceliği de dikkate almak sure
tiyle, o mmtakanın büyük bir iht'yacı ve ıstıra
bı giderecek bir teşebbüse geçilmesini; eğer 
Erzurum Radyosu vericisi ile bu ij halledile-
cekse, buna daha çok önem verilmesini, olmıya-
caksa, yeni teşebbüslere tevesül edilmesini istir
ham edeceğim. 

Saygılarımı1! sunarım. (AJİkışlar.) 
BAŞKAN — Sayın Bakan'a tenkid ve temen

niler üzerinde söz vermeden evvel, ilk defa 
vâki bir talep üzerinde Başkanlık Divanının 
görüşünü arz etmeye mecbur kalacğım. Evvelâ 
talebi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Özerk bir Anayasa kurumu olan TRT hakkın

da yapılan konuşma, ve tenkidleri cevaplandır
mak üzere TRT Genel Müdürüne de söz verilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Tabiî Üye Tabiî Üye 
Sami Küçük Kâmil Karavelioğlu 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı elinde mev
cut İçtüzüğe göre hareket etmektedir. Teamül 
çereğir-ce, üniversiteler, yüksek mahkemler, müs
takil birer hüviyeti haiz olmakla beraber, bugüne 
kadar Başkanlık Divanlarının gelmiş geçmiş hiz
metleri arasında hiçbir rektörün, hiçbir yüksek 
mahkeme başkanının burava davet edilmek su
retiyle, Bakanın mevcudolduğu bir halde, ken
dilerine söz verildiği vâki değildir. Kaldı ki, İç
tüzüğümüzün 59 ncu ve 60 ncı maddesini oku
mak mecburiyetindeyim. 

«Hükümetin veya temsilcilerin toplantıda ha
zır bulumaları : 

Başbakan yahut onun yetki verdiği bir bakan 
veya birirci derecede sorumlu daire âmirlerinden 
biri; Hükümet adına düşüncesini bildirmek üze
re, her görülmenin başından sonuna kadar ha
zır bulunur. Bundan başka bir bakanlıkla il
gili tasarının görüşülmesi sırasında bakanın ya
hut o-um namına birirci derecede sorumlu daire 
âmirlerinden bir ;n :n bulunması şarttır. Bulun
mazlarsa p-örüsme, bir defava mahsus olmak üze
re gelecek toplantıya bırakılır. 
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Bakanlar veya Hükümet adına gönderilen bi
rinci derecede sorumlu daire âmirleri, komisyon 
başkan ve sözcülerinden önce ve sıraya tabi ol
maksızın söz istiyebilirler.» 

Bakanlar adına söz söyliyeceklerin belgeleri : 
«Bakanlar adına Genel Kurulda söz söylemek 

iç'n gönderilecek birinci derecdeki daire başkan
ları, bakanlıklardan her veyahut yalnız bir iş 
için konuşmaya yetkili olduğuna dair Başkan
lığa yazılmış belgeyi yanlarında bulundurur
lar. 

Bu belge görüşmelerden önce Başkanlığa ve
rilir. 

Başkan, gelen zatın hangi bakanlık namına söz 
söylivcceğİni Genel Kurula bildirir. 

Savıştav Başkanı ile İkinci Başkanlar, gere
kirse Cumhuriyet Senatosunda açıklamada bu-
lunabTırler. 

Bn durum muvacehesinde müstakil bütçeleri 
havi daire başları- dahi müstakili en kürsüm ih-
d^n bevan ve ifadede bulunmayıp, kendilerinin 
ba/Hı bulundukları bakanlar tarafından mese
leler cm-p-plfirdır^ırnstır. Burada savm bakan
la T p-örü"eb'lir. bakanlar dısırda görüşecek şa
hıslara, yi^e Hükümet Başbakanı veva bakan 
yetki vord'fri takd'rde davet olunabilir. Bu se
bep1 e takririn yerine getirilmesine Başkanlık
ça imkân göHümemekted'r. 

Tenkid, trmenni ve dileklere cevap vermek 
Ü^P-A Çm-ı-n Rnîrrn Kü~s°d. buvunıu e^e^d'^ı. 

TTTRtZM VE TANTTMA BAKANI NİHAT) 
KÜRSAD (hm;r) — Muhterem Başkan, muhte-
T^V^ qr»ıp+fHer, Yüksek H^"^4" in izin çok ağır şart
lar altındaki mesainizi bild'ğ'm için umumi ma-
h'"',4"^\i izahlarımı, pçıklamalarımı, muhterem 
sözellerin bana te^c'h etmiş oldukları sualleri 
karsılarken kısrea ifade etmeve çalışacağım. 

Muhterem C.H.P. Sözcüsü Karakapıcı ar
kadaşımız Türk turizmin'n ve umumivetle turiz-
m'n bir memleketin ekonomisi üzerindeki ehem-
mivetini izah ederken, 1966 vılmın boşa geçi-
r*lmiş en verims'z bir yıl olduğunu ifade et
tiler ve çalışmalarımızı bu şekilde vasıflan
dırdılar Bunu, b 'r muhalefet alışkanlığına ve
rerek, böyle olmadığını, tamamen aksine, 1966 
yılında, yine kendi ifadelerine göre, edebiyat 
yapmadığımızı, bu mevzuuda kâğıt üzerinde 
proiederle uğraşmadığımızı, fakat bir işçi gibi 
t/vprak üzerinde bu memlekete yeni yeni eser
ler kazandırmak için didindiğimizi ve; muhte

rem Heyetinizden özür diyerek yine ifade et
mek mecburiyetinde kaldığım için, özür dileye
yim, sadece ben Anadolu toprakları üzerinde, 
bir senelik vekilliğim sırasında, 64 700 Km. 
katettiğimi ve bu müddetin yapılmakta olan 
işlerin kontroluna harcandığını ifade etmek is
terim. Yine, şunu ifade edeyim ki, eğer bu sene 
Türkiye'de turist adedinin büyük artışına rağ
men, eğer gümrük kapılarımızdan şikâyet ol
mamışsa, bir turizm mevsiminde benim iki, Te
kel Bakanı muhterem arkadaşımın iki, yine 
merkezden gönderilen iki ekibin yaptığı de
vamlı, ısrarlı altı denetim neticesinde müm
kün olabilmiştir. Biraz sonra vereceğim izahat 
içinde yine 1966 yılında nasıl değerlendiril
diğini rakamlarla, ortaya konan eserlerle izah 
etmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir hususu umu
mi olarak açıklamak zaruretini hissediyorum. 
Çünkü gerek Bütçe Karma Komisyonunda ge
rekse bugün burada, bâzı arkadaşlarımızın bir 
zühule düştüklerini müşahade ettim. O da şu
dur: Turizm Bakanlığının çalışmaları başka 
bir ifade ile, Hükümetin turizme verdiği ehem
miyet, Turizm Bakanlığının Bütçe rakamı ile 
ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu, yanlış bir dav
ranıştır, bir tutumdur. Çünkü, Turizm . Bakan
lığının esas fonksiyonu bir yatırımcı bakanhk 
değildir, bir koordinatörlük Bakanlığıdır. Tu
rizm çalışmalarını, eğitiminden yatırımlarına 
kadar koordine eden, diğer alâkalı Devlet sek
törleriyle işbirliği sağlı yan bir Bakanlıktır. Ve 
senelerin icra programları tetkik edildiğinde, 
turizm sektörü yatırımlarının, Turizm Bakan
lığının Bütçesi ile alâkalı olmayıp, esasen bu
nun bir harcama bütçesi, bir cari harcamalar 
bütçesi olduğu ve bunun içindeki yatırım mik
tarının 4 - 5 milyonu geçmediği kolaylıkla mü
şahede edilebilir. 

Muhterem C. H. P. sözcüsü, gene diğer 
bâzı hatipler gibi, turizm geliri ve turist ade
di rakamları üzerinde yapılan tahminlerin dai
ma yanıltıcı olduğunu söylemişlerdir. Bir kere 
umumi olarak bu iddia doğrudur. Çünkü hiç 
birimiz iddia edemeyiz ki, Türkiyede istatistik 
müessesesi normal bir şekilde ve sahih rakam
lar, sahih neticeler verecek bir niteliğe ve se
viyeye ulaşmış bulunmamaktadır. .Fakat yi
ne muhterem sözcünün verdiği rakamlar, hiç 
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de bizi bu istikamette yanıltıcı rakamlar ver
diğimiz töhmeti altında bırakacak değildir. 
Muhterem arkadaşlar, biz meselâ, 1968 turizm 
mevsimini açarken gelecek olan turist adedi
nin 450 000 - 500 000 rakamına ulaşacağını 
ifade etmiştik, bu bir tahmindi; 1966 turizm 
mevsimi şu sırada kapanmıştır, gerek resmî, 
gerek bürolarımızın ve gerekse giriş kapıların
dan elde edilen rakamlar bu tahminimizin isa
betini ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Döviz geliri mevzuundaki tahminlerin yanıl
tıcı olması meselesine gelince; muhterem arka
daşlarım bu ne bir istatistik meselesidir, ne bir 
tahmin meselesidir; Türkiye'de turizm gelirinin 
döviz ile ifadesi demek olan, yani turistin bı
raktığı dövizin resmî makamlara, Merkez Ban
kasına intikali demek olan keyfiyet Türkiye-
de bugün fiilen mevcudolan Dolar üzerinde
ki kur farklarından doğmaktadır. Ve hemen iti
raf etmek gerekir ki, birçok arkadaşlarım bu
na temas ettiler, bu yolda turizm gelirine, 
turizm dolarına bir prim tanımak, böyle bir 
sisteme gitmek meselesi, zaman zaman bütün 
hükümetleri işgal etmiştir. Biz de işbaşına 
geldiğimiz zaman, gerek bakanlık olarak, gerek 
Maliye Vekâleti olarak, gerek beynelmilel 
Para Fonu Teşkilâtiyle yaptığımız temaslarda 
bu mesele üzerinde çalışmışızdır. Şüphesiz, bil
hassa Turizm Bakanlığının yıldan yıla, böyle
sine muhterem heyetlerin huzuruna çıkarken, 
işte bir seneki çalışmalarımız neticesinde Tür-
kiyenin turizm gelirini şu noktadan şu nok
taya getirdik gibi güzel bir öğünme imkânı 
vereceği için böyle bir sistemi biz de isteriz. 

Fakat şunu ilâve edelim ki, turist dolarına 
tanınacak olan bir primin dolayısiyle sağlıyacağı 
ucuzluk, Türkiye'ye turist akınını hızlandıra
cak, fakat turist aradığını Türkiye'de bulamıya-
caktır. Biz 1965 sonunda, 1966 başında bütün 
Türkiye'de yabancı turistlere hitabedebilecek 
kaliteli sadece 13 000 - 13 500 - 14 000 yatakla 
girdik. Halbuki 450 000 - 500 000 diye tahmin 
ettiğimiz turistin barınabilmesi için asgari 25 000 
yatağa ihtiyacımız vardır. Biraz sonra turizm 
sahasında gerek özel sektörün, gerek kamu sek
törünün yatırımlarını izah ederken; bizi birinci 
plânda sıkıştıran, tazyik eden, karşılaştığımız 
büyük bir problem olarak, konaklama tesisleri
ni artırmak hususunda yaptıklarımızı ve elde et
tiğimiz: neticeleri izah etmeye çalışacağım. Bu 

mâruzâtımla şunu ifade etmek istiyorum ki, 
Türkiye henüz turistik teçhizatlanma bakımın
dan, bilhassa konaklama tesisleri bakımından 
hazır bir vaziyette bulunmadığı için, bir başka 
ifade ile, Türkiye'de henüz konaklama sahasın
da âtıl bir kapasite mevcut bulunmadığı için 
dolara prim vermek suretiyle bir ucuzluk sağla
mak, dolayısiyle turist akınını hızlandırmak gibi 
bir tedbir bugan için Türk ekonomisine bir fay
da sağlamayacaktır. Ne zaman ki, turistik teçhi-
zatlanmamız tamamlanır ve günün birinde görü
rüz ki, yüzde 30, yüzde 40 bir âtıl kapasite doğ
muştur, bunu harekete geçirmek için dolara 
prim vermek suretiyle doğacak olan birtakım 
mahzurları göze almak pahasına böyle bir ted
bir yararlı olabilir. 

Gene muhterem C. H. P. Sözcüsü, Turizm 
Bakanlığının, özellikle Bakanın turizm dâvasf-
nm tahakkuku için, diğer bakanlıklarla, daire
lerle sıkı bir işbirliği sağlaması gerektiğini ifade 
ettiler. Şüphesiz bu doğrudur. Çalışmalarımız 
esasen bu istikamettedir. Biz bir taraftan mev
sim tedbirlerini, diğer taraftan yılların icra 
programlarında yer alan tedbirleri ve meselâ 
bu sene, 1967 yılının dünyada turizm yılı olması 
hasebiyle, bu yıla mahsus olmak üzere düşündü
ğümüz ve tertiplediğimiz tedbirleri bir Başba
kanlık tamimi halinde bütün dairelere tebliğ et
mekteyiz. Bakanlığımızdaki mevcut Koordinas
yon Dairesi bu tedbirleri bütün bu dairelerde ve 
şüphesiz Bakanlığımızla ilgili olanlarım da ciddî 
bir şekilde takibetmekte ve uygulanmalarını 
kontrol altında tutmaktadır. Kaldı ki, biz diğer 
bakanlıklarla, turizmle alâkalı faaliyet ve mesai
leri olan bakanlıklarla, umum müdürlüklerle, ge
çen bir yıl zarfında 8 - 10 dan fazla toplantılar 
yapmak suretiyle hem tedbirlerimizi ve hem de 
çalışmalarımızı bir arada her zaman görüşmek 
imkânını yaratmış bulunmaktayız'. 

Yine, muhterem senatör, turizm sahasında 
lükse kaçmamalı, lüksten vazgeçilmeli, dediler. 
Eğer bu sadeec bir temenniden ibaret kalsaydı, 
şüphesiz kendileriyle beraber olacaktık. Fakat, 
«vazgeçmeli» tâbirini kullandıkları için cevapla
mak mecburiyetini hissediyorum. 

Bizim böyle bir tatbikatımız yoktur, muhte
rem arkadaşlar. Biz, bu sene bizden belge almış 
iki yüzden fazla turistik tesisin; lokanta, otel, 
motel gibi orta seviyede batılı turistin standart
larına hitabedecek tesisler yaratmaya çalışıyor 
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raz, Huzurumuza gelen, bize gelen bu kabîl pro
jelere iltifat ediyoruz ve turizm yatırımlarını bu 
istikamete sevk etmeye çalışıyoruz. Biz bu sene 
sadece verdiğimiz belgelerin içinden Boğaziçin-
de bir tek lüks lokantaya belge vermiş bulun
maktayız. 

Yin« Muhterem Cumhuriyet Ilalk Partisi.Söz
cüsü çok güzel bir iktisadi görüşü savundular, ve 
dediler ki, turistik tesisleri, Bakanlık yapma
sın, özel sektör yapsın. Şüphesiz bu doğrudur. 
Biz de bu politikanın içindeyiz. C.H.P. Sözcü
sünün" bit görüşü benimsemiş olmasını da mem
nuniyetle karşılıyoruz. Biz turizm sahasında
ki yatırımlarda sadece ve sadece enfrastrüktür 
yatırımların Devlet tarafından gereeklestirile-
cöğinij eğitim mevzuurtuh Devlet tarafından 
- o da tam değil - gerçekleştirilebileceğini öngör
dük. Birçok memleketlerde eğitim turizm 
hizmetîerin-fi; yani turizm sahasında çalışan 
hizmetlilerin, personelin yetiştir'îmesi de bir
çok memleketlerde artık özel sektör işi ol
muştur. Fakat turizm sahasında halkın esritiî-
mes', yurdun tanıtılması a mevzuunun şüphesiz 
Devlet tarafından gerçekleştirilmesine inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, bu, veni bir politika dr 
d i l d i r . Şu 5-6 yıl içinde °"elm's recmis olar 
Hükümetler hemen bu ifadevi kulanmıslar ve 
z«rmp*-ı ^prnn*ı hüfee imkânsızlıklarının da ken-
dHerim bövîe bir politikaca zorlaması net'ccs'. 
bri""u h'r bahp^e olacak ileri sürmüşler ve T)nv-
îet valmz" e«f*astî*akt.üf' yatınmiar v ^ ^ ^ -
otel va-pniîvacsk, gaz:«o vapîMvacâk, bu^u öze] 
tes^büse bıfaki^orttz demişi erd'r, muhterem 
^ksdnşlarîm,- fakat h;ebif sev ^apmamiKTard"'~ 
Burada srtftrtT memnuniyetle' ifade edevim ki. 
bit farzda ifade c~d:1en pol't'kan^n ilk müsnet 
tâtbikattm ye ilk müspet retmelerini ilk defa bu 
yıl Türkive'mizde almış buluna akta vız. Ger
çekten turizm sahasındaki vatırımhı^dn Tür
kiye'de bu yıl İÖÎ) b'm vatak kar>as;teli 155 m.iî-
yon liralık vatırîm halen fÜlen başlamış bulun
maktadır. Buna mukabl Devlet sektörünün 
fin «fhnda vaptısrı vatının Km eki' Snrıdı^ımn. 
b^isi Kuşadasında 16^milvon lira. dikeri Foça'da 
T5 TYîî;Tfw: liraya etka^ak olan. ol m i1 yon liralık 
yatı-nmd^n pravri turizm sahasında - fut';zm 
&*k?örü^de mânasına i lmes in - yani turistik te
sisler koktftda ilk defadır ki Türkiye'de özel 

sektör yatırımları kamu sektörü yatırımları
nı geçmiş ve çok geride bırakmıştır. Bu husus 
Konsorsiyum Başkanının da nazarı dikatini 
celbetmiş ve bu politikanın başarılı tatbikatım 
övmüştür. 

Muhterem arkadaşlar, bu istikamette çalış
maya devam ettiğimiz takdirde özel sektör bu 
sahaya büyük mikyasta yatırımlar yapacak ve 
biz millî kaynaklarımızı özel sektörün ğir§-
miyeceği Sahalarda milletin menfaatlerine4, 
programlarımızın tahakkukuna medar olacâfe 
başka sahalara aktarma imkânı bulmuş olaca
kız. B'naenalevh, Devlet bundan sonra otellere", 
Tâz'nolara. bu kabîl tesislere bütçesinden para 
ayırmıyacak hale gelmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada yine bâzı ha-
Vpler bir mevzua temas ettiler, geçmişte çok 
vanlış tatbikat olmuştur: ded'ier ve Tarabva 
Otel'ni rrvsal olarak ve^d'İer. B'z bu kanaatte 
de^Tz. Esas gö^üş"müzü muhafaza etmekle 
beraber Devletin vine bu sahada, öncülük rolü
mü. özel teşebbüsün ğiremiyeceğ' sahalarda Dev-
'etin vine yatırım yapması lüzumunu savu
nanlardanız; izmir'de b ;r Efes' Oteli o-̂ el t&-
"!"bü*i tarafından geneekleştîr'îem'ezd', Tarabva 
;rrle. Geçenlerde açtığımız ve B^s^e^+e h1** fne*-
de-ıi hava ve^rn Bıbiik Ankara Öfelini ö^el te-
"fibbÜT ^e~c:ekİ ettiremezdi. Bunlar, seksen, yü
zer milvönlük tesislerdi. 

Bir ke"e yatırım hacmi bakımından özel te
şebbüs buna belki cesaret edemezdi. Bir baş
ka misal vereyim: Türkiye'de bir tatil köyü 
mevzuu vardır. Dünva turizm:nin yöneldiği 
bir yeni yatırım şekli olarak, üe dört seneden 
beri Türkiye'de denenmesi yapılmak istenmiş
tir. Fakat yeni bir mevzu, değişik bir yatırım 
şekli olduğa ve işletmesi de hususi bir orga
nizasyonu gerektirdiği için, özel teşebbüs bu 
sahada yatırıma cesaret edememş ve maalesef 
Türkiye bu yüzden üç - dört senesini- boşu
na heba etmiştir. Fakat Emekli Sandığı çök 
ciddi projelerle, yabancı projelerle, yabancı 
uzmanlarla, bu işi bilen, daha öncev tecrübeli
ni yapan firmalarla işbirliği yapmak suretiy
le, bir senede 32 milyonluk yatırımı tahakkuk 
ettirmek imkânı bulmuştur. İnşaat 1966 nün 
başında başlamıştır, Allah izin verirse, her iki 
tatil köyü 1967 turizm mevsiminde hizmete gi-
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reeeklerdir. Bunların elektrik işi halledilmiş, 
yol işleri; gerek Foça'nın, gerek Kuşadası'nın 
yol işi halledilmiştir, su meseleleri halledilmiş
tir, her şeyleri tamamdır ve hizmete girecek
lerdir. Demek ki, 32 milyonluk bir yatırım 
bir sene gibi kısa bir zamanda fiilen tahak
kuk etmiş hale gelmiştir. 

Yine C. H. P. nin muhterem sözcüsü tu
rizm hizmetleri konusuna değindiler, halkın 
eğitiminden bahsettiler Muhterem arkadaş
larım, biz yıldan yıla artan turistik tesislerin 
ihtiyacı olan personelin yetişmesi mevzuunda 
çok ciddî tedbirler almak durumuna gelmiş 
bulunuyoruz. Bu yıl 9 bin yataklı bir kapasi
tenin 7 bininin Nisan - Mayıs aylarında, geri 
kalan 2 bininin Haziran sonlarına doğru hiz
mete gireceğini plânlamış ve hesaplamış bu
lunmaktayız. Bütün bu tesislerin, 9 bin yatak
lık kapasitenin ihtiyacı olan personelin nere
den bulunacağı, nereden karşılanacağı mesele
si bizi birinci plânda meşgul etmiştir. 

Ankara'da üç - dört yıldan beri tedrisatına 
devam eden Ankara Otelcilik Okulu, şüphesiz 
Maarif Vekâletinin idare ve denetimi altında
dır, fakat Bakanlık olarak hususi bir alâka 
gösterdik, b'** işbirliğine girdik. Diğer taraf
tan emrimizde bulunan Turizm Bankasına 
Taksimde bir otel kiralatmak suretiyle, bütün 
dünyada uygulanan otel içinde okul sistemi ile 
bir eğitim müessesesini 1966 - 1967 yılı için
de hizmete koyacağız. Bu otelde şimdiden altı 
tane burslu talebe, yüz - yüzyirmi kadar per
sonel, çok bilgili ve tecrübeli hocaların, öğre-
t'jm üyeHn'n nezareti altında muhtelif branş
larda eğitim görmektedir ve bu kurslar halen 
devam etmektedir. Diğer taraftan dost mem
leketlerin bize verdikleri teknik yardımdan ve 
kültür yardımlarından verdikleri burslardan 
faydalanarak özel sektörden aldığımız birta
kım kıstaslarla yapılan imtihanlar neticesin
de aldığımız personeli, müptedi personeli ye
tiştirmek için meselâ Fransa'ya - ki, halen 
dönmemişlerdir - 14, Avusturya'ya 6, Belçika'
ya 4 personeli eğitmek üzere göndermiş bu
lunmaktayız. 1966 yılında da yine bu dost 
devletlerin daha büyük mikyasla bize burslar 
vermesini temin etmiş bulunmaktayız. 

Ayrıca muhterem arkadaşlar, kendilerine 
işçi gönderdiğimiz memleketlerin büyükelçile-
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riyle yaptığım temaslar neticesinde bilhassa 
otel endüstrisine de bir kontenjan ayrılması, 
bu sahada çalışacak işçilerin de, bilhassa Bel
çika ve Alman'ya'ya gitmeleri mevzuunda yap
tığımız temaslar müspet netice vermiştir. Bu 
memleketlerin sosyal sigorta idarecileri ile var
dığımız anlaşmalar neticesinde fiilen Tür
kiye'den gidecek işçilerin içinde bu sahada 
çalışacak, bi~ senelik eğitim yapacak bir kon
tenjanı almış ve fiilen işletmeye başlamış bu
lanmaktayız. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım; 
bu yıl Ankara Otelcilik Okulunu iyi derece ile 
bitirmiş olan 4 talebeyi yüksek tahsil yapmak 
üzere, İspanya Hükümeti tarafından verilmiş 
olan 4 burstan faydalanarak Madrit'e gönde
receğiz. 

Burada iki talebe otel idareciliği, iki tane
si de otel endüstrisi mevzuunda yüksek tahsil 
yapacaklardır. Bursları İspanya Hükümeti ta
rafından karşılanacaktır Biz sadece talebele
rin harçlığını ve elbiselerini karşılıyacağız. 

Diğer taraftan muhterem arkadaşlarım, 
Otelcilik Okulu idarecilerinden bir grup İs
panya'ya - ki, bunların büyük bir kısmı özel 
sektöre aldolmak üzere adedi 36 dır, muhtelif 
branşlarda personel yetiştiren ot elcilik okulla
rı, turizm okullarının adedi 36 dır - bu okul
ların çalışma sistemlerini ve programlarını 
tetkik etmek üzere gidecektir. 

C. H. P. nin muhterem sözcüsü seyahat acen-
taları bshsine temas ettiler. Bakanlığımız, seya
hat acentalarının turizm sahasındaki faydalarını 
müdrik bulunduğu için, ciddî çalışmalar netice-
s:nde hazırladığı bir kanun tasarısını Yüksek 
Meclise sevk etmiş bulunmaktadır. Maliye Ko
misyonundan geçmiş, halen Bütçe Komisyonunda 
bulunmaktadır. 

Muhterem C. H. P. si sözcüsü, özel sektöre ay
rılan fonlar hakkında, yanlış anlamadımsa, sa
dece izahat değil, rakamlar da istediler. Bunla
rı kendilerine iki şekilde vermeye amadeyim; 
b'itün detaylariyle resmî listeler halinde, diğeri 
de şurada, şu kürsüde kısaca bâzı rakamlar ver
mek suretiyle.. 

BAŞKAN — Detaylı kısmını ayrıca kendileri-
J ne yazılı olarak verebilirsiniz efendim. 
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NÎHADKtmŞAD fDeva^lıl — PoH o - < w ^ 
1966 - 1967 Ocak sonuna kadar, İller Bankası 

fonundan 27 otel, 14 motel, 5 lokanta, 11 gazino, 
6 pansVon, 2 kamp, atraksiyon eğlence yerleri 
için 10 oberj olmak üzere, ceman 68 tesise İller 
Bankası fonundan 16 107 418.35 T. L, kredi 
yardımı varılmıştır. Bu tesislerin sahipleri tet
kik edildiğinde gömecektir ki. muhterem arka
daşlarım. kamu sektörü de, yani mahallî idarele
rin tersleri de bunların içinde yer almış bulun-
mp.lrtadır. AID den temin edilen 55 milyon li
ranın tamamı movsimi içinde, yani yatırımların 
o m ^ ı ^ ^ c r i müdd°t içinde damıtılmıştır, tamamı 
damıtılmıştır. B^n^a^a ait bir listeyi: hangi şah
sa ne kadar verilmiştir, hanTİ tesisine veril 
mistir ve bu tes;s:n vasfı, kapasitesi nedir, bütün 
fr-^a-a a ;t el'ıTnVde hazrr bulunan listevi de 
muhterem senatöre tealim etmeye amadeyim. 
VnVpz muhterem arkadaşlarım, muhterem sena
töre sözlerimin basında. basuna geçirilmiş bir 
«"Ti" nTo-n.k t*,v<vf ettikleri çalışma yılımızın 
b> de öv1" olmadirr.ni bu münasebetle de ifa-
d<* ptm^k teorim. AlD den 1963 te savanan 25 
rrrVon iir°Hk tn^'zm v^tırun fonu kredisi, o za-
maren hükümetleri tarafından dört senede reali-
ze pdi^memis. mütesebb^.0. yani gave edin'len he
defe u^.s^nlmam^. damıtıl atmamıştır. Biz bir 
sene zarfında, teknik büromuzu Tece-°imdüz çalış
tırmak «nimetivle. »elen bel^e talerlerini süratle ne-
t:calendirerek. önce bel^eve bağlamak, yani tes;s 
b^l^esi vermek ve AlD fonunu damıtan komi
teyi de yine böylesine sık sık toplamak, müra
caatları savsaklamamak suretiyle 10 avda, bunu 
rahathkla if-de edeb:lir:m, 10 avda 55 milyon li-
ra.vı müteşebbise tevdi etmiş bulunmaktayız. Bu 
da b;i7.i,m «yecen bir yılbk devreyi boş geçirmedi
ğ i m i n b ;r delili olmak gerekir kanaatindeyim 

Ş ;mdi muhterem arkadaşlarım; burada müsa
ade ederseniz - sözlerimin uzadığının farkında
yım - müsaade ederseniz C. H. P. sözcüsü ile 
A. P. grup sözcüsü arkadaşlarımızın bir tenkid-
lerine, bir açıklama talep^rine müşterek cevap 
vermek isterim. Muhterem arkadaşlarım, dendi 
ki, Baka.n Karma Bütçe Komisyonunda açık ko
nuşmadı, sarih konuşmadı. Bu seneki 1967 yılın
da turizm kredi fonunun ne olacağı hususunda 
sarih bir rakam ifade etmediğimi ifade ettiler 
Doğrudur muhterem arkadaşlarım. Sarih bir 
rakam ifadesinde bulunmadık. Bütçede görülen 
rakam 6086 sayılı Kanuna göre yıllardan beri 

verilmekte olan dilimlerden arta kalan bir dili
min ifadesidir, beş, altı milyonluk bir dilimin 
ifadesidir. Aslında baştir, fakat geçmiş sene
lerde ödenmemiş bir milyonluk fark yüzünden 
altı olarak görünmektedir; budur. Şimdi muh
terem arkadaş'arım; biz, Bütçe Komisyonunda 
da ifade ettiğim gibi, bütçe yılma başlarken bir 
taraftan millî kaynaklarımızdan özel teşebbüse 
bu sahada ciddî sermayeler yatıran ve çok mü
kemmel, çok güzel projelerle huzurumuza gelen 
büyük bir iştiyak ile turizm yatırımlarına koşan 
özel teşebbüsün bu şevkini kırmamak, için, millî 
kaynaklarımızdan bulabileceğimiz bir fonu ve 
önümüzdeki günlerde yapacağımız müzakereler 
sonunda AlD den geçmiş yıllarda oMuğu gibi te
min edeceğimiz bir fonu, özel teşebbüsün turizm 
yatırımları kredi fonu olarak ortaya koyacağız. 
Bundan Muhterem Heyetinizin bir endişesi olma
ması lâzımgelir. 

Yine izin verirseniz, sırf sözlerimi kısaltmış 
olmak için bu noktada, turizm kredileri mevzuun
da; muhterem sözcülerin dağıtım mevzuunda 
muhtelif bakanlıklara bu finansman fonksi
yonunun verilmiş olması tenkidleri üzerinde dur
mak isterim. Muhterem arkadaşlarım, 6086 sa
yılı Kanunun bir icabı olarak biz, doğrudan doğ
ruya hükümetlerin yetkisine terk edilmiş olan 
bir fonu İller Bankası yasıtasiyle dağıtmakta
yız. Yani, finansman muamelelerinin tevziatını 
Vız yapmıyoruz, tahsislerini biz yapıyoruz, fa
kat bankacılık muamelelerini İller Bankasına 
verişimiz, doğrudan doğruya bir kanuni mec
buriyettir. Ve sunu hemen ifade edeyim ki; 
Meclise sevk ettiğimiz mezkûr kanununu, yani 
^086 sayılı Kanununu tadil tasarısında, muh
terem Heyetlerinizin, gerek Meclis Bütçe ko
misyonlarında ve burada ifade edilen temayüle 
uysrun olarak bu finansman ve tahs'ıs fonksi
yonlarının Turizm Bankasına devri düşünüldü
ğü içindir ki, bu tasarıda «bir İller Bankası» 
tâbiri kaldırılmış, «bir Millî Banka» tâbiri kul
lanılmıştır. Binaenaleyh; şunu bu vesile ile 
hemen ifade edeyim ki; bizim de tasavvuru
muz, düşüncemiz budur. Turizm Bankasının 
İhya edilmesi ve bu vazifelerin böyle bir ihti
las bankasına devredilmesi kararındayız. 

Muhterem arkadaşlar; AID fonunun niçin 
Vakıflar Bankası tarafmdan tevzi edildiği ten
kidine gelince; bunda saklanacak bir husus yok. 
Herkesin bildiği gibi beş - altı seneden beri Tu-
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rizm Bankası mefluç bir halde, âtıl bir halde, 
Maliye Vekâletinin kendisine taahhüdettiği ser
mayeyi kemirip bitiren, her yıl 3 500 000 -
4 000 090 lira zarar eden bir müessese olarak 
bizim karşımıza çıkmıştır. Biz, elimize aldığı
mız zaman Turizm Bankası bu halde idi ve ta
savvur edersiniz ki, bir dış yardım böylesine 
memleket sathında kötü bir intiba yaratmış 
dlan ve asla .bir itimat bahş>etmiyen bir kuru
luşa 55 - 75 - 80 milyon liralık bir kredinin 
tevdiine razı olunmaması kadar tabiî bir şey 
olamazdı. Bu sebeple bugüne kadar olan fiilî 
durum, bir taraftan da kanuni bir mecburiyet 
olarak, diğer taraftan; Turizm Bankasının za
rflarından dolayı bu yolda yürümüştür tatbi
kat. Fakat. Turizm Bankası eski halinden kur
tarılmıştır. Biraz sonra size içinde bulunduğu 
çalışmalar hakkında izahat verirken görüleceği 
gibi, bu durumundan Turizm Bankası kurtulmuş
tur, yeni mevsimde Turizm Bankasını böyle 
bir fonksiyona kavuşturmak bizim de hedefi-
tftÛsdİFi 

ööne muhterem ârkâdaşımin 1966 yılında 
özeİ sektörün turizm kredisi ihtiyacı mevzuun
da sormuş oldukları sualleri cevap1 andırmak 
is'te'rîm. Bu hususta bizini şüphesiz nereden 
olursa olsun bir makam olarak, bir Bakanlık 
olarak bir kredi talebinde bulunurken dayan
mamız gereken projeler olması gerektiğini bil
diğimiz içindir ki, bu hususta büyük hazırlığı
mız vardır. Yatak adedine, bize vâki belge ta
leplerine, turistik tesislerin niteliklerne göre, 
bütün kredi taleplerini hesaplamış bulunuyoruz. 
Sözlerimi uzatmamak için bu husustaki bir no
tu da muhterem senatör izin verirlerse, kendi
lerine yazılı olarak takdim etmeye amadeyim. 

Muhterem arkadaşlar; C. H. P. sinin muh
terem sözcüsü yine bir noktada bizi tejıkid et
tiler, dediler ki; mahallî idare ve belediyelere 
yardım yapılsın. Çünkü, yarım yarım yapılan 
yardımlarla bu gibi idarelerin elinde birçok ya
rım tesisler kalmıştır. Doğrudur, muhterem 
arkadaşlarım C. H. P. sinin sözcüsü gerek tek 
başına-, gerekse ortağı bulundukları devrelerin 
yanlış tatbikatını bu suretle dile getirmiş olu
yorlar. Biz işbaşına geldiğimiz zaman özel 
idare ve belediyelerin 41 tane natamam te
sisiyle karşı karşıya kaldık. Bunlardan kimi 
2, kimi $ sene, kimi 5 - 6 sene evvel başla

mış fakat, yanlış projeler her sene verilen 
kifayetsiz yardımlar ve tahsislerle bir türlü 
bitirilememiştir. Biz, süratle, Hükümet prog
ramımızda da ifadesini bulduğu için, yarım te
sis bırakmıyacağız, bütün natamam tesisleri 
tamamlıyacağız taahhüdünde de bulunduğu
muz için, derhal işin üzerine eğildik, bu tesisle
rin sahibi durumunda olan valileri, belediye 
reislerini Ankaraya davet ederek, kendileri ile 
karşılıklı projeler üzerinde ve malî kaynaklar 
üzerinde çalışmalar yaptik, 1966 bütçelerine 
tahsisat koyduk, biz de İller Bankası fonundan, 
kendilerine bu tesisleri bu yıl hizmete açaibil
mek için gerekli tahsisatı temin ettik. Ve ra
hatlıkla ifade edebilirim, biraz da grurla ifa
de edebilirim bu inşaatlardan, 6 - 7 senedir de
vam etmekte olan natamam 41 tesisten 25 ta
nesini bu sene kurtardık. Bu turizm mevsimin
de hizmete gireceklerdir. 

Muhterem senatör 1966 da dağıtılan kredi
yi 60 milyon olarak ifade otıti. Bu 60 milyon 
değil, 70 milyondur. Hattâ bundan daha fazla
dır, çünkü İller Bankasının daha önce dağıt
mış olduğu bâzı kredilerin bu sene içinde tah
sili mümkün olmuştur. Biz bunları bekletmek-
sizin yeni projelere tahsis ettik. 

Gene muhterem senatör tarifelerin kontro
lü üzerinde durdular. Çok doğru bir husustur. 

Biz, bir taraftan otelcilerle yaptığımız top
lantılarda fiyatlar üzerinde ciddiyetle durur
ken, yani tarifeler cetvellerini ve otel rehber
lerini tanzim ederken, di^er taraftan da, bun
ların denetimi için ciddî tedbirler almakta
yız. Bu sahada büyük başarı sağlamış ve 
otel denetimi mevzuunda çpk radikal tedbirler 
almış olan İspanya'nın bu başarısını sağla
mış olan ve otel tarifelerini tanzim eden ve 
bunların kontrolünü temin eden bir mütehas
sıs önümüzdeki ay Türkiye'ye gelecektir. Ba
kanlığımızda yapacağı 40 günlük bir çalışma 
ile teknisyen arkadaşlarıma faydalı olacağı
nı ümidediyorum. 

Yine muhterem senatör Bakanlığın yurt 
içinde sadece 35 vilâyette temsil edildiğini, 
bunun dışında bütün vilâyetleri terk ettiğini, 
onlarla meşgul olmadığını, nerede neyin bu
lunduğunun bilinmediğini ifade ettiler. Bu
rada da zannediyorum eksik bilgiler vardır. 
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Çünkü. Türkiye'nin turizm yönünden envanteri 
daha geçen hafta tamamlanmıştır. Bakanlık, 
Anadolu'nun bütün bölgelerinin turizm po
tansiyelini, tarihî eserlerinden tarihî güzel
liklerine kadar bütün potansiyelini ihtiva eden 
7 ciltlik bir envanter kitabını bundan 10 gün 
kadar evvel 7 nci cildini de neşretmek sure
tiyle tamamlamış bulunmaktadır. Şüphesiz bu 
kitaplar alâkalılara dağıtılmıştır, izin ve
rirlerse muhterem senatörlere de bu 7 cildi 
takdim edeceğim. 

Yine C. H.. P. sözcüsü ve diğer birçok ha
tipler Arap Âleminin Orta - Şarktan, Arap 
Âleminden Türkiye'ye gelecek turistlerin ih
mal edildiğini, -orada yatan bir potansiyelin 
ihmal edildiğini ifade ettiler. Bu doğru de
ğildir muhterem arkadaşlarım. Biz Doğu ve 
Cenubi Şarkî vilâyetlerimizde bu sahada ça
lışmalar yapmaktayız. Arap âlemine tevcih 
edilmiş büyük bir tanıtma kampanyamız mev
cuttur. Arapça neşriyatımız mevcututr, ve 
bu memleketlerden meselâ Ürdün ve Irak'la 
aramızda bu yıl içinde iki turizm ^anlaşması im
zalanmıştır. Suriye ile de bir anlaşmanın imza
lanması için müzakereler yapılmaktadır. Yal
nız muhterem arkadaşlarım; sadece propagan
da ile sadece turizm anlaşmaları yapılmakla bir 
bölgenin turizme açılamıyacağmı takdir ede
ceğinizden eminim. Cebuni - Şarkî vilâyetleri
mizin bugün Orta - Şarktan turist celbetme-
leri için gerek münakale bakımından, gerekse 
turistik tesisler bakımındf.m kifpye-tli bir durum
da, hazır bir durumda olmadıklarını da kabul 
etmemiz gerekir. Bu hususta çalışmalarımız 
vardır, iller Bankası fonu bize, mahallî idare
ler bilhassa yatacak yeri bulunmayan transit 
merkezlerimize bâzı lokanta, yani gelip geçecek 
turistin bir geçe için kalacağı temiz bir yatak 
ve yiyeceği temiz bir yemek için, turizm tesis
leri yapmak imkânını vermektedir. Bu bölge
lerdeki belediyelerimiz bu kabîl yatırımlara 
teşvik etmekteyiz ve bize gelen müracaatlarıda 
buna göre değerlendirmekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan bir hususu 
rica edeceğim; dilek ve temennilere vereceği
niz cevaplar müddet olarak ne kadar daha de
vam edebilir? Çünkü programımız şu anda bit
miştir. Müddet kısa ise devamı hakkında Umu
mi Heyetten karar alıp Bütçemizi bitirmek ve 

Bakanlık mensuplarım da tekrar gelmek kül
fetinden kurtarmak iyi olur zannediyorum. 

NlHAD KÜRŞAD* (Devamla) — Efendim 
kısa bâzı ifadelerle yarım saate sığdırmaya ça
lışacağım. 

BAKSAN — Efendim Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesinin devamını ve bu devam 
süresinin de açılış müddetine ilâvesi hususunu 
oylarınıza arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul buyurmayanlar... Kabul edilmiştir. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
dim, Sayın Bakandan sonra bir de son söz var
dır, bir üyenin konuşması vardır. 

BAŞKAN — Yok efendim. Söz alan üye yok 
efendim. Buyurun Sayın Bakan. 

NlHAD KÜRŞAD (Devamla) — TRT hak 
kında umumi bir mâruzâtım olacaktır. Yalnız 
bulada tesbit ettiğim bir hususu Sayın Alpas
lan'ın müşahedesine arz etmek isterim. Sayın 
Alpaslan dediler ki, sağdan saldan birtakım ta
rizlere ve tecavüzlere uğratmaktadır TRT 
Ben öyle zanınediyoram ki, sağı, solu, ortası 
yoktur, TRT den şikâyetler umumidir. Nite
kim C. H. P. sinin muhterem sözcüsü de prog
ramlardan, yayınlardan şikâyetlerde bulunmuş
tur ve millî hasletlerimize, ananelerimize uy
gun neşriyat yapılması temennisinde bulun
muştur ki, bu temennimin altında yatan, bun
ların yapıldığı hususundaki şikâyettir. A. P. 
G-rupu sözcüsü de bundan başka bir şey söyle
miş değildir. Demek ki, anamuhalefet partisi 
ile, iktidar partküıin görüşü, TRT nin bu ka
rakterdeki yayınları mevzuundaki görüşü aynı 
istikamettedir. 

Şark vilâyotleri.ve Anadolu için bir şey yap
madığımız anlaşılmasın. Şahsan ben Urfa ile 
hususi surette alâkalanmışımdır. Urfa'da ger
çekten, genel bir yabancının oturacağı bir lo
kanta ve temiz bir gazinosunu bulunmadığını 
göz öününe alarak belediyeye projesini de Ba
kanlığın Teknik Bürosuna yaptırmak suretiyle 
ve yüz bin lirabk bir yardımla, 'kredi değil, 
yardım ile Göller Mıntakasma zarif, güzel bir 
dinlenme yerini bu sene içinde tahakkuk ettir
miş bulunmaktayız. Önünüzdeki yıl içinde 
programımızda Urfa ile alâkalı maddeler var
dır. 

A. P. muhterem sözcüsü Yiğüt Köker, TRT 
nin kuruluş devresine ait bâzı tenkidlerde bu~ 
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Umdular. Şünhesiz bunları cevaplandırmak 
bana düşmez. Fakat bu şikâyetlerin devam et
tiğini söylediler, doğrudur, bu şikâyetler de
vam etmektedir. Fakat hemen ifade edeyim ki, 
şikâyetler eskisine nazaran bir hayli azalmış
tır. Yeni ıkurulan bir müessesenin, sayın söz
cünün de ifade ettiyi gibi, talihsiz bir kuruluşu 
olmuştur, bu yanlış kurulumun, talihsiz kurulu
şun ha .-asından kurtulmak pek kolay olmamak
tadır. Ancak muhterem arkadaşlarım, burada 
bizim durumumuzu haaıen ifade etoıck: isterim. 
Biz milletin, muhalefetin ve parlâmentoların bu 
şikâyetlerini nazarı iti'bare alarak TRT Kanunr 
üzerinde derişiklikler yapmaya başlamış bu
lunmaktayız, böyle bir tasarıyı hazırlamaya 
başlamış bulunmaktayız. Yalnız şunu da hemen 
ifade edeyim ki, biz, Hükümet olaralk, Devle
tin bütün müesseselerini en ufak bir sarsıntıya 
uğramadan, hırpalamadan ıslahını t emlin etme
yi bir Hükümet vazifesi telâkki etmekteyiz. Ça
lışmalarımız o istikamettedir. 

Yayınlar, hakkında içtimai, dinî ve siyasi 
yönden yapılan tehkidler üzerinde biz de önem
le durmaktayız. 

Muhterem arkadaşım, Devlet elini turizm 
sahasındaki yatırımlardan çeksin, dediler. Öyle 
zannediyorum ki, tattblkat ve politikamızın, bi
raz evvel verdiğim izahat muvacehesinde, bu 
yolda olduğunu kabul etmişlerdir. 

Yine muhterem sözcü, kredi fonlarının tev-
ziiııin bir elde t toplanması ve mütehassıs bir 
müessese olması dolay^siyle bunun Turizm Ban
kasına devredilmesi tezini ve görüşünü ileri 
sürdüler buna katılıyoruz, çalışmalarımız bu is
tikamettedir. 

Muhterem arkadaşlar; yine sözcü, artık özel 
sektör her yd kaç milyon liralık kredi tevzi edi
lecektir, bunun miktarı nedir, bilsin dediler. 
Biz Meclise sevk ettiğimiz 6083 sayılı Kanunun 
tadili tasarısında turizm yatırımları için 500 
milyon liralık bir fonu öngördük; her yıl 50 
milyonluk bir diliminin realize edilmesi şar tiy
le. Şannesiz bütçe imkânları nisbetinde bu 50 
milyon liralık fonun, 50 milyon üzerine çıka
rılması her zaman için mümkün olacaktır, ve r> 
yılın bütçesinde yer alması mümkün olacak
tır. 

Yine Adalet Partisi sözcüsü, turizm mev
zuunda çok isabetli bir görüşü ileri sürdüler. 

tç turizmin teşvik edilmesini bizden istediler. 
Doğrudur. Bu yolda çalışmalarımız vardır. Tu
ristik tesislerin rantaol çalışması için alışagel
miş, turizmi mevsiminim dışında iç turizmi açık 
tutabilmemiz için, bilhassa büyük şehirler ci
varındaki turistik tesisleri rantabl işletebilmek 
için, iç turizmlin teşviki için çalışmalarımız var
dı-. * ' 

Bu ötelerin fiyat tarifelerini de buna göre 
ayarlamış bulunmaktayız. 

Yine muhterem Sözcü, turizm gelir ve gider
leri mevzuuna temas etiler. Eğer iç turizm teş
vik edilirse vatandaşlarımız, çok muhtaçoklu
ğumuz dövizlerimizi sarf etmek suretiyle Av
rupa'ya gezmeye gitmezler ve bu paraları tasar
ruf etmiş oluruz, dediler. Bunun bir amelî 
favda sağlıyacağı kanaatinde değilim. Çünkü, 
Türkiye nin bugün 24 milyon doları bulan tu
rizm gelirlerinin, 7 milyon küsuru Hac mevsi
mi dolayısiyle, hacı namzedi, vatandaşlarımıza 
ta.hs':s etmiş oMuğumuz dilimdir, kısımdır. Bun
da bri kısıntı yapmak mevzuııbahsolamaz. Geriye 
kalan kısımda da bir kısıntı mümkün değildir. 
Çünkü bu, daha ziyade turist tarif'nin dışına 
çıkan iş adamlarının, tedavi maksadivle veya 
iş icabı yaptıkları seyahatler iç:n aldıkları pa
radır ve bu da esasen 200 dolar olarak tahdide-
dilnrştir. Demek ki, 13-14 milyon dolarlık, 30 
nrlvon vatandaşa tahsis edilen turizm giderinin 
çok görülmemesi icabeder. Bizce bu sahada alı
nacak, vani bu gelir g :der muvazenesizliğini eri-
de^mek iç'n alınacak, en müsmir ve rn c'ddî 
tedbir; gelirlerimizi artırmak hususunda bü
yük bir gayretin içine girmektir. 

Muhterem Senatör Cavit Tevfik Okyayuz, tu
rizmin ehemmivetini ve memleketimizin turizm 
potansiyelini, kendisine has hevecanlı bir ifade 
ile, dile getirdiler. Konuşması bizim de çalışma
larımıza heyecan katacaktır, kendilerine müteşek
kirim. 

Muhterem arkadaşlarım, iki esas mesel eve te
mas etti muhterem Senatör. Bunlardan bir ta-
neT: eski eser kaçakçılığı mevzuudur, diğeri 
de bizim UNESCO proiesi ve dolavıs'vle Plânla
ma ile aramızda rrecm'ş olan b'r küçük ihtilâfın 
d'snrıva yanlım pks^nvs "şekledir. Muhterem ar
kadaşlarım, Millî Eğit :m Bakanlığı ile yaptığı
mız çalışmalar neticesinde ve Bakanlığımın da 
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katıldığı bir komitede Eski Eser Ticareti Yönet
meliği hazırlanmış ve yürürlüğe konmuştur. 
Eski eser kaçakçılığını ve hırsızlığını önle
mek için Millî Eğitim Bakanlığında ciddî ted
birler alınmış bulunmaktadır. Zaman zaman 
İçişleri ve Turizm Bakanlığı ile bu hususta müş
terek çalışmalar yapıldığı gibi, radyo ve diğer 
yayın vasıtaları ile vatandaşın bu mevzuda 
uvanık bulunması ve böyle hatalı yollara gidil
memesi hususunda da yavmlar vapılmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; UNESCO ile o1 an ça
lışmalarımı-a ."-el'^ce; şunu hemen ifade ede
yim ki, TTNESOO'nun b"ze va'di teknik yar
dımdır ve FNESCO'nun b'ıe yapacağı teknik 
yanlım net:ces*nde, bu bölgeler için hazırlı-
yaen/^ruz p - r n ^ n n bilâhare brtün dünvava 
tanıtılması va'd'd'r. Bu p^oje ileri em ekted> 
b ;r se^el'k tatbikat iyi net;ce vermiştir. Üç 
etab o ^ ^ k mütalâa ettiğimiz,. Side - Kapadok-
va ve E^n-.'+o va-nılacak olan bu çalışmaların 
1 ro'n' S"do*do fülen başlamış bulunmaktadır. 
O-odn bîf •nü+pba5*.sts1ar p^ırnu çalışmaktadır. 
Yılı ic'ndf1 îk:-"ci "^ınn.n E^".'te cabs^a^a baş
laması mümkün olacaktır. Binaenalevh Plânla
manın bâ-n uzmanlar getirtmemize mâni olması 
hususundaki iddra varit değildir. ' Aramızda 
ger^i bövle b !^ tartışma geem iştir. fakat bu u?;-
mar^arm ret^rtilmosine mâni olunmamıştır ve 
bunl^" pn"de-^nev aHraeve bakmışlardır. 

Yine Muhte-om Okva.vuz, eğitim mevzuuna 
temas ettiler. Bir nebze cevap verdiğimi zannedi
yorum. 

Döviz "rlVmiz ürerinde durdular, bunu da 
cevar»1 aldırdığımı zaunedivorum. 

Muhterem arkadaşlarım, vine turizmin mühim 
bir derdi, mühim bir meselesi olan tatilin ya
yılması mevnıuna temas ettiler ve bu arada 
okul tatillerinin bir disipline, bir düzene so
kulması meselesine temas ettiler. Bu cok doğ
rudur. Gerçekten bu, yalnız bizim değil, bü
tün turizmle alâkalı memleketleri sıkan, kar
şılaştıkları bir müşküldü^. Bu mevzuda mev-
s r r rn uzatdması ve mevs:min yavılması mevzu
unda da bâzı çalışmalarımız vardır. Bullar, 
sorunlu makamlar ve her secden evvel iş ve 
işveren sendikaları ile temaslar, öğretim- yet
kililerinin yardımı ve Silâhlı Kuvvetlerin, bü
yük memur kütlesinin tatillerini buna göre ayar
laması mevzuudur. Bunun üzerinde çalışmak
tayız. 

Muhterem Hanımefendi Hikmet îşmen, be
ni üzen bir konuşmada bulundular. Beni üzen 
konuşmasının muhtevası değil, fakat bir Tu
rizm Bakanlığı bütçesi görüşülürken, gerek ken
dilerinin, gerekse temsil ettikleri partinin Tüi'k 
turizmi hakkında ne düşündüklerini öğrenmek
ten mahrum kaiışımdır. Sadece TRT ve Ana
dolu Ajansından olan bâzı şikâyetlerini dile 
getirdiler. Bunları zaten bir başka sözcüleri va-
sıtasiyle aynen kelimesi kelimesine Bütçe Ko-
misyonun'da da dinlemiştlik. Bu itibarla kendi
lerine uzun boylu cevap vermezsem, bunu baş
ka bir mânaya yormamalarını rica ederin. Meh
met Ali Aybar'm bir beyanatından bâzı cüm
lelerin çıkarılmış olmasını yerdiler. Bu vesile 
ile, bu beyanatı vesile ederek, o cümleler zaten 
mikrofonlarda, Meclislerde sık sık tekrarlan
mış bulundu. Bu itibarla maksatları zannede
rini ki, hâsıl olmuştur. Ama şunu ela hemen 
söyliyeyim ki, burada bir ifade kullandılar; 
«Hükümetin arzusuna uymadığı için bunu TRT 
çıkardı» dediler. Bu ağır bir ithamdır. Yahut 
«Hükümete hoş görünmek için TRT bunu çı
kardı» dediler. Bu çok ağır bir ithamdır. Bu
nu gerek şahsan, gerekse TRT yöneticileri adı
na redde:aıek imkânına sahibim. Çünkü hiçbir 
mevzuda bizim TRT ye bir telkinimiz dahi ol
mamıştır ki, bu yolda bir görüşümüzü empoze 
etmeye çalışalım. Yalnız hemen ifade edeyim ki, 
o banddan çıkarılan cümleler yalnız TRT yö
neticilerinin veya Hükümetin tasvibetmiyeceği 
cümleler değil, bütün Türk Milletinin tasvibet
miyeceği cümlelerdir. Bunu rahatlıkla ifade 
edebilirim. (Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarım, yine muhterem 
sözcü; özür dilerim bir alışkanlığın neticesi ola
rak «arkadaşlarım» tabirini kullanıyorum. Sa
yın senatörler, yine muhterem sözcü, Anadolu 
Ajansından bir vakıayı dile getirmek suretiyle 
şikâyette bulundular. Bu hâdise mahkemeye in
tikal etmiş olması dolayısiyle, benim burada 
bir beyanda bulunmam doğru olmıyacaiktır. 

Salâhattin Clzrelioğlu arkadaşımız, «Doğuya/ 
ve Güney - Doğuya ehemmiyet verilmelidir» 
dediler. Bir nebze bahsettim; bu yolda çalış
malarımız vardır. Fakat tekrarlamakta bir 
beis görmüyorum. Bu bir turistik tesis mesele
sidir, bir münakale meselesidir. Hazırlıklarımı
zı o seviyeye getirdiğimiz takdirde Doğunun 
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ve Güney - Doğunun turizme açılması, bu top
raklar üzerinde mevcut bulunan yüksek turizm 
potansiyeli dolayısiyle mümkündür ve istikbal 
için bize büyük ümitler vermektedir. 

Sayın Alpiskender, Millî Saraylar mevzuu
na temas ettiler, kaderlerine bırakıldıklarını 
-söylediler. Bel'ki lâyıkı ile değerlendirilmemek
tedirler fakat, kaderlerine terk edilmiş durum
ları da yoktur. Onarım ve bakımları ciddî şe
kilde devam etmektedir. Biz Turizm Bakanlı-
ği olarak bunları her vesile ile turizme açmak 
için gayretler sarf etmekteyiz. Bir kere ziya
retçilere açık bulunmaktadır ve Meclis bütçe
sine büyük bir gelir sağlamaktadır, diğer taraf
tan da yabancıların buralarda filim çevirmeleri, 
törenler, balolar tertibetmeleri için de her za
man açılmış bulunmaktadır. 

Kongre salonu mevzuuna temas ettiler. Ba-
kankık olarak üzerinde durduğumuz bir mev
zudur. Bugünkü modern mânada beynelmilel 
kongrelerin gelişigüzel salonlarda toplanamıya-
cağı kongre salonunun kendisine has hususiyet
leri olduğunu bildiğimiz için ve ilk hamlcd^ 
İzmir'e ve İstanbul'a birer kongre salonu ka
zandırmak gayesinde olduğumuz için proje saf-
hasmdayız, tetkik ediyoruz. Finansmanını bul
duğumuz takd'rde rviiphesiz bunu Devlet yatı
ra çaktır. ÇTn-kü bir kongre salonuna özel te
şebbüsün iltifat etmesi, alâkadar olması bekle
nemez. Muhterem Senatöre şunu ifade edeyim 
ki, biz eski eserlerin değerlendirilmesi, turizme 
açılması mevzuunda büyük çalışmalar yapmak
tayız. En küçük bir imkânı heder etmemeye 
ve en küçük b !r taş parçasını turizm hizmetine 
sokmaya kararlıyız. 

Muhterem senatör Paksu, TRT üzerinde bâ
zı ifadelerde bulundular. Ve bu arada Bakan
lığımı hemen reddedeceğim ve hiçbir surette 
kabul edemiyeceğim bir itham altında bırak
tılar. Biz asla böyle bir tatbikatın içinde de
ğiliz. Yalnız şunu hemen ifade edeyim ki, ta
rihî değeri olan, medeniyetlerin - ki, Anado
lu'da topraklarımızda bunların oniki tanesi 
yatmaktadır - medeniyetin malı olan ve ya
bancı turiste cazip gelebilecek her eseri orta
ya çıkarmaya, onarmaya kendimizi vazifeli ad
detmekteyiz. Hıristiyan Türk diye bir tefriki
miz yoktur. Eğer vakıflar bütçesini tetkik 
ederseniz Hükümetimizin, Büyük Millet Mecli

si bütçesini tetkik ederseniz yine Hükümetimin 
zin İslâm, eserleri korumak için, yıkamaktan 
kurtarmak için restorasyonlarını temin etıpıek 
için 58 milyon liranın üstünde bir parayı tah
sis ettiğini göreceksiniz. Böyle bâr ithamı n$ 
şahsan Turizm Bakanlığı olarak, ne de Hükü
met olarak kabul edemeyiz. Muhterem arka
daşlarım, hemen şunu ilâve edeyim ki, turizmin 
taassupla ve böyle bir görüşle alâkası yoktur. 
Bugün İslâm âleminin şampiyonluğunu yap
mak iddiasında bulunan Birleşik Arap Cumhu
riyeti geçen yıl, milyonlar sarfı ile Hıristiyan 
Mısır diye, bütün dünyaya yolladığı ve tanıta 
ma için kullandığı bir eser yayınlamıştır. Kal
dı ki, muhterem arkadaşlarım, ben bütün se-r 
natör ve milletvekillerine dağıttığıma göre, 
gayet güzel hazırlandığını ifade edebilirim. 
«Mukaddes Emanetler» eserimizi her halde 
muhterem senatör de alınış olacaklardır. De
mek ki, bu yolda da gayretlerimâz vardır. 
Eğer bunları kifayetsiz bulurlarsa bizi tenkid 
etsinler, bize ilham versinler, bu yoldaki faa
liyeti erim izi artıralım. Fakat bizi Hıristiyan 
âlemine hizmet eden, kiliseleri onaran bir Ba
kanlık töhmeti altında tutmamalarını, bunun 
insaf ölçüleriyle ve helo realite ile bağdaşmı-
yacağını burada ifade etmek mecburiyetinde
yim. (Alkışlar, bravo svslcri.) 

Sonra, burada muhterem senatöre şunu ifa
de etmek isterim ki, iki tarihî eserin, kilisenin 
onarılması v^ya iki yıbaneı turistin Türkiye'
ye gelmesiyle bizim medeniyetimiz, bizim kül
türümüz, millî ananemiz elimizden gidecekse 
zaten bunların hiçbiri mevcut değil demektir. 
(Bravo sesleri) 

Sayın Fehmi Alpaslan, son olarak tenkidte-
rini ifade eden C. H. P. sözcüsü de sözleri
min başında ifade ettiğim, bir zühulün içine 
tamamen girmiş bulunuyorlar. Bütçemizi mi
sal göstererek turizm sahasına ehemmiyet ver
mediğimizi ve Hükümetin bu sahaya bigane 
kaldığını ifade etmek istediler. Bu kıstas yan
lıştır. Bunun niçin yanlış olduğunu ifade ek
miştim. 

TRT mevzuunda; bir münasebetle söylemiş
tim ; TRT den şikâyetler sadece TRT nin ta
rafsızlığı mevzuunda değil, programları yayın
ları, yıtırımları mevkii undadır. Nitekim bu 
mevzuda hangi siyasi temayülde olursa olsun, 
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hangi siyasi partinin sözcülüğünü yaparsa yap
sın şurada şu bir iki saatten beri sayın, sena
törler tarafından ileri sürülen şikâyetler bu
nun en canlı delilini teşkil etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu mâruzâtımla 
tevcih edilen tenkidleri ve sualleri karşıladı
ğımı zannediyorum. Eğer not edememiş bulun
maktan dolayı cevapsız bıraktığım hususlar 
varsa, bunu, sizleri daha fazla sıkmamak gay
retime bağışlamanızı rica ederim. Bu münase
betle hepinizi hürmetle selâmlarım, teşekkür 
«derim. (Alkışlar) 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. Soru de
ğil mi? 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Son sö
zü işitiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kaplan son 
siöz sizindir. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, sayın Bakanlık er
kânı ; vaktinizi almıyacağım, hakikaten vakit 
geçti. Ben bir noktaya temaıs etmek istiyorum. 

•Çok partili hayatı kabul etmiş ve bunun 
kaçınılmaz bir gerçeği olarak da değişik dü
şünce ve fikirlerin bir arada yaşamasına ve 
tartışmasına imkân vermiş olan bir rejim de ve 
bu rejimin içerisinde bir Devlet organı olan, 
yüksek bir mevki işgal eden Parlâmentonun 
kendi iç hayatını tanzim eden tüzüklerde bâzı 
bu söylediğim espiriye uymıyan hususları tes-
bit etmiş bulunuyorum. Bunlardan bir tanesi
nin şimdi cereyan ettiği kanaatindeyim. Son 
sözü bunun için aldım. Söz almak niyetinde 
değildim. 

Muhterem arkadaşlarım, bir ringte bir bok
sörü bağlar diğerini serbest bırakırsanız bu oyun 
kaidelerine uymıyacağı gibi, hakları doğuran hu
kuk anlayışına da asla uymaz. Neden böyle 
oluyor? Şundan; ama boşluk var müessesede, 
bunu kabul ediyorum. Ben bekledim ki, Sayın 
Bakan ki, Bakanlığına ait verdiği izahatın bir
çok kısımlarına hakikaten gönülden katılıyorum, 
faaliyetini de bildiğim genç ve kıymetli arka
daşımızdır, bu mevzua temas etmiyorum. 

TRT. mevzuuna gelince; zaten bizce malûm 
olan; ama itham etmiyorum, belki haklı olarak bir 
düşünce sahibidir, düşünceler karşılıklı çarpışa

cak, aynı düşünce ile cevap vermesinden başka 
bir şey olamazdı ki. Genel idare mevzuunu bı
rakın, hukuktaki idare kavramı içerisinde mües
seselerin zirveleşımesi, müessese otorite nizamına 
«•öre belli bir teşkilâta sahibolmasmm gerçekten 
bir esprisi olmak lâzımgelir. Bu ise, kademele
rin birbiri üzerindeki yetki ve sorumluluklardır. 
Bir üst kademenin bir alt kademe hakkında fikir 
beyan etmesi ancak o üst kademenin, o alt ka
deme hakkında vaktiyle kendisine verilen ve 
teçhiz edilmiş olan hukukuna, hakkına, yetkile
rine, ve sorumluluklarına dayanır. Onları vak
tiyle kullanır, as kademe buna intibak eder ve-

, va etmez, müessiriyetini ortaya koyar, çare bu
lur, tedbirler alır, biz de burada sorduğumuz 
vakit iki şey kalır ortada. Tedbir aldım, lüzum
lu her şeyi yaptım, ama .mecburum artık işine 
son vermeye, kanuni yetkim ve imkânlarım bu
dur, onu yaşayacağız der. Gayet tabiî. Ama bu 

^oksa ve kendisi de mutlaka onun aleyhinde bir dü
şünceye sahipse, bilhassa parmak basayım, kişisel-
1 ikten bahsetmek istemiyorum söyliyeceği hiçbir şey 
yoktur. O halde Anayasamızda genel idare mev
zuu ile özerklik, muhtariyet verdiğimiz müesse
selerin kendilerini savunması veya savunmaları 
meselesindeki nüansı açıkça ortaya getirmeye 
mecburuz. Onun için gönül arzu ederdi ki. ve
rilmiş olan takrir tatbikat görmedi, doğrudur, 
teamül haline gelmedi, doğrudur. Sayın Başka
nın okuduğu 59 ncu maddenin biraz daha deği
şik olması lâzım, anlayışıma göre, münakaşa 
ederdik vakit olsa. Özerk müesseseler de başka 
bir durumla karşılaşıyoruz. Sonra, iktidar ve 
muhalefet kanadı bu müessese hakkında aynı ka-
naattediler dendi. Ama zannediyorum böyle de 
değildi, yani bir müessesenin; ben de istiyo
rum, yapım ve kanaatlerim icabı hamasi dünya
mızı genişletecek, millî duygularımızı kuvvet
lendirecek programların çoğaltılmasına taraf
tarım, imkân olup olmadığını bilmiyorum, söyle
miyor ki neden olduğunu. Taraftarım ama ol
muyor. İşte Türkçesi var susu var, aleyhinde ol
duğum var, lehinde olduğum var filân, onlar 
ayrı. Fakat hep - mazur görün yüklendik tâbi
rini kullanmak istemem, burada ama böyle bir 
şey olsun - hep kanaatlerimizi söyledik, ama kim
den dinliyeceğiz? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Neyi 
dinliyeceksiniz. 
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KADRİ KAPLAN (Devamla) — Müsaade 
buyurun söyliyeoeğim. Hukukan kendisini mü
dafaa etmek durumundan çıkarılmış ve bütün 
kapılar kapanmış durumda olan bir müessese 
ve başında/kinin kullanacağı yollar ne olabilir 
muhterem arkadaşlarım? Münakaşa edilen yol
lar olur. Ya basın da cevap verir, ya bizzat 
kendi müesseriyetini artıran, kendisini teçhiz 
eden organlarla cevap vermeye kalkar. Ne olur? 
Onlarla cevap vermeye kalkar. Bu ise, meseleyi 
yanlış olarak milletin önüne getirir ve istemiye-
rek, bizzat bizim kontrolumuzda olması lâzım-
gelen bir muhtar müessese ile, yine Hükümeti
miz olan veya işte bizimle birlikte düşünmesi lâ-
zımıgeln çeşitli müesseseler arasında millet önün
de karşılıklı çatışmalar meydana çıkar. Keşke 
müsaade etseydiniz, gayet tabiî buraya gelip de, 
bir parlömanterin hakkı, hukukiyle konuşmıya-
cağı için, işi şahsiyete dökemiyecektir. dökmesi
ne imkân yoktur, fakat bu ithamlara teknik ba
kımdan cevap verseydi, biz millet mümessilleri 
de, iki taraflı dinleyip, buna bir çare bulsa idi
niz. Filhakika araştırmalar yapıyoruz, Meclis 
araştırmaları serbest, bunlar yapılacak. 

Neticeyi şöyle bağlıyorum saynı arkadaşla
rım, bu boşluğa bir vicdan borcu olarak temas 
etmek mecburiyetindeyim. Her özerk müessese
de bu boşluklarla karşılaşacaksınız, bunun için 
şahsan ben, Tüzük yolunda lüzumlu değişiklik 
için müracaatımı yapacağım. O ayrı mesele. 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, yalnız bir husu
sun açıklanmasını rica edeceğim. Bir Tüzük im
kânsızlığı bu. Yoksa bir kısıtlama yok. Söz ve
rilseydi gibi bir tâbir kullandınız da buna imkân 
yok. 

KADRİ KAPLAN (Devamla) Zatıâliniz Tü
züğü okudunuz davranışınızda haklısınız... Yani 
mutlaka hükümle bağlı değilsiniz ama, bu yet
kiniz var. Ben sizi tenkid etmiyorum. Ben o ara
da Başkan olarak bulunsa idim belki verirdim. 
O ayrı, çünkü Tüzükte aksi de yok. Bu ayrı, bir 
görüş meselesidir. Yalnız muhterem arkadaşla
rım., kabul edin ki, bir boşluktur. Burada hallet
meye imkân yok, geçmişti; Tüzük mânidir bun
dan sonraki konuşmaya. Ama şu TRT mevzuuna 
çok rica ediyorum, el birliği ile bir çare bula
lım, tuhaf oluyor . 

Hürmetlerimi arz ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz 

istiyorum. 

BAŞKAN — Son söz verildi Sayın Ege, bili
yorsunuz. Söz veremem. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ko
misyon adına istiyorum. 

BAŞKAN — Bakandan sonra son söz üye
nindir, komisyonun değil. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12 O00 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul ededfer... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 18 304 088 
BAŞKAN — Kabul edenHer... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 307 000 
BAŞKAN — Kabul ededPer... . 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 1 055 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum .giderleri 7 210 000 
BAŞKAN — Kabul edenüter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 27 215 000 
BAŞKAN — Kabul edenlter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 1 250 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
•giderleri, 950 000 
BAŞKAN — Kabul edemlEer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edeler. . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
I - Sermaye teşkili 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul eddnlter.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Ö. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1967 O : 2 

Bölüm Lira 
32.000 Kamulaştırma ve satmal-

malar 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenller... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
33.000 iktisadi transferler 1 

BAŞKAN —î Kabul edenüer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 19 070 500 
BAŞKAN — Kabul edenîter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. 1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mecli
si 1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sa
yısı : 853) (1) 

Ş) imar ve İskân Bakanlığı Bütçesi : 

a) Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü 
BAŞKAN — Programı gereğince imar ve 

İskân Bakanlığı ve Toprak ve iskân işleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin müşterek müzakere
sine geçiyoruz. 

Her iki bütçe üzerinde gruplar ve şahısları 
adına söz almış sayın üyeleri arz ediyorum. 
İmar ve iskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde C.H.P. 
Grupu adına Sayın Hayri Mumcuoğlu, Millî 
Birlik Grupu adına Sayın Suphi Karaman, 

(1) 853 S. Sayılı basmayazı 31 . 1 . 1967 
tarihli 25 nçi Birleşim tutanağı sonundadır. 

Bölüm Lim 
35.000 Sosyal tranferler 3 700 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi ka
bul edilmiştir. Memlekete ve Bakanlığa hayırlı 
olmasını temenni ederiz. 

Saat 15,00 te toplanılmak üzere Birleşime ara-
veriyorum. 

Kapanma saati : 13,35 

• • • 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın İsa Bingöl, 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Salih 
Türkmen, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Faruk Kmaytürk, İmar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerini arz etmek 
üzere söz alan sayın üyeler, Sayın Özıtürkçine, 
Sayın Erdoğan, Sayın Eyidoğan ve Sayın Bo
ra'dır. 

İlk söz İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde C. H. P. Grupu adına Sayın Hayri 
Mumcuoğlu'nundur. Buyurun Sayın Mumcu
oğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRI MUM
CUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, imar ve 
iskân Bakanlığı 19(67 bütçe teklifi üzerinde 
C. H. P. nin görüş ve temennilerini sunmak için 
huzurunuzdayım. 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN —- Başkanvekiil Fikret Turhangil. 

KÂTİPLER : Nizamettin Özgül (Gaziantep) - Selâhattin özgür (Tabiî Üye) 

• 

«BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Değerli arkadaşlarım, 31 Ocak 1967 Salı 
gününden beri 1967 malî yılı Bütçemizi müza
kere ediyoruz. Bu konuşmalarda yurdumuzun 
en önemli sorunları dile getirilmiştir. Bu arada 
şimdi bütçesinin müzakeresine başladığımız 
îmar ve İskân Bakanlığının çalışma alanına gi
ren meselelere de değinilinmiş, özellikle konut 
durumumuz muhtelif vesilelerle ele alınmış ve 
tenkid konusu yapılmıştır. Onun için bütçe mü
zakerelerinin de sonuna, erdiğimiz bugünde ta
hammülünüzü ve nezaketinizi israf etmeden, 
bellibaşlı konular üzerinde teferruata da girme
den durmak istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; yapmanın zor, tenki
din kolay olduğu idraki içinde değineceğimiz 
başlıca konular şunlardır. 

1. Bütçenin yetersiz oluşu, 
2. Personel istihdamında düşülen hatalar, 
3. Bakanlığın elverişsiz şartlar içinde çalış

ması, 
4. Mevzuat durumu, 
5. Değinmeden geçemiyeeeğimiz konut me

seleleri, 
6. Her yıl hepimizi Türk vatandaşı olarak 

üzen âfet meselelerimiz, 
7. Bakanlığa bağlı kuruluşların çalışmaları. 

Değerli arkadaşlar; konuşmanın başlıklarını 
bu suretle arz ederken bir noktaya değinmeme 
izin vermenizi istirham edeceğim. 

Bu başlıkları verirken Sayın Bakanın cevap
larını da teshil arzusunda olduğumu ifade et
mekle beraber, maalesef bütçe müzakerelerinde, 
özellikle grup sözcülerine, bakanların konuşma
sından sonra cevap hakkının verilmemesi, tek 
taraflı ve biraz da umumi efkârda yanlış hü
kümler verilmesine elverişli bir tutum olduğunu 
belirtmekte fayda görüyorum. 

Çok değerli arkadaşlarım, tartışmaya konu 
olmaması icabeden,, rakamların belagatının uzun 
uzun izahlardan daha faydalı olacğı kanaatiyle 
ive tartışma konusu olmaması icabeden bu husus
la sözlerime başlamak istiyorum. 

1958 yılında kurulan îmar ve İskân Bakan
lığı 1959 yılından itibaren bütçelerle şu paraları 
almıştır : Ben bunları rakamların sıkıcı ifadele
riyle, arz etmemek için yazılı metnimi Sayın Baş
kanın müsaadesiyle zabıt memurlarına verece
ğim. Kısaca arz etmeme izin verin. 

1959 da 43 000 000 lira ile başlıyan İmar İs
kân Bakanlığı Bütçesi, bu yıl yaklaşık olarak 
124 000 000 liraya baliğ olmuştur. Hakikaten ra
kam itibariyle İmar İskân Bakanlığının ulaştığı 
en yüksek bütçedir. Ama, hemen ifade etmeliyiz 
ki, bu rakam aslında aşağıda da izah edeceğim 
veçhile, kifayetsiz bir bütçenin ifadesidir. As-

I lmda 43 000 000 liranın üç misli değildir. Cari 
harcamalardaki artışı, hele yatırım mallarında
ki fiyat yükselişleri nazarı itibara alınırsa, bu 
bütçe başlangıca nazaran iki kat civarındadır. 

Sayın arkadaişlarım; ne olursa olsun, bugün 
I Türkiye'mizin ihtiyaçları muvacehesinde İmar 

İskân Bakanlığına 124 000 000 liranın ayrılma
sını yetersiz, hem de çok yetersiz bulduğumuzu 
ifade etmek isteriz. Bu suretle tenkidimizin 
Yüce Heyetçe de kabul edileceği inancı ile ilkini 
sunmuş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu bütçe ile bırakınız, 
hepimizin heyecanla gerçekleşmesini arzu ettiği
miz mamur ve müreffeh Türkiye yaratılması ha
yalini, bırakınız, yoksul, dar gelirli Türk vatan
daşının bir yuvaya kavuşması ülküsünü, bu büt
çelerle ve bu anlayış içinde gelecek yıllarda ko-

I nacak bu bütçelerle sözlerimin başında arz etti-
I ğim gibi, hepimizi mustarip kılan ve maalesef 
I yurdumuzdan her sene eksilmiyen âfetlerden za

rar gören vatandaşlarımızın ıstırabını dindirmek 
kabil değildir. Bunların çileleri yıldan yıla dev-

I redecek, gidecektir. Başlangıç konuşmamda arz 
ettiğim gibi, bu noktaya tekrar değineceğim. 

Şimdi, bu mâruzâtım muvacehesinde beni lû-
I tufkâr alâka ile dinliyenlerin kafasında bir is

tifham hâsıl olur; millet fakir, Devlet fakir, 
yüz yıllar boyu ihmal edilmiş bir»ülke, bu yara-

I 1ar birden nasıl sarılır? Doğu. Dahası var; mâ
mur ve müreffeh Türkiye yaratılması hayali 

I ve ilkesi yalnız İmar ve İskân Bakanlığı bütçe
siyle mi gerçekleşir? Bu da doğru. Ama aziz ar
kadaşlarım, değerli senatörler, aşağıda tekrar 

I temaa edeceğim, tekrire yer vermemek için söy
lüyorum, bu anlayış ve bu anlayış içinde İmar ve 

I İskân Bakanlığı bütçesine böyle kifayetsiz 
bir bütçe konulduğu zaman, iktidar, Hüküme-

I ti tasvibetmek bizce mümkün olmamaktadır. 
I Biz diyoruz ki, Türkiye'mizin imkânları ma-

haline masruf olmak üzere kullanılsa idi, bu 
bütçeye, biraz daha bizi bu tarzda konuşmama-

j ya sevk edecek bütçe tahsisi mümkün olurdu. 
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Arkadaşlarım yazılı metinden takdim edece-
ceğim, metinden dışarı çıktım; misal mi isti
yorsunuz? Bir misal arz edeyim: Bir personel 
Kanununun tatbikatına geçtik. 1966 yılı bütçe
sine 470 milyon lira para kondu. Değerli ar
kadaşlarım, en az benim kadar bu memleketin 
meseleleri üzerine eğildiğiniz inaneiyle söylüyo 
ram, bana lütfedin söyleyin, 470 milyon lira 
bayram şekeri gibi dağıtılmadı mı? Ne oldu bu 
para? Hangi dar gelirli memurun ıstırabına 
cevap verdi Ben demiyorum, Personel Kanu 
nu tatbikat görmesin. 470 milyon liraya ne oldu. 
Bu gidişle 1967 yılındaki 470 milyon liranır 
akibeti de budur. 

Değerli arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakanlı 
ğı bütçesinde. Bakanlık teşkilâtına paralel bir 
eleştirme, bir tenkid ve bir temenni, aslını arar
sanız, naçizane bu bakanlığı bir süre işgal et 
miş bir insan olarak, bütçenin tümü üzerinde
ki ayrılan zamanda dahi konuşmaya elveriş
li değildir. Onun için başında da arz ettim ana-
hatlar ve umumi esaslar üzerinde duracağız. 
Bütçe müzakerelerimizde bir geleneğimiz var, 
anameseleler, bütçenin tümü üzerindeki mü
zakerelerde dile getirilir. Fakat biz, personel 
mevzuuna bu bütçede de özellikle dokunma
dan geçemiyeceğiz. Bu konuda değinmek iste
diğimiz başlıca meşale şudur: Bugün Bakanlık. 
çok yerinde olarak, isabetli olarak illerde teşki
lât kurmak çabasındadır. Filhakika 24 ilde imar 
müdürlüğü tesis edilmiş, 1967 yılında da 14 il
de kurulacağını memnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu yerlere ve sonradan açılacak olan
lara personel temininde müşkilâta duçar olu
nacağı bir gerçektir. Hal böyle iken, bir kısım 
hizmetliler, aynı mahiyetteki hizmetler tekrar 
tekrar görülüyor. 

- Bakanlıkta. İmar ve Plânlama Genel Mü-
•dürlüğü aslî hizmetleri cümlesinden olmak üz e-1 

re şehir, kasaba ve köy plânlarının hazırlan
masını sağlar, kanalizasyon, yol elektrik gi
bi kamu hizmetleri ile ilgili projeleri düzen
ler, düzenlettirir. Bu hizmetler İller Banka
sında da görülür. Değerli arkadaşlarım, bir 
düplikaısyon yok mu? 

Simidi, Türkiye Elektrik Kurumu; TEK, 
tasarısı ile aynı karakterdeki hizmetleri topla
mak işitiyoruz. Bu konuda da İmar ve İskân 
Bakanlığının faaliyetlerine giren ve düplikas-

yon olarak tavsif ettiğimiz mevzuda da bu yo
la girmenin bir zaruret olduğu kanısındayız. 
Arkadaşlarım, bunu teyiden arz edeyim, Ba
kanlığın iller teşkilâtı tamamlanır ve bugün
kü statü devam ederse elbette ki, Bakanlık 
bütçesindeki cari harcamalar yatırım ve trans
fer harcamaları aleyhinde bir gelişme kayde
der. 

Değerli arkadaşlarım, personel hususunda 
değineceğim ikinci nokta şudur: İdarenin me
murlar üzerindeki tasarrufudur. Heımen arz 
ve ifade etmeliyiz ki, bu konuda hiçbir şahsi 
meseleyi mecbur edilmedikçe zikretmelk iste
miyorum. Yine beyan • etmeliyiz ki, biz iktidar
lar değiştikçe bâzı memuriyetti erde değiştirile
ceklerin sübjektif hakları koırunmak kaydliyle 
değişikliği de normal telâkki ederiz. Ancak, 
bütçemin tümü üzerindeki müzakerelerde de
ğerli arkadaşlarımızın ifade etıtikleri gi)hd, 
A. P. iktidarı bu müsamaha açısından mütalâa
sına imikân olmıyan tasarruflarda bulunduğu 
için bu noktaya değiniyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakan
lığını amaçlarına özellikle teknik personel 
ulaştıracaktır. Alelıtlak öyledir. Müesesselere 
hayatiyet veren personelidir. Müesseselerin ça
lışmalarına istikaımet veren personeldir. De
ğerli arkadaşlaırım, henüz memleketimizde ye
tişmiş teknik personelin yeterli sayıda olmadı
ğını ve bu sebeple bunları da iktisadi imkân
larımız gibi dikfcattM bir politika ile istihdam 
zorunda bulunduğumuzu uzun uzun açıklama
ya lüzum görmüyoruz. Kısaca beyan, etmeli
yiz ki, İmar ve İskân Bakanlığındaki teknik 
personelin atanmasında ve değiştirilmesinde 
çok titiz ve dikkatli davranmamız gerekir, 
Bugün İmar ve İskân Bakanlığı gerek merkez 
teşkilâtı ve gerekse denetimi altındaki kuru
luşlarda varlıkları çalışmaları ve eserleriyle 
memleketimizin övüneceği personel görev ba
şındadır. 

Bunlardan birinin haklı ve gerekli sayıl-
mıyacak bir tasarrufla hizmetten uzaklaştırıl
ması yerine, selefi değerinde bir kişi buluna 
muş olsa dabi müessese personelini elbeıtıte ki, 
huzursuz kılar. Mahdut sayıda da olsa İmar 
ve İskân Bakanlığında tenkide değer gördüğü
müz bu çeşitten tasarrufların tekerrür etme
mesini temenni ederiz. Bu konudaki mâfruzatı-
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•miza son verinken, bugün İmar ve İskân Ba
kanlığı bünyesinde mevcut güzide personelin 
»bilgi ve vicdanları ile başlbaşa bırakılarak, 
plân hedeflerine uygun çalışmalarında deva
mının sağlanmasının, başlıca dileğimiz olduğu-
nu önemle belirtirken bu konudaki çalışmala
rımızın tamamen iyi duygularla yapıldığını 
ve tenMdlerimizin bu amaçla yapıldığını çok 
değerli olan zamanın israfına yol açacak bir 
polemiği arzulamadığımızı ifade etmekte fay
da görünüz. 

Aziz arkadaşlarım, ne gruplar olarak ve ne 
de münferiden gider artırıcı tekliflerde bulu-
namıyacağımız için bütün temennilerimiz as
lında gelecek yıllara ve uygulamaya ilişkin
dir. 

Bakanlığın merkez teşkilâtının elverizsiz 
ve kiralık binalarda çalışmalarının ahenkli ve 
verimli çalışma esasını bozduğunu açıklama
dan vabeste görürüz. Hele yıllık kira olarak 
2 milyona yakın bir paranın ödenmesine rağ
men hâlâ hizmet icaplarına uygun bir bina in
şa edilmesinin ele alınmamış olmasını üzüntü 
ile kayda değer bulduğumuzu arz eder ve 
gelecek yıl bütçe müzakerelerinde tekrar bu 
konuyu böylece zikretmemeyi temenniye de
ğer buluruz. 

Değerli arkadaşlarım. Hukuk Devleti fikri 
bir hiyerarşi içinde kanun, tüzük ve yönetme
liklerin titizlikle uygulanmasını zaruri kılar. 
Mevzuat dediğimiz, bu hukuk kurallarının iyi 
şekilde uygulanması da metin olarak sıhhatli 
'bir şekilde ve toplu bir halde ve göz Önünde 
bulundurulmakla mümkündür. Onun için, Ba
kanlığın gittikçe artan mevzuatını da bir ara
da derlenmiş bir halde görmek temennilerimiz 
arasında yer almaktadır. 

Bu konuya ilişkin bulunıması itibariyle, 
esasları Koalisyon hükümetleri zamanında ha
zırlanıp, sonradan Büyük Meclise sevk edilen 
kanun tasarılarının, özellikle konut, arsa ofisi 
ve 7269 sayılı ve kısaca Afetler Kanunu anı
lan kanunun tadilini derpiş eden tasarı ile 
İmar Kanununa isabetli değişiklikler getiren 
zarurtini uzun uzun izaha lüzum olmadığı ka
nısındayız. Ancak, önemle belintmek isteriz ki, 
konut ve arsa ofisi tasarılarının daha fazla ge
cikmemesi lâzımdır. Zira yalnız Gecekondu 

Kanununun tatbikatı, aşağıda da değineceği
miz veçhile memleketin genel olarak konut 
problemini çözülmesi güç hale getirecektir. 
Saydığımız kcnun tasarılarının biran evvel 
ele alınması lüzumunu bu itibarladır ki, tek
rar tekrar ifade ediyoruz. 

Çok değerli arkadaşlarım, 

Bu konuşmamızda teferurata girmeden: 
üzerinde önemle durmak istediğimiz konular
dan bir diğeri de; genel olarak bir ifade ile 
memleketin konut durumudur. 

Gerek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın
da ve gerekse yıllık icra programlarında ve 
bütün bunlara kaynak, dayanak olan Dev
let Plânlama Teşkilâtı ve İmar ve İskân Ba-
kanlığının pek ciddî incelemeler eseri olan de
ğerli yayınlarında memleketimizin konut du
rumu etraflıca belirtilmiş ve bu çıok önemli 
memleket meselelerinin çözüm yolları gösteril-
'mdştir. Biz bu sebeple memleketin konut duru
mu ve bununla ilgili olarak nüfus aırftışını, 
hızlı şehirleşme meselelerini dile getirmiyoruz. 
Bütün bunlar bilindiği halde evvelâ Yüksek 
Plânlama Kurulunda ve sonra da Bakanlar* 
Kurulumda arz ettiğimiz önemli dâvanın hal
li için bütçeye gerekli ödeneğin konulmaması-
nı esefle kayda değer buluyoruz. Gerçekten 
Mesken Genel Müdürlüğünce konut dâvasının! 
önemli bir yönünü teşkil eden gecekondu prob
leminin çözülmesi için hazırlanan dört yıllık 
programın tatbikini mümkün kılmak ve bu 
cümleden olarak 775 sayılı Gecekondu Kanu
nunun İmar ve İskân Bakanlığına yüklediği 
görevleri yerine getirmek hususunda yapılan 
343 milyon 594 bin liralık teklif bâzı düşün
celerle reddedilmiş ve bu isteğe karşılık, iste
ğin onda birini de ifade etmiyen 28 milyon
luk bir ödenek verilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerime başlarken arz etmiştim. Gerçekten 

az gelişmiş ülkelerden olan yurdumuzda çözümle
necek sorunlar sayısız denecek derecede olmasına 
karşılık, imkânlarımız sınırlıdır. Bu doğrudur, 
ama,, tekrar ifade etmek isteriz ki, konut mesele
mize Hükümetin öncelik tanıması, Anayasa em
rinin gereği olarak mütalâa edilmek icabeder. Fil
hakika Anayasamızın 41 nci maddesinde (yatı
rımların toplum yararının gerektirdiği öncelik-
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lere yöneltilmesi) lüzumu belirtildikten sonra 
49 ncu maddenin son fıkrasında (Devlet yoksul 
veya dar gelirli ailelerin sağlık şartlarına uygun 
konut ihtiyaçlarını karşılayıcı tedbirleri alır.) bu
yurucu hükümleri sevk olunmuştur. Bu alana 
verilecek ödeneği kaynakların kötü kullanılışı tar-

' zmda mütalâa hatalı olmak icabeder. Bugün, ge
cekondularda ve asgari sağlık şartlarını haiz ol-
mıyan meskenlerde oturanların çoğunluğunu iş
çiler teşkil etmektedir. Bunların mesken yönün
den huzura kavuşturulmaları, çalışma verimleri
ni elbette M, artırır. Daima kalkınma edebiyatı 
yaparız. Bunu özetliyerek anlatmak gerekirse, kı
saca vatandaşlarımızı daha iyi yaşatmak istiyoruz 
demek, maksadı daha kısa ve veciz ifade eder. 
Nasıl daha iyi yaşatırız? Hiç şüphe yok ki, insan
ca yaşamanın baş şartı olan, meskenle, sağlık ve 
medeni şartları bulunan meskenle daha iyi yaşa
manın imkânları doğar. Şimdi aziz arkadaşlarım, 

dâva ve önemi malûm, çözüm çareleri biliniyor fa
kat hatalı davranışlarla bu bilinenler lâyikiyle uy
gulanamıyor. İşte bizi bu tarz konuşmaya sevk 
eden başlıca âmil budur. 

Bu noktada bir istirdat yapmak zorundayım. 
Şimdi bana, konut meselesinin, gecekondu mese
lesinin halli için yalnız 28 milyon değil, daha baş
ka kaynaklarımız var, denecek. Doğru. Bu kay
naklar nelerdir? Yeni Gecekondu Kanunumuzla 
belediyelere, Bakanlık emrine tahsis edilen fon
lar... Arkadaşlarım, bunların filhal ne mertebede 
olduğunu, kesinlikle ifade, geçenlerde de Sayın 
Bakana şifahen ifade ettim, münakaşalı haldedir. 
Değerli arkadaşlarım, Gecekondu Kanunu yü
rürlüğe girdi. Bakanlığın ilgili Genel Müdür
lüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, kanunun âmir 
hükümlerine uygun olarak ilerisi için çok umut 
verici çalışmalara da başlamıştır. Kanunun 16 

ve 17 nci maddeleri gereğince gecekondu tesbit 
işlemlerinin hemen hemen bitirilmesi, 36 ncı 
maddenin emrettiği Yönetmeliğin yürürlüğe ko
nulması ve uygulama programının hazırlanmış 
olması bu cümledendir. Ancak, her hal ve kârda 
400 bin rakamının üstünde bulunacak olan ge
cekonduların ıslah ve tasfiyesi ve önleme tedbir
lerinin ittihazı, mevcut kaynaklarla ve bu bütçe 
ile düşünülen zamanda mümkün olamıyacaktır. 
Bu konuda bâzı endişe ve temennilerimizi de açık
lamaktan kendimizi alamıyoruz. Bu endişelerimiz 
şunlardır : 

1. Asıl gecekondu dâvasını doğuran neden
ler henüz hal yolunda değildir. Bugün yeniden 
gecekondu yapılması mümkün değildir. 775 sayı
lı Kanun bunu kesinlikle men etmiştir. Değerli 
arkadaşlarım, bir ara yine böyle önleyici kanuni 
tedbirler alındığını hatırlayacaksınız. Netice ne 
oldu? Yine gecekondular yapıldı. Hele bir seçim 
atmosferine girelim... Eski hukukumuzda, Mecel
lede bir kural vardır: Zaruretler memnu olan şey
leri mubah kılar. Biz, gecekonduyu doğuran ne
denleri ortadan kaldırmadığımız müddetçe, arz 
ettiğim kural hükmünü yerine getirecektir. Biz, 
bunun sonucunda kifayet etmiyen belediye zabı
ta kuvvetleri yanında mehmetçiğin de musta
rip ve muhtaç vatandaşın karşısına çıkacağından, 
kısaca Devlet ile vatandaşın karşı karşıya gelece
ğinden ciddî şekilde endişe duyuyoruz. 

2. Yukarıda işaret ettik. Konut ve Arsa Ka
nunu tasarıları gecikirse, münhasıran Gecekon
du Kanununun uygulanması çok çetin meseleler 
de doğuracaktır. Şehirlerimizde arsa konusu bir 
mesele olacaktır. Islah edilecek gecekondular yok
sul ve dar gelirli kısaca muhtaç vatandaşlar için 
bir cazibe merkezi haline gelecektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada yine tartışma 
konusu olmaması gereken bir noktayı belirtece
ğim. Gerçekler hepimizce malûm. Bugün 38 bin 
küsur Türk köyünde orta halli geçinen Türk köy
lülerimin evleri dahi sefalet yuvası dediğimiz ge
cekonduların durumundan daha fecidir. Onun 
için arkadaşlarım, bütün bunları bir tedbirler 
manzumesi olarak birden yürütmekte kesin za
ruret vardır. Ne yapmalı? Çare nedir? Sevgili 
arkadaşlarım, biz parti olarak seçim beyanname
mizde ve 27 Mayıstan sonra kurduğumuz' Koalis
yon Hükümetleri programlarında bunların çö
züm yollarını göstermiştik. Ye tatbikata da geç
tik. Birincisi; toplum kalkınması, hepimizin öz
lemini çektiğimiz toplum kalkınması. İki Köyiş-

leri Bakanlığı kuruldu. Daha o zaman gecekon
du konut kanun tasarısı ile Arsa^Ofisi kanun ta
sarısı hazırlandı. Lüks konut inşaatını önleyici 
tedbirler alındı. Mevcut imkânların iyi kullanıl
ması ve bu meyanda mevcut imkânlarla daha çok 
konut yapılabilmesi için birçok Batı ülkelerine na
zaran biraz daha da geniş tutulan sosyal konut 
alanları tesbit olundu. Bugün bunların uygula
malarındaki yavaşlamayı ve hele sosyal konut 
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için tesbit edilen alanın 100 metre kareye çıkarıl- I 
masını anlamak bizim icdn mümkün, görülmemek- I 
tedir. I 

Değerli arkadaşlarım, bir noktayı da belirt
mek yerinde olur. Adalet Partisi iktidarının 
Hükümet programında da yukarda arz ve izah 
ettiğim Anayasa bükümlerinin yerine getirilme
si gayretleri içinde bâzı esaslar konuldu, ama 
hepsi bunlar maalesef kâğıt üzerinde kaldı. 

Değerli arkadaşlarım, yine yukarda takdim 
konuşmamda arz ettiğim gibi, değinmeden geçe-
miyeeeğimiz hususlardan birisi de âfet işleri mev
zuudur. 

Arkadaşlarım, âfet işlerine Hükümetin layı- I 
ki veçhile önem vermediğini belirtmek, bu kür- I 
süde kaydetmek yerinde olur. Çok konuşulan I 
takdir ve tenkidlere konu olan 1966 yılı Doğu 
depreminden bahsetmek istemiyorum. Bütçe 
raportörlerinin hazırlayıp, sundukları rapor
larda 1967 yılında 26 100 âfet talebi devredil
miş olduğu belirtilmiş. Bütçe imkânı ve fon
da toplanacak para ile 1967 malî yılında ancak I 
5 000 talebin karşılanabileceği, 21 000 talebin 
de 1968 yılma intikal edeceği gerekçesiyle bu 
bölüme 15 000 000 liralık ilâve istenmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, grupumuzea bu büt- j 
çe «"öreri bendenize tevcih edildikten sonra ra
portörlerin bu raporunu okudum ve heyecanla 
Karma Komisyona gittim, takibe t ti m. MnaVsef 
tâbir yerinde ise. bu da hayatta mihrivefa oldu. 

1966 yılında âfet işleri için Bakanlığın elinde 
60 milyon liralık bir ödenek bulunduğu halde 
bu yıl bu miktarın 50 milyon civarında ola
cağını düşünmek bütçe müzakerelerinin bu 
safhasında galiba hepimizi «Aman hiç olmazsa 
bu yıl bir âfetle karşılaşmayalım» niyazına sevk 
edecektir. 

Değerli senatörler, imar ve İskân Bakanlığı 
Bütçesinin 'Karma Bütçe Komisyonundaki mü
zakerelerinde birçok tenkid ve takdir edici ko
nuşmalara konu olan İller Banlkasuvn durumu
na ve çalışmalarına değinmemek bizim için de 
mümkün olamamıştır. 

Cumhuriyetimizin eseri ve Batı memleketlerin
de dahi örnek gösterilen bu müessesemiz bil
hassa 27 Mayıs 1960 tan sonra kuruluşu esprisi
ne uygun büyük hizmetler ifa etmiş, değerli 
eserler vermiştir. Bunu burada büyük bir j 

zevkle ifadeyi yerine getirilmesi icabeden bir 
görev sayıyoruz. Gerçekten kurulduğu günden 
bu yana 2 milyarı asan yatırınılariyle özel idare, 
belediyeler ve köylerimizin birçok hayırlı iş
lerini gören müessesenin 1961 yılından bu ya
na olan yatırımlarını iddiamızın doğruluğunu 
ispatlamak için burada kaydetmek isteriz. 1961 
yılında 161 milyon olan yatırını yıllar itibariy
le ve sırasiyle 171, 190, 191, 221 ve sayın bütçe 
raportörleriyle Muhterem Bakanın Bütçe Kar
ma Komisyonundaki beyanlarına nazaran da, 
1966 da, 30.12.1966 itibariyle, 266 milyon 500 bin 
liraya baliğ olmuştur ki, altı yıl içinde otuz 
vılda yapılandan fazla hizmet ifa edilmiş de
mektir. Ancak, Bankanın 1966 yılı is programı 
için 212 milyon 901 bin lira kabul edilmesi ve 
bilâhara revize programla bu miktarın yukar
da arz ettiğimiz 266 milyon 500 bin liraya yük
seltilmesi ve 1966 yılmm 9 aylık harcamaları 
toplamının 171 milyon olmasına, rağmen radyo
da ve Karma Bütçe Komisyonunda programın 
% 126 oranında gerçekleştirildiği iddiasını 
anlamak birçok yönden kabil olamamaktadır. 
Evvelâ 266 milyon 500 bin lira, karşılığında 9 
ayda 171 milyon lira harcama yapılmışken, 
vılm son aylarında ve her bakımdan işlerin da
ha ağır yürüdüğü bir mevsimde 95 milyon 
500 bin liralık yatırımın nasıl gerçekleştiril
miş olduğunu açıklamak zaruridir. Sonra yüz
de 126 program gerçekleştirilmesi kabul edilen 
ilk 212 milyon 901 bin liraya göre ise, bu 
takdirde oran ifadesi hatalıdır. Böyle değil de 
266 milyon 500 bin liraya göre beyan edilmiş ise 
bu takdirde yılık icra, programları ve Ba
kanlar Kurulu kararı karşımıza çıkar. 

Şimdi 14.12.1966 tarihli Resmî gazetede ya
yınlanan 6/7413 sayılı ve 1967 yılı programının 
uygulama esaslarına ait Bakanlar Kurulu Ka
rarının 6 neı maddesinin (b) bendinin 1, 2 ve 
3 ncü fıkralarındaki kayıtların aynen 1966 yılı 
programı için münteşir 6/5769 numaralı Kararda 
da mevcudolması itibariyle, yatırım miktarı
nın artırılmış olduğunun kabulü gerekir ki, 
bu halde bunun bilinmesi zaruri olduğu gibi, 
fiilî yatırımların daha fazla olduğunu söyle
mek icabeder. -Binaenaleyh bu açıklamada ya 
rakam veyahut beyan hatası vardır. Bu husus 
üzerinde duruşumuz; bu yıl bütçesiyle banka
nın iş programının 258 milyon 550 bin lira he-
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sabiyle düzenlenmiş olmasına rağmen yine 1967 
yılı için revize 304 milyon 560 bin liralık 
program teklifinin bütçe raporunun 40 ncı say
fasındaki dip nota nakleclilmesindendir. 

Değerli arkadaşlarım, biz. hiçbir teşekkülü
müzden mucize beklemiyoruz. Programların, 
özelikle plân hedeflerinin gerçekleştirilmesi bi
zim için takdire değer bir faaliyet olur. Bun
lardan başka 1965 yılının, programların gerçek
leştirildiği yıllara kıyas olarak ele alınması 
çok hatalıdır. 1965 yılının özelliği vardır. 1965 
yılında dünya parlâmento tarihinde emsali gö
rülmedik hâdiseler olmuştur memleketimizde. 
3 ncü Karma Hükümet tam bütçe müzakereleri 
sırasında düşürülmüş ve bir bütçenin çıkarılması 
Haziran ayma intikal etmiştir. Arkadaşlarım bu, 
önemli bir olaydır. Ve bu haliyle 1965 yılı 
faalivetlerinin bir kısmını 1966 yılma intikal et
tirmiştir. Şimdi bunda çok iyi niyetle bir ikaz 
vazifesini yaptığımıza kaaniiz. Ben 1907 - 1968 
faaliyetlerini mütalâa ederken, 1966 yılını na
zarı itibara alırsam, benim muhatabım bidave-
ten bu münakaşada israf edilmiş olur. Çünkü 
1966 yılının bu 1965 yılının özelliklerine ilâve
ten malî imkânların forse edildiği bir yol ol
duğunu da unutmamak icabeder. Biz bu nok
tada tamamen halisane, tamamen vatanperve-
rane bir noktai nazarımızı serd ettiğimiz ka
nısındayız. 

Bu konuda sözlerimize son vermeden evvel, yi
ne Bütçe Karma Komisyonunda tartışılan bir 
konuya, temas etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarımızdan birisi, Bütçe Kar
ma Komisyonunda banka personelinin 1 300 
olan mevcudunun, süratle 1 700 rakamına ulaş
tığını ifade ettiler. Sayın Bakan, bu rakam doğ
ru değildir, dedi. Eğer hafızam beni aldatmı
yorsa, ki, şimdiye kadar hafızamın bir ihanetine 
uğramadım, Saym Bakan, hayır 1 450 olan,-
mevcut 1 591 e çıktı buyurdular. Demek ki, ar
tış yüzde 10 dur. 

Sevgili arkadaşlarım, bu yıl İller Bankasında 
çalışan personele prim verildiğini de öğrendik. Bu 
yüzde 10 artışı 9 aylık bir devrede hizmet ica
bının zaruri kıldığı, iş hacminin artmasının 
zaruri kıldığı bir personel artışı olarak kabul ve 
mütalâasına biz imkân göremiyoruz. Konuşma
mın başında arz ettim, biz bütün imkânlarımızı 

büyük bir hasasiyetle ve büyük bir titizlikle kul
lanmak mecburiyetindeyiz. Plânın, programın 
maksadı, gayesi de budur. 

Pek muhterem senatörler, İller Bankamızın 
verimli hizmetlerine devamını mümkün kılmak 
için Hazine yardımlarının zamanında verilmesi 
ve Belediye Gelirleri Kanunu yerine konulacak 
tasarının biran önce kanuniyet iktisabetmesi te
mennilerimizden sonra Emlâk Bankamız hakkın
da da kısaca mâruzâtta bulunmama müsaadenizi 
rica edeceğim. 

Zor şartlara rağmen müspet işler göre Emlâk 
Kredi Bankamız dâva verimli çalışma imkânları
nı sağlamamız gerektiğini hemen arz etmek is
terim. Değerli arkadaşlarım, naçizane yetkim 
dışında belki konuşacağım ama, bir partinin 
sözcüsüyüm, partinin tüzüğü ile, programı ile, 
beyannamesi ile kayıtlıyım. Değerli arkadaşla
rım, bildiğim bir şey varsa, banka pahalı ve kı
sa vadeli para bulup, *bunu ucuz fiyat, ucuz 
faiz, uzun vâde ile verir. Bunun tevlidettiği 
usuler meydandadır. Bu itibarla yıllardır ki, 
bendenizin İmar ve İskân Bakanlığı zamanında 
geldiydi, Meclislerde falan ve bankanın sermaye
sinin 1 milyara, çıkarılmasını öngören tasarının 
kanunlaştığını memnunlukla kaydederken, Ha
zinenin yeterli takviyelerde bulunmasını ve hiç 
olmazsa Bütçe Karma Komisyonunda bahis konu
su edilen 80 milyon lirayı biran evvel verme
sini candan temenni ederim. Ben, 2 milyar kü
sur milyon lira açık bırakan Hazinenin bu yar
dımı zamanında yapamıyacağı endişesi ile bu 
temenniyi üzerine basa basa burada tekrar kay
dediyorum. 

Değerli arkadaşlarım. Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının İmar ve İskân Bakanlığı ile rabıta
sının kesilmesi yolunda bir gayret sarf edildiğini 
üzüntü ile haber aldım. Bu bankanın kuruluşu 
esprisine aykırıdır. Buna Saym Bakanın evvelâ 
Bakanlar Kurulunda, mâni olmasını bilhassa tav
siyeye şayan bulurum. 

Değerli arkadaşlarım, bu bankada daha başa
rılı bir yönetim için şimdiye kadar düzenlenmiyen 
bir yönetmeliğin hazırlanmasını da temenniye şa
yan bulurum. " 

Aziz arkadaşlarım, çok zamanınızı aldım, söz
lerime burada son veriyorum. 

Kısa da olsa beraber çalışma şerefine erdiğini, 
hepsini büyük ve üstün vatanperverane gayret ve 
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hizmet içinde bularak tanıdığım imar ve îskân 
Bakanlığı ve bankalar mensubu değerli arka
daşlarımın başarılarının devamını dilerim. Büt
çe aziz yurdumuza hayırlı olsun. Sizi grupum ve 
şahsım adına saygiyle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Suphi Karaman'dadır. 

MÎLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
KARAMAN (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, imar ve iskân Bakanlığı 1966 yılı 
Bütçesi üzerinde geçen yıl grupumuz adına ya
pılan konuşmada, yurdumuzda şehirleşme hare
ketlerine, köy ve şehirlerdeki konut problemine, 
özellikle gecekondu sorununa geniş ölçüde de
ğinmiş, plân ilkeleri ve bâzı istatistiki bilgiler 
açısından çözüm yolları üzerinde düşünceleri
mizi belirtmiştik. Bu defa, geniş açıklamalara 
girişmeden, gelecek günlerin en önemli sos
yal problemlerinin esası olmak niteliğini daima 
muhafaza edecek olan konut ve gecekondu soru
nunun çözümü yolundaki anadüşüneeler üzerinde 
duracağız. 

Hiç şüphe etmiyoruz ki, bir kalkınma hamlesi 
içerisinde bulunan yurdumuzun, gittikçe geli
şen sosyal bünyesinde, karşılaştığımız çeşitli so
runların birisi ve belki de en başta geleni ko
nut problemidir. Tarih boyunca insan yaşan
tısında bir konuta bağlı olma istek ve zorunluğu 
ferdin ve ailenin başlıca derdi olmuştur. Az 
gelişmiş toplumların durgun yaşantısında, ko
nut probleminin tamamiyle ferdin ve, özel te
şebbüsün uğraştığı bir konu olarak çözümlen
mesi, ihtiyacı karşılıyabilmektedir. Fakat ge
lişmiş ileri toplumlarda meselenin bu seviyede 
kalması, toplumun medeni gelişmesini engelle
mekte, çeşitli istismarlarla büyük halk kütle
lerinin ezilmesine, hukukî anlaşmazlıkların ço
ğalmasına sebebolarak sosyal huzursuzluğun 
kaynağını teşkil etmektedir. Mülkiyetin, ferdi 
hürriyetin ve özel teşebbüsün geniş ölçüdeki 
serbestîsine ve garanti edilmiş olmasına rağmen, 
kamu yararı, modern toplumlarda Devleti ko
nut konusunda başlıca sorumlu halde bulun
durmaktadır. Kamu düzeni ve kamu yararı ko
nut probleminin çözümünde, Devlete pek çok 
görevler yüklemektedir. Devlet bu görevi ya
pamadığı ölçüde sosyal bünyedeki huzursuzluk 
da artmaktadır. 

Konut problemi; köylerde konut ve şehirler

de konut olarak her iki yönde de ele alınması lü
zumlu bir husus olmakla beraber, memleketimiz
de durgun köy ekonomisi şartları yüzünden 
sosyal bünyeyi baskı altında tutan konut prob
lemi özellikle şehirlerde ağırlığını hissettir
mektedir. Köylerdeki durgun ekonomik hayat, 
ihtiyaçları ve sosyal yaşantıyı geleneklere bağlı 
tutarak toplumu zorlayıcı bir ortam yaratma
maktadır. Oysa, şehirlerde, gittikçe artan ih-
tiyaçlarlar sosyal yaşantının renk değiştiren ni
teliği, başta konut problemi olarak, toplum 
bünyesini gittikçe zorlıyan bir ortamı meydana 
getirmektedir. 

1950 yılından sonra Türkiye'de şehirleşme 
hareketinin hızlandığı herkesin bildiği bir hu
sustur. Bilimsel görüş, şehirleşmeyi ekonomik 
kalkınmanın en önemli göstergesi olarak kabul 
eder. Durgun toplumlarda şehirleşme hareketi 
görülmez. Kalkınmaya yönelen toplumlarda şe
hirleşme hareketi de hızlanır. Kalkınma, tanın 
dışı üretim ve faaliyetlerin, özellikle sanayileş
menin artması demek olduğundan, bunları ya
pacak şehirli nüfusun da artması gerekmekte
dir. İleri sanayi ülkelerinde . şehirli nüfus 
oranının yüksek oluşunun nedeni bundandır. 
Ancak, ekonomik kalkınma ile şehirleşme ara
sındaki bu ilişki plânlı ekonomilerde tam bir 
paralellik gösterir. Yani kalkınma plânlı bir 
tarzda yürütüldüğünde, kalkınma hızı ile şe
hirleşme hızı arasında bir denge sağlamak 
mümkün olur. Aksi halde, yani ekonomik 
kalkınma serbest piyasa mekanizmasına ve 
özel teşebüs kararlarına terkedildiğinde, bu 
dengeyi sağlamak, özellikle kalkınmanın baş
langıç döneminde, mümkün olamaz. Bu tak
dirde şehirleşme hızı, kalkınma hızından da
ha yüksek olur ve bu suretle şehirlere akın 
eden köylüler buralarda büyük sefalet ma
halleleri ve işsizler yığını teşkil ederler. 

1950 - 1962 yılları arasında Türkiye'
de şehirleşme hızı, sanayi ve hizmetler sek
töründeki gelişme hızından çok fazladır. 
1950 yılında şehirlerde oturan nüfus, ge
nel nüfusun % 25 i iken bu oran 1962 
yılında % 35,5 a yükselmiştir. Artış % 8,5 
tur. Buna karşılık 1950 de sanayi sektö
ründe çalışan nüfus, genel çalışan nüfusun 
% 8,3 ü olduğu halde 1962 de bu oran ancak 
% 9,8 e çıkarılmıştır. Nüfusun şehirleşmede-
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ki % 8,5 artış hızına karşılık, sanayi sektörün
deki artış hızı sadece % 1,5 tur. Aynı dönem 
içerisinde hizmetler sektöründe çalışan nüfus 
oranında % 8 ten % 12.4 e çıkarak % 4,4 lük 
bir artış göstermiştir. Böylelikle 1950 yılın
dan bu tarafa Türkiye'de şehirleşme hızının 
sanayileşme hızından çok fazla - olduğu, dolayı-
siyle dengesizliği ortadadır. 1950 den sonra 
yurdumuzda şehirleşme hareketinin baş nede
ninin endüstrileşme olmadığı meydandadır. Nü
fusun hızla artışı, ekilebilir toprakların son 
sınırına varması, tarımda makinalaşma, ve 
toprak dağılımındaki dengesizlik 1950 den 
sonraki şehirleşme hareketinin başlıca nedenle
rini teşkil etmiştir. Şehirleşmeye sebebolan iç 
göçlerin endüstriyel gelişmeden değil, tarım ve 
toprak sorunlarına dayalı bir olay olduğu bü
tün istatistikî bilgilerle ortadadır. 1960 nüfus 
sayımı sonuçlarına göre Rize ili kendisinde do
ğan nüfusun % 24,9 unu başka bölgelere göç
men göndermiş durumu ile başta gelmektedir. 
Trabzon ve Kastamonu bunu taMbetmektedir. 
Karadeniz bölgesinden büyük şehirlere yönelen 
bu nüfus akımının başlıca nedeni, artan nüfu
sun meydana getirdiği nüfus yoğunluğu ve 
toprağın yetersizliğidir. 

Hangi yönden bakılırsa bakılsın, yurdumuzda 
şehirli nüfusun hızla artışının temel nedeni 
toprağa bağlı sorunlardır. Bu arada tarımın 
makinalaşması üe, sanayiin gelişmesi arasında 
bir ahenk kurulamamış olmasını da belirtmek 
yerinde olur, Köylerde makina, işgücünün yeri
ni aldıkça, topraksız ve az topraklı köylüler 
artık buralarda tutunamayıp şehirlere göç et
mişlerdir. 

Türkiye'de şehirleşmenin, endüstrileşmeden 
daha büyük bir hızla gelişmekte olması mesele
nin en kritik noktasını teşkil etmektedir. Bu 
durumun sosyal bünyede meydana getireceği 
dengesizlik, hükümetlerin konut politikasına 
ne derecede bir önemle eğilmeleri gereğini or
taya çıkarmaktadır. Plânlı ekonomiye dayalı 
bir kalkınma düzeni içerisinde meydana gele
bilecek bir şehirleşme ancak yarınki uygarlık 
düzeyimizin temel potansiyeli olacaiktır. Bunun 
aksi, geleceğin ufuklarının daha karanlık bu
lutlarla örtülmesine, çocuklarımızın, gelecek 
kuşakların büyük huzursuzlukları içerisine gö
mülmesine sebebolacak ve sosyal huzursuzluk

ların temel kaynağını teşkil edecektir. Şehir
leşme hareketi artan nüfusa paralel olarak ve 
fakat ondan daha fazla bir hızla gelişecektir. 
B.u, hiçbir suretle önlenemiyecek bir olaydır. 
Bunun için Devlet ve hükümetler olarak bü
yük bir tasarruf gücüne «dayalı bir kalkınma 
hızını, şehirleşme hızına paralel bulundurmak 
şarttır. 

Yukarda kısaca değindiğimiz şehirleşme ha
reketi sonucunda Türkiye, son yıllarda ağır
lığını gittikçe artan bir gecekondu sorunu ile 
karşı karşıya gelmiştir. Gecekondular toplu
mumuzun sosyal hayatında, üzerinde önemle 
durulması gereken bir konu olmuştur. Bilindiği 
gibi gecekondu iterimi Türk toplum hayatında, 
İkinci Cihan Savaşı sonlarına doğru Ankara'da 
girmiştir. Daha önceleri, başka isimler altın
da şehir kenar semtlerindeki küçük yerleşme 
yerleri toplum yaşantısında pek etkin değildi. 
1944 ten sonra gecekondu gelişmesi başlangıç
ta yavaş olarak ağırlık kazandı. 1950 de üç 
büyük şehirdeki (İstanbul, Ankara, İzmir) 
vatandaşlarımızın 1/9 u kenar semtlerde, gece
kondularda oturuyordu. 1960 ta bu oran 1/3 
oldu. Bugün Ankara şehir nüfusunun % 59 u, 
İstanbul'un ve Adana'nın % 45 i ve İzmir'in 
% 33 ü gecekondularda yaşamaiktadır. Bu 
dört büyük şehrin, hepsi bir arada, % 50 den 
fazlası gecekondularda oturmaktadır. Nüfusu 
25 000 den fazla bütün şehirlerde yaşayan 
8 milyon vatandaşın 2 milyondan fazlası 500 000 
civarındaki gecekondularda yaşamaktadır. Şe
hirleşmenin bu temposu içerisinde 1975 te şe
hirlerde oturan nüfus sayısı 20 milyonu aşa
cak ve bunun yarısındaın fazlası gecekondu
larda barınacaktır. Üç büyük şehirde gecekon
dularda oturanlar, şehir tipi konutlarda otu
ranların üç katı olacaktır. 1980 lere doğru İs
tanbul ve İzmit arası gecekondularla kapana
caktır. 

Yıllardan beri toplumdaki gelişmenin plâna 
bağlanmayıp, başıboş bırakılmış olması, her 
şeyde olduğu gibi, özellikle gecekondu ve ko
nut meselesinde memleketimizi bir çıkmaza 
sokmuştur. Bu başıboşluğu, şüphesiz mutlu 
azınlığı teşkil eden bir çıkarcı grup teşvik et
miş, desteklemiş ve bundan büyük kazançlar 
sağlamıştır. Yeni endüstri bölgelerinde, şehir
lerde, özellikle büyük şehirlerde arazi ve arsa 
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fiyatlarında korkunç artışlar olmuş, arazi ve 
arsa sahibi küçük bir azınlık milyonlarca hal
kı istismar etmiş, milyonlar ve milyarlar vur
muştur. Şehirler 'civarındaki tarlalar ve arazi
ler parsellenmiş, yoksul ve orta gelirli ailele
rin dikkatleri buralara çekilmiş, böylelikle 
şehirler yayılmış, genişlemiş, yol, elektrik, 
su, havagazı, otobüs gibi belediye hizmetleri 
imkânsız hale girmiş ve şehirlerin modernleşme, 
medenileşme veçheleri za'fa uğramıştır. Bu 
arada gecekondu bölgelerinde gecekondu ağa
ları da türemiştir. Ankara'da Gülveren sem
tinde 1963 te 6 350 gecekaondu 550 kişinin 
elinde toplanmakta idi. 

Bütün bu durumları önlemek için belediye
lerce ve hükümetlerce, derde esaslı çare bul
ma yolunda hiçbir çaba gösterilmemiş, aksine 
olarak bu gidişi körükliyen çıkarcı grupların 
yarattığı selin önünde bir kuru yaprak misali 
akıntıya uyulmuştur. Bir ay önce Ankara Mi
marlar Odasının 12 nci Genel Kurul toplantı
sında okunan çalışma raporunda, «arsa ve 
arazi üzerinde büyük oyunlar döndüğü, 20 yıl 
içerisinde yurdumuzdaki arsa ve arazilerin 
kıymetinde 300 milyar liralık bir artış görüldü
ğü» ifade edilmektedir. Hiç şüphe yok ki, bir 
artık değer niteliğinde bile olmıyan, bu yük
sek suni değer, arazi ve arsa sahibi küçük 
bir azınlığın büyük halk kütlelerini istismarın
dan başka bir işe yaramamıştır. Böylelikle 
sırtından 300 milyar çıkarılan orta tabakala
rın, az gelirlilerin hayat standartlarının, refah 
seviyelerinin yükselmesi engellenmiş, az sayı
da milyonerlere mukabil büyük halk çoğunlu
ğu sefalete, yoksulluğa itilmiştir. İşin garip 
yönü de bu kabîl arsa spekülâsyonlarının gay-
rimeşru niteliği sebebiyle türedi milyonerler 
resmî bir mahiyet kazanamamış, vergilendi
rilmesi cihetine gidilememiştir. Arsa, arazi ve 
bina değerlerinin gerçek rayici yanında mali
yece vergilendirmeye esas tutulan diğer bir ra
yiç gizli ekonomik güçler tarafından bugün 
bile yürütülüp götürülmektedir. 

Arsa fiyatlarındaki bu korkunç spekülâs
yon şehirleri enine ve boyuna genişletmiş, mo
dern bir tarz ve görünüşte gelişmelerini önle
miştir. Batıda modern büyük şehir, genişli-
yen değil, yükselen şehirdir. Belediye hiz
metleri ancak bu sayede en yüksek seviyeye 

ulaştırılarak şehir halkına kolaylık sağlanır. 
Geçmiş yıllarda Ankara'nın göbeğinde, Ye
nişehir'de tek katlı villâlar muhafaza edilir
ken Gülveren tepelerinde 8 - 10 katlı apartman
ların yapılması bizdeki şehircilik ve belediye
cilik anlayışının tipik örneklerini vermiştir. 
Batıda 30 yıl evvel 600 000 nüfuslu şehirler, 
bugün ancak 650 000 olabilmişlerdir. Şehirle
rin hemen etrafında 5 - 10 Km. lik arsa şeridi 
kamulaştırılıp, hattâ ormanlık hale getirile
rek şehirlerin genişletilmesi önlenmiştir. En 
liberal memleketlerde yapıları bu kamulaştır
maya komünistlik demek kimsenin ,aklmdan 
geçmemiştir. Paris şehri 12 Km. boy ve 9 Km. 
eninde bir sahada 4,5 milyon nüfuslu iken, An
kara'da bir milyon nüfusun Etimesgut'tan Ka-
yaş'a ve Keçiören'den Dikmen'e kadar 25 X 15 
Km. lik bir sahaya yayılmış olmasının şehirci
lik ve belediye hizmetleri bakımından yapaca
ğı olumsuz etkiyi düşünmek lâzımdır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında gecekondular 
için bâzı tertip ve tedbirler öngörülmüştür. Fa
kat kanaatimizce, esasta noksan görüş bulun
duğu için, bu tedbirler yeterli değildir. Bu 
noksan görüşü, başlıca, gecekondu sorununun 
yurt gerçekleri açısından geleceği ve yapacağı 
etkiler konusunda taşıdığı ihata noksanında 
bulmaktayız. Birinci Beş Yıllık Plânın hazır
lık günleri olan 1961 - 1962 yılları bu bakımdan 
geniş ve etraflı düşünmek için yeteri derece
de kamu oyu temayülü vermemekte idi. Kim
se gecekondu sorununun gelecekte yaratacağı 
sosyal ağırlığın farkında değildi. Bu bakım
dan plânda ortaya konulan tedbirler çok yönlü 
ve yeterli değildir. Örnek olarak, Beş Yıllık 
Kalkınma Plânı kitabının 429 nen sayfasında 
konut bölümünün 5 nci maddesindeki : «Gece
konduları, içinde oturanlara konut bulmadan 
yıkmamak, her şeyden önce bu gecekondula
rın arsa mülkiyeti problemini çözmek» gibi ifa
delerde öngörülen tedbirler gecekondu prob
lemine hal yolumda bir çare olmak şöyle dur
sun, meseleye daha karışık bir manzara ver
mek istidadını kaz anıdır mıştır. Geçen yıl ka
bul edilen 775 sayılı Gecekondu Kanununda 
«Şehir plânlarına uygun olarak kalmasında sa
kınca görülmiyen gecekondulara bedeli karşılı
ğında tapu verilecektir.» kaydı plânda mevcut 
bu yanlış görüşün bir sonucu oldu. 
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Belediye imar plânlarının ve şehir plânları
nın uygulanmasındaki zorluklar, öncelikle, 
istimlâklerin gerektirdiği malî güçlüklerden 
ileri gelmektedir. Bu hal, şehirlerimizin sos
yal ve medeni ihtiyaçlarının düzenlenmesine 
ve modern bir görünüş kazanmalarına engel 
olmaktadır. Belediye ve şehir hizmetlerinde 
uzağı gören bir yönetim, spekülatif bir tarzda 
gittikçe artan arsa ve istimlâk fiyatlarının yıl
larca sonra kendisini zorluklar karşısında bı
rakmasına fırsat vermez. Bugün şehrin kena
rında gecekondu bölgesi olan bir saha, 25 - 30 
yıl sonra şehrin ekonomik, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerinin kayacağı bir yer olabilir. Bu 
sebeple imkân varken bu gibi yerleri şimdiden 
kamulaştırma yönüne gitmeyip tapu vermek, 
yarın büyük müşküllerle karşılaşmanın sebe
bi olacaktır. Kamulaştırılacak sahalardaki ge
cekondu sahipleri ile 20 - 30 yıllık sürelerle 
yapılacak irtifak hakkı anlaşmaları meselenin 
en güzel çözüm yollarından biri olacaktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânında gecekondu 
sorununu çgzümleme yolunda başlıca iki ted
birden bahsedilmektedir. Birincisi, yapılmış 
olanların ıslahı ve iyileştirilmesi, diğeri de ye
niden gecekondu yapımını önlemek amaciyle 
sosyal konutlar yapılmasıdır. Bu uygulama
lar için 1963 yılından bugüne kadar dört yıl
lık bütçelerde almam ödeneklerin toplamı 
105 166 000 liradır. Bunun 15 750 000 lirası 
1963 yılında, 35 milyon lirası 1964 te, 
26 395 000 lirası 1965 yılında ve 28 021 000 
lirası da, 1966 yılı bütçesi ile alınmıştır. Bu 
ödenekler Bütçe Kanunu uyarınca, sarf ve 
tahsis şekli İmar ve İskân Bakanlığınca tâyin 
edilmek üzere, her yıl Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasına yatırılmış' ve fakat bütçelerde yapı
lan tasarruflar sonucu bunun ancak 85 milyon 
lirası bu uygulama için harcanmıştır. Aynı 
yıllar için Beş Yıllık Plânın gecekondu uygu
lamalarına ısarfinı öngördüğü yatırım tutarı, 
400 milyon lirayı aşkındır. Buna göre yapı
lan harcama, plân hedeflerinin ancak % 20 si 
civarındadır. Plânlı dönemin başından beri 
devam eden bu tutum bizleri gecekonduların 
geleceği konusunda düşündürmektedir. 

Sayın senatörler, gecekondu sorunu, Türk 
toplum hayatî içerisinde o derece bir önem ta
şımaktadır ki, konuya daha değinirken hemen 

«gelecek ne olacaktır?» sorusu hatıra gelmekte
dir. Devlet hayatında bugün için en büyük 
sorumluluklardan biri gecekondu problemini 
bir çözüm yoluna sokabilmektir. Kısa vadeli 
çareler meseleye hiçbir surette çözüm sağlı-
yamıyacaktır. Çocuklarımızın ve gelecek ku
şakların içerisinde yaışıyacakları iyi şartların 
bugünden hazırlanması, iktidarlardan memle
ketçi görüş ve davranışlar beklemektedir. 1975 -
1980 yıllarına kadar, gecekondu bölgelerindeki 
halkın çocukları ela okuyacak, çeşitli yüksek 
öğrenim dallarını bitireceklerdir. Gecekondula
rın bugün köy geleneklerine bağlı yaşayış ve 
düşünce tarzlarında bulunan emniyet, o zaman 
kayholahilecektir. O zaman buralarda yaşıyan 
vatandaşların «niçin?» dememeleri için bizlerin, 
yöneticilerin hugünden «yarın ne olacaktrı?» so
rusunu sorması ve çözm yolu araması dah.a 
yerindedir. «Gerçek ne olacaktır1?» sorusu
nun sosyal muhtevası bizi şimdiden bâzı nok
talarda birleştirecek ve çıkış yolları bulmamı
zı kolaylaştıracaktır. Grup olarak temennimiz, 
bu çıkış yollarının biran önce bulunması ve 
toplumun sosyal çalkantılara düşmesine enıgel 
olunmasıhr. 

İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe raporun
dan 4 yıllık bir program hazırlandığı ve bu 
program uyarınca gecekondu ıslah bölgelerin
de 251 072 gecekondunun elektriğe, 261 074 
gecekondunun suya, 22 267 gecekondunun ka
nalizasyona kavuşturulacağı, 1 484 Km. yol ya
pılacağı,- 157 000 gecekondunun ıslah edilece
ği ve gecekondu yapımının önlenmesi amacı 
ile 109 925 000 lira sarfı ile gecekondu böl
geleri ioirı arsa satmalmacağı, 74 198 ünite ko
nutun yeııideıı yapılacağını me'nınuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörler, biraz da genci olarak ko
nut sorununa değinmek istiyoruz. Konut soru
nunun hal yoluna girmesinde, Devletin yapa
cağı himaye, teşvik ve plancılığın büyük öne
mine mutlak olarak inanıyoruz. Toplumun mo
dern yaşantısının ortaya koyacağı kamu düze
mi ye kamu yararı Devlete, konut konusunda 
önemli görevler yük!örnektedir. Esasen Anaya
samızın 49 ncu maddesi ikinci fıkrasında «Dev
let, yoksul veya dar gelirli ailelerin sağlık şart
larına uygun konut ihtiyaçlarını karşılayıcı 
tedbirleri alır» denmektedir. 
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Plânda konut ihtiyacının yıldan yıla ar
tacağı ifade edilerek şehirlerde 1967 yılı için 
170 000, 1975 yılı için -226 000 olacağı belirtil-
•miştir. Köylerde ise bu sayı 1967 yılı içinde 
113 000 ve 1975 yılı içün 129 000 olarak tah-
ımmlenmiştir. Önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin 

konut ihtiyacı ortalama olarak: 280 000 ile 
350 000 arasında değişecektir. 

1962 - 1965 yıllarında, dört yıllık bir dö
nemde yapılan konut sayısı ve açık kalan ihti
yaç şöyledir. 

Yılı 

1962 
,1963 
1964 
1965 

Şehlir konutları 
İhtiyaç 

102 000 
106 000 
111 000 
116 000 

Yapılan 

59 000 
57 000 
<60 000 
61 000 

Açık 

43 000 
49 000 
51 000 
55 000 

İhtiyaç 

!94 000 
i96 000 
97 500 
99 000 

Köy komutları 
Yapılan 

60 000 
60 000 
61 500 
63 000 

Açık 

34 000 
86 000 
36 000 
36 000 

435 000 237 000 198 000 386 500 244 500 142 000 

Yani böylelikle şehirlerde ve köylerde 4 yıl
lık ihtiyaçtan 330 000 konut açık kalmış ya
pılamamıştır. 

Konut yapımında, burada ortaya konan 
açıklar gelecek yıllarda üst üste binerek altın
dan kalkılması imkânsız durumlar meydana ge
tirecektir. Bu sebeple Devlet olarak ve hükü
metler olarak, mevcut tüm yatırım hacmi içeri
sinde konut yatırımlarına ayrılan sınırı zorla
madan, eldeki imkânlar daha çok konut yapımı
nı sağlıyacak ciddî bir politikanın tezelden tes-
bi't ve uygulamasına şiddetle zaruret vardır. 
Hükümet programına vade dilen hususların üze
rine biran önce eğilmek ve gelecek yıl bütçe
lerinden itibaren olumlu bir yönden gayretlere 
girişilmek lâzımdır. 

Bu meyaııda: 
a) Konut kredisi veren bütün kurumlar tek 

tip statüye bağlanmalı ve tutumlarındaki ay
rılıklar giderilmelidir. 

b) Ucuz konut yapacak şirket ve koopera
tifler desteklenmelidir. Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası yeni malî imkânlara kavuşturulmalı 
ve bu sağlanıncaya kadar bankanın bugünkü 
imkânları içerisinde kooperatif ortaklarının 
ferdî sözleşmelerine öncelik verilmelidir. 

c) Toplu konut yapımının sağladığı büyük 
tas"arruf imkânları dikkate alınarak, bu yönde 
mevzuat düzenlemesi yapılmalıdır. 

d) Tasarruf sandıkları yolu ile yapı tasar
rufunun gelişmesi imkânları aranmalıdır. 

e) Sahiller başta olmak üzere, kamu arsa
larının satılmamasına dikkat edilmeli, burala
rın turistik amaçlarla kullanılması için uzun 
vadeli kiralanmalarına öncelik verilmelidir. 

f) «Kendi evini yapana, yardım» uygula
ması daha verimli bir hale getirilmelidir. 

g) Kamu kurumlarınca inşa ettirilecek bü
tün lojmanların halk konutu standartlarına 
uygunluğu sağlanmalıdır. 

h) Konut yapımı ve standardizasyonu üze
rindeki araştırma faaliyetlerine devam edebil
melidir. 

j) Halk konutları ve şehirleşmenin en 
önemli problemi sayılan arsa konusunu düzenle
mek üzere «Arsa Ofisi Kanununun» biran önce 
çıkarılması sağlanmalıdır. 

Yurdumuzda konut probleminin hal yoluna 
Sokulmasını Devletin ve hükümetlerin başgö-
revlerinden biri saymaktayız. Halen özel sekrö-
rün hâkim bulunduğu konut piyasası, yoksul 
ve dar gelirli ailelerin ödeme gücüne uygun ve 
ihtiyaçları karşılamaya yeterli değildir. Anaya
sanın 49 ııcu Maddesi uyarınca ve Hükümet 
programında da yeraldığı gibi, konut proble
minin bir Devlet görevi olarak biran önce ele 
alınmasını temenni ederiz. 

Sayın senatörler, bu yıl içerisinde Varto ve 
havalisinde meydana gelen deprem felâketin
de Hükümetçe alman tedbir ve tertipler hak
kında mahallinde grupumuz adına yapılan 
inceleme sonucu kanaatlerimizi Yüce Senatonun 
22 Kasım 1966 günkü oturumunda geniş ola-
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raik açıklamış bulunduğumuzdan ayrıca bir ko
nuya değinmiyoruz. 

Sözlerime son verirken, İmar ve İskân Ba
kanlığını ilgilendiren konuların içinde, gelece
ğin Türkiyesinde mamur bir vatan, sıcak yu
valar ve bu yuvalarda şen, mesut ve müreffeh 
aileler, hür insanlar özlemimizi dile getirir, he
pinizi grupumuz adına hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. G-rupu adına 
Sayın İsa Bingöl'ündür. 

Buyurunuz Sayın İsa Bingöl. 

A. P. GRUPU ADINA İSA BİNGÖL (Muş) 
— Sayın Başkan Yüce Milletin muhterem mü
messilleri, değerli bakanlar, hizmetinden ol
maktan gurur duyduğumuz aziz milletimizin 
kalkınma çabası ve medeni olma azmini her 
yönü ile dile getiren; bulunan ve umulan im
kânlar içinde tahakkuku plânlıyan, bu suretle 
de tatbikatçılarına ışık tutacak olan bütçelerin 
Yüce Milletime hayırlı ve uğurlu olmasını ulu 
ıtanndan dileyerek kıymetli huzurunuzu engin 
hürmetlerimle selâmlarım. 

Bendeniz bu maksatla Adalet Partisi grupu 
adına İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesinin tü
mü hakkındaki görüş kanaat ve temennilerimi
zi arza çalışacağım. Mütaakıben de kıymetli ar
kadaşım Doktor Faruk Kınaytürk merci bakı
mından Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bu
lunan Toprak - İsikân Genel Müdürlüğü üze
rinde duracaklar. 

Bu arada istitraden arza müsaadenizi rica 
edeceğim bir zaruretten dolayı özür dilerim. 

Sayın C. H. P. sözcüsü tenkid ettikleri büt
çenin Bakanlığını üç ay tedvir etmiş oldukları
nı beyan ettiler ve istifade ettiğimiz kıymetli 
mütalâalarda bulundular. Bendenizin ihtisasım 
harici olan bu konudaki beyanlarımda ilmî ha
talar olursa müsamahanıza sığınırım. 

Muhterem senatörler, yarının müreffeh ve 
mamur Türkiyesi parolamızın refah bölümünü 
icracı Hükümet kuruluşunun diğer Bakanlık 
bütçelerinde görüşülürken, mamur Türkiyeyi 
tahaikkuk ettirecek Bakanlıklardan İmar ve 
İskân Bakanlığının payına büyük külfetler, 
hizmetler, gayretler düştüğünde mutabık bu
lunduğumuz kanaatti içinde mütalâalarımızı arz 
çalışacağız. 

Daha vazıh arz edebilmek için 1958 yılın
da kurularak hizmete girmiş bulunan bu Ba

kanlıktan ne ummuşur, ne bulduk ve ne yap
tık? Neler bekliyoruz1? Sorularına ayrı ayrı 
cevaplar sıralamak suretiyle sizleri fikirleri
mize iştirake, bu yolla da aziz ve Yüce Mil
letimize intikal ettirmeye gayret edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Skolastik çağın eli
mizden aldığı; tarihin küllenmiş külleri arasın
dan, çeşitli fırsatlarla günümüzün turistik ha
zineleri olarak meydana çıkarılan ve eski dün
yanın hayranlık içinde taklide gönül verdiği 
ilk çağların mamur Türk beldelerini; batının 
hâlâ örneklediği, Türk İslâm Mamurelerini tat
lı bir özelliğin içinde hatırlryarak; son asırda 
kaybettiklerimizi unutmuyarak; mütemadiyen 
tasallut eden düşmanların yakıp yıkmaları do-
layısiyle yeniden kurmaya çalıştıklarımızı da 
kıymetlendirerek, tahakkukuna gayret ettiği
miz «Mamur Türkiye» hayalimize şekil verme
ye çalışacağız. 

Detaya inmeden sade bir deyimle; bir çiz
gi çizerek yurdun köyü, kenti, kasabası, şehri 
ile tümyüzünün bu limitin üstünde çağdaş me
denî imkânlara sahibolmasmı istemekteyiz. Ta
biat hazineleri park ve bahçeleri bezediği, toz-
suz, tıkanmadan akışı sağlıyan yolların birbiri
ne bağladığı; ulaşım ve haberleşme imkânları 
sağlanmış, öğretim ve sağlık tesisleri, alım ve 
satım müesseseleri kurulmuş; her biri bir aile
nin müstalkillen barınabileceği; temiz havalı, 
rutubetten âri, güneş görür, rahat ısınır, kolay 
temizlenir, en azından mutfak, banyo ve helası 
ile, bir yaşama bölümü ve yeteri yatak oda
sı bulunan; elektriğe, suya sahip konutların 
bulunduğu; bir yaşama muhitini, ulaşmak iste
diğimiz gaye çizgisi olarak düşünmekteyiz. Bu 
gayeye; Batının tecrübelerinden ve buluşların
dan faydalanarak, tedahüllerden kaçarak, ya-
şıyan haklara hürmet ederek, ilmin kesin görü
şünü hâkim kılarak; en kısa zamanda ulaşabil
mek arzusu ve kararındayız. Bu görüş içinde 
fert ve Devletin yapabilecekleri kararlaştırıla
rak dinamik bir periyatta çeşitli bakanlıklar uh
desinde tedvirine gayret edilen hizmetler 7116 
sayılı Kanunla kurulan İmar ve İskân Bakanlığı 
bünyesinde toplanmış, bu maksatlarla kurula
rak hizmet görmekte olan ve hükmî şahsiyeti 
haiz bulunan İller Bankası ve Emlâk Kredi Ban
kası da aynı arzu ile bu Bakanlığa bağlanmış 
idi. 
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Değerli senatörler, asırlarca sınırlarda müca
delelerimiz, dâhilde de Şark fikriyatında ısrarı
mız ve nihayet son asır başında da çep çevre is
tilâlarla yıkılıp harabolan yurdumuzu yeniden 
yapma mecburiyeti, gelişen Batının tecrübe ve 
tekniğinden faydalanmak arzusu Cumhuriyetin 
ilk günlerinden beri bizi plânlı bir çalışmaya 
sevk etmiştir. 

Ancak; halen hizmet deruhte eden Plânlama 
ve İmar Genel Müdürlüğü de dâhil, vazifeliler 
çok yakın maziye kadar indî ve sübjektif görüş. 
ve kanaatkara göre düzenlenen plânlarla rutin 
bir hizmet anlayışı içinde çalışılmış; tanzim 
olunan plânların tatbikatçısı belediyeler tara
fından da normal bir tatbikat ve kontrol imkâ
nı bulunamamış; bölge plânlamalarına da ilti
fat edilmemiştir. Fakat, Bakanlığın son yıl ça
lışmalarında müşahede olunan dinamik gayret
leri müspet sonuçlarını vermeye başlamış ilmî 
bir etüdün muhassalası olan bölge plânlamaları 
ciddiyetle ele alınarak getireceği kıymetlere gö
re plânlar realize edilmiştir. Elde' olunan neti
celerin özel teşebbüse; daha vazıh ifadesiyle. 
ilgili her vatandaşa kolaylıkla intikalini temin 
için kurulan. «Halkla Münasebetler Müdürlüğüm 
çalışmaları memnuniyetimize vesile olmuştur. 

Belediyelerin kontrol ve murakabe imkânla
rını sağlıyan 710 sayılı Kanunun meriyete girişi 
neticesinde 1966 da 28 ilde İl İmar Müdürlüğü
nün kurulması, 1967 için de 14 ilde kurulması
nın planlanması; ilmin teminata bağlanması gö
rüşüyle de müspet karşılanmıştır. Bu müdür
lüklerin çalışmalarını nizamlıyan tüzüklerin ve 
büyük şehirlerden başlanmak suretiyle belediye
lerin imar yönetmeliklerinin hazırlattırılıp ilân 
ettirilmesi de bilhassa bir emniyet havası yarat
mış böylece de hizmetlerin halkın ayağına götü
rülmesi prensibini de tahakkuk ettirmişlerdir. 

İller Bankasınca köy payı olarak dağıtılan 
hisselerin sarfiyatının dikkatle takip ve mura
kabe edilerek ciddî plânlara bağlanması; bil
yonu ile Gecekondu Kanunu tatbikatı, diğer yö
nü ile de şehir plânlama ve şehircilik çalışma
larını temin edecek olan Harita ve Tapu ve Ka
dastro Genel müdürlükleriyle işbirliği yapıla
rak hava fotoğraflarının alınmış olması; yurt 
sathında çeşitli tarihî tesis ve külliyelerin imarı 
konusunda mahallî idarelere yardımda bulu

nulması; gibi hayli ciddî bir müfredat 
arz eden gayretli çalışmalarda zamanın, liyakat-
la değerlendirildiği samimî takdirlerimizi arza 
vesile olmuştur. 

Bu görüş içinde de 1967 bütçesine artırıla
rak konmuş tahsisatlardan dolayı da memnun
luk duymakta ve başarılar dilemekteyiz. 

Bu iyimser kanaatle de, artık çeşitli ilmî 
görüşlerin ışığında hazırlanacağına kaani bu
lunduğumuz imar plânlarımda istikbalin tasar
lanmasında ekonomik, turistik teknik imkân 
ve tedbirlerin kıymetlendirilmesi kadar mazi
mize de değer verilmesini ve bu suretle de millî 
benliğimizin yaşamasının bilhassa teminata 
bağlanmasını; yıllardır süregelmiş imar plân
ları tadilleriyle çıkan dedükoduları, kesinlikle 
önlemek ve suiistimalleri bertaraf edebilmek 
üzere; değişen hayat şartlarınnı baskısına ta
hammül gösterilerek fevkalâde ciddî ve hayatî 
meseleler olmadıkça plânların tadilinin kabul 
edilmemesini; caddelerin intizamı, yeşil saha
ların muhafazası, makro görünüş, dağınık ve
ya bitişik nizam, kat yükseklikleri gibi, evvel
ce vaz'edilmiş prensiplerde ısrar edilerek, nizam 
'değişiklikleriyle şehirlerimizin bir panayır ye
ri haline getirilmemesine, plânların asıl bütün
lüğünün bozulmamasına bilhassa gayret gös
terilmesini; ciddî bir araştırma neticesi nüfus 
artışlarını seyri nazara alınarak uzun seneler 
süresince tahakkuk edemiyeeek projeler yer 
verilmemesini; bizar ola geldiğimiz suiistimaller 
dedikodularından kurtulmak üzere tatbikatçı 
belediyelerin plân tatbikatında fen ve imar yö
nünden ^dikkatle izlenimlerinin yapılmasını, 
sanayi 'bölgeleri, turistik sahalar inkişaf pro
jeleri tanziminde tahakkukundan memnuniyet 
duyduğumuz Bakanlıklar ar ası işbirliğinin inki
şaf ettirilmesini; büyük şehirlere akını önle
mek tedbirleri kadar, küçük kasabalara da da
ğıtmadan sakınılmasını; bilhassa büyük şehir
ler civarında cazibe merkezleri kurulmasına 
hassaten gayret gösterilmesini; mahallî imkân
lara göre mesken tip ve hususiyetleri hakkında 
detaye 'bilgiler verilmesi ni; samimi yeti e temen
ni ederiz. 

Çok kıymetli bir mütehassısın veya bir pro
fesörün tanzim ettiği plânların tetkikatının 
genç bir mimara tevdii gibi anormal bir vasata 
düşülmemesi ve bütün bu kaliteli hizmetlerin 
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daha rasyonel tahakkuku için kendisini bu ko
nuya hasredebilecek, tecrübeli elemanlar temi
nini; çeşitli vesilelerle görgülerinin artırılma
sına imkân hazırlanmasını faydalı bir talebola-
rak belirtiriz. 

Geçici bir tedbir olarak da; gecekondu mm-
takalarında bugünkü durumun hava fo'toğraf-
lariyle takoemetrik plânlarla tesbit edilmiş ol
duğunun, yeniden inşa edenler hakkındaki ka
nuni müeyidelerin ağırlığının, radyo, matbuat 
ve diğer münasip vasıtalarla halka ve ilgililere 
duyurulmasının faydasını hatırlatmaktan ken
dimizi alamamaktayız. 

Bir önemli nokta da şudur: Plânlı çalışma 
mecburiyetinde bulunduğumuza göre belediye
lerce ver'ilen inşaat, ruhsatnamelerinin imar 
plânlarına işlenmesi zaruri görülmektedir. 

İnşa olunanların detay plânlarına işlenme
mesi dolayısiyle bilâhara hiçbir etüt yapıla
mamakta, tahakkuk ettirebilenlerin de sıhha
tinden şüphe hâsıl ohnaktadır. 

Rasyonel bir tedbir olarak verilmiş ruhsat
lara göre inşa olunmuş sahaların plânlara iş
lenmesinin temininde hayli fayda mülâhaza et
mekteyiz. 

Aziz milletimin kıymetli mümessilleri. 
Yirminci asır Dünyasında bir kısım vatan

daşımızın kayalardan oyulmuş mağalarda, bir 
kısmının toprak içine gömülmüş odun yığıntısı 
ve toprak örtüsünden ibaret inlerde; bir kısmı
nın da yuvarlak deretaşı veya kerpiçle çamur 
karışımı duvarlara bindirilmiş düzdamlı yuva
larda barm'dığı Türkiye'mizde mesken dâvası 
en önemli problemlerimizden birisi olarak ve 
bütün canlılığıyle devam etmektedir. Büyük 
şehirlerimizdeki gayretlerimizle yarım asırdır 
kendimizi avuttuğumuz da bir hakikattir. 

Yıllarca efendilik edebiyatını yaptıklarımı
za bir devirde gaz, tuz parası derken, üç, beş 
kuruş kazan'dırma'k suretiyle asgari şartlarda 
imkân sağlanması gayretlerimiz de dertlere de
va olamamış, yerinden yuvasından kopanlar bü
yük şehirler civarında yeni bir üzüntü kütlesi 
teşkil etmişlerdir. 

Önleyici tedbir olarak: 

«Memleketin bünyesine uygun mesken poli
tikası •esaslarını tesbit etmek ve tatbikini sağ
lamak» Vazifesi İmar ve İskân Bakanlığı Mes
ken Genel Müdürlüğüne tevdi edilerek derde 

çare bulma gayretine girilmiştir. Yedi senelik 
devrede bâzı ataklar olmuş, bütçelere ödenekler 
'konmuş, İstanbul Ankara, İzmir ve Bursa baş
ta olmak üzere, evvelâ onbeş ilde bilâhara 38 
il ve ilçede halk konutu inşası çalışmaları ya
pılmış; 1963 -1965 yılları arasında cem'an 78 
milyon lira sarf edilmiş ve sıra ile % 67, 55, 39 
nisbetinde plân gerçekleştirilmesine çalışılmış 
ise de, bütün bu çalışmalar siyasi ve idari bas
kılara göre, teknik yardım adı ite, belediyelere 
nakti yardımlar yapmaktan ve aynı baskıların 
tesirinde şehirlerde halk konutları inşasından 
ileri gidememiştir. 1965 yılı sonunda Hükümet 
tarafından ilân olunan programda, «Yoksul ve 
dar gelirlilerden başlıyarak, her vatandaşı ko
nut sabibi yapmak veya bu nitelikte ucuz kira
lık konutlarda oturmalarını sağlamak; kısa 
zamanda bir mesken ofisi kurmak; gecekondu 
problemini kısa ve uzun vadeli çeşitli tedbirler 
alarak halletmek, mevcut gecekonduları hu
kukileştirerek bunlara kamu tesislerini götür
mek; arsanın bir spekülâsyon konusu olmasını 
önlemek v-e <ev yapmak istiyenlere ucuz arsa sağ
lamak üzere, Arsa ofisi kanununun çıkarılma
sına gayret etmek»' taahhüdüne girilerek konu
ya olan ilgi dile getirilmiştir. Bu ilginin tat
bikatı olarak da; vaadolunmuş naikdi yardımla
rın yapılması, başlanmış olan inşaat ve halk 
konutlarının bitirilmesi, gecekondu tatbikatı
na hazırlık olmak üzere İstanbul ve Ankara'da 
1 280 ve 600 konut inşa edilmesi bir intikal 
devrinin gayretli çalışması olarak takdire de
ğer görülmüştür. 

Gecekondu kanunu tasarısının revke edile
rek Meclislere sunulması kayda değer bir gay
retle takibolunarak kanunlaşmasına çalışılma
sı, mer'iyete girişini mütaakıp gereken yönet-
>meli)klerin hazırlanarak ilân edilmesi; kanun 
tatbikatı olarak hava fotoğraflarının alınması, 
ta'keometrik çalışmalarla tesbitler yapılması, çe
şitli belediyelerde önleme bölgeleri temin ve te
sisi, dâvanın benimsendiğine işaret sayılmakta
dır. 

Kanun hükmü olarak Bakanlık emrinde ve 
belediyeler tasarrufunda teşkili düşünülen fon
ların kurulmuş olması, cari yıl bütçesine konan 
tahsisatlarla birlikte sekseribin gecekondunun 
âmme tesislerine kavuşturulması suretiyle ıslâhı 
samimî takdirlere vesile olmuştur. 
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Ancak Plânlama Teşkilâtınca Beş Yıllık Plâ
nın son dilimi 1967 yılında inşası programa alı
nıp ilân edilmiş bulunan halk konutlarının 
programdan çıkarılmasını ve bunun plânlı ça
lışmayı mevcudiyetlerinin şartı mütalâa ettiği
miz Plânlama Dairesince yapılmasını, mütaakıp 
devre plânları bir tarafa, cari plânları bozmala
rını; ciddiyetle telif edemediğimizi beyanla Ba
kanlıktan vaadedileni tahakkuk ettirmeye gay
ret göstermelerini rica edeceğiz. 

Büyük hassasiyetimiz bulunan bu konuda
ki hizmetleri ta'kdir ederken yurdun çok daha 
geniş gayretler beklemekte bulunduğuna işaret 
etmek isteriz. 

Bu müşahadelerimiz yanında; yılda 80 bin 
konut 35 bin gecekondu inşa ediMiği, 2,5 mil
yar liranın taihsis olunduğu konut yapımında 
özel ve kamu sektörü yatırımlarını koordine 
edecek, tasarruf vasatını ve inşa imkânını sağ-
lıyacak Konut Kanunu ile; her imar plânı de
ğişikliğinden beklenmedik fiyat farkları tevel
lüdüne sebebolan arsa spekülâsyonunu önliye-
cefc, sanayi, ticaret ve konut ve sahalarını te
min edecek, tanzim taşıtlarını tahakkuk etti
recek Arsa Ofisi kanununun kısa zamanda tat-
foik mevkiine konabilmesi için gerekli hazırlık
lara girmelerini; memleketin coğrafî ve iklim 
şartlarını, millî ve mahallî hususiyetlerini, va
tandaşın malî takatini, metrekare sahasını, kat 
yüksekliğini, yapı malzemesini nazara alarak 
örnek mesken plân ve projesini hazırlatmala
rını; yarının Türkiye'sinde, köylerin de şehir 
ve kasabaların bir devamı 'halinde görmemizin 
çok uzaklarda olmadığı nazara alınarak, şimdi
den köyler için de ev tipleri hazırlamalarını; 
büyük bir kısmı birinci sınıf deprem mmtakası 
olarak belirtilmiş bulunan Türkiyemizde dep
rem tipi ev plân ve projelerinin hazırlatmaları
nı ; pre fabrike inşaatının tahakkuku şartla
rının yakından izlenerek tatbik olunması im
kânlarını teşvik etmelerini bu maksada uygun 
tip, plân ve projelerini, hazırlamalarını bekle
diğimiz ve tahakkuk ettireceklerine inancığımız 
hizmetleri arasında saymaktayız. 

Saygı değer senatörler: 

Vakalar teyidetmiştir ki, başa gelen her 
afet uzun süreli ve nesillere intikal eden bir 
tedbirsizlik ve kayıtsızlık mahsulüdür, 

Müsbet ilim, tecrübelerin kıymetlendirilme-

sidir. ilme karşı koymanın akıbeti en acı fa
kat çok kesin bir misal olarak âfetlerde görül
mektedir. Depremi evvelden kestirmek veya 
onu önlemek bugün mümkün değildir; ama 
tedbirli olmak, tecrübelerden istifade etmek 
suretiyle felâkete mâruz kalmamak mümkün
dür. İlim yoliyle bugün seli evvelden kestimek 
hattâ önlemek de mümkündür. Yangında da 
öyle, ama plânlı çalışma, çok gayret etme ve 
bir hayli de para dökmek şartiyle. Tanrının hâ
rikalar diyarı olarak lütfetmiş olduğu yurdu
muzda bilgisizliliğimize ilâveten, ilgisizliğimiz 
sebebiyle maalesef yıllarca âfetler birbirini ko
valamış vukuunu müteakip da yaraların sarıl
ması, sadece hamiyetli vatandaşların ve belirli 
cemiyetlerin yardımlarına münhasır kalmıştır. 

Devletin ilk müdahalesi çok fecî plânçolu 
1939 Erzincan deprem felâketi üzerine başla
mış sayılabilir. 

Devlet kadrosu Bayındırlık Bakanlığı bün
yesinde bir şube olarak hizmete girmiş ve yar
dımlar daima Meclisten alman hususi kanunla
rına müstenit yapılmıştır. Böylece de kendi 
kendisine dertlerine deva bulmak zorluluğun
da kalmış vatandaşa tüm espirisini kaybettik
ten yıllar sonra yardım ulaşabilmiştir. 

Erzincan depreminde zarar görenler için, 
avans verilmesi hakkında 1940 -1941 tarihli 
3773, 4000, 4071 sayılı, yapılacak meskenler 
hakkında 1948 - 1950, 1953 tarihli 5243, 5595, 
6171 sayılı Tokat, Çorum Balıkesir vilâyetlerin
de depremden zarar görenler için avans veril
mesi hakkında 1943 tarih ve 43S6 sayılı ve ilk, 
tevali eden yirmiye yakın kanunla ve daima 
bu şubenin dar kadrosiyle hizmetlerinin icra
sına çalışılmıştır. 1958 yılında İmar ve İskân 
Bakanlığının kuruluşiyle «Her türlü âfetlerden 
evvel ve sonra gerekli tedbirleri almak,» göre
vi bir reislik olarak hizmete başlatılan kadroya 
tevdi olunmuş, bilâhara daire ve nihayet 1965 
yılında da Bakanlık oluru ile Genel Müdürlük 
haline ifrağ olunan teşkilât tarafından yürü
tülmüştür. 

Diğer taraftan 1959 yılında çeşitli kanun
lar yerine âfetlerden evvel tedbir alma fikriya
tını da benimseyen 7269 sayılı «Umumi hayata 
müessir âfetler dolayısiyle alınacak tedbirler
le yapılacak yardımlara dair Kanım» mer'iyete 
girmiştir. 
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Tatbikatta müşahade olunan aksaklıkların 
telâfisi maksadiyle 1965 yılında hazırlanan tâ
dil teklifleri parlâmentoya getirilmiş, 196G da 
şahidi olduğumuz özel bir takip neticesinde 
Meclislerde müzakereleri tamamlanmış olma
sına rağmen, vâkıf olduğumuz sebeplerle veto 
edilerek meriyete girememiştir. Şu anda Mil
let Meclisi gündeminde bulunmakta, s-on Doğu 
Depreminin tecrübelerinden alman bilgileri? 
yeniden gözden geçirileceği umulmaktadır. 

Muhterem senatörler : 

Kısaca yaptığımız izahlardan ela görüleceği; 
üzere tabiî âfetleri müteakip felâketzedelere 
yapılaan yardımlar, bir çadır temini, bir hafta 
kadar gıda temini ve yaraların sarılması, bilâ-
hara senelere intikal eden ve uzun süreli iha
lelerle inşa edilen oldukça pahalı ödeme şekli 
güç bina inşa etmekten ibaret bulunmakta idi. 

Tahsisat kifayetsizliği de ayrı bir firenleme ko 
•nusu olmakta ihtiyaç sahiplerinin sıraya gir
melerine ve bazan senelerce beklemelerine se-
bebolmakta idi. 

Bütün bu mahzurların bertaraf edilmesi 
maksadiyle Hükümet programında : «Tabiî âfet
lerden zarar gören vatandaaşların zor durum
dan kurtarılmaları, gayretlerine hız verilecek; 
âfetin vukuunda derhal Devletin yardım ve is
kân edici kudretinin seferber edilmesine çalışı
lacaktır.» prensibi kabul olunmuş; Milletçe if
tihar edilen başarılı bir tatbikatı son Doğu 
depremi sonunda alman tedbirler, yapılan yar
dımlar ve götürülen hizmetlerle tarihe tescil 
edilmiştir. 

Yıllık programın tatbikatında da müsbet 
hamleler yapılmıştır. Afetzedeye senesi içinde 
yardım edilerek barınması imkânı kararlaştı

rılmış, tatbikatına geçilmiş, netice alınmıştır. 
Çalışmalarda zaman faktörü en önemli ve cebrî 
nokta olarak ele alınmış, inşaat emaneten de 
yürütülerek bitirilmesine çalışılmış; geçmiş yıl
lardan birikmiş sarf edilmiyen paralara vazıyed 
edilerek hizmetlere ve yardım yatırımlarına 
tahsis ve sarf olunmuş; evini yapana yardım 
metodu tatbikatı hızlandırılmış, yıllanmış teşeb
büslerin neticelendirilmesine çalışılmış; ihaleye 
verilmiş bilûmum işlerin bitirilmesi tem'm olun
muş; geçmiş yıllarda zarar görüp de yıllı •k var
dım programlarına girmemiş olanlar için de özel 

yardım programı yapılmış ve kısmen de basan 
sağlanmış olduğu müşahede edilmektedir. 

1966 yılımda geri ödemeller, iştirakler, büt
çeden yapılan yardımlar mecmuu altmış mil
yon lira kıymetlendirilmiştir. 1961 - 1965 yıl
ları arasındaki beş yıllık devrede 16 700 ta
lebin tatbikat programlarına alınması karşı
lığı, ancak 6 800 ünün tahakkuk ettirilebilmiş-
ctmasr.tna mukabil 1966 da programa alman 
18 700 talebe mukabil, plânlamanın da öngör
düğü 5 000 in karpkğı 8 500 ün % 170 bir 
gerçekleştirme oraniyle tahakkuk ettirilmiş 
oluşu takdirle karşılanmıştır. 1967 yılında da 
üç milyon fazlasiyle verilen tahsisatlarla ba-
şarıllarım temenni ederiz. , 

Bu arada âfet mahalline vukuuııun hemen 
akabinde varmak, yardımları takibetmek, 
•mümkün olan yardımı senesi içinde tahakkuk 
ettirerek mütaakıp senelere devrettirmemek 
geçmiş seneler taleplerini dikkatle takibe-
dip hak sahibi olanlara kısa zaman içinde yar
dımı temin etmek; daha geniş sayıda afetze
deye yardım edebilmek için, yaplacak konut
ların nüve kısmını inşa etmek; tedbirleriyle geç
mişlerin tasfiyesini temin edecek bu müessese
nin rutin çalşmaflardan kurtularak, âfetleri vu
kuundan evvel önleme tedbirlerine doğru gö
türecek faaliyetlere sahibolacağı umudunu 
uyandırmaktadır. Takdirle ve güvenle tahak
kukunu beklemekteyiz. 

Tatbikatlardan edindiğimiz kanaatlere gö
re, birkaç temennide bulunacağız. Kızılaym 
yardımları yanında, Genel Müdürlüğün de bir 
miktar çadır, İran'da hazırlandığı tipte komplle 
bir hazır yardım malzemesi ve mümkün oldu
ğu kadar da portatif barakalardan stok bu
lundurmalarını; yardıma müstehak olma duru
munun takdirinde, çok sübjektif kalındığından, 
mahallinde takdir hakkı ve kanaatini kullana
cak şahsı tatmin edebilecek ve yurt yerç.ekle-ı 
rfcıe uygun olarak bir ölçü hazıırlamalarrjnı; 
illerde imar müdürlükleri kadrosunda bilhassa 
deprem mmtakalamnda yetki ile teçhiz edil
miş birer deprem mühendisi bulundurmaları
nı da temenni etmekten kendimizi alamamak
tayız. 

Yüce Senatonun kıymetli üyeleri; 
Prensib olarak geri kalmışlıktan kurtul

mak, tasarlanan projelerin tahakkuku ile müm-
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kün olabilecektir. Mesken problemimizin h a l i 
için de; bunun hammaddesi yapı malzemesi
ni memleket çapında tanımamız, muhit şart
larına en uygununu seçmemiz ucuza maletme-
miz, kolaylıkla her yerde ve bolca bulmamız ge
rekmektedir. Çeşitli feci blânçolarm tahaddü-
sü de yakın maziye kadar bu imkânlardan mah
rum oluşumuzdan doğmuştur. Bu acı hakika
tin idraki iledir ki, vazifeHendirilen Yapı Mal
zemesi Genel Müdürlüğünün memlekette mey-
cut bilumum yapı malzemesini tanımak, envan
terini yapmak; teknik özelliklerinin ıslahı, daha 
rasyonel imalini, standartların hazırlanması ve 
kalite kontr ollarının yapılmasından ibaret ça
lışmadan mevzularından: her ilde ilçe merke
zi ve % 6 köyde çalışmalar yaparak malzeme
nin tabiî bulunuşu, imalât safhaları, kullanılış 
gaye ve şekli ile ıslahı imkânları; yapıtaşı) tuğ
la ve kiremit gibi, taş ve toprak asıllı malzeme-
rin hammadde kaynakları ve durumlarını tes-
bit için 'kırık dört ilde arazi çalışmalarını bi
tirmeleri ve netice raporlarını tanzim etmiş 
olmalarını; % 80 i re'sen yaptıkları siparişler 
üzerine Standartlar Enstitüsünce 177 cins çe
şitli yapı malzemesinin standardını tesbit ve 
ilân ettirmelerini; Ticaret ve Sanayi Bakan
lığı, Ticaret Odaları, Emlâk Kredi Bankası yibi 
teşebbüs merkezleriyle sıkı irtibat kurarak 
yapı maddesi imali konusunda yabanca serma
yenin yurt için faydalı olabileceği teşebbüs
leri etüdetmelerini; resmî ve özel sektörün te
vali eden ve çok müspet karşılanan talepleri
ni etüdederek netice mütalâalarını bildirmele
rini; resmî ve hususi birçok müesseseler tara
fından imal olunan malzemelerin kalite kont-
rollamm yapmalarını; hafif panza taşı ve har
man tuğlaları konularında bizzat imalâtçının 
iştirakini sağlamak suretiyle imalât araştırma
larımı yapmalarını ve müteşebbisleri buna alış
tırmalarını; uzun zamana bağlı, devamlı, sa-
•bırlı, gayretli bir çalışmaya ihtiyaç gösteren 
bu alâyişsiz, fakat çok kıymetli çalışmaları tak
dirle karşılamamak mümkün değildir. 

Ancak : Envanter etütlerinin ikmalini mü-
taakıp icra edilecek kıymetlendirme çalışmala
rında birinci sınıf deprem sahaları, büyük şehir
ler civarı ile büyük göçler yapan köyler mııı-
takalanna bir öncelik tammalannı; bütün bu 
dokûmanter malûmatı ihtiva edecek muhtevali 
bir yapı katalogu tanzim ederek neşretmelerini; 

sabırlı, lisan bilir, literatürü takibedebilir, tec
rübeli meraklı, teknik personel kadrolarını tak
viye edebilmelerini; kalite kontrolları bakımın
dan taşra kadrolarında birer mümessil bulundur
ma imkânını temin etmelerini temenni ederiz. 

Kıymetli senatörler; 

Mesken dâvamızın hallinde hamleler yapmak 
mecburiyetinde bulunduğumuz Türkiye'mizde 
bol bol bulunan tabiat maddesi ve insan gücü ya
nında, mahrum bulunduğumuz teknik ve serma
yeden ikincisini sağlamasını da Emlâk Kredi 
Bankasından beklemekteyiz. Bu müessesenin ka
rınca kaderince şehir ve kasabalarda göz doyu
rucu hizmetlerde bulunduğunda müttefikiz. Hele 
kuruluş kanununun dokuzuncu maddesinde kre
dilerin yirmi seneden az olmamak ve % 5 ten 
fazla faiz alınmamak takyidatı kasabalılara ol
dukça. büyük imkânlar sağlamıştır. Evveliyatı 
olan Emlâk ve Eytam Bankasiyle beraber kırk 
seneden beri süregelmiş çalışmalarında çok ha
reketli grafikler görülmektedir, isim ve hüvi
yet değiştirdiği 1946 dan 1951 yılma kadar 
kredili mesken inşası esaslarını telkine çalışan 
müessesenin bu tarihlerde kooperatiflere büyük 
tercih hakkı tanıması, taşra şubelerini kurması, 
bilhassa halk efkârında teşekkül eden mülk em
niyeti, yurtta bölge farkı gözetilmediği inancı 
kısa zamanda kasaba ve şehirlerde yeni yeni ma
hallelerin meydana gelmesine vesile olmuştur. 

1954 yılında meriyete giren işçi Sigortaları 
Kanununun tanıdığı haklarla işçi meskenleri de 
cazip bir hale gelerek 1957 yılma kadar geniş 
bir işçi kütlesinin de kredili meskene kavuşma
sını sağlanmıştır. 

Bu arada onbin liraya kadar vadeli tasarruf
lar karşılığı dört misline kadar kredi verilmesi 
sistemi 1960 yılma kadar her tasarruf erbabı, 
hem. de banka lehine fevkalâde cazip ve rantabl 
bir hüviyette seyrederken günün şartları bu te
şebbüsü sekteye uğratmış, bilhassa 1962 yılında 
büyük bir tedbirsizlik neticesi yetkili idarecile
rin krediler hakkındaki emniyetsiz konuşmaları 
bu sistemi çok tehlikeli bir mecraya sürüklemiş
tir. Bugün memnuniyetle müşahede etmekteyiz 
ki, mesuliyet mevkiinde bulunan yetkililerin çok 
ciddî gayretleri ve neticeye ulaşan tedbirleriyle 
dört milyara yükselen kredi talepleri müessese
nin rağbetine, emniyetine gölge düşürmeden 
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karşılanabilir seviyeye indirilmiş, esasında çok 
faydalı olan sistemin rantabl çalışır hale getiril
mesi sağlanmıştır. 

Bankadan beklenen mesken yapıp satma 
fonksiyonu da belirli illerde modern stilde yeni 
mahalleler kurmak, peşin veya taksitle vatan
daşa intikal ettirmek suretiyle faydalı gayret
lerde seyrederken; yol, su, elektrik, yeşil saha 
gibi belediye hizmetlerinin de maliyete ilâvesi 
ve mesken nafi sahalarının hayli büyütülmesi 
gibi sebeplerle, bâzı mahallerde maksadın dozu 
aşılmış, yurdun politik dalgalanmalarının da 
frenleyici tesirleri ile hâdise hayli güç bir sta
tüye girmiş idi. Memnuniyetle müşahede ediyo
ruz ki ; İstanbul Ataköy sitesindeki 65 - 85 - 100 
metrekare nafi sahada olanlar ikmal olunarak 
satılmışlardır. 140 metrekarenin üstündekilere, 
isteğin azlığı, Bankanın da donmuş sermayesini 
harekete geçirmek arzusu üzerine, peşin ödeme
de tenzilât, taksit müddetlerini uzatma gibi, mü
samahalı tedbirlerle gayenin husulü sağlanmış 
ve bunların % 90 ı satılmıştır. Geri kalanlarının 
da rantabl bir işletme politikasiyle bankanın fi-
nansa ettiği Timlo Şirketinin plaj işletmesi ta
rafından pansiyon olarak kıymetlendirilerek ma
liyetin geri çevrilmesine çalışıldığı görülmüştür. 
Ankara'da Ycnimahalledckiler tasfiye olunmuş 
Kurtuluştakilerin inşasına hız verilmiştir. Bun
ların müesseseler tarafından personellerinin mes
ken ihtiyacını karşılamak maksadiyle blok hal
de satmalına arzuları hayli dikkati çekmektedir. 
Telsizlerde inşa olunup, dar gelirlilere satılmış 
olanlara ilâveten, bu yıl da inşa ve ikmal olunan 
200 daire ele memnuniyete vesile olmuştur. 

Bankanın bir diğer gayesi, yapı malzemesi 
endüstrisi konusundaki İstanbul - Sunder Suni 
Mermer yer kaplaması, Bozüyük ve Yarımca Se
ramik ve Karanıozaik çalışmaları, dikkati çeker 
durumda görülememiştir. Tasarlanan vasatın 
hazırlanmasında henüz ürkek bulunan özel te
şebbüsün yanında, ciddî gayretler gösterilmesi 
suretiyle bu büyük boşluğun doldurulması da te
menniye şayan bulunmaktadır. İşsizliğe sebebo-
laeak, kısa devrede teslim edilecek olan evlerin 
peşin veya çok kısa vâde ile satılamıyacağı endi
şeleri yanında, taşıma mesafesi ile ilgili kuruluş 
yerlerindeki tereddütler vesilesiyle 1956 yılından 
beri müzakereleri devanı eden prefabrika evler 
konusunda hamleler yapılmasını bilhassa temen
ni etmekteyiz. Şu sıralarda ilgi gösteren yaban

cı firmalarla, vadeli ve düşük faiz şartları ile mü
zakerelerde bulunulduğu haberi ümitle takip ve 
tavsiye olunmaktadır. Batı memleketlerindeki ipo
tek bankaları mahiyetinde bulunan Bankanın 
statüsü ve çalışmalarının kısaca rakamlar ifade
sinde; artırılan miktara göre 453 milyon, serma
ye, 97 milyon ihtiyat akçe ve karşılıklar, 491 mil
yon tahvil olmak üzere, 1,541 milyon; 717 mil
yon mevduat, 209 milyon taahhütler 204 milyon 
yapı tasarrufu, 416 milyon işçi meskenleri karşı
lığı ki, cem'an 1,596 milyon ile 1,390 milyon 
muhtemel alacaklardan ibaret bulunmaktadır. 
Karşılık olarak 164 milyon, iştiraklere yatırılmış, 
66 milyon menkul ve gayrimenkullere bağlanmış 
bulunmakta, bütün çalışmalarda bu yekûnun ba-
kıyesiyle tedvir olunmaktadır. Diğer taraftan 
plasman talolarmın tetkikinde: 1,5 milyar civa
rında seyreden ipotekli plasmana mukabil; ticari 
plasmanın 1964 deki 240 milyonun, 1965 te 1,1 
milyara ve 1966 da iki milyara yükseldiği görül
müştür. Bu tablo bankanın gayesi, vazifeleri, 
çalışmaları ve imkânları konusunda bir muhase
benin lüzumu kanaatimize vesile olmuştur. 

Muhterem senatörler, tarihçesini, müspet ça
lışmalarını, geçirdiği üzüntüleri kısaca arza ça
lıştığımız bu müesseseden tahakkukunu umduğu
muz birkaç temenniide bulunacağız. 

Gecekondu tatbikatında Banka ile Bakanlık 
arasında anonim mahiyette onbin liralık kredi 
mukaveleleri tanzimi; mesken inşa fonuna 275 
milyon lira tahsisi suretiyle, onbin vatandaşın 
meyken sahibi olması imkânının sağlanması, 
memnuniyetimize vesile olmuştur. Miktarlarının 
artırılmasını; yapı malzemesi endüstrisinin kurul
masında özel teşebbüsün teşvikini, kredi voliyle 
tatminini, şirketler kurulmasına çalışılmasını, ge
rekirse örnek olması bakımından bizzat kurması 
suretiyle yurdun en büyük ihtiyacının karşılan
masında yardımcı olmasını; deprem sahaları için 
özel bir fon kurulmasını; teşvik edici şartlarla ca
zip hale getirilmesini böylece de feci şartlar için
de barınmış vatandaşın muhtemel âfetten evvel 
emniyetli, ekonomik ve sıhhi bir meskende barın
masının sağlanmasını; şehir ve kasabalar için ha
zırlanmış bu imkânların köylerde de geniş bir tat
bikat bulacağı inancımızla bu yola teveccüh ede
cek etütleri yapmalarını ehemmiyetle temenni 
ederiz. 
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Muhterem senatörler; Kuş uçmaz, kervan 
geçmez ücra köşelerdeki, ismen kasabalarımız da 
dâhil, bütün belediyelerimize; Devlet yardımını 
ve gücünü de katarak, teknik yardım götürerek 
su elektrik gibi âmme tesislerinin inşasını tahak
kuk ettirmeye çalışan İller Bankasının, rakamla
ra müstenit kısa bir faaliyet tablosunu, çizeceğiz. 

Yaşanan devirlerin rakamlariyle ifade olunan 
tabloya göre : 

1933 - 1945 yılları arasında 12,5 malyon 
1945 - 1950 » » 73,5 » 
1950 - 1960 » » 872 » 

lira maliyetle tahakkuk ettirilen hizmetlerde 1965 
yılma kadar sıra ile 167, 161, 171, 189, 191, 221 
milyon liralık tedricî bir yükselişe mukabil, 1966 
faaliyetlerinde bir sıçrama olmuş 265 milyon li
ra ile 602 iş ünitesinin bitirilip halkın istifadesi
ne arz edildiği müşahede edilmektedir. 

Bankanın yıllardan beri devam edegelen ih
tilaflı işlerinin bu sene halli neticesinde hem hiz
metlerin tahakkukunda, hem de ilgililerin mem
nuniyetinde müşahede ettiğimiz haleti; her hiz
mette tahakkukunu şart gördüğümüz iyin'iyet, 
cesaret ve güler yüzün bir başarısı olarak tavsif 
etmekteyiz. 

Son takvim yılma kadar inşa süreleri umu
miyetle bir yıl, bâzılarında da 1,5 yıl olan ihaleli 
çalışmalarda Akçakale, Gölhisar gibi 1962 den, 
Yeşilhisar, Pamukova, Kozan gibi, 1963 ten beri 
ihtilâfları devam eden işlerin neticelendirileme-
mesi bâzılarında mütaahhidin sunu taksiri bulun-
mıyan, ekonomik olması bakımından fon .yerine 
aspest boru ikamesi, projede gösterilen menıba-
larm kâfi verim sağlıvamaması, terfi işlerinde 
dizel yerine elektrik tercihi, kotalar vesilesiyle rna-
•kina ve edevatının zamanında ithal edilememesi 
gibi, teknik, idari ve hattâ siyasi sebeplerden doğ
duğu, bâzılarının da dolaylı sebeplerle hatalı du
ruma düşmelerinden meydana geldiği müşahede 
olunmaktadır. 

Bürokratik formalitelere mahkûm olunarak, 
mahdut sayıdaki teknik bilgiye sahip müteahhit
lerimiz arz olunan sebepler sonucu vâki istek
lerine yardımcı olamayış ihtilâfları uzatmış ve 
mevcutlara yenilerini eklemiş; iyi niyet ve ce
saretli anlayış, işlerin halli imkânını sağlamış
tır. Müteahhidi; ve dolayısiyle serbest teşeb
büsü yıkacak fesih yerine; adlî, hukukî ihtilâf

lar yaratılarak mahkemelere intikal ettirilme
den, hizmete muhtaç, beldeyi de biran evvel 
imkâna kavuşturmayı temin etmiş olan tasfiye 
yolunun tercihi ve banka ile veya finanse ettiği 
şirket eliyle kısa zamanda neticelendirilin esi 
yukarda saydığımız beldelerin meselelerini hal
letmiş olmaları da nazara alınarak takdir ve 
memnuniyetimize vesile olmuştur. Diğer taraf
tan, malî gücünü kaybetmiş belediyelerimize im
kân sağlamak amaciyle çıkarılmış bulunan, 
691 sayılı Belediye Borçlarının Konsolidesi Ka
nununa göre Hazinenin her yıl tahakkuk edecek 
borçlar karşılığı İller Bankasına yirmi yıla ka
dar belirli bir ödeme yapması gerekmektedir. 

Bunlardan, 1965 yılı karşılığı 68,5 milyon li
ranın Hazinece ödenememiş olması, ileri seneler
de taksitlerle ödenmesi şeklinde formüle edil
mesi, 1966 yılında bankada bir finansman güç
lüğüne sebebolmuşsa da, iyi niyet ve cesaretli 
gayretlerle bu mahzurun da bertaraf edildiği 
memnuniyetle kayda değer bulunmuştur. 

Değerli senatörler; 
Bir fonperdü halinde, her yıl yapılan Hazine 

yardımlarının, yılda elli milyon artırılması kar
şılığı yurt sathındaki bilûmum belediyeler âm
me tesislerinin 1969 a kadar dört yılda tamamen 
bitirilebileceğini plânlıyan programın kuvveden 
fiile çıkarılmasını samimî kalple temenni ederiz. 
Ook samimî bir temenni olarak da köylerin kal
kınması konusunda; az evvel arz olunan tipte 
bir fonperdü tesisi suretiyle imkân hazırlanma
sına, gerekli mevzuatı temin etmelerini kıymetli 
Köy İşleri Bakanımızdan hasseten rica ederiz. 

Kısmen karşılanmış bulunan içme suyu, imar 
plânı ve elektrik temini ihtiyaçları yanında, her 
gün tazyikini artıran bir çok belediyelerin malî 
imkânları bakımından tahakkukunu hayal dahi 
edemedikleri «soğuk hava depolu mezbahalar» 
ile pahalı bir tesis olan kanalizasyon çalışmala
rının ele alınmasın, programlanmasını ve kısa 
vâdede tatbik mevkiine konmasını. Plânlamanın 
da müsamahalı görüşleri içinde "temenni etmekte
yiz. 

Muhterem senatörler : 
Genel müdürlükler ve bankaların özellikleri

ne göre arz etmiş bulunduğumuz hususlardan 
sonra müşterek hüviyetli birkaç noktaya da te
mas zorunluğunu duymaktayız. 
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.Milletini seven, milletine güvenen ve ona 
hizmeti kendisine şiar edinen hükümetler kuv
vetli meselelerine hâkim ve hizmetlerinde mu
vaffak olur. Ancak; bakanların ve bakanlık 
kadrolarından ibaret Hükümet unsurlarının mil
lete vadediien programlarını disiplinli bir orga
nizasyonla ve rutin çalışmalarla tahakkuk ettire
bileceklerine kaani bulunmakla beraber, hamle
ler yapan yurdumuzda meselelerin halli için 
zamanın da fevkalâde kıymetli bir unsur olduğu 
fikriyatı içinde aktif bir hüviyete ve müşterek 
bir koordinasyonla yeni yeni projeler tanzimi 

gayretlerine girmelerini ve böylece de milletin 
teşebbüs kabiliyetlerini inkişaf ettirmelerini di
le getirmek istiyoruz. Bu cümleden olarak : 

Gecekondu, deprem, mesken açığı bakımın
dan prefabrikasyon kararının alınmasını ve tat
bikatına geçilmesini; 

İmar tatbikatları için özel teşebbüsün ve yapı 
şirketlerinin teşvik olunmasını, bunlara da bâzı 
hukuki yetkiler tanınmasını; 

Yeni imar plânları tatbikatı neticesinde, ar
saların kıymetlendirilmesi sebebiyle vücut bulan 
büyük servet farklarının, belediye gelirlerinin 
artırılması görüşü içinde bir vergi ayarlaması 
yoliyle bertaraf edilmesini; 

Evi olmıyan memurların emekli oldukları za
man alacakları ikramiye yerine bir mesken sa
hibi olmaları imkânının tahakkuk safhasına ge
tirilmesini ; 

Yapı kredisi veren, Ordu Yardımlaşma, Sos
yal Sigortalar Kurumu, sigorta şirketleri, hattâ 
belki Emekli' Sandığı gibi müesseselerin kredi 
plânlamasında işbirliği yaparak, aynı statüde fa
kat değişik muhitte çalışmalarının teminini: şe
hir ve kasabalar için tatbik olunanlar misali, 
köyler için de başlanan yardımların daha ras
yonel bir hale getirilmesi için bir fonperdü te
sis edilmesini; 

Köylerde de kredili mesken inşaasım teşvik 
edecek ve geniş tatbikatını sağlıyacak kanun
ların hazırlanmasını; 

Köylerin de imar ve kalkınma plânlarının 
tanzimi ile ilgililere tevdii; 

Yetişme muhiti köyden, şehire inen köylü va
tandaşlarımızın şehir kıymetlendirilmesi çok 
güç tarım işleri bilgisinden gayri hiçbir kifayeti 

olmamasından, ya kamu sektöründe odacı, ka
pıcı, kaloriferci veya inşaat işçisi olarak çalış
mak zorunluğunda kalışı neticesinde; köyde 
her ferdinin ayrı ayrı hizmetlerle ailenin istih
sal gücüne katılmalarına mukabil, şehirde tümü
nün müstehlik durumuna girişi dolayısiyle hem 
aile bütçesinde ve hem de millî hasılada bir ge
rilemeye sebeboluşu acı bir gerçektir. Köylü bu
nu bilmektedir. Fakat iş bulma ümidi tahrik 
unsuru olmaktadır. Bu görüşle gecekondu prob
leminin yalnız zecrî, kanuni, hukukî yollarla 
mevcutların ıslahı veya kaldırılması suretiyle 
önliyemiyeceği görüşü içinde, tasarlananların kısa 
zamanda tatbik safhasına getirilmesi için sosyal, 
sıhhi ve ekonomik tedbirlerin çözülme mahallî 
köylere götürülmesi imkânlarının araştırılarak 
bulunmasını, muhterem Hükümetimizden; 

Yurdun imarı konusunda da tabiî âfetler, 
arsa ofisi, konut, İmar Kanununun tadili, Sahil
leri koruma, Belediye gelirleri Kanununun tadili 
gibi yasama unsurlarının hazırlanmasını da Par
lâmentodan dilemekteyiz. 

Muhterem senatörler; Yüce Türk Milleti 
inandığını başarmış, tarihlere müstesna sahife-
ler 'yazmıştır. Gayesine ermek için hiçbir en
gelden yılmamış, her fedakârlığa katlanmış,, ba
şardıklarından dolayı da övünmemiştir. Gayret
lerinden bol bol istifade ettiğimiz bu büyük var
lığın plânladığımız programlarımızla güvenir!i de 
kıymetlendirmeye gayret ederek lâyık olmaya 
çalışalım. 

Kıymetli senatörler; bu uzun izahatımdan 
sonra sabrınızı ve müsamahanızı istirhamla son 
Doğu depremi vesilesiyle huzurlarınızla Yüce 
Milletime ve kadirşinas yurt dışı dostlarımıza 
ve vazifelilere hitabıma müsaadenizi dijiyece-
ğim. 

Yüz bin kilometrekarelik sahaya tesir etmiş, 
25 bin kilometrekarelik merkezi sahada üç vi
lâyeti ve sakinlerini 300 bin yurtdaşı huzursuz 
etmiş, yedi kazadan Varto'yu 90 köyü ile taru
mar etmiş, âfetler tarihimizde eşi bıılunmıyaıı 
azim bir yer sarsıntısı karşısında hamiyetli, ol
gun, müdebbir Hükümeti sabırlı ve soğukkanlı 
tutumu ile, plânlı ve programlı çalışmaları ile 
güçlü, şümullü, ve süratli bir hizmeti kem gözlü 
ve şom ağızlıların taaccüp ve hasetleri karşısın
da tahakkuk ettirmiş olmasından dolayı samimî 
kalble tebrik ederiz. Âcil tedbirlerden ibaret 
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birinci safhada, hamiyetperver halkımızın kıy
metli ve Şanlı Ordumuzun, kadirşinas dostları
mızın biribiriııi takibeden bedenî, aynî ve nakdî 
yardımlarından dolayı minnet ve şükranlarımızı 
sunarız. 

İkinci safhası muvakkat iskân çalışmaların
da başta Bakanlığın bütün kadrosu, büyük hiz
metleri görülmüş Ordu üst kademesi ve civar 
birlikleri, Orman Umum Müdürlüğü mesulleri, 
Sağlık Bakanlığı vazifelileri, Millî Eğitim, Ka
rayolları, Y. S. E. nin takviyeli kadroları, he
men hemen bütün Devlet teşkilâtı mensupları
nın tek gayesi, Kışı emniyet içinde karşılayabil
mek kampanyasında gösterdikleri müstesna azim 
ve irade ve gayretlerden dolayı tebrik eder, 
takdirlerimizi arz ederiz. 

Mahallî icra kadrosunun gayretini, sabrını, 
tahammülünü müsamahasını takdir ve şükranla 
anıyoruz. Bahtiyar olsunlar. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun kimsesiz çocuk
ları yuvalarına yerleştirmesi; Kızılayın çok çe
şitli ve kabarık bilânçolu hizmetleri; Millî Eği
tim Müesseselerinin okul çağındaki çocukları 
okutmak üzere bağırlarına basmaları, teknik 
•kadronun kuruluşundan beri motorlu vasıta 
girmemiş köylere yol inşa etmeleri, 

Bu maksatla kurularak görevlendiri
len icra komitesi mensuplarının cansiparene 
gayretleri ile 10 bin barakayı bir ay içinde inşa 
etmıoleri, başta Ankara olmak üzere, Eskişehir, 
Hatay, Erzincan, Kayseri, Konya, Adana, İçel, 
Gaziantep illerinin müstesna misafirperverlik
leri; tarOhin şeref sayfalarıma geçilmiştir, hiz
metleriyle ne kadar iftihar etseler azdır, lâyık
tırlar, 

Yurt dışından İngiliz Yardımseveııleri, Va
tikan Hayır Cemiyeti, Dünya Kiliseleri Birliği, 
Alman, Fin, İsveç Kzılhaçları tarafından hibe 
suretiyle inşa olunmuş barakalar, bu devlet
lerin dostluğunun ve kadirşinaslığının canlı 
birer eseridir, candan teşekkür ederiz. Çadır, 
yiyecek, giyecek, ilâç gibi çeşitli aynî ve nakdî 
yardımlarda bulunan Amerika, Almanya, Tu
nus, Pakistan, Suudi Arabistan milletlerine de 
aynı his ve inanışla şükranlarımızı ifade ede
riz. 

Bütün bu Mzmetleri'n mihrakında buluna
rak meşakkatların en büyük hedefi olan çok I 

muhterem Haldun Menteşeoğlu'nu samimî kalp
le tebrik eder, başarılarının devamını temenni 
erler, teşekkürlerimizi sunarız. Kefaketlerindeki 
kıymetli üst kademe kumandanlarla birlikte 
-muhterem Devlet Başkanımızın, kalbine arka-
•daşlariyle birlikte gelen sayın Hükümet Baş
kanının mağdur vatandaşın derdine derman ol
mak üzere mahalline kadar gelip gezişleri, 
emir ve talimatları halka ümit, huzur ve teselli 
vermiştir. Kendilerine şükranlarımızı arz ede
riz. 

Bütün bu gayretler vesilesi ile Başkentte, 
mahallin de sağda - solda, bağırıp çağıran bir
kaç çığırtkana mukaibil, Yüce Türk Milletinin 
birer muazzez partisi olan bu bölge sakinlerin
den gnıpumuz adına yap tığlımız gezi sırasında 
duyduklarımız «Umduğumuzdan çok yardım 
gördük, Tanrı Hükümetten razı olsun» duasının 
tekrarlanışından ibaret olmuştur. 

Üçüncü safhasına dair iskân konusunda bu
güne kadar muttali olduğumuz ve takdirle ta
kibe ttlğimiz çalışmalarından dolayı da başarı
lar temenni eder, şahsım ve gmpunı adına hu
zurunuzu hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı Büt
çesi üzerinde kişisel görüşleri itibariyle Sayın 
Rifat Öztürkçine'de. Buyurunuz Sayın Öztürk-
çine. 

BİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bir insan inde 
yaşıyorsa hayatı hep öyle bilir. Ama, gecekon
dularda yüzünü yıkamak için suyu bulaımıyan, 

hattâ ölülerini yıkamak için suyunu dahi buîa-
mıyan ışık, yok, yol yok, okul yok, ama tam 
karşıda ağaçlar veya çiçekler bel su ile sula
nırken, her yer asfalt ise, insanlar arasında 
üstün yaşantısının nerede gelıiyor, diye düşün
mek ise insanoğlunun en tabiî hakkıdır. 

Vergi ise bu bölgenin halkı daha fazla öde
mektedir. İstediği ne lüks hayat ve ne de öde
diği vergi dışında bir hizmettir. Ödenen vergi
lenin hiç olmazsa yüzde 1 ine kadar kendi böl
gelerine hizmet yapılmasından ibarettir. 

Beş Yıllık Plânda gecekondular nasibini 
as>lâ alamaımış ve Beş Yıllık Plânın 1965 yılma 
kadar hiçbir işin yapılamadığını, Bıeş Yıllık 
Plân bir emzikten ileriye gidemediğini büyük 
üzüntü ile belirtmek isterim. Anayasamızın 
sosyal adalet deyiınıi ise, ne yazık ki, gene bir 
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deyimden ileni gidememiştir. Sayın vekâletten 
imar işlerinin daha muntazam, daha hızlı, daha 
çâ'buk gidahilmesi için, belediyelerdeki bulu-
man imar müdürlüklerini re res'en kendilerinin 
tâyin etmelerim istemektedir. Halbuki, çıkarı
lan kanunda belediye reisi gösterecek, vekâlet 
bunu tasdik edecek. Halbuki, diğer Sağlık ve 
Bayındırlık bakanlıklarında fiilî duruım böyle 
değildir. Bakanlık res'en kendisi tâyin eder. 
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci bendi, 

«Arsa sayısı müracaat adedinden az olduğu 
takdirde» diye bir hüküm vardır. Burada 
10 ncu maddede belirtilen öncelik sırası diyor. 
Büyük üzüntü ile belirtmcfk isterim ki, burada 
•madde hatası olacaktır. 10 ncu madde değil, 
11 nci madde olacaktır. Ama, maalesef yönet
melik 10 ncu madde olarak kabul etmiştir. Zira 
10 ncu maddede A, B grupları diye bir grup 
yoktur. Ancak bu gruplar 11 nci maddede
dir. 

Gecekondu bölgesi için ayrılan paraların 
aynı gaye için sarf edilmesini, gecekondu ile il
gisi olmıyan Gecekondu Kanunu kapsamı dı
şında kalan yerlerin pilot bölge olarak seçil
mesi, eğer bunları bir plânlama kabul etmiş ise, 
plânlamanın da hatâ içerisinde olduğunu zik
retmekten kendilini alamıyacağım. Plânlamada 
burada hatâ içerisindedir. Plânlama dalhi sıi'ze 
bugün gecekondu nedir ve geecfkonduda hangi 
kanunlar tatbik edilir, bunun tarifini bilme
diği yönündcndir ki, bugün İstanbul'da Gece
kondu Kanununun kapsamı dışında bulunan 
yerler pilot bölge olarak kabul edilmiştir. Zira 
6188 sayılı kanun yürürlüğe girdiği zaman da 
burada anealk bu kanunun tarifi üzerinde baş
kasına ait arazi üzerine konulmuş olan arsalar 
ait idi. Halfouki pilot bölge olarak seçilen her 
hangi bir yerde bütün vatandaşlar hisseli ola
rak tapularını almıştır. Tapusuz alman bir 
yer pilot bölge olarak seçilemez. Bu yer Gece
kondu Kanunu o zaman 6183 sayılı Kanunun 
değil, ancak İmar Kanununun uygulanması 
icaibeder. Geçici 5 nci madde ne yazık ki, 
2 850 000 vatandaşîimi'zı ilgilendirmektedir. Bu 
ise 30 Temmuz 19*60 tarihine kadar yapılmış 
olan gecekonduların ancak konut olanlarına 
hak tanımıştır. Ama konut dışında olan diğer 
sosyal tesisleri nazarı itibara almamıştır. Yö
netmelikte bunun nazarı iblhara alınacağı ileri 
sürülmüşse de, gerekli hüikmü maalesef göre

medik. Sayın vekilimiz o zaman bu bir konut 
kanunu değildir, bu bir Gecekondu Kanunudur 
demişti, evet doğrudur. Konut Kanununda an
cak konutlar nazarı itibara alınır. Ama Gece
kondu Kanununda gecekondu bölgelerinde bu
lunan fiilî bütün binaların, ister mesken olsun, 
isterse kendi işyerine ait bir tek işyeri de olsa 
bunların da nazarı itibara alınması lâzımdır. O 
zaman Konut Kanunu ile Gecekondu Kanunu 
arasındaki fark nasıl ayrılacaktır ? 

Diğer bir husus da gecekondularda 6188 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, vak
tiyle suç işlemiş olanların dâvaları ePan devam 
etmektedir. Ha/lıbu ki, 30 Temmuz 1966 tarihin
den sonra Gecekondu Kanunu gereğince 6188 
sayılı Kanun tamamen ortadan kalktıktan son
ra, artık bununla beraber işlenen suç unsurları 
bir karara bağlanmamış olursa bunların da dos
yalarının kalkması lâzımgelirdi. Fakat ne ya
zık ki bunların da dâvaları el'an devam etmek
tedir. 

Diğer bir mevzuumuz; 6188 sayılı Kanun 
ve 7367 sayılı Kanun gereğince, Hazine arazi
leri belediyelere parasız devredildiği halde, ne 
yazık ki İstanbul'da Hazine temsilcileri 
1960 - 1965 yıllarında bu bölgelerde oturan va
tandaşların arazilerinden ecri mli'sil talebinde 
bulunmaktadır. 

Halbuki, kanaatim odur ki, Hazinenin kanu
ni hakkı yoktur. Çünkü, bu yerler 6188 sayılı 
Kanun gereğince belediyelere devredilmiştir. 
Ama belediye muamele yapmamış ise, kanunun 
âmir hükmü yürürlütedir. Ve bu itibarla Ha
zinenin bu gibi yerlerde ecrimisil talebi mevcut 
kanunlara göre usulsüzdür. 

Kanunun dördüncü maddesinde fiyat üzerin
de anlaşılamadığı takdirde asliye hukuk mah
kemesinde devam edileceğini ve fakat mahkeme 
devam etse dahi tapulama işinin yürütüleceği 
ileri sürülmektedir. Tapuları aldık. Vakıf İda
resi işi dayattı. Mahkemeden Yargıtaya gön-
derttik. Yargıtay sonunda kanunda esas fiyat 
üzerinde anlaşmayı öngördüğüne göre anlaşma 
olamadığı gerekçesiyle Yargıtay da Vakıf İdare
sinin; fikrine uyduğu takdirde o zaman bunla
rın üzerinde yapılan binlerce tesislerin hukukî 
durumu ne olacaktır? Bu sebeple bunun da 
bu gibi yerlerde tetkik edilmesinde fayda oldu
ğu kanısındayım. 6 nci madde gereğince beledi-
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yeler liste ve krokileri 6 ay zarfında ilgili Ba
kanlığa bildirmesini öngörmesine rağmen, aca
ba kanunun bu âmir hükmüne rağmen bu kroki
leri ve yapılacak işleri bildirmiyen gecekondu 
bölgelerinde belediyeler mevcut mudur? 

14 ncü madde gereğince Türkiye Emlâk Kre
di Bankasına ayrılan 15 milyon liralık fon 
dolayısiyle Sayın Vekilimize teşekkür ederiz. Bu 
az da olsa, atılmış bir adım ve inanılmış bir işin 
başlangıcıdır. Kendilerine teşekkürü bir borç bil
mekteyiz. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine, müddetiniz 
bitmiştir, .görüşlerinizi bağlayın. Sayın Necip 
Sevhan, ışıklarla meşgul olmanızı rica ederim. 
Savın Necip Seyhan, ışıklarla meşgul olunuz. Di
ğer bir mevzu, 17 nci madde gereğince beyan
name doldurulmasıdır. Beyannameler şu ana 
kadar doldurulmamıştır. Halbuki, kanun gere
ğince 18 yasında olanlar da ayrı bir aileye ve 
reşit sayılacağına göre kanun yürürlüğe girdiği 
zaman 17 yaşında olanlar beyanname müddeti 
zamanı da geçmektedir. Bunlar da 18 yaşını dol
durmaktadır. Bunlar da yeni yeni hak sahibi 
olacağına göre bütçede fuzuli bir masraf ola
caktır. Bu itibarla bu işlerin biran evvel ele 
alınmasını diler, bütçenin memleket ve millet 
uğruna hayırlı olmasını dilerim,, teşekkür ede
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erdoğan? Yok. Sayın 
Eyidoğan. 

AKİF EYİDOÖAN (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, halen yürürlükte bulunan Bele
diye Gelirleri Kanununa göre İller Bankasında 
tesis edilmiş bir fon vardır. Bu fonla şehir
lerin içme suları, elektrik, harita, plân gibi ih
tiyaçlarını karşılamak işini tanzim ederler. Bir
çok şehirlerimizde de bunların bu ihtiyaçları ye
rine getirilmiştir. Ben bir noktayı dikkatinize 
arz edeceğim. Zonguldak'ta sömikok imal edi
lir, havagazı uçar. Karabük'te kok imal edilir, 
şehrayin halinde gece havagazı muhtelif yerle
rinde boşa yakılır. Ereğli'de de aynı vaziyet 
tekevvün etmektedir. Birinci Beş Yıllık Plânda 
6 - 8 şehrimizin havagazı tesisatı ile teçhiz edil
mesi dikkate alınmıştı. Bâzı zorluklar görüldü
ğü için bırakılmıştı. Fakat bu arz ettiğim yer
lerde tahmin ederimki israfa uğrıyan bu ha-
vagazımn hemen onun yanında şehrin fayda
sına tahsis etmek mümkün olur. Karabük Fabri

kası zaten boru imal etmektedir. Havaya verdiği 
gazı da tesisata sevk eder. 

Teshinden bahis açılmışken Sanayi bütçesin
de fırsat bulamadığım sıra bulamadığım bir 
noktayı, köy evlerinin teshini bakımından muh
terem Köy İşleri Bakanına arz etmek isterim. 
Sivas'ta 1930 - 1940 tarihlerinde Gemerek il
çesinin hemen istasyonunun başında iskân edil
miş olan 480 hane Bılgaristan göçmenleri var
dır. Bunlar memleketlerinden bir güzel soba 
tipi de getirmişlerdir ve imal de ederler. Bu so
bada linyit yanar. Linyitin yandığı odada hiç 
koku hissolunmaz ve 480 hanenin bacalarından 
da çıkan gayet ince bir duman yani şu Anka
ra'daki bir koku tesiri vermez. Sobalar, bu ka
dar güzel sobalardır. Bunu Tarım Bakanlığı 
ormanın bu işe ait tahsisatından faydalanarak, 
Sanayi Bakanlığı Halk Bankasının, Esnaf Ke
falet Sandıklarının bu işe tahsis edecekleri kredi 
lerden faydalandırılarak, Köy İşleri Bakanlı
ğında yer yer halı kursları, sanat kursları, de-
m'ırcilik, marangozluk kurslara yaptığu gibi, 
bir de böyle sobacılık kurslarını Orta ve Doğu 
Anadolu'nun ihtiyacına uygun sobacılık kura
ları ve bu sobaları köylüye kullandırma kurs
ları: açarsa bilhassa Şarkışla ve Gemerek ka
zasından başlıyarak bunu yaymak ve bu sana
tı revaçlandırmak ve bu köy evlerinde teshini 
•medeni bir şekle koymak imkânı hâsıl olur ka
naatindeyim. Tabiî kurslardan daha evvel de 
idarecileri, valileri kaymakamları bununla 
ilgili konferanslar seminerlerle bu teşebbüse ha
zırlamak iktiza eder kanaatindeyim. 

İmar ve İskân bütçesi münasebetiyle ben
den evvel konuşmuş cilan muhterem arkadaşla-
ınm aydınlanmadık bir noktayı, hatırdan çık
mış herhangi bir temenniyi zaten bırakmamışlar
dır. Bendeniz Köy İşleri Bakanlığına mütevec
cih bu mâruzatoma burada 'nihayet verir, her 
iki Bakanlığın muhterem teşkilâtına 1967 büt
çe yılında da başarılar temenni eder, Muhterem 
Heyeti selâmlarımı efendim, hürmetler ede
rim. (Alkışlar.) , 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı' büt
çesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

A) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlü
ğü. 

BAŞKAN — Toprak ve İskân Meri Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerinde C. H. P. Grupu 
adına Sayın Salih Türkmen, buyurunuz. 
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C. H. P. GRUPU ADINA SALÎH TÜRK- I 
MEN (Ağrı) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Se
natosunun muhterem üyeleri, Bakanlar ve Ba
kanlığın muhterem mensupları; yüksek huzu
runuzda Toprak îskân İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1967 yılı Bütçesi münasebetiyle C. H. P. Se
nato Grupu adına maruzatta bulunmak üzere 
çıkmış bulunuyorum. 

Bu bütçe münasebetiyle 1966 senesinde ko
nuşmuştum ve o konuşmamda bu Umum Müdür
lüğün yaptığı hizmetleri anlatmış ve Umum Mü
dürlüğün çalışmasından memnun olduğumu arz 
etmiştim. Bu sene aynı memnuniyet hissini mu
hafaza ediyorum. Çünkü bu Umum Müdürlük 
kendisine verilen dar imkânlara rağmen bu sene 
eski hizmetlerine bâzı ilâveler yapmış, hiçbir 
noksanlığını göremediğim için kendilerine teşek
kürlerimi arz etmek isterim. Bu seneki maruza
tımı bu Umum Müdürlüğün yaptığı hizmetleri 
aldığı neticeleri yani istatistikî malûmat ver
mekle vaktinizi israf etmek istemem. Yalnız, bu 
umum müdürlüğün görevlerini kısaca işaret et
tikten sonra, daha ziyade kendisinden beklediği
miz hizmetleri ve temennileri arz etmekle iktifa 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu Umum Müdürlü
ğün görevlerini söylememin sebebi; bu umum 
müdürlük aslında Köy İşleri Bakanlığına bağlı
dır. Fakat bütçesi İmar ve İskân Bakanlığının 
bütçesi meyamnda mütalâa ediliyor. Sebebi ise, 
7116 sayılı Teşkilât Kanununun 19 ncu madde
sine göre aslında bu İmar İskân Bakanlığına 
bağlı olarak ihdas edilmiş, fakat daha sonra Köy 
İşleri Bakanlığının yaptığı hizmete daha yakış
tığı için bu itibarla bir kararname ile Köy İşleri 
Bakanlığına verilmiştir. Fakat Köy İşleri Ba
kanlığının teşkilât kanunu çıkmadığı için bil-
mecburiye bunun bütçesi de İmar İskân Bakan
lığının Bütçesi meyamnda tetkik edilmektedir. 
Esasen, Köy İşleri Bakanlığının teşkilât kanu
nunun çıkmamış olması itibariyle, Köy İşlerine 
bağlı diğer birçok umum müdürlüklerin bütçe
leri de diğer bakanlıkların bütçeleri meyamnda 
incelendi. Ezcümle Toprak - Su Genel Müdür- l 
düğünün Bütçesi Tarım Bakanlığı Bütçesinde, 
köy yolları bütçesi, Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesinde, köy içme suları bütçesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinde, Halk Eği
timi Umum Müdürlüğü Bütçesi, Millî Eğitim J 

Bakanlığı Bütçesi sırasında tetkik edildi. Bu 
mevzuda arz edeceğimiz yegâne tenkid ve üzün
tümüz hakikaten Köy İşleri Bakanlığının şim
diye kadar teşkilât kanununun çıkarılamamış ol-

j maşıdır. Hakikaten bir bakanlık var, ama sene
lerden beri bu bakanlığın teşkilât kanunu bir 
türlü çıkmamaktadır. Ben bu itirazımı bugün 
bakanlıkta bulunan Sayın Köy İşleri Bakanına 
hasretmiyorum. Şimdiye kadar bu bakanlığı iş
gal eden bütün bakanların zimmetine kaydedi
yorum. Bu bakanlığın teşkilât kanununun gecik
miş olması bence bir mahzurdur, zararlı olmuş
tur. Çünkü, ancak bu bakanlığın teşkilât kanu
nu çıkarılması ile bu bakanlığın muhtelif hizmet 
dallarındaki umum müdürlüklerin köye giden 
hizmetleri ayrı ayrı bakanlıkların bütçelerinde 
ayrı bakanlıkların takdiri ve şevki idaresinde 
bırakmaktansa, bir bakanlık bünyesinde toplıya-
rak bir elden koordine, edilerek sevk ve idare 
edilmesi daha müspet netice almak imkânını ve
rir. Fakat buna rağmen şimdiye kadar bu teşki
lât kanununun çıkmamış olmasiyle bu şeyden 
mahrum kalmış bulunuyoruz. Bu itibarla bu 
Umum Müdürlüğü âdeta Köy İşleri Bakanlığı
nın en büyük faaliyetini, hizmetini, idare eden 
bu Umum Müdürlüğün ne işler yaptığını kısaca 
işaret edeceğim : Bu Umum Müdürlüğün en baş
ta gelen hizmeti, ona verilen görev 4753 sayılı 
ve 5618 sayılı kanunlarla verilen Çiftçiyi Top-. 
raklandırma Kanunudur. Malûmuâliniz bu ka
nunla, Türkiye'de bulunan sahipsiz, daha doğ
rusu Hazineye ait arazi tesbit edilmektedir. Ha
zine namına tesbit edildikten sonra kısmen borç
landırmak suretiyle toprağa muhtacolan çiftçiye 
verilir, veyahutta memlekete sığman göçmenle
re meccanen verilmektedir. Yine bu kanunun 
derpiş ettiği şartların mevcudiyeti halinde de 
bazan araziyi istimlâk etmek suretiyle yine aynı 
şekilde dağıtılır. Keza bu umum müdürlüğe bağ
lı bulunan toprak komisyonları tesbit ettikleri 
meraları bu hususta mevzu bulunan mera - norm 
kaidelerine göre muhtacolan köy ve belediyele
re tahsis etmektedir. Bütçe Komisyonuna veri
len raportörlerin raporunda, bu umum müdürlü
ğün bu faaliyeti zımnında şimdiye kadar ne ka
dar arazi tesbit ettiği, kaç aileye ne kadar arazi 
borçlanmak suretiyle, göçmenlere ne kadar arazi 
meccanen verdiği ve yine köy ve beeldiyelere ne 

I kadar mera tahsis edildiği hakkında malûmat 
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olduğu gibi, halen tesbit edildiği halde Hazine 
namına, dağıtılmıyarak bırakılan Ye muhafaza 
edilen ne kadar arazi kaldığına dair rakamlar 
bulunduğu için bunları birer birer saymıyorum. 

Bu Umum Müdürlüğün ikinci vazifesi, 2510 
ve 5098 sayılı İskân kanunlariyle verilen vazife
lerdir. Filhakika bu umum müdürlük, gerek ha
riçten Türkiye'ye sığınan göçmenleri yerleştir
mek veyahut bâzı bölgelerde asayiş veya siyasi 
şeylerle iskân sahası haricinde bulunan mıntaka-
lardaki halktan bir kısmını alıp başka yerlere 
yerleştirmek veyahut bu mahzur kalktıktan son
ra bunları tekrar kendi yerlerine yerleştirmek 
sırasında bunları yerleştirmek, bunlara tohum
luk vermek, hattâ bu hususta bazan işletme ser
mayesi vermek gibi büyük hizmetleri mevcuttur. 
Keza bu hizmet dalında orman içinde bulunan 
bâzı köyleri başka yerlere nakletmek gibi hiz
metleri de meveudolduğu gibi, bunların bu köy
lerde el sanatlarını yaymak, bu köylerde yaşı-
yanlara gelir sağlamak amaciyle köy çocukları
na halıcılık kursları açmak gibi çeşitli kültürel, 
sosyal bilgileri vermek suretiyle hizmetler de 
yapmaktadır. Bu iskân mevzuunda Toprak İs
kân Genel Müdürlüğünün bu hizmeti bugün had
dizatında gayrikâfidir. 

Çünkü memleketimizde yâlnız arz ettiğim se
beplerden başka iskânı icabettiren bir ormanda 
bulunan büyük bir köy halkının bu ormanlarda 
kalacakmış Yoksa buradan başka yere nakle
dilecek midir? Nakledileceklerse nereye ve ne 
şekilde yerleştirilecekleri bir mesele olarak 
vardır. Bu işle hâlen kısmen Ziraat Bakanlığı 
Orman İşleri Umum Müdürlüğü meşgul olmak
ta ise de bu dâvanın hâllinde de bu bakanlık
la, İmar ve İskân Bakanlığı Toprak İskân İşleri 
Umum Müdürlüğünün ve daha doğrusu onun 
bağlı bulunduğu Köy İşleri Bakanlığının müş
terek birleşecek bir hizmet dalında çalışması 
lâzımgelecektir. Bu memleketimizin istikbâli 
için bir dâva olarak mevcuttur. 

Toprak İskân Umum Müdürlüğünün üçün
cü bir hizmet görevide İmar İskân Bakanlığı
nın Mesken Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan 
Köycülük Dairesi ile Tarım Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğüne bağlı bulunan Orman Köy
lerini Kalkındırma Dairesi'nin ifa ettikleri hiz
metlerdir. Zira bu müesseselerin yaptıkları hiz

metlerin mahiyeti ve amacı gözönünde tutula
rak 1964 senesinde bir kararname ile Köy İş
leri Bakanlığına bağlanmıştır. Bunlardan Köy
cülük Dairesi köy kalkınması ile ilgili köy imar 
plânlı konut işletmesi binalariyle diğer bakan
lık ve müesseselerin görevleri dışında kalan köy 
kamu hizmetlerini karşılıyacak nitelikteki sos
yal, ekonomik plânlar yaparak, köylere sağlam 
ve ucuz, sıhhî ev yapma etütleri, kendi evini 
yapana yardım metodunu uygulamak gibi hiz
metler ifa etmektedir. Orman Köylerini Kal
kındırma Dairesi ise, orman köylerin toprak, 
su ve doğal kaynaklardan rasyonel şekilde 
yararlanmak için lâzırngelen malûmatiyle o 
köy halkını teçhiz etmek ve bu köylerdeki iş 
gücünü ve boş zamanları değerlendirmek gibi 
çeşitli hizmetler yaptığı gibi yine kooperatif
çiliği teşvik etmek suretiyle de büyük hizmet
ler yapmaktadır. Ve bilhassa bu yol ile harice 
işgücü naklinde kooperatifi kuran köylere ter-
cihan kontenjan ayırmak suretiyle, hem harâce 
giden bu işçiler vasıtasıyle kendilerine iş saha
sı bulunmakta, hem de bu yolda memlekete bü
yük bir döviz temin edilmektedir. Bu sebeple 
bu faaliyeti de şayanı şükrandır. 

Bu Genel Müdürlüğün dördüncü hizmeti de, 
plân ve etüt işidir. 

Muhterem senatörler, filhakika evvelâ Doğu 
ve Güney - Doğu illerimizde 17 ilde mahdut ga
yeli iskân sahaları tesbit etmek üzere bir köy 
envanteri tetkik etmek için hizmete başlanmıştı. 
Fakat bilâhara Devlet Plânlama Teşkilâtının ka
bul ettiği beş senelik plânlama gereğince bu fa
aliyet Türkiye'nin tamamına teşmil edilmiş ve 
bu itibarla bütün Türkiye'de köylerin envanter
lerinin hazırlanması işi ele alınmış, halen 47 
ilde çalışılarak 25 803 köyün etüdü yapılmış ve 
10 ilde de çalışmalar devam etmektedir. Bu fa
aliyet sonunda tesbit edilen bilgiler, her vilâyet 
için ayrı birer kitap halinde tab edilmektedir. Bu 
meyanda meselâ Bingöl Muş, Bitlis, Hakkâri, 
Van, Mardin, Erzurum, Kars, Diyar
bakır ve Elâzığ hakkındaki kitaplar bu şekilde 
basılarak elimize geçmiş bulunmaktadır. Muhte
rem arkadaşlarım.bu Umum Müdürlüğün diğer 
saydığım mühim hizmetlerinden başka yalnız 
bu hizmeti başlı başına memleket kalkınması için 
paha biçilmez bir kıymet arz etmektedir. Filha-
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kika bu kitaba bakıldığı vakit, bu kitapta, Umum 
Müdürlük bir köyde bulunan, bir köyün kalkın
ması için lâzımgelen bütün meseleleri, bütün 
doneleri tesbit etmektedir. Meselâ bir köyde nü
fus nedir, ne kadar arazi vardır, bu arazinin 
ne kadarı suludur, sulama imkânı mevcut mu, 
mevcut değil mi, ormanı ne kadar, suyu ne ka
dar, yolları nasıl geliri nedir, hulâsa bütün 
malûmat elde edilmektedir. Böyle bir malûma
tın elde edilmesi, milletimizce kalknıma gay
reti içinde bulunduğumuz bu devrede, plânlı 
kalkınmanın bilhassa toptan plân yapıldığı hal
de, bölge plânlamaları mahdut bulunduğu ve 
köye kadar inilmediğinden zaman zaman şikâyet 
edilmektedir. Bu sebeple Devlet Plânlama bütçe
sinde bu meseleler dile getirildi, işte bence bu 
Genel Müdürlüğün yaptığı hizmet Devlet Plân
lamanın temelidir.-Ve bölgesel plânın hazırlan
ması için lâzımgelen bütün malûmatları vermek
tedir. Bu malûmatı ele alan mütehassıs eleman
lar pekâlâ bununla bir köye ne gibi hizmetler 
götürebileceğini, bu köyün ne gibi imkânları bu
lunduğunu, elinde bulundurduktan sonra bunu 
tatbik etmek ve burayı kalkındırmak için ne 
Iâzımgeldiğini bulmak pek kolaydır. Ve nitekim 
Genel Müdürlük yapılan bu ferdî envanterler
den başka, bâzı vilâyetlerde de şümullü, köysel, 
avan - plân tekniğiyle çalışmaktadır. Bu a l ış 
malar şöyle yapılmaktadır. Köye giden bütün 
hizmet dallarının mütehassısları meselâ Su işle
ri, iskân işleri gibi bütün mütehassıslar gitmek
tedir. Ve çeşitli malûmat almak suretiyle köyün 
kalkınması için ne lâzımgeldiğine dair büyük hiz
met içindedirler. Bu hizmetin Türkiye'ye 
teşmöi, bütün köylere teşmili suretiyle plân
lı kalkınmamızın temeli çok sağlam bir te
mele vaz'edilmiş olacağından, bu mesainin çok 
değerli olduğunu ve bunun Devlet teşkilâtında 
daha önemle üzerinde durulmasını ben âcizane 
arzu etmekteyim. 

Bu plânlamanın bu etütleri plânlama için 
faydasından başka, bir de aynı zamanda zamanı
mızda çok söylenen toprak reformu için çok 
faydalı olacağına kaaniim. Muhterem arkadaş
larım, hakikaten toprak reformundan birçok büt
çeler münasebetiyle bahsedildi, meselâ; Tarım 
Bakanlığı bütçesinde, Kadastro Umum Müdürlü
ğü bütçesinde bahsedildi, hulâsa her zaman bah
şedilir, ama toprak reformunun mevzuubahse-

dilmesi lâzımgelen, veyahut alâkalı Bakanlık ve
yahut servis bilhassa bu Umum Müdürlüktür. 
Çünkü malûmu âliniz halen mer'i bulunan 4753 
sayılı Kanun kısmen toprak reformunun güttü
ğü gayeleri tahakkuk ettirmek için çıkmıştır. 
Çünkü bu kanun da ne yapıyordu; toprak ko
misyonları vasıtasiyle Hazineye ait araziyi tosbit 
ediyor ve onları da çiftçiye borçlandırma ile 
veya meccanen dağıtılıyordu. Ama tatbikatta 
görüldü ki, bu yapılan tatbikat kâfi değildir. 
Günkü bir köyde gidiliyor, adamın tarlasının 
dönümü mahduttur, hudutlarından birisi gayri-
sa'bit olduğu için miktara itibar ediliyor, bina
enaleyh, bu tarladan iki dönüm fazladır, Hazine 
namına. Bu tarlada 5 dönüm fazladır. Bunu da
ğıttırınız vakit hem mik+ar az, hem de her tarla
nın başında bir miktar arazi vermek suretiyle, 
verene faydalı olmadığı gibi eski adamın da elin
den arazisi alınmış gibi aralarında bir husu
met olmakta ve Türkiye'de huzur değil, huzur
suzluk yaratılmaktadır. Bunun içindir ki, halen 
tesbit edilmiş olan 7 milyon küsur M2 arazi tes
bit edildiği halde bu arazi dağıtılmamaktadır. 
Bunlar bir toprak reformu kanunun çıkarılması
na değin beklemektedir. Bu toprak reformu ka
nunun çıkarılmasının zaruretine birkaç kelime 
ile temas etmeme müsaadelerinizi rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım; toprak reformunun 
lüzumunda bugün milletçe, partilerce herkesçe 
şöyle böyle ittifak edilmektedir. Bir toprak re
formu lâzımdır. Yalnız zaman zaman buna bâzı 
itirazlar ileri sürülmektedir. Bunlara en mü
him. ve ild büyük itiraz vardır. 

Birisi, toprak reformu lâzım değildir, ziraat 
reformu lâzımdır. Muhterem arkadaşlarım bu
nun ismine isterseniz toprak reformu deyin, 
isterseniz ziraat reformu deyin, bu reform lâ
zımdır. Ve filhakika, itiraz edenlerin dediği 
sribi, yalnız araziyi dağıtmak bunun yanında 
bir ziraat reformu ile gelinmezse toprak re
formu bir netice vermez. Ama, ziraat reformu 
lâzımdır, diye toprak reformunu geriye bırak
tırmaya sebep yoktur. Çünkü ziraat reformu
nun tatbik edilebilmesi için toprak reformu 
lâzımdır. Bugünkü toprak mülkiyeti rejimi
mizde hakikaten bir ziraat reformu yapılması
na imkân vermiyecek aksaklıMar vardır. 

Mahdut kimselerin elinde bazan ihtiyacın
dan fazla arazi mevcuttur. Bu kimseler ken-
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dilerine fazla gelen arazinin bir kısmını isleti
yor bir kısmını da ya kiraya veriyor veya or
takçı vasıtasiyle işletiyor. Halbuki tecrübe ile 
sabit olmuştur kiı bir topraktan âzami fayda 
alan ancak toprak sahibinin bizzat kendi ara
zisi üzerinde çalışmasıdır. İrste bu sebeple top
rak reformu yapıldığı takdirde bir aileye iş-
liyebileceği, ihtiyacını karşıhyacağı miktar 
bırakıldıktan sonra, diğeri Anayasanın kabul 
ettiği hükümlere göre hakiki bedeli verilmek 
suretiyle alınıp, yine bir bedel mukabili baş
ka köylülere verilmesidir. Bununla hem top
rak mülkiyetinin bu şekilde ıslahî ile mahsul 
alınması imkânı artmaktadır, hem toprakta 
çatıştığı halde toprağın sahibi olmadığı için 
istismar edildiğini düşünen kimselerin hakiki 
ihtiyaçları karşılanmış olacaktır ve aynı zaman
da da nerede ne kadar arazimiz bulunduğu ve 
ne şekilde yardım etmek lâzımgeld'ği imkânı 
hâsıl olacaktır. Bilgim topraklar o kadar da
ğınıktır ki, bunlara yardım yapmak imkânı 
yoktur. Toprak reformu ile birlikte gidecek 
bir ziraat reformu ancak toprağı bir arada 
toplamak, mümkün mertebe bir araya toplamak, 
suretiyle fazla mesai ve para sarfını önliyeeeği 
gibi bunlara Devletçe ne şekilde hizmet yapı
lacağı imkânını da vermek bakımından toprak 
reformu lâzımdır ve zirai reform bunu önle
mek için bir delil değildir. Toprak reformu 
lüzumu hakkında o kadar çok lâf söylenmiştir 
İri, bendeniz bunun üzerinde uzun zaman konuş
mak istemem. Çünkü partimizin bu mcvzuda-
ki tutumu muhtelif vesilelerle ifade edilmiştir, 
malûmdur ve bilhassa birkaç gün evvel burada 
Sayın Sami Küçük'ün söylediği mütalâaları ve 
toprak reformunun zarureti için ileri sürdüğü 
mütalâalara aynen iştirak ettiğimi söylemekle 
iktifa edeceğim. 

Diğer taraftan arazinin memleketimizde ka
bili zer olan arazinin toprakla uğraşan ailelere 
taksim cdilcc bile bu ihtiyacı karşılamayacağa 
yolundaki itirazda hakikaten toprak reformu
nu geciktirmek için bir sebebolarak ileri sü
rülmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç kimse Türki
ye'deki bulunan kabili zer arazinin Türkiye'de 
toprakla uğraşan köylüler arasında taksim 
edilmesini iddia etmemektedir. Gayet tabiîdir 
k i ; bu toprak aslında üzerinde çafoşan mali-
kinindir. Ancak, ihtiyacından fazla olanı yine 

bu toprakla çalışanlara muayyen bir norm dâ
hilinde verilmek suretiyle bir reform mevzuu-
bahistir. Yoksa herkese toprak dağıtılacağını, 
yani bir toprak mülkiyetinden tam müsavatı 
temin yolu ile toprak reformunu iddia eden 
kimse yoktur. Ancak bu toprak reformunun 
gecikmesinin büyük mahzurları vardır. Bu 
gecikmeden hem millet, hem reformdan istifade 
edecek kimseler, hem de kendisine toprak ve-
rilmiyecekler ve hem de arazisi alınması teh
likesi olan zarar görmektedir. Şöyle ki, evvelâ 
bu toprak reformu olduğu vakit halk top
rak reformundan istifade edecekler, yani 
kendisine arazi verilecekler, bu arazileri al
makla daha verimli bir istihsal yoluna gide
cekleri için hem kendileri istifade edecektir, 
hem de memleketin dolavısivle istihsali artmış 
olacaktır, hem de bu memlekette toprak sahibi 
olan kimselerin çoğalması rejim bakımından 
da bir teminatır. Bu itibarla bunun gecikmesi 
hem Devlet için, hem rejim için hem de fertler 
için zarardır. 

Diğer taraftan bu toprak reformundan hiç 
istifade etmiyecek olanların da bu toprak refor
munun çıkmamasından zararı vardır. Çünkü 
birçok kimseler cehaletleri yüzünden hayat için
dedirler, sanki toprak reformu çıkarsa herke
se toprak verilecektir. Halbuki herkese toprak 
verilmesi mevzuubahis değildir. Birçok kimseler 
bazan politik mülâhazalarla bunları istismar et
mekte ve bunların ihtiraslarını tahrik etmek
tedir. Halbuki hakikatte bu kanun çıktığı va
kit bunlar da görecektir ki, bunun için bir 
kıstas vardır. Her topraksız adama toprak ve-
rilmiyeceği için ümidi kesilecek ve bu da. bey
hude ümitlere kapılmaktan ve dolavısivle de 
rejim için bir fena eleman olmaktan kurtul
muş olacaktır. En büyük mahzur da; bilhassa 
elinde arazi bulunan kimselerin duyduğu endi
şedir. 

Muhterem arkadaşlarım; elinde bir miktar 
arazisi bulunan herkes âdeta acaba bu toprak 
reformu ile arazim elimden alınacak mı diye 
bir endişe içindedir. Halbuki, biliyorsunuz ki, 
toprak reformu aslında memleket çapında bir 
tetkik yapacak ve arazileri sürümlendirecek, 
yerine göre, arazinin vasfına göre normlar tâ
yin edecektir. Meselâ, Rize'de bir aileye bıra
kılacak toprak miktarı ile Erzurum'da, Ağrı'da 
bırakılacak miktar ayrıdır. Ye dolayısiyle esa-
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sen kabul edilecek bu normlara göre toprak 
reformunun kabul edeceği hadlere göre, bir
çok kimselerin mülk sahiplerinin toprağına 
hiç kimsenin el uzatması mevzuubahis de
ğildir ve bu toprak sahipleri yine topraklarını 
eskisi gibi kullanacaklardır. Ama, kabul edelim 
ki; daha ziyade mahdut kimselerin elinde ih
tiyaçtan fazla toprak vardır. İşte o vakit onu 
da nihayet kendisinin bütün ihtiyaçları göz 
önünde tutularak, hattâ belki de bu toprak 
reformunda halen işler olan ve faydalı bulunan 
işletmelere de daha büyük haklar tanımak su
retiyle temin edilecek imkânlara göre ha
kikaten bundan geri kalan arazisinin alın
ması ise kendileri için bir zarar olmıyacağı 
anlaşılacak ve bu sebeple de bu toprak sahiple
rinin bu endişeden kurtarılması temin edilmiş 
olacaktır. Arkadaşlar, toprağı elinden alınacak 
endişesi ile pek çok kimseler bugün toprakla
rına dört elle sarılmıyorlar veyahut dax yatı
rım yapmaktan endişe ediyorlar. Çünkü aca
ba bana kalacak mı, büyük bahçeye ne lüzum 
var, toprak reformu gelir de benim elimden 
alır, endişesiyle toprağa lâzımgelen önemi ver
miyor. 

Bu sebeple toprak reformunun biran evvel 
çıkarılması çok büyük faydalar temin edecektir. 
Bunun çıkarılmasını dört gözle bekliyoruz. Ben 
mâruzâtımı burada keseceğim. Sözlerime son ve
rirken Bütçe Karma Komisyonuna verilen, 
raportörlerin raporlarının 7 nci bölümünde 
bâzı temenniler vardır. Bunları birer birer oku
yarak vaktinizi almak istemem. Aynı temenni
lere şahsen iştirak ettiğimi beyan eder hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz Adalet Partisi Grupu adma 
Sayın Faruk Kmaytürk'tedir. Buyurun efendim. 

Petrol Dairesi Bütçesine açık oyunu kullanmı-
yan sayın üye var mı?.. Lütfen efendim. 

A. P. GRUPU ADINA FARUK KINAY-
TÜRK (Burdur) — Muhterem Başkan, Büyük 
Milletimin değerli temsilcileri, Muhterem Bakan 
ve kıymetli Bakanlık Erkânı., Adalet Partisi 
Grupu adına Köyişleri Bakanlığı İmar, İskân Ge
nel Müdürlüğü 1967 bütçe kanun tasarısı üzerin
deki görüşlerimizi, temenni ve tenkidlerimizi arza 
çalışacağız, 

Muhterem arkadaşlar, Büyük Türk Milleti 
olarak özümüzü teşkil eden köylü ve toprak üze
rine ciddiyetle ve bütün gücümüzle eğilmemiz ge
rekmektedir. 

Onun içindir ki, Köyişleri Bakanlığına büyük 
hizmetler düşmektedir. Üzülerek itiraf -etmek 
zorundayız ki, köylü ve onun hayatı ve Türk Mil
letinin ana ekonomik kaynağı ve toprağı yüzler
ce sene ihmal edilmiş ve kendi kaderleriyle haş
haşa bırakılmıştır. 

Köylü ihmal ve bilgisizlik yüzünden toprağın 
vasfını bilmeden verimsiz iş gücünü ve enerjisini 
senelerce karın tokluğuna harcamak suretiyle 
ömrünü tüketmiştir. Devlet köylüyü askerlik, 
vergi ve murakabesi gibi ağır hizmetler zamanın
da hatırlamış, sosyal ve ekonomik kalkınması için 
en ufak bir yardımı düşünmemiştir. Böylece 
verimsiz, yorgun topraklar üzerinde yaşıyan köy
lü dünyasından bezgin bir halde fakirliğin ve ge
riliğin pençesine tevdi edilmiştir. 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra Büyük 
Atanın her sahada olduğu gibi Türk köylüsünün 
ve topraklarının değer ve ehemmiyetini tesbit ede
rek Devlet elini onlara da uzatıp karanlık âlem
den çıkararak milletin efendisi demek suretiyle 
müstahsil köylüyü evvelâ mânevi bakımdan onore 
etmiş sonra da maddi yardımı temin için Ziraat 
Bankası kaynaklarını artırmak suretiyle kalkın
maları yolunda teşkilâtlandırmıştır. 

Muhterem arkada şlar, 
Bugün nüfusumuzun % 80 ini teşkil eden 

22 milyon vatandaşımız köyde yaşamaktadır. 
Köylünün her sahada kalkınması ve inkişafı 

milletin topyekûn kalkınması demektir. Bu yol
da sarf edilecek para, emek ve gayret ve köylü
müzün de elinden geldiği kadar bu çabaya katıl
ması sonunda millet için büyük semere elde edi
leceği muhakkaktır. 

Köylümüz kendine yakın olanları ve yardım 
edenleri daima sevmiş, yeniliği, bilgiyi ve iyi ni
yeti benimsemiş ve her sahada yardım edene faz
lasını yapmaya çalışmış ve sevdiklerine her şeyi
ni feda etmekten çekinmemiştir. 

Bu paha biçilmez asil topluluğun kalkınması 
için pek çok şeylere ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç
larını kendi güçleriyle yapmalarına imkân yok-
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tur. îşte onların temsilcisi olan bizler hep birlik
te hizmetlerine ihtiyaçlarına koşmak zorundayız. 

KöVlümüzün pek çoğu bugün içecek ve tarla
sını sulayacak sudan, yoldan, okuldan, ışıktan 
ve boş zamanlarını kıymetlendirecek çalışma sa
halarından mahrumdur. Bu hizmetler biran ev
vel köye götürülmelidir. Bunun için de Köyişle-
ri Bakanlığı en kısa zamanda Teşkilât Kanunu
nu Yüce Meclislere getirmeli ve süratle teşkilâtla
narak köylünün beklediği hizmetleri yapmalıdır. 

Aziz arkadaşlarım, Köy İşleri Bakanlığı bün
yesinde bulunan İmar İskân Genel Müdürlüğü 
16 Temmuz 1964 tarih ve 6/3349 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararnamesiyle Köyişleri Bakanlığına 
devredilen Toprak İskân Genel Müdürlüğü üze
rinde görüşlerimizi ifade edeceğim: 

Köyişleri Bakanlığının henüz teşkilât kanu
nu mevcudolmadığmdan Umum Müdürlüğün 
1967 bütçesini yine İmar İskân Bakanlığı büt
çesi meyamnda inceliyeceğiz. 

İmar İskân Umum Müdürlüğünün asli görev
leri, 4753 ve 5618 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma 
ve 2510, 5098 sayılı İskân Kanunları ile tâyin 
edilmiş olup bu hizmetler temel dâvalarımızın en 
önemlilerini teşkil etmekte ve tamamiyle kamu 
karakteri taşımaktadırlar. Bu asli görevlerine ek 
olarak 18 Nisan 1961 tarih ve A/1103 sayılı Ba
kanlar Kurulu Kararma uyarak Doğu ve Gü
ney - Doğudaki 17 ilimizi içine alan sınırlı yer
leşme ile ilgili çalışmalar ve Devlet Plânlama 
Müsteşarlığınca kabul edilen 5 yıllık köy envan
ter etüd projesine göre yurdumuzun bütün köy
lerimizi içine alan ve memleket ölçüsünde devam 
ettirilecek olan envanter etüdierini yapmaktır. 

Bu hizmetler ilgili diğer Bakanlık, Daire ve 
müesseselerle işbirliği yapılarak önem derecesine 
göre yürütülmektedir. 

Umum Müdürlüğün Köycülük Dairesi, köy 
kalkınması ile ilgili köy imar plânı, konut, köy 
kamu hizmetleri için gerekli bina ve tesisler ve 
köylünün hayat standardını düzenliyecek nite
likteki sosyal, ekonomik, sağlam, ucuz ve sıhhi ya
pımı realize etmek gibi birçok hizmetleri bünye
sinde toplamıştır. 

Orman Köylerini Kalkındırma Dairesi ise, 
orman köylerinde toprak, su ve doğal kaynaklar
dan rasyonel bir şekilde yararlanmak, işgücü 
fazlalıklarını ve boş zamanlarını değerlendir
mek ve ekonomik gelişmeye paralel olarak ko-

o^eraktifleşmeyi teşvik etmek gibi hizmetleri 
göıstermektedir. 

Kooperatiflerin teşviki, kuruluşlarına yar
dım, kooperatifler geliştirmek ve finansman 
•eksiğini tamamlamak amaeiylc kooperatif ku
ranları dış memleketlere göndermek önceliği 
tanıma projeleri de genel müdürlüğün önemli 
hizmetleri arasındadır. 

Toprak tskân İşleri Genel Müdürlüğünün 
anahizımellerini tâyin eden 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanununun ruh ve mânası 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte 
olmadığını belirtmek isteriz. 

Bu kanun çıkarıldığı zaman nüfusumuz 
16 - 18 milyon arasında idi. Boş sahalara çift
çiyi yaymak mecburiyetinde idik. Allafoa şü
kürler olsun ki, bugün nüfusumuz iki misli 
fazlalaşmıştır. Bu kanunun espirisi altında 
yalnız arazi dağıtmakla köylümüzün ihtiyacı
nı bertaraf etmemiz mümkün değildir. 

Biz iktidar olarak Hükümet ve parti prog
ramlarımızın ışığı altında ve 4753 sayılı Ka
nunun köylüye toprak dağıtımı temel fikri ya
nında, zıirai reform felsefesi içinde dağıtılan. 
toprağın ziraat teknik elemanları tarafından 
•tetkikini, hangi zirai ürünlere elverişli oldu
ğunu, verilen toprakla beraber lâzım olan alet 
ve malzemelerini, gübı elerini birlikte verme
nin ve böylece dağıtılan toprağın faydalı bir 
hale getirilmesini ve toprak sahibi kıldığımız 
vatandaşların da müstahsil hale gelmesini dü
şünmekteyiz. İşte bu espiri içerisinde 4753 sa-* 
yılı Kanunun tadilini lüzumlu görmekteyiz. 

Umum Müdürlüğün teşkilât kanunları da 
bugünün ihtiyaçlarına yeterli değildir. 

1945 tarihli 4784 ve 1960 tarihli 5-613 sayı
lı kuruluş kanunlarının bugünün ihtiyaçlarına 
cevap verecek nitelikte olmadığı aşikârdır. 

Bu kadar ağır hizmetleri bulunan Toprak 
İsikân Genel Müdürlüğünün ihtiyaçlarına eevap 
verecek kuruluş ve hizmet kanunlarının biran 
evvel çıkarılmasını beklemekteyiz. 

Toprak İskân Genel Müdürlüğünün 1945 -
1966 yılları arasında çiftçiyi topraklandırma 
ve mülkiyet tesbiti hizmetlerine bir göz atar
sak 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanu
nuna dayanılarak 1966 yılı sonuna kadar 5 374 
'köyde uygulandığı ve 363 707 aileye 
215 S76 086 Türk Lira«.ı borçlandırılmak sune-

— 1218 — 



0. Senatosu B : 83 8 . 2 , 1967 O : 2 

tiyle 18 344 562 dönüm toprak, ayrıca bu aile
lere 21 031 434 liralık yıllık işletme, kuruluş 
ve onarma kredisi verildiği. 1960 yılında dur
durulan toprak dağıtım] m mut a akıp devam 
•eden mülkiyet tesbiti çalışmaları ile bugüne 
kadar 7 280 934 dönüm arazinin de Hazine 
adına tescil edilerek dağıtılmak üzere Hazine 
uhdesinde bulunduğu, 1945 - 1966 tarikleri 
•arasında kamulaştırma yoluyla Hazine adına 
tescil edilen arazi için de 9 119 585 lira öden
diğini ve uygulama yapılan köyler ve beledi
yeler tüzel kişilikleri adına 85 115 274 dönüm 
arazinin de orta malı mera olarak tahsis edil
diğini tesbit etmiş bulunuyorum. 

1968 yılında 142 köyde Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanunu uygulanarak tapuda 373 271 
dönüm arazi ve 1 337 005 dönüm arazinin de 
köylerin tüzel kişilikleri adına orta malı me
ra olarak tahsis edildiği, 1966 programına gö
re uygulama sonuçlarında bir noksanlık mü
şahede edildiği, bunun da Doğu illerimizde 
husule gelen deprem dolay isiyle buralarda fa
aliyet gösteren toprak komisyonlarının çalış
malarının durdurularak taşıt ve elemanlar ile 
birlikte deprem komitesi emrinde çalıştırılma
larının bu noksanlıkta rolü olduğu görülmüş
tür. 

Temennimiz, umum müdürlüğün bu nok
sanlıkları önümüzdeki yıl içinde kapatmış bu
lunmasını görmektir. 

Memnuniyetle öğrenmiş bulunduğumuz top
raklandırma uygulanması olarak, Konya'da 
Yunak ilçesine bağlı birkaç köyde 577 aileye 
129 693 dönüm arazinin 3 504 401 lira borç
landırılarak dağıtıldığı ve 80 648 dönüm de 
mera tahsis edildiği; Yan ilinin Özalp ilçesi
ne bağlı köylerinde 1965 yılında kurulan iki 
kalkınma merkezi etrafındaki 12 köyde 885 
aileye 97 590 dönüm arazinin tapularının ve
rildiği ve Urıa'nın muhtelif küyiorinvlo bo 
aileye 15 984 Türk lirası borçlandırılarak 
14 177 dönüm arazinin dağıtıldığını memnuni
yetle karşılarız. Bunlar Hükümetimizin köylü
yü topraklandırma çalışmalarına verdiği ehem
miyetin bariz birer delilidir. 

Dileğimiz kısa zamanda bütün Türkiye'
nin topraksız köylerinin ve köylüsünün topra
ğa kavuşmasını görmektir. 

Nüfusumuzun hızla artması karşısında, İs

kanın önemli bir problem olarak kendini his
settirdiği bir gerçektir. 

Haz me 3' cima tescil edilen arazinin gelişi
güzel sürülmesini. arazi ihtilâflarının çoğal
masını önlemek, Doğu ve G-üney - Doğu illeri
mizde sınırlı bir iskânın yapılmasını sağlamak 
bakımından Toprak İskân Genel Müdürlüğü
nün, iskân işlerinin yeni bir görüş içerisinde 
mütalâa etmeye ve ele almaya başladığını gör
mekteyiz. 

Toprak komisyonları bu espiriye uyarak 
ve plânlı devre içindeki şartlara bağlı olarak 
plânlı ve projeye dayanan bir dağıtımda bu
lunmak hedefleriyle 1961 yılından itibaren 
yalnızca Hazine arazilerinin tesbiti ve tapuya 
tebcil hizmetleriyle mera arazilerinin tahsisi 
işleriyle meşgul olmuş ve bu müddet içinde 
plân ve projeye bağlı olarak 280 590 dönüm 
toprak dağıtımı yapmışlardır. 

Hükümet programında öngörüldüğü üzere 
toprağa muhtaç çiftçilerimizi toprağa kavuş
turmak esphisi altında ve son zamanlardaki 
toprak isteme talepleri karşısında plân ve pro
jelere dayanarak bu tarzda toprak dağıtımı
nın yapılmasını yerinde görmekteyiz. 

Ancak 768 sayılı Tapulama Kanununun ge
çici 3 ncü maddesi hükmü dolayısiyle Hazine 
uhdesindeki araziden bir kısmının mahkeme
lerle vatandaşla. Hafine arasında dâva konusu 
olduğundan rezervde bir eksilme olacağı aşi
kârdır. 

Bu bakımdan dağıtılan arazilerin de iyi de
ğerlendirilmesinin şart olduğuna inanıyoruz.' 

1966 yılı sonu itibariyle Hazine elinde bu
lunan 7 280 934 dönüm arazinin toprak dağı
tımı temel felsefesine uyularak 3 ilde 1 500 
köyde ihtiyaç sahibi çiftçiye dağıtılacağını ve 
toprak alan köylü vatandaşımızın en kısa za
manda aile ve mülkiyet ekonomisine yardım
cı müstahsil hale geleceğine inanımaktayız. 

Senelerden beri sözü edilen fakat bir tür
lü yapılamıyan toprak dağıtımı karşısında 
değiliz. Toprak reformunu zirai reform şek
linde kabul ederek tam yanındayız. 

İskân işlerine gelince : 

Genel nüfusumuzun % 80 ııinin yaşadığı 
köylerimizle, aile fertlerinin kendilerini yaşı-
yabilir bir hale gelmeleri için yerlerinde veya 
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'başka yerlerde iş sahibi olmaları ile yerleşme
lerinin tarımda veya tarım dışı başka sektör
lere aktarılmalariyle iç iskân politikamızın te
mel felsefesi olduğunu ifade etmek isteriz. 

1950 - 1960 arasmde anayurda sığınan 
göçmen ve mültecilere, evvelce yasak bölge 
ilân edilen ve bilâhara yasağın kaldırıimasiy-
le yerlerine iade edilen vatandaşlara ve ka
çakçılığın öjılenmesi amıacı ile sınırımızda te
sis edilen güvenlik serildi içinde kalan köyler 
halkının yerlerinin değiştirilmesine ve bu va
tandaşlara ev, arsa, kredi ve diğer çeşitli hiz
metler karşılığı 1965 yılı sonuna kadar sıra 
ile yurda sığman göçmen aileleri için şehir ve 
flsöy tipi 37 136 ev ve 9 481 251 kilo tohumluk 
ve 62 902 parça tarım alet ve araç tevzi Gidil
miş, olduğunu, sanatkâr göçmenlere 1 159 977 
ve çiftçi göçmen ailelerinle 20 627 33li liralık 
kredi 1 44)0 690 dönüm toprak tahsis edilerek 
üretken hale getirilmiş olmalarım memnuni
yetle karşılarız. 

Güney ^mırlarımızdaki güvenlik: şeridi 
içinde kalan 84 ailenin evleri yaptırılarak top
rak, tarım ve a'lert ar-.çları verilmek suretiy
le Onta - Anadolu'ya yerleştirilmelerini, yasak
ladığı kaldırılan bölgelere tekrar gönderilen 
3 651 aileye gerekli yardım yapılarak iskân 
edilmelerini de takdirle ifade etmek isteriz. 

Ayrıca Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağ
lı âfete mâruz köylerden alınarak Hatay ilin
de Amik Ovasına İmar ve İskân Bakanlığı tara
fından evlerii yapılarak yerleştirilen 408 aile
den 378 ine 849 dönüm arazinin verildiğini 
ve kısa zamanda mıüs'tamsıl hale gelebilmeleri 
için de gerekli kredi yardımının yapıldığını 
ve geri kalan 30 ailenin durumlarının ince
lenmekte olduğunu da tesibit etmiş bulunmak
tayız. 

Yine Trabzon ilinin Çaykara ilçesine bağlı 
ve orman içinde bulunan âfete mâruz kalan 
•ailelerinin, Van ilinin Özalp ilçesine bağlı Dö-
nerdere ve Emek köylerine yerleştirilen 160 
ailesine Dünya Gıda Yatırım ve programından 
•sağlanan 1 025 ton çeşitli gıda maddesinin ve 
1 619 ton hayvan yeminin bedelsiz olaırak te
min edilmiş olmasını memnu niyetle ifade et
mek isteriz. 

Orman içinde bulunan âfete mâruz köyler 

halkının başka illere nakli ve bunların kısa 
zamanda müstahsil hale gelebilmeleri için can
lı ve cansız yapılan yardımlar, Dünya Gıda 
maddeleri programından sağlanan çeşitli gıda 
maddeleri ile hayvan yemi dağıtımı gibi çalış
maların devam ettiğini ve Kızıl Çin'den A%a-
niistan'a iltica eden 235 Türkistanlı soydaşımı
zın 1965 yılında anayurda getirilerek Kayse-
rMe inşa edilen 74 eve yerleştirildiğini ve 
1966 yılı içinde hazırlanan plân gereğince ma
hallinde temel eğitim, küçük el sanatları eği
timi ve bu çalışmalar sonunda kurulan mah
dut mesuliyetli küçük sanat kooperiatifi için' 
de bir kooperatif binası inşaatının ikmal edil-" 
miş bulunduğunu zevkle öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

1971 yılında inşaatı tamamlanacak olan Ke
ban barajı münaselbetiyle. 92 köy ve mahalle--
yi tamamen, köy, bucak mahalle ve ilçe olmak 
üzere 10 iskân yerini de kısımen istilâ edece
ğinden, ceman 102 iskân yeri sular altında ka
lacaktır. Bu mıntakalarda yaşryan 18 .815 nü
fusun göl teşkil etmeden evvel hazırlanacıaik 
bir iskân projesine göre bu bölgeleri terk et
meleri şarttır 

Geçmiş devirlerde olduğu gibi istimlâk be-
dellenini ellerine vererek sarf etmelerine im
kân vermeden, iskânlarının Devlet eliyle ya
pılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Bu mıritakadalki vatandaşlarımız da iskân
ların Devlet eliyle yapılmasını istemektedir
ler. Bu önemli islkân problemini çözmek için 
genel müdürlüğün 2510 sayılı İskân Kanununa 
ek kanun tasarısını Başbakanlığa sunmuş bu
lunduğunu sevinçle öğrenmiş bulunmaktayız. 

Bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını 
beklemekteyii:. 

Etüt ve plân işleri : 
18 . 4 . 1%1 tarih ve A/1108 sayılı Balkan

lar Kurulu Kararı ile Doğu ve Güney - Doğu 
bölgelerinde 17 ilde mahdut ölçüdeki iskân 
sahalarını tesbit etmek sur eltiyle 1962 de başlı-
yan çalışmalara bilâhara Beş Yıllık Plâna gö
re yurdumuzun bütün köylerini içine alacak 
şekilde genişletilerek 1966 yılında 42 ekiple 
11 ilde S 199 102 lira sarf edilerek 5 377 
köyün envanter etütleri yapılmış ve bugün ise 
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eltüdü bütirilmiş köy sayısının 25 803 olduğunu 
ve 47 ilin envanter etütlerinin tamamlandığını 
ve bu etütlerden diğer sektörlerin de yararla
nabileceğini temel bilgilerin mevcut bulundu
ğunu teâbiıt etmiş bulunmaktayız. 

Hazırlanan köy envanter etütlerinden 29 
ile gönderildiğini ve diğer illere de hazırlan-
(dıkça gönderileceğini memnuniyetle kargıla
rız. 

Köy envanter etütleri Birinci Beş Yıllık 
Plânda yer alan köylerin sosyal, ekonomik, 
tanımsal durum ve imkânları nispetinde top
raklandırma ve muhtemel iskân sabalarının 
•belirtilmesinde esas olacaktır. 

Bu etütler 1966 yılı sonuna kadar bitiril
mesi öngörülmekte olmasına rağmen geçen yıl
lardaki ödenek azlığından iki yıl geeifcme ile 
1968 sonunda tamamlanacağı yetkililer tara
fından ifade edilmektedir. 

Mezkûr etütlerin 1970 sonuna kadar da de
ğerlendirilerek ilgili bütün kuruluşların istifa
delerine arz edilmek üzere il seviyesinde bir 
kitap halinde bastırılacağı ve Türkiye seviye
sinde de bir atlas hazırlanacağını öğrenmiş bu
lunmaktayız. 

Temennimiz her hangi bir suretle yeni bir 
gecikmenin olmamasıdır. 

Plânlı çalışmalara gelince : 
Köy envanter etütlerine göre 1967 de mül-

ikiyet imkânlarına ve yeter Hazine arazisi bu
lunan yerlerde, 17 köyde ve gelecek yıllarda 
ise 10 köyde toprak ve su kaynakları develop-
manı, tanımsal plânlama ve geliştirme plân 
ve projeleri hazırlanarak 2 200 ailenin ve son
radan her yılda 1 300 ailenin topraklandınl-
mıası ve her türlü canlı, cansız ihtiyaçlarının 
ve kredilerinin teminiyle üretken hale gelme
lerinin öngörüldüğünü memnuniyetle öğren
miş bulunmaktayız. 

Ayrıca 1966 yılında araştırma niteliğinde 
•olan 7 ilçe merkezinde başlıyan köysel alan 
şümullü plânlama çalışmalarının gelecek yıl
larda bütün yurdu kapsıyacak şekilde olaca
ğım ve böylece köy seviyesinde fizik, ekono
mik ve sosyal plânlann hazırlanmasının öngö
rüldüğünü tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Kooperatif hizmetlerine gelince : 
Köylerimizin ekonomik kalkınmasına yar

dımcı olmak amaciyle 1965 yılı içerisinde uy

gulanmaya başlıyan köy kooperatiflerine ge
nel müdürlükçe 1966 yılı içerisinde 300 köy 
kooperatifinin ele alındığı ve bunlara eğittim 
ve organizasyon çalışmalarına gdr&şildiği, dı
şarıya işçi göndermelerde, kooperatif kuran 
köylere öncelik tanınması projesi gereğince 
1965 yılında dışarıya gönderilen 1 399 ortağın 
şimdiye kadar 1 628 000 Tl. sı tasarruflarını 
ve 1966 yılında dışarıya gönderilen 438 orta
ğın ise bugüne kadar 250 000 Tl. sı tasarrufla
rını kooperatiflere gönderdikleri huzurunuzda 
zevkle ifade etmek isiteriz, 

Ayrıca 1 000 000 Tl. sının üzerinde yatırım 
projesine saJhip 30 kooperatif ve bu miktar
lara ilâve olarak 1965 yılında seçilmiş, olan 12 
kooperatifin yatırımlarının gerçekleşmesi için 
genel müdürlüğün çalışmalarını umumiyetle 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Yalnız şurasını üzülerek ifade etmek mec
buriyetinde olduğumuzu beyan etmek iısfteriım. 

Köy kooperatifleri istenilen maksat ve ga
yeye ulaşamamıştır. Köylü vatandaşlarımız bu 
kooperatifleri yalnız dışarıya gitmek için bir 
vasıta olarak kurmaktadırlar. 

Tabiîdir ki, hepsi de bu arzularına muvaf
fak olamadıklan için hüsrana uğramakta ve 
hepimizi her gün bu yoldan Avrupa'ya gönde
rilmeleri için çare aramanızı rica etmektedir
ler. Onun için Umum Müdürlüğün bu koope
ratiflerin maksat ve gayelerini her türlü tek
nik bilim kitapları yollıyarak vatandaşilarmıı-
zı irşadetmelerini ve fuzulî masraf ve zahmet
lere girmelerini önlemelerini riea edeceğiz. 

1967 de de tanmsal kooperaitifleri geliştir
me projesine dayanarak memleketimizde 16 
çalışma merkezi teşkil edileceğini, yatırım pro
jeleri uygun bulunan kooperatiflere, proj^e 
tutarının % 40 oranında hibe veya kredi şek
linde malî yardım yapılacağını ve bu maksatla 
T. C. Ziraat Bankasında bir fon teşkil edilece
ğini, ayrıca gerekli eğitim ve araştırma çalış
malarının da imkânlar nöbetinde genişletile
ceğini memnuniyetle karşılarız. Dışanya köy 
kooperatifleri vasıtasiyle gönderilen işçilerin 
ortaklarının projelerinin gerektirdiği fimans-
mamn bir kısmını tasarruflariyle karşılıyaıbil-
meleri ınaksatlanna matuf kooperatif kuran 
köylere daha öncelik tanınması projesine da-
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yanarak yine bu sene de gönderileceğini tes-
bit etmiş bulunuyoruz. 

Yatırımlara gelince : 
1966 malî yılı bütçesinin yatırım harca

malarına 19 680 000 Tl. sı ödenek konmuş ve 
bu ödeneğin de şimdiye kadar; 

A) 10 380 000 lirası etüt ve proje gider
lerine, 

B> 8 500 000 lirası yapı tesis ve köyün 
onarım giderlerine, 

C) 1 700 000 lirası maikina ve teçhizat 
alımları ve onarımlarına sarf edilmiştir. Geri
ye kalan 1 081 103 liranın da malî yıl sonu
na kadar sarf edileceğini öğrenmiş bulunmak
tayız. 

1967 bütçesinde de cari harcamalara 
40 651 284 lira ve yatırım harcamalarına da 
7 150 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bu rakamlara dikkat edilirse 1965 - 1966 
malî yılı bütçelerimde olduğu gibi 1967 de de 
cari giderlerin yatırımlardan daha fazla oldu
ğu görülmektedir. 

Bu durum ilk nazarda mezkûr umum mü
dürlüğün pahalıya mal olan bir teşkilât oklu
ğu intibaını vermektedir. Halbuki bu artışın 
cari hizmetlerin artışından değil, 1966 yılı so
nuna kadar yatırımda görülen etüt ve araştır-
ma niteliğindeki hizmetlerin ve bu hizmetler
de çalışan teknik personel ücretlerinin ve bu 
hizmetlerin gerektirdiği diğer giderlerin, Dev
let Plânlama teşkilâtı ile Maliye Bakanlığı 
arasında kabul edilen prensip kararı gereğin
ce cari hizmet niteliğinde görülen cari bütçe
ye aktarılmasından ileri geldiği, yatırım büt
çesinde görülen düşüşün bu sebepten meydana 
geldiği görülmektedir. 

Özet olarak büyük hizmetlerin tam organi
zasyonuna raslıyan bu devirlerde cari giderle
rin fazla görülmesiyle karşılaşmaktayız. Gele
cek yularda teşkilâtın tam oturması ve envan
ter etütlerin neticelenmesinden sonra cari gi
derlerin az görüleceğine inanmaktayız. Ve bu 
günlerin gelmesini beklemekteyiz. 

1966 yılı cari bütçe giderleri olan 28 261 000 
Türk Lirası Hükümetçe de yapılan tebliğlere 
ide uyularak tasarrufa riayet edilerek sarf 
edilmiş ve hiçbir ek ödenek almadan maddeler 
arasında lüzumlu aktarmalar yapılarak ihti
yaçlar karşılanmak suretiyle 1966 yılı progra

mının tahakkuk ettirilmiş olduğunu memnuni
yetle görmüş bulunuyorum. 

Toprak Su Genel Müdürlüğünün 1967 yılı 
bütçesinde de bütün yatırımlarını tahakkuk 
eriştireceğine ve plân hedeflerine ulaşacağına 
inanıyoruz. 

Muhterem, senatörler, 
Huzurunuzdan ayrılmadan bir - iki nokta

ya daha temas etmek istiyoruz. 

1. — Suriye'deki vatandaşlarımızın zirai 
reform dolaynsiyle taşınmaz mallarına el ko
nulmasına mukabil Hükümetimizin mukabele
yi bir misilde bulunmak üzere yerinde almış 
olduğu bir kararla Suriye uyruklu kimsele
rin taşınmaz mallarına toprağa muhtajç vatan
daşlara intikali için kamulaştırılması m akışa-
diyle girişilen tedbirleri takdirle karşılarız. 

2. — Teşkilâtının 1967 de Türkiye'de top
lanması için sıarf edilecek 50 000 liranın Bütçe 
Karma Komisyonunda ilâve edilmesini de 
memnuniyetle karşıladığımızı ifade etmek is
teriz. 

3. — Genel Müdürlük Merkez Teşkilâtında 
5439 sayılı Kanunun ikinci maddesine istina
den kontrolör olarak tâyin edilen teftiş heye
tine 6245 sayılı Kanunun 33/A bölümüne gö
re yolluk ödenmekte olduğu ve bu ödeneğin 
ise bugünün masraflarına ve yaptıkları büyük 
hizmete karşı olamayacağı Hükümetçe de ka
bul edilerek yine komisyonda verilen 100 000 
liralık ödeneğin de yerinde olduğunu belirt
mek isteriz. 

Sözlerimize son verirken 1967. bütçesinin 
memleket ve milletimize, Köy İşleri Bakanlı
ğı - Toprak İskân İşleri Genel Müdürlüğüne 
hayırlı olmasını Ulu Tanrıdan niyaz eder, he
pinizi grupum adına hürmetle selâmlarım (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası kişisel görüşlerini 
ifade ©tünek üzere Sayın Arşlaıı Bora, buyu
run. 

ABSLAN BOŞA (Tunceli) — Sayın Başkan 
ve muhterem arkadaşlar, 

Sosyal hayatımızda önemli bir mevzuu olan 
toprak ve iskân dâvasının halli şüphesiz ki, mu
halif ve muvafık bütün arkadaşların değişmez 
bir arzusudur. Çünkü, her Türk vatandaşı top
rağını canı kadar sever, onun için en büyük 
gaye sabanım döndürebilecek kadar bir top-
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rağa saihibolmaktadır. Vatandaş emeğini ken
disinin- olan bir avuç toprak üzerinde sarf et
meyi ve alnının terini onun üzeninde dökmeyi 
yaşadığı müddetçe kendisine şiar edinmiş bu
lunmaktadır. Çünkü toprak mahrumiyeti köy
lümüz için devamlı bir acıdır. 

Bu itibarladır ki, ceza istatistiklerinin ka
barık cetvelleri hep bu toprak kavgalarından 
dolayı yükselmiş bulursak ki, bunun sebebi de, 
Ibu değil midir? 

Hal böyle iken memleketin ana dâvası olan 
toprak dâvası yine büyük ve içtimai bir istik
rarsızlık içindedir. Onun için hem iktisadi inki
şaf bakımından hem de içtimai huzur ve sükûn 
bakımından mühim olan toprak ve iskân mev
zuatının en kısa bir zamanda geliştirilmesi ve 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir şekle sokul
ması da halen meriyette bulunan iskân kanun-
lariyle bu dâvanın halli ile vatandaşların da 
biran evvel huzura kavuşmaları da mümkün ol
mamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bugün seçim bölgem olan Tunceli ise bir 

iskân bölgesidir. Hükümetin gösterdiği büyük 
yardımlara rağmen yukarda arz ettiğim kanun
lar karşısında bu keşmekeş haller bir türlü yo
luna koyulaımanıış ve yirminci asır insanlarının 
modern yaşayışları yanında Tuncelili vatandaş
larımızın 20 seneden beri halen mağara haya
tından kurtarılamaımış ve bugüne kadar da bu 
vatandaşlar tam müstahsil bir hale getirilme
mişlerdir. 

Durum böyle iken, yarın Keban Barajının 
inşaatı dolayısiyle bütün arazileri su altında 
kalacak köylü vatandaşlarımızın mevcutları da 
çok kabarıktır. Binaenaleyh bunların iskân me
selelerinin de ileride büyük bir keşmekeş ha
linde inlîilâbetmemeâi bakımından iskân meselesi
nin Hükümetçe şimdiden, düzenlenerek ve bir 
plâna bağlanması isabetli olur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Uzun bir süreden beri faaliyetlerine son ve

rilen Toprak Tevzi komisyonlarının 967 yılın
da tekrar faaliyete geçirilmesi ımucibi memnu
niyettir. Toprak Tevzi komisyonları gerekli 
araç ve gereçlerle mümkün mertebe daha fazla 
teknik elemanla takviye ettirilmesi ve mahallin
den vukua gelebilecek arazi ihtilâflarını der
hal halledebilecek gezici hâkimlerle takviye 

'edilmesi halinde ve aynı zamanda bugünün bü
tün ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir 
İskân Kanuniyle meriyete Ikomılmasiyle an
cak iskâna tabi olan bu vatandaşlarımızın bü
yük acılarına son verilmiş olacaktır. 

Sözlerime son verirken Hükümetin en kısa 
bir zamanda dört başı mâmur yeni bir İskân 
Kanuniyle Yükseik Senatoya gelmesini can ve gö
nülden bekler memleketin en ücra köşesine ka
dar dağılmış ve oralarda bin bir feragatla va
zife gören Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü
nün bütün mensuplarını da yüksek huzurları
nızda saygı ile selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç. Buyurun 
efendim. 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Muhte
rem arkadaşlarım, bendeniz Toprak ve İskân 
Umuım Müdürlüğünün talihsiz bir umum mü
dürlük olduğunu arz için huzurlarınıza gelmiş 
'bulunuyorum. Malûmları olduğu üzere Ibu umum 
müdürlük eğer tâbiri câ'iz ise «Yörüngesine 
oturtulamamış» olan bir umum müdürlüktür. 
Mütemadiyen bağlılığı değiştirilmiş olan bir 
umum müdürlüktür. Bundan hizmetlerin ziya
desiyle müteessir olduğuna hiç şüphe yoktur. 
Çünkü bağlı bulunduğu bir vekâletten diğer bir 
vekâlete geçtiği zaman yeni vekilin direktifle
ri, arzuları, kaprislerine intııbak etmek zorunda
dır. Eski tutum ile yeni tutum arasında ise 
büyük fariklar olduğu muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, İskân Umum Mü
dürlüğü yanlış hatırlamıyorsam 1920 veya 21 
senesinde kurulmuştur, İmar ve İskân Bakanlı
ğına bağlı olarak. O zamanın bakanı da ımerhuan, 
yanılmıyorsam, merhum Mustafa Necata Bey idi. 
Bir müddet sonra bu Umum Müdürlük Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına her ne sebeptense 
bağlanmış, ondan sonra yine bir zaman geçtik
ten sonra İçişleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
DaJha sonra Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü 
adını alarak Başvekâlete bağlanmış ve Başve
kâlette bir Devlet Bakanının emrine verilmiş
tir. Daha sonra İmar ve İskân Bakanlığı teş
kil edildiği zaman bu bakanlığa bağlanmıştır. 
Ve en sonunda malûmlarınız olduğu üzere Köy 
İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. Bendeniz şunu 
arz etmek istiyorum. Bu teşkilâtın daha verim
li, rasyonel bir halde çalışabilecek duruma ge
tirmek için hakikî bağlı olduğu bakanlığı ar-
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tık bulmanın zamanı gelmiştir. Benim kanaa
time göre, bu umum müdürlük yerini bulmuş 
idi. İmar ve İskân Bakanlığına bağlanmak su
retiyle hakikî yeri orası idi. Çünkü İmar ve 
İskân Bakanlığının hizmetleriyle bu umum mü
dürlüğün hizmetleri arasında bir muta'bafcat 
bdr ayniyet vardır. Meselâ harita işi, iskân işi, 
imar işi, fen işleri, fen elemanlarının birbirle
riyle olan münasebetleri, birbirlerine yardımı 
bir kül halinde mütalâa edildiği takdirde fbu 
umum müdürlüğün İmar ve İskân Bakanlığına 
da bağlı olarak kalmasının zaruri olduğu ka
naatindeyim ve bunu arz etmek için huzurla
rınıza çıkmış bulunuyorum. İmar ve İskân Ba
kanlığına verilmesi, iâzımıgelmektedir, diyo-
rutm. Verilmediği takdirde şimdiki Köy 
İşleri Bakanlığına bağlı kalması arzu 
edildiği takdirde ortada mevcut bir 
tena'kuzun kaldırılması lâzımıgeldiği mütalâasın-
dayım. O da İmar ve İskân Bakanlığının ismi
dir. Madem ki sadece imar işleriyle uğraşacak
tır bu bakanlık. O halde adının sadece İmar Ba
kanlığı olması lâzımıdır. Çünkü içinde mahiye
tinde iskân işleri ve toprak tevzi işleri olma
dığıma göre, sadece İmar Bakanlığı denmesi lâ
zımdır. Aksi halde İmar ve İskân Bakanlığı 
diyorsak bu umum müdürlüğün buraya bağlı 
kalmasında zaruret vardır. Şunu da arz etmek 
isterim ki, bu umum müdürlük kurulduğu 
günden bugüne kadar memlekete çok değerli 
hizmetler yapmıştır. Gnöçmen işleriyle, iskân iş
leriyle, toprak tevzii işleriyle kendisine düşen 
işleri, görevleri hakkiyle ve övünülecek şekil
de yapmıştır. Bunu da huzurunuzda takdirle 
arz eder ve saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enver Kök, buyurunuz. 

ENVEB KÖK (Cumhurmaşkamnca seçilen 
üye) — Sayın Başkan, mıühterem senatör ar
kadaşlarım, Köy İşleri Baka .ılığı dolayısiyle 
muhtelif arkadaşlarım köyün derdi, dâvası hak
kında ariz ve amik görüştüler. Ben yıllardan beri 
bilhassa orman bölgesinde 25 senesini geçirmiş 
Mv arkadaşınız olarak, orman köylerinin ıstıra-
ibmı ve Köy İşleri Bakanlığının orman köyleri 
hakkında ne düşündüğünü öğrenmek işitiyorum. 
Bununla beraber bâzı düşüncelerimi de huzuru
nuzda serd etmek benim için büyük bir bahti
yarlık olacaktır. Türkiye'de köylü tabiat şart
larının cazibe ve tesiriyle bütün gelirini, varını 

dağlardan dere kenarına doğru akıtıp gider. 
Dağlık bölgelerde mamureler bu alkan köy mah
sulleriyle zengin olan insanların kâşâneleriyle 
ıbezenir. Fertte budur, Devlette de budur. Or
man işletmeleri teessüs etmeden evvel Akde
niz ve Karadenizde bütün dere ağızlarında en 
büyük kâşaneler kereste işleriyle meşgul olan 
kimselerin elinde idi. Şimdi ise, yine orman 
mahsulünü idrak eden köyde içecek suyunu, yo
lunu sağlık işini Devletten bekliyen köylü ge
ne ıstırap içindedir. Bu akış şimdi eskiden ağa
lara ise, şimdi Devlete, Devletin belediyesinde-
dir. Yine bakarsınız geniş büyük kâşaneler, iş
letmeler, güzel belediye sarayları.. Bunların se
beplerini tahlil etmek lâzımdır. Arkadaşlar. 
Bunun sebejbi şudur arkadaşlarım. Belediye 
G-elirleri Kanunu köylünün bütün emek mah
sulünü kasabaya getirdiği zaman öşrünü alır. 
Devlet Orman işletmeleri satışlarını yapar. 

% üçünü belediye % üçünü hususi muhasebe 
alır. Köye akseden, tekrar geri giden bir şey 
yoktur. Eğer biz Köyişleri Bakanlığını mu
vaffak kılmak istiyorsak, bu akan servetten 
köyün nasibini bir parça köye göndermek mec
buriyetindeyiz. % üçlerle alman 46 milyonun 
nasıl sarf edildiğinin birkaç misalini verece
ğim. 

Sinop Vilâytinde bir vali konağı vardı. Si
nop en büyük bir orman bölgesidir. O vali ko
nağı daha 25 sene devam edelbilen hizmet süre
sini doldurmadan en büyük orman satışları Si
nop'ta yapıldığı için belediye gelirlerinde, hu
susi muhasebe gelirlerinde zenginlik oldu. Bi-
lecik'e gidin en fakir bir bölgedir. Ama etrafı 
ormanca en zengin bir bölgedir. Orada da bu 
gelirler gelmiş valilere güzel konaklar için 
yapılmıştır. Köylüye nesi gelmiştir arkadaşlar? 
HiçJbir şey gelmemiştir. İşte bu inanç ve görgü
ye istinaden aziz meslektaşım Sabit, Bakan 
olunca, bu işte bir kanunla iktidarın mensubu 
olarak bu yola gidiniz, köyü kurtaracak, ha
kiki yol budur arkadaşlarım, dedim. İşte bu 
köylülerin sattığı kestanesi, kerestesi, sığırı, 
hayvanı gelir belediyeden resim alınır. BeraJber-
ce teşriki mesai ediniz, İçişleri Bakanlığı ile, 
'bir kanun teklif ediniz, bu % 6 nın bir his
sesini bir kısmını köy sandığına, köy istikâme
tine doğru sevk ederseniz o zaman köylerde de 
o sahillerde gördüğünüz, manzarasını çizdiğiniz 
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mamureler hasıl olur, memleket kurtulur, Köy 
İşleri Bakanlığı da muvaffak olur. 

Mâruzâtım bu kadar, hepinizi hürmetle se
lâmlarım sevgili arkadaşlarım. (Alkışlar). 

•BAŞKAN — Toprak ve İakân İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesi üzerindeki görüşmeler de 
bitmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1967 yılı Bütçesi 
kanun tasarısı açik oylaması sonucunu arz edi-

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçesi Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı : 
853), 

Ş) îmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi : 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü: 
BAŞKAN — İmar ve İsikân Bakanlığı Büt

çesi üzerinde vâki dilek, temenni ve ten'kidlere 
cevap vermek üzere İmar ve îskân Bakanı Sa
yın Haldun Menteşeoğlu, buyuran. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (ıMuğla) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun değerli üyeleri, bakanlığımın 
1967 bütçesi üzerinde tenkidlerini, görüşleri
ni ve tavsiyelerini ifade buyuran değerli arka
daşlarıma şükranlarımı sunar, Yüce Senatoyu 
en derin saygılarımla selâmlanın. 

Konuşmacı arkadaşlarımın işaret ettiği hu
suslara cevabetmeden evvel gayet özet hat
lar içerisinde Bakanlığımın 1966 yılı çalışma
ları ve bilhassa Hükümet programımızın derpiş 
ettiği esasa uygunluk, tâyin ettiği hedeflere 
ulaşma gayretleri, icra seviyesi ve yatıranların 

yorum. Oylamaya 119 saym üye katılmış 118 
kabul, 1 çekinser salt çoğunluk temin edil
miştir. 

Sayın Bakanlara söz vermek ve neticeyi is
tihsal etmek mümkün olmadığı cihetle saat 
20,30 da toplanmak üzere Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 18.48 

- * • 

gerçekleşme oranları hakkında kısaca bilgi ver
meme müsaadenizi rica edeceğim. Biz, Hükümet 
programımızın 1 nci maddesinde Bakanlığımın 

. Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü tarafından 
tedvir edilen hizmetleri konusunda araştırma, 
plânlama ve koordinasyon hizmetlerinin geliş
tirileceğini ve imar hareketlerinde de Devletin 
inisiyatifini ve kontrolünün hâkim (kılınacağını 
vait ve taalhhüdetmiştik. Bu prensipler ne nis-
bette vefakâr olduğumuzu, ve neler yaptığımızı 
<kısaca birkaç madde üzerinde özetlemek isterim. 

Biliyorsunuz ki, bölge plânlama çalışmaları
mız, kalkmmamiızın çarelerini, alternatiflerini 
ıgetiren ve bu suretle millî plânlamanın yardımcı
sı olan bir unsur karakterim muhafaza etmek
tedir. Bölge plânlama teşkilâtımıza göre, Tür
kiye'miz 8 bölgeye ayrılmıştır. Ve 1966 yılına 
kadar 7 bölge üzerinde çeşitli seviyelerde çalışma
lar yapılmış 1967 yılında da 8 nci bölgeye gir
mek suretiyle yaptığımız bir plânlamaya göre 
1969 yılının sonunda Türkiye'nin bu sekiz böl
gesi ve bu bölgeye bağlı olan alt bölgelerle tesir 
bölgelerinin plânlamaları yapılmış olacaktır. 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (Gaziantep), Nahit Altan (Çanakkale) 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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1966 yılında programımızda bulunan 17 mevzu 
incelenmiş, raporları hazırlanmış ve altı fazlası 
ile ikmal edilmiş bulunmaktadır. Koordinas
yon konusundaki hizmetlerimize işaret etmeden 
evvel bölge plânının imar plânlarına ışık tuta
cak nitelikte bulunan mücavir saha düzenleme 
plânları ve çevre düzeni planlaması konusundaki 
gayretlerimizi de artırdığımızı ifade etmek is
terim. 

Koordinasyon konusundaki çalışmalarımız da
ha çok Sanayi Bakanlığı ve Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı ile iştirak halinde devam etmektedir. 
Bunlar önümüzdeki yıl içinde daha hızlandırıla
caktır. Bu tetkiklerimizin, plânlamalarımızın so
nuçlarını hem kamu sektörüne hem ele özel sek
töre intikal ettirmeyi de, Hükümet programına 
paralel bir çalışma kabul ettiğimiz için, umum 
müdürlüğümüzün bünyesinde hakla münasebet
ler ve koordinasyon bürosu adı altında bir ünite 
kurarak, bölge plânlama çalışmalarımızın sonuç
larını ilgililere intikal ettirmeye devam edeceğiz. 
İmar hizmetlerinin ifasında Devletin inisiyatifi
nin ve kontrolünü hâkim kılma konusunda da 
ciddî çalışmalar yapmış bulunmaktayız. Evvelâ 
yüksek malûmunuz olduğu veçhile 710 sayılı 
Kanun bütün belediyelerin imar ve fen bürola
rını Bakanlığımız teftiş ve murakabesine tabi 
tutmuş bulunmaktadır. Bunun metodunu geti
ren tüzük Develt Şûrasından çıkmak üzeredir.. 
Tüzük çıktıktan sonra bu çalışmalarımız daha 
sistematik ve daha olumlu bir mecraya girmiş 
olacaktır. 

Bu konuda ikinci bir madde olarak tada-
dedeceğimiz husus; imar yönetmelikleri üzerine 
verdiğimiz ehemmiyettir. İzmir, İstanbul ve Kon
ya gibi büyük şehirlerimizden başlıyarak bu se
ne 29 belediyemizin yeni imar yönetmeliklerini 
yaptık ve belediyelerin mevcut ve müstakbel men
faatlerini derpiş eden ve belediyelrin mâruz kal
dığı sıkıntıları bertaraf eden nizam ve plân için
de talepler izhar eden, vatandaşların arzuları
nın kolaylıkla is'af edilmesine imkân veren ve 
sübjektif takdirleri bir kenara bırakarak tered
düdü icabettiren konularda Bakanlığın tasvibi
nin alınması iktiza ettiği fikrini realize eden mad
deler koymak suretiyle Bakanlığın müesseriyetini 
bu yönetmeliklerde hâkim kıldık. Diğer taraf
tan Bakanlığımın teknik uzmanları ve genel mü
dürleri yaptıkları programlarla bilhassa büyük 

belediyelerde öğretici temaslar ve seminerler ya
parak imar plânlarının uygulanmasında bu be
lediyelere ışık tutma faaliyetine başlamışlardır. 
Bu sene, bu, daha verimli bir seviyede cereyan 
edecektir. Bunun yanında yıllardan beri devam 
eden belediye fen erbabının bilhassa harita ve 
plân tatbikatında bilgi sahihi olmalarını istihdaf 
eden kursun daha verimli ve daha çok personel 
alır şekilde geliştirilmesi gayretlerine devam et
miş bulunmaktayız. 

Bakanlığımız taşra teşkilâtı henüz kurulma
mış bulunmakta idi. Hem belediyelerimizin 
teknik yardımları organize etmek hem 'de ba
kanlık hizmetlerini vatandaşların ayağına ka
dar götürücü bir gayeyi tahakkuk elttirmek 
maksadiyle bu sene 28 vilâyetimizde kendi im
kânlarımızla ve 'tasarruflarımızla vilâyet imar 
müdürlükleri kurduk. Ye önümüzdeki sene de 
14 yeni imar müdürlüğü kurarak İmar \c İs
kân Bakanlığını bütün yurt sathına şâmil bir 
şekilde taazzuv ettirmiş olacağız. Bunun ya
nında büyük şehirlerimizi bilhassa süratle şe-
hirleşen ve bâzı noktalarda 'düzensizlikler 
gösteren İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirleri
mizin nâzım plânlarının yapılmasına *karar ver
miştik. İstanbul'da kurduğumuz nâzım plân 
ünitesi kesif bir surette çalışmalarına başlamış 
ve tahmin etdiyoruz ki, 1968 yılının Mart ayında 
İstanbulumuzun nâzmı plânı bitirilmiş olacak
tır. İzmir nâzım plânı üzerinde de çalışmalara 
başlanmıştır ve 1967 yılı içinde bu nâzım plânı 
da ikmal etmiş bulunacağız. Ankara'nın nâzım 
plânına henüz başlamış değiliz. Sebebi, Anka
ra'yı ilgilendiren bölge plânlama çalışmalarımı
zın bir neticeye varması ve ışık tutucu done
lerini tesbit ettikten sonra nâzım plânın yapıl
masının uygun olacağını mütalâa ettiğimiz için 
bu sene başlıyamadik, 1967 yılında başlıyaea-
ğız. Plânlama İmar Genel Müdürlüğümüzün 
Hükümet programına göre deruhte etmiş oklu
ğu bu prensiplere vefakâr ve hedefine ulaşıcı 
gayretler içinde 1966 yılını geçirmiş ve programı
nı yüzde yüz tahakkuk ettirmiş bulunmaktadır. 

Mesken politikamızın Hükümet programına 
göre hddefini şöyle tâyin etmiş bulunuyorduk. 
Yoksul ve dar gelirli vatandaşlardan başlıyarak 
bütün vatandaşlarımızı mesken sahibi yapmak 
veya ucuz kiralı konutlarda oturmalarını 'te
min etmek. Biliyorsunuz ki, muhterem arka-

— 1226 — 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1067 O : 3 

daşlarım, bir mesken politiikasmnı muhtevasın
da !bir organizasyona malî kaynak, mesken kre
disi, yapı standartı, ucuz ve bol yapı malzemesi 
ve nihayet yapının maliyetini düşürücü unsur
lar teşkil etmektedir. Bu itibarla yine Hükü
met programında bu espriden hareket ederek 
bâzı kanunları Yüksek Meclislere getirerek me
riyet safhasına intikal ettireceğimizi vaadetmiş-
tÜk. Bu dört kanun Gecekondu kanunu, Konut 
kanunu, Arsa Ofisi kanunu, Emlâk ve Kredi 
Bankasının sermayesinin artırılmasına dair olan 
kanun idü. Gecekondu kanunu ile Emlâk ve 
Kredi Bankasının sermayesinin 'bir milyar lira
ya çıkarılmasına dair olan kanun çıkarılmış 
ve meriyete girmiş 'bulunmaktadır. Konut ka
nunu ve -Arsa Ofisi kanunu Millet Meclisinde 
Geçici Komisyondadır. Meriyete giren ve Tür
kiye'nin mühim 'bir problemi olarak ortaya çı
kan gecekondu meselesini kısa vadeli tedbirler 
manzumesi halinde çözmek gayesini güden Ge
cekondu Kanununun ımeriyete girdiği 30 Tem
muzdan bu yana olumlu hizmetler görülmüştür. 
Bir defa Türkiye de bulunan gecekondu mikta
rı tes'bit edilmiş, gecekondu 'bölgelerinin sınır
ları tâyin edilerek harita ve krokilere intikal 
ettirilerek hava fotoğrafları alınmış ve bu ge
cekonduların ıslah ve tasfiye bölgeleri olarak 
tefriki yapılmış, bu kanunun istilzam ettiği ve 
belediye sınırları içinde bulunan hem belediye
ye hem de çeşitli kamu kurumlarına ait bulu
nan arsaların gecekondu fonuna amade hale 
gelmesi işi de ikmal edilmiş. Ve diğer taraftan 
hem bütçemizdeki imkânlarla, hem de Gece
kondu Kanununun getirdiği fondan faydalan
mak suretiyle 1966 yılı sonuna kadar 13 286 ge
cekonduya su getirilmiş, 31 580 gecekonduya 
elektrik getirilmiş, 35,8 Km. gecekondu yolu 
yapılmış ve 1 200 metre de 'kanalizasyon işi ik
mal edilmiştir. Ayrıca Ankara'da Afctepe önle
me 'bölgesinde vakti ile başlanmış, fakat bitiri
lememiş olan '600 nüve konut ikmal edilmiş, İs
tanbul Osmaniye önleme mıntakasmda İstanbul
lunuzun tarihî ve sanat bakımından büyük de
ğer taşıyan tarihî eserlerinin içinde ve etrafın
da bulunan gecekondu sakinlerine tahsis edile
cek 1 280 daireli sitenin temeli atılmış, Temmuz 
sonunda ve 30 Martta, 1967 yılı 30 Martında 
tamamiyle ikmal edilerek gecekondudan inti
kal edecek vatandaşlarımıza tahsil edilecek 'bir 
vaziyete gelmiş olacaktır. Onun dışında ucuz 

kiralık konut olarak 390 halk konutunun temel
leri atılmış, büyük bir kısmı 'bitmiş, diğerleri 
de bitmek üzeredir. Bu işleri tedvir eden Mes
ken Genel Müdürlüğümüz bütçe çerçevesi içeri
sinde programını % 100 gerçekleştirmiş, ama 
realize ettiği nakit ve sağlamış olduğu fizikî 
sonuçlar bakımından % 230 nisbetinde bir ya
tırım gerçekleştirmek suretiyle rekor denilecek 
bir neticeyi elde etmiş bulunmaktadır. Bu 
Umum Müdürlüğün 1965 yılında gerçekleşme 
oranı % 39,5 dur. 1964 te % 65 dir, 1963 te 
de % 66 dır. Bu konuda sözlerime son verme
den evvel 1967 yılı çalışmalarımızın bir özetini 
takdim etmek suretiyle konuşmacı bâzı arkadaş
larımı da cevaplandırmış olacağım. 

Muhtereım arkadaşlarım; biliyorsunuz ki, 
Gecekondu Kanununun tatbikatından olan iki 
makam vardır; birisi, İmar ve İskân Bakanlığı, 
diğeri belediyelerdir, Gecekondu Kanunu, uy
gulanması için malî kaynak olarak şunları tes
'bit etmiş bulunmaktadır: İmar ve İskân Bakan
lığının bütçesine konulacak tahsisat, belediyele
rin fona koyacağı tahsisat ve onun dışında 
29 ncu maddesinde o 'beldede bulunan kamu 
kuruluşlarının kendi yıllık çalışma plânlarını 
haleldar etmiyecek n'isbette gecekondu hizmet
lerine katılmadır. 1967 yılında bütçemizde 
28 milyon lira vardır. Ama fonumuza 75 mil
yon lira daha intikal edecektir. Bu suretle 
120 'milyon lirayı bulacaktır. Onun dışında be
lediyelerin ve vilâyet özel idarelerinin bütçele
rine koydukları para militan aşağı - yukarı 
55 milyondur. Ve 29 ncu maddenin 'tatbikatı 
suretiyle sağlanacak hizmetlerin maliyetinin de 
beş ilâ, altı milyon değerinde olduğu tahmin 
edilmektedir. Bunları dikkate alarak 1967 yılı 
içerisinde gecekondu önleme ve ıslah bölgele
rinde 200 kilometre yol, 93 000 gecekonduya 
su ve 63 000 gecekonduya da elektrik getiril
mesi ve 12 000 gecekondunun kanalizasyon işi
ni halletmek gibi hizmetlerimizi plânlamış bu
lunmaktayız. Yapı malzemesinin ıslahına Hü
kümet programımızda ehemmiyet verilmiştir. 
Buna parelel olarak Genel Müdürlüğümüz bu 
sene çok ciddî çalışmalar içine girmiş yapı 
malzemesinin tesbiti, yapı malzemesinin rasyo
nel imali, yapı malzemesinin olumlu kullanış 
tarzları üzerinde çok ciddî çalışmalar yapmış ve 
Türk Standartlar Enstitüsüne verdiği doneler 
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le onların 32 - 42 arasında standart tesbit etme
si im'kânmı sağlamıştır. Diğer taraftan, yapı 
malzemelinin ıslahı etüldünnü lâboratuvara ta
allûk eden kısanının sağlanabilmesi ciddî bir lâ-
fooratuvarm kurulmasına vâJbeste idi, böyle bir 
îâboratuvarm kurulması için plân ve proje ik
mal edilmiştir. 

1967 yılında binanın inşaatına başlanacak
tır. 

Âfet işleri konusunda Hükümet programın
da prensibimiz şu idi : Âfete uğramış vatandaş
larımızı zor durumlardan kurtarmak gayret
lerine hıız verilecek, âfetin vukuunda Devletin 
yardım edici ve iskân edici kudreti seferber 
edilecektir. Âfet hizmetlerimizi bu espriye ta
mamen uygun olarak yürütmüş bulunmakta
yız. Devletin iskân edici, yardım edici kud
retini seferber etmek prensibinin en büyük 
misali bütün teferruatına vâkıf bulunduğunuz 
Doğu depremi olmakla beraber, Doğu dep
reminin dışında bu sene Türkiye'de vukubulmuş 
bulunan çeşitli âfetlerle 6 000 e yakın mesken 
yıkılmış, ama İmar ve İskân Bakanlığı bu
nun 4 827 sini karşılamak gibi bir hizmet se
viyesine ulaşmıştır. Biz iktidara geldiğimiz za
man 28 000 âfet talebi ile karşılaştık. Bunun 
18 277 sini ele aldık. Ve 1966 yılının sonunda 
bunun 8 508 ini bitirdik. Halbuki geçen yıl
lara baktığımız zaman bu neticeleri göremiyo
ruz. 1961 ilâ 1966 arasında 16 709 âfet talebi 
ele alınmış, bunun ancak 6 796 sı karşılana-
bilmiştir. Şu halde her sene karşılanalbilen âfet 
talebinin adedi 800 ilâ 1 200 arasında dolaş
maktadır. Halbuki, bu sene bunun yedi, sekiz 
misli gibi bir hizmet hâsılası temin edilmiştir. 
- Doğu depreminin dışında - Bu ilk defa âfet
ler hizmetinde rekor bir rakam ifade edilmek
tedir. Bu arz ettiğim miktar Doğu depremi
nin dışındadır. Şu halde âfet işlerine verdi
ğimiz ehemmiyetin, verdiğimiz ciddiyetin ve 
bu teşkilâtın takındığı tavır ve dinamizmin 
delilleri bu rakamlardır. 1965 yılımda yatırım
ları gerçekleştirme oranı âfet işleri teşkilâtı
nın % 44 üdür. Halbuki 1966 yılında Doğu dep
remi hariç % 170 tir. 1960 tan evvelki yıllar
da bu % 65 i geçememiştir. Demekki, 1960 tan 
1965 e kadar âfet işlerinde yatırımları gerçek
leştirme oranı % 65 in üstüne çıkamamış. Ama 
Doğu depremine1 rağmen Bakanlığımın âfet 

işleri teşkilâtı, % 170 nisbetinde bir gerçekleş
tirme oranı sağlamış, bu, âfet işlerine verdiği
miz ehemmiyet ve ciddiyetin çok beliğ bir deli
lidir. 

Emlâk Kredi Bankası konusunda Hükümet 
programında şunu vait ve taa/hhüdetmiştik : Bu 
müessesemizin sermayesini 1 milyara çıkaraca
ğız. Ye mesken politikamızın aktif bir kurumu 
haline getireceğiz, demiştik. 783 sayılı Kanun
la bu bankamızın sermayesini 1 milyar liraya 
çıkardık. Ve bankamız mesken politikamızda 
ilk hedefimiz olan yoksul ve dar gelirli vatan
daşa hitabetmenin davranışı içine girdi ve ge
çen yıl İstanbul'da, Osmaniye'de yaptığımız 
1 280 dairenin maliyetinin % 50 sine iştirak 
etti ve 1967 yılında da yapı tasarrufunun bir var
yantını çizerek % 25 leri Mesken Genel Müdür
lüğünden karşılanmak suretiyle 30 milyonluk 
bir krediyi emre amade tutar bir davranışın ve 
hareketin sahibi olmuştur. Bunun dışında yi
ne dar gelirli vatandaşlara hitab edecek konut
lar yaptırmak çalışmaları içine de girmiş ve 
programında bulunan Telsizler'deki 200 daire 
ve Kurtuluş'taki 250 dairenin yüzde 85 ini ik
mal etmiş bulunmaktadır. Burada bir sayın 
arkadaşım da temas etti. Standart konusuna 
kısaca değinmek isterim. Biz asgari standardı 
69,3 metreden 100 metreye çıkardık. Bunun 
büyük sıkıntıları vardı. Vatandaşlarımız bu 
metrekareye ve bu metrekare içindeki konuta 
iltifat etmiyordu. Bunun açılk delili Emlâk Ban
kasındaki yapı tasarrufu arzuları azalmıştı. 
Bunun delilini rakamla ifade etmek istersek, 
1965 yılı Eylül sonunda yapı tasarrufu talebi 
2 563, 1966 yılı Eylül sonu rakamı 4 318 dir. 
Şu halde 69,3 ten standardı 100 metrekareye çı
karmamızın isabetinin bir ifadesi ve delili de 
bu rakamlardır. Emlâk Bankası sermayesinin 
1 milyar liraya çıkması dolayısiyle bu sene 
yapı tasarrufu suretiyle 10 bin vatandaşımızı 
konuta kavuşturabilmek için 275 milyon lira 
ayırmış bulunmaktadır. Şu halde Emlâk Ban
kamızda Hükümet programında vait ve taah-
hüdettiğimiz' esaslara uygun' bir çalışmanın 
içindedir ve müspet sonuçlar almıştır. Bunun 
da yatırımı yüzde yüz tahakkuk etmiş bulun
maktadır. 

İller Bankası konusunda Hükümet progra
mımızda şunu söylemiştik. «Teşkilâtını geliş-
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tireceğiz, kaynaklarını geliştireceğiz, köylere 
ve illere krediler açacağız.» Bunun her üçünü 
de, , üç esası da 1967 yılında uyguladık. Teş
kilâtı geliştirdik ve yeniden üç bölge müdür
lüğü kurduk ve bâzı illerimizde başmühen
dislikler kurmak yine bâzı illerimizde tamir 
ve revizyon ekipleri kurmak suretiyle tiler 
Bankasının organizasyonunu vatan sathına 
yaymak fikrini realize etmeye başlamış bulun
maktayız. Köylerimize ve illerimize, özel ida
relerimize kredi açmak konusunda da İller 
Bankamız kendi bünyesi içinde yaptığı 6 mil
yonluk bir tasarrufu ortak idarelere büyük 
kısmı belediyelere aidolmak üzere kredi şek
linde tahsisini yapmış bulunmaktadır. İller 
Bankamız bu sene 115 elektrik tesisi. 125 
elektrik projesi, 110 içme suyu tesisi, 37 içme 
suyu projesi 7 yapı, 155 harita, 55 imar plânı 
yapmak suretiyle 602 iş bitirmiş bulunmak
tadır. Ve nakit harcamayı gerçekleştirme 
oranı yüzde 126 dır. Geçen sene bu yüzde 
102 idi, 1965 te, 1964 te de yüzde 98 idi. 1965 
yılında 412 iş bitirilmiş, 1966 yılında 602 iş 
bitirilmiştir. Bizim hizmet politikamızın bir 
esasına da temas etmek isterim. 

Biz uzun yıllardan beri bitirilememiş ya
tırımlara derhal vaziyet ederek 1966 yılı için
de en geç 1967 yılı içinde bitirmenin gay
reti içine girdik. Âfetlerde ve İller Banka
sında bu konuda çok ciddî çalışmalar ya
pılmıştır. Yıllarca evvel âfete uğramış, taah
hüt ile ev yapmıya başlanılmış, bitirilememiş 
754 konut vardı. 1966 yılında bu taahhütlerin 
ilişkisini kestik. Bizzat işe vaziyet etmek su
retiyle 754 konutu da bitirmiş vaziyetteyiz. 
Bunlar Demirci'de ki, 125 ev, Gördes'te ki, 101 
ev, Hınıs'ta ki, 104 ev, Erzincan'da ki, 290 ev 
ve Besni'de ki, 134 evdir. İller Bankamızda 
79 elektrik tesisini ve 81 içme suyunu bitirme
miş bulunmamakta idi. 1964 te 1965 te bit
mesi lâzımgelen işlerden idi, bitirilememiş 
idi. Onlara da vaziyet ettik. 79 elektrik te
sisinden 63 ünü ve 81 içme suyundan da 75 
ini bitirdik ve bu suretle 212 milyon bütçe
mizde bulunan 212 milyon yerine 265 milyon 
lirayı kullanmış ve harcamış bulunmaktayız 
Ve onun içindir ki, 602 iş bitirmiş bulun
maktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlığımızın bir 

tüm halinde gerçekleştirme •oranı 1966 yılı 
içinde % 145 dir. Bu, 1965 yılında % 64 
idi. Şu halde bu rakam tüm halindeki, bu-
rakam, Hükümet programında vâdettiğimiz 
hizmetlerimizi düzenli ve dinamik bir politi
kaya bağlıyacağız ve uygulıyacağız prensi
binin tahakkukunun ifadesidir. Bu suretle 
bu mâruzâtımla Hükümet programında vait ve 
taah'hüdettiğimiz esaslara vefakâr olduğumuzu 
ve o hedeflere ulaşmak için çok ciddî ve çok di
namik gayretler sarf ettiğimizi arz etmiş bulun
maktayım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, şimdi 
konuşmacı arkadaşlarımın temas ettikleri bâzı 
noktaları aydınlığa kavuşturacağım. 

Değerli selefim Sayın Hayri Mumcuoğlu aşa
ğı - yukarı yedi nokta üzerinde durdu. Bütçenin 
yetersizliğine dokundular. Bütçenin bu malî 
muhtevası ile yoksul ve dar gelirli vatandaşlara 
konut temin etmenin ve gecekondu meselesini 
halletmenin mümkün olamıyacağmı veyahut güç 
olacağını ifade ettiler. Ve müreffeh ve mâmur 
Türkiye'nin doğabilmesi için bu bakanlığın da
ha büyük malî potansiyel ile çalışması lâzım-
geldiğine işaret ettiler. Biz büyük, müreffeh ve 
mâmur Türkiye idealinin samimî sahipleriyiz. 
Hepimiz el ele, gönül gönüle verdiğimiz takdir
de elbette ki, hedefe ulaşacağız. Arkadaşımızın 
bu görüşüne gönülden katılırız. Yalnız mamur 
ve müreffeh Türkiye'ye ulaşabilmenin tek işa
reti İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesinin muh
tevası olmasa gerektir. Kaldı ki, geçmiş yıllara 
nazaran İmar ve İskân Bakanlığının Bütçesi 
kendisine göre deruhde ettiği hizmetlerin yıl
lık ölçüsü içinde bir potansiyel taşımaktadır. 
Bir defa geçen yıldan, geçmiş yıllardan fazla
dır. Gecekondu Kanununun getirdiği malî im
kânlara sahiptir. Biraz evvel de izah ettiğim gibi 
fonlar delaletiyle yalnız İmar ve İskân Bakanlığı 
75 milyon lira kazanacaktır, temin edecektir, 
hizmetlere tahsis edecektir. Değerli arkadaşını 
burada bir noktaya temas ettiler, bu fonların da 
temin edilip edilemiyeceği meşkûktür, Bakanla 
da görüştüm, o da aşağı - yukarı o bunu teyide-
der gibi bir ifade kullandılar dediler zannediyo
rum, hafızam beni aldatmıyorsa; evet ben Sayın 
Mumcuoğlu ile görüştüm. Daha doğrusu kendisi 
bana bir soru tevcih etti. Siz Sosyal Sigortalar
dan çıkardığınız kararnameye göre almak iste-
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diğiniz parayı alamıyormuşsunuz; bu nasıl ola
cak dediler? Ben de böyle bir anlaşmazlık oldu. 
Bu katılma payını onlar bir hibe olarak telâk
ki ettiler. Biz bu bir hibe değildir, katılma pa
yıdır dedik ve aramızdaki konuşma sonunda bu
nun şimdilik avans şeklinde alınması için müra
caat ve teşebbüste bulunduk. Sosyal Sigortaların 
îdare Kurulunda bu tetkik edilip bir karara 
bağlanmak üzeredir. Kaldı ki, fondan alacağı
mız meblâğ, sadece Sosyal Sigortalardan gelmi
yor, Emekli Sandığından ve Emlâk ve Kredi 
Bankasından da alınması iktiza eden meblâğ 
vardır. Bu müesseselerle her hangi bir ihtilâf 
yoktur, alınmış ve alınacaktır. Elbette bu ka
nunun bir tatbiki olarak ikinci bir malî kaynak 
belediyelerin fonlara tahsis edeceği meblâğdır. 
Bu kanun dolayısiyle belediye sınırları içerisin
de bu belediye fonuna intikal edecek arsaların 
nemasının meydana getirdiği malî güçtür. Niha
yet 29 neu maddenin tatbiki icabı olarak resmî 
kurumların gecekondu hizmetlerine iştirakinin 
sağlıyacağı bir meblâğ vardır. Ve gecekondu 
meselesi kendi vilâyeti içinde ehemmiyet kazan
mış olan özel idarelerimiz bu noktaya eğilmiş ve 
bütçelerine para koymuştur. Meselâ İstanbul Va
lisi 20 milyon lira koymuştur bütçesine istanbul 
gecekonduları için ve ayrıca İstanbul'da bulu
nan kamu kurumlarının da 29 ncu maddeye göre 
'hizmete iştiraklerini bir programa bağlamış, bir 
program taslağına bağlamıştık, bütçeden sonra 
İstanbul'a gidip bu programa kesin şeklini vere
ceğiz. İşte bütün bunları toparladığımız takdir
de. Mesken Genel Müdürlüğümüz doğrudan doğ
ruya gecekondu ve dolayısiyle meskenle ilişkili 
hizmetlerini biran evvel, izah ettiğim Emlâk 

Bankasının 30 milyonluk kredisini de dikkate 
aldığımız takdirde 210 - 215 milyon gibi bir malî 
gücün bu sene gecekondu ve dolayısiyle mesken 
hizmetlerinde sarf edileceği meydana çıkmış bu
lunmaktadır. Bu Türkiye'de ilk defa olan bir 
tatbikat olacaktır. Şu halde gecekondu kanunu 
gecekondu problemini çözecek bir niteliği taşı
yan bir kanundur. 

Sayın Mumcuoğlu, Bakanlığımızdaki iki 
umum müdürlüğün aynı hizmetleri gördüğüne 
ve bir tekerrürün mevcudolduğuna işaret etti
ler. Plânlama İmar Genel Müdürlüğü de beledi
yelerin halihazır haritaları, imar plânları, elek
trik ve su işleriyle meşgul oluyor, İller Bankası 

da meşgul oluyor dediler. Bu görüşlerine iştirak 
etmemiz mümkün değildir. Çok yanlıştır. Çünkü 
İller Bankası bu konularda icracı bir kurumdur. 
Halihazır harita yapar, imar plânı yapar, elek
trik tesisi yapar, projesi yapar. İçme suyu pro
jesi yapar, kanalizasyon projesi yapar. Plânla
ma İmar Genel Müdürlüğü elindeki esaslara gö
re şehircilik ve mimari esaslara göre 
onu tetkik ve tasdik eder. Şu halde bir genel 
müdürlük bu işin tasvibini, tasdikini yaparak 
tekemmül ettirmekte İller Bankası ise, icracı 
bir organ olarak bu yatırımları ifa etmekte, icra 
etmektedir. Binaenaleyh, burada bir hizmet te
dahülü uzaktan ve yakından asla bahis konusu 
değildir. 

Arkadaşımız Bakanlığın çeşitli binalarda bu
lunduğunu ve iki milyon liraya yakın kira bede
li verdiğini, bu itibarla yeni bir bina yapılarak 
oraya taşınmanın lüzumuna işaret ettiler. Bu gö
rüşlerine katılırız. 1966 yılı içinde bu konuda 
çalışmalarımız olmuştur. Arsa işini aşağı - yukarı 
temin etmiş bulunmaktayız. 1967 yılında bu bi
nanın yapılması için bir ödenekle huzurunuza 
geleceğiz. 

Mesken politikasının yürütülmesinde malî 
kaynak ve kuruluşun önemine ve arsanın önemi
ne işaret ederek konut ve arsa ofisi kanunları
nın süratle getirilmesini istediler. Biraz evvel de 
arz ettiğim gibi, Millet Meclisinde geçici komis
yondadır bu kanunlar ve en kısa zamanda hu
zurunuza gelecektir. 

Sayın Mumcuoğlu Gecekondu Kanunu ile ge
cekondu j^apımı yasaklanmıştır, ama gecekon
dunun nedenleri halledilmedikçe bu yasakla me
seleyi halletmek mümkün değildir, vatandaşla 
zabıta karşı karşıya gelecektir, bundan endişe 
hissetmekteyiz, binaenaleyh diğer tedbirler de 
alınmalıdır, buyurdular. Diğer tedbirlerden ne 
kasdettiğini aydınlatmadılar. Kısa vadeli tedbir
ler mi, uzun vadeli tedbirler mi"? Ama ben Ge
cekondu Kanununun muhtevası içinde, Gecekon
du Kanununun sadece bir yasak getirmediğini, 
önleme bölgesi sistemini getirmek suretiyle yok
sul ve dar gelirli vatandaşa, mesken temin etme
nin imkânlarını hazırladığını kendilerine hatır
latmak isterim. Binaenaleyh biz Gecekondu Ka
nunu ile gayrimeşru yolu kapattık. Kanunsuz, 
hukuksuz, hukuk kaidelerini çiğniyerek mesken 
yapamazsınız. Mülkiyet haklarına tecavüz ede-
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ınezsiniz, brı yasak dedik, ama onun yanında 
meskenle çok yakından ilişkisi bulunan bir ön
leme bölgelerini de ihdas ettik. İşte mesken ihti
yacını duyan o yoksul ve dar gelirli vatandaş 
önleme bölgesinde arsasını alacak, kredisini ala
cak ve bir meskene kavuşacaktır. Bu mekanizma 
işlemeye başlamıştır. Şu halde Gecekondu Kanu
nunu sadece yasak getiren bir kanun olarak 
tavsif etmek bühtan olur. 

Köy evlerinin de gecekondudan farkı yok
tur, buyurdular. Eğer Konut Kanunu yüksek 
tasvibinize iktiran ederse mesken meselesini köy
lere kadar inen bir şümul içinde plânlıyacağız 
ve uygulıyacağız. 

Sayın Mumcuoğlu Hükümetimizin âfet işle
rine ehemmiyet vermediğini ifade buyurdu]ar 
ve bunun delili olarak da bütçeye kâfi tahsisa
tın konulmadığını izah ettiler. Biraz evvel de 
arz etmiştim, âfetler konusunda Doğu depremi 
hariç çalışmalarımız rekor denilecek seviyededir. 
Bir işe ehemmiyet verip vermeme ödeneğin, sa
dece ödeneğin hacmine bağlı kalmaz. Verilmiş 
olan ödeneğin malî gücün değerlendirilmesi en 
iyi ve isabetli bir şekilde kullanılmasıdır. Biz o 
işe başladığımız zaman geçmiş yıl hesaplarından 
bir hayli para bulduk. Âfetlerde 22 milyon li
ranın vilâyetlerde yattığını gördük ve bunun 
20 milyonunu alarak bu sene kullandık. Şu hal
de, hizmet anlayışı ve verilen ödeneğin değerlen
dirilmesi mühimdir. Eğer verilen ödenek hiz
metin icapları çerçevesi içinde kullanılabiliyor-
sa o iktidarın o hizmet sektörüne verdiği büyük 
ehemmiyetin delilidir. Binaenaleyh âfetler ko
nusunda bütçemize az ödenek konmuştur, bu 
işlere ehemmiyet verilmiyor ifadesinde, iddia
sında isabet yoktur. Gerçeklere uymamaktadır, 

Bakamları biraz evvel söyledim. Bakamlar 
konuşmaktadır. Benim bu konuyu daha ileri 
derecede izah etmeme lüzum yoktur. 

Sayın Mumcuoğlu İller Bankamızın çalışma
larına da işaret buyurdular. Ve bu sene gerçek
leştirdiğimiz % 126 nisbetindeki orana değindi
ler. Ya bu rakam yanlış veya ifadede hata var
dır dediler. 'Biraz evvelde işaret etmiştim. Şim
di kesinlikle,- vuzuhla ifade ediyorum. Bu sene 
265 milyon lira kullanarak gerçekleştirme ora
nımız % 126 dır. 1965 yılında bu % 102 idi, 
1964 yılında % 98 idi. Binaenaleyh, diğer umum 

müdürlüklerde olduğu gibi, bu umum müdürlük
le de dinamizmi ve hizmet düzenini hâkim kıl
mış bulunmaktayız. 1965 yılında, bu yalnız 
nakit harcama bakımından gerçekleştirme ora
nıdır, iş bitirme bakımından da geçmiş yıllara 
nazaran çok ilerde bir netice almış bulunmakta
yız, 1965 te 412 iş bitirilmiş, 1966 yılında 602 iş 
bitirilmiştir. 

İller Bankasında fazla personel istihdam et
tiğimize ve personel artısının % 10 nisbetincle 
olduğunu söylediler. Hükümet programının esp
risini arz etmiştim. Biz, Hükümet programında 
İller Bankası organizasyonunu geliştireceğiz, 
artıracağız, bu bankanın teşkilâtını bütün va
tan sathına şâmil olmak üzere taazzuv ettirece
ğiz demiştik. Bu esprinin tabiî icabı olarak bir
çok yerlerde biraz evvel işaret ettiğimiz gibi böl
ge müdürlükleri, başmühendislikler kurduk, 
revizyon ve parti ekipleri kuruyoruz. Elbette 
ki, personel, istihdam hacmimiz artacaktır. Ni
tekim 212 milyonla, 265 milyonu kullanmışız, 
yarıtını geçen seneye nazaran yüzde 20 artmış, 
elbette ki, istihdam hacmında da ona paralel 
olarak yüzde 20 bir artış olacaktır. Bu gayet 
tabiîdir. Şu halde yüzde 10 diye tavsif ettikleri 
istihdam hacminin artışı hem hizmetin tabiî bir 
icabı, hem de Hükümet programında getirdiği
miz taazzuv esprisinin en tabiî bir icabıdır. 

Emlâk Bankamızın sermayesinin artırılmasını 
memnuniyetle karşıladılar. Kendilerine teşek
kürlerimi ifade etmek isterim. Maliyenin bu 
sene vereceği 80 milyon liranın sureti katiyede 
tediye edilmesine işaret ettiler. Bu tahakkuk 
edecektir, müsterih olsunlar. Emlâk Bankasının 
Bakanlığımdan ayrılarak başka bir Bakanlığa 
bağlanması diye bir konu yoktur. Bu kanuda 
da müsterih olmalarını bilhassa rica ederim. 

Sayın Suphi Karaman arkadaşımız, Türkiye'
deki mesken durumu ve gecekondu problemini 
kendi açısından bir etüt karakteri içinde izah 
ettiler, tavsiyelerde bulundular. Bu konudaki 
çalışmalarımızda bu etütlerinin ifade ettiği esas
lara itina göstereceğimize inanmalarını rica ede
rim. 

Sayın Bingöl arkadaşım, Bakanlığıma bağlı 
umum müdürlüklerin hizmetleri üzerinde teker 
•teker tarafsız ve objektif kriterler üzerinde 
'durdular, çalışmalarımızın sonuçlarını ifade 
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ettiler ve tavsiyelerini burada ifade buyur
dular. Telkinlerini ve tavsiyelerim dik
kate alacağımızı vadeder, Bakanlığım için iz-
Ihar buyurduğu iltifat içinde en samimî şük
ranlarımı ifade etmek isterim. 

Öztürkçine arkadaşını kişisel görüşlerini ifa
de ettiler. Gecekondu yönetmeliğinin bâzı mad
delerine değindiler. Biz kendisiyle aynı görüşte 
değiliz. Bu hususta mütemmim bilgileri varsa 
her zaman dinlemeye amadeyim. Gecekondu 
bölgelerinde pilot bölgelerin ihdas edilmesinde 
kullanılan ölçünün isabetli olmadığını ifade 
ettiler. Tahmin ediyorum ki, istanbul'da Sağ
malcıları biz pilot bölge olarak kajbul etmiş
tik. Ona değinmek ve onu tenkid etmek iste
diler ve isabetsizliğini de burada bulunan gece
konduların büyük kısmı içinde oturanların hisseli 
tapulara sahip bulunması bir mahzurdur; bu gibi 
yerler pilot bölge telâkki edilmemelidir dediler. 
Halbuki, pilot bölge olarak ka>bul edilen ge
cekondu bölgesinde gecekondu kanunun derpiş 
ettiği bütün esasları A dan Z ye kadar uygu
lamak için ele aldık. Islah bölgelerine bütün 
kamu hizmetlerini .getireceğiz. Elektriği, su
yu, yolu, kanalizasyonu getireceğiz, plânlıyaca-
ğız ve en sonunda hukukil eştireceğiz. Bunu sü
ratle yapabilmek için ve ilik tatbikat olarak en 
elverişli yerin Sağmalcılar olduğunu tespit et
tik ve uygulamaya başladık. Bu itibarla Sağ
malcıların pilot bölge olarak Gecekondu Ka
nununun essaları ve esprisi karşısında hatalı 
değil isaJbetli olduğu meydandadır. 

Hazine arsası üzerinde yapılmış gecekondu
lardan ecrimisil almanın doğru o'lmıyacağı 
na işaret ettiler. Bu konuda Maliye Bakanlığı 
ile Bakanlığıma intikal etmiş olan şikâyetle
ri dikkate alınarak görüşmeler cereyan et
mektedir. Ve bir karara bağlanarafe gecekon
dularda yaşıyan vatandaşları ızrar etmiyecek 
ıbir hal çaresini süratle bulacağız. Gecekondu 
Kanunu tatbikatına temas ederek beyanname
ler henüz alınmamıştır, geç kalınmıştır dedi
ler. Beyannamelerin alınabilmesi için evvelâ 
!0 belediyelerin sınırları içindeki gecekondu 
'bölgelerinin ıslahı ve tasfiye bölgesi olarak 
ayrılması Belediye Meclisinden geçmesi Ba
kanlığımın tasdikinden sonra ve ilânından 
sonra üç aylık müddet içinde alınmasını Gece
kondu Kanunu derpiş etmiş olduğuna göre ge

cikme değil muayyen formalitelerin belediyeler 
tarafından yapılmasına intizardan ibarettir bu-
jünlkü durum. 

•Saym Başkanım, değerli arkadaşlarım bu 
mâruzâtımla Bakanlığımın Bütçesi üzerinde 
sorular soran ve tavsiyelerini izhar buyuran 
arkadaşlarıma cevaplarımı sunmuş bulunmak
tayım. İmar ve iskân Bakanlığı 1'967 yılı Büt
çesi yüksek tasvibinize iktiran ettiği takdirde 
1966 yılında olduğu gibi aynı hizmet anlayışı, 
tutum ve aynı dinamik çerçeve içinde plânla
dığı hizmetleri yürütecek ve yatırımlarını ger
çekleştirecektir. Yüce Senatoya saygılar suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Toprak ve iskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerinde vâki olan tenkid 
ve temenniler üzerinde Sayın Köy İşleri Ba
kanı Salbit Osman Avcı, buyurun efendim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI SABİT OSMAN 
AVCI (Artvin Milletvekili) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, İmar ve 
iskân Bakanlığının Bütçesi ile birlikte Yüce 
Senatonun tetkikine tabi tutulan Bakanlığıma 
bağlı Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü
nün Bütçesi üzerinde gerek muhalefete men
sup, gerek Millî Birlik Grupu ve gerekse ik
tidar partisi Adalet Partisinin Senato Grupu-
nun çok sayın sözcüleri ile muhterem senatör
lerden kişisel görüşlerini bu vesile ile ifade 
edenlerin hemen hepsinin Toprak ve İskân İş
leri Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkın
daki birleşik halde bulunan kadirşinas ifadele
rinden ötürü şükranlarımı arz ederim. Bü
tün grup sözcüleri ve şahısları adına konuş
ma yapan hatipler Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün kuruluşundan başlıyarak 
hattâ bir sayın üye geçmişteki bağlı bulundu
ğu vekâletlere kadar ve bugün kuruluşu içinde 
hizmet gören ünitelerin hizmetleriyle geçen yıl
larda yapmış oldukları hizmet ve 1966 yılı büt
çe tatbikatiyle neleri yapmış olduğunu tefar-
ruatiyle ve rakamlara dayanarak izah buyur
dular. Bu sebeple bendeniz müsaade buyurur
sanız bilhassa 1967 bütçe yılında Toprak ve 
iskân İşleri Genel Müdürlüğünün başlıca meş
guliyet konusu olacak olan toprak dağıtımı ile 
çok değerli hatiplerin dokunmadıkları husus
larda da kısaca mâruzâtta bulunduktan sonra 
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temenniler ve sorulara da kısaca değinerek Yü
ce Huzurunuzu uzunca müddet işgal etmemek 
niyetindeyim. 

Pek sayın senatörler; 1961 yılma kadar 4753 
sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 
meriyet tarihi olan 1945 yılından beri Tür
kiye'de Hazine arazisini tesbit, Hazine adma 
tescile ve topraksız veyahut da yeteri derecede 
toprağı bulunmıyan çiftçilere, Toprak Tevzi 
komisyonları eliyle toprak dağıtım faaliyetine 
devam edilmiştir. Bu husustaki rakamları 
Savın Faruk Kmaytürk konuşmalarında be
lirttiler. 1961 yılında bu toprak dağıtım faa
liyeti durdurulmuş ve Toprak Tevzi komis
yonları pek mahdut 25 bin dekar civarında bir 
toprak dağıtımı ile daha ziyade mera tahsisi ve 
kesif olarak köy envanter çalışmalarına yönel
tilmişlerdir. 

Envanter çalışmaları hususunu konuşmala
rımın hususi bahsinde ayrıca arz edeceğim. Bu 
suretle Toprak Tevzi komisyonları bir yandan 
köv envanteri çalışmaları yaparken bir yandan 
da ileride yapılacak dağıtıma esas olmak üze
re Hazine arazisinin tesbit ve Hazine adına 
tescili faalivetine de devam etmişlerdir. Gerek 
1961 yılında toprak tevziatının durduruldu
ğu tarihte mevcut rezerv ve gerek o tarih
ten bu vana yanılan tesbit!erle buerün 1966 vıb 
sonu itibarivle Türkive'de 1 500 kövde 7 280 900 
dekar Hazine arazisi rezervi mevcuttur. 1961 
yılında dağıtım durdurulduihından bu yana bu 
araziler çiftçilikle iştigal eden toprağı olmıvan 
veva yeter derecede toprağa sahibolmıyan köv-
lüTere çiftçilere Malive Vekâletinin mahallî 
teşkilâtı eli ile pazarlıkla icara verilmek su-
retivle işletilmekte idi. Bu 7 280 900 küsur* 
dekar araziden bir kısmı henüz şahıslar ile Ha
zine arasında ihtilaflı durumdadır. Bu yıl 
Hükümetimiz Devlet arazisi üzerinde icarcı 
durumunda olan ve geçimleri münhasıran çift
çilikten ibaret olan, çiftcivi kövlü vatandaşla
rımızı daha uzunca bir müddet Devlet arazis^ 
üzerinde icarcı durumda yaşamaktan kurtar
mak maksadivle ve bunların biran evvel top
rak sahibi olmalarını; mülk sahibi olmalarını 
temin maksadivle bu toprakların dağıtılması 
kararın] almıştır. Bu tatbikatın ilk örneği Van 
ilinin ÖTialp ilçesinde 12 kövde ve Konva ili
nin Yuna ilçesindeki 3 kövde olmak ü/erp 
cem'an 15 köyde 1 442 hak sahibi çiftçiye 227 252 

dekar arazi dağıtımı muameleleri ikmal edil
miş, bunlardan Özalp ilçesindeki 12 köydeki 
hak sahibi çiftçüerin arazileri kendilerine tes
lim edilmiş, tapuları verilmiştir. Konya, Yu
nak ilçesindeki 3 köyün örnek plânlı dağı
tımı muameleleri ikmal edilmliş, arazileri hak 
sahibi çiftçilere teslim edilmiş tapuları çok 
kısa bir gelecekte kendilerine tevdi edilecek 
durumdadır. Önümüzdeki yılda ve onu takibe-
den bir veya iki yılda Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün bünyesinde faaliyette 
bulunan 64 Toprak Tevzi Komisyonu 1 500 
köyde icrayı faaliyet ederek rakam olarak 
vukarda arz ettiğim miktardaki araziden ihti
laflı olmıyan Hazine arazisini mümkün olan 
yerlerde plânlı, örnek dağıtım şeklinde hak 
sahibi çiftçilere intikal ettirecek, bunun müm
kün olmadığı yerlerde de mevzuat uyarınca 
dağıtım yapılacaktır. Bu dağıtımda; dağıtım 
faaliyetlerine başladığımız ilk günden itibaren 
başlıca şikâyet konusu 766 sayılı Tapulama Ka
nununda zilyedliklerini ispat edenler belge
leriyle veya şahit dinletmek suretiyle ispat 
edenlere yüz dekara kadar arazisinin tescili hak
kı tanınmış olduğundan ve ondan evvelki tat
bikatta bu hak sadece 20 dekar olduğundan, 
20 dekar ile yüz dekar arasındaki farktan iki 
avrc tatbikat oluşu, adaletsizlik oluşu yolun
da şikâvetler vâki olmuş. Şimdi Bakanlığımız 
bu mesele üzerinde dikkatle durmakta ve mese-
levi her yerde aynı şeküde tatbik etmenin 
vollarım arayıcı çalışmalar yapmaktadır. 5-6 
vıldan beri Devlet arazisi üzerinde icarcı duru
munda olan toprağa muhtaç çiftçilerin ödedik
leri icar veya tahakkuk ettirilen ecri misil ye
kûnları bu topraklar kendilerine 4753 sayılı 
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile mülk ola
rak verilse idi belki de bu miktar parayı öde-
miveceklerdi. Bu sebeple vatandaştan bu top
rakların biran evvel dağıtılması talebi kesif 
olarak Bakanlığımıza gelmektedir. 1945 yılın
dan 1961 yılma kadar yapılan dağıtımın orta
laması, Türkiye ortalaması dekar başına 12 
lira civarındadır. Şimdi bu toprağın dağıtılma-
siyle çiftçiler hem icarcı durumdan kurtulmuş 
olacaklar hem mülk sahibi olmak suretiyle da
ha çok müstahsil hale gelecekler ve hem de 
önümüzdeki yıllarda plânlı ve örnek dağıtım 
yapılan yerlerde kendilerine gerek kuruluş, ona
rım kredisi ve gerekse işletme kredileri veril-
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mek suretiyle müstahsilin geçinir, gelişir çiftçi 
aileleri durumuna getirilmeleri sağlanmış ola
caktır. Dağıtılan topraklar karşılığı çiftçiler 
borçlandırılmakta, beş yıl müdetle bedel alın
mamakta, beş yıldan sonra 20 yıl müddetle 20 
eşit taksitle faizsiz olarak borçları tahsil olun
maktadır. Plânlı örnek dağıtımı ile, ayrıca ku
ruluş onarım kredisi aynı vâde ile verilmekte 
ve % 1 faiz tahakuk ettirilmektedir. Bunun 
yanıbaşmda işletme kredileri % 2,5 faizle ve 
âzami üç yıl için verilmektedir. Bu kredileri 
yürütebilmek için halen Ziraat Bankasında te
sis olunmuş olan fonda 58 milyon lira kadar 
mevcudumuz vardır. 

Çok sayın senatörler, Toprak ve İskân İşleri 
Genel Müdürlüğünün vazifelerinden birisi de 
iskân işleridir. Bilhassa Sayın Aslan Bora'mn 
ifade ettiği hususa ayrıca cevabi mâruzâtta bu
lunacağım. 

Bununla beraber yasaklığı kaldırılan böl
gelere gönderilmelerini kanuni sûresi içinde 
talebetmiş olan 3 651 aileye ev iıışa yardı
mı' olarak 3 285 004 liralık nakdî yardım 
şimdiye kadar yapılmıştır. 1 341 aileye 52 067 
dekar arazi dağıtılmış, bunun yanında 1971 
yılında inşaası tamamlanacak Keban Barajı 
göl sahası içinde kalacak 92 köy ve mahal
leyi ki, 18 815 nüfusa baliğ olmaktadır.. Bu 
yerlerin sakinleri hazırlanacak iskân projesine 
göre, eğer Devlet eli ile topraklandırılmak 
suretiyle iskânları karar altına alınır ise, :'s-
tiyenlerin yerleştirilmesini teminen mevzuatta 
değişiklik icabetmekteclir. Bu sebeple 2510 
sayılı İskân Kanununda gereken değişiklik
leri yapacak olan tasarımız tamamlanmış 
bakanlıkların mütalâasına sunulmuştur. Yuka-

. rıda arz ettiğim gibi, toprak tevziatının dur
durulması, ile toprak tevzi komisyonlarımız 
bir taraftan Hazine adına toprakları t<\sbit 
ve tescil ederken, bir taraftan da köy envan
terleri çalışmalarına plânlamanın derpiş et
tiği şekilde başlamış bulunuyor. 47 ilin en
vanter çalışmaları tamamlanmıştır. 10 ilde ça
lışma devam etmektedir. Bingöl, Muş, Bitlis, 
Van, Ağrı, Hatay, Tunceli, Mardin, Erzurum, 
Kars, Diyarbakır, Elâzığ vilâyetlerine ait 
köy envanterleri kitap halinde bastırılmış ve 
bundan istifade edilmesi mümkün ve muhte

mel olan bütün kuruluşlara dağıtılmıştır. Di
ğer vilâyetlere ait kitaplar peyderpey bastı
rılmakta ve bütün müesseselerin bunlardan 
faydalanması cihetine gidilmektedir. Ayrıca 
bu köy envanterleri özet olarak köy kü
tükleri şeklinde de bastırılmıştır. Ve bunlar
dan 29 ile bastırılan köy kütükleri özeti dağı
tılmıştır. Etütlerin sonucuna göre, tasarruf, 
mülkiyet, arazi kullanma ve yeterlik durum
ları tesbit edilecek yerleşim ve topraklan
dırma imkânı görülen yerlerde gerekli plân
lama ve proje işleri ele alınacaktır. 

Çok sayın senatörler; bir kısım sayın ko
nuşmacılar, son yıllarda Köy İşleri Bakan
lığı bünyesinde Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü içinde gelişmekte olan çok yönlü 
köy kalkınma kooperatiflerine temas ettiler. 
Ve bir kısım arkadaşlarımız, hatırladığıma 
göre bir sayın üye, bu kooperatiflerin dış 
memleketlere işçi göndermeye vasıtaeı hali
ne geldiklerini ve buna dikkat edilmesini ve 
böylece dış memleketlere işçi gönderme vası
tası halinden kurtarılmalarını tavsiye buyur
dular. Kendi endişelerinde haklıdırlar, aynı 
endişeyi biz de duyduk. Yüksek malumlarınız
dır, Türkiye'mizde kooperatifçilik ne zaman 
ortaya atılmışsa zaman zaman bâzı ehliyet
siz ellerde az da olsa bâzı suiniyet sahibi el
lerde dejenere edilmiştir. Bu sebeple köy, çok 
yönlü köy kalkınma kooperatifleri bilhassa 
gerek müstahsil, gerek müstehlik için çok 
faydalı birer kuruluşlar olacağı gibi köylü
lerimizin de tabanda kendi ihtiyaçların ucuza 
temin etmek ve istihsallerini, istihsal mahsulle
rini en iyi şekliyle değerlendirmek hususunda 
kooperatifler halinde teşkilâtlanmalarında bü
yük fayda mülâhaza ediyoruz. O sebeple koo
peratifçiliğin sadece dış ülkelere işçi gön
dermeye vasıta haline gelmemesi için Bakan
lık olarak biz de üzerinde titizlikle duruyoruz. 
Bu mesele bir bilgi ve disiplin işi olduğu için Ba
kanlığımızda kooperatifçilik dairesi şeklinde bir 
teşkilâtlanma olmuş ve ilgili uzmanlar, elemanlar 
devamlı kurslara ve seminerlere tâbi tutulmak su
retiyle bir taraftan kooperatif yöneticilerine ge
reken bilgiyi vermek ve bir taraftan da koopera
tif kurmak istiyen veya kurulan köylerde bizzat 
ve bilfiil mahallinde gerekli etütler yapılmak su
retiyle projeler tetkik edilmekte ve müspet pro
jesi görülen, elle tutulur bir neticeyi, bir eseri 
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riiöydânâ getirmeye yon almış kooperatiflere dış 
ülkelere üyelerinden vasıfsız işçilerin gönderil
mesinde öncelik verilmesi cihetine gidilmektedir. 
Bu suretle hem dışarıya giden kooperatif üyesi 
vatandaşlar tasarrufa teşvik edilmekte ve hem de 
bu tasarruflarının Türkiye'ye döviz olarak geti
rilmesi sağlanmaktadır. Ayni zamanda da koo
peratifçiliğin yaşamasında mühim rolü olan ilk 
sermayenin temininde ve dış memleketlerden yur
da döndüklerinde birikmiş sermayeleri ve hazır 
bir proje ve bir teşkilât bulmak suretiyle bir iş 
sahasını kendilerine temin etmek gibi bir yolda 
onlar teşvik edilmekte, öğretilmekte ve bu fayda
ların sağlanması ciheti üzerinde dikkatle durul
maktadır. Halen Türkiye'de pek çok kooperatif 
kurulmuş fakat uzmanlarımız tarafından mahal
linde yapılan incelemelerde elendikten sonra ka
lan ciddî kooperatiflerin sayısı 312 dir. Bunlardan 
peyderpey sırası geldikçe dış ülkelere üyelerinin 
gönderilmesine devam edilecektir. 

Sayın senatörler, Sayın Akif Eyidoğan'm 
köylerde kullanılacak linyit sobası hususundaki 
değerli tavsiyesini yerinde tetkik ettireceğim. Esa
sen bu tipten bâzı linyit sobaları Orman Genel 
Müdürlüğünce de geliştirilmiş bulunmaktadır. 
Muka^/ese etmek suretiyle hangisi faydalı ise on
dan âzami derecede istifade cihetine gideceğim. 

Sayın Salih Türkmen Toprak ve İskân İşle
ri Genel Müdürlüğünün çalışmalarının memnu
niyet verici olduğunu, bu ifadeyi geçen yıl da bu
rada kullanmış bulunduğunu ve kanaatlerini ha
len muhafaza etmekte olduğunu ifade buyurmak 
suretiyle, Bakanlığımızın bu Umum Müdürlüğü 
hakkında kadirşinas ve teşvikkâr beyanlarda bu
lundular. Kendilerine teşekkürlerimi arz ede
rim. Gelecek yıl da bu kanaatlerinin değişmiye-
eeğine ve hattâ bu kanaatlerinin daha kuvvetle
neceğine itimat etmelerini istirham edeceğim. Köy 
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanununu hemen bir
çok hatipler bu meseleye dokundular. Köy İşleri 
Bakanlığı yüksek malumlarınızdır kurulalı iki
buçuk yılı buldu. Bu ikibuçuk yıl içerisinde en 
iyi şekliyle bir Bakanlık kuruluş kanununun ha
zırlanmasının güç olduğunu takdir buyurursu
nuz. Bununla beraber biz Köy İşleri Bakanlığının 
kuruluş, görev ve yetkilerini tedvin eden kanun 
tasarısını Bakanlar Kuruluna kadar getirmiş bu
lunuyoruz. Ümidediyorum ki, bu devre içinde 

Bakanlar Kurulunun müzakere ve tetkikinden geç
tikten sonra Yüce Meclislerde müzakereye konu 
olacaktır. 

Sayın Salih Türkmen'in, toprak reformunun 
nasıl olması, neden olmasının faydalan hakkın
daki kıymetli mütalâalarını dinledik. Bu 
kıymetli mütalâalara uygun şekilde ve o mü
talâaları kapsıyacak bütün o ihtiyaçlara cevap 
verebilecek şümullü bir* zirai reform kanun tasa
rısı üzerinde Tarım Bakanlığında, Bakanlığımız 
uzmanlarının da iştiraki ile uzun süreden beri 
çalışmalar yapılmakta ve bu çalışmalara hemen 
hemen son safhasına gelmiş bulunmaktadır. 

Sayın Ömer Faruk Kmaytürk, Köy İşleri Ba
kanlığı Teşkilât Kanunundan bahsettiler. Teşki
lât Kanununu arz ettim. • Keban Barajı projesi 
dolayısiylc nakledilecek köylerin Devlet eliyle is
kân edilmelerinin doğruluğu kanaatinde olduğu
nu beyan buyurdular. Bu hususlaki hazırlıkla
rımızı kısa olarak arz ettim. Dışarıya işçi gön
dermek mevzuunu arz ettim. Sayın Arslan Bora 
bilhassa Tuncelili eki va tandaslann iskân konusu 
ile ilgili bir sual şeklinde beyanda bulundular. 
Tunceli ilinden Bakanlar Kurulu kararı ile 1936 
yılında Batı illerine nakledilip, 5098 sayılı Ka
nunun neşri üzerine eski yerlerine dönen aileler
den 5826 ve 6993 sayılı kanunlar gereğince is
kânlarına karar verilen 1 788 aileden 1966 yılı 
sonuna kadar 1 763 aileye 1 763 000 lira ev 
inşası için nakden yardım yapılmış ve 784 aileye 
de 12 548 dekar arazi tahsis ve temlik edilmiş
tir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 13 ncü mad
desinin (B) fıkrasına göre tamamen orman 
içi köylerden bulundukları Tarım Bakanlığın
ca tes'bit edilmiş olan (22) köyde iskânlı bu
lunan (576) aileye orman içi köylerde olmala
rı hasebiyle arazi tahsisi mümkün olamamak
tadır. 

Henüz toprak istihkakları verilmemiş olan 
(428) ailenin oturdukları köylerde Hazineye 
ait arazi tesbit olundukça namlarına tahsis ve 
temliki yapılmaktadır. 

Köylerinde Hazineye ait arazi bulunmıyan 
iskânlı ailelere arazi verilememektedir. Bun
ların durumu illeri dahilinde veya civar iller
de yerli halkm ihtiyacından fazla arazi bulun-
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duğu takdirde bu yerler için Bakanlıkça hazır
lanacak yerleşim plânlarında bu ailelerin du
rumları da göz önünde bulundurulacaktır. 

Köylerinde Hazineye ait arazi bulunmadı
ğından toprak istihkakları verilemiyen (33) 
aile, Elâzığ Valilisinin de muvafakatleri ile ir-
kânları sağlanmak üzere Elâzığ iline nakledil
mişler ve bunlardan (19) aileye arazi istihkak
ları verilmiştir. Bu hususu arzu buyururlarsa 
yazılı olarak takdim ederim. 

Sayın Sadık Artukmaç, bilhassa ve özellik
le Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün, 
ara yerde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğını da ben ilâve edeyim, İskân İşleri Dairesi 
Başkanlığı için bir müddet de... 

SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Onu da 
söyledim. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bulun
muştur. Esas itibariyle 4753 sayılı Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu meriyete girince Zi
raat VekâLetindeki Toprak İşleri Şubesi ile 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki İs
kân İşleri birleştirilmiş, evvelâ Tarım Bakan
lığında, sonra Başbakanlıktan, sonra İmar ve İs
kân Bakanlığında. Fakat bir husustaki beyan
larına iştirak edemiyorum. Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğü Sayın Salih Türk
men'in de buradan grup adına beyanda bulun
duğu veçhile çalışmaları memnuniyet verici 
olduğuna göre, bakanlıklardan birine veya di
ğerine bağlı olması veya Bakanların sık sık 
değişmesi umum müdürlük fonksiyonunun yü
rütülmesinde, hizmetlerin her geçen gün da
ha iyiye götürülmesinde menfi tesiri olmamış
tır. Mesele da.ha geniş olarak Köy İşleri Ba
kanlığının Teşkilât Kanunu görüşülürken ye
rinin orası olup olmadığı elbette ki tartışma 
konusu olur. 

Sayın Enver Kök'ün, orman köylerinin kal-
kıldırılması hakkındaki, hem, ne düşünüyorsu
nuz diye vâki suali ve hem de buna ilâveten 
çok kıymetli fikirlerine esasında mutabıkım. 
Bu meselede daha ziyade orman köylerinin 
kalkındırılması dairesi eğer Köy İşleri Bakan
lığı teşkilâtı bünyesinde yer alacak ve daire 
veya daha başka bir kuruluş halinde teşki
lâtlanacak ise elbette ki o zaıman yapacağı 
hizmetlerin detayı da o kanunda yer alacaktır. 

Bugün için orman köylerinin kalkındırılması 
hakkında Köy İşleri Bakanlığı ne düşünüyor 
sualine cevap vermenin müşkülâtını Sayın 
Kök de çok iyi takdir buyururlar. Çünkü 
Türkiye'de orman köylerinin kalkındırılması 
tek başına ne Köy İşleri Bakanlığının, ne de 
her hangi bir Bakanlığın altından kalkabile
ceği cinsten bir iş değildir, bu cinsten bir ağır
lık değildir. Bu topyekûn Hükümet olarak ele 
alınması lâzımgelcn bir konudur. Biz bugün 
için pilot bölgelerde orman içi köylerinin kal
kındırılması mevzuunda örnek, fakat hemen 
samimiyetle ifade ve arz edeyim ki, bugün 
için minyatür çalışmalar yapmaktayız. Halen 
Türkiye'de 15 ilçede pilot bölge olarak orman 
içi köyleri ele alınmıştır. Ziraat çeşitlerinde 
değişiklik yapmak, daha az sahadan daha çok 
gelir alıcı ziraat çeşitlerine dönmek, el sanat
larını geliştirmek, kooperatifler halinde teş
kilâtlandırmak, çeşitli kredilerle bunların or
man - halk münasebetlerinin bugünkü menfi 
tutumundan sıyırıp başka sahalarda onlara iş
tigal sahaları bulmak gibi konularda çalışma
larımız vardır. 

İkinci Beş Yıllık Plânda ise bu pilot bölge 
çalışmalarını her vilâyette en azından bir ilçe 
olarak ele alınması derpiş edilmiştir. Haliha
zırdaki çalışmalarımız bunlardır. 

Sayın üyelerin dokundukları konulara da 
Yüce Senatoyu fazlaca işgal etmemek anlayışı 
içerisinde zamanın bana verdiği imkân ve fır
satları imkân nisbetinde kullanmak suretiyle 
arz etmiş bulunuyorum. Bütün konuşmacıların 
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü çalış
maları hakkındaki iltifatkâr sözleri 1967 yılın
da geniş çapta toprak dağıtımı faaliyetiyle gö
revlendirilmiş ve 1967 bütçe yılı, 1966 bütçe 
yılından çok farklı faaliyetlere ve çalışmalara 
sahne olmaya mecbur olan Toprak ve İskân 
İşleri Genel Müdürlüğünün mensuplarını bu 
konuşmaları, Yüce Senatonun itimadı ve teş
viki olarak değerlendirilecektir. Bu bakımdan 
da tekrar şükranlarımı arz eder, Yüce Sena
toya saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual var, Sayın 
Batur soru... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Bakka
lımı, tarihin on büyük göçü E1 âzığ'cla olmakta
dır. Keban Barajı dolayısiyle bu yerlerin halkı 
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nereye yerleştirilecektir. Bu hususta Hüküme
tin politikası ne'Iir? Köy İşleri Bakam olarak 
bel'ki cevap vermezler, Hükümet olaraık cevap 
versinler. 

BAŞKAN — Buyurun Bakan. 
SUPHİ BATUH (Sinop) — Ben Hükümet 

ten soruyorum. 

BAŞKAN — Cevapta endişe izhar ediyorsu
nuz. Müsaade edin de Bakan ifade e:tsin. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Belki ben Hükü
met değilim der. 

SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Say r 
Başkan, bir sözlü sorunun cevapland^nlmar 
ve3İles|iy1e de Yüce Senatoda arz etmiştim. 
Keban Barajı imaatı dolaysiy^ 1971 yıhnda 
programa göre T2 köy ve mahallede yalayan 
18 bin küsur nüfus başka yerlere göç ve iskân 
edikmeve mecbur 'durumdadır. Bu ailelerden 
topral^armın bedelini almak istiyenlere, top
raklı olarak banka yerlerde Devlet eliyle iskân 
edilmek istiyenVr, başka yerlerde topraksv 
olarak: iskân edilmek istiyenler; sanayi sektö
ründe ve sairede, anketlerle tesbit edilmiştir 
Bu anket1 erin sonucuna göre zaman zaman va
zifeli bakanbk^rclan İmar ve İskân Bakankğı-
nm 'koordinatörlüğündeki ıkomite de taptır
makta ve zamanmdan önce gerekli tedbirler* 
a'mak ü"ere eabşmalar yapma'ktaiibr. Ayrca 
mevcut İskân Kanunumuz bu gibi .kamnlast1**-
ma'ara -mevzuat yönünden müsa'ıdolımackğı ieir 
umumi mâm "atınım basmda da arz etmiştim 
2510 şavk Kamunda bu işi gere ek1 ektirmeye 
matuf d e l i k l i k yapan tasarı da hazırlanma 
ve bakanb'Varn mütalâasına sunulmuştur. Ar? 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Te
şekkür ederiz. 

İmar yo l-(Vân Bakanağı bütçesinin bölüm1-
ler'ne "•eoi1mes'ni oy ' a rnva arz ediyorum.. Ka 
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/ l ) Cari harcamalar 
Bölüm 
11.000 ^ - « 1 J " r 

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

Lira 
12 OOP 

12 000 ^ 34 000 3-< 
BAŞKAN — Knbnl edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Bölüm 
13.000 Yönetim giderleri 3 

BAŞKAN — Kabul eden'lter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 
BAŞKAN — Kabul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli gMerler 

Lira 
006 860 

80 002 

55 000 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje dder 'er i 4 400 000 

BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük ona
rım rrVleT-ieri 64 027 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
,,ı,,^,i,,T,, v n o r r ı ^ ^ , ı n n 200 000 
BAŞKAN — Kıbul eden'l'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'A/3) Sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

]ar 18 000 000 
BAŞKAN — Kabul erlen'Vr... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 10 C'OO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transfer1 er 37 000 
BAŞKAN — Kabul ertervTer... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 B^rc Turneleri 1 
BAŞKAN — Knbul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İ->ân Bakanağı bütçesi Sena*^mn?-
- ı kabul edilmrvt'r. Memlekete ve teşikilâta 
kayırlı olmasm"1 d'deH'z. 

r», — T^Tt^Vı ve t ıkan tileri Ganel Miiiürlü-
"" 1967 yh Bn^r - i : 

Top~"ik ve t ı v â n (Tene1 M ü d ü r d ü Bütce-
^'nin bölümlerime freeiV->esi hnmıs^u ovkar-n^a 
nnuv^rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

'uıl edilmiştir. 

Bölüm 
'2.000 Pe-

(A/ l ) Cari harcamalar 

ride-1 
İm 

34 301 482 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
13.000 Yönetim giderleri 

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

14.000 Hizmet güderleri 

Lira 
4 801 800 

1 284 002 
•BAŞKAN — 14.000 nci bölümle de ilgili 

bir "takrir vardır okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Halen Afganistan'da çok sıkıntılı şartlar 
altında mülteci olarak 'bulunan Doğu Türfkistan-
lı 51 aile göçmen olarak yurdumuza gelmek için 
müracaat etmişler ve bil müraeâatleri Hükü
metçe ikabul edlmiştir. Ancak fbu durum, büt

çenin T. B. M. M. ne gönderilmesinden sonra 
ortaya çıktığından gerökli ödenek bütçeye ko
nulamamıştır. Bu göçmenler için yapılacaık 
göçmen evleri inşaatında sarf edilmek üzere 
ilişikte gösterilen aktarmanın yapılmasını arz 
ederiz. 

A. P. 
Cahit Okurer 

C. H. P. 
Fehmi Alpaslan 

M. B. K. 
Fahri Özdile'k 

Kontenjan Grupu adına 
Âmil Artüs, Mehmet Özgüneş, Emanulah Cebeli 

Bölüm Ödeneğin çeşidi 

32.100 Komulaştırma ve satmalmalar 
14.937 Yiyecek alım ve giderleri 
23.711 Makina, teçhizat alımları ve büyÖk onarımları 
22.711 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

Tenzil 
edilecek 
miktar 

900 000 
200 000 
100 000 

İlâve 

1 200 000 

BAŞKAN — Komisyon 'katılıyor mu? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA İS

KENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılıyo-

(A/2) Yatırım harcamaları 
Bölüm 
21.000 

Lir'a 
569 000 

ruz. 
BAŞKAN — Hükümet, katılıyor mu! 
MALİYE BAKANLIĞI TEMSİCİSİ MALİ 

KONTROL BAŞMÜŞAYİRİ ABDURRAHMAN 
ŞAHİN — Yüce Senatonun taikdirine bırakıyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon (katılıyor. Hükümet 
Yüce Senatonun ta'kdirine bırakıyor bütün grup 
reisleri (de imza etmişlerdir, takririn dikkate 
alınması hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. Kabul edildiği veçjhile hölümleri oku
tarak oylarınıza arz edeceğim. 

Bölüm 
14.000 Hizmet giderleri 1 

BAŞKAN — Kabul edenfler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum güderleri 
BAŞKAN — Kabul edentfer... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 
084 002 

34 000 

380 000 

2 970 000 

1 861 000 

Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

22.000 Yapı, tesis ve hüyük ona
rım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt. 
abmları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul ederiter... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 'harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmal

malar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

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

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

38.000 BOTC ödemeleri 
BAŞKAN — Ka'bul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

•600 000 

1 588 230 

273 000 

50 000 
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Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi Senatomuzca kabul edilmiştir. Memleke-
te ve Köy İşleri Bakanlığı erkânına hayırlı ol
masını temenni ederiz. 

T - Maliye Bakanlığı Bütçesi : 
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı Bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. 
KÂMİL KARAVELİOĞLÜ (Ta'biî Üye) — 

Yarma yarma... 
BAŞKAN — Program var efendim, Genel 

Kurula arz edildi, Genel Kurulun 'kararı alın
dı, program var. 

KÂMİL KABAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Genel Kurul biziz; hani nerede kararı alan ar
kadaşlar? 

BAŞKAN — Burada efendim. Maliye Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 
a'dına söz almış sayın üyeleri arz ediyorum: 

C. H. P. Grupu a'dma Saym Artukmaç, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın özkaya, A P. 
Grupu adına Saym Zeren, kişisel görüşlerini 
arz etmek üzere Saym Kadri Kaplan, Saym 
Enver Kök. Saym Halûk Berkol, Sayın Hüs
nü Dikeçligil, Sayın Iîocagil, Saym Karaöz, 
Sayın Bozealı, Saym Ertuğ, Eyıdoğan, Kara
man. Ucuzal. 

Söz sırası C. H. P. Grupu adına Saym Sa
dık Artukmaç'da. Buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — 'Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri, Saym Hükümet 
erkânı. 

Maliye Bakanlığının 1967 yılı bütçesi müna
sebetiyle, C. H. P. Senato Grupu adına, görüş
lerimizi arz etmek için huzurunuzdayım. Hepi
nize, Grupu m ve şahsını adına derin saygılar su
narım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımıza göre, 

iktisadi kalkınmamız; kamu sektörü ile özel 
sektörün birbirini tamamlıyacak şekilde yan ya
na faaliyette bulunacağı karma bir ekonomi ni
zamı içerisinde gerçekleştirilecektir. Gerçek
leştirme, sosyal adalet ilkeleriyle bağdaştırılmak 
suretiyle ahenkli bir gelişme şeklinde olacaktır. 
Kalkınma hamlesinin ilkeleri ise; geliştirilen 
kaynakların yurt refahının artırılmasında kul
lanılması ve bu suretle halkın yeterli bir yaşama 

seviyesine ulaştırılması, sosyal güvenlik, adil 
gelir dağılımı ve fırsat eşitliğidir. 

Görülüyor ki, esasen toplum ihtiyaçlarının 
hızlı bir şekilde gelişmiş olması ve bunun yanın
da Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızın koy
duğu esaslar Devlet faaliyetlerinde büyük bir 
genişleme meydana getirmiştir. Bunun neticesi 
olarak, Maliye Bakanlığına verilen vazifeler zi
yadesiyle inkişâf etmiştir. 

Filhakika, bugün, Maliye Bakanlığının klâsik 
görevleri yanında; Kalkınma Plânı ve Devlet 
bütçesi için lüzumlu malî kaynakları bulmak, bu 
kaynakları cari masraflara ve yatırımlara belirli 
ölçüler içerisinde tahsis etmek, yatırım için ay
rılan ödeneklerin kamu sektörü veya özel sek
tör eliyle hangi nisbetler dâhilinde harcanaca
ğını ayarlamak, İktisadi Devlet Teşekkülleıinin 
idaresine sermayedar olarak katılmak ve bun
ların munzam finansman ihtiyaçlarını sağlamak, 
para ve kredi hacmini ayarlamak ve fiyat is
tikrarını temin etmek, gayrisâfi millî hâsılanın 
yurttaşlar arasında daha âdil şekilde paylaşıl
masını .temine gayret sarf etmek, dış ekonomik 
ve malî münasebetleri yürütmek gibi çeşitli çok 
mühim vazifeleri de vardır. 

Burada derhal ifade etmek lâzımdır ki, Ba
kanlık, bugünkü teşkilâtı ile bu görevleri ifada 
müşkülât çekmektedir. Çünkü 2996 sayılı Teş
kilât Kanunu 1936 yılındaki ortama göre ha
zırlanmış ve Bakanlığın sadece klâsik görevlerini 
belirtmiştir. Artık, günün ihtiyaçlarını karşıla-
mıyacak bir hale gelmiştir; görevin ifasiyle ilgi? 
li imkânları vermemektedir. Gerçi bu kanunda, 
zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Fakat 
bu değişiklikler daha ziyade ek kadrolar alın
ması şeklinde olmuş ve hizmetin mahiyetine uy
gun bir düzenleme yoluna gidilmemiştir. Bu se
beple Maliye Bakanlığının bugünkü teşkilâtı ih
tiyaçlara gerektiği derecede cevap verememek
tedir. 

Şu duruma göre, Maliye Bakanlığı teşkilâtı
nın, biran önce, günün ihtiyaçlarına uygun bir 
hale getirilmesi zarureti vardır. Özellikle vergi 
dairelerinin ıslahı zaruridir. Bu dairelerin ras
yonel çalışan, mükelleflere müşkülât çıkarmı-
yan, müesseseler haline getirilmesi lâzımdır. 
Gerçi, Maliye Bakanlığında gelir teşkilâtının ıs
lahı konusunda bir müddetten beri çalışılmakta 
olduğu bilinmektedir. Ancak, bütçe raporunda 
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da belirtildiği veçhile, bu çalışmalarla gerçek
leştirilmek istenen yeniden düzenlemenin şeklî 
olmaması gerekmektedir. Bıı konudaki çalın
maların esaslı bir şekilde değerlendirilerek kök
lü bir reforma gidilmesi şarttır. Ayrıca, bıı ye
niden düzenleme hareketinin Bakanlığın diğer 
genel müdürlüklerine de teşmil edilmesi lâzım
dır. Bu sayededir ki, yeniden düzenleme; daha 
faydalı neticeler verebilecektir. 

Sayın senatörler; 
1966 yılında 16 milyar 93ö milyon lira olarak 

tahmin edilmiş bulunan bütçe geliri, 1967 yılın
da 2 milyar 850 milyon lira fazlasiyle 19 milyar 
786 milyon lira olarak tahmin edilmiştir. 

Ancak, bu bütçede, 2 milyar lirayı aşan bir 
açık vardır. Bu miktar; 500 milyon liralık gö
rünür açıktan, en az 1 milyar tutarındaki müba
lağalı gelir tahmininden ve İktisadi Devlet Te
şebbüsleri için programda yer alan finansmanın 
707 milyon lirasının karşılığı olarak bütçeye 
ödenek konumlamasından meydana gelmekte
dir. 

ihracatta vergi iadesini ve işçi dövizlerinin 
kur farklarını karşılıyacak giderlerin bütçede 
tam olarak yer almamış olmasını da göz önünde 
tutarsak bu açık, belki de daha fazla olacaktır 

Böyle önemli bir açığın tasarrufla kapatıl
ması elbetteki mümkün değildir. Şu halde ; yen: 
vergilere gidilmiyeceğini, temel ihtiyaç madde
lerine zam yapılmıyacağını vadederek iktidarr 
gelmiş bulunan Hükümet, ister istemez ek gelir 
kaynaklarına başvurmak mecburiyetinde kala
caktır. Bu yola gitmediği takdirde, ya yatırım
ların bir kısmından vazgeçmek veya acık finans
manına başvurmak yollarından birisini seçe
cektir. 

Hiç şüphe yoktur ki, en doğru yol, sağlam 
gelir kaynakları bulm aktar. Fakat Hükümet 
bu ikinci bütçe yılma, vasıtalı vergilere zamla" 
yapmak suretiyle girmiştir. Ancak bu, âdil biı 
yol değildir. Çünkü Devlet, bu suretle, en zen
gin vatandaşlar ile 200 - 300 lira maaşla yaşama
ya mecbur kalmış emekli, dul ve yetimler ve 
dar gelirli diğer vatandaşlar arasında bir fark 
gözetmemiş olmaktadır. Bu durumu, sosyal ada
let ilkeleriyle bağdaştırmak mümkün değildir. 
Şu halde, vasıtasız vergilerden yeni kaynakla 
bulmak âdil bir yol seçmek olur. 

Her ne şekilde olursa olsun, bütçe açığını 
kapatmak için getirilecek gelir sağlayıcı yeni 
kanunların başarı sağlıyacağı iddia edilemez. 

1963 yılında tekel maddelerine yapılan zam
lar ile 200 milyon lira gelir sağlanacağı ümide-
dilmişti. 1 milyar 297 milyon lira olacağı sanı
lan tekel gelirler: 270 milyon lira noksaniyle, 
ancak, 1 milyar 27 milyon lira olarak gerçekle
şebilmiştir. Hattâ, bu zam, 15 milyon lira gelir 
kaybına dahi sehebolmuştur. 

Görülyor ki, finansman açığını, kapamak 
üzere alman tedbirlerin her zaman başarı sağ
laması mümkün olmamaktadır. O halde, en iyi 
yol; mübalağalı tahminlerden kaçınmak ve büt
çe gelir bölümlerini gerçekleşecek sağlam ra
kamlara istinadettirmektir. Böyle bir düzen 
içine girilmesini temenni ederiz. 

Gelir tahminleri şişirilmiş ve bâzı giderleri 
tamamiyle aksettirilmemiş bir bütçe ile plân he
deflerine ulaşmak ise asla mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl bütçesi münasebetiyle belirttiğimiz 

veçhile, gerek yeni tedbirler almak ve gerekse 
İnönü Hükümetlerinden intikal ettirilmiş olan 
çalışmaları tamamlamak suretiyle malî istikrarın 
temin edilmesini ve Devletin cari giderlerinde 
tasarruf zihniyetinin hâkim kılınmasını temen
niye şayan görmekteyiz. 

Biz, Devlet gelirleri sisteminin bütünü ile 
gözden geçirilmesini, vergi yükü dağılımının 
1:111 bir şekilde temin edilmesini, verimi yü'k-
32İtecek gerekli tedbirlerin alınmasını temenni 
etmekteyiz. 

Bugün memleketimizde, hakiki ölçülere göre 
vergilendirilmeyen sektörler mevcuttur. Bu se
beple, Gelir Vergisi sisteminin daha mütekâ
mil ve şâmil bir şekle getirilmesi yerinde bir 
hareket olur. Bu vesileyle, vepgi ziyama mâni 
>lmak ve otokontrol yolu ile vergilemede gü
venliği sağlamak düşüncesiyle tatbik edilen 
-.ervet beyannamesi alınması usulünün muha
faza edilmesi lüzumuna inanmakta olduğumuzu 
bilhassa belirtmek isteriz. Bu usulün kaldırıl
masının isabetli bir hareket olmıyacağı kanısın
dayız. 

Tasarruf Bonoları, üzerinde önemle durul
ması gerekli bir konu haline gelmiştir. Tasar-
•uf Bonosu ticareti yapılmaktadır. Hakiki de

ğerlerinin % 25 i ile Tasarruf Bonosu alarak, 
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verdiğini faiz kuponları ile çıkaran fırsatçılar 
çoktur. 

Bu davranışa son vermek ve dar gelirli va
tandaşlar üzerindeki bono mükellefiyetinin ha
fifletilmesi veya tamamen kaldırılması mak-
sadiyle hazırlanmış bulunan tasarının kısa za
manda kanunlaşmasını temenni ederiz. 

Burada, zirai kazançların memleketimizin 
gerçeklerine uygun bir şekilde vergilendiril
mesi lüzumuna inandığımızı da belirtmek iste
riz. 

Gelir Vergisinin zirai kazançlara teşmil edil
miş olması hiç şüphesiz yerinde ve ileri bir adım 
olmuştur. Ancak halen daha çok teknik sebep
lerle mahdut sayıda çiftçiye uygulanobilmekte
dir. Bu tatbikatın geliştirilerek devam ettiril
mesi Gelir Vergisi sisteminin daha verimli ola
rak işlemesini sağlıyacaktır. Ancak bunun ya
nında vergi ödeme gücüne sahibolupta zirai ka
zanç vergisine tabi tutulamıyan orta büyük
lükteki işletmeleri de ihmal etmemek ve bunla
rı maktu esasa dayanan bir vergi ile vergilen
dirme yollarına ulaştırmak ve süratle tatbik 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem aılkadaşlar; Asgari geçim in
dirimi konusuna da değinmek isterim. Bilindi
ği üzere, vergi mükelleflerinden çoğu ve özel
likle dar gelirli vatandaşlar; asgari geçim in-
dirimindeki miktarı, pek haklı olarak, tatmin
kâr bulmamaktadırlar. Bunu sembolik bir 
rakam kabul etmektedirler. Bunun çaresine 
bakmak ve gerçek rakamları tespit suretiyle 
sosyal adaleti sağlamak lâzımdır. 

Dış harcamalar vergisi üzerinde de önemle 
durulmalıdır. Bilhassa dış seyahatlerde kaçak 
yolları ve çareleri bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Bunları önliyecek tedbirler alınmalıdır. 

Bâzı katma bütçeli dairelerle İktisadi Dev
let Teşekküllerinin (ve meselâ tekel idaresi
nin, şeker fabrikaları A.Ş. nin, Sümerbank'm) 
vergi borçlarını ödememek suretiyle bu para
ları kendi finansman ihtiyaçlarında kullandık
ları müşahe edilmektedir. Bu hal, bütçe uygu
lamasında ve bütçe hesaplarında arzu olunmı-
yan neticeler tevlidetmekte ve hem de bütçe
nin samimiyetini bozmaktadır. Bir taraftan bu 
duruma son verilmesi ve diğer taraftan da bu 
teşekküllerin finansman ihtiyaçlarının başka 
sağlam kaynaklardan karşılanması çarelerinin 
aranması gerekmektedir. 

Sayın senatörler; Devlet gelirlerinin, mil
lî gelirdeki artışları kendiliğinden takibedebile-
cek bir hale getirilmesi için, İnönü hükümet
leri tarafından plân hazırlıkları ile birlikte 
gereken çalışmalar yapılmış ve bu mesai so
nunda hazırlanan gelirle ilgili kanun tasarıla
rından bir kısmı kanunlaşmış ve bir kısmı da 
kadük olmuştu. Kadük olan bu kanun tasarıla
rı şunlardır : 1 — Genel Muhasebe Kanunu; 
2 — Devlet İhale Kanunu; 3 •— Serbest Malî 
Müşavirlik Kanunu; 4 — Emlâk Vergisi Kanu
nu; 5 — Belediye Gelirleri Kanunu; 6 — Özel 
Yatırım Bankası Kanunu; 7 — Sarî Yüklenme
lere Girişilmesi Kanunu; 8 — Malî Denkleştir
me Kanunu; 9 — Kambiyo Denetleme Kanunu; 
10 — Sermaye Piyasasının Geliştirilmesi hak
kındaki Kanun. 

Bunlardan 1 - 6 numaralarda belirttiğimiz 
tasarıların Hükümetimiz tarafından T. B. M. M. 
ne tekrar sevk edilmiş olduğunu memnuniyet
le karşılamakta bulunduğumuzu, kanunların 
çıkarılmasında Hükümete yardımcı olacağı
mızı Yüksek Huzurlarınızda belirtmek isteriz. 
Diğer tasarıların da Meclislere kısa zamanda 
gelmesini niyaz eyleriz. 

Muhterem arkadaşlarım; hâlen yürürlükte 
olan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu; aynı 
menşeden ve aynı hizmetten gelmiş kimselere; 
zaman değişikliği sebep gösterilmek suretiyle, 
başka başka uygulanmakta ve bu şekildeki 
bir uygulanıştan bariz haksızlıklar ve adalet
sizlikler meydana gelmektedir. 

Yürrülüğe girdiği tarihten bu yana 118 ek 
ve tâdil kanuniyle tekemmül ';:ttirilmeisine çalı
şılan bu kanunun; iştirakçilerin haklarını zi-
yaa uğratmıyacak, sosyal adaleti ve sosyal gü
venliği lâyıki veçhile sağlıyacak şekilde ve tek 
metin olarak yeniden ele alınmasını lüzumlu 
görmekteyiz. 

Diğer taraftan, emekli sandığı gelir kaynak
larının takviyesine de lüzum vardır. Bütçe ra
porunda belirtildiği veçhile, sandığın ha
len ödeme yaptığı emekli, dul ve yetimlerin 
tahsis karşılığı global olarak 3 milyar 317 mil
yon liralık bir açığı vardır. Halen iştirakçi 
olup ileride tahsise müstahak olacaklar için 
7,5 milyar ilâve edildiği takdirde, açık, 11 mil
yarı bulacaktır. Bu açığın kapatılması şarttır. 
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Ayrıca, iştirakçilere tanınan hakların ileride 
karşılanabilin eşini temin için, sandığın gelir 
kaynaklarının takviyesi ve karşılığı sağlanma
dan sandığa malî külfet yiükletilmemesi icabe-
der. 

Düzeltilmesi lâzımgelen kanunlardan bdrisi 
de Veraset ve İntikal Kanunudur. Bu kanun
la bütçeye çok düşük gelir sağlanmaktadır. Bu 
gelirin normal seviyesine çıkarılabilmesi için 
kanunun bilhassa tahsilat ve muafiyet hüküm
lerinde gereikli değişikliklerin yapılması, kısa
ca, günün icaplarına göre ıslâh edilmesi lâ
zımdır. 

Değerli arkadaşlarım, Devlet harcamaları
nın denetlenmesi, bilindiği üzere, bir taraftan 
bütçe ve diğer taraftan Kesin Hesap Kanunu 
ile yapılır. Bütçe; Hükümetin bir yıllık si
yasi malî, iktisadi ve içtimaî politikasını ak
settiren bir belgedir. Bütçenin Parlâmentoda 
enine boyuna incelenmesi, denetleme görevimi 
yerine getirmek içindir. Ve önceden verilmiş 
bir izindir. Kesin Hesap Kanunu ise; bütçenin 
uygulanmasından sonra, Parlâmento tarafından 
Hükümetin denetlenmesini sağlamaktadır. İti
raf etmek mecburiyetindeyiz ki; Parlâmento 
olarak, bu ikinci denetleme yetkimizi lâyıki 
veçhile kullanmamaktayız. Çünkü Ketsin He
sap kanunu tasarısı, bütçenin uygulanmasın
dan yıllarca sonra yasama organına gelmekte 
ve bu hâl, bütçenin bu yoldan zamanında ve 
hakkiyle denetlenmesine imkân vermemektedir. 
Bu duruma son verilmeli ve Maliye Bakanlığı, 
Kefjin Hesap kanunu tasarılarını; bütçe uygu
lamasını mütaakip Parlâmenıfcoya getirmek id
raki içerisine girmelidir. 

Sayın senatörler; sözlerime son vermeden 
önce, .son Avans Kanununun mahallî idarelere 
ve İktisadi Devlet Teşekkülleri mensuplarına da 
teşmilinde sosyal adalet bakımından, zaruret ol
duğunu; Devlet Memurları Kanunu çalışmaları
nın hızlandırılmasının elzem bulunduğunu; ver
gi itiraz ve temyiz komisyonlarının, Anayasa
mız hükümlerine uygun bir şekilde, müstakil 
vergi mahkemeleri hâline getirilmesinin şart 
olduğunu; ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, mâruzâtımı burada 
ibitirirken, 1967 Maliye Bütçesimin memleketi
mize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını temenni eder, Yüce Senatoyu saygiyle se
lâmlarım. (Alkışlar). 
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BAŞKAN — Söz şırası Millî Birlik Gbupu 
adına Sayın Şükran Özkaya'da. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA ŞÜKRAN 
ÖZKAYA (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler. 

Maliye Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşle
rimizi açıklarken, malî hizmetlerin uygulanma
sı ve Maliye Bakanlığınca yürütülmesi gerekli 
politika olmak üzere, iki ananoktayı dayanak 
yaparak eleştirdiğimizi, sözlerimizin başında 
belirtmek isteriz. 

Maliye Bakanlığı, her ülkede iç kabine diye 
isimlendirilen anapolitika çizgisinin ağırlığı
nı taşıyan Bakanlıklardan birüni teşkil etmek
tedir. 

Maliye Bakanlığı bu özelliğinden dolayı, Hü
kümetin izlediği genel efeomomi ve Maliye poli
tikasının kaynak noktasıdır. 

Plân uygulamasına ait programların ince
lenmeğinde bu gerçek açık ve seçik olarak gö
rülmektedir. 

1966 programının uygulayıcı daireleri üze
rinde durulduğunda, programda öngörülen ted
birler kısmının % 66 sının Maliye Bakanlığı 
tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. 

Bu noktayı önemle belirttikten sonra, Ma
liye Bakanlığının sorumluluğuna terk edilen 
hizmetlerin yürütülebilmesi için gereği ve ye
teri kadar organize olup olmadığı konusu tar
tışılabilir. 

Bilindiği gibi, bütçeler yıllık programların 
yürütme aracıdır. 

Şu anda, Yüksek: Huzurunuzda olan büt
çenin, program uygulanmasını ve bu uygula
manın izlenmesini gerekli kılan modern Büt
çe anlayışına uygun bulunmadığını üzüntü ile 
ifade etmek isteriz. 

Birinci Beş Yıllık Plânın, plânlı dönemde 
öngördüğü büyük reform idari re organizasyon
dur. Bu reorganizasyonun en önemM kısmını 
malî idarenin düzenlenmesi teşkil etmektedir. 

Bir yıla yakın bir zaman yerli ve yabancı 
uzmanların üzerinde çalışarak hazırladığı mer
kezi idarenin düzenlenmesi hakkındaki rapor
da belirtilen tavsiyelerin hangi ölçüde uygulan
dığını bilmeyi, gerekli sayıyoruz. Bu arada, 
malî idarenin düzeltilmesi için bir bütçe refor
mu yapılması en önemli tavsiyelerden birisini 
teşkil etmekte idi. Bütçe reformu olarak Hü» 
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kümetin gerçekleştirdiği hususları ve üzerinde 
durduğu tedbirleri öğrenmek: istemekte haklı 
görülmeliyiz. 

Zira, plânlı bir Devlet idaresini bugünkü 
'bütçe tekniği ile yürütmenin mümkün olmadı
ğı kanısındayız. 

Parlâmentonun kabul ettiği ödeneklerin 
altında yatan, fonksiyonel hizmetlerin neler ol
duğunu ve görülen kamu hizmetlerinin millete 
neye mal olduğunu (yani hizmet maliyetine) 
elimizdeki bütçeye bakarak bilmemize imkân 
yoktur. Bu durumda kıt bütçe imkânlarının 
en iyi şekilde kullanılması ve her kamu hizme
tinin mümkün olan en düşük maliyet ile en et-
ıkili bir şekilde yapılıp yapılmadığı konusunda 
'bir karar almaya imkân yoktur. Bunun için 
fonksiyonel bütçe reformunun önemine işaret 
etmek isteriz. ' 

•Hüikümetin fonksiyonel bir bütçe tanzimi 
hakkındaki düşüncelerini ve performans bütçe 
yapması düşünüldüğü takdirde bunun zamanın 
•açıklanmasını rica ediyoruz. 

Biz Parlâmento üyeleri olarak temel reform
ların gerçekleştirilmesini izlemek yerine geri 
kalmış usullerin uygulanmasından doğan yüz
lerce aksaklığın üzerinde durmanın olumsuz 
sonuçlarına katlanmayı tercih ediyoruz. Zira, 
şu anda izlenmekte olan bu yolla bütçe idare
sinin köklü bir bütçe reformunu gerçekleştire
cek gücü engellemektedir. Bu konuda, bütçe 
idaresinin muhtaç bulunduğu reforma ulaştıra
cak elemanların yetiştirilmesi için çaba gös
terilmesine önemle değinmek isteriz. Aksi hal
de, yıllarca bu kürsüden yapılagelmekte olan 
tenkidler, tenkid konusu tortular ortadan halk-
mıyacağı için, süresi bilinmüyen uzun yıllar de
vam edecektir. 

Sayın senatörler, malî idarenin diğer bir 
parçası hazine hizmetleri diye adlandırabile
ceğimiz para, kredi, dış ticaret, İktisadi Devlet 
Teşekkülleri finansmanı, destekleme mubayaa
ları finansmanı, iç ve dış Devlet borçları ile 
nakit idaresi politikasının yürütülmesidir. 

Para politikası hususunda pek çok organ
ların (Merkez Bankası, banka kredilerini tan
zim komitesi, yüksek iktisadi kurul gibi) bu 
politikanın tespitinde rol aldığım görürüz. Oysa 
plân ve yıllık programla'genel hedef ve çerçe
vesi tespit edilmiş olan para politikasının gün

delik ihtiyaçlarla düzenli olarak yümtülmesini-
gerekli kılacak bir seyyaliyete ulaştırabilmek 
için karar organlarının çoğalmaması icabeder. 

Para politikasının yürüt[ilmesinde Maliye 
Bakanlığı dışındaki karar organlarının yetki
lerini yeniden gözden geçirmek ve Maliye Ba
kanlığını yetkileri ile ahenkleştirmek suretiyle, 
daha tutarlı ve günlük ihtiyaçlara daha iyi ce
vap verebilecek esnekliğe sahip bir sisteme ka
vuşabilir. Bu sağlanabildiği takdirde lüzumsuz 
gecikmeler ve israflar da önlenebilir. 

Hazine nakit politikasının yürütülmesindeki 
güçlükleri bilerek bu konuda alınması gerekli 
olan tedbirleri her yıl bu kürsüden dile getir^ 
mekteyiz. 

İmparatorluk devrinden kalma Türkiye'de 
Posta ve Banka idarelerinin bütün memlekete 
yaygın bulunmadığı ve Meılkez Bankası siste-
oıinin de mevcut olmadığı bir ortamda, onun 
şartlarına uygun olarak düzenlenmiş hazine 
nakit idaresıınin bugünkü toplumumuzun şart
ları ile bağdaşmadığına da önemle işaret etmek 
isteriz. 

Geçen yıllarda Maliye Bakanlığı Bütçesi. 
üzerinde yaptığımız konuşmalara verilen cevap
larda modern bir nakit idaresinin gerçekleşti
rileceği hükümetlerce ifade olunmuştu. 

Bu yıl da aynı vaitlerle karşılaşmayı bir 
sürpriz saymıyoruz. Zira, Devlet naktinin bir 
hesaptan idaresini mümkün kılacak tekniğin 
bilinmemesi veya uygulanmaması bu problemin 
çözümlenmesini sürekli olarak erteliyecektir. 

Meselâ, Merkez Bankası Merikez Hazine he
sabında birkaç milyona ihtiyaç duyulduğu bir 
günde Hazine şubelerinde yüzlerce milyon Ha
zine parasının mevcudolduğu aylık hesap cet
velleri çıkması ile anlaşılmaktadır. 

Sayın senatörler, Maliye Bakanlığının di
ğer önemli bir hizmet bölümü gelirler idaresi
dir. 

Bu konudaki durum, hiçbir ülkede emsali 
gösterilemiyecek niteliktedir. Zira, Maliye Ba
kanlığı dışında Gümrük Tekel Bakanlığı ikinci 
bir Devlet gelir idarecisi olarak bulunmaktadır. 

Kurulduğu günden beri yetkilerinin ve so
rumluluklarının tartışıldığı Gümrük Tekel Ba
kanlığı bir gelir idaresi hüviyetinde bulunma
sına rağmen bağımsız bir Bakanlık olarak orga? 
nize olmuştur. Ancak, Devlet idaresinin düzen-
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lenmesi hakkındaki bütün raporlarda ve bu ara
da Sayın Başbakanın hazırlanmasında bir uz
man olarak çalıştığı MEHTAP projesinde bu 
Bakanlığın kaldırılması tavsiye edildiği halde, 
bugüne kadar, bu reform görüşü gerçekleştiri
lememiştir. Gümrük idaresinin işleyişinde gün
delik şikâyetler ile Maliye ve Gümrük idare
leri arasındaki görev ve yetki tartışmaları yu
karıdaki açıklamaların haklılığına birer işaret
tir. 

Bütçe konuşmasında, bu yıl da bu konuya 
değinilmemiş, malî idare ıslâhatı birkaç kel/İme 
ile geçiştirilmek yoluna gidilmiştir. Tekel idare
sinin reformu ise bağlı işletmelerin İktisâdi Dev
let Teşekkülleri nizamı içerisinde organize 
edilmesini, Tekel malları üzerindeki vergi mik
tarının belirli hale getirilmesini ve tekele bağ
lı işletmelerin iktisadilik prensiplerine göre 
çalışıp çalışmadıklarının kolayca kontrol edile
bilir hale getirilmesini gerektirmektedir. 

Bu husus malî idare için yerli ve yabancı 
uzmanlarca yazılmış pek çok raporlarda, plân
da ve yıllık programlarda yeralmış önemli bir 
konudur. Bütçe gerekçesi ile Maliye Bakanlığı
nın Bütçe komisyonu ve Senatoda yaptığı açık
lamalarda bu konular yeralmamış bulunmakta
dır. Bu konuda Hükümetin, durumun düzeltil
mesi hakkındaki düşüncelerini bilmek isteriz. 

Burada temas etmek istediğimiz diğer bir 
konu da Devlet masraflarının tediyesinde bu
günkü saymanlıklar sisteminin el/erişli olup 
olmadığıdır. Devlet hizmetinde edindiğimiz bir 
diğer önemli kanı, masrafça dairele.ıln Devlet 
parasını Maliye Bakanlığının parası gibi ad
detmesinden doğan bir anlayış noksanlığının 
bulunmasıdır. 

Bu durum masrafçı daireleri komşu kesesin
den harcama yapma alışkanlığını kazandır
mıştır. Bu hususta da köklü bir reformun Dev
letimize büyük tasarruflar yapma imkânım ka
zandıracağı kanısındayız. Bugünkü bütçe uy
gulama ve saymanlıklar idareleri sistemlerinin 
köklü bir reforma kavuşturma çabası içine gir
meleri, Sayın Bakandan taleböttiğimılz en sa
mimî dileğimizdir. 

Sayın senatörler, Devlet mallarının idare
si de Maliye Bakanlığının bir diğer hizmet da
lıdır. 

Merkezi idarenin düzenlenmesi hakkındaki 
raporda bu konuda önemli tavsiyeler bulun
maktadır. Bugün Belediye hudutları içindeki 
Devlet arsaları Belediyelere terk edilmiş, Ta
rım arazisinin tasfiyesi de Toprak reformu 
içerilsinde mütalâa edilmiştir. Halen tasfiyeye 
konu olan tarım arazisinin dağıtılması gerekli 
miktarının açıklanmasını rica ediyaruz. Bu ko
nuda düzeltilmesi gereken diğer bir nokta da 
Devlet binalarının inşa, bakım, onarım işlerılnin 
yürütülme şeklidir. 

İdaresi Maliye Bakanlığına bağlı Devlet bi
nalarının idame ve onarım işleri ile inşa işleri 
ayrı statüler içerisinde eeryan eder. 

MEHTAP projesi raporunda, binaların ida
resinin Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili Ba
kanlıklara bırakılması tavsiye edilmiştir. Ma
liye Bakanlığı ise Devlet mallarının yalnız 
emvanter ve muhasebecılni tutmakla görevli 
olacaktır. 

Bu konuda da Maliye Bakanlığının ve Hü
kümetin gelecekteki politikasının ne olacağını 
bilmek isteriz. 

Sayın sentörler, 
Bakanlığın bir diğer hizmeti Devlet dâva

larının yürütülmesidir. Hazine Baş Hukuk Mü
şavirliği ve Muhakcoıat Genel Müdürlüğü hiz
metleri hakkındaki şikâyetlere de bu arada de
linmek isteriz. Hukukun, iktlaadi hayaıtm ge
lişmesine paralel olarak ihtisas dalları haline 
geldiğini Sayın Bakan da bir hukukçu olarak 
takdir buyururlar. Hazinenen vergi dâvaların
dan, gayrimenkul hukmku ile ilgili dâvalara 
kadar, çeşitli dâvalarda taraf olduğu bir ger
çektir. Hizmetin iyi yürütülmesi Hazine avukat
larının çeşitli hukuk dallarında ihtisaslaşması 
ile mümkündür. Bugün âmme hukukunu ilgi
lendiren pok çok dâvanın Hazinece kaybedilmek 
olduğunu üzüntü le görmekteyiz bu aksaklıkların 
giderilmesi için Bakanlığın almakta olduğu ted
birleri de öğrenmek isteriz. 

Sayın senatörler, 
Devlet Personel İdaresinin düzenlenmesi, 

Personel Dairesinin kuruluşuna dek Maliye 
Bakanlığı tarafından yürütülmekte idi. Perso
nel Dairesinin kuruluş Kanunu bir ihtisas ida
resi kurmuş ve bunu Başbakanlığa bağlamakla 
beraber, kanunun hemen bütün hükümleri Ma-
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liye Bakanlığına görevler yüklemiş bulunmak
tadır. 

Gecen yıl çıkarılan Personel Kanunu hazır
lanırken Maliye Bakanlığı gerekli ilgiyi gös
termemiş, böylece, bugün personel idaremizin 
yürüyen ve yürümiyen kanun hükümlerini ay
rılması, büyılk güçlükler yaratmıştır. Ayrıca, 
kanun, kendisine bağlanan büyük ümitleri ger
çekleştirmenin ötesinde Devlet memurları için, 
vaadlerle hazırlanan, kişisel ve aile plânlarını 
yıkan bir darbe olmuştur. 

Sayın Bakanın, takdim konuşması ve soru
lara cevapları içerisinde, Personel Kanunu ile 
ilgili açık ve seçik ifadeleri görememenin üzün
tüsünü belirtmek isteriz. 

Hükümetin karar almadaki tereddüdü ye
rini, cesarete terk etmediği sürece, Personel 
Kanununun günlük ve aylık geçiştirmelerin öte
sine geçmiyeeeği konusundaki kanımızın en 
iyimser duygularla dahi değişmiyeceğini de 
ifadeyi samimiyetin ön şartı sayyoruz. 

Bu arada Maliye Bakanlığının kendi perso
nelinin durumuna da kısaca değinmek isteriz. 

Bütçe Komisyonu raportörlerinin raporunda 
verilen rakamlar iç açıcı olmaktan uzaktır. Ma
liye memurları, özellikle vergi ile ilgili memur
lar bütün dünyada piyasanın en çok aradığı 
elemanları teşkil etmektedir. Bakanlık, bu ele
manları yetiştiği bir okul halinde kalır.. Ve ken
dilerinden beklenen hizmetten faydalanmak ye
rine bu değerli elemanların hizmetten ayrılma
larına göz yummalkta devam ederse, gelecek 
yıllarda, memleket kaderini büyük ölçüde et-
kiliyecek olan vahim sonuçları şu anda belirt
mek bir kehanet sayılmamalıdır. 

Bakanlı'k memurlarının 1950 yılında % 6 sı 
yüksek tahsil görmüş bulunmakta idi. Bugün bu 
niabet % 3 ün altına düşmüştür. Bu durumun 
aynı seyir içinde devamı etmesi her halde te
menni edilemez. 

Sayın senatörler, 
Bakanlığın kendi bünyesi hakkında bu kısa 

izahattan sonra bağlı kuruluşlara da kısaca de
ğinmek isteriz. 

Devlet Yatırım Bankasına gelince; İktisadi 
Devlet Tevekkülleri finansmanını bir nizam al
tına almak gayesi ile kurulmuş olan adı geçen 
bankanın, kendisinden beklenen fonksiyonları 
yerine getiremiyecek bir duruma düştüğünü 

üzülerek ifade etmek iste liz. Maliye Bakanlı
ğının Devlet Yatırım Bankasına ödemeyi yük
lendiği kaynakları ödlyememesi ve bankadan 
kredi almış olan İktisadi Devlet Teşeküllerinin 
kendi malî durumlarının bozulması dolayıslyle 
Devlet Yatırım Bankasına olan borç taksitle
rini öd'ycmemeleri ve verimsiz yatırımlar gibi 
nedenlerle banka,- proje finansmanı açısından 
kendisinden beklenenleri yerine getirmekten 
hızla uzaklaşmaktadır. Gereğinin yapi'lmaması 
halinde Devlet Yatırım Bankası birçok değerli 
eksperleri bünyesinde barındırmasına rağmen, 
lüzumsuz bir kuruluş olmanın ötesine geeemiye-
cektir. 

Buraya kadar olan izahlarımızla Maliye Ba
kanlığının görev aksaklıklarına temas etmiş bu
lunuyoruz. 

S a y n Başkan, sayın senatörler, 
Şimdi Bakanlıkça yürütüien politika hak

kındaki görüşlerimizin açıklanmasına geçiyo
ruz. 

Bu arada, izahatımızın kısa olması için bâzı 
temel politikaları eleştirmelide yetineceğiz. 

Bunun için izahatımıza, gelirler politikası 
hakkındaki düşüncelerimizi açıklamakla başlı
yoruz. 

Türkiye'de Devlet gelirlerinin % 80 civarın
da ifade edilen oranı, vergiler kanalı ile sağlan
maktadır. 1957 bütçesinin finansmanında 4,2 
milyar gibi çok önemli bir miktar vergi dışı 
gelirler ve karşılık paralarla finanse edilmek 
istenmektedir. Bunun düzenli bir durum ol
madığına işaret ettikten sonra vergi gelirleri
nin yapısındaki çarpıklığı da belirtmek iste
riz. 

Türkiye'de 1987 malî y lmda vergi gelirle
rinin % 70 e yakın kısmı vasıtalı vergilerden 
saklanacağı öngörülmekte ve bizi bu sonuca 
götürecek bir malî politika düzenlenmektedir. 

Oysa Türkiye irat . ve servetler üzerinden 
alman vergilere büyük önem verme durumunda 
olan bir memlekettir. Buna, bütçenin sağlam 
kaynaklardan ve tam olarak ftnancmanı için 
göstereceğimiz çabalar açısından ve sosyal ada
let ilkelerini gerçekîeş'tirmosinin sorumluluğu 
yönünden mecbur bulunmaktayız. Vasıtalı ver
dilerin bir kısmına, özellikle ithalât ile ilgili 
-ergilere büyük kısmı itibariyle taraftar bulun
maktayız. Ancak, bunların Türk ekonomisinde 
lüzumsuz ve haksız, hkrıayeci etkiler yaratarak 
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kaynak: israfına ve müstehlike yük olan fiyat 
artışlarına yol açmasının da karşısındayız. Bu 
vesile ile ihraeatta vergi iadesi sisteminin, Tür
kiye'nin ekonomik gelişmesine daha yararlı, 
dış ödemeler dengesizliğini daha süratle gide
rici yönde genişletilmesine ve yeniden düzen
lenmesine lüzum gördüğümüzü belirtmek iste
riz. 

Genellikle fakir halkın kullandığı tüketim 
malları üzerinden alman çeşitli vasıtalı vergi
lerin hayat pahalılığını artırıcı ve sosyal ada
let dengesini bozucu yöndeki olumsuz etkileri
ni burada üzülerek tekrar etmek zorunda kalı
yoruz. 

Zira, bunlar hükümetlerin önemle üzerin
de durumları gereken sosyo - ekonomik sorunla-
rımızdandır. 

Bu dunumda, temel politika olarak vergi 
bünyemizi gelir ve servetler üzerinden alman 
direkt vergilere kaydırmanın ifade ettiğimiz 
bu sosyo - ekonomik gerçekler dolayısiyle bir 
zaruret olduğunu belirtmek isleriz. 

1967 bütçesinin finansman açığının kapatıl
ması için alınan tedbirlerin, böyle bir politika
ya asla uygun olmıyan kaynaklardan seçilmiş 
bulunması hoş görürlükle karşılamamıza im
kân olmadığını da açıklamak isteriz. 

Hükümetün, Meclise sevk etmiş bulunduğu
nu işaret ettiği Emlâk Vergisi ile Belidye Ge
lirleri Vergisi üzerinde şimdiden bir yorumda 
ıbıılunmayı vakitsiz sayıyoruz. Ancak, her iki 
konuda da vergi yükü anlayışımız, az gelirli 
vatandaşları himaye edecek istisnaların ve mu
afiyetlerin kanunda yer alması şeklinde özetle
nebilir. 

Genel, tahrir yapılmasını, vergi teşkilâtımı
zın, ^ merkez idaresinde ve mahallî idareler se
viyesinde düzenlenmesini memnuniyetle karşı
lıyoruz. 

Geçen yıllarda değindiğimiz tarım gelirleri
nin daha etkili bir şekilde vergilendirilmesi, 
Veraset ve İntikal Vergisinin yeniden ele alın
ması, vergi güvenlik tedbirlerinin en önemlisi 
olduğundan şüphe etmediğimiz servet beyanı 
müessesesinin hırpalanmasının önlenmesi ko
nularındaki görüşlerimizi, ısrarla, savunuyor 
ruz. 

Sayın senatörler, 
Dış ödemeler dengesi ve dış borçlanmalara 

gelince: 
İkinci plân kollokyumu için hazırlanan do

kümanlardan anlaşıldığına göre, 1972 yılında 
Türkiye'nin dış yardım ihtiyacı ortadan kal
dırılacağı yerde bugünkünden daha çok dış 
yardıma muhtaç bir duruma getirilmektedir. 

Bunun, pek az kısmının borç taksitlerini 
ödeme sebebinden ileri geleceğini kalbul etsek 
bile, önemli bir kısmının yur<t içinde kemdi ken
dine yeterli olmak için gösterilmesi gereken ça
banın yerine getirilmemesi ile ilgili olduğunu 
söyliyebiliriz. Bu halin, Türkiye'nin ekonomik 
ve siyasi bağımsızlığı açısından son derece sa
kıncalı olduğunu açı'kça belirtmekte fayda gö
rüyoruz. 

Bunun tehlikelerine işaret etmek için geç
mişten çeşitli örnekler vermek mümkündür. Me
selâ, Konsorsiyumun tutumu ve çalışma tarzı 
ile, Milletlerarası Para Fonu ile yapılmış gizli 
anlaşmaları bu arada sayabiliriz. 1950 - 1960 
döneminde hesapsız borçlanma sonucu tekev
vün eden dış borç yekûnunu alelacele ve Tür
kiye için hiç de arzu edilmiyen bir konsoli-
dasyon anlaşması yapılmıştır. Ayrıca, 1967 yı
lında Türkiye Konsorsiyumdan 185 milyon do
lar net borç alacaktır. Buna mukabil 130 mil
yon dolar borç ödiyeceğimiz düşünülürse 35 
milyon dolarlık bir borçlanma için konsorsi
yumun idamesinde bir faydamız olup olmadığı 
tartışılmaya değer bir konudur. Kaldı ki en ba
sit iktisadi münasebette borç alacak kimse, çe
şitli borç verenlerin birlikte hareket etmele
rinden fayda değil zarar görür. Bizim kanımız, 
Devletten Devlete borç verme münasebetinin 
teker teker anlaşmalarla yürütülmesinde Tür
kiye'nin menfaati olacağı merkezindedir. Nite
kim konsorsîyomun son iki yıl içindeki faali
yetleri, bunların gittikçe artan oranlarda iç 
ekonomik ve sosyal politikamıza karışmaları 
eğilimin kuvvetlendiğini göstermektedir. 

Bu açıklamalarımız gerek mevcut borçları
mızın ödenmesi ve gerek gelecektedi borçlan
ma politikamızın yenliden gözden geçirilmesinin 
zorunlu olduğu sonucuna varmaktadır. Bu hur 
susta, Hükümetin atacağı her olumlu adımı bü
tün gücümüzle destekliyeceğimizi belirtmek is
teriz. 

— 1246 — 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1967 O : 3 

•Sayın senatörler, 
Aynı görüşlerimizi uluslararası para andlas-

ması hakkında da ifade etmekten bir mahzur 
yoktur. 

Özellikle, 1958 4 Ağustos kararları ile ilgi
li Milletlerarası Para Fonu ve o zamanki Türk 
Hükümetleri arasında yapılan gizli anlaşmalar 
'Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığına gölge dü
şürecek niteliktedir. 

Zira, kredi tavanları, para politikası, dış 
ödemeler politikası ile ilgili kararların dost 
dahi olsa, diğer ülkelerin ve teşkilâtların vi
zesinden geçmiş olması karşısında, Türküye'nin 
ekonomik bağımsızlığından bahsetmeye imkân 
yoktur. 

Son yıllarda sakıncaları daha açık bir şe
kilde ortaya çıkan bu anlaşmaların tıpkı Ame
rika Birleşik Devletleri ile yapılmış olan ikili 
anlaşmalar gibi yenliden gözden geçirilmesi 
yolunun seçilmesi, Türkiye'nin ve Türk Hükü
metlerinin ekonomik kalkınmamız bakımından 
gerekli ve yararlı göreceği tedbirleri dilediği 
zaman dilediği şekilde alabilecek bir duruma ge
tirilmesi zorunluğuna, önemle işaret etmek iste
riz. 

Bu konularda da atılacak olumlu adımlar
da Hükümetin samimî destekleyicisi olacağı
mızı memnuniyetle ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler, 

Üzerinde durulması gerekli, diğer bir husus 
da yıllardır, Karma Komisyonda, meclisler ge
nel kurullarında tartışma konusu evlan yabancı 
sermaye politikamızdır. 

Halen, yalbancı sermayeyi teşvik kanunu
nun hükümleri içerisinde yürütülmekte olan 
politikamızın bugüne dek, Türkiye'nin ekono
mik gelişmesine hizmet ettiği veya zararlı bu
lunduğu konusunda, ilmî araştırmalarla kesin 
olarak tesbit edilmesi gerekmektedir. 
Bunun dışında, ileri sürülen her türlü iddia 
dayanaksız kalmaya mahkûm olacaktır. 

Münferit müşahedeler, gelen yabancı ser
mayeden Türk ekonomisinin fayda sağlamadığı 
intibaını uyandırmaktadır. İlâç sanayii ile lâs
tik sanayiini bunun belli başlı örnekleri olarak 
gösterebiliriz. 

Yabancı sermayenin endüstri kurması için, 
gümrük himayesinin temin edilmesi, Türk müs
tehlikinin ihtiyaç mallarına daha yüksek fiyat 

ödemesi sonucunu doğururken, hammadde için 
ödenen döviz ile kâr transferleri dolayısiyle 
ödenen dövizin bu malları malûl olarak ithal 
ettiğimiz yıllarda ödediğimiz dövizi aşar bir 
durumda olduğu müşahede edilmektedir. Bu 
durumu düzeltmek için, yabancı kurumların 
vergilendirme konusuna, veya kâr transferler 
konusuna müdahale etmek gerektiği ortaya çık
maktadır. 

Her iki tedbirin birlikte araştırma konuşu 
yapılarak politikamızı yeni baştan düzenlemek 
gerektiğine Hükümetin de katılmaması için bir 
sebep bulunmadığı kanısındayız. 

Sayın senatörler, 
Değinmek ist ediğimiz diğer bür husus, Tür

kiye'nin Milletlerarası gümrük ve ticaret genel 
anlaşmasıdır. Kısa ismi ile GATT içerisindeskıi 
Türkiye'nin durumudur. 

İkinci Dünya Haribi sonrası, gelişmiş mem
leketlerin Milletlerarası ticareti, kontrollari al
tında tutmak gayesi ile kurdukları, bugün her
kesçe bilinen bu gümrük anlaşmasının memle
ketimize ne gjlbi faydalar sağladığı da üzerin
de önemle durulması gerekli bir konudur. 

Aynı mahiyette bir anlaşma, 1934 yılında 
cemiyeti akvam genel kurulunda görüşülürken 
o zamanki, Tünk Hükümetli temsilcisi böyle bir 
anlaşmanın gelişmemiş memleketlerin aleyhine 
olacağı gerekçesi ile andlaşmaya katılmıyacağı-
nı beyan etmiştir. Ancak, İ945 te Türkiye'nin 
bu andlaşmaya arzu ile katıldığı da bir gerçek
tir. 

Hammadde üreten memleketlerin sanayileş
me çabalarını gerçekleştirmede kullanacakları 
en kuvvetli argümanın gümrük himayesi oldu
ğunu bir sır olmaktan uzaktır. 

İşte, bugün kabul ettiğimiz bu andlaşmanm 
Türkiye'nin sanayileşmesinde ne gibi olumsuz 
etkiler yarattığının açıkça tartışılması gerekti
ğine inanıyoruz. 

Sayın senatörler, değinmemiz gerektiğine 
inandığımız bir konu da, Türkiye'nin Ortak Pa
zar karşısındaki durumudur. 

Bilindiği gibi, ekonomik birleşmeler büyük 
pazar ihtiyacında olan memleketlerin sanayileri
ni teşvik edici bir unsurdur. Bu sebeple sanayi
leşme çabasında olan bir memleketin birliğe dâhil 
olması, ihraç ettiği hammaddeleri için bir pazar 
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genişleme etkisi yapmakla beraber Gümrük in
dirimleri sebebiyle sanayileşme gayretlerini de 
köstekleyici bir hüviyete sahiptir. İşte, Türki
ye'nin Ortak Pazara karşı olan tutumunu, bu iki 
aykırılık içerisinde değerlendirmek gerekir. Ha
len mamul mallar için her hangi bir gümrük in
dirimi kabul etmeden ihraç mallarımız için üye 
memleketlerden bâzı indirimler sağlamış olmamız
dan dolayı, henüz aleyhimize işliyeeek faktörler 
harekete geçmemiş bulunmaktadır. 

Ancak, Türkiye şuurlu bir sanayileşme poli
tikası izlemek,siz'n, Ortak Pazara bütün vecibele
ri ile dâhil olmak şansına sahip değidir. Bugün, 
sanayileşme politikamızın temel'ni, ithalât ikame
si ismini verdiğimiz genel anlayışla yürütmekte
yiz;. Bunun mânası Türkiye'nin, ithal edeceği 
malları kendi istihsal etme arzusudur. Bu politi
ka Türkiye'de pek çok elice sanayiin doğması so
nucunu vermektedir. Bir Ortak Pazar içerisinde 
bu miyatür sanayiler ile yer almaya elbette im
kân yoktur. Bizim, sanayileşme politikamızda Or
tak Pazara girme arzumuz samimî ise, bâzı d ğer 
temel verileri kabul etmek mecburiyetinde bulu
nuyorum. 

Meselâ, bugün fazla önem vermediğimiz tek
stil sanayiinin Ortak Pazarın bir unsuru olması 
imkânı ile gıda sanayiinin de aynı imkân iç/ine 
alınması çabalarına yönelebiliriz. 

Şuurlu sanayileşme çabası yanında Türk eko 
nomls'nln Ortak Pazar üyeliğine hazırlıyabllmek 
için ticaret politikamızda, ihracatı geliştirme ça
balarımızda, fiyat istikrarını sağlama konusunda 
da belirli yönlerde ciddî tedbirler almak zorun
dayız. 

Oysa, sen birbueuk, iki yıllık gelişmeler ve uy
gulanan politikalar Türkiye'yi bu istikametin 
aksi yönde bir gelişmeye yöneltmiş bulunmakta
dır. 

1965 - 1966 yıllarında Türk ekonomisi fiyat. 
istikrarına veda etmiştir. 1966 sonunda Dış Tica
ret Rejimimiz zaten yetersiz ölçüde olan liberas
yondan fiilen ayrılmak zorunda bırakılmıştır. Dö
viz rezervlerimiz tehlikeli derecede azalmış, pa
ramızın iç ve dış değeri arasındaki fark devalüas
yon söylentilerinin ortaya çıkmasına sebebolacak 
derecede artmıştır. 

Bu gidiş ve uzun vadeli problemlerin bu şe 
kilde ihmal ediliş", ayrıca, Ortak Pazar üyeLğ 
ile bağdaşamıyacak şekilde ters çözümlere bağ

lanması memleketimizin kısa bir süre sonra Ortak 
Pazar üyeliğine de veda etmek durumunda bıra
kacaktır. 

Maliye Bakanlığının, Ortak Pazara uzun va
deli geleceği içerisinde Türkiye'nin yerini tesbit-
te neler düşündüğünü öğrenmemizin bu endişe
lerimizin giderilmesinde önemli etki yapmasını di
leriz. Sayın senatörler, Maliye Bakanlığı bütçesi 
ve gelir bütçesi dolayısiyle temas edeceğimiz ko
nular bunlardan ibaret değildir. Ancak, konuş
mamızı kısaltmak, gayret ve anlayışı ile daha ön
ceki hat'plerln temas ettikleri konulara tekrar 
dönmekten mümkün olduğu kadar kaçınmış bu
lunuyoruz. 

Sözlerimi bitirirken önemli bir noktaya de
ğinmek isteriz. İşsizliğe çare bulmak gibi göste
rilen çabaların dalgalanmaları ile meydana gelen 
fiyat dengesizliğinin endişe verici bir j^önde ol
duğu, bir gerçeğin ifadesidir. 

Zira, kalkınma temel mânası ile denge içeri
sinde yapılan ve başarılan bir hamledir. Fiyat 
artışları karşısında vatandaş feryadını duyma-
mazlıktan gelerek, bu artışın etkilemediği birkaç 
düzüne insanı kıstas olarak almak son derece 
sakıncalı bir tutumdur. 

İşaret ettiğimiz bu sakıncalı tutum ile yukar
da izahına çalıştığımız hususların göz önünde tu
tularak, gerekli değerlendirme yapılmasını ve her 
şeyden önce, bu konuların iyimser bir görüş açı
sından incelenmes'ne inanmak isterken, bütçe 
uygulayanlara başarılar diler, Yüksek Kurulu
nuza saygılar sunarız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A. P. Gmpu adına 
Sayın Macit Zeren'de. Buyurun. 

A. P. GRUPU ADINA MACİT ZEREN 
(Amasya) — Sayın Başkan, Saym Bakan ve 
muhterem senatörler; 

Maliye Bakanlığının 1967 yılı Bütçesini, A. 
P. Senato Grupu adına incelemek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. Bu inceleme, «Bir 
ba:langıe» teşkil etmek üzere, Maliye Bakanlığın
dan beklenilenleri bir «tarif» içinde toplamak is
terim. 

Maliye Bakanlığı, Devlet bütçesini, yurt ger
çeklerine uygun olarak hazırlayıp Yüce Meclis
lere zamanında sunan ve Yüce Meclislerin kabu
lü ile kanunlaşan bütçeyi yıl içinde uygulayan 
bir Bakanlıktır. 
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Şüphesiz, Maliye Bakanlığı, bu görevini ba-
şarab İldiği nisbette yurt ekonomis ne ve hususiy
le istihsal vetiresine, istihlâke ve Türk parasının 
kıymetine tesir etmiş olacaktır. 

Şu hale nazaran, «Maliye Bakanlığı, Devlet 
bütçesini hazırlayıp zamanında Meclislere sunan 
ve kanunlaşan bütçeyi yıl içinde uygulayan bir 
Bakanlıktır.» derken, bu kısa tarif içine pek şü 
mullü bir mânayı bağlamış bulunmaktayız. 

İşte konuşmamızın hareket noktasını bu tar'f 
teşkil edecek ve son yılların bütçeleri de dikkate 
alınarak, vardığımız sonuçlar muhterem heyeti
nize arz edilecektir. • 

Muhterem senatörler, Maliye Bakanlığı sene
ler itibariyle, Devletimizin bütçelerini Yüce Mec
lislere zamanında getirebilme şansına sahibol-
muştur. 

Böylece zamanında mer'i olan, son dört yıl 
bütçesinin, gelir tahminleriyle, fiilî tahsilat tu
tarlarını mukayese ettiğimiz zaman şöyle bir tab
lo elde ediyoruz : 

1. 1963 yılı gelir bütçesi, 12.101 milyar lira 
tahmin edilmiş iken, 607,7 milyon lira noksaniyle 
% 95 oranında tahsil edilmiştir. 

2. 1964 yılı gelirleri, 13.3 milyar lira olarak 
tahminlenmiş ve yılı içinde 1,1 milyar lira nok
saniyle % 90 oranında, 

3. 1965 yılı gelirleri ise 14.02 milyar lira ve 
tahakkuk etmiyen miktar 1,3 milyar lira oldu
ğundan % 92 oranında realize edilmişlerdir. 

4. 1966 yılının rakamları on aylıktır. Muh
temel inkişaflar dikkate alınırsa 16,07 milyar 
lira olan gelir tahminatmm 865 milyon lira nok
san olarak % 95 oranında gerçekleşeceği söyle
nebilir. 

Şimdi bu tabloyu inceliyebiliriz : 
1. Evvelâ, tahsilat, daima gelir tahminleri

nin altında kalmıştır. O halde, gelir bütçelerimiz 
daima nikbin bir halet içinde hazırlanmaktadır. 

Asırların ihmaline uğramış olan yurdumuzun 
en kısa zamanda kalkındırılması çabası, her sa
hadaki tatminsizliğin - susuzluğun - yenilmesi 
hırsı, bir millî heyecan ve istek olarak âdeta büt
çelerimize aksetmiştir. Evvelâ Sayın Bakanlık 
erkânı bu heyecan ile gelir bütçesini tahminle-
miş ve sonra Yüce Meclisler de aynı heyecan ile 
bu tasarıları onaylamıştır. 

Birinci plânda parmak bastığımız bu nokta
yı, aziz milletimizin yüksek bir tatmin seviyesi-
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ne eriştirilmesi gayreti olarak vasıflandırmak is
teriz. 

2. Tablonun tetkiki ile vardığımız ikinci hu
sus, gelir tahminleriyle, fiilî tahsilat arasındaki 
münasebetin ayniyete yakın bir isabet gösterme
sidir. 

Filhakika, son dört yılın gelir bütçeleri sıra-
siyle % 95, % 90, % 92 ve % 95 olarak realize 
edilmiştir. Ortalama bir hesapla, gelir bütçeleri
miz % 93 gibi yüksek bir nisbet üzerinden ta
hakkuk etmiştir. 

Bilhassa 1966 yılı gelir tahminatmm, bu or
talamanın da % 2 üstünde tahsil edileceği hesap
landığına göre şu hükmü rahatlıkla beyan ede
biliriz. 

Türk maliyecisi, kendi imkânlariyle Türk 
ekonomisinden alabileceği geliri en yakın ihti
malle tahmin edebilecek bilgi ve tecrübeye sahi-
b olmuş tur. 

1967 yılı gelir bütçesi tahminatını da bu açı
dan mütalâa ediyor ve «gelir tahminlerinin mü
balâğalı bir şekilde yapıldığı» iddiasına katıl
mak için haklı bir sebep bulamıyoruz. 

Gerçekten gelir kalemlerini tek tek inceledi
ğimiz zaman, bunların 1966 yılında kaydettiği 
artış oranından da daha noksan hesabedilmek 
suretiyle ihtiyatlı hareket edildiği sonucuna va
rıyoruz. 

Şimdi incelemeyi bir başka noktaya tevcih 
ediyorum : 

«Acaba plânlı devrede, gayrisâfi millî hâsıla 
yıldan yıla artarken Devlet gelirleri - özellikle 
vergi gelirleri - bu artışı hangi oranda takibede-
bilmiştir.» 

Mevzuu daha iyi ortaya koyabilmek için arz 
edeyim : 

«Acaba gayrisâfi millî hâsıladaki artıştan 
Devlet bütçesi aynı oranda faydalanabiliyor 
mu ?» 

Böyle bir araştırmanın güçlüğünü elbette 
takdir ediyoruz. Çünkü yığın hâdiselerinde illeti 
aranılan bir hususu mukayese yolu ile ortaya 
koyabilmek için hiç olmazsa asgari şartların ay
nı kalması lâzımdır. 

Bizim konumuzda da, erayrisâfi millî hâsda 
artış hızı, uygulanan vergi nisbetleri gibi bir
takım şartların aynı kalması lâzımdır. 

Bütün bu ihtirazi kayıtlara rağmen, teces
süsümüz bizi gene de gayrisâfi millî haşıla, ile 
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vergi gelirleri arasinda bir mukayese yapmaya 
zorlıyacaktır. 

Cari fiyatlarla, 1950 yılı 100 itibar olunarak 
düzenlenen endekse göre : 

1. 1962 yılında gayrisâfi millî hâsıla en
deksi 580 olduğu halde, genel bütçe vergileri 
573 tür. Bir evvelki yıla nazaran bütçe vergile
rindeki ârtiş, gayrisâfi millî hâsıla artışından az
dır. Ama bir artış vardır. 

2. 1963 yılında, gayrisâfi millî hâsıla en
deksi 664 iken, vergi'gelirleri 14 puan yukardan 
onu takibetmiş ve 678 olmuştur. 

3. 1964 yılında 711 e mukabil 37 puan faz-
lasiyle 748, 

4. 1965 te 768 e mukabil 58 puan fazlasiyle 
826 sayıya ulaşmıştır. 

Demekki gayrisâfi millî hâsıla artarken, ver
gi gelirleri de aynı istikamette ve fakat daha 
hızlı bir oranda, artış kaydetmiştir. 

Tahlilde ihtiyatlı olmamıza mukabil, gelişme
nin müspet istikamette olduğunu ve Devlet büt
çesinin bu gelişmeden yararlandığını ifade ede
biliyoruz. 

Maliyeci için mühim olan husus, millî gelir
den Devlet payını en rasyonel ölçüler içinde ala
bilmektir. 

Kanuni vergi nisbetlerini gerektiğinde reviz
yona tâbi tutmak, vergi ziyamı önlemek için 
kontrol sistemleri ikame etmek, bu cümleden 
olan görevlerdir. 

Şimdi muhterem heyetin dikkatini, hesap uz-
manlâriyle yapılan incelemelere çekmek istiyo
rum. 

Hesap uzmanları kurulunun kanunu ve fiilî 
kadro durumları son dört yıl içinde şöyle görü
nüyor : 

1963 yılında 300 olan kanuni kadronun fiilen 
220 si, 

1964 yılında 500 e yükseltilen kanuni kadro
nun 243 ü, 

1965 ve 1966 yıllarında da yine 500 olan ka
nuni kadroların sıra ile 273 ve 302 si fiilen kul
lanılmıştır. 

Şu hale nazaran son dört yıl içinde ortalama 
259 hesap uzmanı vazife görmüştür. 

Vergi mükelleflerinin her yıl artan sayıları 
sebebiyle vergi incelemelerinde bir artma olma

sına rağmen inceleme yüzdelerinde bizzarure 
azalma müşahede edilmiştir. 

Gerçekten inceleme yüzdesi 1963 yılımda 
ve Gelir Vergisi beyannamelerinde % 1.9 iken 
1964 yılında 44 000 vatandaşın yem'den mü
kellefiyet içine girmesi se'bebiyle % 1.7 ye ve 
1965 yılında da mükellef sayısındaki 18 000 
artış sebebiyle % 1.5 e inmiştir. 

GereTs Kurumlar Vergisi ve gerek İstihsal 
vergilerinde aynı sonuçlar göze çarpmaktadır. 

Beher hesap uzmanına düşen «incelenmiş be
yanname sayısı» başarı derecesinde yükselir. 

Gelişen ekonomimiz içinde mükellef sayısı 
yıldan yıla daha da yükseleceğine göre inceleme 
oranının sıfıra doğru inmesi mukadder gibi gö
rünüyor.. 

Maliye Bakanlığının bu inkişafı dikkate 
alarak, hesap uzmanları sayısında, kabilse bir 
düzenleme yapması faydalı olur kanaatindeyiz. 

Şimdi bu sonuçlardan hareket ederek muh
terem arkadaşlarımızın dikkatini şu tahlil üze
rine çekmek isteriz. 

Beyananmelerin ancak % 1.5 oranında in
celenebildiği, yani, her yüz mükelleften 98 
inin inceleme dışı bırakıldığı bir ortamda, Dev
let maliyesi ancak verenden vergi alabiliyor 
ve buna rağmen şerefli Türk mükellefleri ver
gi ödüyor demektir. 

Mükellefiyetin böylesine ta'lripsrz olduğu bir 
ortamda vergi gelirlerinin G. S. M. H. yi da 
geride bırakan bir mabette artığını görmekten 
memnunluk duyduğumuzu belirtmek isteriz. 

Şüphesiz az gelişmiş bir memlekette, ya
tırımların iktiza ettirdiği meblâğı doya doya 
Devlet bütçesine koyamıyan ülkelerde vergi 
mükellefi olmak pek şanslı bir şey olmasa 
gerektir. 

Bilhasas fikir akımlarının henüz hızını ala
madığı ve birbirini kıyasla yıprandırdığı bir 
vasatta, vergi mükellefi •olmanın güçlüğüne 
temas ediyoruz. 

Mükellef kütleleri arasında ve her mem
lekette vergi kaçıran, bilgisizliği sebebiyle 
gelir hesaplarını doğru yapamadığı için nok
san vergi ödiyenler de bulunacaktır. 

Bilhassa ikinci grupta mütalâa edilenle
rin, yani, bilgisizliği veya hesap tekniğine 
yabancılığı sebebiyle bazan noksan ve bazan 
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fazla ödiyenlerin yardımına koşmak, onları 
itham etmekten daha faziletlidir. 

Bu itibarla, serbest malî müşavirler ka
nun tasarısının biran önce meclislerden geç
mesini temenniye lâyık buluyoruz. 

Yine bu cümleden olmak üzere «Gelir teş
kilâtının yeniden düzenlenme projesi» için 
Bakanlık bütçesinin 13.000 nci bölümü ve 
13.133 numaralı maddesine konan bir lira
lık ödeneğin yıl içinde değerlendirilmesini 
de temenni ediyoruz. 

Muhterem senatörler, vergi ziyamın gide
rilmesi konusu, bizi «Vergi, güvenliği» tedbir
leri üzerinde bir nebze durmaya sevk etmiş
tir. Ancak, vergi ziyaı konusunu, topyekûn 
Türk mükelleflerini zan altına almak için 
işliyen çevrelere karşı olduğumuzu da belirt
mekte fayda görüyoruz. 

Vergi cezaları, bilgi alma, fatura nizamı, 
vergilerin ilânı, vergi incelemeleri, ortalama 
kâr haddi, asgari zirai kazanç esası, gider 
bildirimi ve servet beyanı gibi tedbirleri «vergi 
güvenliği» tedbirleri olarak sayabiliriz. 

Bu tedbirler manzumesi içinde, «Servet Be
yanı» usulünün, yegâne güvenlik tedbiri imiş 
gibi ısrarla üzerinde durulmasına taraftar de
ğiliz. 

Gerçekten servet beyanının bir güvenlik 
tedbiri olarak başka memleketlerde de kulla
nılmakta olduğunu biliyoruz. 

İtirazımız, servet beyanının bir tedbir ol
madığı noktasında değil, Türkiye'mizin ger
çeklerine uygun bir tedbir olmadığı noktasın
dadır. 

Filhakika, vergi beyannamelerinin dahi 
% 1 - 2 oranında kontrol edilebildiği bir ülke
de, mahaza dosyalarında nisyana terk edil
mek üzere alman beyannamelerin - incelenmek 
imkânından da mahrum olduğuna göre - fay
dalı taraflarının mevkuf, mahzurlu tarafla
rının ise hudutsuz tesir ettiği inancı içinde
yiz. 

Diğer taraftan Gelir Vergisi gibi modern 
bir vergi sistemini uyguladığımız, yani, mü
kellefin beyanına itibar ettiğimiz bir sistemde, 
servet beyanına sarılmayı bir «rücu» olarak 
vasıflandırıyoruz. 

Servet beyanı esasının değiştirilmesi mak-
sadiyle. Yüce Meclislere sunulmuş bulunan 

kanun tasarısının biran önce görüşülmesinde 
faydalar olacaktır. 

Her halde diğer güvenlik tedbirleri üze
rinde de durulmalı ve bunların daha mües
sir hale konması için gayret sarf etmeliyiz. 

Vergi mevzuatının uygulanmasından do
ğan uyuşmazlıkların tam bir yargı denetimine 
tabi tutulması lâzımdır. 

Bütçe raporunda da belirtildiği üzere, iti
raz ve temyiz komisyonlarının Maliye Bakan
lığı kuruluşu içinde yer almış olması, üyele
rinin Maliye Bakanlığı ve .idari organlar ta
rafından atanmış olması ve hâkim teminatını 
haiz olmaması sebebiyle ıslaha muhtaçtır. 

Bakanlığın bu konuda bir kanun tasa
rısı hazırlamış olmasını memnuniyetle mütalâa 
ediyoruz. 

Muhterem senatörler, buraya kadar vâki 
mâruzâtımızla : 

1. Bütçelerin zamanında Meclislere sunul
duğunu, 

2. Gelir bütçelerini tahmin yönünden 
Türk maliyesinin yeterli bilgi ve tecrübeye 
sahibolduğunu, 

3. Vergi gelirlerinin gayrisâfi hâsıladaki 
artış oranından da daha hızlı arttığını, 

4. Fiilî hesap uzmanları sayısına oranla, 
incelenen beyanname sayısının yüksek sevi
yede »olduğunu, 

5. Kontrolların azlığına rağmen vergi 
ödeme ahlâkının müspet istikâmette inkişaflar 
kaydettiğini, 

6. Vergi ziyamın önlenmesi için güven
lik tedbirlerinin daha müessir bir hale getiril
mesi iktiza ettiğini, 

7. Malî kazanın ıslaha muhtacolduğunu 
ifadeye çalıştık. 

Şimdi biraz da gider bütçesi üzerinde dur
mak isteriz : 

Ödenekler hiçbir zaman yıl başında düşü
nüldüğü gibi kalmamış, yıl içinde yapılan zam
larla daima artmıştır. 

Filhakika; 
1. 1964 yılında 13 484 milyar lira konmuş 

ve fakat, yıl sonunda bu ödenek 14 06P 
milyar liraya baliğ olmuştur. 



C. Senatosu B : 33 8 . 2 . 1967 O : 3 

2. ikinci misal : 
1935 yılında 14 421 milyar lira olarak ta

sarlanmış olan ödenek, yıl sonunda 15 773 
milyar lira olmuştur. 

3. 1966 yılı da aynı geleneğe uymuştur. 
Yıl başında 16 775 milyar lira ödenek ver
diğimiz halde yıl sonunda 17 210 milyar li
raya iblâğ etmiş bulunuyoruz. 

Burada calibi dikkat «olan husus şudur : 
Fiilî bütçe gelirleri, henüz yıl başında 

verilen ödenekleri bile karşılamazken, yıl için
de artmalar devam edegelmiştir. 

Şayanı şükran olan husus, iradi veya gay-
riiradi sebeplerle verilen ödeneklerin aynen 
kullanılmamış olmasıdır. Aksi halde «Bu 
değirmenin suyunun nereden geldiğini anlamak 
müşkül olurdu.» 

Mamafih, müşküllerimizin yine de tama
men halledilmiş -olduğunu sanmıyoruz. Çünkü : 

Yıllık harcamalarımızın yekûnu, yıllık fiilî 
tahsilatımızın üstündedir. 

Zamanımızca Hazinenin mâruz kaldığı na-
kid sıkıtısınm sebebi de budur. 

Şimdi şu rakamlara bakınız : 
1. 1964 yılında gelir tahsilatı 11 938 mil

yar olduğu halde harcamalarımızın ylekûnu 
12 763 milyar lira, 

2. 1965 yılında gelir tahsilatı 12 918 mil
yar lira, «Harcamaların yekûnu ise 14 218 
milyar lira» olmuştur. 

3. 1966 yılında tahsilatımız yaklaşık ola
rak 15 209 milyar lira ve harcamalarımızın 
yekûnu da yine yaklaşık olarak 16 410 milyar 
lira olacaktır. 

Üznütü ile beyan edelim ki, gelir büteçle-
rinin uygulanışında müşahede ettiğimiz inti
zamı ve isabeti gider bütçelerinin uygulanışın
da göremiyoruz. 

Maliyemizin bütün problemi gelir bütçesin
de değil, gider bütçesindedir. 

Her yıl tahsil ettiğimizden daha fazlasını 
harcamaya devam edersek; ödeme sıkıntısı 
çekeriz. İstihkak sahiplerini bekletiriz. «Sağ
lam maliye» esasından ayrılır ve hiçbir za
man arzu etmediğimiz bir noktaya vâsıl oluruz. 

Gelecek yılların gider bütçelerini bu 
mülâhazaların ışığı altında uygulamak şar-
tîyle, geçmiş yılların zamanımıza ilettiği dar
lığın giderileceğine inanıyoruz. 

Bütçenin tümü üzerindeki görüşlerimizin 
ifadesi sırasında da arz ve beyan edildiği gibi, 
«Masraflar bir defa bütçeye girdikten son
ra müesseseleşmekte ve bir defa bütçeye giren 
masraflar ise bir daha kolay kola;/ çıkarıla-
mamaktadır.» 

Muhterem senatörler, 
Tekrardan kaçınmak için, bütçenin tümü 

üzerindeki görüşmeler vesilesiyle, sözcü arka
daşımız Sayın Tokoğlu'nun bu konuya ilişkin 
mâruzâtına atıf yapmakla iktifa edeceğiz. 

Ancak, sözlerimize son vermr den evvel, 
muhtelif hatipler tarafından her yıl dile ge
tirilen bir hususa kısaca işaret edeceğiz. Bu : 

Maliye Bakanlığı bütçesinin giderleri me-
yanmda bulunan «Derneklere yardım tahsisa
tının» büyük bir yekûn teşkil ettiği ve kont-
roldan uzak bulunduğu iddiasıdır. 

iyi niyetinden ve titizliğinden emin bu
lunduğumuz Sayın Bakanın «Uygulama» sı
rasında, bu tenkidlerin haklı tarfiarı üzerine 
eğileceğinden emin bulunuyoruz. 

1967 yılı Bakanlık bütçesinin -Türk Mille
tine hayırlı olmasını temenni eder, Muhterem 
Heyetinizi daima aralarında bulunmakla şe
ref duyduğum grupum adına hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Kişisel görüşmeler adına ilk söz Sayın 
Kadri Ka.plau'mdır. Buyurun Sayın Kaplan. 
Yalnız şahısları adına konuşan üyelerden rica 
edeyim, 10 dakika üzerinde titizlikle hareket ede
ceğim. Onun için bir ihtara mahal bırakma
sınlar. 

KADRİ KAPLAN — (Tabiî Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler, sayın Bakanlık er
kânı, ben bir konu üzerinde durmak istiyorum. 
Bu konu da Millî Kurtuluş Savaşından bu yana 
kalmış olan ve yoksul düşmüş olan her zaman 
için bir ıstırap kaynağı halinde bulunan kişilerin 
durumudur. Hatırlarsınız Gazi Ömer isminde bu 
kişilerden birisi madalyasiyle el açarken görüldü. 
Tâbiri mazur görün, sanki Merih'ten gelmiş gibi 
herkes bu kişi nereden çıktı diye baktı ve hima
ye yarışma girişti. Takdir ederiz, her görüldüğü 
yerde yardım edilsin. Ama takdir edersiniz ki 
bu büyük dâvayı halledecek bir durum içinde 
bulunuyoruz. 45 sene geçmiş, ömürlerinin sonu-
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na gelmiş insanlar yaşlarının baharında kan
larını dökerek, terlerini dökerek Türkiye Cum
huriyetinin harcını hazırlamış olan bu insanlar 
artık mükâfat olarak dilenme mecburiyetinde kal
mamalı. Artık hayatlarının sonunda kaderleri 
ile savaşır halde bırakılmamalıdır. Bu açık, tak
dir edersiniz. Ve bu dâvaya kesin olarak bir ça
re bulmak mecburiyetindeyiz. Eğer beklersek, 
bir Gazi Ömer gibi, bir Gazi Hasan'm da bir Ay
şe'nin de Ankara veya İstanbul sokaklarında 
bir köşe başı tuttuktan sonra hakkettiği ilgiye 
lâyık olmasını beklersek bu hem bizim için doğ
ru bir yol değil, hem de bu insanlara reva görü
lecek bir düşünce tarzı değildir. Mümkün ola
maz böyle gidermek bu işi. Böyle, «esir olma» 
diye geçen gün elime bir kitap geçti. Alemdarın 
büyük kahramanlığı yazılı. Fakat mazisini tefer-
rııaıtiyle tetkik edemiyor tabiî. Büyük hamasi dâ
valar. Orada bir tanesine Ereğli Belediyesinin 
yardım ettiğin duydum, benden çok inandıkları
na kaaniyim. Ama diyeceksiniz ki, ne yapalım1? 
Şu teklifi ya.pm. Gelir bütçesine vergi gelirle
rini artıran 51.100 maddesine 30 milyonluk bir 
ilâve yapalım. Bundan evvelki hatipler de, Sa
yın Adalet Partisi grupu adına konuşan hatip
ler de vergi gelirlerinin gayrisafi millî hasıla 
ile beraber yarış ettiğini ve hattâ onu geçmekte 
olduğunu da burada dile getirdiler. Demek ki, 
bir salâh yolu da var, inkişaf var. Nereden bu
lunur diye maliyeciler muhakkak söyliyeeekler 
ve karşımıza teknik bâzı mahzurlar çıkaracak
lar. Kabul ediyoruz. Ben diyorum ki, hani bir 
sızma ve kaçaktan filân bahsediyoruz. Biraz gay
ret edelim, bâzıları birbuçuk milyardan bahse
diyorlar, bu 30 milyon alınsın, Tüzüğümüze de 
aykırı değildir. Bu Musa Çolak nerededir? Belki 
fırsatını bulup Ereğli'ye gidip elini dahi öpe
cektim ; büyük bir kahraman, böyle ifade ediyor. 
Yazdım kitabı yazana, bunlar nerede? Acaba bir 
yardım mümkün mü? Bunlar kimdir. Bir hiz
met etmek mümkün mü diye? Gelen cevap şu
dur : Gelelim emir ve uyarmanıza, Musa Ço
lak. Belediyenin 25 lira yardımiyle ereeinirken öl
dü. Diğer kahramanlardan kimse kalmadı öldü
ler. Bunlara hayatlarının sonunda her halde ya
pacağımız bir şey var. Buna gökten çare bulma
lıyız. Arkadaşlarımın bu işe en az benim ka
dar tarftar olduklarını zannediyorum. Bu gider 
artırıcı, gelir kısıcı bir teklif değil. Geliri ka
nuni bir hükümle getirmiyorum ama bir tedbir 

aklıma geleni söylüyorum. Zaten bu şeklin ola
cak. Dikkat buyurulursa bütçelerin denk ola
rak bağlanması meselesi ile sene sonunda hesapları, 
yani fiilî tahakkuk ve tatbikat birbirinden ta
mamen ayrı olur. Çok geriden takibeder, yüzler
ce , milyonlarca geriden takibeder. Bir 30 mil
yon lira daha en kötü bir ihtimal geriden taki-
betsin. Sene içinde bâzı tedbirler alınır. Muhte
rem arkadaşlarım millî savunmadan kesilebilir. 
Ben kesin demiyorum, sivri bir misal göstermek 
için arz ediyorum. Çünkü bu gazilerin bağır
larından fışkıracak olan o alev muhakkak, inanı
yorsunuz ki, en kuvvetli bir silâhtır, iman silâ
hıdır. Bu insanlara yapılacak bâzı şeyler var. 
Rica ediyorum bütçedeki arkadaşlarımdan, an
layış göstereceklerine eminim, bu meseleyi hal
letmek mümkündür. Keza Sayın Bakandan is
tirham ediyorum, halletmek mümkündür, bunu 
•elbirliği ile yapalım. 

Muhterem arkadaşlar; şimdi dinlemek müm
kün olmuyor, devamlı kadrolar değişiyor. Bir de 
istirhamda bulunacağım, dışarı çıkıp gelip gi
diyoruz, tam verdiğimiz önerge oylanırken bâzı 
arkadaşlarımız içeri gelir, hassaten sizlerden is
tirhamım, bunun ittifakla onaylanmaı için, tas
vip görmesi için diğer arkadaşlara da haber ve
rirsek bu dâva kökünden kesilir atılır. Saygıla
rımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kök. 
ENVER KÖK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler; Dev
let bütçesi bir aile veya şirket bütçesi değil-, 
dir. Ailede kazanca göre, yani yorganına göre 
aile ayağını uzatır. Ama Devlette 'hele bizim 
gibi geri kalmış ülkelerde Devlet bütçesi, gö
rülecek hizmetler ortaya konur, ona göre ya-
şıyan vatandaşlara vergi tahmil edilir. İşte 
bizim memleketimiz de kalkınma çabası için
de olan bir memleket olması hasebiyle, bâzı
larının düşündüğü gibi mevcut kazanca göre 
bir bütçe yaparsak hakikaten kalkmamayız. 
Binaenaleyh Anayasamızın esprisi içerisinde 
vatandaşın malî gücüne göre vergi tahmil et
mek suretiyle bu memleketi kalkındırmak müm
kündür. Ama yıllardan beri partiler muhale
fette iken, aman filân vergi vasıtalı vergi, fe
lâkettir, koymayın... İktidara geçtikten sonra 
tahliye simidi vasıtalı vergilerdedir. O vası
talı vergiler o memleketi kalkındırırken vatan-
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daşa ıstırap verir. Ve kalkındırma hedefine de 
hükümetleri kolay kolay götüremez. Fiyat 
yükselmeleri başlar, kalkınmanın belki malî 
portesinde ortaya konmuş bulunan miktar sarf 
edilir. Bin kilometre yol yapacağım dersiniz, 
bu fiyait yükselişleriyle beraber, hem halk ıs
tıraba duçar olur, hem de fiilî netice tahakkuk 
etmez. Ben bu bütçenin takdiminde millî geli
rin nüfus başına 2 bin lira olduğu ifadesini 
tasarıda gördüğüm zaman bunun bin lirasını 
alır götürür diye bir şey kullanmış, arkadaş
larımdan bâzıları da karşımda, hayır, bunun 
ancak Devlet 350 - 360 lirasını alıyor demiştir. 
Millî gelirdeki bu 2 bin rakamını, Türkiye'de 
aile 5 kişi olduğuna göre beşle çarparsak 10 
bin lira düşer. 

Ankara'dan çıkalım, Altındağ'a gidelim, Çu-
buk'a gidelim, Çankırı'ya gidelim, Kastamo
nu'ya gidelim, Karadeniz sahillerine, Antal
ya'ya gidelim. Arkadaşlar, Türkiye'de, göre
ceksiniz ki bu 'nazari, vatandaş başına düşen 
hisse içinde, Türkiye'de milllî gelirden hisse
sine ikiyüz, üçyüz lira gelir, çok dûn bir hal
de yaşıyan insanlar vardır. Bunları zaruri mad
delere konacak vergilerle, gıdaları bir elin 
beş parmağında sayılacak kadar kolay insan
lar; şeker, gaz, tuz, su, mısır ekmeği, hattâ 
mısırın koçanı ile beraber yiyen insanlara bu 
vergileri koyduğunuz zaman arkadaşlarım, 
Anayasanın esprisi içindeki insanlardan gücü 
nisibetinde vergi alınma esprisinden tamamen 
uzaklaşılmış olur. Hükümet elbette ki vergi 
almak, plânı gerçek hedefine ulaştırmak 
mecburiyetindedir. Umumi bir vergide Hükü
metle beraberim arkadaşlar, Ama tahtadan 
başlayıp akar yakıta gelip, şekerden çaya, gı
da maddelerine gelip, üzerine tuz eken bu zam
ların memlekette gösterdiği akislerin memur
lara verdiğimiz, verdiğiniz yüzde 15 avanslar 
da rüzıgâr ıgibi gelip geçmekte, bunları alamı-
yan emekli, dul, yetim, kimsesiz, işçinin ıstı
rabına, sıkıntısına bir kat daha silkinti yüklen
mektedir arkadaşlarımı. İşte bu böyle olunca 
evvelâ acaba ben mübalâğa mı ettim diye 'ben 
kendimi tarttım, mübalâğa etmediğim zihniye
tine vatfdım arkadaşlar. 300 lira alan adam da 
aynı şeyin içinde kendi yaşama seviyesinin 
çok üstünde bir mükellefiyeti ile karşı karşıya 
kalıyor. Ve fbu noktada daima müdafaa estti-

ğim yolun hak yolu olduğu inancı içinde fik
rimde ısrar ediyorum arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde ver
gi gelir kaynakları yok değildir. Bugün Arazi 
Vergisi, Emlâk Vergisi, bunlar bir parça za
mana mütevakkıf olmakla beraber üzerinde 
durulacak, iyi bir kaynaktır. Aralarındaki nis-
betsizlik dolayısiyle o zamanın 10 sene evvel
ki kıstaslarına göre, Adama havalisinde bir dö
nüm verimli araziye, dönüm başına elli lira 
kıymet takdir edilmiş, o zaman tetkik ettiği
miz cetvellerde gördük ki, Kastamonu'nun 
Devrekani kazasında, Samsun'un Lâdik kaza
sında verimi ondan çok dûn arazilere 150 lira 
kıymet takdir edilmiştir. Ve bunun üzerine mi
silleme bir zam yaptığınız zaman adaletsiz... 
O zaman da itiraz etmiştim. Ama Arazi Vergi
sinin esasına değil, bu adaletsiz, temel üzeri
ne bu misillemeye itiraz etmiştim. Hükümete 
bu yolda düşen vazife uzun bir zamana mü
tevakkıftır ama evvelâ bu kaynağın tes'biti ve 
tetkikidir, arkadaşlarım. 

İkinci nokta; Bina vergileri. Arkadaşlarım, 
yeni bir kanunla karşı karşıya geleceğiz. Va
tandaş bunda da vergiyi âdil ödememektedir. 
Bir yeni bina 30 - 40 bin liraya bir emekli ta
rafından alınır, yeni vergi tarh edilmiştir ve 
vergisi 800 - 1 000 liradır, meskendir. 30 yıl
lık bir emeğin mahsulüdür. Yine kirada gibi 
vergi ödemektedir. Beri tarafta o eski bina
lar, eski kayıtlara göre onbinlerce, yüzibin-
lerce lira gelir getirmekte, ikibin lira, üçbin 
lira ödemektedir. Süratle bu Bina Vergisi Ka
nununun da âdil şekle, yüksek olanların aşağı 
indirilmesi ve aşağıda olanların da yukarıya 
çıkarılması suretiyle büyük bir gelir kaynağı 
olacağı kanaatini taşımaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Kök, müddetiniz bit
miştir, bağlayın lütfen. 

ENVER KÖK (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, arkadaşlarımın hepsi bu ıstırapla
rı söylediler. Hükümet plânı tahakkuk ettir
mek için bir gelir kaynağı araması lâzımgeldi-
ğine ben de inanıyorum. Ama bu kaynaklar 
vatandaşın her gün gırtlağından geçen fizyolo
jik sefalete onları sevk edecek olan maddeler 
üzerinde değil, yüksek kazançlar üzerinde ol
malıdır. 
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1967 yılı bütçesi millete hayırlı olsun ar
kadaşlarım. Sağ olun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Berkol. 

M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Muhterem Bakan, 

Bendeniz hasbelkader uzunca sayılabilecek bir 
süre madencilerin arasında bulundum. İstırap
larını gördüm, zaman oldu kendi nefsimde de 
hissettim. Umumiyetle muvaffak olamadıklarını 
müşahede ettim ve sebeplerini yakinen tetkik et
mek fırsatını buldum. 

Memleketin yeraltı servetlerinin zengin ol
duğu ve fakat özel sektör elinde arzu edildiği 
şekilde işletilemediği Yüksek Heyetin malûm
larıdır. Binlerce vatandaş kendi emeğiyle bul
duğu ve Maden Kanununun bahşettiği haklara 
göre aldığı ruhsatname veya işletme hakkı sahi
bidirler. Bunların madenlerini aramaları ve iş
letmeleri için dayandıkları yegâne mesnetleri 
mütevazi gelir ve tasaruflarıdır. Halbuki ma
dencilik bu küçücük imkânlarla yapılamaz. Ya 
şansı vardır, mostra büyüktür, onu çıkarır, az 
çok para kazanır ve fakat bu defa fennî çalışa
madığı için madeni kaybeder. Ya da işe başlar, 
ümitlidir, inkişaf yoluna girer, fakat parası 
biter, sermayesizlikten devam edemez, kendi de 
mahvolur, maden de bu arada kaybolabilir. 

Muhterem senatörler, 
Şunu derhal arz edeyim ki, şans unsuruna 

dayanan ve hiçbir teknik ve ilmî projeye isti-
nadettirilmiyeri bu gibi hallerde madenci umu
miyetle parasını kaybetme durumunda kalır ve 
yatırımları bu yüzden memleketin iktisadi faa
liyetine de yardımcı olamaz. Bir proje tertibi 
ve malî yardım, bu gibi ahvalde madenciyi ve 
madeni kurtarabilecektir. Ama ne Devletten, 
ne de özel membalardan, maden müstahsılma, 
bu teknik ve malî yardımı yapmıya imkân yok
tur. İşte, bu imkânsızlığı izale etmek ve ma
denci ve madenciliği bu durumdan kurtarmak, 
ancak onları teknik bakımdan yol gösterici bir 
maden projesi yapabilecek ve tatbik ettirebile
cek bir kredi müessesesinin kurulması ile müm
kün olabilecektir. 

Bu kredi müessesesinin özel sektör eliyle ku
rulmasındaki faydaları büyüktür. Nitekim, Bi
rinci Beş Yıllık Plânda özel sektöre yatırım 
kredisi verecek finansman müesseselerinin esas 

itibariyle yine özel sektör eliyle kurulması ön
görülmüştür. Bilâhare tatbikat ve mevcut şart
lar muvacehesinde, özel sektörce talip çık
madığı esbabı mucibesiyle, bu kabîl müessese
lerin Devlet eliyle kurulması fikri belirmiştir. 
Ancak, 1 seneyi mütecaviz bir zamandan beri, 
özel sektörce böyle bir müessese kurulması te
şebbüsüne geçildiğini memnuniyetle müşahede 
etmiş bulunmaktayım. Filhakika, bir taraftan 
Türkiye Odalar Birliği ve diğer taraftan Mali
ye Vekâletinin talep ve davetiyle hususi ban
kacılar böyle bir müessese 'kurmaya tevessül et
miş bulunmaktadırlar. 

Kıymetli senatörler; 
Yine memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum ki, 

bu durum karşısında Hükümet ve Maliye Ba
kanlığı özel madenciliğin kredilendirme işini 
kendi eliyle kuracağı bir müesseseye yaptırma 
arzusunu terk etmiştir. Zira, tekraren arz edi
yorum Türkiye'mizde şimdiye kadar görülen tat
bikatta, Devletin bu gibi işlere tevessül etmesi, 
özel sektör tarafından bir teşebbüs yapılmadığı 
esbabı mucibesine dayandırılmıştır. Yine.teyi-
den arz ediyorum ki, özel madencilik kredilen
dirme işinin Devlet eliyle muvaffak olamaya
cağına kaaniim. 

Madenciliğin arz ettiği hususiyet bakımından 
bir Maden Kalkınma Bankası hangi prensiple
re istinaden kurulmalıdır? bir kere, bu banka 
yardım fonlarını madenciye bir ticari kredi 
gibi açmamalıdır. Tatbikatın gösterdiği zaru
retlere uyarak, maden müstahsilinin takdim et
tiği sahayı tetkik edecek, aramaya değer bu
lursa evvelâ projelendirecek ve bu projeye is
tinaden yapılan işi adım adım. kontrol etmek su
retiyle, açtığı krediyi kademeli olarak yürütecek. 
Bu banka, hükmi şahsiyeti haiz iktisadi bir mü-
esese olmasına ve bunun neticesi olarak kâr et
mek istemesine rağmen, esas gayesinin bu kârı 
kurucu hissedarları arasında tevzi etmek değil, 
ve fakat bu kârları riziko fonlarını da karşılıya-
bilmek maksadiyle yardım fonlarına ilâve et
mek olduğunu bilecektir. Zira, madencilik 
daima artabilen bir rizikolu işletme sermayesi 
istiyen bir iştir. Bunun için de başlangıç ser
maye ve yardım fonlarının hem muhafazası, 
hem de artırılması icabetmektedir. 
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Değerli senatörler, 

Bu banka madencinin şahsına değil, elinde 
bulundurduğu maden hakkının değerine kredi 
açmak prensibini güdecektir. Zira, madencinin 
kendisi ekseriya, ticari bankacılık kıstaslarına 
göre, maden kredisi alabilecek durumdan uzak 
bulunabilir. Verilecek kredi şahsi itibarına de
ğil, madeninin ve işinin değerine olacaktır. Nor
mal bankacılık, memleketimizde, bu tertipteki 
iş, proje ve kademeli kredilendirmeye dayanma
dığı içindir ki, madenci şimdiye kadar normal 
yollardan yardım görememiştir. Nihayet, bu 
banka madencinin alacağı krediyi, madenciyi 
yıkmıvacak bir şekilde uzun vadeli ve düşük faizli 
olarak verecektir. 

Odalar Birliği ve Türkiye sathına yayılmış 
Ticaret Odaları ve Sanayi Odalarının yaptıkları 
banka kurma teşebbüsünde benimsedikleri 
pre^ cipler bunlardır. Bizzat madenci kendisine 
ver'Vcek kredinin kontrollü olmasını ve projede 
çizil °n sınırlar iç:nde kademeli yürütülmesini, 
kendisine açılmış krediyi zamanı permce iade 
etmekle mükellef bulunduğunu bildiği için, bu 
paranın gelişi güzel sarf edilmemesini arzu et
mektedir. 

Sayın senatörler, 
Maliye Bakanlığının bu prensipleri benimse

yip benimsemediği hakkında bir kanaatim yok
tur. Keza, bankacılardan müteşekkil 2 nci özel 
teşebbüs grupunun yine hangi esaslara daya
narak bir Maden Bankası kurmak istediğini 
bilememekteyim. Bildiğim ve üzüldüğüm tek şey, 
Maliye Bakanlığı teşkilâtının 1 seneden beri 
böyle bir Maden Kalkınma Bankasının kurulu
şunu geciktirdiği ve memleketimizin 4 500 ci
varındaki madencisinin ümit ve fakat ıstırap 
içinde bu kuruluşu beklediğidir. Şahsan, ister 
Odalar Birliği, Ticaret Odaları ve Sanayi Oda
ları tarafından ister hususi Bankacılar tara
fından ve isterse 3 ncü muteber bir başka özel 
sektör grapu tarafından olsun, bu bankanın 
biran evvel kurulması, yukarda arz ettiğim 
esasları benimsemiş olarak faaliyete geçmesi, 
zaruretine inanıyorum. 

Binaenaleyh Türk madencisinin, madencilik 
hususiyetlerine en uygun bir şekilde ve biran ev
vel kredilendirilmesinin tahakkukuna yardımcı 
olabilmek için, Sayın Bakanın Yüksek Sena

toyu, aşağıdaki hususlarda aydınlatmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmak üzere. 
HALÛK BERKOL (Devamla) — 1. Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bu prensipleri 
benimsiyen bir bankanın kurulmasına, esas iti
bariyle mütemayildir. Ancak Maliye Bakanlı
ğının kanaat ve kararını beklemektedir. 

Uzun zamandan beri bu mevzuda çalışan Ma
liye Bakanlığınca, özel sektörün kurmayı arzu
ladığı bu kredilendirme müessesesinin hangi 
prensiplere göre teşkil edileceğinin açıklanması, 

2. Yukarda arz ve izah ettiğimiz gibi bu 
kuruluşa talibolan muhtelif teşekküllerin, pren
siplerde anlaştırılması suretiyle, birlikte çalış
maları hususunda mütalâaları nedir? 

Muhterem senatörler, 
Saym Bakanın, bu hususları Yüce Senato

nun kürsüsünden açıklaması, Türk madencisi
nin ümit ve şevkini artıracak ve onu huzura 
kavuştura çaktır. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Diikeçligil. 
HÜSNÜ DIKEÇLIGİL (Kayseri) — Muh

terem arkadaşlar, Maliyemizin gelirimizin ar
tırmaya başlaldığı bir zamanda eübettelki tasar
ruf yolllarmı araması iktiza eder. Buna da kü
çük meseleler dememek lâzımdır. Samimiyet
le söylüyorum iki, vasıtalı vergiler almafe ga-
ye't kolaydır. Sayın maliyecilerimiz yetişmiştir 
ve yetiştiklerine de kaaniim. Ama bunlardan 
ziyade kolaydan ziyade zora idoğru gitmeleri 
lâzımdır. Kolayı herkes yapabiliyor, ama zoru 
nasıl yapmalı? Meselâ bu sene 400 bin ton pa
muk istihsali var 2 milyar lira oluyor. Bun
lardan ne kadar vergi alınabiliyor? Bir zirai 
vergi düşünülüyor mu. Şimdi hen düşünüyo
rum, gayet kolay, şekere zam, benim için bir 
şey değil, fakat 300 lira aylığı olan bir insan 
için elbette zor olacaktır. Ben kendimden ziya
de dar gelirli vatandaşları düşünmek mecburi
yetindeyim. Sayın Maliye Bakanlığı da zam
lar yaparken, gelir kaynaklan ararken, bunu 
düşünmek mecburiyetindedir. Şimdi bir misâl 
vereyim. Sayın arkadaşlarım Ankara "da bir 
Saraçoğlu evleri vardır. Küçük dersiniz. Yal
nız Köy İşleri Ba'kanîığı 1 milyon 250 bin lira 
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senede kira verir. Anıkara'daki diğer daireleri 
hesabedin. Bu Saraçoğlu evlerinin içinde otu
ranlar kim ? Tahmin ediyorum (ki, maaşı yüksek 
olanlardır. Âdil de değil, Anayasa içtimai 
adaleti savunuyor. Eğer her memura ev vere-
bileeeksek ne âlâ, ama Türkiye'nin memurla
rının bir 'kısmı Ankara'da ucuz evde otururken 
bilhassa 300, 250, 4-00 lira alanlar nasıl kira 
verir? O halde Maliye Bakanlığının bu mesele 
üzerinde hassasiyetle durması lâzımdır. Ya bü
tün memurlarına Devlet ev dağıtacak veyahut-
ta geliri fazla olan 'memurlara ucuz »kira verdi
rirken diğerlerine verdirmeyi Idüşünmiyece'k, 
Diğer taraftan Anadolu'nun muhtelif yerlerin
den yine çocuklar geliyor. Yurtları yok, peri
şan. Bakıyorsunuz ev köşelerinde. Diğer taraf
tan bunlara yurt bulmak 'mecburiyeti vardır? 
Şimdi bu evleri Maliye Bakanlığı 'boşaltmayı 
düşünmüyor. Anadolu'nun 'başka yerlerinden 
gelen genç çocukları burada barındırabilir. 
Terbiye edebilir, sefaleti önliyeihilir. Şimdi 
ben, Sayın Maliye Bakanının bu zor meseleler 
üzerine eğilmesini istirham ediyorum. Burada 
hatır gönül meselesi geçmez. Hükümet ağırlı
ğını burada hissettirecek. Yukarda da söyle
dim. Zannederim ki, seneye Maliye Bakanlığı, 
Hükümet bunu hallederek karşımıza çık'sm, do-
layısiyle yurdu olmıyan çocuklarımıza yurt te
min etsin veya icar verdiği Devlet dairelerini 
buraya taşısın. Şimdi birçok bakanlıkların ye
rini biz bulamayız. Her biri ayrı yerde. Ama 
buraya taşımak düşünülüyorsa elbette Hükümet 
gelir temin edebilir. İki seneden 'beri Bütçe 
Komisyonunda ben temas ederim. Yine de te
mas mecburiyetindeyim. Derneklere yardım 
6 milyon 200 -'bin liradır. Bunların bir kısmı 
zaruri Cemiyetlerden, derneklerden maksat 
ne?.. Devlete yük olmak değil, bilâkis hu cemi
yetlerin, Devletin ve Hükümetin yükünü azalt
ması iktiza eder. Halbuki benim kanaatim Dev
let Hazinesinin içi bir kazan herkes kepçesini 
almış burada bir şey koparmaya çalışıyor. Bu 
küçük meseleler üzerinde hassasiyetle durmalı. 
hu 'derneklere dağıtılan paralar da âdil değil. 
Bir misal vereyim; Erzincan Kültür Eğitim Der
neğine yüzbin lira... Arkadaşlar sizlerden sor
mazlar mı, vilâyetiniz; Erzincan Kültür Derne
ğine yüzbin lira yardım ediliyor da, öbür vilâ
yetlerin kültür derneğine neden yardım edilmi
yor?.. 

BAŞKAN — Kayseri'ye yok... 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Seç
menleriniz sizlerden sormaz mı?.. (Soruyor, so
ruyor sesleri) Yine bir misal; Gümüşane İli 
Yüksek Öğretim Gençliğine yardım?.. Ne ka
dar? 25 bin lira. Ağrı vilâyeti daha mı çok 
zengin? Filân vilâyet daha mı çok izengin? Ha
tır gönül işi değil bu mesele. Niğde Kültür 
Derneğine yardım 50 000 lira. Niğde'nin rüç-
haniyet hakkı ne? Nedir hunun hakkı? (Kayse
ri'ye yok mu sesleri) Kayseri'ye istemiyor. 
Kayseri isterse ister. Besni Kazası Kültür Der
neğine 25 000 lira. Diğer 'kazaların hakkı yok 
mu? Bütçe Komisyonu Sözcüsünü çok severim. 
Burada bu hususu izah etsinler. Kısmî yola gi
dilmesine Anayasanın içtimai adalet, sosyal 
aidalet diye tarif etiği fikirlere ancak işte böy
le uyutabilir. Buradan bağlanılabilir. Millî 
Eğitim Bakanlığından bu derneklere yardım ko
nuyor. Tavşanlı Lisesi Yaptırma Derneğine 
25 bin lira. Tekirdağ öğretmen Okuluna çok ister
dim, - ama Maarif Bütçesine 'konuyor 25 bin li
ra. (Alah Allah sesleri) Allah Allah tabiî, yal
nız senin, değil diğer vilâyetlere de var, çünkü 
Maarif Bakanlığına konuyor, hu (Müdahaleler) 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyiniz, fi
kirlerini söyliyecektir. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Millî 
Eğitim Bakanlığı bütçesinde var. Arkadaşlarım 
yine bakalım, dolaştırın 'bu Maliye Bakanlığı 
derneklere yardım faslını. Türk Eğitim Der
neğine beşyüz bin lira. Her ailenin çocuğun
dan para alınır. Kendi yağı ile kavrulmak 
mecburiyetindedir. Devlete yüık olmak mecbu
riye tinde değildir. Zam da -yapıyor arkadaş
ların dediği gibi. Diğer taraftan 'da 27 Ma
yıs Derneğine 10 hin, Anadolu Gazetecileri Bir
liğine 25 hin, İktisat Fakültesi Mezunları Ce
miyetine 100 hin, Türk İktisadi ve Ticari İlimler 
Akademisi filân bilmem ne cemiyetine 125 hin 
lira, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Cemi
yetine, tekrar ilâve derneklere, Ankara Hayır
severler Cemiyetine 50 bin lira, Erzurum Sağ
lık bilmem neye 350 hin lira, ilânıkaye... Sağ
lık Bakanlığı Bütçesinde bu derneklere yardım 
faslı var, şu halele bu sene darılmasmlar sevgili 
arkadaşlarım, ç'dk severim Komisyon Başkanı
nı, yok, Sözcüsünü ide esverim, aralarında gali-
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ba bir anlaşma var, şu vilâyete koyalım, şuna 
fooymıyalım. (Gürültüler) 

RAHMİ ARIKAN (Bolu) — Bize yok. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arka

daşlar sizlere de var, Bolu Kültür Derneğine de 
50 000 lira Rahmi Beyefendi. Sizin de 'hatırını
zı kırmamışlar. Size de verilmiş. (Yok, yok 
sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, şalhsi konuşmayınız, 
Arkadaşımız meseleleri dile getiriyor. Beyan
larında hakikat payı okluğu için müdahale et-
miyelim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Muh
terem arkadaşlarım; senatörlerin milletvekille
rinden ayrıldığı bir nokta vardır. İki Meclisi 
'de Anayasa 'koymuş. Arkadaşlarımız meselenin 
üzerine hassasiyetle eğilmelidirler, ağırlık nok
tası olmalı. Türkiye'nin, yani şu Maliye Ba
kanlığının bu paraları üzerine eğilmeli, her va
kit edebiyat yaparız «saçı 'bitmemiş yetimle
rin hakkı vardır bunda» 'deriz. Peki saçı bit
memiş yetimlerin hakkını nasıl koruyacaksınız? 
Alın kepçelerle dağıtın bu memleketin parası
nı. Köy sizden yol ister, su ister, edebiyatım 
yaparsınız, şu kadar vatandaşın suyu yok der
siniz, ama buradaki 16 milyon lirayı •on mil
yon lirayı alıp da köylü kardeşlerimizin yol ve 
su ihtiyaçları için koyduğunuz vakit o zaman 
işte faydalanmış oluruz. Münevver arkadaşla
rımız hep istiyor, yazılarında. Köye yardım, 
halika yardım. Fakat derneklerini, cemiyetle
rini kuruyor, Devlet Hazinesinden para alıyor
lar. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil görüşıme müd
detiniz 'bitmiştir. Bağlam anızı rica ediyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komis
yon adına söz istiyorum, arkadaşıma cevap 
vermek için. Satışnıa vardır. 

BAŞKAN — Komisyona bir şey demedi. 
Hükümetten bahsediyor. Hükümete diyor. (Sa
taşma yaptı sesleri) 

HÜSEYİN KALPAKLIOöLü (Kayseri) — 
İyi konuşuyor, uzatalım. 

BAŞKAN — Mümkün değil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım, komisyonun elbetteki söz hakkı 
var. İskender Cenap Bey arkadaşımız acele 
etmesin, Başkanvekilidir, ben kürsüden indik

ten sonra Başkandan söz isterler, gelir müdafaa 
ederler, şu paralar, öbür vilâyetlere nasıl dağı
tılıyor, söylerler, izah ederler. Türkiye'de 67 
vilâyet var, derneği var, neden onlara konmu
yor da buna konuyor ve niçin Millî Eğitim Ba
kanlığının bütçesinde okul yaptırma derneği 
varken 'buraya para konuyor, niçin Sağlık Ba
kanlığının Bütçesinde sağlık merkezlerine yar
dım varken buraya para konuyor, hususi mua
mele yapılıyor, niye yapılmaktadır? Sayın Ko
misyon Devlet Hazinesini korumakla vazifeli 
olduğu halde hu derneklere parası verildikten 
sonra murakabe, kontrol edilemediğine göre 
nasıl olur da... 

BAŞKAN — Saym Dikeçligil çok rica ede
rim bitiriniz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Göz 
yumulabilir ? Şimdiden emin olun müddetim 
doldu. Söz hakkı Sayın Bütçe Komisyonu Baş-
kanvekilinindir. Elbette muhterem senatör 
arkadaşlarımız onu da 'bizi 'de dinliyeeekler ve 
ellerini vicdanlarına koyarak reylerini verecek
lerdir. Bu derneklerin üzerinde hassasiyetle 
durulmalıdır. Lâzım olana veriniz, faydalı 
olanlar vardır, faydalı olmıyanlara verilme-
meldir. Çünkü ben yukarda komisyonda da 
ifade ettim, söz almıştım bu derneklere veri
len paraların kontrol edilmediğini, heba oldu
ğunu söylemiştim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Ege söz vereceğim, diğer 

hatipler de konuşsunlar. Daha çok konuşacak 
arkadaşlar var. Her 'hangi bir takriri oya arz 
etmiyeceğim. Endişe duymayın. Daha çok va
kit var. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Şu anda 
konuşmam lâzım. 

BAŞKAN — O halde buyurun. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Dikeçligil arkadaşı
mız hakikaten çok zarif konuşuyor, çok nükte-
dan ve çok esprili konuşuyorlar. Ama bir nok
tayı ben hatırlatmak isterim. Komisyonda bu 
şekilde ithamkâr bir konuşma yapmadılar. 
Çünkü o zaman komisyonla aralarının daima 
düzgün gitmesi icabediyordu. Yerinde söz ala
bilmeleri için. O bakımdan Komisyon Divanı 
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ile daima koş geçinmeyi (kendileri ibir prensip 
itihaz ©tmişlerdi. O bakımdan yukarda komis
yonun, bilhassa Divanın kararlarını 'daima tas-
vibefdiyor hattâ alkışlıyorlardı. Şimlii gelelim 
bir noktaya. 

Muhterem arkadaşlarım, bu dernekler mev
zuu biliyorsunuz, hakikaten üzerinde durulması 
gereken bir husustur. Karma Komisyonda ben 
de şahsan Sayın Bakandan bu mevzuu sual ola
rak sormuştum. Ne zamandan beri bu demekle
re bu şekilde yardım yapılmaktadır ve ilk büt
çelerde kaç dernek vardı, filân şeklinde, Sayın 
Bakan yukardaki konuşmalarında, bu dernekler 
meselesinin bütçeye Cumhuriyet devriyle birlik
te girmiş olduğunu, ilk olarak dört derneğe yar
dım edilmekte bulunduğunu filân ifade etmişler
di. Halbuki şimdi bu dernekler 100 ü geçmiştir, 
bir enflâsyon içindedir hakikaten, bunu kabul 
ediyoruz. Yalnız şimdi, arkadaşlarımız aşağı -
yukarı 30 - 40 tane önerge vermişlerdir ve bu 
önergelerden bir kısmında şöyle bir kayıt var
dır. Bu derneklere yapılan yardımların bir kıs
mı kaldırılsın meselâ köy içme sularına verilsin, 
veya köy okullarına verilsin gibi tekliflerle gel
mişlerdir. Ancak çok mühim olan ve hakikaten 
yardım derneği halinde çalışan derneklere bir 
miktar yardım yapılsın demişlerdir. Bu şekilde 
önergeler vardır. Bu arkadaşlarımızın samimî 
tekliflerini biz de komisyon olarak samimî ola
rak karşılıyoruz. Daha önce Sayın Bakanla yap
tığımız temaslar sonunda bu mevzu ile ilgili ola
rak bir kanun tasarısının hazırlanmakta oldu
ğunu öğrendik. Ancak şimdi Sayın Dikeçligil 
başta olmak üzere bâzı arkadaşlarımızın bu mev-
zudaki gayrisamimî hareketlerini şurada ispat 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir hatibin konuş
ması, kürsüde konuşması gayrisamimî olmaz. 
Burada samimî fikirler söylenir. Hakikaten ora
da öyle hareket etmiş, burada böyle hareket et
miş olabilir... 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Im-
zasiyle ispat edeceğim. Önergeler zatıâlinizde. 
Sayın Dikeçligil... 

BAŞKAN —Sayın Ege... 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 

Müsaadenizle Sayın Dikeçligil bir taraftan bu 
şekilde yardımların da kaldırılması gerektiği 
hakkında önergeye imzasını koyuyor. Öteden 

falan derneğe para verilmesi şeklinde ikinci bir 
önerge ile de tekrar para teklif ediyor. Demekki 
bu teklifinde arkadaşımız samimî değildir. Şim
di komisyonun çalışmalarını, komisyon adetâ şu 
veya bu vilâyete şu veya bu kazaya keyfî ola
rak buradan bir tahsisat koymuştur şeklinde it-
hamkâr bir konuşma yapan bir arkadaşım bunu 
yaparken kendisinin de her hangi inandığı bir 
mevzuda samimî olması gerekir. Bir taraftan bu 
yardımların kaldırılması gerektiği hakkındaki 
önergenin altında imzası var, diğer taraftan fa
lan cemiyete şu kadar para verilsin diye bir de 
önerge veriyor. Ayrıca öyle ise kendisi bu söz
leriyle gayrisamimî hareket etmiş oluyor. Beni 
dinlediğiniz için teşekkür ederim, hürmetlerim
le. (Sual soracağız sesleri) 

HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Kayseri) — Söz isti
yorum. 

. BAŞKAN — Efendim, komisyon bir mesele
yi izah etmek için, çıkmadı, Sayın DikeeligiPin 
beyanına cevap vermek için çıktı. 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Şahsım 
mevzuübahsolmuştur, söz istiyorum. 

BAŞKAN — İhtar ettim Saym Dikeçligil, 
böyle konuşamazsınız dedim, Başkan olarak ih
tar ettim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sataş
ma var. 

BAŞKAN — Sataşma yok, yanlış bir kelâm, 
yanlış bir ifade tarzı var. Ben ele ihtar ettim, 
Sayın Ege'ye. Sayın DikeçligiPin beyanı yukar
da, Komisyonda ve Hükümette bilhassa... (Gü
rültüler) . 

Bir dakika efendim, bir dakika... Müsaade 
ediniz. 

Hükümet teklifleri var, Hükümetin teklifi, 
komisyonun kabulü. Sayın Dikeçligil meseleyi 
Hükümete tevcih etti. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sataş
ma var efendim. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanı sataşma ol
madığı kanaatindedir. 

Sayın Ege bir sürçü lisanda bulundu, kendisi
ne ben de ihtar ettim. Sataşma olmadığı kanaa
tindeyim, söz vermiyeceğim. Israr ediyor musu
nuz ? 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Direni
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil direniyorlar. 
Sataşma olduğunu kabul edenler lütfen işaret 
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buyursunlar. Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. Buyurun, Sayın Dikeçligil. (Düzeltti sesleri) 
Düzelttik o noktayı, kullandığı tâbiri düzelttik. 

HÜSNÜ DlKEÇLÎGÎL (Kayseri) — Efen
dim, arkadaşım söyler, ama yalnız arkadaşım 
edebiyat hocasıdır, elbette edebi konuşmasını bi
lir. Onun için edebi konuşmuştur. Sataşmalarına 
nazikâne cevap vermek benim vazifemdir. 

Sayın arkadaşlarım, evet ben bir takrir ver
dim. Fakat daha bundan önce samimiyetimi is
pat ettim. Derneklere yardımın kalkmasını ver
dim. Kalkmadığı takdirde o yardımın oylanma
sını teklif ettim. Yukarıya gelince benim komis
yona ne yaranacağım var. Komisyona yaranmak 
benim âdetim değil. Arkadaşım komisyona ya
ranmak keyfiyetini söylerler. Esas itibariyle gö
rüşmüşüm kendi aralarında bir komisyon kur
muşlar, içeriye girmişlerdir. O derneklere bu pa
raları almışlardır. Ben o zaman orada yoktum. 
Samimiyet kimde öbürü kimde; siz takdir edin. 
Ben diyorum ki, bundan önceki seneler bu der
nekler üzerinde durdum. 

BAŞKAN — Lütfen sataşma üzerinde konu
şun. Tekrar etmeyin. Çünkü on dakikalık müd
detinizi bitirdiniz. 

HÜSNÜ DÎKEÇLÎGÎL (Devamla) 
yorum Sayın Başkanım. 

Bitiri-

Şiındi arkadaşlarımız alkışlamakla itham" etti. 
Bir defa Karma Bütçe Komisyonunda çalışır ar
kadaşım, ben de dört sene hizmet ettim, çok sev
diğim bir komisyondur, arkadaşlara hürmetim 
vardır, samimiyet vardır, bu komisyonda. Ama 
komisyonda hiç alkış vâki değildir, alkışlanmaz 
ve Komisyonun bu tutumu başka yere de örnek 
olmalıdır. B'en zaten alkışın aleyhindeyim. Alkışlar 
insanı şımartır. Ve kendinde olmıyan bir kudret
le sahip kılar. Sizin çektiğiniz bundandır. Dede
lerimiz alkışı kaldırmışlardır. Maşallah kelime
sini söylemişlerdir. Şu halde arkadaşımız alkış 
kelimesini bana yakıştırdı,- ben alkışlayan insan
lardan değilim. Bir arkadaşınım durumunu yü
züne söylesin. Hülâsa arkadaşlar, dernekler me
selesinde samimiyim. Samimî konuştum. Takri
rim de ona göre verilmiştir ve zamanınızı alma
mak için hepinizi hürmetle selâmlarım ve arka
daşımız Bütçe Komisyonu Başkan vekili olmak 
iktiza ettiği için elbette müdafaasını yapacaktır. 

Kendisine yaraşır bir müdafaa yapmıştır. Hür
metlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Muh

terem senatörler, ben kısa birkaç hususa temas ede
ceğim. Türkiye herkesin hepimizin sabahtan ak
şama kadar konuştuğumuz gibi geri kalmış bir 
memleket. Geri kalmış bir memleketin bütçesi 
müzakere edilirken bir kuruşun dahi bu bütçe
ye nasıl konulduğunu ve nerelere sarı edildiğini 
bilmemiz lâzım. Eğer bu ciddiyet, ve samimiyet 
ve bu tutum içinde olmazsak uzunboylıı konuşma
larımızın hiçbir faydası olacağına kaani değilim. 
Bilhassa Bakanlar içinde her Bakanın bu söyle
diğim hususa büyük bir dikkat ve itina göster
mesi lâzımgeldiği gibi hele Maliye Bakanlarının 
hepsinden fazla titiz olması lâzım. Bu noktada. 
Maliye Bakanımız mütevazı kendisine, hakikaten 
hürmet ettiğim Bakanımız, beni üzen bir hareket
te yahut bir davranışta bulundu. O da şudur, 
bunu buradan söyliyeceğim, belki bâzı arkadaşla
rımız bunu değersiz kabul ederler, bâzıları da 
ehemmiyetli bulurlar. Fakat ben demin temas et
tiğim sebepten dolayı bunu ehemmiyetli görüyo
rum. Sayın Bakanımız Bütçe Komisyonu azala
rına, Bakanlar Kuruluna, grup idarecilerine ve 
•memurlarımıza, Maliye Vekâleti memurlarına 
bayanlariyle birlikte Ankara Otelinde bir yemek 
verdiler. Ben bunu 27 Ocak günü davetiyeleri 
gördüm, buna muttali oldum. Ve kendisini tele
fonla aradım bu yemeği iptal etmesini mümkün
se bundan sarfınazar etmesini söriiyeeefotim. Bu
lamadım. Ertesi gün yani 26 Ocakta oldu. yeme
ğin verileceği günü sabahında saat 9 da Maliye 
Vekâletinde hazır bulundum, kendi teşrif etme
mişlerdi. Özel Kalem Müdürüne bir mektup bı
raktım. Eğer bu yemeği kendi paraları ile veri
yorlarsa hv.na hiç diyeceğimiz yoktur. Yok eğer 
bütçeden ödenecek ise bundan sarfı nazar etme
sini rica ettim. Sayın Bakanımız benimki bir ha
fiflik, ekseriya Bakanlar tarafından yapılan bu 
tarz hareket, mebuslar tarafından kısa tecrübeme 
göre hiç. de hoş görünmez. Ben dedim ki, kendi, 
kendime; belki Bakanımız beni arar da sizin böy
le bir şeyiniz var ama, bu yersizdir, usulsüzdür, 
sen anlamazsın bu işlerden... Hiç ses çıkarmadı. 
Bir taraftan Başbakanımızın tamimi var, tasar
ruf ediniz diyor. Esasında Başbakanın tamimi 
ile tasarruf edilmez. Başbakan Bakanlarına emir 
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verir, tasarruf edeceksiniz, der, Ben böyle anlı
yorum Devlet idaresini, Hükümeti böyle anlıyo
rum. Yoksa, mütemadiyen tamimler, tamimler, 
tamimler tasarruf edin falan... Buna lüzum yok
tur. Herkes esasında Kabinede vazife alan bu 
kalkınmamış Türkiye'nin Kabinesinde vazife alan 
îıer Bakan bunu zaten kendisine birinci vazife 
edinmelidir Binaenaleyh, Sayın Bakanımızın hele 
haber aldığıma göre geniş bir şey olmuş. Da-
votliler çok olmuş. Bu lüzumsuz. Buna Sayın 
Bakanımız hakikaten sevimli bir arkadaşımız, mü-
tevazi bir arkadaşımız Sayın Bakanımız bu söz
lerimizden güccnmlyecektlr. Ye bundan sonra da 
bu gibi ziyafetleri vermlyecektir ve verenlere de 
mâni olacaktır. Türkiye, fukara memleketimizin 
bütçesinden ancak milletimizin. Devletlinizin, Hü
kümetimizin temsili zamanlarında ziyafetler ve
rilebilir. Diğer ziyafetlerden sarfı nazar et
mek mecburiyetindeyiz. 

Yoksa sabahtan akşama kadar söylediğimiz 
sözler de samimî değiliz, demektir. 

Arkadaşlar bizi buraya gönderen millet, bi
zim yerimize gönderecek çok adamları vardır. 
Ye onlar bizi gönderin demektedir. Ben meselâ 
mütevazi bir avukatını, Erzurum'da birçok avu
kat var, siyasete meraklı, siyasete girmek istiyor, 
buraya gelmek istiyorlar. Yani ben bu Farlâ-
mentoda olmazsam benim yerimi alacak arka
daşlar yok mu? öyle ise madem ki buraya gel
mişiz, son derecede dikkatli olmalıyız. Şimdi 
efendim, komisyondaki arkadaşımız diyor ki, işte 
efendim biz koymadık, biz vermedik falan filân. 
Arkadaşlar çok istirham ediyorum bu paralar -
şimdi bu dernekler üzerinde konuşuyorum - bu 
paraların hepsi rica üzerine verilmiştir. Bunlara 
ne lüzum vardır. Ben demedim, ben dağıtma
dım, falan bunlara lüzum yok. Ben gitmişimdir, 
Hasan gitmiştir, Hüseyin gitmiştir, senatör 
gitmiştir, milletvekili gitmiştir; Mal'lye Vekiline 
gitmiştir, falana gitmiştir. Oraya sokuşturmuş
tur bunu. Ben şimdi sizden şunu istirham edi
yorum, ben bir takrir hazırladım, arkadaşlar, bu 
takririm de Siyasi partiler Kanununa göre par
tilere verilen tahsisat bu bir, ondan sonra ma
liye memurlarının öğle yemeği için verilen tah
sisat iki, 'üçüncüsü de Devlet Demiryolları Sen
dikasına, zannediyorum, memurlara ve işçilere 
öğle yemeği, için verilen para üç. Bu üç kalem 
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hariç tamamının bütçeden çıkarılmasını teklif 
ediyorum. Arkadaşlar; benim bu takririmi Ta
biî Senctörlere imza ettirmek üzere bir arkada
şımız götürmüş. Zannediyorum ki, Türkiye Mil
lî Talebe Federasyonuna verilirse imzalarız gibi 
bir kanaat sahibiymişler. Arkadaşlar, ben ne 
Türkiye Millî Talebe Federasyonunun müdafil-
yim, ne Millî Türk Talebe Birliğinin müdafi iyim, 
falan teşekkülün ne de filân derneğin müdafii-
yim. Hepimiz böyle olacağız. Böyle olmazsak 
hiçbir şey yapamayız, hiçbir karar alamayız. 
Şimdi Hüsnü Dikeçiigil arkadaşım bu dernek
leri izalı buyurdular, ben bir defa daha bunları 
sayıp dökmek istemiyorum. Yalnız size bir şey 
söyliyeyim, meselâ aklıma geldi, Mülkiyeliler 
Birliği bundan evvelki bütçelerde 140 bin lira 
almış, geçen sene 50 bin lira almış ve bu senede 
500 bin lira alıyor. Arkadaşlar, Mülkiye mek
tebi bu memleketin idaresine güzide insanlar ye
tiştiriyor. Biz bunun için bir şey diyormuyuz? 
Demiyoruz. Ama demin arkadaşımın da izah et
tiği gibi benim seçim bölgemde, sizin seçim böl
genizde su diye, köprü diye, yol diye mektep 
diye bağıranlar, yakacak diye bağıran insanlar 
varken ve bu idealist arkadaşlarımız da gece 
gündüz bu hizmetleri görmiyen Hükümetleri 
protesto ederken niçin mülkiyelilere 50 bin lira
yı lüzumsuz yere veriyoruz. Millî Türk Talebe 
Birliğine 200 bin lira veripte kendi aralarında 
niçin kavga çıkarttıralım'? Cemiyetler Kanunu 
çıkacaktır. Cemiyetler Kanunu çıktıktan sonra 
Siyasi partiler Kanununa göre partilere de veri
lecek onlara da verilmesin. 

BAŞKAN — Sayın Hocagil bağlayınız efen
dim. 

OSMAN ALİHOCACrlL (Devamla) — 
Efendim arkadaşlarımdan istirham ediyorum 
bir 5 dakika daha bana lütfetsinler. 

BAŞKAN — Ne yapalım efendim? (Oylan
sın sesleri) Heyeti Umumiyenin kararı var, efen
dim, ben bitti demedim, bağlayın dedim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — 
Arkadaşlar, politikacılar umumiyetle; hepimizde 
var bu, yani bir tâviz verme tarafına gidiyoruz. 
Şimdi ben bu takriri hazırladım. Her arkadaş 
buna bir itirazda bulundu. Yani esasında mu
tabık; işte bu derneğe versek, şu derneğe ver
sek falan, filân. Arkadaşlar burada öyle komik 
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şeyler var ki; Maliye Bakamınız ne diyor, nedir 
bunlar diyecekti. Ankara'da Halk Sağlığını 
Koruma Derneği, Ankara'da böyle bir derneğe 
lüzum var mı arkadaşlar? Rica ederim. Bu ka
dar çeşitli hastaneler var, fakülteler var. 50 000 
lirayı alacak bütçeden, balkın sağlığını koru
yacak. Rica ederim canım. 

Ondan sonra arkadaşlar burada Gazeteciler 
Cemiyeti de vardır. Bir kısım arkadaşlar niçin 
onlara verdiniz diyorlar. Birinin başkanı Ana
dolu Gazeteciler Cemiyeti, diğeri de Anadolu 
Gazeteciler Birliği, iki tane. Biri Anadolu Ga-
zeteeiler Cemiyeti, birisi Anadolu Gazeteciler 
Birliği, birisinin başkam bir milletvekili arka
daşımız Neşet Tanrıda ğ, birisinin de sekreteri 
Sayın Alımet Yıldız Beymiş. Soruyorum arka
daşlar, diyorum ki, bir gazeteciler cemiyeti, 
para almak için, yani onlara verdiniz de bize 
niye veriyorsunuz, diyen bir gazeteci arkadaş
la konuştum. Siz bu parayı alırsanız bu mem
lekete ne hizmet yapacaksınız? Hiçbir şey de
di. Evvelâ kendime bakmak mecburiyetinde
yim. 

İşte işaret ederek söyliyeyim, arlkadaşlaırı-
mm yanında soldum. Arkadaşlar çok: istir-
lham ediyorum hiçbir kastım yok. Balkımız bu
raya bütün dernekleri çıkardım. Bunlara ka
rar vereceğiz. Bunlara vermenizi istirham edi
yorum. Biz vazifemizi yapalım. Millet Meclisi 
isterse koysunlar, isterse koymasınlar. Şimdi 
efendim, aeaip acaip isimler var. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil 5 dakikayı 
geçti efendim 3 dakika talebettiniz çok fazla-
isiyle geçti, lütfen toparlayınız. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Pe
ki efendim. Bir şey daha söyliyeyim, arkadaş
lar, eğer bu bütçe üzerinde, yani bir kanaat 
sahibi olduk, şimdi daha çok kuvvetli oldum, 
bu bütçe üzerine eğilme imkânını bulsak, ra-
llıat olsak, yani bu işte çalışmak üzere rahat 
bırakılsak ben zannediyorum ki; dün bir - iki 
Bakan arkadaşım da bu konuşmaya iltihak 
ettiler, bir milyar Türk Lirası bu bütçeden 
ıbulmak mümkün. Ama çalışamadık. 

Ben şimdi takririmi veriyorum, hiçbir te
sir altında kalmıyalım, lütfediniz. Kızılay'a 
para arkadaşlar bunu da söyliyeyim de, Kızı
lay'a para koymuşlar. Rica ederim, Kızılay'
dan zengin bir müessesemiz yok. Allaka çok 

şükür. Lütfedin bunu kabul edin. Her türlü 
nişlerimizden uzaklaşarak karar verelim, Mil
let Meclisine gitsin. Teşekkür ederim efendim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İlyas Karagöz. 
İLYAS KARAGÖZ (Muğla) — Saym Baş

kan, değerli senatörler, Saym Bakan ve Ba
kanlık erkânı, 

Zirai kazanç ölçüleri hakkında kısaca mâ
ruzâtta bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

Sayın senatörler; bilindiği üzere; 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununa göre 2 türlü zi
rai kazanç ölçüsü vardır. 

Birincisi (İşletme büyüklüğü ölçüsü) olup, 
tütün için 50 dönüm, narenciye için 500 ağaç
tır. İkincisi (satış tutarı ölçüsü) olup, 30 000 
liradır. Defter tutan, yani gerçek usulde ver
giye taıbi olan tüccar aynı zamanda ziraat ile 
uğraşıyorsa, bu ölçü yarıyarıyadır. 

Bu hadleri aşmıyan çiftçiler, küçük çiftçi 
muaflığından istifade eder ve vergiye tabi ol
maz. Fakat bu hadleri aşınca kazancının tama-» 
mı vergiye tabi tutulur. 

Bu muaflık hadlerinin bu şekilde kesin ra
kamlarla belirtilmiş olması, bâzı haksızlıklara 
ve anormal hâdiselere seböbolamaiktadır. 

Şöyle ki ; narenciye için (işletme büyüklü
ğü ölçüsü) meyva verebilecek hale gelmiş 500 
ağaçtır Şayet bir müstahsilin 501 ağacı var
sa küçük çiftçi muaflığını kaybetmektedir. 
Diğer taraftan (meyva verebilecek hale gel
me) yaşı portakal, limon, greyfurt ve turunç 
için 6 yıl, mandalina için 4 yıl olarak tesibiıt 
edilmiştir. Bu kadar sene geçmeden evvel ver
giye tabi tutulmaması icaıbeder. Bu ölçüler 
tatbikatta bâzı karışıklıklara ve adaletsizlik
lere yol açmaktadır. 

Narenciye fidanının yaşını tesbit etmek 
ayrı bir ihtisas işidir. Bu hususta ziraat daire
lerinden faydalanmak icaıbeder. Fakat maliye 
ile ziraat dairelerinin, zirai vergi bakımımdan 
teşriki mesai etmeleri icabederken tatbikatta 
bu işe önem verilmediği görülmektedir. Böyle 
olunca ya mükellefin beyanı esas alınacaktır 
v&ya, vergi memurunun görüşü tatbikatta eısajs 
olacaktır. Ağaç sayısının 500 rakamı olarak 
kesin sekilide tesbit edilmesi şu mahzurları do
ğurmaktadır : 500 - ağacı olan vergiye tabi ol
mamakta fakat 501 ağacı olandan vergi alın-
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maktadır. Gergi, taitbikatta karışıklığa mey
dan vermemek için vergi kanunlarında böyle 
kesin ölçüler kabul edilmekte ise ele ziraat sa
hasında bu şekilde kesin miktarlar hatalı ne
ticeler doğurmaktadır. Nitekim, bâzı miistah-
sıllar bu haddi aşmamak için narenciye ağaç
larını azaltma cihetine gitmişlerdir. Bu ise 
istihsali artırmak gayemize aykırıdır. 

Basan adaletsiz durumlar ortaya çıkmak
tadır. 400 ağacı olan fakat gerek bilgisi, gerek 

, sermayesi kuvvetli olduğumdan, iyi bakım sa
yesinde daha fazla kazanç elde eden müstah-
sıllar vardır. Buna mukabil 600 ağacı olup da 
400 ağacı olan müsıtaıhsd kadar gelir elde ede-
aniyen müstahsil da mevcuttur. Görülüyor M 
500 ağaç kıstası tatbikatta gelir bakımından 
âdil bir ölçü olmamaktadır. Narenciye müs
tahsili Devlete vergi vermekten çekinmemek-
ftedir. Ancak, vergide âdil bir ölçü istetmekte
dir. 

193 sayılı Gelir Yergisi Kanununun geçici 
10 ncu maddesinde 1967 yılına kadar bir müd
det tesbit edilmiş bulunduğuna göre, bu mev
zuda da Maliye Bakanlığınca ne gibi bir iş
lem yapıldığı hususunda bilgi verilmesinii Sa
yın Maliye Bakanından rica eder, 1967 yılı 
bütçesinin memleketimize ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozealı. 
ÖMER LÜTFİ BOZCAIJ (İzmir) — Mnh 

terem Başkan, muhterem arkadaşlarım; vakit geç
miş olduğu için bir, iki nokta üzerinde temsille 
şeref duyduğum vatandaşlarımın arzu ve şikâ
yetlerini alâkalı mercilere duyurmak mecburiye
tindeyim. Kısa kı;:a. arz edeceğim. Bunlardan 
birincisi, geçen yıl da arz ve ifade ettiğini gib' 
Veraset Yergisinde beyannamenin verilmesini nıü-
taakıp tahakkukunun yapılarak tahsil cihetine 
gidilmesinin temini, yıllarca vergi tahakkuku 
yapabilmek için tahkikat yapıldığı bahanesi ile 
bir kısım Veraset Yergisi mükelleflerinin bekle
tildiği ve bu arada bir kısım servetin de ziyama 
sebebolduğu, hattâ mühim bir kısmının da zama
naşımına uğradığı görülegelmekte, bu ise Hazineyi 
ızrar etmektedir. 

2 ncisi, Bina Yergileri mevzuudur. Hazırlan
makta olan kanun üzerinde bilhassa bu cihetlerin 
nazarı itibara alınmasını iöi-iFİ ıstıriıam edeceğim. Bi 
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na Yergisi tahakkukunu yapan memurlar Bina 
Vergilerine yapılan muhtelif zamları ayrı ayrı 
nazarı itibara almak suretiyle tarh ve tahakkuk
ta bir hayli zahmet çekmekteler ve ondan sonra 
da Buhran, Tanzifat, Tenvirat ve diğer vergiler
le bir hayli kalemi tutmaktadır. Bu kalemlerin 
üzerinde, zaten adedieri az ve maaşları az olan 
memurlar bu işleri lâyıkryie yapmakta veya lâ-
yıkıyle yapamamakta bulundukları ela görülegel
mekte d ir. Ayrı ayrı yerlere verileceği malûm 
olan hisselerin tek kalemde tahakkuku suretiyle 
Vlâhara tevzii ve taksimi cihetine gidilmesi su
retiyle bu işin halledileceği de meydandadır. 

Aynı şekilde Arsalar Yergisinde gerek 
eşitlik ıbakımından ve gerekse tarh ve tahak-
kukatı •bakımından birhayli hatalı ve gayri-
âdil hallere sebebiyet vermektedir. Bir misal 
arz edeyim : 1955 senesinde 78 kuruş vergi ve
ren bir arsa - ki, İzmir'dedir, iskân dışıdır -
bilâhara çıkan kanunla, üç, sonradan 10 misli, 
785 kuruş oluyor. Sonradan gördüğü mevziî 
tadil sebebiyle de 913 liraya çıkarılmış bulunu
yor. Vatandaş iskân dışı olduğu için her han
gi bir istifade etmesine imkân yoktur. 78 ku
ruş vergi vermekte olduğu - ki, makbuz ve 
tahakkuklar elimdedir - aynı yere 913 lira 
vergi tahakkuk ettirilmiş bulunuyor. Yanında
ki ve civarındaki halen iskâna müsaade olu
nan ve imar durumları tesbit olunan arsalar 
halen eski vergisini vermekte olduğu halde 
nasıl olduysa o kısımda yapılan bir tadilât 
sebebiyle bir tadil 78 kuruş vergi veren bir 
arsa veya hirkaç arsa 1 400 misli vergi ver
mektedir ki, bu, adaletle kabili telif değildir. 
Mevcut kanunlarımıza göre 10 yıl içerisinde 
tahsis yapılması ve mevziî tadillerin ise mu
ayyen bir nııntakada şurası veya burası diye' 
tefrike tabi tutulmadan bir kıstas içinde yapıl
ması iktiza ederken bu kanuni zaruret ve eşit
liğe de riayet edilmeden yapılan tadil vatan
daşlar arasında haklı şikâyeti muciibolm akta
dır. Bu cihetin de nazara alınmasını bilhassa 
istirham ediyorum. 

Gelir Vergisi Kanununun da Reform Ka
nunu ile yeniden ele alındığını işitmekteyiz. 
En âdil olan bu kanunun üzerinde yapılacak 
tadilât sırasında Türkiye'nin mükellefleri na
zarı itibara alındığı zaman bir kısmının def
ter tutmak mecburiyetine tahammül edemiyecek 
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derecede 'basit işlerle uğraştığı ve 4 milyona ! 
yaklaşan bir ailenin de bilhassa vasat sanatkar, 
tüccar ve esnaf olduğu nazarı itibara alınırsa 
bunlar için daha âdil kıstaslarla muayyen ve 
maktu vergi cihetine gidilmesi, onları hem 
hatalı beyan ve vergi tehdidi altından kurtara
rak, muayyen nisbette... 

BAŞKAN — Vakit tamam •efendim. 

ÖMER LÛTFI BOZCALI (Devamla) — 
Vergiyi de seve seve vermeyi arzu ettiklerine 
göre hazırlanacak kanunda bu cihetlerin de 
nazara alınmasını bilhassa alâkalı" merciden ve 
muhterem arkadaşlarımızdan rica ederek, hepi
nizi hürmetle selâmlar, teşekkürlerimi arz ede
rim. 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini ifade etmek 
üzere sayın 7 üye konuşmuştur. 3 tane aynı 
mealde kifayeti müzakere takriri gelmiştir, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere .kâfidir. Kifayetin oya konmasını 

arz ederim. 
Maraş 

Cenap Aksu 

Sayın Başkanlığa 
Kifayetin (oylanmasını saygıyla arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

Başkanlığa 
Maliye Bakanlığı Bütçesi hakkında kâfi 

derecede hatip konuşmuştur. Bu bakımdan 
kifayeti arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

BAŞKAN — Kifayet üzerinde görüşmek is-
tiyen sayın üye? Yok. Kifayeti oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyon adına Sayın Ege 
biraz evvel konuştu. 

NURİ BAYAR (Sakarya Milletvekili) — 
Bundan sonra yapılan konuşmalara cevap ver
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, takrirler aşağı - yu
karı 30 u bulmuştur. Mahiyetleri itibariyle 
Yüksek Senatonun hassasiyet göstermekte ol
duğu bâzı hususların mevcudiyeti Başkanlıkça 
nazarı itibara alınmıştır. Yarın mutlak bir 
çoğunluğun teşekkül edeceği ve bu suretle de 
Senato Umumi Heyetinin kanaat ve fikirleri
nin daha açık bir şekilde tebarüz edeceği ve 
bu arada Sayın Bakanın da toplu bir Senato 
Genel Kurulu önünde komisyon sözcüsü ile 
birlikte görüşme hakları mahfuz ve sırada bu
lunan son üye. Sayın Ertuğ'un görüşmesi zap
ta tescil edilmek süratiyle Birleşimi bu gerek
çe altında... 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Biz çoğunluğu 
temin ediyoruz. 

BAŞKAN — Bugün gerekçesini arz ettim. 
Zatıâlmiz dışarda idiniz. 

Bnıgün saat 10 da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 01,00 

. . . .> . . . >€*< . . .< . . . 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1067 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

TABİİ ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Selâhattin Özgür 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Y. Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
İsmail Yetiş 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Acık üyelikler 

183 
119 
118 

0 
1 

64 
0 

[Kabul edenler] 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcah 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Z. Nami Şerefhanoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğru 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihoeagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somımoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebruro Aksoley 
Şevket Akyürek 
M. Tekin Arıburun 
M. Halûk Berkol 
O. Zeki Gümüşoğlu 
Ekrem Özden 
M. Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçligiJ 

Hüseyin Kalpaklıoğiu 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç 

* MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Ahmet Tevfik Paksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
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ORDU 
Eşref Ayhp.ii 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Ağım 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Te ve t oğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Öz güneş 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tmıçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
M. Akif Tekin 

BURSA 
İ. Sabri Çağlıyangil 
(B.) 
Cahit Orta e 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söylemezoğiu 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TRABZON 

Ali Şakir Ağanoğlu 
ö Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmac 

[Çekinser] 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

[Oya katıhnıy anlar] 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

GAZİANTEP 
Nizanıettin Özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
M. İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Ü.' 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Yİ. Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkcine 

İZMİR 
İzzet Birand 
Enis Kaıısu 
Cahit Okurer 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Muhittin Kılıç, 
Ahmet Onar 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Ömer Ergün 
Enver Kök 
Nadir Nadi 

ORDU 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Ali Altuntaş 
Zihni Betil 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş: 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğiu 
N. Zerin Tüzün 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü (İ. Ü.) 
Suad Hayri Ürgüplü 
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I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

in 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1967 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/277, Cumhuriyet Senatosu 1/719) (S. Sayısı: 
853) [Dağıtma tarihi 27 . 1 . 1967] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




