
C Î L T : 45 T07 LANTI : 7 

CUMHURİYET SENATOSU 
T U T A N A K D E R G İ S İ 

>« ^ M » I • 

32 nci Birleşim 

9 . 2 . 1938 Cuma 

içindekiler 

Sanf.ı 
i. __ GEVEN TUTANAK ÖZETI ıi6 
2. — GELEN KÂ(VTLAV 11G 
3. — BAŞKANLIK DİVANININ GE

NEL KEEULA SUNUTVJU 116 
1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 

yılı Bütçe kanunu tasarısı oylaması (Mil
let Meclisi 1/442; Cumhuriyet Senatosu 
1/864) (S. Sayısı : 1080) 1116,1172,1251:1252 

4 — Güllün ELEN İVER. 1! İGJ 158,1 .lîîl, 
1217 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 

Sayfa 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/427; Cumhuriyet Senatosu 
1/374) (S. Sayısı : 1045) 11 6, "157,1191,1217 

S) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi 1116:1157 

§) İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 1158: 
1191,1191:1206 

a) Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü (Köy İşleri Bakanlığı) 1158:1191,1191: 

1216 
T) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 1217:1250 



O. Senatosu B : 32 

1. — GEÇEN T 

Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda : 

1968 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak; 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi, Bakanın kömür 
işçileri grevi münasebetiyle, Zonguldak'ta bu
lunması dolayısiyle, Maliye Bakanlığı Bütçe
sinden önce görüşülmek: üzere geri bırakıldı, 

P — Dışişleri Bakanlığı, 
R — Sanayi Bakanlığı, 
Petrol Dairesi Başkanlığı ile Sanayi Bakan

lığına bağlı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan-

Rapor 
1. — Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının 

1966 yılı Kesinhesapları hakkında Cumhuriyet 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/427) Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sa
yısı: 1045) (2) 

S) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi 

(1) (1060) S. Sayılı Basmayazı 8 . 2 . 1968 
tarihli 31 nti Birleşim tutanağı sonundadır. 

(2) 1045 S. Sayılı basmayazı 1 . 2 . 1968 
tarihli 24 ncü Birleşim tutanağı sonundadır. 
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?ANAK ÖZETİ 

lığı Bütçesinin alâkalı kısımları görüşülüp ka
bul olundu. 

9 Şubat 1968 Cuma günü saat 10.00 da top
lanılmak üzere Birleşime saat 02.25 te son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Çanakkale 
Sırrı Atalay Nakit Altan 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

Senatosu Hesaplarını inceleme Komisyonu ra
poru. (5/24) (S. Sayısı : 1092) 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz, ilk bütçe Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesidir. Bu bütçe üzerinde grupları ve 
şahısları adına söz almış bulunan sayın üyeleri 
arz ediyorum. 

C. H. P. Grupu adına Sayın Bayan Mebrure 
Aksoley, Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Muammer Obuz, M. B. Grupu adına Sayın 
Ahmet Yıldız, A. P. Grupu adına Sayın is
kender Cenap Ege. Kişisel görüşlerini arz et-

2. — GELEN KAĞITLAR 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 32 nci birleşimi açıyorum. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
Bütçe kanunu tasarısının oylaması (Millet Mec
lisi 1/442; Cumhuriyet Senatosu 1/864) (S. 
Sayısı : 1060) (1) 

bütçe Kanununun müzakeresi dünkü birleşimde 
yapılmış olduğundan açık oylarınıza arz edile
cektir. 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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mek istiyen sayın üyeler; Halûk Berkol, Tur
gut Cebe, Yiğit Köker, C. Tevfik Okyayuz, 
Hüsnü Dikeçligil, Kemal Turgut, Fethi Tevet-
oğlu. 

İlk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Bayan 
Mebrure Aksoley'de buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA MEBRURE AK-
SOLEY (istanbul) — Sayın Başkan, sayın se
natörler. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1968 malî 
yılı bütçe tasarısı görüşülürken. G. H. P. Senato 
Grupunun görüşlerini arz etmek için söz aldım. 

Sayın arkadaşlarım, sevgili vatanımız essiz 
güzellikleri kucaklıyan bir memlekettir. Yurdu
muzun coğrafî durumu, iklimi, tabiî güzellikle
ri, bol güneşi, denizi, şifalı suları ve tarihî zen
ginliği, özellikle Türk halkının Dünyaca bili
nen konuk severliği, turist çekmeye çok elve
rişli olmasına rağmen; Türkiye'miz, turizm ba
kımından Avrupa'nın en geri memleketlerinden 
biridir. 

Turist, gideceği yerde evvelâ asayiş ve em
niyet arar. Zaman zaman turistlere karşı vukua 
gelen çeşitli saldırılar, milletçe hepimizi üzmek
tedir. Turist ucuz, temiz, sıhhi yiyecek, içecek 
ve sıkıntı çekmeden, basit fakat konforlu bir 
konaklama yeri arar. Burada bir hususa değine
lim : Yetkili otoritelerin resmî raporlariyle 
açıklandığı üzere birçok yiyecek ve içecek mad
delerinin sıhhate zararlı, hattâ zehirli olduğu 
tesbit edilmiştir. Bu durum karşısında yabancı
ların kendi gıda maddelerini dıgarıdan getirdik
lerine şaşmamalıdır. Halkın sıhhati ile ilgili 
olan bu önemli konunun üzerine hükümetin, 
büyük bir ciddiyetle eğilmesi lüzumu kanısın
dayız. 

Turiste, arzuladığı kolaylığı sağlamak onda, 
iyi, huzurlu, güvenli günler geçirebileceği kam
pını uyandırmak lâzımdır. Bu şartları sağbyan 
ülkeler turizm gelirini her y"l artırmaktadır. 
Üzüntü ile ifade edelim ki, Türkiye, henüz tu
ristik şartları hazırlamaktan uzak bulunmakta
dır. 

Turist, memleketinde sosyal durumu ne olursa 
olsun,, gezdiği, yiyip içtiği, yatıp kalktığı yer
lerdeki hizmetlerinin, tam ve güvenilir olma
sını ister. Bu bir personel işidir. Bu işin tek ça
resi de eğitimdir. Turizm endüstrisini bilen ele
mana ihtiyacımız aşikârdır. Sayın Cihad Ba
ban'm Bütçe Plân Komisyonunda söylediği gi

bi : îmanı Hatip Okulları 58 e çıkmıştır. Acaba 
o süratten on defa az süratle on aded Turizm 
okulu açılamaz mıydı? 

Turizmde tanıtma ve propaganda, en önem
li bir konudur. Tanıtma ve propagandamız ba
şarısızdır. Bunda turizm bilincinin yaratılma
mış olması, iyi bir teşkilâta sahip bulunmayışı, 
üstün yeterlikte personel azlığı ve yeterli öde
neğin bulunmamasının etkileri büyüktür. Bu
nun için Tanıtma Genel Müdürlüğü kendisin
den beklenilen hizmeti lâyıkı ile görememekte
dir. Tanıtma ve propaganda, sadece bakanlığın 
değil tümümüzün milletçe ca.oa harcamamız 
icabeden bir konudur. Müşahedelerime dayana
rak ifade ediyorum : Yurt dışında çalışan işçi 
vatandaşlarımız, bu görevi zevkle yapmakta, 
Memleketimize turist çekmeye gayret etmekte, 
hattâ bunları evlerinde ve köylerinde misafir 
etmektedirler. 

Sayın senatörler, önemli bir konuya değin
mek istiyoruz. Turistin memlekete getirdiği dö
viz, aynen maliyeye intikal etmemektedir. Ya
ni döviz miktarı, turist adedi ile mütenasip de
ğildir. Kur farkı dolayısiyle, turistik dövizleri 
genellikle karaborsaya akmaktadır. Bunu önle
mek ar.ıaciyle Üçüncü İnönü Hükümeti zama
nında, ileri sürülen tedbirler, üç yıl geçmesine 
rağmen, hâlâ gerçekleşememiştir. Bunda A. P. 
hükümetini suçlandırmıyoruz. Kusur; Maliye 
Bakanı ile ahenkli bir çalışmaya giremiyen ve 
verdiği demeçlerle, onu güç durumda bırakan, 
Turizm Bakanmdadır. Bu gibi kararlar, büyük 
bir gizlilik içerisinde alınmak gerekirken, Tu
rizm Bakanı birdenbire devalüasiyona gidece
ğiz gibi ciddî olmıyan demeçlerle, Sayın Mali
ye Bakanına bir hayli ter döktürmüştür. 

Sayın senatörler, bakanlık turizm politikası, 
ikinci Beş Yıllık Plân hedeflerine göre yürütül
mesi tabiîdir, ikinci Beş Yıllık Plânda turizmen 
gelişmesi için konulan esaslar, Türkiye'nin ger
çeklerine uygun değildir. İkinci Beş Yıllık Plân 
Turizm yatırımlarını, büyük ölçüde özel sektö
re bırakmıştır. Türkiye turizm potansiyelini 
harekete getirmek ise, ancak devletin gayretleri 
ile olabilir. Bugün özel sektör, şehir otelciliği 
sınırlarını aşamamıştır. Bu da onun tabiatına 
uygundur. Kıyılardaki, dağlardaki yatırımlar 
riskli yatırımlardır, özel sektör bu riski göze 
alamaz. Nitekim Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
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Raportörü, A. P. li Gümüşane Milletvekili Sa
bahattin Savacı'irin hazırladığı rapor da, özel 
sektöre dağıtılmak üzere AİD'den sağlanan 40 
milyon liralık fondan, 10 Ocak 1938 e kadar an
cak 20 müteşebbis 19 milyon 755 bin liralık kre
di kullanmıştır. 

Halbuki 1968 yılı programında kamu sektö
rünün 172 milyon liralık yatırımına karşılık, 
özel sektör için 350 milyon liralık yatınm ön
görülmüştür. 

Görülüyor ki, İkinci Beş Yıllık Plân Turizm 
Bakanlığının turizm yatıranlarım özel sektörle 
yürütmek politikası, sadece politik bir propa
ganda niteliğini taşımaktadır. A. ?. iktidarının 
turizm politikasının edebiyattan ileri gecemiye-
csği ve Turizm Bakanlığının bu balamdan Türk 
turizmini gerçekleş iiremiyeeeği aşikârdır. 

Bakanlığın geçen yılki faaliyetleri göz önün
de tutulursa 1938 yılı içerisinde bir umuda ka
pılmak yersizdir. Alınacak en iyi tedbirin dahi, 
bugünkü zihniyetle başarıya ulaşacağına kaaııi 
değiliz. Bakanlığın elindeki imkânlar istediği 
kadar artırılmış olsun, iyi istikamete kullanıla-
mıyacağının sayısız örneklerini verebiliriz. Bu 
imkânlar: Bakanlık personeli, krediler, belge
ler ve hükümet içerisindeki koalisyon olarak sı
ralanabilir. 

Sayın senatörler; Turizm Bakanlığının ba
şında bulunan sayın arkadaşımızın takibettiği 
personel politikası ile, bakanbğm istikrarsız bir 
hale geldiği ve personelin iş yapma gücünün 
azaldığı bir vakıadır. 

Sayın arkadaşlar, Bütçe Plân Komisyonunda 
sayın bakanı dikkatle dinledim. Yurt dışındaki 
görevlileri, ne için geri çektiği soruları şöyle 
cevaplandırdılar: «ihtilâl idaresinin ve C. H. P. 
koalisyonlarının, yurtdışı görevlere tâyin ettiği 
şahıslan bu görevlerde tutamazdım. Elbette, 
kendi partime yalan olan, aynı görüşü taşıdı
ğımız kişilere bu görevleri verebilirdim» dedi
ler. Şu hususu Yüce Senatoya hatırlatmak iste
riz: Sayın Başbakan Denire! Senatoda prog
ram üzerinde konuşurken, şöyle bir beyanda, bu
lundular : «1965 yılı Türkiye'sinde Türkiye'yi 
hiç kimsenin bir gelir kapısı telâkki etmesine 
imkân yoktur. A. P. iktidara gelecek, taraftar
lardın koruyacak, öbürleri milletin çocukları 
değil mi? öbürlerine kapılan kapıyacak mı? 
Kendi taraftarlarını mı koruyacak? Hayır de

mişlerdir. Halbuki, Demirel Hükümetinin bir 
bakanı, Bütçe Komisyonundaki konuşmasiyle 
partizan bir tutumun içinde olduğunu açıkça 
ithaf etmekten çekinmemiştir. 

Bizim düşüncemize göre memur, iktidarın 
memuru değil, Türk Devletinin memurudur. 

Her parti değiştikçe bakanların keyfine 
göre memurların değişmesi, idare mekanizma
sında çok büyük aksaklıklar yapar. Çünkü, 
memleketimizde henüz daha her partinin elinde 
muhtelif branşlarda yetişmiş kalifiye eleman 
yoktur. Memleketin yüksek menfaatleri aleyhi
ne bu sakîm âdetten vazgeçmek gerekir. Aynı 
saman-a Anayasamız'n, her Türk'ün kamu hiz
metlerine girme bakîn na sahibolduğunu ve bu 
konuda hiçbir ayırım gösetilmiyeceğini belirten 
53 inci maddesino saygılı olmak gerekir. İşte 
sayın arkadaşlarım Turizm Bakanının Bütçe 
Komisyonundaki hayretle karşılad'ğım bu ko
nuşmasını Yüce Senatonun takdirine sunarım. 

Sayın arkadaşlarım, Turizm Bakanlığının 
partizan tutumuna yepyeni, taptaze tutumuna 
bir ınJr>al daha vermek istiyorum. 

Turizm Bakanlığının hasırlamış olduğu bir 
filmi 3 - 4 gün evvel Gölbaşı sinemasında sey
rettim. Bu film Sayn Başbakanın Karadeniz 
tesisini teshit etmiştir. 

Bu film, doğraâ^n doğruya, iktidar partisi
nin propagandasını yapmakta idi. 

Soruyorum İç ve Dış Turizmi geliştirmek 
amaoiyle kurulmuş bulunan Turizm Bakanlığı 
tamamen fonksiyonu dışında bulunan bu gibi 
•'ilimleri hazırlamak için, cılız bütçesinden harca
ma yapmaya yetîdd var mıdır, yok mudur? 

Devletin paradiyle. Adalet Partisinin pro
pagandası yapılabilir mi, yapılamaz mı? 

Bu konuyu da Yüce Senatonun takdirine su
nar mı. 

Krediler, yönetmeliklere göre değil, bakanın 
şahsî takdirlerine göre muamele görmüştür. En 
yakın misali henüz 1963 bütçesi kabul edilmedi
ği halde 1968 bütçesine mahsuben, 1.5 milyon 
liranın bir firmaya verilmesidir. Bunu hangi 
kanun? Hangi bütçe tekniği tasvibeder, takdiri
nize sunuyoruz. 

Satînalnıaîarda keyfî olmuştur. Meselâ bir 
sayın senatörün kitabının bedelinin ödenmesini 
Sayıştay kabul etmemiştir. Bu durumda bir öde
me hangi kanuna? Devletin kanunlarına göre 
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mi? Yoksa bakanın kendi özel kanunlarına gö-
remi yapılmıştır? 

Turistik müesseselere verilen belgeler işi de 
o kadar keyfî bir hal almıştır ki : Bütçe Ko
misyonunda bu konu Sayın İbrahim Sıtkı Hatip-
oğlu tarafından bakana tenkid olarak yöneltil
diğinde bakanın, bir tek misal ver demesi üze
rine konuşmacı : Şimdilik iki misalle yetiniyo
rum diyerek, iki haksız işlenıi ismiyle cismiyle 
vermiştir, zabıtlarda mevcuttur. 

Turistik belge verme işinde bakan o kadar 
şahsî takdirini kullanmaktadır ki, «Turistik va
sıflar Yönetmeliğinin» var olup olmadığı konu
su, ilgililer arasında tartışılır hale gelmiştir. 

Sayın senatörler, turizm her şeyden önce bir 
koordinasyon işidir. Hükümet içerisinde, mev
kii münakaşa edilen bir bakanın, malî konuları 
Maliye Bakanı ile, ulaştırma hizmetlerini Ulaş
tırma Bakanı ile," gümrük işlerini Gümrük Ba
kanı ile, yol, su, elektrik ve diğer temel yatı
rımları ilgili bakanlarla koordinasyon yaparak 
yürütmesi için, Turism Bakanının, hükümet içe
risinde bir otorite olarak görünmesi gerekir. 

Sayın senatörler, turizm dâvası, ödeme güç
lükleri içinde bulunan memleketimizin büyük 
umut bağladığı bir konudur. île yazık ki üs yıl. 
içinde turizm gelirleri artmak şöyle dursun ek
silmiştir. 

1967 yılı turizm hamle yılı, bütün dünyada 
turizmle iştigal eden memleketlerin dövizlerin
de büyük artışlar sağlarken, Türkiye bu ko
nuda geri kalmıştır. 1968 turizm bütçesinin şu 
faslı bu faslı üzerinde uzun boylu duracak de
ğiliz. Hangi ödenek verilirse verilsin. Hangi 
imkânlar hazırlanırsa hazırlansın, görüşmekte 
olduğumuz bu bütçenin Türk Turizmine bir 
katkıda bulunacağı kanısında değiliz. 

Saym arkadaşlarım, her şeye rağmen turizm 
hakkındaki görücümüze son verirken beşinci yı
lını tamamlamış bulunan Turizm Bakanlığının, 
bu beş yıllık devrenin tecrübelerinden istifade 
ederek, turizm dâvasını halledecek köklü ted
birleri almasını, hiç olmazsa bu yılı biraz olsun 
başarılı geçirmesini halisane temenni ederiz. 

Sayın senatörler, TRT, üzerindeki görüşü
müze geçiyorum : 

Mevcut devlet şekilleri içinde en ileri sis
tem, demokratik hukuk devleti sistemidir. De

mokratik hukuk devleti serbest seçim esasına 
dayanan bir halk idaresidir. Aynı zamanda 
hürriyetleri gııveii altına alan en iyi bir devlet 
idaresidir. İnsanların siyasi iktidarlara karşı 
ihtirasları tarih boyunca görüldüğü üzere, hür
riyetleri boğabilmek için sebepler yaratmaktan 
geri kalmamışlardır. İkinci Dünya Savaşı öncesi 
oıtaya çıkan totaliter idarelerin çoğunda bu 
görülmüştür, iktidara gelenler seçim yoluyle 
işbaşına gelmişler, sonradan demokratik hukuk 
devleti düzenine paydos demişlerdir. Bunlar ik
tidarı kaybetmek korkusuna düşmüşler, kendile
rini devlet idaresi için son derece lüzumlu gör
müşlerdir. Böylece hergün biraz daha hürriyet
leri kısaltmışlar, neticede memleketi, keyfî ida
reye başlamışlardır, işte 27 Mayıs Anayasa'sı 
\AX gerçek görüşün ışığı altında hasırlanmış ve 
birtakım özerk kuruluşları kabul etmiştir. Bun
lardan biri de TRT dir. 

Sayın senatörler, TRT nin sahibolduğu kuv
vet ve kudreti tanı ve mutlak anlamı ile taraf
sız kullanmasında çok büyük faydalar oldu
ğu kanısındayız. Ancak, tarafsızlığın sallanma
sı, iktidarlarım müdahalesi ile değil kurumun 
özerkliği içinde sağlıyacağı (otokontiöl) kendi 
kendini kontrol ile mümkün olur. Her şeyden 
evvel kurumun geleneklerinin doğması ve yer
leşmesi gerekir. Bu da siyasi kuvvetlerin bu 
ösork kurunum varlığına tahammül ve saygı 
göstermesi ile mümkün olacaktır. 

Üşüntü ile müşahade ediyorum ki-: Zaman 
sanan siyasi çevrelerde TET nin özerkliğinden 
yalanmalar vardır. Bâzı çevreler, meselâ Sü-
merbank ve Etibank nasıl bir bakanlığın emrin
de ise, TRT de Turizm Bakanlığının emrinde 
olrnalıdı; derler. Bu düşünce ve görüşlerin ger
çekle hiçbir ilgisi yoktur, TET özerkliğini 
doğrudan doğruya Anayasadan alan bir kurum
dur. Rejimin teminatıdır. TRT nin Turizm Ba
kanlığı ile ilgisine gelince : 

Bu bakanlığın TRT ile, hükümet ve Büyük 
Ilill&t Meclisi arasında bir irtibat bakanlığı ol
duğu karısmdayız. 

Bakanlığın TET nin içişlerine, tâyin ve na
killerine, yayın işlerine müdahaleye ve bu ku
lumu teftişe hiçbir yetkisi yoktur ve olmaya
caktır. 

— 1119 — 
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TST ııin her yıl biraz daha fasla Türk hal
kının hizmetine girdiğini memnunlukla izlemek
teyiz. Ve yeni yayına başlamış olan televizyon 
yayınlarında da başarılar diliyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; Anadolu Ajansını ib
retle takibetmekteyiz. 

Anayasamız gereğince tarafsız olması lâzım-
gelen bu ajans, esefle ifade edelim İd : İki yıl-
danberi bu hüviyetini muhafaza edememiştir. 

Bu tutum karşısında Türk Milletinin güve
ni sarsılmaya başlamıştır. 

Anadolu Ajansının eski hüviyetini muhafaza 
etmesi, ancak ve ancak tarafsız tutumu ile müm
kün olacağı kanısındayız. 

Bu ajansın modern araç ve gereklerle teç
hizi gerekir. Maliye Bakanlığının bu Ata ar
mağanı üzerinden alâkasının eksiltmemesini di
leriz.. 

Sayın senatörler, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının 1968 malî yılı Bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi arz etmiş bulunuyoruz. Bu bütçenin 
asil Türk Milletine Turizm Bakanlığına, TET 
ye ve Anadolu Ajansı mensuplarına hayırlı ol
masını diler, Yüce Senatoyu C. E. P. Grupu 
adına saygıyle selâmlarım. 

Beni dinlemek lûtfunda bulunanlara da şah
sım adına teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Güven Partisi Grupu 
adına Sayın Muammer Obuz'da, buyurun efen
dim. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADPTA MUAM
MER OBUZ (Konya) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Güven Partisi Grupu adına Turhm ve Ta
nıtma Bakanlığımızın bütçesi üzerindeki mü
talâalarımızı arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, vatan sevgisi in
sanlarda doğuşta başlar, lâkin memleketin 
dört bir yanını dolanıp tabiatının yumuşak. 
sert, güzel ya da çirkin cenh^lrrmi g3r:"iok. 
başka başka köselerin insanları ile temas ede
rek onlarm dertlerin', reylerini, m?.hT,r<mivet, 
veya bolluklarını görüp bunlardan faydalan
mak, bunlara ortak olmak, vatanım seven 
insanın daha sağlam ve çok daha içten bir yeni 
duyuş ile yurduna bağlar. 

İnsanlık sevgisi de, milliyet farkı gözetil 
meksizin bihassa medeni muhitlerde tevarüs 
olunabilir. Ancak, yine gezip dolaşmakla, yeni 

j tanışıklıklar tesis olunmakla milletlerarası mü
nasebetin nüvesini teşkil eden ayrı tâbi-
yetteki ferdî görüşmelerin, yabancı ülkeler
deki bir güzel temaşanın hâtırasını muhafaza 
sayesinde, cihan sulhundaki hayatiyetin ilk 
canlı hücresi yaratılmış olur. 

Turizm ve tanıtma anlayışı bu hisliliğin 
içinde ele alınmalıdır. Memlekette, turizm en
düstrisi geliştikçe, sağlanacak olan maddi fay
danın yanında, cihan sulhunu etkiliyen bir 
hizmetin ifasından dolayı, bir mânevi fayda
nın da husul bulacağına kendimizi inandırma-
hyız. 

Turizmin, mânevi değer taşıyan yönü ile 
olayları gözden geçirirsek, bunlardan bilhassa 
dış turizmin inkişafında bir mühim âmil 
olan iyi tesir bıraikma unsurunun mütalâa
sında, memleketimizdeki turizm hareketleri-

I nin teksif olunacağı yerlerin büyük şehir
lerin uzağında seçilmesindeki zarureti rahat
lıkla cevaplıyacak pek çok hâdiselere şahido-
luruz. 

Türk milletinin misafirperverliği, insanla
rının sevimliliği ve güler yüzlülüğü ile süslen
miştir. Şehirlerden uzak yerlerde, ,bu hal in
sanlara ferahlık verir. Türkiye'den Garp 

i memleketlerine doğru seyahat eden kişiler Bo-
| ğuda hâkim olan insanlık duygularının ye-
! rini, Batıya gidildikçe,, maddi bir telâşın 
j almakta olduğunu tesbit ederler. Batı dünya-
I smdan yurdumuza gelenler de aynı müşahe-
I deyi, merhale merhale, kaydetme&tedirler. 

Bu, bizim turizmimizin ink" safında ehemmi
yetli bir dayanak noktasıdır. Bu gelenek her 
çeşit züppe tenkidlerin tesirinden azade kalı
narak beslenilmeli, yaşatılmalıdır. 

Turizm açısından, Garbe imreniş calidir, 
[ simidir, görgüsüzlüktür. Bir yabancı gözü 
j ile Türkiye'mizi ve insanlarımızı tetkik ede-

bilsek, biz, bizimle ve memleketimizle daha 
çok gurur duyacağız. Ârizî sebeplerden, ola
ğan sayılabilecek cemiyet hâdiselerinin bi-

j rer talihsizlik mahsulü olan yakışıksız tezahür
lerinden duymakta olduğumuz üzüntü yerini,-
ümitsizliğe terk etmemelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, turizmin bir ilim, 
bir ihtisas işi olduğu artık malûmdur. Eko
nomik yönden turizmin üretim ve tüketim ko
nuları ve tur.'zm işletmeciliği meseleleri ka-

' dar, turizmin sosyal fonksiyonu meyamnda 
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meselâ, fakir kimselerin de turizme katıl
ma imkânlarının sağlanması düşüncesi, eski me
deniyetlerin yeni kuşaklara tanıtılması ve bun
lardan modern "hayat şartlarına aktarmalar 
yaptırılabilmesi fikirleri, üzerlerinde yolunu he
define doğrulıyacak anaistikametlerdir. Mem
leketimizde turistik hareketlerin yeniliği ka
dar, bu işi tedvir eden Bakanlığımız da, 
beşinci yılını henüz idrak etmiş iken, genç sa
yılır. 

Yıllardan beri, turizmin bir güzel sanat 
meşgalesi haline getirildiği memleketlere ba
kıp yülkcüllenmemiz, bu itibarla, hiç gerek
mez. İkinci Beş Yıllık Plânda turizm poli
tikası anlayışı tesbit ve izah olunurken, il
gili resmî veya hususi teşekküllerin turizmin 
gayesine ulaşmadaki çalışmaları arasında bir 
koordinasyon içinde bulunma şartına, haklı 
olarak, işaret olunmuştur. Memleketimizde 
esas görevi Turizm Bakanlığı üzerine almıştır. 
Mahallî idareler ile, İktisadi Devlet Teşek
külleri ile, umumiyetle, Devlet daireleri ve 
diğer bakanlıklar ile, az veya çok, bir müşte
rek çalışmanın içinde bulunuluyor, denilebilir. 
Ancak, özel sektördeki teşkilâtlanma henüz 
başlamamış sayılacak bir manzara arz eder. 
Meselâ, otelcilerimizin, seyahat acentalarımızm 
vahdet içinde teşehhüs ettikleri söylenemez. 
Turizm dernekleri kendi başlarına buyruk bir 
mesainin yürütülmesi çabası ile ve Bakanlı
ğın yardımına muhtaç durumları ile idamei 
hayat etmektedirler. Turizm işletmeciliğimiz 
de bu nevi bir tereddüdün içindedir. 

Plânda sözü geçen koordinasjronun hali 
hazırda ne suretle ve ne nisbette tahakkuk 
ettirildiği tetkika şayandır. Bizce, koordi
nasyon yoktur, meselâ turizmle yakın alâ
kası olan Millî Eğitim Bakanlığımız, Dışiş
leri Bakanlığımız, Ulaştırma, İçişleri, Köy İş
leri, Bayındırlık bakanlıklarımız ve meselâ Va
kıflar Genel Müdürlüğü, Emekli Sandığı 
ile Turizm Bakanlığının aralarında, bunlar 
kendi aralarında bir müşterek mesai vermenin 
yolunu bulmuş ve tutabilmiş değillerdir. Bir 
örnek : Ören yerindeki tiyatro restorasyonu 
konusunda millî eğitim ile ne güzel bir iş
birliği yapılmıştır. Bu nevi örneklerin çoğalma
sını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım, turistik işletme
lerin ve turistik yatırımların özel teşebbüse 

j tevdileri meselesi plânda halledilmiş ve ka
rara bağlanmıştır. Plânda, aynı zamanda, ka
muya ait turistik işletmelerin bir elden idare 
edilmeleri için bir Turizm İşletmesi Kurumu 
teşkilinin de öngörüldüğü malûmdur. Bizce, 
bu keyfiyet bugünkü duruma cevap vermiş 
olmak lâzımgelir. Ancak, ileride memleketi
mizin iktisadi hayatındaki gelişmeler nazara 
alınarak, plânda anafikir olarak kabul edi
len hususi teşebbüs üstünlüğü kaidesi hiçbir 
suretle hatırdan çıkarılmamalıdır. 

Tetkiklerimizde turizmin değişik ga
yelerini ayrı ayrı veya turizmin bölümlerini 

i birbirinden müstakil mütalâa etmeye lüzum 
i yoktur. Şu mânadaki, bu (tefrik ederek müta-
! lâa) turizmin umumi gayesinde elde etmek is

tenilen neticeleri sağlama açısından bir ihtisas 
işidir. 

i Bakanlık çalışmalarında, plân hazırlıkların
da Parlâmentoya tutulan ışık, tâyin olunan 

; ilkeler, Senato veya Meclis olarak, tefer
ruatlar üzerinde bağlanıp kalkınmamızı, tu
rizm. ve tanıtmayı zirveden kaideye doğru sey
retmemizi bize telkin ederler. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Ka
nununu hemen ele almalıdır. Turizm ve tanıt-

i ma işinin birlikte veya ayrı ayrı ne suretle 
i mütalâaları gerektiği hususunda Hükümetin ne 

düşündüğünü bilmek isteriz. Biz, masraf artı
racağı ve meselelerin mahiyetindeki işt'rakte 
bir çözülme olabileceği endişesi ile, şimdilik bir 
kesin ayırmaya lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 
Filhakika, turizmde (tanıtma) bir müstakil 
konudur. Buna (turizmin reklâmcılıık politika
sı) diyebiliriz. Bir bölgenin veya memleketin ta
rihî, kültürü, iktisadi veya içtimaî şartları, sa
nat telâkkileri en iyi ne şekilde dile getirile
cektir? Sıhhatle, nasıl aksettirilecektir? Mesele 
budur. Birçok memleketlerin turist çekmek için 
harcadıkları r>ara bizim için efsanevî rakamlar
dır. Bu rakamlar, nevama, turizm pazarında tu
rist satmalına ücretini ifade eder. Tanıtmanın 
ağırlığı işte buradadır. Bir fikir vermek için eli

mize geçen bir seri rakamı arz etmek isteriz : 1981 
yılında Japonya turist başına 54 Türk lirası har
camıştır. avnıyıl içinde ve yine meselâ Kıbrıs 
20 lira, Ürdün 12 lira, Fransa 5 lira, Belçika 4 
lira, Amerika 3,5 lira, ve Finlandiya 90 kuruş 
harcamıştır. Biz, önümüzdeki rakamlara baktı
ğımız zaman üzüntü duymamak mümkün değil
dir. 
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Muhterem arkadaşlarım, Devletin özel te
şebbüse yaptığı az faizli uzun vadeli ikrazların 
verimli olmasında çok dikkatli bulunulması asıl
dır. Turizm Bakanlığının emrindeki iki fondan 
müteşebbise verilmiş olan kredi temin olunan 
yatak adedi ile ölçülmek lâzımgelir ise, Turizm 
Bankasının doğrudan doğruya verdiği kredi İl
ler Bankasının verdiği krediden ve pansiyoncu
luk kredisi olarak verilen 1,5 milyon liralık kre
diden elde edilen yatak adedinin pek yüz ağar-
tıcı olmadığını kaydetmek isteriz. 

Turizme ayrılan yatırım hisseleri Devlet 
Plânlama Teşkilâtımızın yıllık programlarına 
göre ayarlanmıştır. Kamu sektörü ve özel sek
tör rakamlarının mukayesesinde, özel sektöre 
son zamanlarda öncelik tanındığını memnuni
yetle görmekteyiz. Meselâ 1963 de kamu sektö
rüne isabet eden miktar 106 milyon 463 bin iken 
ve özel sektöre 50 milyon iken bu rakamlar bir 
tersine artışla 1967 de kamu sektörüne 142 mil
yon 985 bin ve özel sektöre 200 milyon Türk 
lirası olmuştur. 

Turiz sektörüne genel ve katma bütçe ola
rak, mahallî idareler olarak Devlet Plânlama
sının programlarında yer verilen yatırım ra
kamlarının inkişafı sevindirici bir vakıadır. 

Aziz arkadaşlarım, Turizm Bakanlığımızın 
dış münasebetler tesisinde gösterdiği yakın il
giden ziyadesiyle memnunluk duymaktayız. Tu
rizm işbirliğini temin edecek görüşmelerin ve 
diğer milletlerarası temasların dikkatle ta-
kibolunması memleketimizin menfaatine olacak
tır. 

Bir konuya daha değinerek sözlerimi bitir
mek isterim : 

27 yabancı servisten 41 radyo yayınının mem
leketimize müteveccih olduğunun öğrenilmesi 
ve bunların takibinde Bakanlığın gösterdiği has
sasiyet, sarfettiği olağanüstü gayret gözlerden 
kaçmamıştır. Diğer görevleri ile birlikte Haber 
ve Yayın Hizmetleri Müdürlüğünün ne derece
lerde ağır bir yükün altında bulunduğunu tak
dir. etmekteyiz. Feragatli personeli mesailerine 
yılmadan devam ederken, ifa ettikleri memle
ket hizmetinin öneminden gurur duymakta hak
lı olacaklardır. 

Aziz arkadaşlarım, sözlerimi bitirirken TRT 
hakkındaki mâruzâtımızı, yalnız iki vakıanın 
tarafımızdan müşahede edilen şekline temas 
ederek ifade etmek isteriz : 

Radyo ve Televizyon Kurumumuzun çalış
malarından, hele radyo programlarından mem
nun olanı görmedik diyecek kadar ileri gitme
miz mümkündür. Ama, vakit bulup bir de TRT 
den sormanız mümkün olsa idi, acaba, onu kendi 
hayatından memnun mu bulacak idik? Onun 
da dertleri ve şikâyetleri yok mudur? Ve aca
ba bu dertleri sebebiyle, böylesine, şikâyetleri 
üstünde toplamakta değil midir? 

Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel söyledi
ğim gibi yalnız iki vakıayı tesbit etmekle yeti
neceğiz : Evvelâ, hukuki durumu itibariyle TRT 
muhtar bir müessesedir. Bu hukuki durum mü
nakaşa götürmez iken, aynı durum TRT nin ça
lışmalarındaki huzuru bozacak birtakım hadi
selerin vukuuna sebep hazırlamıştır. Muhtar 
TRT ile şimdi bütçesini görüştüğümüz Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı aralarından «Bakanlığın 
TRT yi teftiş ve murakabe hakkı var mıdır yok 
-iTidur?* konu^ında bir anlaşmazlık c-km^tır 
Bu yetmiyormuş gibi Maliye Bakanlığı ile TRT 
arasında yine «Maliye Bakanlığı TRT 
yi teftiş ve murakabe edebilir mi ede
mez mi?» konusunda bir başka ihtilâf bah
se konu olmuştur. 1965 de başlıyan bu anlaşmaz
lıklar müteaddit Danıştay kararları ile halle
dilmiş ve en son 1 . 6 . 1967 tarihli Danıştay Bi
rinci Dairesinin esbabı mucibeli mütalâası ile 
«TRT nin Turizm ve Tanıtma Bakanlığınca ve
ya Maliye Bakanlığınca teftiş ve murakabe edi-
lemiyeceği, yalnızca, 359 sayılı Özel Kanununun 
hükümlerine bağlı kalacağı ve bu müessesenin 
kendi kendisini idare etmesi Anayasanın derpiş 
ettiği bir esas kaide olduğuna göre, sözü geçen 
bakanlıklarca teftiş ve murakabesinin muhtari
yetine bir müdahale sayılacağı» kesin bir mü-
taalâ karan olarak neticeye bağlanmıştır. Bu 
birinci müşahademiz. 

Diğer taraftan, bütçelerimizin tetkikinde 
TRT için yapılacak Devlet yardımının titizlik
le esirgendiği görülmektedir. 1967 bütçesinde 
30 milyon rakamını gördüğümüz zaman mem
nun olmuştuk. Ancak, bugün biliyoruz ki, bu 
meblâğın yalnız 1/5 i olan 7 milyon lira öden
miştir. 1968 bütçesinde ise, İkinci Beş Yıllık 
Plânda Televizyon bile nazan itibara alındığı 
halde, bu işe ait bir yatırım rakamına raslanma-
maktadır. TRT ye her hangi bir yardım dahi 
bahse konu değildir. O halde, biz «TRT kendi 
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yağı ile kavrulmaya mahkûm edilmiştir» diye
bilecek miyiz? TRT nin bu terkedilmişliğinin 
sebeplerinin nelerden ibaret olduğunu, burada, 
Hükümetten sormak ve meseleyi etrafı ile öğ
renmek istiyoruz. 

TRT nin televizyon çalışmalarına ve izmir, 
Erzurum, Mersin, Antalya, Diyarbakır, yeniden 
İstanbul, yeniden Ankara verici istasyonlarını 
işletmeye açtığını veya açmak üzere olduğunu 
bildiğimize göre, TRT nin hakkını teslim ede
rek, başarılarını övmek durumunda olduğumuzu 
ve bunu yapmakla vicdani vazifemizi yerine ge
tirmekte olduğumuzu beyan etmek isteriz. Şim
dilik elimizden bu konuda başka bir şey gelmi
yor. Arz ettiğimiz bu iki olaydan birincisinin, 
ikincisini etkilediği bir vakıa ise, bunu da şid
detle kınamaktayız. Umumi hükümler muhtar 
bir TRT nin hukukî ve cezai yönden kontrol al
tında bulundurulmasına mâni teşkil etmez. His
lerden âzâde olarak, maddi ve mânevi imkân
larımızın bu kurum lehine seferber edilmesini 
temenni etmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, Güven Partisi adına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi hakkın
daki görüşlerimiz bunlardır. Bütçenin memle
ketimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını dileriz. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 

adına Sayın Ahmet Yıldız'da, buyurun efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADIÎTÂ AHMET 
YILDÂ3 (Ta':iî üye) — Sayın Başman; sayın 
arkadaşlar, 

Sosyal, ekonomik ve kültürel hikmetleri ya
nında, yeni Anayasa felsefemizin, toplumsal 
bir benimsenişle, yerleşmesinde, önemli görev 
ve sorumlulukları bulunar. Turizm ve Tamtma 

yuı ,3:1ı dal 

cby.li ;„K/: 

Bakanlığının başarısının, 
etkisi de büyük olabilir. 

Biz bakanlığı, bu niteliği ile ele alarak 
i'ünlerimizi sunacağız. 

Görüşlerimizi, • Turizm, Basın ve 
lık!arı altında ineeliyeceğiz. 

Turizm : • 
Turizm, sosyal, ekonomik, kültü:si ve tüm 

olarak yurt kalkınmasında ve hattâ, siyasal 
yenden, geniş kapsamda ve çok yönlü Lir konu
dur. Son yıllarda önemi belirgin hale gelen ve 
çok hızlı gelişmeler gösteren Turizm de henüz 
Türkiye başlangıç dönemindedir. 

Görüş tanıma, bilgi ve moral gelişme gerek
sinmesinden kaynağını alan isteklerle beslenen 
d'ıırism bilinci, gidilen yerdeki eski ve yeni uy
garlıkların çekiciliği yanında kültürel çevre, 
yerli halkın bilgisi ve davranışlarına uyarlı şe
kilde, gelişürlâcn ve daha çok uyar uluslara 
ilişkin bir davranıştır, bir niteliktir. Yurdu
muzda bütün temel, koşul ve olanakları bol 
olan Turizm için, yapılacak başlıca işler, turis
tin istediği kolaylıkların sağlanması, güven 
.'.cinde günlerini geçireceği kanısının yaratıl
ması ve halkda turizm bilincinin yaratılması
dır. Bütün bu hususların yapılması halinde bile, 
turistin uzun süre, yurdumuzda kalarak, umu
lan ekonomik kazancın sağlanabilmesi için, tu
ristik tesislerin, bol ve ucuz olması ve hizmet
lerinin yetişldn personelle yürütülmesi temel 
koşuldur. 

Kalkınmış ülkelerde yükselen yaşantı stan
dardı ve tadillerini gezilerle geçirmek alışkan
lığında olanların gittikçe artması sonucu, yo
ğunlaşan turist alanları, yeni bölgelere yönel
mek eğiliminde olmasına ve bu yönden Türki
ye'nin çek çekici nitelikleri bulunmasına karşı, 
turizmden payımızı alamama şanssızlığını he
nüz yenemedik. 

Turizm politikamıza esas olmak üzere bir iki 
noktaya değinmek istiyoruz. 

Uenz, temiz ve iyi hizmet görülen kolaylık
lara n sağlanması için, yerli ve yabancı özel ser
mayeden, büyük ölçüde yararlanmak gerekir. 
Devletin yol gösterici rolü yanında, özel teşeb
büsün bu alana yöneltilmesi için bütün olanak
lar kullanılmalıdır. Yabancı sermaye yönünden 
de, en az salnncalı olan alan turizmdir. Dünyâ
daki yaygın örgütler yoluyla turizm propagan
dan ve turisti eri çekmede, yabancı teşebbüsle
rin rolü büyük olabilir. 

Kendi kredilerimizde de bu alana öncelik 
verme çok önemlidir. 

Yeterli, plânlı ve etkili bir turizm propa
gandasının önemine karşı, bunda da çok geri 
kaldığımız gibi, dış temsilciliklerimizin de çok 
İrsır olanaklariyle, bu ödevi yapmaları olanak 
dışı olduğunu belirtmek isteriz. İki yıl önce 
belirttiğimiz gibi bir örnek verdik, bunda da 
olumlu bir değişme görmedi. 

Gerçekten, Newyork'da Brodveyde, bütün 
ülkelerin gözalıcı büroları, bütün gece parlıyan 
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afişleri yanında, Türk - Turizm Bürosu 58 nci 
katta ve ancak özel bir araştırma yapanların 
bulabileceği bir yerdedir. Polise sormazsanız 
yerini güç bulursunuz. Verilen ödenekle de 
cadde üzerinde bir bura tutmak değil, alt kat
ta bir afiş yeri sağlamak bile olanak dışıdır. 
Genç, enerjik ve iyi dil bilen memurlarımızın 
durumu ise acıklıdır. Bu memurların, diğer 
ülkeler gibi diplomatik haklardan yararlanma
sını önermiştik, o yıl. Fakat şimdi öğreniyo
ruz ki, Bakanlık bu görüşün karşısında ve bü
tün temsilciliklerinden bu hakları almak üze
re tasarı hazırlamaktadır. Maaşları çok yeter
siz olan bu memurların, bulundukları üleke-
lere, biraz daha az vergi vermelerini sağlıya-
cak, böyle bir hakkı Bakanlığın neden kıskan
dığını anlıyamıyoruz. Eğer onlara yeter ola
naklar verseydi belki bu tedbir uygun olurdu. 
Fakat bu kıt olanaklarla bir de bu hakları 
kaldırıyor. 

Sayın arkadaşlar; turizm konusunda, bu be
lirttiğimiz tedbirler alınıp, yoğun bir çalışma
ya girişmezsek, bizdeki turistik zenginliklerin 
çok azma sahibolan ülkeleri, çok geriden izle
me durumundan kurtulmamız için daha uzun 
süre beklememiz gerekir. 

Plânda öngörülen ve bir başarı kabul edilen 
gelişmeler, Türikiye'nin turistik zenginliklerine 
kıyasla çok yetersizdir. 

Basın : 
Gerçi, Bakanlığın basınla ilgili görevleri 

yok denecek ölçüde azdır. Fakat bu konu ile 
ilgili yasaların ve alınacak tedbirlerin hazır
lanmasında Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
görüşünü esas almak henüz süregelmektedir. 
Sayın Bakanın özel ilgisini bildiğimiz ve halen 
de tartışma konusu olan iki yasaya ilişkin, 
görüşlerimizi belirtmek isteriz. 

Gerçekten, 212 ve 195 sayılı yasalar, çıktık
ları günden bu yana süreli tepkilere kaynak 
olagelmişlerdir. 212 sayılı, düşün işçilerini ilgi
lendiren yasa, düzeltilecek yönleri bulunabilir. 
Fakat basında çalışanlara sağladığı haklar^ sos
yal Devlet felsefesini benimsiyen ve gerçek ba
sın özgürlüğünü yaşatmak istiyenler için, do-
kunulmaması gereken çok önemli haklardır. 
Gerçekten, bir basın organında çalışan gazete
cinin, çalıştırana karşı, hakları güvence ula
şamadığı takdirde, basında düşün özgürlüğü

nün yaşatılması çok güçtür. Ayrıca, çok yo
rucu ve süreli bir düşünsel çalışma yapan ga
zeteci, bu görevden ayrıldığı zaman, başka bir 
alanda başarılı olması umulamıyacağı gibi, 
maddi hiçbir güvencesi de yoktur. Bu çalışma
ları sağlamayı öngören 212 sayılı Yasanın, taz
minat hükümlerinde, düzeltme yapılabilir. Mik
tar değişmeden, gazete sahipleri yönünden de, 
daha adaletli sayılacak bir çözüm bulunabilir. 

Örneğin; gazetecinin hakkı olan tazminat
tan, sözleşmenin yüksekliği kısmı, gazete sahi
bine ve arta kalanı da, ya Sosyal Sigorta Ku
rumu ya da Basın - îlân Kurumu tarafından 
ödenmesi ve bunun için de, ödenecek primleri 
düzenliyecek şekilde, bir değişiklik yapılabilir. 
Ama her halde gazetecinin tazminatı azaltıl-
mamalıdır. 195 sayılı Yasa üzerindeki tartışma
lar da, sürüp gitmektedir. Bütçede de belir
tildiği üzere Hükümetin bu yasayı değiştirmek 
istediği anlaşılmaktadır. 

Bütün özgürlüklerin kısıldığı ve kurumla
rın baskı altında tutulduğu dönemde, Hükü
metin işine gelen organlara, her şeyi sağlarken, 
işine gelmiyenlere de, her kapıyı kapamış ol
duğunu biliyoruz. Bir basın yüz karası olan 
«Besleme basın» diye bir asalak kurum yaratıl
mıştır. İzmir'deki bir gazeteye 371 bin liralık 
ilân verilirken diğerine sadece 1 200 lira veril
diğini eskiden de söylemiştik. Özel ilânlar da, 
bâzı organlar yararına, tekel yaratacak bir tu
tum içinde, verilmekte idi. 

İşte, Basın - ilân Kurumu, bu duruma bir 
çare bulmak amaciyle kurulmuştur. Resmî ilân 
dağıtımı, objektif ölçülerle düzenliyecek olan 
bu sistemce «besleme basın» ayıbından basını
mızı arınmıştır, özel ilânlar yolu ile, kurulan 
tekele karşı da, daha ucuz ilân ve reklâm ala
bilecek, bir kuruluş meydana gelmiş oldu. özel 
ilânlar yine istediği yere gidebilir. Böyle bir 
kurum olmasa, özel ve resmî ilânlar yolu ile, 
kurulacak bir tekel sonunda, Türkiye'de ba
sın birkaç organın kontrolunda kalır. Böyle bir 
halin yaratacağı iç çatışma da belki bir ya da 
iki organın tekeli sonucunu doğurabilir. Böyle 
bir hal basın özgürlüğü için büyük bir darbe 
olur. 

Görülüyorki, basınla ilgili birçok işleri üze
rine alarak, basını her türlü baskıdan korumak 
ve tekelleri önlemek, basın özgürlüğünü geliş-
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tirmek ve çalışanlara da sosyal destek sağla
mak gibi, çok önemli görevleri olan bu kurum, 
karşı olanların da takdirlerini kazanacak şekil
de, başarılı olduğu halde hükümetin değişiklik 
isteğinin gerekçesini anlamak pek güçtür. Doğ
ru dürüst çalışırken neden değiştirmek ister? Bu
nun sakıncalı sonuçlar doğurabileceği kaygısuı-
dayız. Bu konuda belirttiğimiz hususlardan baş
ka, şimdilik açık bir tartışmaya sunmayı uygun 
bulmadığımız diğer bâzı, etkenlerin de, destek
lediği eğilime hükümetin kapılmamasmı önem
le rica ederiz. Basm için bir hizmette bulunmak 
isteniyorsa, dağıtımı ve bayi konusunu ele al
mayı salık veririz. Çok kötüdür, bunu ele alsın 
hükümet. 

Yayın : 
İlgisi ve yapılacak değişikliklerin hazırla

yıcısı olduğundan, yayınla ilgili görüşlerimizi 
de, bu bakanlığın bütçesi üzerindeki görüşme
lerde belirtmeyi uygun buluyoruz. Alışkanlık 
eksikliğinden ya da uygar ülkelerde çoktan iti
bardan düşen bâzı huyların depreşmesinden 
olacak ki, TRT ile talihsiz bir savaşa tanık ol
maktayız. Bu savaş, zaman zaman, o ölçüde 
hınçlı bir hız alıyor ki, buna kendilerini kaptı
ranlar, bâzı kusurlu hareketlerden bile kaçına
madılar. Sayın Bakanla TRT Genel Müdürü 
arasında, açıklanmaması gereken bir rapor üze
rinde, açılan ve hepimizi, TRT - İktidar düel
losunun gönülsüz seyircileri haline sokan çatış
mayı daha önceleri dile getirmiştik. 

Bu konuda, olumlu bir tutuma yönelebil-
mek için, her şeyden önce, özerk kurum kav
ramı üzerinde, anlaşmamız gerekir. 

Demokraside, özel kurumların özel bir öne
mi vardır. Devlet gücünü elinde bulunduran ik
tidarlara karşı, kişilerin güvenliği, karşı gö
rüşlerin kamu oyuna sunulabilmesi ve düşün 
ortamının gelişebilmesine katkıda bulunması 
gereken kurumların, bir insiyatife sahibolma-
smı sağlama yönünden, özerk kurumlara bü
yük ödevler düşmektedir. 

Özerklik statüsü, iktidara karşı bir korun
mayı amaç güder. Yani kurum, devlet gücünü 
elinde bulundurmıyan muhalefete ya da kişi
lere karşı, özerkliğini kullanmak gibi, bir sorum
luk karşısında kalmaz, özerklik, kurumları ik
tidarın baskı ve karışımına karşı, korumasını 
sağlamak üzere, Anayasanın tanıdığı bir gü
venlik statüsüdür. Bu kurumların tarafsızlığı 

da, onllara beslenmesi gereken saygıyı artıran 
ve kendilerine tanınan statünün haklılığını doğ-
rulıyan bir tutumdur. 

Belirttiğimiz ilke ve görüşlerin ışığında, 
TET yi değerlendirmek gerekir. Her şeyden ön
ce, şunu belirtmek gerekir ki, bütün Ulusa hi
tabeden bir kurumu, herkesin beğenmesi düşü
nülemez. 

insaf ölçüleri içinde, bir değerlendirme ya
parsak : 

Eskiden pek de dinlenmiyen ya da, istek
sizce dinlenen bir radyo yerine bugün, çok yay
gın şekilde dinlenen bir radyomuz vardır. Ar
tık yurtdaş «hükümet böyle istiyor da radyo 
onun için böyle konuşuyor» demiyor. 

Hükümetin bu kanıyı sarsan birçok baskıla
rına karşı, herkesin görüş ve düşüncelerinin 
yansıtılmasında, TRT nin yarattığı güven, bü
yük ölçüde, sarsılmıştır denemez henüz. 

Hükümetin propaganda konuşmasını uzun 
uzun yaymasına ve bâzı sözlerin bandlardan 
çıkarılması söylentilerine karşı, TRT nin taraf
sızlığı konusunda gösterdiği çaba takdirle kar
şılanmaktadır. Fakat kaygı yaratan bir çok 
belirtiler de vardır. 

Görüşlerinin doğruluğuna inanan kimseler, 
TRT nin ya saldırma yerine, yasanın sağladığı 
«Yalanlama ve açıklama» hakkını kullanması, 
daha olumlu bir davranış olur. 

İnsanoğlunun yapması kaçınılmaz yanlışlık
ları, kuruma ya da bundan haberi olacak du
rumda bulunmıyan, üst kademe görevlilerine 
yüklemek insafla bağdaşamaz. 

Tarafsızlık konusunda, bâzan son derecede 
yadırganacak görüşlere de tanık olmaktayız: 
Anayasanın amaçlarını, Devletimizin kuruluş 
felsefesini, İkinci Cumhuriyeti kuran toplum
sal olayları, lâiklik ilkelerini ele alan konuşma 
ve yayınlar, kurumun yasasının emirleri olduğu 
halde, yapılmamasını istiyen bâzı çarpık dü
şüncelere Taslamaktayız. Bu konularda bütün 
Devlet kurumları gibi, TRT de, tarafsız değil, 
hepimizin de bulunması gereken Anayasa yö
nünde yer alması gerekir. 

Sayın arkadaşlar; 76 iddiaya dayanan ve 
3 ay süren bir kovuşturma sonunda «suç un
suru ihtimaline Taşlanmadığı için» bütün bun
lardan kovuşmazlık kararı alındıktan sonra, 
halâ eski iddialarda ısrar edilmemeliyli. 
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Yayınların niteliği ve kapsamı yönünden, 
TÜT nin eksiklikleri olduğu doğrudur. Her 
zaman da olacaktır. Fakat eskilere kıyaslanın
ca, bu alanda da, kaydedilen büyük gelişme
leri görmezlikten gelmek, büyük haksızlık olur. 
Eskiden büyük özlemini duyduğumuz, düşün
sel tartışma ve yayınlarla yapılan değerli hiz
metler, demokratik sistemin bilinçle benimsen
mesinde, etkin bir rol oynamaktadır. 

Bütün bu olumlu gerçeklere karşı, halâ 
TRT ye karşı, sürüp giden savaşın durdurul

mamış olmasını üzüntü ile karşılamaktayız. 
Hükümetin tutumunda Devlet kurumlarına 

karşı ve özellikle özerk kurumlara karşı, bir 
düzelme olmadığını üzüntü ile belirtmek isteriz. 

Eski kötü alışkanlıkların da etkisi ile, sos
yal hukuk devleti düzenine henüz uymamak
tan ve yeter ölçüde objektif bir değerlendirme 
yapmamaktan, doğan bu kaygı yaratıcı tutu
mun gecikmeden düzeltilmesi dileğimizdir. 

Sayın arkadaşlar; Hükümet - TRT çatışma
sının, yurt yararına aykırı, bâzı sonuçlarına da 
değinmek isteriz: 

1967 malî yılı Bütçesinde TRT yatırımları 
için 55 milyon lira ayrılmıştı. 

6/8579 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında, 
bu para 35 milyon liraya indirilmiş ve veril
mesi için «Teftiş imkânı elde etmek şartiyle» 
kaydı konmuş, karara konuyor, teftiş yaptırır-
san bu parayi veririm, sana. Oysa ki, Haziran 
1987 de Danıştaym, Hükümetin TRT yi denet-
liyemiyeceğine ilişkin bir kararı vardır. Hem 
hukuk devletindeyiz denilecek, hem de böyle 
bir hareket yapılacak ve Hükümet de, haklar 
üzerinde pazarlık anlamına gelen bu ifadeyi 
kararında yazacak. 

Sayın Başbakan adına, Sayın Devlet Baka
nı Öztü -̂k «Yetkili kurumların kararma saygı
lıyız», diyordu. Saygı bu mudur? 

Kişilere kızıp, kurumlara yöneltilen bu tip 
baskılar çok ilkel bir zihniyeti temsil eder. 
Daha önce de, TRT personelinin maaşını bils 
ödiyemiyecek şekilde, baskı yapıldığını duymuş
tuk. Kadrolarının halâ Başbakanlıktan çıkma
masına ek olarak, Mersin ve Diyarbakır rad
yolarının da, hizmete girişi bu ödenek yüzün
den geciktirilmiş, Ankara Radyosunun pek iyi 
dinlenemediği bu bölgeler halkını yabancı, yıkı
cı yayınlardan kurtarıp ulusal kaynaklardan 

aydınlatacak radyoların, hizmete girişini gecik
tirmenin nedenini de, anlaşılır cinsten görmü
yoruz. 

T. B. M. Meclisince bütçede ayrılan bir 
ödeneğe, Hükümetin anbargo koyması ve en 
yüksek yargı organının kararı aleyhinde hare
ket edilmesi şartiyle ancak, yani ancak kanun
suz hareket edersen, bu ödeneğin verilebilece
ğinin Hükümet kararında yazılmış bulunması
nı, hukuk devleti felsefesi ve organlararası 
ilişkilerle bağdaştıramıyoruz. 

Sayın Başbakan adına, Sayın Devlet Baka
nı, konuşmamıza karşılık verirken, «Devlet ku
rumları var, kararlarına saygı gereklidir, an
ladık, ama Hükümet de var, ondan söz etmi
yorsunuz» anlamında bir yermede bulundu. 
Bu yerme haklı olabilir, 

Hükümetin Devlet organlarının en etkini 
olarak görev yapmasına karşı olan kimse yok
tur. Böyle de olmalıdır. Fakat yasalara ve meş
ru Devlet organlarının hukuka dayanan karar
larına da, herkesten önce hükümetin uyması ge
rekir. Aksi halde, devlet yaşantısı anarşiye sü-
riikleiıir. Yasa dışı bir ortam gelişir. Böyle bir 
ortam bütün yasa dışı hareketleri için de elve
rişlidir. Bundan da, herkesten önce hükümet 
rahatsız olur. 

Anadolu Ajansı : 
Anadolu Ajansı, sermayesinin % 49,5 dev

letin olmaktan başka, her yıl devletten yardım 
alır. Anayasamızın 121 nci maddesi «devlet ta
rafından kurulan veya devletten maddî yar
dım alan haber ajanslarının tarafsızlığı esas
tır» diyor. 

Son zamanlarda, ajansın bu ilkeden saptığı
na ilişkin, geniş yankılara tanık olduk. Eski 
durumundaki yetersizlikleri giderilsin diye, 
yaptığımız önerilerden sonra, bugün gördüğü
müz başlıca değişiklik, statüsünden beklenen 
tarafsızlığı, büyük ölçüde, bozmasıdır. 

Ajans, aldığı haberleri çevirmede, ekler ve 
çıkarmalar yaptığı, kritik haberleri değiştire
rek, Dışişleri Bakanlığına danıştıktan ve onun 
boşuna gidecek hale soktuktan sonra, verdiğine 
ilişkin, bâzı örnekleri basında okuduk. Yeni mo
da bir sansürdür bu. 

Dün akşam da radyoyu dinlerken Sayın 
Çağlayangil'in burada uzun uzadıya Vietnam'
dan söz ettiğini söylüyor, radyo. Halbuki Sa-
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ym Çağlayangil burada öyle bir şey söylemedi. 
(A. P. sıralarından söyledi, sesleri) Ben öyle 
bir şey duymadım. Belki ben dışarıdaydım, söy
lediyse geri alıyorum. 

A. P. ise, ortaklık sözleşmesine uygun ola
rak, haberlerin herhangi bir ülkeye verilmesin
de, tekellik tanımadığı için, bizim Anadolu 
Ajansına verdiği haberlerin aslını diğer ülke
lere de veriyor. Böylece, herkesin bilediği haber
leri sadece Türk kamu oyundan saklanmış olu
yor. Yani ajans, haberleri bizden saklıyor. 

Diğer taraftan, bâzı haberlerde, ancak iç 
propagandada kullanılabilen, tek yanlı sözleri, 
bir yabanın ajansın bizim için söylediğini an
latmak istiyen ifadelere de tanık olduk. 

Kuruluş sermayesi ve Hazineden aldığı y;l-
lık yardımlardan ötürü, Anayasanın tarafsız
lık isteğine uyması gerekir. 

Arkadaşlarım, başında bir partili bulunan 
örgütün belli başlı yerlerine partilileri adıyan 
ve parti başkanlarını muhabir yapan pervasız 
bir partizanlık içindedir, ajans. Bunu C. Sena
tosuna bütün ayrıntıları getireceğiz. Bir istek
te bulunacağız. Her halde Anadolu Ajansı bir 
parti ajansı olmamalıdır. 

Anadolu Ajansının, belirttiğimiz aykırılık
lar ve sorumsuzluklardan ve bâzı eski alışkan
lıkların tekrar hortlatılması tutkularından arı
narak, tarafsız, sözüne inanılır ve iç politik ya
rışmalara katılmıyan bir hale gelmesini bekle
mekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, son değineceğimiz nokta, 
Bakanın atanmalardaki, partizanlığı ve bu

nu normal meşru hak sayan, Karma Bütçe Ko
misyonundaki beyanı, ibretle kaydedilecek nite
liktedir. «Siyasal eğilimi partisine uymıyan 
memurları, partisine uygun görüşte olanlarla 
değiştirmeyi, M. B, K. ve C. H. P. döneminde 
atananları yerlerinde tutmaması gerektiğini» 
söylemesi, partizanlık âfetine ne ölçüde kapıl
mış olduğunu gösterir. Bu ne müthiş birşeydir. 
Bu Güney Afrika ırk ayırımını Türkiye Cum
huriyetinde uygulama özentisidir bu. Bakanlığı 
çiftlik sayıp bir devlet ağalığı yaratmak, açık
ça bunu savunulduğu halde evet sayın Başba
kanın da bir partizanlık yapmıyoruz demesine 
inanmak güçtür. Bu lâfları açıkça, bakan söy
lüyor ve halen bakandır. Eskiden rahmet oku
tan bu hastalığın tedavi bulmaz sonucudur ki, 

yüksek öğrenim yapmış, evet en küçük memuru 
dahi yüksek öğrenim yapmış ve en az bir yaban
cı dil bilen, çok iyi konuşan değerli memurları 
kenara ittiğini görmekteyiz. Bakanın bakanlık
ta bu şekilde tasarruflar yaptığını biliyoruz. 
Tek kusurları kendisi söylemiş. 

Bu bakanlığın bütçesi dolayısiyle, bir kez 
daha değindiğimiz, hukuk devleti kavramı ile 
bağdaşamaz davranışları, rejimimiz yönünden, 
çok sakıncalı bulmaktayız. 

Böyle davranışların yaygınlaştığı iklimde, 
demokrasinin yerleşip gelişmesi çok güçtür. Fa
şist ve komünist ülkelerde ancak açıktan savu-
nulabilen bu tutumların düzelmesinde, Yüce 
Senatonun olumlu etkisini beklemekteyiz. 

Böyle tutumlarla demokratik hukuk devle
tinin üOvimsiz şekilde gösterilerek soysuzlaştı-
rılmasma hiç kimsenin hakkı yoktur. 

Hükümet değiştikçe öbür parti adamı hep
sini değiştireyim diyerek devlet teşkilâtını bu 
hale sokmayı meşru hakmış gibi savunan bir 
bakan varken hükümet partizan değiliz diye
mez. Ya bu, ya o. 

Yüce Senatonun konuya yönelmesini ve büt
çenin ulusumuza hayırlı olmasını temenni eder; 
Millî Birlik Grupu adına saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın İskender Cenap Ege'nin buyu
run efendim. 

ADALET PAETİSİ GRUPU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan, Adalet Partisi Grupu adına hazırladığım 
konuşmama geçmeden evvel, benden önce bu 
kürsüyü işgal eden bir muhterem arkadaşımın 
Anadolu Ajansı için bir parti ajansı olmakta
dır veya olmuştur şeklindeki sözlerini bu kür
süden şiddetle reddederim. Biz Adalet Partisi 
olarak, demokratik sisteme ve hukuk devletine 
gönül vermiş insanlar olarak ve bu memlekette 
hukuk rejiminin avdeti için mücadele eden Ulu 
Türk Milletinin temsilcileri olarak, herhangi 
bir müesseseyi kendimize bir vasıta olarak kul
lanmayı aklımızdan geçirmez ve böyle küçük
lüklere tenezzül etmeyiz. Biz ne Anadolu Ajan
sını, ne bugünkü Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kurumu şu veya bu his altında şu veya bu çı
kar anlayışla tenkid etmiyoruz. Onlara gereken 
Hükümet yardımlarını da ona göre tesbit et-
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memekteyiz. Muhterem arkadaşlarım, benim 
Karma Bütçe Komisyonunda bu mevzularda 
yaptığım konuşmalarımı dinliyen arkadaşla
rını gayet yakından bilirler ki biz, daima mües
seseleri korumak, müesseseleri daima tasallut
tan kurtarmak için mücadele içindeyiz. Yoksa 
müesseselere tasallutta bulunmak niyetinde de
ğiliz. Muhterem arkadaşlarım işlerine geldiği 
zaman bu zabıtlardan bâzı pasajları çıkarıp 
grup konuşmalarında dahi isimlerimizi vererek 
ifade ederlerken, lütfen bu konudaki konuşma
larımızı da okusunlar ve orada bu meselede na
sıl bir millî anlayış ve ruh içinde ifadelerde bu
lunduğumuzu göreceklerdir. Yalnız ben şunu 
ifade etmek isterim ki, Sayın Yıldız'm bura
da enine boyuna methiyesini yaptığı TRT nin 
sadece son günlerde 359 sayılı Kanunun 47 nci 
maddesinden doğan iç çekişmeleri gitsinler, lüt
fen ilgililerden dinlesinler ve TRT dışarıdan 
yapılan baskılarla mı bu hale getirilmek isten
miş, yoksa içeride bâzı şahısların orayı kendi 
arzularına göre kullanmak istemelerinden mi 
doğmuş ve doğmaktadır? Lütfen bunu yerinde 
tetkik buyursunlar. Dediler ki, TRT elbette 
herkesin beğeneceği yayını yapamıyacaktır, 
çünkü ulusa yayın yapan bir kurumun herkes 
tarafından beğenilmesine imkân yoktur. Elbet
te böyledir. Ama bizim devamlı ifade etmeye 
çalıştığımız hususlar ne partimizin, ne hüküme
timizin bu neşriyattan çekinmesinden doğma
mıştır. Muhterem arkadaşlarım, biz TRT yi 
yanımızda görmek, bizimle beraber olmasını 
arzu etmek bilmem hükümet propagandasını 
yapmak gibi bir alet olarak kullanmayı asla ak
lımızdan geçirmiyoruz. Biz TRT yi milletin hiz
metinde, devletin hizmetinde, Devlet Radyola
rı ve Televizyonu olarak devletin ve milletin 
hizmetinde görmek istiyoruz ve memleketin, 
milletin mukadderatına kasdedenlere karşı cep
he almasını istiyoruz. Başka bir arzumuz, baş
ka bir dileğimiz yoktur. Bunun dışında bir dü
şüncemiz olduğunu ispatlıyacak bir Mşi varsa 
lütfen çıksın bu kürsüye, bunları beyan etsin. 
Bugün TRT nin bırakınız, hükümeti, bırakınız 
bakanlığı Yüce Parlâmentoya, olan saygısının 
derecesini şuradan anlayınız ki, bakanlık tem
silcileri içinde... 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Başkanını konuşturrnadınızda onun için. 

A. P. GBUPU ADINA İSKENDER CENAP 
EGE (Devamla) — TRT yi temsil eden sadece 
Haberler Müdürüdür. Bu da yüksek TRT Ku
rumunun Parlâmentoya verdiği değerin bir ör
neğidir. 

Sayın Başkan, A. P. Senato Grupu adına 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1968 yılı bütçe 
tasarısı üzerindeki görüş, tenldd ve temennileri
mizi arz etmek üzere yüksek senatonun huzuru
na çıkmış bulunuyorum. 

Geçen Nisan ayında memleketimizde ve bü
tün Dünyada «Milletlerarası turizm yılı» kut
landı. Amblemi güvercin ve defne dalı, sloganı 
«Turizm: «Barışa pasaport» olan bu deyin ma
nalı ve çok geniş, dünya çapında hareketin 
karşısında, insanın uzun uzun düşünmesi gere
kir. 

Büyük Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» gayesinin bir yönüyle de turizm faaliyet
leriyle gerçekleşeceğine inanmaktayız. 

Turizm, ne bir görenek ve taklittir, ne de 
bir özentidir. Turizm gerçek insan sevgisinin, 
insandan insana, kıtadan kıtaya bir çeşit akı
mıdır. 

Turizmin, insanoğlunun görmek, tanımak, 
öğrenmek ve değişik bir atmosfer içinde bir 
süre dinlenip eğlenmek temayülünden doğ
muştur. 

Bilhassa, İkinci Dünya Savaşından sonra bu 
hareket o kadar çabuk gelişip yayıldı ki, yep
yeni bir endüstrinin doğmasına sebeboldu. 
Birçoklarının «Bacasız endüstri» dedikleri, tu
rizm, ekonomik hayatın üzerinde büyük tesir 
ve akisler yarattı. 

Sayın Başkan; 1958 yılında 50 250 000 kişi 
dünyada turizm faaliyetine katıldığı halde, bu 
sayı, 1968 da 127 997 000 kişiye ulaşmıştır. 
Yüzde 232 artış... Yıllık harcamalara gelince: 

1958 de dünyada turizm gelirleri toplamı 
5 449 000 000 dolar iken, 1966 da bu miktar 
12 997 000 000 dolara yükselmiştir. % 239 bir 
artış. 

Bu insan akını hangi sahile vurur, hangi 
alana iner, hangi istasyona uğrarsa o beldeyi 
milyonlara kavuşturur. 

Ancak, bu «Mutlu cereyanı çekecek, yatı
rım, hazırlık ve turizm işletmeciliği gerekli se
viyeye erişmiş olmalıdır. 
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Bu zor ve ince işi kavramış milletler, mem
leketlerini döviz ambarı haline getirmektedir
ler. 

İşte İspanya, İtalya, Yugoslavya, hattâ Yu
nanistan, sırasiyle bu memleketlerin turizm 
geliri, 1966 yılında 1 milyar 264 milyon, 1 mil
yar 460 milyon, 117 milyon ve 143 milyon do
lardır. 

Sayın Başkan, turizm zenginlikleriyle dop
dolu bir memleketimiz var. Bu hazineyi çok 
geç farketmis bulunuyoruz. Yurdumuza gelen 
turist ve turistlerin bıraktığı döviz de az. Şim
di memleketimizdeki turizm ile ilgili çalışma
ları özetliyelim: . 

Bu kısmı geçmek mecburiyetindeyim. Öyle 
zannediyorum ki, zamanı tahdidettiğimiz için 
iyi kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Beş Yıllık Plânın uygulanmasiyle turizm 
politikasının hedef, vasıta ve prensipleri tesbit 
edildi. Yıllık programların içerisinde yıllara 
göre bir prespektife kavuşturuldu. 

Uzun vadeli plânın uygulanmaya başlan
ması turizm politikasında takibolunacak yolun 
daha net olarak çizilmesine yardımcı olmuştur. 
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı turizm sek
töründe, dış turizm talep artışı ve kapasite 
-yatırım tahminleri yanı sıra organizasyon ve 
turizm politikası yönünden de bir takım tedbir
ler getirmiştir. 

Bu devrede yapılan talep ve yatırım tahmin
leri fazlasiyle gerçekleşmiştir. Ancak resmî 
kanallar vasıtasiyle intikal eden dış turizm ge
lirleri fazla artış göstermemiştir. Tedbirler 
alanında da gerçekleşme düşük olmuştur. Tu
rizm Bankasına bu plân döneminde yeni bir 
yön verilememiştir. Turizm ile ilgili ve lüzum
lu malî (vergi, kredi) ve hukukî tedbirler alın
mamıştır. 

Yeterli tedbirlerin alınmamış olmasına rağ
men, hedeflere erişilmiş bulunmasının anasebe-
bini Türkiye'nin coğrafi durumunda aramak 
gerekir. Milletlerarası turizm hareketlerinin 
gelişme istikametleri Türkiye'den geçmektedir. 

Bulunduğumuz coğrafi durumu takdir edip 
realize etmemiz şarttır. Tedbirlere gelince; 
1963 yılında programda yer alan 11 tedbirden 
8 tanesi. 1964 de 16 tedbirden 6 tanesi, 1965 de 
20 tedbirden sadece 3 tanesi ve 1966 da 30 ted
birden 8 i uygulanmıştır. 

Ancak burada bir hususu belirtmek gerekir. 
Yıllık programlardaki turizm ile ilgili tedbir
lerin yerine getirilmesi görevi başlıbaşma Tu
rizm vs Tanıtma Bakanlığına ait değildir. Tu
rizmle ilgili genel tedbirlerdir ki, başka bakan
lık ve kuruluşlarla da münasebeti vardır. . 

Saym Başkan, 
Turizmin arz kapasitesini artırmak için tu

ristik değerlerin korunması, onarılması ve di
ğer çeşitli yatırımların yapılması yolundaki 
çalışmalar her yıl önemle artmaktadır. Ortaya 
konulan eserler memnuniyet vericidir. 

1963 - 1967 döneminde her yılM toplam ya
tırımların % 1,4 ünün turizm sektörüne ayrıl
ması Birinci Beş Yıllık Kalknıma Plânında ön
görülmüştür. Plân tatbikatında ise bu oran or
talama % 2,1 e kadar çıkmıştır. Yine Birinci 
Plân devresinde, 1965 fiyatlariyle 725 milyon 
Tl. turizm yatırımı yapılması öngörülmüşken, 
yıllık programlardaki yatırım toplamı 1 068 
milyon Tl. bulmuş ve bu rakamın da 889 milyon 
Tl. kısmı gerçekleşmiştir. 

1963 - 1967 yıllarında, turizm yatırımların
daki gerçekleşme toplam yatırımların % 1,9 u 
oranındadır. Turizm yatırımlarının 4 yıllık or
talama gerçekleşmesi % 80 civarındadır. 

Turizm sektörünün Birinci Plân devresinde
ki gelişme, uygulama ve gerçekleşmesi için kı
saca, iyi. düşünülmüş ve plânlanmış fakat eksik 
icra edilmiştir diyeceğiz. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma devresinin tec
rübelerinden yararlanılarak hazırlanan II nci 
Plân turizm sektörü için bâzı yenilikler getir
miştir. 

II nci Plânda turizm politikası, plânın esas 
aldığı karma ekonomi sistemine dayatılmıştır. 
izlenecek politikanın prensip ve hedefleri de bu 
anlayışa paralel olarak tâyin ve tesbit edilmiş
tir. 

Benimsenen ilkelere göre turizm sektörü, 
ekonomik kalkınma, sosyal ve kültürel geliş
mede önemli tesirleri olabilecek bir sektör ola
rak tarif edilmiştir. 

Plânda turizm sektörü meselelerine kısaca 
temas edilmekte, talep ve üretim tahminlerine 
yer verilerek ikinci Plân süresinde erişilmesi ge-

I reken hedefler belirtilmektedir. 
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Sayın Başkan, 
1968 - 1972 döneminde yerli turist sayısında 

% 10, yabancı turist sayısında % 25 arasında 
yıllık artış beklenmektedir. Buna göre 1,5 mil
yon yabancı turistin geleceği ve dış turizm geli
ri olarak da 135 milyon dolar sağlanacağı tah
min olunmuştur. Aynı tahminlere göre net dış 
turizm geliri 70 milyon doları «rlaoaktır. B~ı 
rakam, 1972 yılında, ödemeler dengesine müs-

v" tesir icra edecektir. Bütün bunlar, turizm 
politikasını daha güçlendirir, halkın turizm 

dimini teşvik eder, özel sektörü, yatırım ve 
işletmecilik yönlerine doğru itebilirsek ancak 
tahakkuk edebilir. 

Dış turizm gelirlerinin resmî kanallara akta
rılmasının da yukarıda zikredilen hedefe ulaş
makta rolü büyük olacaktır. 

İkinci Plânda turizm sektörüne toplam yatı
rımların % 2,3 ü ayrılmış olup bu nisbet 2 mil
yar 600 milyon Tl. dır. Buna ilâveten cari. har
camalar niteliği, taşıyan ve diğer sektörlerin ya
tırımları arasında yer alan tamam.! a y cı turizm 
harcamaları olarak da 1 246 milyon Tl. bir mik
tar öngörülmüştür. 

Sayın Başkan, 
II nci Plânın, turizme getirdiği tedbirlerin 

basında turizm yatırımlarının belirli bölge ve 
çevrelerde kesafetini artırması, fiz:kî plânla
ra göre gerçekleşmesi gelir. Bu yolla p^eniş tu
ristik merkezler en ekonomik bir şekilde kuru
lacaktır, yatırımların verimi artacaktır. Ayrı
ca plânca kütle turizmine uygun tesirle yer al
maktadır. 

Sektörler arasındaki turizm organizasyonu, 
Turizm Bakanlığının sadece turizm işleriyle uğ
raşması turizm eğitim ve öğretim ile işletmeci
liğin önemi hakkında hususlar tedbirler man
zumesi içerisine alınmıştır. 

Sayın Başkan, 
Eldeki son istatistikler, Türkiye için 1967 

yılının turizm hareketleri yönünden parlak ol
madığını ortaya koymaktadır. 1966 yılının ilk 
yedi ayında memleketimize 194 bini turist ol
mak üzere 229 bin yabancı gelmişken, 1967 yı
lının aynı döneminde 141 bini turist olan 171 
bin yabancı gelmiştir. Kalan beş ayın turizm 
mevsimi olmayışı düşünülecek olursa turist ge
lişinde bir düşme olacağı acıkca ifade edilebi
lir. 

Yıl olarak hesaba vuracak olursak, 1966 yı
lında Türkiye'ye 382 bin yabancı turist gelmiş
tir. Buna gere bu yılki turist sayısının ancak 
300 bine varacağı tahmin olunabilirki bu yıl ya
bancı turist sayısının 500 bine varması beklen
mekteydi. 

1966 yılma göre bu, yüzde 25 düşüşe sebebo-
lacaktır. 

Burada bir noktayı da belirtmeliyiz. Yurt-
dı<7.na çıkan vatandaşların sayısında da bu yıl 
bir asalma olduğu müşahede edilmektedir. 1966 
yıîmm ilk yedi ayında 95 bin vatandaşımız yurt-
drana çıkmışken bu miktar 1967 de 66 bine düş
müştür. 

1967 yılında da duş seyahatler dengesinin 
geçer, yılki kadar bir açıkla kapanacağı, tah
min olunabilir. Gelirlerde çok az bir artış gö
rülmekle ber?>er giderlerde de aynı oranda 
artışlar görüldüğünden açık, bir önceki yıl ka
dar olacaktır. Bunun bir anlamında geçen yıl
larda olduğu gibi. dış seyahat ve turizm gelir
lerinin büyük bir kısmının hâlâ özel ellerden 
yurt ekonomisine girmesidir. Resmî d^viz ku-
r'u ile «Öze!» döviz kur'u ara^nda ikincisinin 
T-T̂ rfa 30 o^ar-nda lehine bir dr mm devam et-
+\rr'-">_~\^ va^aroflar. ellerindeki ^^viz^eri kara-
K-.raorig, d6£"rtirm.eyi tercih ekmektedirler. 

BIT kon.1* da ezel tedbirlerin biran önce alın-
mas" zorunludur. 

S^vr». Balkan, 
7ürT"iy£ P.ırhv^mde 1967 yılında p'örülen ge-

"ii-m^^rin kanlıca sebeplerini Orta DOPTI krizi 
i1" Kr"-r" '-uhrarvı tenkil ekmektedir. Yaz ayla-

0"t", TV£*n kri^'ne bao'b. olur?. Türkiye'nin hâlâ 
T,;., 0""a r s r x ı ı ilkesi ol-^ak tanındığım orta-
v , iT.^tj-^finf^r', jyiiv™ç,. yçir.??!. avından. i+i^aren 
va,.Tornj^ VG kendili bilharsa Temmuz aynda 
"•"^f*mi"tT, Orta "DGPV. krizi patlayınca gerek
li tedbirler hızla alınamamıştır. 

(rer^ker. proı^a^anda ile memleketimizin kriz
in i!""'p.i bulunmadığı ortaya konamamıştır. 
Son E'brıs buhran: ise Türkiye ile doğrudan 
doğruya ikil i olup, özellikle son ay içindeki dış 
turizm hareketiorini açıkça tesiri altına almış-
tr,v £rr-ak. bu dönemin Türkiye turizmi açısın
dan «ölü mevsime» rahlaması menfi tesirleri ar
t ı r ı m l a r a y>e turizm tanıtmasında derhal 
tesirli, ve enerjik tedbirlerin alınmasını icabet
ti rmektedir. 
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1988 turizm mevsimine girmeden, turizm 
tanıtması kesil bir faaliyete geçirilmelidir. Bu 
kampanya zamanında açılmaz, konaklama tesis
leri şimdiden dış rezervasyonlara tabi tutulmaz 
ise bu yıl da zorluklarla karşılaşılabilir. 

Sayın Başkan; 1968 yıl?. Bütçesinin bir öne
mi de, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ilk 
uygulama yılma tesadüf etmesidir. Bu lalam
dan, Kalkınma Plânına sık sık atıflar yapmak
tayız. 

İkinci Plânda, turizm bölümüne ait ilkeler
de «.,. örnek tefini er kamu sektörünce ele alı
nacak» denilmektedir. Bu ilke karma ekono
mi anlayışının ruhuna uygundur. Devlet da
ima öncü ve yol gösterici fonsiyonunu ifa ede. 
çektir. Turizm gibi yeni yeni ardayjp uygula
maya girdiğimiz bir endüstrinin özel teşebbüs 
tarafından benimsenmesi için Devlet sektörü 
örnek tesisleri, kuracaktır. 

Turizm Bakanlığı bu şuura sahiptir. Koor
dinatör ve yol gösterici çalışmaları da bu isti
kamettedir. 

Kurulmakta olan tatil köyleri, kamp ve 
mokampîar Türk turizmini yavaş yavaş İstan
bul'un dışına çekmektedir. İstanbul'dan başka 
yerlerde yaratılan turizm cazibe merkepleri 
yabancı turistler için enteresan bulunmaktadır, 

0,5a vo yatak sayılarının artırılması için de 
çalışmalar başarılı yoldadır. Lüksten ve fuzuli 
masraftan kaçman zihniyet kabul olunmaya 
bağlanmıştır. Ucuz, sade, basit fakat temiz ve 
yeterli tesisler hem ekonomik oluyor hem de 
ucuzluğu cihetiyle fazla turist çekiyor. Son yıl
larda pansiyonculuk ta sürat kazanmıştır. Ge
çen yıl 1,5 milyon liralık yardım yoliyle turizm 
dernekleri pansiyonculuğu teşvik ettiler. Neti
ce ümit vericidir. 

Pansiyonculuk zihniyeti halka aşılanmalıdır. 
Fazla harcamalara sebebolmadan yürütülen 
pansiyonculuk yurdumuzda yayılırsa, turizmden 
sağlanan bir kısım gelir kısa yoklan vatanda
şa intikal edecektir. 

Turistik bölgelerde, halk pansiyonculukla 
gelir sağlamaya alışırsa turizme daha çok bağ
lanacaktır.. P/Iaddi ve pratik neticeler turizmin 
tutulup yayılmasını temin edecektir. 

Alt yapı yatırımları ve bilhassa turistik 
yollar (Hava, deniz, kara) olmak üzere süratle 
ele alındığı nispette özel teşehbüscle de heves 

ve arzu uyanacaktır. Kredi müesseselerinin 
turizm faaliyetini teşvik edecek istikamette 
kullanılması şarttır. Böylece yatırımlar arta
cak, isletmeler açılacak. Daima iyi ve güzel 
örnekler gerekir. Cesareti artırmak, teşvik et
mek Bakanlığın ilk vazifesidir. Bütün çalışma
lar bu istikamette olmalıdır. 

Tarizm faaliyetleri hakkında son olarak 
diyeceğiz ki, Türkiye'de turizm çalışmaları 
vardır. Ümit vericidir. Fakat yeterli değildir. 
Daha çok çalışmak şarttır. 

Sayın Başkan; şimdi de, Radyo ve Televiz
yon Kurumu hakkındaki görüş, tenkit ve te
mennilerimizi arza çalışacağım. Burada kısa kı
sa bâzı noktalara değinip geçeceğim. 

Radyo ve Televizyonun insan hayatındaki 
tesirini belirtmek için bâzı bilgin ve sosyolog
lar, çağımıza (Radyofonik Kültür Çağı) demek
tedirler. Ve dünyada bugün radyo ve televiz
yonun yayıldığına ait rakamları geçiyorum. 

Türkiye'de henüz televizyon yok. Yeni ku
ruluyor basarılar dileriz. 40 yıllık mazisi elma
sına rağmen radyo endüstrisi de çok az geliş
miştir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında, (Böy
lece Yurdumuzun yüzölçümü bakımından % 
SO.O i, ı;."fu>r.:.".uzun % 42,3 sı mevcut vericiler
den faydalanabilmektedir. Birinci plân döne-
mindû lorıdmas; i'ngürülen radyola-.- yayma geç-
likkrm.de bu oranlar, % 65 ve % 71 e yüksele
cektir) kaydma rastlıyoruz. Bu da gösteriyor 
ki ümit ikinci Beş Yıllık Plân uygulamasının 
sonuna kalmıştır. 

Beş yıl sonra dahi Türkiye'de % 100, bütün 
bölgeleri radyo dinîiyebilir hale getiremiyoruz. 
Yüzölçümü bakımından % 78 i ve toplam nü
fusun % 88 sının radyo yayınlarının kapsamı
na girmesi mümkün olacak. 

Sayın Başkan, Birinci plânın hazırlık ve 
müzakereleri esnasında hem Karma Plân Ko
misyonunda, hem de Yüksek Senatoda bu hu
susu sarih olarak ortaya koymuştuk. Memleke
timizde radyo üzerinde çok ve sert münakaşa
lar süregelmektedir. Ancak, bu münakaşa ve 
hattâ kavgalar sadece söz yayınları üzerinde 
olmuştur. Açıkçası politik yönden... 

T.adyo verici istasyonlarının takat düşüklü
ğü; yetersizliği, stüdyolar, kayıt ve yayın ci
naslar?. eksikliği, diskotek!erin fakirliği, yedek 
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malzeme yokluğu gibi teknik noksanların i l e 
rinde duran pek olmamıştır. Hâlâ tartışmalar 
eski sistem üzerine devam efelektedir. 

Birinci plân müzakerelerinden sonra Tü.kl r 

ye Radyo ve Televizyon Kurumu kanun t a n 
rısının üzerinde de fikirlerimizi açıkça orsaya 
koymuştuk. Radyoların teknik yerrü süratle ele 
alınmalıdır. 

Sayın Başkan, yeri gelmişken bir noktayı 
bütün aydınlığı ve ağırîığıyle ortaya koymak 
isteriz. Bk A. F, Grııpu olarak radyoların 
muhtariyetine asla karşı değiliz. Bu h:ıs":i Ana
yasa hükmü olmasaydı dahi, biz A. P. İller t u 
noktayı tasrih ed4p kuruluş kanununa aldır
mak için elimizden gelen her şeyi 3^apard';k, Ya
ni, Anayasa'da radyo ve televizyon yayınları
nın muhtariyet ve tarafsızlığı hakkında kayıt 
bulunmadaydı dahi, bir;. Devlet EaJyo va Tele
vizyonunun muhtariyet ve tarafsızlığım, Teşki
lât Kanununa dercetmek işin v".r gibür-rüsü 
sarf ederdik, Günkü A, P, olarak: gerçek muh
tariyet ve tarafsızlığın bu meselede şrşmaz sa
vunucusuyuz. 

ıle-rden meşe 
Radyosu, Ay 

dirdenmadiğlni 

100 Kw. 

muspet Ee-ııiüc c:o 
5 etmek irin. veter sr-

Başkanım, 

Yeni kurula?! veri; 
'lık Orta Daİ£-a, İmm 
dahi doğru dürüst dirdenmadiğlni söylersen 
bu çalışmaların, daha 
alınmaları gerektiğini 
nırım. 

Teşekkürlerimi ar? ederim. (Alkışlar) 
KASAÎIAIV (Ta-:it Üye}* — Srym 
ayın arkadaşınız aynı sabanda 

Bütçe Komisyonu Başkam Tekili ve şu anda Büt
çe Komisyonu Bakanlık Divanını burada tem
sil etmekte olması sebebiyle kendisine bir sual 
sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Yok... Adalet Partisi G-rupu 
adına konuşma yapmaktadır-.. Burada diğer 
vasfı yoktur. İleri bir anda çıktığı zaman sual 
tevcih edebilirsiniz. 

Söz sırası Bayın Halûk Berkol ile ver der""bi
tirmesi sebebiyle Sa3rın Hüsnü Dikeçliğil'in. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİG&L (Kayseri)' — Efen
dim, arkadaşlarımızı Bütçe Komisyonunda da 
burada da dinledim. Yakındıkları bir nokta olu
yor. Diyorlar ki, turist bize diğer memleketlere 
nazaran fazla gelmiyor. Acaba bunun sebebi 
âmili nedir? Bunun kabahati bizde midir? Bu
nun üzerinde titizlikle durmak gerekir. Elbette 

Batı memleketlerinin alıştığı bâzı memleketler 
vardır. Bu zaman işidir; birden bire bize gelmi-
yecektir. Ne kadar zorlaşanız bu iş sizin dediği
niz gibi olmıyacaktır. Meselâ İspanya'ya gider 
katolik alemidir. Orada onun görecekleri var. 
İtalya'ya gider. Artık Avrupa medeniyeti aşa
ğı - yukarı onun temeli üzerine kurulmuş. Yu
nanistan'a gider yine hakeza öyle. Ve burada 
onun göreceği şeyler de var. Ama zamanla Tür
kiye'ye de gelecektir ve nitekim gelmekte de 
devam ediyorlar. Biz burada kendimizi tanıtma 
bakımından hangi yönden bize göre hareket et
memiz lâzımdır. Elbette Roma'da İtalya'da eski 
çağlara ait eserler bizden daha mebzuldür, ora
da görebiliyor. Turist bu memlekete geldiği va
kit kendi Batı dünyasında göremediklerini bizde 
arıyacak ve görmek istiyecektir. Nitekim buna 
dikkat ettiğimiz zaman, bizim memleketimize 
gelen turistleri eski eserleri dolaşıyorlar. Fakat 
islâmi eserler, yani bizim eserlerimiz üzerinde 
daha titizlikle duruyorlar. Bendeniz gördüm, 
müşahede ettim. Efes'de gezen turistleri de gör
düm, başka kiliseleri ziyaret eden turistleri de 
gördüm. Fakat Selimiye'de, Sultanahmette di
ğer Türk eserlerinde saatlerce turistlerin kal
dıklarını, huşu ile seyrettiklerini, baktıklarını 

müşahede ettim, Bu aşikârdır. Kendinde olmıyanı 
turist arayıp, bulacaktır. Ondan sevk alacaktır. O 
halde Turizm Bakanlığı bu sahaya eğilmiş; da
ha çok eğilmelidir. Bizim tanıtma alanında 
Türkiye'mizi islâmi Selçuk eserleri yönünden 
tanıtmalıdır. Şimdi Vakıflar İdaresi ile bir ça
lışmanın içerisine girilmiştir. Bu daha çok artı
rılmalıdır. Meselâ Edirne'deki Rüstem Paşa ha
nı külliyesi, Öküz Mehmet Paşanın külliyesi ve 
restora ediliyor ve restora edildikten sonra tu
ristlerin, barınmasına daha doğrusu motel hali
ne getirilmesine yol açılıyor. Bu onlar için fay
dalıdır. Bu onları cezbedecektir, kalacaklardır. 
Bunun gibi Türkiye'mizin diğer yerlerinde kıy
metli eserler var. Bunlar da değerlendirilmeli
dir. Büyük hanlar eski zamana yakın bir şekil
de değerlendirilmeli ve onların reklâmı yapıl
malıdır. Bunun üzerinde durulduğu takdirde 
çok yerinde olur. Bize Papa geldi. Papa'ya ait 
eserler yazıldı. Bunu tanıtalım. Onunla beraber 
turist çeker miyiz, çekmez miyiz? Benim kanaa
timce çekenleyiz. Onlar bizi pekâlâ biliyorlar, ta
nıyorlar. Bunun için bunlara sarf edilecek para, 
sarf edilecek emek bize fayda temin etmiyecek-
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tir. Arz ettiğim gibi kendimizde olan şeyleri ta
nıtmak için çok gayret sarf etmeliyiz. 

Yine diğer taraftan Orta - Doğu memleketi
nin eskiden Türkiye bir yayla memleketi olu
yordu. Kuveyt dahi Türkiye'ye yaylaya çıkı
yordu. Biz buraları da ihmal etmemeliyiz, bura
ları tanıtmalıyız, onlara kolaylıklar gösterme
liyiz. Onların kolaylıkla kalacağı yerleri de te
min etmeliyiz. 

Arkadaşlarım, ikinci bir mesele av hayvan
ları meselesidir. Bizim, av hayvanları üzerinde 
durulmuyor, istediği gibi avlıyabiliyorlar. Son 
zamanlarda Tarım Bakanlığı bunun üzerinde 
duruyor. Meselâ Konya'da yabani koyunlar var
mış. Ben bunu yeni öğrendim. Bunun etrafını 
çevirmişler öğretmeye çalışıyorlar. Türkiye'mi
zin muhtelif yerlerinde çeşitli av hayvanları 
vardır. Konya'da olduğu gibi Turizm Bakanlı
ğının Tarım Bakanlığı ile temas ederek hassasi
yetle bunların üzerincle durması çok yerinde 
olur. Benim kendi mmtakamda görüyorum, tu
ristler gidiyor alabalıkları istediği zaman mev
simli, mevsimsiz avlıyor, beş kuruş vermeden de 
çekip gidiyor. Bizde para kalmamasının sebebi : 
Türk Milleti çok bonkördür, civanmerttir, mi
safirperverdir. Bizim bu zaıflarımızı ortadan 
kaldırmalı, av hayvanlarımızı ve diğer servet
lerimizi değerlendirmeye doğru gitmelidir. Ben 
bulunduğum mıntakada, bu alabalığın mebzul 
olduğu, Şerefiye köyünde dedim İd, turistlerden 
para alm, köye gelir olur, dedim. Onların zo
runa gidiyor, almıyor. Onlar misafirperver in
sanlardır. Almadığına göre turistik sahalardaki 
bu gibi yerleri Turizm Bakanlığının Türkiye'de 
adım adım bilmesi, değerlendirmesi çok yerin
de olacaktır. Artık bunlar mevsimsiz avlandığı 
için sonu gelmeye başlıyor. Üzerinde durulursa 
cidden memnuniyet duyarız. 

Arkadaşlar, bir de radyo meselesine temas 
edeceğim. Bunu İran'da diğer yerlerde dolaşmış 
bir arkadaşım bana söyledi. Artık uzun dalga 
Türkiye'de ve Rusya'da var. Başka yerlerde or
ta dalga radyo hâkim. Doğu'yu da dolaşıyorum, 
İran'da uzun müddet kalmış bir ataşe arkada
şım ve Doğu Anadolu'da askerliğini subay ola
rak yapmıştır. Aşağı - yukarı oralarda orta dal
ga radyo hâkim olduğu için uzun dalga radyo 
dinlenemiyor diyor. Şu halde Doğu bölgesinde, 
Güney - Doğu Anadolu bölgesinde kurulacak 
radyolann kuvvetli orta dalga radyolar olması 

lâzım. Bunun üzerinde hassasiyetle durulması 
iktiza eder. 

Arkadaşlar, bir de şu meseleyi arz etmek is
terim. TRT meselesi. TRT ci arkadaşlarımız bi
raz halka kulak vermelidir. Halka kulak ver
dikleri takdirde orta yolu bulur. Yan baskılar
dan, tesirlerden veya kendi duygularından, ken
di görüşlerinden biraz uzak olmalı. Halka hita-
bediyor onlar. Nihayet halkın parası ile kurul
muş bir müessesedir. Halk tarafından sevilmek, 
benimsenmek istenmek mecburiyetindedir. Halk 
sevmediği takdirde, halka malolmadığı takdir
de biz ne kadar kanun koyarsak koyalım onları 
methedersek edelim, çoğunluk onları benimse
mediği müddetçe, sevmediği müddetçe emin olu
nuz ki, o müessese halka malolamaz. Birimiz çı
kalım TRT iyidir diyelim, göklere çıkaralım; 
birimiz de çıkalım zemmedelim, bunun hiçbir 
faydası yoktur. Bu çekişmeler bu Anayasa hü
kümleri gereğince kurulan müesseseyi kuvvet
lendireceği yerde za'fa uğratır. Benim kanaatim 
muhterem olan ve Türk Milletinin malı olan bu 
müesseselerin bir çekişme mevzuu değil de mil
lete maletme mevzuu içerisinde hep beraber dur
mamız lâzım. Bu olduğu takdirde biz o mües
seseye faydalı olmuş oluruz. Ben çıkar da o mü
esseseyi methedersem, onlara yaranmak ister
sem yine o müesseseye iyilik etmemiş olurum. 

Ama tam mânasiyle karşıma alırsam, zemme
dersem yine iyilik etmemiş olurum. Bu müesse
sede çalışan genç arkadaşlarımızın halkın sesine 
kulak vererek, halkı eğitici bir vaziyette lisanı 
ile, halk türküsü yayınları ile, halkı eğitici yön
elen neşriyatı ile memleketimize faydalı olması 
lâzım. Millî şuuru dimdik ayakta tutmak için 
ceht ve azim sarf etmesi lâzımdır. Hürmetle
rimle. 

BAŞKAN — Sayın Cebe?.. Yok. 
Sayın Köker?. Yok... 
Sayın Tevfik Okyayuz. 
CAVİT TEVFİK OKYAYÜZ (İçel) — Sa

yın Balkan, muhterem senatörler, 

Coğrafi şartları, tabiat âmilleri yönünden 
bacasız endüstrinin bütün nimetlerine ve kıy
metlerine sah'p Türkiye'nin turizm sahasın
da derleyebildiği imkânların yeteri kadar 
büyük olmaması, bu hizmotin gerçeklerine tam 
ve yerinde bir kifayetin güciyle eğilmeyi 
şimdiye kadar bilmeyişimizden, bilememeyişi-
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mizdendir. İptidai madde olan, güneşi, denişi. 
tabiî güzellikleri ve tarihî kalmtalariyie hem 
g'önül âleminin sihrine, iıem de t ar "M geliş
menin her kanal ve her kanatta çeşitli dal
galanılma cevap verecek cömert bir kaynağın 
her yıl biraz daha derinleşen ve güzelleşen 
güciyle dolu bu memleketin bu hizmetine emek 
liatanları, her gün yeni bir zaferin ie'nde ve 
yeni bir saferin peşinde görmek istemek 
milletçe hakkımızdır. 

Plânlı bir gidişin emn'yet ve güven verici 
uygulaman içinde bu saha da bilhassa tu
rizm potansiyeli yüksek belgelerce kesif bir 
çalışmanın «ki vs hisli gelişmesi, ayrıntılı sek
tör çalışmaları kunda güvenilir istatistik! bil
gilerin ışığı altında değerlendirilerek bolü ve 
emin hedeflerine E evi: edilmelidir, 

Gecen devir tatbikatında tuekt saeusnım 
istenilen miktarlar içinde yükselişine muvazi 
olarak; dış turkmı gelirlermüz resmî kanal
lardan tamamının yurda girişi sağlanama
mış ve bu sektördeki arz kapasitesi vasıf ve 
miktar yönlerinden gerekli gelişmeyi maalesef 
kazanamamıştır. Bu endüstri sahasının gel'ş-
mesinde ve verimli bir güç ve vasıfa ulanma
sında en müessir âmiller olarak değer alan. 
kamu sektörleriyle, özel sektörün koordine ve 
tam ahenkle çalışma?:, turizm eğitimi, tr.rism 
kredilerinin emin ve yerurli ve kcley işlemeci 
için lüzumlu teşkilâtın kurulması ve turizmi 
her yanı ile teşvik edici malî ve hukukî ted
bir ve kolaylıklar mutlaka yeterli duruma ge
tirilmeli ve bu hususta yanıcı hükümlere ula
şılmalıdır. Millî iktisadiyatımıza önemli bir 
kaynak kuvvetinde olan hu hizmet sakasın
da yabancı sermaye imkânları çıkarlarımı
za yararlı olacak şekilde mutlaka aranmalı
dır, çünkü memleketinim iktisadi kalkınma
sını hızlandırabilmek inin tediye açıklarını den
geye getirerek rezervlerini tamüye ekmek 
mecburiyetindedir. Yardımcı kmizme sahibol-
duğumuz âmiller bakesmdau bu istikamette 
milletimize büyük ü'Zİlîe yarmmeı akabilmek 
güce rahatça ulaşabilir, Görülmektedir ki, 
turizm iptidai maddelerinin onları cevip bir 
hale getirecek ve bu kaide tuiaoak bügüi ve 
hesaplı tedbirimle kıymotlemürilmczğ bu hik
metin bugün de mihver laabyeLini teşkil et
mektedir. Cna hayat ve hüviyei verecek idari, 
teknik ve ekonomik üniteleriyle ahenk içinde 
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işlenen güçlü bir sisteme olan ihtiyacımız 
bugün bütün agırhğiyîe kendini hissettir
mektedir. Bu sistemi her yönden değerlen
direcek ölçülü, bilgili canlı bir emeği devam 
ettirmeli ve bu gaye peşinde gayretimiz hiç
bir suretle azalmanıalıdır. Bu ist.kamette Tu
rizm ve Tanıtma Sakarlığının turizm sektörü 
ile daha güvenilir bir hâkimiyetin gücü için
de meşgul olabilmesi için Kuruluş Kanunun
da yapılması zarureti duyulan değişiklik hu
susunda hisli bir çalışmanın lüzumu alâka
lıları tahrik : hizmeti ise kanaatimize göre taz
yik etmektedir, 

Bu hizmetin bünyesinde mevcu*; hususiyetin 
gerçekleri içinde, çevre sağlığı ve gıda 
maddelerinin kontrolü bilinmektedir iki, bü
yük bir önem taşımaktadır. Yabancı ve yerli 
turist her şeyden evvel temiz ve emin bir 
haj/at huzurunun bütün şartlarını birinci 
plânda kıymetlendirmektedir. Ucuzun yanın
da temisin yeri turistin alâka ve sempatisini 
artırıcı en büyük âmiller olarak ele alınmalı 
ve tatbikatta büyük bir titizlikle takip ve tat
bik edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Akdeniz bölgesinin 
bu istikâmette yoğun çalışma istiyen kakla
rını, memlekete getireceği imkânlar içinde de
ğerlendirmek müşahedemizle bilme üıteviz ki, 
bugüne kadar yeteri ölçüde mümkün olama-
myetır, Turizm. potansiyelini bir arada, kıs ve 
yaz dört mevsimde en sıcak ve en emin şart
ların bütünlüğü içinde kıymetlendiren bölge
lere, öncelik vermek, gerçekte plân m da ri
yazi ve adedi ölçüler içinde kıymetlendirdiği 
objektif bir ilke olarak mutlaka değerlendi
rilmeli ve bu istikamette yapıcı tedbirler sevk 
edilmelidir. 

Bitmiyen yeşilliklerin, denizler gibi dalga
lanan güzelliğiyle diz dize gelmiş zaman za
man lâcivert görünen denizlerin ve yeşile yu
kardan bakan karlı tepelerin hakikaten in
sanlara huzur ve saadet veren büyük ve ilâhi 
değişikliğini, bütün bir dünyanın aradığı saa
detin âmili olarak tanıtmalı ve bu yolda her 
tedbire, her harekete ve her teşkilâta yer 
ve de^er vererek memleket olarak hakkımız 
olan müspet netice bu millete kazar dırılma-
kdır. 

I Tabiatın turizm endüstrisinin iptidai mad-
i dezi olarak Türk milletine lütfettiği bu im-
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kânların, konuklama, sağlık emniyeti, gıcıa 
kontrolü, yol, hizmet, .eğitim ve teşkilâtlan
ma ile tam vs mükemmel şekilde kıymet
lendirilmesi hususunda alınacak her tedbir, 
ticari muvazenemize, har hizmet sektöründen 
daha emin ve daha öncelikle imkân katacak 
bir hamle olarak lâyık olduğu önemle krymet-
lendirilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, Turizmin bütün mey-
valariyle gelişebileceği iklimi yaratmak ka
naatimizce, devamlı, sabırlı, ölçülü, bilgili, 
gayretli ve fikrî bir güce dayanan heyecanlı 
bir çalışma istemektedir. Bu hizmeti zafere 
götürmenin mesuliyetini elinde tutan insan
ları, böylece bir hamlenin içinde görmek bizi 
hakikaten yüraıtun sevindirmekte d'r ve daima 
sevindirecektir. 

Bînhterem senatörler, 
Büyük Türk Milletinin gerçekten bize gu

rur veren millî, tarihî ve sosyal mehabetiyle 
daima karsı karşıya olan radyomuzun dilin
den haklı olduğuna inandığım şikâyetleri
mi, gönül kırıklığı içinde kısaca arz ve ifa
de etmek istiyorum. 

Ben diyorum ki; TET nin muhtar olması 
ocağından ve kucağından geldiği Türk hukuku
nu, Türk geleneklerini hiçe sayması, sevmeme-??. 
için hukukî, sosyal ve haklı bir sebep değildir. 
Biz bu milletin büyük çoğunluğu; uydurma ve 
anlamadığımız dile sempati duymuyoruz ve sem
pati duymamakta haklı olduğumuza inamyoruz. 
Türk millî hayatım, Türk cemiyetini yapan sos
yal âmiller içinde büyük bir ehemmiyet tabyan 
dilimim anlaşılmaz hale sokanların, millî hayat 
ve gÜ7enimİE0 de yararlı bir hismet yaptıkları
na asla manıruyoru; sebeple bizlere 

TET nin bütün Türk Milletinin anhyabii-
diği bir dille seslenmesini istiyoruz. Bizim ke
sin inancımız odur ki; bu TST nin Türk Mil
letinin fikir ocağından ve hukuk kucağından ge
len bir müessese olarak mutlak vazifesi bizim 
de en sebepli ve en kuvvetli hakkımızdır. 

TET kendisine muhtarlık veren kanuni 
sebepleri çok iyi bilerek ve üzerinde dikkatle ve 
ehemmiyetle durarak kıymetlendirmek ve bu 
hükümle mânevi ve hukukî şahsiyetinde değer
lenen bu mânevi yüceliği hiçbir his ve hırs tas-
yiki ve tesiri içinde goigelememelidir. TET 
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UT-ML-uuimiii Hüviyetini ve doğmasına âmil olan içti
mai ve millî sebepleri kıymetlendirmek bahsin
de yeni bir düzme döndüğünü görmekten, hisset
mekten çok ümitli olarak son günlerde bütün 
imkânlavı zorlıyarak televizyon neşriyatına tec
rübe için dahi oka başlaması gayretini; gerçek
ten memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yolla fikrî ge
lişmeye ve bediî eğimme ihtiyaçlarına hismet yo
luna isabetle ve güvenle girmek teşebbüsü hepi
nim için sevindirici olmuştur. Yeni kurulan ve 
hizmete açılmasına çalışılan istasyonlar için tak
dir hükmümüzü ifade ediyor Mersin Radyosu 
için Mersin Senatörü olarak ilimize ve memleke
timize kazandıranlara teşekkür ediyorum. 

Muhterem senatörler; 
dilele gerçek haberleri verebilmek 
ski ve kanuni saatler dışında va
rabilmek için çalışan teknik veya 
ıra fazla mesai ücreti vermeli. 
ika t olarak mutlaka ele alınmalı, 
ı\ sebepler kaldırılıp temizlenerek, 

iyisine imkân verilmelidir. Bu lü-
•. ediyor, bütçemizin Turizm Ba-
üfün memlekete hayırlı olmasını 

diloria. öumhuriyet Senatosunu sevgiyle selâm
larım. (Alkışlar). 
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BÂkKiim — • örn JSay.m momal Turgut'ta, 
yurun. 

Bir hususta karar almak 
ve Tanıtma Bakanlığı bütçesinin Bayın uaüamn 
görüşmelerinin sonuna vo notiı-e istihsaline ka
dar devama Iıusıu 
Eab 

istiyorum. Turi 

îcıouii 
.mu oylarınıza arz ediyorum. 
tmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın ALİ KEMAL TURGUT (Denizli) 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının değerli 
mensupları, Turizm, ve Tanıtma Bakanlığı büt-

nin doğduğu hukuk hükümlerini ret ve inkâr j çesi münasebetiyle bâzı görüş ve temennilerimi 
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ifade etmek üzere muhterem huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Turizm ekonomik kalkınmada müspet tesir
leri bulunan, birçok memleketlerce önemi çok 
evvelden takdir edilmiş bilhassa memleketimiz 
için çok önemli bir konudur. 

Türkiye'mizde turizm ve tanıtmanın ehem
miyeti ancak son zamanlarda anlaşılmış ve dış 
turist celbi faaliyetleri pek geç başlamıştır. Bi
rinci Beş Yıllık Plânda dahi turizm ve tanıtma
ya gereken önem verilmemiş ve turizm geliri
nin yurt ekonomisindeki dağari lâyik olduğa 
takdire kavuşamamıştır. 

Memleketimiz tarihî eserleri, tabiî güzellik
leri, tatlı iklimi ve her türlü güzelliği toplıyan 
plâjlariyle eşi bulunmıyan ve dış turistler için 
çok ucuz bir turizm cennetidir. 

Her şeyden evvel ve birinci vazife olarak 
bu imkânlarımızı bütün dünyaya tanıtmamız lâ
zımdır. Tanıtma imkân ve vasıtalarını mükem
mel bir şekilde kullanmak daha çok turist cel
bine vesile olacaktır. Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının tanıtıcı yayınlar ve sair vasıtalarla 
bu yoldaki çalışmalarını ve müspet faaliyetleri
ni takdirle karşılamaktayız. Turist celbi için 
öyle zannederim sadece temiz ve rahat yatak, 
otellerin vesair konaklama yerlerinin sıhhi şart
ları haiz olması ve emniyetle seyahat imkânla
rının sağlanması kâfidir. Bakanlığın bu yolda
ki. çalışmalarının da faydalı sonuçlarını gör
mekle memnunluk duymaktayız. 

Bu noktada hemen ifade etmeliyim ki dış 
turizm kadar iç turizme de önem vermek lâ
zımdır. 

Bakanlık tarafından ve bakanlık yardımı 
ile yapılan bütün turistik tesislerin lüks ve 
pahalı olması bu tesislerden yerli turistlerin 
büyük ölçüde istifadesine imkân vermemekte
dir. Takdir edersiniz ki, memurlarımızın he
men tamamı ve orta halli vatandaşlarımız bu 
kabil otel ve motellerde kalabilmenin maddi 
imkânından mahrumdurlar. Memleketimizde 
hiçbir memuru ve hiçbir orta halli vatandaş 
fert başına günde 100 lira, 75 lira veya 50 
lira vererek bir plaj otelinde çok kısa bir müd
det için dahi olsa istirahat imkânına malik 
değildirler. Bu itibarla gerek bakanlıkça yapı
lacak tesislerde, gerekse özel teşebbüse tahsis 
edeceği kredilerle yapılacak olanların da müte

vazı tesislere yön vermesini istirham edeceğim. 
Zira, bu mütevazi tesisler hem büyük bir 

kütlenin denizden istifadesine, sağlık kazan
masına imkân verecek, hem de turizm geliri
nin çoğalmasına yardım edecektir. 

Her nedense resmî müesseselerimizde bir 
lüks merakı vardır. Emekli Sandığı ve Sos
yal Sigortalar Kurumu dahi daima lüks inşaa
ta ve lüks mefruşata haris bir temayül içeri
sindedirler. 

Sayın senatörler, eğer ayrıca şahsi geliriniz 
yok ise bu lüks otellerde ve lüks sayfiye yer
lerinde 10 - 15 gün olsun istirahati bu pahalı 
şartlar içinde göze alabilir misiniz? 

ikinci Beş Yıllık Plânın ve Turizm Bakan
lığının özel teşebbüse değer ve istikamet ver
mesinin çok isabetli bir davranış olduğunu da 
ifade etmek isterim. Devlet iktisadi Teşebbüs
lerinin ne derece masraflı olduğu, zarar etmek 
suretiyle vergi mükelleflerinin sırtına ne ağır
lıklar yüklediği bilinen bir gerçek olduğuna 
göre bu politikayı tasvibetmemeye imkân yok
tur. 

Turizm Bakanlığının turizme hizmet ede
cek yol yapımı ve sair tesisler bakımından di
ğer bakanlıklarla teşriki mesai halinde bulu
nuşunu da çok faydalı bulmaktayım. Bu cüm
leden olarak bir temennide bulunmak istiyo
rum : Arz edeceğim bu konuda esas vazife Ta
rım Bakanlığına aidolmakla beraber 6831 sa
yılı Orman Kanununun 25 nci maddesinde yur
dun güzelliğini sağlamak, halkın çeşitli spor 
ve dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, turistik 
hareketlere imkân vermek maksadiyle (Millî 
parklar tesisi) öngörülmüştür. 

Bu hükmün tatbikinde turistik sahanın tes-
biti ve Tarım Bakanlığını ikaz vazifesinin 
Turizm Bakanlığına aidolduğunu kabul ediyo
rum. 

Denizli'de tarihî ve turistik değerini bütün 
dünyanın kabul ettiği Pamukkale vardır, ta
rihî kalıntıları ve şifalı sulariyle ve uzaktan 
hakikaten bir Pamuk yığını halinde görülen 
manzarasiyle Pamukkale pek çok dış ve iç tu
risti Denizli'ye çekmektedir. Büyük Roma 
imparatorluğu zamanında Romalı Senatörlerin 
dinlenme ihtiyacını karşılıyan Pamukkale'ye 
dünyanın her tarafından bugün de turist gel
mektedir. Ancak Pamukkale'de bu zenginlik-
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lerin ve güzelliklerin yanında bir tek ağacı 
yoktur. Turistler bu sebeple ancak akşam saat
lerini tercih etmektedirler. 

Millî park haline getirildiği ve ağaçlandı-
rıldığı takdirde günün her saatinde turisti 
barındırmak ve orada günlerce alıkoymak im
kânı kazanılmış olacaktır. Bu itibarla Sayın Ba
kanımızdan rica ediyorum; Pamukkale'nin tu
rizm bakımından önemini belirterek millî park 
yapılması yolunda Tarım Bakanlığını uyaran
lar ve mümkün olan en kısa zamanda tahak
kuk safhasına çıkarılmasına yardımcı olsunlar. 

Bu istirhamımı böyle kaydettikten sonra 
bir başka konuya temas etmek istiyorum : 

TRT meselesi : TRT'nin tutumu ve davranış
ları umumi yönlerden birçok arkadaşlarımız 
tarafından bütçe münasebetiyle ve sair vesile
lerle dile getirilmiştir. Çok şey söylenmiştir. 
Bu sebeple ben bunlara değinmiyeceğim. Rad
yonun dili üzerinde de durmıyacağım. ihtisas 
sahibi kimseler, gazetelerde, dergilerde bu 
mevzuları münakaşa etmektedirler. Ben sade
ce şunu ifade edeceğim : Kendi vatanımın, Ana
dolu'mun şarkılar ve türküler halindeki sesi
ni kendi radyomuzdan lâyikıveçhile duyama-
manm ıstırabını yaşamaktayım. 

Bir milletin bütün mükelleflerinin vergiler 
halinde verdiği paralarla kurulan bu gibi mü
esseselerin milletin arzusu istikametinde çalış
masını istemek kadar tabiî bir hal tasavvur 
edilemez. Bunu istemek vatandaşın en tabiî 
hakkıdır. Vatandaş arzusunun bu istikamette 
bulunduğu muhakkak olduğuna göre millî ira
deye uymak zorunluğunu belirtmekte fayda 
mülâhaza etmekteyim. Vatandaş radyodan millî 
şarkılar, türküler duymak istiyor. Bâzı çevre
ler müziğin milliyeti yoktur, alafranga müziği 
istiyenler de vardır, diyebilirler. Olabilir. Ama 
nisbeten riayet gerekmez mi? Kaldı ki bu id
diayı tekzibeden bir vakıayı hemen ifade ede
bilirim. 

En büyük şehirlerimizde bile halkımız Türk 
müziği söylenen yerlere rağbet etmektedirler. 
Münhasıran yabancı müzikle çalışan bir tek 
gazinonun dahi yaşadığını söyliyebilir inisiniz, 
halkın temayülünü ortaya koyan en mükemmel 
anket bu değil midir? 

O halde radyodaki müzik neşriyatı nisbeti-
nin de buna muvazi olması lâzımgelmez mi? 

Hem yabancı müziği dinlemek istiyenler 
için radyonun düğmesine dokunuvermek kâfi
dir. istediklerini her istasyonda hemen bula
caklardır. 

Kendi radyosunda kendi müziğini bulamı-
yan vatandaşlarımız yabancı radyoların Türk
çe neşriyatından bu ihtiyaçlarını tatmine çalış
makta ve bu suretle yabancı ideolojilerin pro
pagandasına terk edilmektedir. Bu noktada 
mukadder bir sual hemen hatıra gelmektedir. 
Acaba TRT'nin maksadı da bu mudur? TRT 
Kanununun tadil edileceği hususunu Sayın 
Bakan mütaaddit vesilelerle ifade etmişlerdir. 
Beklemekteyiz. Sözlerimi şöyle özetlemek is
tiyorum : Türk Milletinin parasiyle kurulan, 
Türk Milletinin parasiyle yaşamakta olan 
TRT'nin dilini, yolunu ve sesini tasvibetmiyo-
ruz. 

Bir sual ile sözlerime son vereceğim : 
Bir zamanlar (Tıbbî turizm kanun tasarısı) 

hazırlanmakta olduğunu ve bu mevzuda uzun 
ilmî çalışmalar yapıldığını haber almıştık. Bir 
çok kaplıcalar ve tedavi yerleri halen dağınık 
bir şekilde belediyeler ve özel idareler elinde 
işletilmekte ve gayrisılhhi durumda bulunmak
tadırlar. Turizmi teşvik sebeplerinden en önem
lisi olacağına inandığımız bu tasarı, ne zaman 
Meclislere gelebilecektir. Tasarı henüz olgun
laşmamış ise çabuklaştırılmasını rica eder, büt
çenin Türk turizmine ve Aziz Türk Milletine 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Senato
yu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hazım Dağlı. 
HAZIM DAĞLI (Çanları) — Sayın Başkan, 

muhterem arkadaşlarım; bu kürsüden turizm 
dâvası üzerinde çok konuşuldu, çok da konuk
tum. Fakat bu konuşmalarımızın çoğu zabıt ce
ridelerinde kalıyor. Bakanlık erkânı bunun üze
rine hakla ile eğilmiyor. Bundan şikâyetçiyiz. 
Turizmin ehemmiyeti gerek Millet Meclisinde 
olsun, gerek Senatomuzda olsun, gerekse ef
kârı umumiyede olsun anlaşılmıştır. Bunun üze
rinde duracak değilim. Fakat Türkiye'de bu 
kadar ehemmiyetli olduğu ve Türkiye'nin kal
kınmasında büyük yardımı olacak olan turizm 
dâvasının gelişmesinde engel olan -sebeplerden 
birkaç tanesini arz edeceğim. Evvelâ bir Tu
rizm Bankamız vardır, zümrüdü anka kuşu. 
ismi var, cismi yok. Bu banka senelerdenberi 
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kurulmuştur. Gayesi bankanın turizmi teşvik, 
turizm kredisi vermek ve saire olmasına rağmen 
maalesef 1 - 2 tane otel açıp otelcilik yapmak 
tan başka ileri gidememiştir. Yine bu kürsü
den birkaç sene evvel söylemiştim. Bir kumar 
işletme meselesi için yapmış olduğu bir mukave
lenin feshine yanaşmadığı ve bunun Almanya'-
daki bir bu işi işletecek kadar sermayesi clmı-
yan fakat bu mukavelenin feshine mâni olan 
Bonettin olduğunu söylemiştim. Ondan sonra 
bu mukavele feshedildi. Fakat hâlâ da bu hu
susta daha da ileri gidilmedi. Binaenaleyh, ri
camız Hükümetten şu: Turizm Bankasında ka
bahat yok. Maliye Bakanlığı ile ini temas ede
cek, Devletin diğer bankaları iîe mi tem? s ede 
cek? Turizm Bankasının hüviyetini, şahsiyetini 
meydana getirsinler. Bu gelmedikten sonra ve
rilen bu paralar suiistimal oluyor. Birtakım ye
rine sarf edilmiyor. 

ikincisi taksi meselesi. Bir meınîekofte ev
velâ basit gibi görünüyor. Turizm, turizm, 
turizm diyorsunuz. Fakat sis taksilerinize hâ
kim olmazsanız turist gelmez. Ben istanbul'da 
tayyareden indim. Yanımda da ecnebi bir şahıs 
varmış. Hiltona gideceğim dedi, kaç lira is
tiyorsun diye sordu. 20 lira dedi. Demek ki, 
Şişhaneden Hiltona gitmek için 20 lira alabi-

mo-
m reisin de-
1 ^ - m o-7?-ITT!3 

iiyor. Ondan değil, bizlerden, mebuslardan 
alıyor. Artık utanıyoruz. Cebimizde paramız 
az olduğu zaman taksiye bmemiyeır.s, Bi 
deni cemiyet dediğimiz yerde, turk 
diğimiz yerde bir taksiye hâkim oı 
oraya turist gelmez arkadaşlar. Turist taicsıye 
bindiği vakit saati açacak, şu kadar para ya
zacak, onu verecek. Emniyetli ola erk. ingil
tere'de başıma geldi. Sefarethaneye gittim., şo
före parayı fazla vermişim. Bir saat kadar 
oturdum, aşağıdan bir haber geleli, Beyefen
di hâlâ gitmiyor mu? Benden parayı fazla alınca 
beni tekrar gidecek sanmış. Yok gitmiyorum 
deyince 10 şilingi iade etti bana. Böyle olur 
işte. Memleketimizde biz bugün taksiye biniyo
ruz hurdan filân yere gideceğiz, bâzısı 5 liraya, 
bâzısı 10 liraya, bâzısı üç liraya götürüyor. Bey
le şey olmaz. Bir cemiyette turizmi bir emniye
te sokmak lâzım. Buna Hükümetin gücü yet
miyor artık diyeceğim. Buna Hükümetin gücü 
yetmiyor. Eğer biz eksikse parayı verelim, De
sinler ki, saat surdan şuraya kadar altı lira-
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dır. Hayır olmuyor 10 liradır, 10 lirayı vere
lim. Ama hen bileyim M bindiğimde cebimde 
olan 10 lira ile gidebileyim. Bunu yapmak lâ
zım. Halkı eğitmek lâzım. Yani turizmin 
memlekete faydalarını halka anlatmak lâzım. 
Badyo elinizde. Her giüı binlerce reklâmları 
yapıyorsunuz, fakat turist hakkında, turizm 
dâvası baklanda reklâmlarınızı yapmıyorsunuz. 
Halka her gün iki dakikalık, fazla istemiyo
rum, turist Türkiye'nin kurtulmasına büyük ça
redir, turiste hürmet ediniz, turiste saygı gös
teriniz, turiste yol gösteriniz diye halin eğit
mek lâzım. Ben hocalığımdan biliyorum. Tel 
kinin büyük faydası var, bütün tesiri var. Rica 
ediyorum, bunu da yapsınlar. Yani her vakit 
turizme sağdan gidin, soldan gidin. Bunları 
öğretmen lâzım; eğitim başka çaresi yok, Ya
pamıyoruz, radyoda halkm kulağını doldura
caksınız. Ha turist gelince memleketimiz iyi 
olacakmış. Turiste şöyle muamele yapmak la
zımmış. Bunları öğretmek lâzım. Bunlar ba
sit şeyler. Biz büyük dâvaların peşindeyiz, 
Büyük lâflar ediyoruz. Fakat basit olan, tu
risti kaçıran şeyler üzerinde durmuyoruz. Ri-
ca ediyorum, bunu kaç defa söyledik, arka
daşlarım da çok söyledi; Turizm Bakanlığı, içiş
leri Bakanlığı ile, Millî Eğitim Bakanlığı ile, 
Bayındırlık Bakanlığı ile sıkı bir koordineye 
girmesi l?.zım; başka çaresi yok. Çocukları
mıza bunu öğretmek lâzım. Turizmin faydasını, 
ne gibi yollar P'csterilmssi lâzımreldipini öğren
mek lâmm, Sağlık Bakanlığının gıda meselesi 
üzerinde ısrarla durması lâzım. Bağlık Bakan
lığının değil, Hükümetin durması lâzım. Hem 
Türk Milletine karışık gıda yedir, ham de bu
nu radyolarda, gazetelerde ilân et. Dünya 
Türkiye'deki gıdaların karışık olduğunu bilsin, 
burada yemek yesin. Yemez. Onun için bunu 
otel yapmaktan evvel, bilmem birtakım şeyleri 
yapmadan evvel, mühim olan mesele bu. Gel
mez. Gelirse yemez; yemeyince para bırakmaz. 
Demek ki, bunun ürerinde Hükümet meselesi 
olarak durmak lâzım. Gıda meselesi turizm dâ
vasının ana esaslarındandır. Bunu yapmak lâ
zım. 

Turistin çok gelmesi de bugün için bizim için 
tehlikeli arkadaşlar. Turizm dâvasını hakkı ile 
tsi-kik edenler bilirler. Geliyor adam yer bula
mıyor. Gelip yer bulamadı mı bunun reklâmı 
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Avrupa'da veya geldiği memlekette kütü dar , 
Ne yapıyoruz biz? Birtakım oteller, hayaller 
peşindeyiz. Bendeniz Side'ye gittim iki s en o 
evvel. Görmemiştim, metetmişlerdi. Allahın 
Cenneti. Allah vermiş her şeyi. 10 ay orada 
denize girme imkânı var. O fidenin boylu bo
yunca kum, 10 bin kişi denize girebilir. Ya
nında bir orman Allah onu da vermiş. Kolay 
yollar var. Yani Turizm Bakanlığın d a.n rica 
ediyorum. Bunların kolay yolları var. Oraya 
iki tane motel yapılmış, dörder yabalı falan; 
gelmez adam. Yapacaksınız oraya beyler, 100 
tane yüznumara erkekler için, ICO tane yüzım-
mara kadınlar için; güzel duşlar yapacaksın" a, 
yemek yiyecek bir saha yapacaksınız; çamlarm 
altına da çadır kuracaksınız, Büyük sermayeye 
ihtiyaç yok. Almanya'ya) Avrupa'ya diyeceksi
niz ki, ben her ay 10 bin kişiyi besliyeceğim. 
Bunlar basit şeyler. Bunların üzerinde durun. 
Yo.. Biz Hiltonları kuracağız, şunları kuraca
ğız. Gelmez, gelemez. Bunlar için çok uzun bir j 
zaman lâzım. Binaenaleyh, Turizm Bakanlığı
mızdan ricamız; turizm dâvasına çok çalışıyor
lar, hakikaten biliyorum. Yalms gittikleri yol
lar, büyük iddialar, büyük idealler. Eıınlm 
istikbalde olacak. Meselâ bir misal vcroyim. 
İstanbul'da bir otel kiraladılar. ÎTe olacakın'] 
bu ötül? Otelcilik yaptı zarar ediyor. Buoa 
rağmen oteli tutuyor, Ne olacak? Efendim, ena 
bir kılıf lâzım, biz burada iyi garson yetişkkı-
ceğiz. Güzel, garson yetiştirmek içn fevkalâde 
ama garson yetiştirecek adamları koymamışı
nız içine, yok. Kabiliyetli adamlar yek. Gaye 
bu iken, gaye başka bir sahaya bürüniiy: 
'dedikodulara muciboluyor. Biracım ley h, ba 
hâdiseler ama evvelâ turizmde yani turisti r 
tirebilecek bu ufak tefek hâdiseler üzarimds I 
rism Bakanlığının hakla ile eğilmelini rica «a 
yorum. Taksi meselesi çok mühimdir diyoru 
gıda meselesi çok mühimdir diyorum, palı 

ve 

inşaata lüzum çadıra gunnız aıyoru: 
garson yetiştirmek için oraya iyi hocalar koyu 
nuz, para sarf etmişsiniz; bu ucalarımdan non 
ra Bakanlığın çalışmalarını Avrupa':"a ve saire 
de gördük. Şayanı takdirdir, kendilerini ba 
hususta tebrik ederim, 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAM — Sayın Berkol. 
HALÛK BERKOL (istanbul) — Saynı Ba< 

kan, değerli senatörler; başlangıçta bir Devlo 

- . - • 1 

«Tl! 
if.lal 

uır: 
....... 

halin âe genel bütçenin malî sistemi için-
.kidevikoı radyo İkametleri radyo tekni-
:;aa samanda ulaştığı gelişmeye paralel 
çoğalıp i a girift bir hal alınca, radyo 
arimo bu taşkilât ve malî sistemle karsı-
. in/obaıa: bale gelmişti. Badyolarm tek-
pr ayrana y kabadan ıslahı yayın şebeke-
tıoıaıakaımcıı ve işkatme gereklerinin 
ima.-!. acil 'dr konu olarak ele alınmış 
y.bi nabopkaîe Anayasanın 26 ve 12.1 nci 

keki: :1e 059 sayılı Kanunla 
kkiil ettirilmiş ama 359 sayılı 
kir 23 nci maddesi var. Diyor 
mm yıllık yatırım finansman 
mdarı ile yıllık bütçesi yöne-

nadaraa iroımaror ve Turizm ve Tanıt-
.kaıomıı anayı ile koslnkşir.» Yine aynı 
an ~.y: 97 nal maddesi var, orada da ez-
şiiyla daadyom «TET Kurumunun kendi 

aryan kimi de kar sn anmayan işletme açığı 
I aonmaaı mı maksatla Turizm ve Tanrt-
daankk. bâkaeakıe konulacak ödenekten 
a cdenba.v "tk a .teni?; karnen şunu söylemek 
ı ki, radyo bkmı etleri TUT Kurumunun 
id ıdtiği ve faaliyete başladığı 1984 yılın-
aoi. Htkama program yönünden bir geliş-
oaieboeoba va myon hizmetleri ile kanun 
oddaadakk bb ' i ıdkn hizmet gayelerinin 
anadan "--ı ae-kdH Tm malî sistemle dahi, 
: -aş; =•-;" >abkmyordu, •olah edilemediği 
ı d" a •:'" •---> aua-'-ktia, bıngiin memle-
a"k a a beb mmiş aklayamaz radyo - tele-
. mmaa-kıkaa gövek teknik, gerek prog-
almmaımn yrkmkkğmin sobecini hizme-
'aaa aoktoı \ ermeye ve modern radyo ve 
10 ao. -: da ime ıkîği ile boğdaşamryan bir 
;•'} mak katanını lobide bulunan TRT nin 

an eaan imamet kimini, gayelerini bi
ri fikir o iye, c-ğiiim diye, köylü saati di
miye r-^rŞ'- ••.••-• Şahlan 7 - 7,33 arasında 
.doka"ıra knkaııı Radyosu bilhassa şu 
kok lâk konuşulanları, birtakım tahtında 
kota biknmiyen fikirlerin yayımı ile uğ-
::. dkmki oıan vazifesi sadece bu imiş gi-
eııienm bunun münakaşasına, polemiğine 
1: dahilim, o om bahsetmek istiyorum. Me-
a/ Idev.dâ Yönetim. Kurulundan. Vazife 
ioı Ibo.ruIo.nda, Yönetim Kurulunun aldı-
:arlar ma. ^ovmüıbe ve onun kontrolü al-
Con::l Idddür tarafından TET yönetiliyor. 
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Demek ki, Yönetim Kurulunun mühim bir mesu
liyeti var. Şimdi şöylece bir teşrih edelim Yö
netim Kurulunu, 9 kişiden ibaret. Hükümet 
temsilcileri var. Çeşitli çevrelerden gelen tem
silciler ve şahıslar var. Bunların içinde üç sa
yın profesör var. Diğerleri önce radyo hizmet
lerinde çeşitli görevler almış bulunan zevat. 
Yönetim Kurulunu teşkil eden bu şahıslardan 
birçokları; meselâ üniversitelerdeki, meselâ 
başka vazifeler deki asli görevlerine ve ek gö
revlerine devam ediyorlar bir yandan ve ıısıü 
gereğince de ayrıca 15 günde bir TET Kuru
munun işlerini görüşmek üzere toplanıyorlar 
Bu şahıslardan birçokları kendi görevlerinde 
ve ek görevlerinde elbetteki ücretlerini almak
ta. Şimdi bakıyorsunuz TET idare kurulu top
lanıyor, gündeminde 15 - 16 madde var. birisini 
ikisini görüşebiliyor; ondan sonra 15 gün sonra 
toplanıyor. İşin süratle yürüyebilmesi için bu 
meseleleri çözecek yeni toplantıları yapmıyor. 
Burada büyük bir hüsnüniyetle de düşünsek ak
lımıza şu geliyor, Sk görevden ücret alıyorlar, 
asıl vazifelerinden ücret alıyorlar, bu toplan
tılarda kanunen her hangi bir ücret almak im
kânları yok. Acaba diyor insan gayriihtiyari, 
bu sebeple mi bu TRT Yönetim Kurulu toplan
tılarını sadece 15 günde bir toplantılara inhisar 
ettiriyor. Bundan başka yine Yönetim Eııralu-
nu teşrih ettiğimiz zaman bâzı müşahadeler olu
yor. Meselâ buradan, bu yönetim kumlundan 
iki şahıs, bir tanesi Umum Müdürlük vazifesini 
deruhte etmekte, bu iki sat arasında halen eğer 
bitmişse bilemiyorum, orasını tahkik edeme
dim, Ankara 6 ncı Asliye Ceza Mahkemesinde 
derdest bulunan karşılıklı hakaret dâvası mev
cut. Bu iki zat aynı yönetim kurulunda ça
lışmakta. Yine tetkik ettiğiniz «aman görü
yorsunuz ki, fikir seviyesi bakımından da dün
ya görüşleri bakımından da birbirini tutmıy^n 
gayrimütecanis bir topluluk arz ediyor. Yö
netim Kurulu. Bu şartlar altında kurum içi 
ve yanına intikal etmiş bir yığın aksaklıkların 
giderilmesi için bu yönetim kurulu nasîl çalışa
bilir. Görev, makam ve yetkisinden gelen gü
cü kendi kişisel gücü sanarak büyüklük ve oto
rite gösterisine katılanlar da var aralarında, 
böyle bir kamu kuruluşunda görevli bulunduk
larını ve özerkliğin faziletini unutarak mrraka-
hesiz tek yönlü ve keyfi idarelerini devam ettir
mek isterlerse elbetteki esas vazifeyi program

ların tanzimini sistemli, disiplinli, huzurlu, 
yeterli bir çalışmayı elbette bu arz etti
ği bünye ile sağlıyamıyacaktır. Bir taraftan da 
bakıyorsunuz ne malî ne de idari yoldan hiçbir 
surette bu müessese murakabe kabul etmiyor. 
Şimdi bunları söylediğimiz zaman acaba kendi 
kendime uzun uzun düşündüm, konuşmaya baş
lamadan evvelde, partizanlık mı yapmış olu
yorum. Buradaki hâdiselerin buradaki manza
ranın teşrihini mümkün mertebe bitaraf bir 
gözle yaptığım zaman var mı objektifliğin dışın
da şu arz ettiğim hususlarda, her hangi bir 
husus? Malî murakabeyi kabul etmiyor TET 
Kurumu ve ondan sonra bakıyorsunuz, vaktim 
as, daha teferruatına girerniyeceğim, 1988 yılı
na tam bir malî perişanlık içinde giriyor. Rad
yo tiyatı osunun hali malûm. Elinde bir kay
nak var, Devlet Tiyatroları. Ama olmuyor. 
Bir türlü şu tiyatrosunu tam mânası ile seçtire-
ıniyor, seçemiyor. Bütün bunlara rağmen asga
risini sağlıyabiiiyor, radyo tiyatrosu bakımın
dan da, Şimdi söylersem eğer, dersem ki, ti
yatro kolunda yapılan eser seçimlerinde ve rol 
dağıtımlarında isabetsizlikler oluyor, hepimiz 
müşahade ediyoruz. Keyfî ve taraflı davranış
lar oluyor. Bir özel tiyatroda bile zor raslanan 
bizimde ve tek seçici tek yetkili zihniyeti ile ha
reket ediliyor dersem partizan bir görüş mü 
olur bu? Radyo tiyatrosu konusunun ıslahı 
kabil midir bu şartlar altında bilmiyorum ama 
her halde ıslahı da şarttır. 

Müzik yayınları üzerinde fasla durmıyaca-
ğım ama çünkü birçok arkadaşlarımız birçok 
seferdir... 

BiîŞEAH — Sayın Berkol 
mistir, lütfen bağlayınız. 

müddetiniz bit-

HâLÛK BEEKOL (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim, Radyolarda çalışan müaik sanat
çılarının işçi niteliğine haiz oldukları kabul edil
miştir. Buna müsteniden işveren TET Kuru
mu ile sendikalar arasında Ankara, istanbul ve 
izmir radyolarında çalışan sanatçılar adına top
lu iş sözleşmeleri yapılmıştır. Tabiatiyle bu 
sanatçılar iş Kanunu hükümlerine tabidirler. 
Şimdi bakıyorsunuz, burada, sendikacıların 
ısrarlı çalışmaları ve taleplerine rağmen müzik 
sanatedarı İş Kanununun kendilerine sağladığı 
işçi haklarından hâlâ faydalanamıyorlar. 
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Bir noktayı da birkaç cümle ile söyleyivere-
yim; milini bir konu. 

5777 sayılı bir Kanun var. Bu kanunla Bern 
anlaşmaları Hükümetimizce kabul ediliyor. Bu 
kanunla TRT Kurumu Avrupa Yayın Birliği
ne üye oluyor. Bern anlaşmalarında kabul edi
len ve bütün dünya radyolarında tatbik edilen 
kaidelere aynen uymayı TRâT Kurumu da böyle
ce kabul etmiş bulunuyor. Kurum bu taahhüt
lerine riayet ediyor mu bilmiyorum, fakat sa
natçıların en önemli haklarından biri olan telif 
ve icra haklarını maalesef kurumun bugüne ka
dar kabul etmemiş okluğunu, bu haklara ria
yet edilmediği, yapılan programlarda, ki sanat
çılar yapıyorlar, canlı yayın niteliğinde oluyor 
bu programlar fakat radyolar teknik cihazları 
ile bu programlan plâklara ve bantlara alıyor
lar, sonradan da bu bantları sanatçılara hiçbir 
ücret ödemeden defalarca çeşitli radyo istasyon
larından yayınlamakta devam ediyorlar. Bu 
kurumun hakkı var mı yok mu bilemiyorum. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; Turizm 
kredileri mevzuunda Turizm Bankası konusunda 
konulmak isterdim. Çünîdi Kamu iktisadi Te
şebbüsleri Karma Komisyonunun murakabe top
lantısını takibettim. üşüntü ile sadece su ka
darını ifade edeyim, imkân olursa bu. hırı: "-ta 
sonradan sual sormak isterim. Turizm Bankası 
Umum Müdürü ve Bakanlık Temsilcisi Ka-ea 
iktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonundaki 
müzakerelerde hiçbir suale tatminkâr cevap ve
rememiştir. İhtisas bankası olması lâzımdır. 
150 OQ0 000 lira dağıtacaktır bu sene. Eke ir 
hasırlığı yoktur, oradaki konuşmalardan anla
mışladır. Bir eğitim müdürü vardır. Düsen 
oteli eğitim işi. Eğitim Müdürünün niteliği so
rulmuştur, umum müdürden, umum müdür 
sadece ve sadece bu hususta muğlak birtakım 
cevaplar, ihtisası olmadığı gibi beyanlar, eği
timcidir, gibi beyanlar, 18 sene öğretmenlik 
yapmıştir gibi beyanlar da bulunmuştur, bu İmi 
bendenizi üzmüştür. Saygılarımla, hürmetle
rimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri gel
miştir. Ancak bir sayın üye görüşme istemiş 
bulunmaktadır. Şimdi Sayın Bakana evvelâ 
söz verdikten sonra sırada bulunan Sayın Te-
vetoğlu'na en son sözü vereceğim. Sayın Ba
kan buyurun efendim. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜÎİŞÂD (İzmir Milletvekili) — Muhterem Baş
kan, muhterem senatörler; sözlerime başlarken 
sizleri hürmetle selâmlarım ve her şeyden ev
vel esas hakkındaki mâruzâtıma geçmeden evvel 
burada serde d ilen çok acı bir tenkidi sözlerime 
başlangıç ittihaz etmek isterim. Sayın Hazım 
Dağlı dediler ki, burada yaptığımız tenkidler, 
burada ileri sürdüğümüz temenniler zabıtlarda 
kalıyor, bakanlık erkânı ilgilenmiyor. Bunu 
kabul edemiyeceğimi ifade etmek isterim. Bura
da s er d edilen her mütalâa, burada ileri sürü
len, yapılan her tsnkid acı olsun, tatlı olsun 
bunların hep:i teker teker tesbit edilmekte, 
^değerlendirilmekle ve bunlardan bir intiba, iler
deki çalışmalarımız için bir ilham almılmaya 
çalışılmaktadır. Buna titizlikle gayret ettiğimi
zi sözlerimin başında ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler, sırayı takibederek ten-
kidleri cevap] andırmak isterim. Bu itibarla Sa
yın 0. H. P. Sözcüsü Muhterem Mebrure Aksoley 
hanımefendinin burada yaptığı konıesmavı ve 
bu konuşmada tema;; ettiği meseleleri teker te
ker teşrih etmeye ve cevaplandırmaya çalışa
cağım. Ancak hemen ifade edeyim ki, bir ana 
muhalefet particinin grup görüsü olarak bura
da ileri sürülen tenkitler ve meselelerin izah 

]ik tutmaktan uzak gerek seviye ba-
jünkü maalesef burada turizm dâva

sından ziyade Tarlam Bakanının aahsi durumu 
eîe alınmış - bdluıımaktadır. Ve bu tenkitlerin 
basmaaki bir görüsü hemen reddetmek isterim. 

tarzı ;..ı 
knr i ' i ' î - ' h 

Turizm Bakam an i* 
!üüi en geri memle

ketlerinden biri olduğumuz söyleniyor. Bunu 
kabul edemiyeeeğim. Gerçi turizm bakımın
dan yeterli bir techizatlanmanm ve hele turizm 
trafiğinden, beynelmilel turizmin nimetlerinden 
yeteri kadar hibemizi alamamış bir memleke
tiz, bii da doğrudur. Yeteri kadar teçhizatlan-
mamış bir mer-ılökefciz bu da doğrudur. Fakat 
en geri kaban 5 memleket olduğumuz gö
rüşü doğru değildir. Sayın Sözcü pek hak
lı olarak turizmin yatırımların dışında 
bir eğitim meselesi olduğunu halkın 
eğitiminden pervane! eğitimine kadar çeşitli 
eğitim kollarında büyük bir hazırlığın gerek
liliği üzerinde durdular. Buna iştirak etme
mek mümkün değildir. Ancak iştirak edemiye-
ceğimis husuj, burada eğitimin lüzumu için bir 
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kıyaslama yaparken ileri sürdükleri misaldir. 
İmam Hatip Okluları 53 e çıkmıştır, Acaba o 
süratten 10 defa daha fazla turizm okulu acı
lamaz mıydı, diye buyurdular. Ibı kıyaslamada 
her şeyden evvel birbirine mantığın esas kaide
si olan birbirine benzer şeylerin kıyas edilmesi 
lüzumuna işaret etmek üterim. Ealdı ki, tu
rizm sahasında da gerek ekul gerek kısa ve 
usun süreli kurslar halinde Hükümetliyisin yap
makta olduğu ve 1938 senesi için programlaş-
tırdığı eğitim faaliyetleri geniş çapta ele alın
mış bulunmak tadır. 

Sayın Senatör bu gayet umumi başlangıç 
konuşmasından sonra hemen benim şahsi tutu
muma ve şahsımla iki l i meselelere değinmek
tedir. Ve bu mevzua söyle girmektedir Ben söz-
de ne zaman yaptığımı pek hatırlamıyorum, 
devalüasyondan bahsetmişim ve bu beyanım
la Hükümetimi ve şüphesiz bu mevzularla alâ
kalı bakanlığın bî;şmda bulunan S?ym Maliye 
Bakanı arkadaşımı müsgül duruma sokmuşum. 
Böyle bir beyanımı hiç bir zaman yaptığım, 
böyle bir beyan yaptığımı hatırlamıyorum. Be
nim beyanım bu olmamıştır. Benim beyanım 
kendilerinin bu ithamın üstünde ileri sürdükle
ri ve bunun önlenmek için yeni turist gelirle
rinin karaborsaya akmasını enlemek için üçün
cü İnönü Hükümeti tarafından düşünülen ted
birleri, düşünülen tedbirlerle alâkıh bir görü
şün ifadesi idi. Asla bir devalüasyon manasına 
gelen bir beyan değildir. Şu anda hatırladığı
ma göre Milliyet ö-azsiesinde intihar etmiştir. 
Benim beyanım turiste, bir eok turizme açıl
mış memleketlerde tatbik edildiği ü^ere turiste 
bir travel şek namı altında veya vergi iadesi 
namı allında bâzı kolaylıklar sağlamak ve tu
ristin o memlekete getirdiği devisin resmi ka
nallara intikalini kolaylaştırıcı teşvik edici 
bir tedbir manasmdadır. Devalüasyon kelimesi 
benim ağzımdan çıkmamıştır. Böyle bir tedbi
ri benim değil Maliye Bakanlığının hatta onu 
aşan Hükümetin ifadesi ve açıklaması gereken 
bir tedbir olduğunu idrak edecek durumdayım. 

ikinci Beş Yıibk Plânı tenkit buyurdular. 
Türkiye'nin gerçeklerine uygun değildir dedi
ler. Ve bunım mesnedi olarak da bizim turizm 
yatırımlarını büyük ölçüde özel sektöre bırak
tığımızı, özel sektör tarafından gersekleştiril-

<_ ı 
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naskeei belgeli. Tk..yk. t-rk'-m iLo-ev-^-mı k?^-
^lr /aesk standartta yetak kaDaeitr^i la- 500 
iken sadece iki vıl sarfında bizim cok ?z V\f. 
ederek, cok az nutuk söyliyerek geceli g"nd ;k!'i 
rabs'"'ıala'rı^"i''s neticesinde yılların 14 500 k?T>a-
site?inin üstüne sıkarak 17 000 yatak kapasite
sini kazandığımızı ifade etmek isterim, 

Sayın sözcü kendi partilerinden bası millet 
vekillerinin bir prnsoru önergesine mevzu ya'e 
tıkları bir meseleyi benim partizanca beyan 
larda bulunduğum, partizanca tasarruflarda bu
lunduğum iddiasını burada yenilediler. Meclisi 
saatlerce işgal eden bir konuyu burada enine 
boyuna hele muhterem Senatonun böylesine 
yoğun ve programının gecikmiş olduğu bir saf
hada uzun boylu söyliye-cek değilim ama, Sa
yın Başbakanımızın bir beyanını burada dercet-
miş bulunuyorlar onu cevaplandırmak isterim. 

1965 yılı Türkiye'sinde Türkiye'yi hiç kim
senin bir gelir kapısı telâkki etmesine imkân 

51 k 

yoktur. Bu sözünü Başbakanımızın naklediyor
lar. Evet muhterem arkadaşlar, ben Sayın Baş
bakanımın bu direktifine uyarak 1065 Tür
kiye'sinde memleketi gelir kaynağı, tâbir gü
zel değil ama bir sömürme mevzuu yapmak is-
tiyen lisan bilmediği balde, ehliyetli olmadığı 
kaide benden evvel dışarıya tâyin edilmiş olan 
birtakım, insanların, memleketi gelir kapısı yap
malarını önlemek için yani Hükümet Başkanı
nın bu direktifine uymak için bâzı tasarruflar 
yaptım. Dısarda bulunan kırkı mütecaviz per-
sonekler. içeri çektiğim sadece 15 tir. Bu iki 
rakam, gösteriyor ki, benden evvel, bizden ev
velki idareler zamanında dışarıya gönderilmiş 
olan ehil, partizan olmıyan şu veya bu iltimas
la yani Devlet kesesinden lisan öğrensin diye 
d^a r r a gönderilmemiş olanlar yerlerinde tu
tulmuş ama bu gibiler geri çekilmiştir. Bu ha
reketten bir partizan mâna çıkarmak insaf
sızlık ol'ir. Buna mukabil geri çektiklerime kar-

1 tâyin ettiklerim teker teker tetkik 
Bunla"; gerek formasyon bakımından 

gj/ek lisan bilgileri bakımından ehil kimseler
dir ve ben Adalet Partisinin ocak, bucak baş
kanını tâyin etmiş değilim. Bakanlıkta buldu
ğum yıllarca başkanlığın 1 3 - 2 0 senelik me
ni arlarını dışarıya tâyin etmiş bulunmaktayım. 
Bira 3 sonra bu mevzua başka bir muhterem se
natörün tenkidi dolayısiyle döneceğim. 

Yine muhterem hanımefendi, iyi tetkik et
memiş çalınmalarımızı, mevzuatımızı ve usulle
rimizi iyi tetkik etmemiş olacaklar, turistik bel
ge verme işine Bakanın şahsi takdirini kullan
dığını söylüyorlar. Bu mümkün değildir. Çün
kü turistik belge almak için takibedilen prose
dür tamamen teknik şahısların elinde ve Mer
kez Turizm Komitesinin kararlarına bağlı bu
lunmaktadır. 

C. II. 3?. muhterem sözcüsü, bir konuşma ha
sırlamış bunu basma dağıtmış ama her nedense 
burada bunu okurken bâzı paragrafları atla
mış. Ben bunlara burada temas edilmediği için, 
temas edi.lmi.yen hususlara mümkün olduğu ka
dar cevap vermiyeceğim. Bu o silinmiş olan, 
tryedrimiş paragraflarda ileri sürülen iddiala
rı;-, asılsız olduğuna kendilerinin de ikna edil
miş olduğu manasını çıkarıyorum. Yalnız bura
da bir ifadeleri var. Onu cevaplandırmak iste
rim. Benim durumumu, Bakan olarak benim 
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durumumun kendi grupum içinde dahi tartışıl
dığım ifade etmektedirler. Muhterem arkadaş
lar, şunu kesinlikle kabul edelim ve ifade ede
lim, Turizm ve Tanıtma Bakanının durumu 
hattâ Hükümetin durumu Badece ve sadece bir 
tek organda tartışılır, burada tartışılmaz, bu 
da Adalet Partisinin müşterek grupudur. Bu 
itibarla komşu evi gözetlemenin pek zarif bir 
hareket olmadığını ifade etmek fasla bir hanım
efendiye bu tarz hareketin hiç yakışmadığını 
söylemek isterim. Kendi grupları içinde nice 
meseleler var. Biz bunları dilimize dolayıp ko
nuşmuyoruz. Herkes kendi içindeki işini ken
di iç bünyesinde halletsin. 

Böylesine seçkin bir heyetin huzurunda yi
ne grup adına anamuhalefet partisi grupu adı
na yapılacak bir konuşmada yer almamasını te
menni ettiğim rakamların tahrifi gibi bir du
rumla karşılaşmış bulunmaktayız. Üç yıl için
de turizm gelirlerimizin azaldığım ifade etti
ler. Böyle bir durum yoktur muhterem arka
daşlarım. Bu sene turizm gelirleri ilk defadır 
ki, biraz evvel bir başka münasebetle temas et
tiğimiz gibi, bâzı malî tedbirlerin noksanlığı 
yüzünden turist dövizinin, turist gelirlerinin 
gayriresnıî kanallara karaborsaya diyelim in
tikali neticesi hakiki rakamları elde edememiş 
olmakla beraber Türkiye'de, İd, bu sene birta
kım beklenmedik hâdiseler Yunan ihtilâli Or
ta - Doğu, hâdiseleri ve turizm mevsiminin tam 
ortasında Türkiyeide vukııbulan zelzeleler gi
bi, birtakım şanssız ve elimizde olmıyan hâdi
selere rağmen Türkiye'ye turizm gelirlerinde 
bu sene 19 milyon dolara vasıl olmuş. Şüphesiz 
bu resmî kanallara, Merkez Bankasına intikal 
eden dilimdir, kısımdır. 

Yine bir parti görüşü seviyesinde addetme
diğim için özür diliyerek söylüyorum. Cevap
landırmaya lüzum görmediğim TRT hakkında
ki bâzı görüşleri geçiyorum. Bizim iktidar ola
ra,!?: TRT yi bir Anayasa kuruluşu olan muh
tariyeti üzerinde titizlikle durulması gereken 
bir yayın organını bir Stibank, kendi misalle
ridir, bir Sümerbank gibi ilgili bakanlığın me
selâ Turizm ve Tanıtma Bakanlığının emrine 
vermek gibi en ufak bir düşüncemiz ve tasav
vurumuz yoktur. Biraz sonra TET kanunun
da düşündüğümüz değişiklikleri ifade ederken 
öyle zannedİ3?-orum ki, muhterem hanımefendi
nin de endişeleri zail olmuş olacaktır, 

j Burada Anadolu Ajansına da temas ettiler. 
önce Anadolu Ajansının tarafsızlığını yerdiler. 
Yani tarafsızlığını yitirdiğini, tarafsız olmak
tan çıktığını söylediler ve O. H. P. Grupu adı-

| na konuştular. Halbuki C. H. P. Genel Başkanı 
Sayın ismet inönü'nün 3 Nisan 1967 günü yap
tığı şu bsyanatı burada muhterem hanımefen
dinin içine düştüğü tesadı belirtmek için oku
mak istiyorum. C. H. P. Genel Başkanı diyor
lar ki, «Anadolu Ajansı taraf sizliğini tam mâ-
nasiyle muhafaza edebilmesini bilmiştir. İyi ça
lışmaktadır.» Aynı münasebetle, ki, bu ajansın 

1 bir yıldönümü vesilesiyle alınmış bir beyanat-
j tır. Yine aynı partinin genel sekreteri de inti-
j balarım kısaca şöyle ifade etmektedir. «Ajans 

tarafsızdır» Yine Anadolu Ajansı mevzuunda 
I muhterem sözcünün bir görüşünü cevaplan

dırmak isterim, diyorlar ki, Anadolu Ajansı 
Atatürk'ün kurduğu bir teşekküldür, bu ajan
sın modern araç ve gereçlerle teçhizi gerekir, 
diyorlar. 

I Muhterem arkadaşlar, Anadolu Ajansı 47 -
43 senelik bir müessesedir. Gerçekten büyük 
Atatük'ün ileri görüşlülüğünü ortaya koyduğu 
sayısız müesseselerden biridir. Ama bu 43 sene
nin dörtte üçünden fazlası sayın grup sözcüsü
nün temsil ettiği partinin iktidarı zamanında 
bu devir geçmiştir. Anadolu Ajansının teknik 
araç ve gereçlerine bir somun, bir vida parçası 

[ ilâve ettiklerini iddia edebilirler mi? Bu iddia-
| yi ne zaman yapıyorlar, muhterem senatörler 

bütün bu noksanlıkları bizim giderdiğimiz bir 
sırada. Mevzuu açtıkları için gayet kısa izahat 

I vermek isterim. Bu 48 senelik müessese Vakıf-
| 1ar İdaresine ait namüsait, elverişli şartlar için

de, küçücük bir binasından bu yıl çıkmakta ve 
kendisine ait 8 - 10 katlı modern bir binaya 
taşınma hazırlıkları içinde bulunmaktadır. Ümi-
dederim ki, 2 - 3 ay sonra bu binanın açılış tö
renine sizi davet etmek imkânını bulacağız. Bir 
başka hususu zikredeyim. Büyük Atatürk bu 
ajansı kurarken kuruluş devrinin şartlan için-
d3 Anadolu'nun içinde bulunduğu amansız mü
cadelede Türkün görüşünü dünyaya duyurmak 
için kurmuştur ve Anadolu Aanjsını sadece iç
te servisi olan bir ajans değil, Anadolu'nun se-
;iri. Anadolu'nun haklı dâvasını dışarıya duyu
ran bir ajans bir müessese, bir yayın olarak dü-

} sunmuştur. Burada göğsümüzü gere gere ifti-
I harla ifade ediyoruz ki, iktidar olarak, Adalet 
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Partisi olarak Atatürk'ün bu asîl temennisini I 
gerçekleştirmek şerefini Allah bize nasip etmiş
tir. Bundan 6 ay evvel Gölbaşında açtığımız 
tesisler, verici telsiz cihazı bugün Türkün sesi
ni bütün Batı âleminin ajanslarına duyurmak 
imkânını vermiştir. Batı Alman radyolarının 
Türk işçilerine yaptığı yayınlarda kullandıkları 
bültenler haber bültenleri, bugün Anadolu 
Ajansının bu telsiz cihazı vasıtasiyle yaptığı 
neşriyattır. Diğer taraftan Fransızca yayınlara 
başlamıştır ve bu yayınlardan dünyanın birçok 
ajansı istifade ederek Türkiye'de olup bitenleri 
anında haber almak ve dolayısiyle gazetelere 
ulaştırmak imkânını bulabilmişlerdir. Anadolu 
Ajansının araç ve gereçleri teçhizini tavsiye 
eden fakat 30 - 35 sene hiçbir şey yapmamış 
olan iktidarın sözcüsüne ve bu vesile ile muh
terem heyetinize daha başka sevindirici haber
lerim de vardır. 

Bugüne kadar Anadolu matbuatı merkezle, 
yani Ankara Anadolu Ajansının Ankara'daki 
merkezi ile PTT kanalları ile bağlı bulunmakta 
idi. Bellibaşlı şehirlerimizde PTT kanalları va
sıtasiyle irtibatlandırılmış olan Teleksler, Ana
dolu basınımızın haberlerini ulaştırmada bir 
vasıta halinde idi. Batı Alman Hükümetinde ı 
temin ettiğimiz alıcı teleks cihazlariyle telsiz 
cihazlariyle önümüzdeki birkaç aydan sonra 
Bursa, İstanbul, izmir, Adana ve Erzurum bel
libaşlı matbuatımızın temerküz ettiği yerlere 
Gölbaşı tesislerinden bu alıcı telsiz teyp vası
tasiyle yayın yapmaya başlıyacağız. Binaena
leyh, bilhassa ben hem bir gazeteci hem Anado
lu'da bir gazete çıkarmış insan olarak bunun ıs
tırabını gayet iyi bilen bir insanım. Kışın yağ
mur yağdı, rüzgâr esti, PTT kanalları koptu 
ve Anadolu matbuatı habersiz kaldı gibi bir 
durum Türk haberleşmesinde artık tekerrür et-
miyecektir. Türkiye'de haberleşmeyi bu seviye
ye getirmiş bulunmaktayız. 

Bir başka hususu da hemen müjdeliyeyim. 
Türkiye'yi Türk matbuatını, Türk gazetelerini, 
Türk haberleşmesini fotoğrafla teçhiz etmiş bu
lunmaktayız. Aletleri sipariş edilmiştir, dövizi, -
akreditifleri temin edilmiştir, 1,5 ay sonra yur- I 
da gelecek olan radyo foto cihazlariyle tele fo- | 
to cihazlariyle bir taraftan Türkiye'deki aktü-
aliteyi bütün dünya matbuatına anında fotoğ- ] 
raf olarak aktarmak mümkün olacak, diğer ta- I 
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raftan yurt içindeki gazetelerimiz, bu fotoğraf
lardan faydalanmak imkânını bulacaklardır. 

Görüyorsunuz ya muhterem hanımefendi, 
bir ajans, bir yayın organı bir Atatürk'ün mü
essesesi Atatürk'ün görüşlerine, ilhamlarına 
inanan insanlar tarafından böyle araçlarla, ge
reçlerle, teçhiz edilir. 

Güven Partisinin muhterem sözcüsünün ten-
kidlerine geçiyorum. Ve herşeyden evvel ken
disine teşekkürlerimi, minnettarlığımı ifade et
mek isterim. Gerçekten seviyeli, tetkike müste-
nit yeni görüşleri ihtiva eden bir konuşma yap
mışlardır. Mesuliyetini müdrik bir, grup söz
cüsü olarak İkinci Beş Yıllık Plânı okumuş
tur, 1938 icra programını okumuştur ve bakan
lığın çalışmalarına- benim daha dün yaptığım 
bir açıklamayı içine alacak kadar yakinen cid
diyetle takibetmiştir. Bu itibarla bu konuşma
yı, değerlendirmek için başından sonuna değer
lendirmek için bu görüşlerden istifade etmek 
için bunu ciddiyetle ele alacağımızı ifade et
mek isterim. 

Sayın Sözcü, gayet haklı olarak turizmin 
ekonomik faydalarının yanısıra bilhassa sosyal 
ve beşeri tarafları üzerinde durdular. Bu vasıf
larını belirttiler. Bu bizim de benimsediğimiz ve 
turizmden beynelmilel, bilhassa beynelmilel tu
rizmden beklediğimiz büyük gayeleri ihtiva et
mektedir. 

Sayın Muammer Obuz koordinasyonun lüzu
muna işaret ettiler. Turizm dâvasının münhası
ran Turizm Bankası tarafından yürütülemiye-
ceğini söylediler. Ve koordinasyondaki bâzı ak
saklıkları belirttiler. Kendileriyle mutabıkım. 
Ancak tatbikatı ifade edeyim, bugüne kadar 
bizden evvelki hükümetler ve bizim de 1,5 yıl 
uyguladığımız usul, turizmi geliştirmek, turizmi 
engelleyici dar boğazları açmak, bâzı engelleri 
ortadan kaldırmak için düşünülen tedbirler ola
rak bir araya getirilir. Bunlar Başbakanlık 
önergesi halinde bütün ilgili vekâletlere dağıtı
lır. Turizm Bakanlığı da elindeki imkânlarla 
mümkün olduğu kadar mevzuatın elverişliliği 
nisbetinde bunların uygulanmasını takibederdi. 
Sayın Cenap Ege arkadaşımın gayet güzel, ra
kamlarla ifade ettiği gibi maalesef bu uygulama 
iyi yürümemiştir. Tedbirlerdeki uygulama oranı 
çok düşüktür. Bakanlığımız bunu tesbit etmiş 
bulunduğu içindir ki, yeni usuller aramış ve son 
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olarak Devlet Plânlama Teşkilâtında ay d?, bir I 
Turizm Tanıtma Bakanının Ba^ke nhğmda V3 
Devlet Plânlama Teşkilâtmın yardımcılığı ile 
ilgili kuruluşların müsteearlarınm Masat katıla
cağı toplantılar yapılarak bu tedbirlerin uygu- \ 
lanması üzerinde durulacaktır, IJmidederim ki, 
bu yeni usul, işlerimizi biraz süratlendirecek V3 ı 
kolaylaştıracak tır. 

Yine Güven Partisinin mrkterem sozoiklı 
teşkilât kanunumuzu eleştirdiler, ele aldılar, 
bunun, biran evvel basmlanmas- gerektiğini etly- j 
lediler. Hemen ifada edeyim. Hükümet progra- i 
mımızda ifadesini bulan ve İkinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülen fikirleri ihtira eder. o istika
mette bir teşkilât kanunu:?.!1 n hazırlanmalına | 
başlanılmıştır. Ümidederiz ki, bı?. çalışmalar ke- I 
sa zamanda bitirilecek ve Metislerimize takdiri j 
edilecektir. 

Güven Partisinin muhterem gözcüsü, gerçek
ten Türk Turirmini"i hayati önemr hak bir mev
zuuna da kısaca temas ettiler, Fakat görürleri
ni" sivri bir şekilde ifade etmediler, Sor günlerde 
revaç bulan ve moda haline gelen bir görüş cem i 
çevesi içinde değil, gayet m ar tiki bir yolla tu
rizm plânlarının t11ri2m.de yaîermdann p'*og-
ramlaştırılmasmda büyük ehemmiyet arz eden 
fiziksel plânlama çalışmalarım ki, bu fiziksel 
plânlama çalışmaları içeririnde gır^(û sahilleri
miz bir taraftan eirkinleetirilmekten kurtarıla
cak, diğer taraftan çarçur edilmekten. yatıl -şu
nun bunun elinde ehliyetsin birtakım ayrı ayrı 
maksatlarda kullanmak niyetinde olan insanla
rın eline geçmekten alıkoyacak ealifrmala!' tavsi
ye etmektedir. Bakanlığımızda ve ilk defa gecen I 
yıl bir fiziksel plânlama dairesi kurulmuş ilk 
çalışmalarını Side bölgesinde teksif etmiştir. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının koordinatörlüğü 
altında bir fiziksel plânlama komitesi de kurul
muştur. Bu komitede birçok turizm potansiyeli 
yüksek olan turizmde önceliği olan bölgeleri
mizde plânlama fiziki plânlama çalışmalarını 
öngören büyük gayretlerin kime girmiştir. Bu I 
mevzuda bakanlığımın geçen yrdckn beri ba:dat- ı 
tığı büyük güçlüklerle hüyid: im« anızlıklar I 
içinde yürüttüğü fakat şimdiden erk g'md ne- | 
ticeler aldığı bâzı çalışmaları isterdim, Fakat I 
vaktinizi fazla almak istemiyorum, 

Bu kısa mâruzâtımla Güven rar tkkrm g>- | 
nişlerini karşıladığımızı tahmin ediyorL'm. Fa- | 
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kat sözlerimin başında ifade ettiğim gibi bu ko
nuşmada yer alan ve yenilik ifade eden güzel 
tavsiyeleri de bakanlık olarak değerlendirmeyi 
ifade etmeliyim. 

Şimdi, Sayın Ahmet Yıldızın konuşmasına 
geçeceğim ve cevaplarımı arz edeceğim. Yalnız 
hemen ifade edeyim, bu cevaplarımda bâzı nok
sanlıklar, bâzı atlamalar olursa beni bağışlama
nızı rica edeceğim. Günkü gerçekten Sayın Yıl-
dız'm lisanını anlamamakta, ifadelerini takibet-
mekte büyük güçlük çekmekteyim. Bize bu ken
disine has lisanın bir sözlüğünü hazırlatıp hedi-
je ederse ümidederim ki, bundan sonraki konuş-
malarmı daha iyi anlamak imkânını buluruz. 

Bir tenkidde bulundular. Gerek Mecliste ge
rek Muhterem Senatonuzda bütçe müzakereleri 
doiayısiyle yıllar yılı dile getirilen çok haklı bir 
tenkidde bulundular. Dış bürolarımızın yerleri
nin iyi seçilmediğini ifade ettiler. Haklıdırlar. 
İki seneden beri bu kötü tatbikatı bıı kötü yer
leşmeyi düzeltmek için çalışmaktayız. Ama yine 
kendileri ifade ettiler. Tahsisat kifayetsizliği bi-
m bu mevzuda süratli tedbirler alma imkânın-
t '\ zzekrum etmektedir. Ama p'ene Meclislerde 
v 'kv.- yû:, eiTz..7m eker !?ew - York Bürosunu 
d":".ü eme Ikrlr bürom mevzuunu daha bundan. 
o:-""•,•?7 '?'';r eerT""cl hedekirdmizi ifsde edelim. G-e-r-
ed;l.:;- erimeden beri Parken dar bir sokağı için
de, dm l i r rmarkerıannı rrmbı t abuda bulunan 
Tr: 'r.r, Tamuma Büromuzu eech;m gün evvel 
be—-erer g:bi Paris'in anaraddesine doet Tunus 
İT. İkil e er tinin Türk. Hükümetine süistermk oldıı-
ç--. ~y.*.ı .-,v;eave'iı netks^i^1 p,ke ^^^^ak irnr"ân'im 
beT;,kd:. Bugünlerde Bakanlığın dekoratör ve 
ressamları bu güsel yerdeki anacaddedeki zemin 
katı ve birinci katı gayet ucuz bir fiyatla önü
müzdeki senelerde de sahibi olmamız, yani sa
tın akmamış imkânlarını taşıyan böyle bir güzel 
tanıtma bürosuna sahih okluğumuzu bu suretle 
bir kötü -a^rkatm ortadan kaldırılmış olduğu
nu blehderem Senatoya müjdelemek istiyorum. 

http://t11ri2m.de


C. Senatosu B : 32 9 . 2 . 1968 O : 1 

dan böyle politik tanıtma faaliyetlerinden elini 
ayağını çekecek, sadece ve sadece enformasyon, 
danışma ve rezervasyon gibi birtakım hizmetle
rin içine ticarî hüviyette bir çalışmanın içine gi
recektir. Türk turizmine bu yolda daha büyük 
faydalar sağlıyacağımıza inanmış bulunmakta
yız. 

Sayın Yıldız üzerinde hassasiyetle durduğu, 
nasıl ifade edeyim, bir allerjisi olduğu, 212 sa
yılı ve 195 sayılı kanunlara da temas ettiler. He
men ifade edeyim, evet bu her iki kanunu de
ğiştireceğiz. Hükümet programında bunu ifade 
etmişizdir, buna ait hazırlıklar tamamlanmıştır. 
Önümüzdaki günlerde gerek 212 sayılı Kanu
nun, gerek 195 sayılı Kanunun değiştirilmesine 
ilişkin tasarılar Meclislere gelecektir. Ama he
men ifade edeyim ki. kendileri tarafından yapıl
mış zabıtları ve gerekçeleri dahi olupyan bir 
gî!ce yarısı, hiçbir teşriî organdan geçirilmemiş 
olan bu kanunların aksaklıklarını fikir işçileri
nin elde etmiş oldukları tahkim eden bir istika
mette değiştirmiş olarak huzurunuza getirece
ğiz. 195 sayılı Kamınla kurulmuş olan kurum 
doğru dürüst çalışırken, bu kendi ifadeleri, ken
di görüşleri niçin değiştiriliyor, değiştirilmesine 
lüzum görülüyor dediler. Tadil tasarısını huzu
runuza getirdiğimiz za^ıan iki - üç yıllık tatbi
katın ne derece büyük aksaklıklar getirdiğini 
ihtiva ettiğini görecelisiniz. 

Bilmem cevaplandırmaya lüzum var mı? Ama 
ifade edildi, kısaca temas edeyim. TRT Kuru
mu Genel Midürü ile aramda bir çatışmanın 
mevcudolduğunu ifade ettiler. TRT Genel Mü
dürü ile aramda en ufak bir çatışma yoktur. 
Ama 359 sayılı Kanunun verdiği y^tki içinde 
TRT nin çalışmalarını takirtle görevli kanunla
rın tatbikatını takiple görevli bir Bakan olarak 
zaman bu yolda inhiraflar kaydeden bir mües
sese ile aramda çatışmalar olmuştur. Ama ifa
demin içinde vardır. Biraz daha açıklıyayım, 
hiçbir zaman Anayasanın ve 359 sayılı Kanun 
ve diğer mevzuatımızın dışına çıkarak bir mü
dahalem olmamıştır her müdahalede haklılık 
kazanmışımdır, bunun en beliğ misalini size bir 
tek cümle ile vereyim. Bugünkü ortamda TRT 
ile Turzim ve Tanıtma Bakanlığı arasında açıl
mış olan dâvayı lehimize neticelendirmiştir, 
bugünkü ortamda diyorum. Danıştayda bir ta
rafta TRT. bir tarafta Hükümet kazanmışızdır. 
Bu bizim tamamen kanunların, mevzuatın için

de bir takibin ve çalışmanın içinde olduğumu
zun ifadesidir. Namütenahi misaller sayabilirim. 
Bizien evvelki idareler gibi yetkilerimizi aşarak 
TRT nin kapılarına müfettişler göndererek, o 
müesseseyi denetlemeye kalkışmış değiliz. Ka
nunsuz hiçbir hareketimiz, hattâ kanunu bir ya
ra bırakıyorum, mevzuata ve usullere ayları 
bir tek hareketimi tesbit edemezsiniz. Bu nok
tainazarla yine söyliyeyim, TRT ile aramızda 
bir savaş varmış, bunu da reddederim. Asla böy
le bir havanın içinde değiliz. Biz Hükümet ola
rak yeni kurulmuş olan TRT nin meselelerini 
halletmekte büyük bir gayretin içindeyiz, büyük 
b4r aMavmn içindeyiz. 

Sayın Yıldız, TRT ile ilgili bâzı sualler tev
cih ettiler bana. Kendilerinden özür dileyerek 
bun1 arı cevaplandırmak imkân'ndan mahrum 
olduğumu söyliyeyim. Çünkü; ma°l°sef TRT 
mevzuunun da enine boyuna görüşüldüğü büt
çe müzakerelerinde Senato müzakerelerinde 
kendisinden bilgi istiyeceğim, TRT nin TRT yi 
temsil yetkisine sahip h'ç kimseyi burada gö
remedim. etrafımda. 

Anadolu Ajans1 nm da tarafa1 zlığ'nı yitirdi
ğini ifade ettiler. Biz bu kanaatte değiliz. Hiç 
bu kanaatte değiliz. Bi^az evvel C. H. P. si söz
cüsüne verdiğim cevap, anamuhalefet Partisi li
derinin de Anadolu Aiansmı tarafsız bir mües
sese olarak ka^ul ettiğinin ifadesini taşımakta
dır. Sayın Yıldız burada bir büyük hataya düş
müştür. Tarafsızlığını, ihlâl ettfğini, tarafsız
lığını yitirdiğini şöyle bir misalle ispatlamaya 
düşüyorlar ve burada büyük bir hataya düşü
yorlar. «Anadolu Ajansı Dışişleri Bakanlığına 
danışmadan hiçbir haberi yayınlamıyor, danış
tıktan sonra yayınlıyor.» evet, Sayın Yıldız öy
le olacaktır. Değil Anadolu Ajansı TRT gibi 
tamamen muhtar, Anayasada muhtariyetle tah
kim edilmiş bir müessese bile dış haberlerde 
Dışişleri Bakanl'ğma danışmadan yayn yapa
maz ve 359 say^ı Kanunun 18 nci maddesini 
okursanız bunun dışişleri, yani TRT nin dış 
yayınlarında Dışişleri Bakanlığı tarafından tan
zim edilmiş cidansa harfiyen uymak mecburi
yetinde olduğunu, uymadığı takdirde büyük 
cezai sorumluluk taşıdığını görmüş olacaksınız. 
TRT için bu tahdit konmuş iken Anadolu Ajan
sı için elbette bu yünyecektir. Bu itibarla Ana
dolu Ajansının dış haberlerini Dışişleri Bakan
lığına danışarak yayınlaması kadar normal ve 

— 1147 — 



O. Senatosu B : 32 9 . 2 . 1968 O : 1 

hukukî bir başka yol tasavvur edilemez. 
Yine Sayın Yıldız, her halde kendisine yan

lış bilgi vermiş olacaklar. Anadolu Ajansının 
faaliyetlerinden habersizdirler her halde. Yal
nız bir taraflı kendilerine intikal ettirilmiş ola
cak. Assaciadet Press haberlerinin burada hu
susi mukavelelerle ajansa aktarıldığı ve ajansın 
kaynak gösterilmeksizin bu haberleri yayınla
dığını ifade ettiler. Anadolu Ajansının A. P. 
dediğimiz Associadet Press Ajansıyla hiçbir il
gisi yoktur. Bu ajanstan haber almamaktadır. 

Şimdi bir mevzua geçiyorum. Sayın Yıldım 
benim dış tâyinlerdeki partizanlığıma temas 
ettiler. Muhterem arkadaşlar, bu sahada ta
sarruflarda bulunmuş, gelmiş gaçmiş idarele
rin içinde vazife almış insanların içinde bu 
mevzua temas etmemesi icabeden elini uzat
tığı takdirde elini yakacak olan bir mevzua 
temas etmemesi lâmmsrl-^n bir tek şahıs 
varsa o da Sayın Yıldızadır. Sayın Yıldız 
idareleri samanında lisan bilmiysn ehliyetsiz 
bir ahbabı IJeıv - York sokaklarında sosis sa
tan bir adamı New - York Tanıtma Basın mü
şavirliğine basın ataşesi olarak tâyin etmiştir. 
Sırf ahbaplığı yüzünden. Yine Sayın Yıldız 
ahbaplığı yüzünden C. H. P. li bir tek kelime 
İngilizce bilmiyen bir gazeteciy' Londra Basın 
Ataşeliğine tâyin etmiştir. Hattâ o sırada 
basında o kadar büyük tepkileri olmuştur ki. 
bu tâyinin, Sayın Yıldız'a bu tasarrufu nasıl 
yaptınız diye gazeteciler bir basın toplan
tısında sual sordukları zaman gayet iyi ha
tırlıyorum, cevabı şu olmuştur «bırakın ca
nım bir Türk vatandaşı gitsin usan öğrensin» 
demiştir. 

Yine çoik ağır bir iddiada bulundular, Mes
netsiz bir idd'ada bulundular. Bakanlıkta li
san bilen çok kıymetli elemanları ben elimin 
tersi ile bir yana itmişim, bundan şu mâna 
çıkıyor, onları itmişim, lisan bilm'yenleri tâ
yin etmişim. 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — Öyle de
medim. Ehliyetli elemanları kenara ittiniz 
dedim. 

TURİZM VS TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Ehliyetli elemanları, 
lisan bilir elemanları kenara itmek demek, 
bilmiyenleri, ehliyetsizleri birinci plâna ge
çirmek mânasına gelir Saym Yıldız. Şimdi be
nim bir derdime temas ettiniz. Hakikaten bir 

zamanlar bu teşkilâtın başında bulunduğu
nuz için belki tanırsınız, bilirsiniz diye rica 
ediyorum. Hakikaten bu bakanlıkta iyi li
san bildiklerine kaaııi olduğunuz şahıslar varsa 
lütfen bana isimlerini veriniz, bunları der
hal dışarıya tâyin edeceğim. Sayın Yıldız de
ğindi, dış teşkilâta tây'n edecdk lisan bi
lir eleman bulmakta dost devletlerin ve beynel
milel teşekküllerin Türk Hükümetine sağla
dığı burslardan faydalanmak imkânını bula
mamaktayız. Bize verilen burslar boşa gitmek
tedir. . Çünkü o bursları takibetmek için ge
rekli lisan b'lgisinden mahrum elemanlar Ba
kanlığımızda maalesef mevcut değildir. Bunun 
vebali de bize ait değildir. Bakanlık Teşkilât 
Kanunu çıktığı zaman gelişi güzel tâyinler 
yaparak kadroları doldurmuş olanlarındır. 
Ama biz böyle bulduik böyle devam ettirece
ğiz g'bi bir havanın içinde değiliz. Bakan
lık memurlarının lisan bilgisini artırmak 
için üç dilde kurslar açmış bulunmaktayız. 
Vo memnuniyetle ifade edeyim ki, memurları
mız bu kurslara büyük alâka göstermektedir
ler. Ve bu büyük mahzuru böylece telâfi et
meye çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bir vesile ile Sayın 
C. H. P. Sözcüsünün konuşmasına dönmek za
ruretini hissetmiş bulunmaktayım. Çünkü bir 
başka muhterem senatör bu mevzua temas 
etmiştir. Krediler Bakanın şahsi takdirine göre 
dağıtılmaktadır, dediler. Ve misâl olarak mev
zuları, meseleleri o kadar karıştırmışlarla, ya
hut sathi bir tetkikten geçirmiş olacaklar 
ki, krediden bahsederlerken Bakanlığın bir 
normal harcamasını nrsal olarak verdiler. 
1968 bütçesi kabul edilmediği halde 1,5 mil
yon liranın bir firmaya ödendiğinden bahset
tiler, bu kanun hangi kanundur, hangi 
bütçe tekniği tasvibeder diye buyurdular. 
Muhterem arkadaşlar, bu tamamen kendi or
ganlarına Ulus'a ve Ak's'e yanlış intikal et
tirilmiş bir haberden devşirilmiş bir iddiadır. 
Böyle bir mevzu yoktur. Sadece bir mevzuda 
yayın yapmaya hazırlanan bir firmaya bir ki
tabı bilâhara Bakanlığımın normal prosedürü 
iç'nde, yani alâkalı komisyonlardan geçi
rilmek ve şartları tesbit edilmek üzere Ba
kanlığımız iç m beşyliz bin aded basabilir mi
siniz, tarzında bir tavsiyeden ibarettir. Bunun 
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için ödenmiş bir tek kuruş olmadığı gibi bir 
taahhüt do mevcut değildir. 

Yine Sayın Mobrııre Aksoley Sayın Te-
vetoğlu'nun kitabından bahsettiler, K tabı
nın bedelinin ödenmesini Sayıştay kabul et-
memişt'r dedilsr. Bu durumda bu ödeme hangi 
kanuna, Devletin kanunlarına mı yoksa Ba
kanın kendi özel kanunlarına göre mi yapıl
mıştır diyorlar. Benim hususi kanunlarım 
yok muhterem arkadaşlarım. Ortada bir ka
nun vardır ve bu kanunu benim bilmem ge
rektiği kadar sayın senatörün de bilmesi lâ
ğımdır. Sayıştayın vizesi olmadıkça Devlet 
kasasından bir tek kuruş ödemek mümkün 
doğild'r. Bu itibarla bu ödemeyi nasıl yaptı
lar tarzınia bir sualinde m v ^ M Hr rtava-
nağı olmamak lâzımgelir. Böyle bir ödeme ya
pılmamıştır. Hâdise Sayıştayın Umumi Heye-
tindedir. Ya görüşümüz kabul edilir, vize ve
rirler yahut Hükümet olarak mesuliyet deruh-
de ederiz, ki bu da kanunun bir icabıdır, biz 
Hükümet olarak mesuliyet deruhde eder, öde
meyi yaparız. 

Adalet Partisinin muhterem Sözcüsü isken
der Cenap Ege, bu mevzuları, bu meseleleri 
yıllardan beri enine boyuna tetkik etmiş bir 
arkadaşımız olarak gayet yerinde tahlillerde 
bulundular, çalışmalarımızı isabetli bulan, 
öven ifadelerde bulundular, kendilerine teşek
kür ederiz. Tenkidlerde bulundular, büyük bir 
kısmına iştirak etmekteyiz. Ve iştirak ettiği
miz içindir ki, çalışmalarımızı, görüşlerimizi 
bu istikamete yöneltmiş bulunmaktayız. De
min bilvesile, ortaya çıktığı için söyledim. Ger
çekten turizm sezon tedbirlerinin uygulama 
oranının düşüklüğünden biz de şikâyetçiyiz. 
Tedbirlerimizi izah ettim. Turizm Bankasından 
bahsettiler. Biz Turizm Bankasının turizm 
sektörüne finansman temin edecek bir mües
sese haline getirilmesini ve hele hele kötü bir 
işletme tatbikatı olan işletmecilikten, ayrılma
sını, uzaklaştırılmasını, elindeki işletmeleri 
bünyeden ayırarak, ayrı bir anonim ortaklık 
haline getirmeyi düşünmüş bulunmaktayız. 
İkinci Beş Yıllık Plânda buna ait tedbirlerimiz 
vardır. Bu tedbirlerin uygulanmasına şimdiden 
başlanmıştır. Nitekim 1968 icra programında 
yerini bulmuş olan fonların dağıtımı yeni bir 
yönetmelik, yeni esaslarla ve şüphesiz müte

şebbisin lehine alınmış olan gerek faiz hadle
rinde düşüklükler ihtiva eden, gerek vâdeleri 
uzatan, gerek ödemesiz devreleri uzatan yeni 
tedbirlerle bu fonun dağıtımını Turizm Banka
sına vermiş bulunmaktayız. Bu bir başlangıç 
devresidir, birçok arkadaşlarımız tenkidlerde 
bulundular, henüz hazır değildir, dediler. Fa
kat iş başa düşünce bu işi yürüteceğine inan
maktayız, o gayretin içindeyiz. 

Yanlış tesbit edip etmediğim hususunda bir 
tereddüdüm vardır. Sayın Ege, Orta - Doğu 
hâdiseleri ve Yunan ihtilâlinin Türk turizmi
ne yapacağı menfi tesirleri izale edecek ted
birlerin alınmadığını ifade ettiler. Şüphesiz 
bizim için alınacak tedbir, Türkiye'nin bu ihti
lâl memleketinden, Yunanistan'dan ve Orta -
Doğu hâdiselerinin patlak verdiği yerden uzak 
bulunduğumuzu ve Orta - Doğu krizine, buh-

i ranına Türkiye'nin hiçbir suretle methaldar 
olamıyacağı havasını yaymak idi. Nitekim 
her iki hâdisenin arkasından tanıtma büroları-

I mız vasıtasiyle büyük tanıtma kampanyalarını 
açmış ve yürütmüş bulunmaktayız. 

Sayın Dikeçligil, konuşmalarının başında 
; islâmî eserlerin tanıtılması ve korunması mev-
; zuuna temas ettiler. Hükümet olarak bu mev-
I zuda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz. Va-
| kıflar idaresinin Bütçesi, Büyük Millet Mec-
| lisinin Bütçesi ve Millî Eğitim Bakanlığının 
! Bütçesi tetkik edilirse eski eserlerin, bilhassa 
! İslâmî eserlerin onarılması, korunması husu

sunda Hükümetimizin, geçmiş yıllarla kıyas-
lanmıyacak büyük meblâğlar ayırdığı görül-

; müş olacaktır. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
olarak ise, bu eserlerin tanıtılmasına gerek 

( depriyanlar, broşürler, gerekse filimler vası
tasiyle büyük gayretler sarf etmekteyiz. Bu 
mevzuda ortaya koyduğumuz eserler vardır. 

! Muhterem arkadaşlar, asıl bu eserlerin İs
lâmî eserlerin Devlete yük olmadan bakımı ve 
onarılması için seçilecek en isabetli yolun tu
rizmde başarı kazanmış birçok memleketlerde 
uygulanan bir sistemi bizde de uygulamak ola
cağına inanmış bulunduğumuz için olacak ki 
1,5 seneden beri yaptığımız çalışmalar sonun
da birçok eski eserleri, ezcümle Edirne'deki 
Rüstempaşa Kervansarayını, Kuşadası'ndaki 
öküzmehmetpaşa Kervansarayını, Haseki Med
resesini, Konya Aksaray yolu üzerindeki bü-
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yük bir mimarî şaheser olan Sultan Hanını tu
rizme açmak ve bu tesislerden konaklama tesis
leri olarak faydalanmak için 1,5 seneden beri 
giriştiğimiz gayretler müspet netice vermiştir. 
Çok iyi fiyatlarla bütün bu isimlerini söyledi
ğim tesisler bir yabancı seyahat acentasma ki
ralanmış bulunmaktadır. Bunlar bu mevsimden 
itibaren peyderpey hizmete doğrudan doğru
ya turistin ikametine tahsis edilecektir. En 
müspet yolun bu olduğuna inanıyoruz. 

Sayın Kemal Turgut, iç turizme, yani dış 
turizme ehemmiyet verildiği kadar iç turizme 
de ehemmiyet verilmelidir, diye ifade ettiler. 
Bu görüş şüphesiz turizm politikasının anagö-
rüşlerinden biridir. Çünkü; bilhassa yabancı 
turistlerin gelmedikleri ölü mevsimlerde yatak
larımızın, otellerin yatak işgal nisbetini artı
racak en mühim faktör olarak iç turizmi gör
mekteyiz. Ancak, burada tamamen katılamıya-
cağımız bir tenkidi ifade ettiler. O da; lüks te
sislerden kaçınılması tavsiyesinde bulundular 
ve bizim adeta lüks tesislere doğru gittiğimizi 
ifade ettiler. Muhterem arkadaşlar, Emekli 
Sandığı, Vakıflar idaresi gibi büyük teşekkül
lerin birtakım büyük şehirlerimizde lüks tesis
lere gitmesi normaldir ve lüzumludur. Çünkü, 
lüks evsafta muayyen bir yatak kapasitesine 
ihtiyacımız vardır. Ama bizim özel teşebbüs 
yolu ile gerçekleştirdiğimiz finanse ettiğimiz, 
projelendirdiğimiz tesisler tamamen muhterem 
senatörün görüşüne uygun olarak, lüksten uzak 
orta seviyede, Batılı turistin standartlarına hi-
tabedebilecek mütevazi tesislerdir, ifade ettiler 
dediler ki; fiyatlar fazla gelmektedir, iç tu
rizmde bir Türk vatandaşına fazla gelmektedir. 
Bu doğru bir görüştür. Ancak tesisler çoğal
dıkça piyasada normal bir rekabet mekanizma
sı işlemeye başladıkça ve Türk vatandaşının ha
yat standardı arttıkça bu muvazenesizliğin de 
ortadan kalkacağına inanıyoruz. 

Millî Parklar Kanununa temas ettiler. Ta
rım Bakanlığı ile müştereken hazırladığımız ka
nun tasarısı Meclise intikal etmiştir. Ümidede-
rim ki, biran evvel kanunlaşır. 

Pamukkalenm biran önce millî park haline 
getirilmesini savundular ve Pamukkale'nin öne
mini belirttiler. G-erçekten Pamukkale bizim 
için gerek estetik görünüşü, gerek termal tu
rizmi bakımından Türk turizmi için paha biçil
mez bir potansiyel ihtiva eden bir bölgedir. 

| Buranın başta ağaçlandırılmak suretiyle tanzi
mini gerekliliğine inanıyoruz. Pamukkale'nin 

j suyu mevzuunda ortaya çıkmış olan ihtilâfları 
Hükümetimiz birtakım idari tedbirler almak 
suretiyle yıllar yılı süren ihtilâfları geçen sene 
aldığımız tedbirlerle hal yoluna sokmuş bulun
maktayız. Köylüye Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanl-ğı tarafından ayrı su temin edilmek
te tarlalarını sulamak için, ki bu kaynaklardan 
gelen suyun Pamukkaleye akmasının normal 

! seyri devam etsin diye. Köy İşleri Bakanlığı da 
| kanallarını açmakta Turizm Bakanlığı da büt

çesine koyduğu tahsisatla bu işletmenin kurul-
j muş olan üçlü işletmenin cari masraflarını kar-
S şılamak için bütçesine tahsisat koymuş bulun

maktadır. Tesisler bu mevsimin başında bite
cektir. Ve bu yazdan itibaren yeni kuyulardan 
açılmış olan suyu alacağı cihetle Danıştay'da 
dâvayı kazanmış olduğu ve mülkiyet hakkının 
kendisinde olduğu sabit olduğu halde kaynak-

| larm suyunu Pamukkale'ye bırakacaktır. 

BAŞKAN — Üyelerde olduğu gibi Sayın 
i Bakanımızdan da bir istirhamımız olacaktır. 

Maahaza cevap vereceğiniz üye adedi çok azal
dı ama kısa kısa olmasını rica ederim. Çünkü 
Genel Kurul karar almıştır biz müddeti geç
miş bulunmaktayız. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜEŞAD (Devamla) — Sayın Başkanım böyle 

j bir tarizinize mâruz kaldığım için... 
BAŞKAN — Tariz değil, temennidir efen

dim. Lütfen öyle kabul edin. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Emin olunuz ki, belki 
konuşmacıların üşüntüsünü celbedecek atlama
lar yaparak kısa kısa cevaplar vermeye gayret 
ettim. 

Sayın Turgut tıbbi turizmin lüzumuna işaret 
ettiler. Bakanlık olarak bunu bütün şümulü ile 
müdrik bulunmaktayız. Bunun içindir ki, büt-

! cemiz tetkik edilirse görülecektir ki, bir milyon 
lirayı jeolojik, hidroloji, jeofizik ve sondaj etüt
leri için ayırmış bulunmaktayız. Lâboratuvar 
çalışmaları için 330 000 lira ayırmış bulunmak
tayız. Yerleşme ve tatbikat plânları için de 
400 000 lira ayırmış bulunmaktayız. Demek ki, 

| iki milyon liraya yakın bir proje ve etüt gideri-
; ni bu yılki bütçemize koymuş bulunmaktayız. 
\ Bu faaliyeti Maden Tetkik Arama Enstitüsü 
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ile akdettiğimiz bir protokole göre beraber yü
rüteceğiz. 

Sayın Hazım Dağlı'nın tenkidlerine geçiyo
rum. Turizm Bankasından bahsettiler ve ismi 
var cismi yok bir teşekkül tâbirini kullandı
lar. Gerçekten düne kadar böyle idi. Fakat bu
gün Turizm Bankası artık cismi olan, fonksiyo
nu olan bir müessese Türk turizmine, katkıda 
bulunacak, Türk turizmini teşvik edecek bir 
müessese haline gelme yoluna girmiştir. 

Talih oyunlarından bahsettiler. Turizmde 
talih oyunlarının değerini idrak ettiğimiz için
dir ki, bir yabancı firma ile bir anlaşma yapıl
mıştır. Fakat maalesef tatbikine firma geçme
miştir. Anlaşmaya göre müddet 26 Maltta bit
mektedir. Eğer o güne kadar bir teşebbüsü bir 
hareketi olmazsa şüphesiz anlaşmayı feshederek 
yeni bir firma ile yeni imkânlar araştıracağız. 

Turizmin önemini halka anlatmalı buyurdu
lar. Halkın turizm eğitimi mevzuuna temas et
tiler. Bu yolda çalışmalarımız vardır. TRT ile 
işbirliği yapsın dediler. Her halde muhterem 
senatörlerin takibettikleri bir husustur. TRT ile 
bu hususta büyük bir işbirliğimiz vardır. Tür
kiye'nin turizm potansiyeli olan bölgelerin tanı
tılması için her hafta radyolarımızda gayet 
uzun, gayet etraflı, iyi hazırlanmış, vukuflu rö
portajlar yayınlanmaktadır. Ve yine turizmi be
nimsetici sloganlar 1967 yılı içinde 50 den fazla 
slogan hemen hemen her gün radyolarımızda 
tekrarlanmıştır. 

Gene aceleye gelmiş olacak, tetkik etmek fır
satını bulmamış olacaklar Sayın Dağlı, Turizm 
Bankasının elinde zarar eden birtakım işletme
ler var iken tuttu bir de yeni bir otel kiraladı
lar dediler. Buna bir kılıf lâzım,, eğitim yapa
cağımız iddiasını ileri sürdüler. Bizim böyle bir 
kılıf hazırladığımızı, tamamen aksine arkadaş
lar biz bir İktisadi Devlet Teşekkülü olan Tu
rizm Bankasının iktisadi verimlilik ve kârlılık 
prensbine riayetini peşinen kabul ederek ona 
bir külfet tahmil etmeksizin hususi kanununun 
verdiği bir imkândan faydalanarak bakanlıkla 
işbirliği yapması halinde bir eğitim müessesesi
ne yani otel içinde eğitim, işbaşı eğitim imkânını 
bize yaratacağı için kendisiyle bir anlaşma ya
parak bu oteli tuttuk. Ve bu otelde kendisine 
ayrıca vermeye hazırım, 1,5 seneden beri altı 
yedi bin otel personeli eğitimden geçirilmiş ol

duğu gibi geçen aydan itibaren 48 i leylî gerisi 
52 si niharî olmak üzere 100 talebe almış bu
lunmaktayız. Bunlar îtalyan sistemi ile eğitil
mekte, bir senelik uzun süreli bir kursa tâbi tu
tulmaktadır. Bunların başında piyasadan temin 
edilmiş gayet kıymetli hocalar bulunmaktadır. 
Nisan ayında da inşallah bir yüz talebe daha 
alacağız bu suretle altı ayda bir yüz talebeyi alıp 
bir senelik bir kursa tabi tutmak suretiyle her 
gün artan personel ihtiyacını karşılamak için 
bunu bir kaynak olarak işletmek kararındayız. 

Sayın Berkol TRT Yönetim Kurulunun tarzı 
teşekkülü ve çalışma esasları hakkında bâzı ten-
kidlerde bulundular. Bunlara da iştirak etme
mek mümkün değildir. Yeni hazırlanan TRT 
Kurumu kanun tasarısında bütün bu hususlar 
yeniden ele alınmış ve düzenleyici hükümler 
getirilmiştir. 

Gene bir garabete, tatbikattaki bir garabete 
işaret ettiler. Yönetim kurulu üyelerinin TRT 
de yaptıkları çalışma karşılığı tazminat alama
dıklarını ifade ettiler. Bu doğrudur. Bir hukukî 
formül bugüne kadar maalesef bulunamamıştır. 
Maliye Bakanlığının ve Bakanlığımın bütün 
gayretlerine, çalışmalarına rağmen. Fakat yeni 
TRT kanunu tasarısında Yönetim Kurulu üye
lerini tazminatı verilmesi hükmünü ihtiva eden 
yani bu imkânı sağlıyan hükümler getirilmiştir. 

Muhterem senatörler, ümidederim ki, daha 
ziyade sözcülerin temas ettikleri meselelere ce
vap teşkil etmek mecburiyetinde kaldığım için 
sizleri sıkmış, değilim. Eğer muhterem Senato
nuz böylesine yoğun ve çalışmalarını programı
nı geride bırakmış, programın daha doğrusu ge
risinde kalmış olmasaydı, Türk turizminin vâsıl 
olmuş olduğu merhaleler hakkında iki yıllık ik
tidarımız zamanında vâsıl olunmuş meseleler 
hakkında size rakamlara müstenit, plânın ön
gördüğü hedeflerin istikametinde maruzatta bu
lunmak isterdim. Benim bu izahatımı kâfi gör
menizi sizden rica eder bu vesile ile tekrar hür
metlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan, soru
lar vardır. Buyurun Sayın Tunçkanat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sa
yın Bakan, Anadolu Ajansı ve TRT tesislerini 
yaptıklarını söylediler. Yatırımlarla meydana 
gelen bu tesis ve cihazların Birinci Beş Yıllık 
Plânda öngörülenler mi, yoksa plân dışı, plân 
hedeflerini aşarak yapılmış tesisler midir? Bu 
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hususun tavzihini rica ederim. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 

KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem senatöre ce
vabımı arz edeyim. Hükümet programımızda 
bütün bu hususlar yer almıştır. Ayrıca Bakanlık 
Teşkilât Kanunumuz bize programlardan ve 
plânlardan evvel yıllardır ihmal edilmiş, gecik
tirilmiş bu hususları yani Türkiye'de haberleş
meyi kolaylaştırıcı tedbirleri almayı bize bir ve
cibe olarak yüklemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat'm arz ettiği 
husus, Birinci Beş Yıllık Plân hedeflerinde var 
mıdır, yok mudur? 

TURİ2M VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Eğer programda bâzı 
yatırımların mevcudolmadığını bizden işitmek 
istiyorlarsa evet doğrudur. Ama bu bahsettiği
miz imkânların mühim bir kısmı dost Alman 
Hükümetinin Bakanlığımla arasında mevcut 
olan uzun süreli bir teknik anlaşmanın tatbi
katı neticesi olmuştur ve bu tatbikatı biz yü
rüttük ve sür'atle bu yatırımları yapmışızdır. 

BAŞKAN — Plânda olmadığını, Alman Hü
kümeti ile vâki temasında realize edildiğini 
ifade etmektedirler. Sayın Karaman Soru? 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Çok kı
sa bir maruzatta bulunmak için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Soru hakkınızdır, öbürü benim 
hakkımdır. G-enel Kurula arzla neticelenecek 
bir konudur. Soru hakkınızdır onu kullanın 
bir kere. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii üye) — Son 
günlerde, Zonguldak bölgesinde çok önemli 
olaylar cereyan etti. Acaba Anadolu Ajansı bu
raya bir muhabir gönderdi mi? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Şu anda kürsüden ce
vap verecek durumda değilim. Fakat hadiseyi 
ciddiyetle takip eden Anadolu Ajansının ya 
merkezden ya oradaki muhabirlerden faydala
narak oradaki hadiseleri almış olduğunu ve 
Türk Matbuatına intikal ettirmiş olduğunu zan
nediyorum. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii üye) — Ben 
gönderilmediğini biliyorum. Bir başka muhabiri 
bir bakanın Karadeniz seyahati dola.yısiyle do
laştırdığını bir aya yakın iyi biliyorum. Ana
dolu Ajansını bu noktada bir çelişmenin için
de buluyorum. Onun için arzettim. 

BAŞKAN — İzahlı soru oluyor yani. 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — ikinci 

sorum: Bizim Grup sözcüsü arkadaşımızı Ana
dolu Ajansı ile yapmış olduğu konuşmayı AP 
sözcüsü arkadaşımız şiddetle reddettiler. Biz 
tabii konuşma imkânını bulamadığımızdan ona 
bir cevap veremiyoruz. Ancak bu grup sözcü
sü arkada.31r.11zm, cğlu bir kaç gün evvel Ana
dolu Ajansına yerleştirilmiştir. Böyle bir şey 
var mıdır, yok mudur? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Bu mevzuda bir bilgi 
sahibi değilim. Fakat bir muhterem senatörün 
oğlu eğer vasıfları, şartları haiz ise Anadolu 
Ajansında vazife alması kadar, tabii bir şey 
yoktur. Sizin de tavsiye edeceğiniz bir eleman 
varsa gönderin bana yerleştirelim. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın 
Bakan, konuşmaları sırasında 195 ve 212 sayılı 
Kanunların çıkarılışından bahsettiler ki, gece 
yarılarında alelacele hiçbir yasama organın
dan... 

BAŞKAN — Efendim, okuyayım da zaptı 
ona göre sorun. Zabıt şöyledir. Sayın Bakan 
195 ve 212 sayılı Kanunlar değiştirilecektir. 
Bu husustaki kanunlar Meclislerin tetkikine 
arzedilecektir dedikten sonra hemen ifade ede
yim ki, kendileri tarafından yapılmış zabıtları 
ve gerekçeleri dahi olmıyan gece yarısı hiçbir 
teşriî organdan geçirilmemiş olan bu kanunlar 
değiştirilecek, muhafaza ettiği hükümler aynen 
muhafaza edilmekle beraber ileri hükümleri 
ihtiva eden kanunlar Yüksek Meclislerin tetki
kine arzedilecektir. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — işte o 
zaman bir teşriî organ vardı. Bunu tavzih ba
bında s:z istiyorum. 

BAŞKAN — Soru sorunda efendim, teşriî 
organ olup olmadığı hepimizce bilinmektedir. 
Saten Sayın Karaman 195 ve 212 sayılı Kanun
lar deyiminin altında bir teşriî organın mev
cudiyeti anlaşılıyor. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Anaya
samızın geçici dördüncü maddesinin ikinci 
fıkrası şöyledir. O «27 Mayıs 1960 tarihinden 
itibaren Kurucu Meclisin toplandığı altı Ocak 
1961 tarihine kadar yasama yetkisini ve yürüt
me 'görevini Türk Milleti adına kullanmış bu
lunan» Hal böyle iken, o günlerde çıkarılmış 
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olan kanunları hiçbir yasama organından geç
mediğini ifade etmek herhalde bir sürçü lisan 
olsa gerektir. Sayın Bakandan bunun tavzihini 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu soru olmuyor, 
tavzih oluyor, müessesemiz soru müessesesidir, 
sizin sorunuzu şöyle tevcih edeceğim müsaade 
ederseniz, çünkü siz bana soruyorsunuz. 195 ve 
212 sayılı Kanunlar o zamanın mer'i kananları 
gereğince teşriî organdan çıkmış mıdır, çıkma
mış mıdır? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Cevaplandırayım efen
dim. 212 sayılı Kanun bir bakıma hukukî tek
niği içinde Millî Birlik Komitesinin teşrii bir 
vazifesi olduğu cihetle geçmiş olabilir. Benim 
burada kasdettiğim mâna şu : Ertesi gün Kuru
cu Meclis toplanacak ve böylesine mühim bir 
sosyal kanunu enine boyuna teknik komisyon
larında tartışacak iken kendisin de bu tartışma 
imkânı varken bir gece yarısı gerekçesiz, 
esbabı mucibesiz ve zabıtsız yürürlüğe koy
manın garabetine işaret etmek için bunu ifade 
ettim. 
SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Teşekkür 

ederim. 

BAŞKAN — Zaten kanun efendim, 195 sa
yılı Kanun, 212 sayılı Kanun, diyor. Kanun yet
kili bir organdan çıkar. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Sayın 
Bakan yine konuşmalarında Ne\vyork'ta so
sis satan bir zâtın dış göreve tâyin edildiğini 
ifade ettiler. 

BAŞKAN — Sizi kasdetmediler, Sayın Yıl-
dız'm Basın Yayın Umum Müdürü olduğu za
man dediler sayın Bakan. Millî Birlik Komite
siyle hiç ilgisi yok onun. Doğrudan doğruya 
şahsına mahsustur. Hattâ tasrih ettiler, sizin 
bu konuda konuşmamanız lâzım gelir dediler. 

SUPHİ KARAMAN (Tabii Üye) — Eğer 
kendileri arşivlerde tetkük etmiş olsalardı o 
kişinin lisan bilgisi ve öğretim durumu hakkın
da kâfi bilgiyi görürlerdi. Ancak biz yine o dö-
nem içerisinde bugün kendilerinin çok yakını 
bulunan ve ihtilâl yönetimi sırasında Yassıada-
da bulunan kişilerede teminat verildiğini araş
tırırlarsa bulacaklardır. Tarafımızdan yerlerin
de kalmaları için teminat verilmiştir. Sonra so
sis satmak küçümsenecek bir husus değildir. 

imar İskân Bakanlığının önünde simit satan 
yüksek mühendisler vardır. 

BAŞKAN — Yani şimdi soruyu o şekilde 
sormıyalımda müsaade ederseniz, sayın Baka
nın beyanında yer alan şahsın lisan bilip bil
mediği hususu soru ile alâkalı görülmemiştir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Müsaade ederseniz ce
vap vereyim. Bu zâtın bu soruda mevzuubahis 
olan zâtın bakanlıktaki dosyasında, sicilinde 
lisan bilgisinde ve diğer çalışmalarrında ehli
yetsizliğinden dolayı vazifesine nihayet verildi
ği yine bizden evvelki idareler tarafından ni
hayet verildiği kaydı vardır. 

BAŞKAN — Sayın Aksoley buyurun. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Ada

na'dan izmir'e kadar olan turistik tesislerin ya
bancı şirketlere ihale edildiği söyleniyor. Bu 
doğru mudur, değil midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Sayın Başkan, sayın 
Bayan, benim konuşmalarımı, inceden inceye 
eleştirmişler, ve seviyesizlikle vasıflandırdılar. 
Kendilerinin bu yüksek nezaketlerine Senato 
huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Sadece 
benim söylediğim geçen gün sinemaya gittim, 
Turizm Bakanlığının bir filmini seyrettim. Bu 
filimde iktidar partisinin propagandası yapılı
yordu. Halbuki Turizm Bakanlığının görevi iç
te ve dışta turizmi geliştirmektir. Bu filimler 
fonksiyonuna girer mi girmez mi? Bakanlık 
bütçesinden bu hususta bir ödeme yapabilir mi 
yapamaz mı? Buna hiç değinmediler. 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın Karadeniz 
seyahatine mütedair bir filmi Gölbaşı Sinema
sında görmüşler, bunun bakanlığınız tarafından 
ele alınıp alınmadığını ve bir propaganda olup 
olmadığı hususunun, tahsisatınızın buraya sarf 
edilmesine imkânınız olup olmadığı hususunu 
öğrenmek istiyor. Buyurun, ikinci sorunuzu so
runuz. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — İkinci 
sorum, Adana'dan izmir'e kadar turistik tesis
lerin yabancı şirketlere ihale edildiği söyleni
yor, bu doğru mudur değil midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Herşeyden evvel muh
terem hanımefendinin bir sözümle rencide ol
masına sebebiyet verdiğimden dolayı muhterem 
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heyetinizden özür dilerim. Benim kullandığım 
seviyesiz kelimesi plânların ve icra programla
rının ifade ettiği mânada tenkidleri ifade et
memesi bakımından bir değerlendirme olarak 
bu kelime kullanılmış bulunmaktadır. 

Sinemalarda seyretmiş oldukları bir filmi 
nasıl yaptılar diyorlar. Muhterem hanımefendi, 
beni mazur görsünler, her defasında her iddia
larında, her sualinde karşıma Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı bütçesinin tenkid görevini, aldık
ları halde bu vazifeyi aldıkları halde mevzua
tımızı okumadan buraya gelmişler. Şimdi bunu 
da söyleyince beni size bir tavizde bulunmakla 
itham etmeyin. Muhterem hanımefendi 265 sa
yılı Kanunun ikinci ve dokuzuncu maddeleri
ni okuyunuz. Orada göreceksiniz ki, vazıı ka
nun Turizm ve Tanıtma Bakanlığına Türkiye'
de cereyan eden hâdiseleri ve filimle tesbit et
mek, Devlet arşivine koymak ve bunları aktü-
alite filmi olarak sinemalarda günü gününe 
göstermek görevini vermiştir. Karadeniz'de ge
zici bir filimle tesbit edildiğini söylediğiniz şa
hıs, yani o filmin konusu olan şahıs Başbakan
dır. Bir hizmet gezisine çıkmıştır. Seçim kam
panyasında değildir. (A. P. sıralarından alkış
lar) 

Yine hayretler içinde dinlediğim üçüncü su
alinize cevap vermek isterim. Ümidederim ki, 
yanlış anladım, söylenen nedir onu anlıyama-
dım. 

BAŞKAN — Adana'dan izmir'e kadar bü
tün sahil tesislerinin ecnebi bir şirkete satılmış 
olduğu hususu. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Satış 
doğil, ihale. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — 
ihıle ile sa+ıs arasında bir fark yoktur. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Muhterem arkadaşla
rım satış diye bir muamele bir kere yok. Şim
di arkadaşlar satış diye bir keyfiyet yoktur. 
Eğer kiralama diye birşey olsa, afedersiniz 
amiyane tâbiri ile söyliyeyim, hani o günler, 
keşke bütün sahil tesislerimizi baştan başa ki
ralamak imkânlarını bulmuş olsak. Elbette ya
bancı firmalar, yabancı turisti getirecektir. 

Muhterem . arkadaşlar, öyle zannediyorum 
ki, hanımefendinin bu suali şu mevzudan, şu 
hâdiseden yaratılsa gerektir, Devlet Plânlama 

Teşkilâtı sözlerimin arasında bir nebze, doku
narak geçtiğim gibi turistik öncelik bölgeleri
mizin fizikî plânlamaları için büyük bir gayre
tin içine girmişizdir. Hükümet olarak, bir kıs
mını kendi teknik elemanlarımızla, bir kısmını 
bu sahada ihtisası olan yabancı teknik firma
larla Türk elemanları işbirliği yapmak suretiy
le bâzı sahil bölgelerimizin fizikî plânlama ya
pımı işi ihale edilmiştir. Tahmin ediyorum ki, 
bundan çıkan bir yanlış anlamın neticesinde bu 
sual sorulmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Karavelioğlu, buyurun. 
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 

Sayın Bakan, Millî Birlik Komitesinin çıkardı
ğı 195 ve 212 sayılı kanunları vukufla inceleme 
fırsatını bulmuşlar mıdır? Bunlar gizli zabıt
ların müzakerelerine tesadüf etmemişler midir? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Sayın Karavelioğlu 
hemen cevap vereyim, bir hukuk devletinde bir 
hukuk düzeninde bir kanunun zabıtları, gerek
çeleri gizli olmaz. Bunlar gizli olmıyacaktır 
M, bu kanunun tatbikatçısı o zabıtları ve o ge
rekçeyi okuyarak kanunun müphem taraflarını 
rahatlıkla tatbik etmek imkânım bulabilsin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Yani, bunun sorumluluğu ihtilâlcilere mi ait, 
yoksa ihtilâle sebebolanlara mı aittir? 

(A. P. sıralarından gürültüler, geçmiş gün
leri karıştırma sesleri) 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Allah belânı 
versin. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Ümidederim ki, bu, Allah belânızı versin sözü 
(Gürültüler) bize karşı değildir. 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Tamamen size 
karşı. 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Zaten sana vereceği kadar vermiş. 

Sayın Başkan bir sualimiz size var. Allah 
lâyık olanlara cezasını zamanla veriyor ve bu
nu tarih tesbit ediyor. Ben hatırlamıyorum Sa
yın Başkanım, bizim İçtüzüğümüz sayın millet
vekili arkadaşlarımıza Senatonun müzakereleri
ne katılmak imkânını versin, sataşmak imkâ
nı veriyor, alkışlama imkânı veriyor, bakan
ları Senatonun sıralarından teşhi etmek imkâ
nını veriyor? Bu sualimin muhatabı da sizsiniz. 
Bunu takdir edersiniz. 
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BAŞKAN — Sayın Kaplan buyurun. 
KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — İlerde 

gelişme istidadı gösterdiğinden endişem olan 
iki küçük sualim vardır. Biz veya her hangi 
bir düşünce sahibi kimseler, sayın bakan dışar
dan son defa içeriye getirdiği memurlardan, 
ki, açık konuştu, memur çalışmıyor ise, parti
zanlık yapıyorsa, tutumu yanlışsa yüzdeyüz 
hakkı vardır, getirir, hattâ hiç beklemez. Ka
nunun pençesine teslim eder. Yalnız yerine 
gönderirken, benim partimin görüşünde olan
ları göndermeye mecburdum dediğine göre, aca
ba biz bundan sonra oradaki o memurları A. P. 
nin görüşündeki memurlar olarak görmeye hak
lı mıyız değil miyiz? 

BAŞKAN — Sayın Kaplan, evvelâ Sayın 
Bakandan beyanının bu şekilde olup olmadı
ğını öğrenmemiz lâzımgeliyor, genel kurul ola
rak. Yani göndereceğim memurları benim par
timden olsun şeklinde bir beyanı varsa, hakika
ten sorunuz tam ve yerindedir. Buyurun Sayın 
Bakan. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Cevaplandırayım. Be
nim bu mevzudald beyanım Mecliste saatlerce 
münakaşa edilmiştir. O gece yaptığım beyanat 
bilâhara bakanlığıma ait bir kanun maddesini 
müzakeresi dolayısiyle yapılmış olan konuşma
ları cevaplandırırken bana enine boyuna açık
lama fırsatı vermiştir. Muhterem arkadaşlar 
sözü uzatmıyacağım. Kısaca şöyle ifade ede
yim: Gerçi söz bir politikacının hele mesul mev
kide bulunan bir bakanın sözü çok mühimdir. 
Ama «âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz» ba
kınız yaptığım tâyinlere eğer bunların içerisin
de bir tane partizanca tâyin bulursanız, ehliyet
siz, lisan bilmiyen, kendime yakm, partime ya-, 
kın bir tek adam bulursanız o zaman o itham
larınızın altında benim ezilmem lâzımgelir. 
Söyledim, «bakanlıkta bulduğum yıllanmış, 
tecrübeli memurlar geri çektiklerimin yerine 
tâyin ettim ve dışarda gerek sizin idarenizde 
gerek daha sonraki idareler tarafından gönde
rilmiş olan birçok memur hâlâ dışardadır. De
mek ki onlar partizanlık yapmamıştır, onlar 
ehliyet sahibidir ki, geri çekilmemiştir. Bunu 
bütün vuzuhu ile gerek sözlerim üzerinde yaptı
ğım açıklamalar gerek tasarruflarımdaki tatbi
kat ayan beyan hâdiseyi ortaya koymuş iken 
bu mevzu üzerinde daha fazla konuşmanın zan

nediyorum haksızlık taşıyacağı kanaatindeyim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu

yurun Sayın Kaplan. 
KADBİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Dışarıya 

elbette kendi partimin görüşüne uygun görü
şü olanları gönderirim dediğine göre, biz onla
rı o memurları A. P. görüşünde mi kabul ede
ceğiz. Partizanlık ayrı, eski tecrübeli memur 
ayrı. 

BAŞKAN — Efendim, bir partizanlık lâfı 
var Sayın Bakanın ama dışta görev ifa eden 
partizan kişiler üzerinde tasarrufumu kullan
dım diyorlar. 

KADRİ KAPLAN (Tabiî Üye) — Bir kitap 
ödemesi meselesinde Sayın Bakan gayet açık 
olarak ifade ettiler. Dediler ki, Sayıştayın vi
zesi olmadan bir kuruş ödeme yapılamaz. Doğ
rudur. Hemen arkasından da Bakanlar Kuru
lu eğer Sayıştay bu vizeyi vermezse Bakanlar 
Kurulu bu sorumluluğu üzerine alarak ödeme
yi yapar. Şimdi öğrenmek istiyorum. Bakan
lar Kurulu bu ödemeyi yaparken Sayıştayın vi
zesinden geçmiyen madde ve fasıldan mı bu 
ödemeyi yapar, yoksa başka bir yerden mi? 
Sadece bunu gayet kısa olarak kullanmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Efendim, beyanında yer aldı, 
deruhteyi mesuliyet etmek suretiyle, Hükü
metlerin deruhdeyi mesuliyeti bahis konusudur. 
Bize etmediği takdird-3 edilebilir, dediler. Zap
ta böyle geçmiştir. Buna ilâve edecek bir hu
sus var mıdır? Sayın Bakan? Yok. 

Başka soru sormak istiyen sayın üye? Yok. 
Soru cevaplandırılmıştır. Tümü üzerinde mü
zakere bitmiştir. 

TURİZM VE TANITMA BAKANI NİHAD 
KÜRŞAD (Devamla) — Tekrar hürmetlerimi 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Tevetoğlu'nün
dür. Buyurun. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, çok sayın senatör arkadaşlarım, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde 
grupları ve şahısları adına konuşan kıymetli 
arkadaşlarımızın fikirlerini, tenkidlerini, tek
liflerini Sayın Bakan gerektiği şekilde değer
lendirdiler ve cevaplandırdılar. 0. H. P. Gru-
pu adına konuşan Sayın Mebrure Aksoley Ha
nımefendinin konuşmasında bir vesile ile Cum
huriyet Senatosuna da getirilen kitabımda ilgi-
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li bir hususun burada bilhassa tavzihine lü
zum gördüğüm için, gerçeğe uymıyan isnat ve 
iftiraları belirtmek suretiyle meseleyi açıkla
mak ve cevaplandırmak istiyorum. Evvelâ ha-
tırlıyalım ki, burada söylenmedi sözlerin söy
lenmesinden muhalefet sözcüsü arkadaşlarımı
zın acı acı yakındıklarına ve yine daha dün 
C. H. P. sözcüsü arkadaşımızın yaptığı konuş
ma üzerine yalan ve iftiralara karşı duydukla
rı ve gösterdikleri reaksiyona hepimiz şahidol-
duk. Bu sebeple Yüce Senatonun affını rica 
edeceğim. Bir Türk evlâdına, bir Türk senatö
rüne tamamen yalanlara, tamamen âdi iftira
lara, tamamen şeni, düzmelere dayanan konuş
malar yapan kimselerin tutanaklara geçen hak
sız, yersiz ve hakikaten âdi ve iğrenç iftira olan 
sözlerini burada yalanlamaya, tashih etmeye 
mecburuz; bu benim en tabiî bir hakkımdır. 
Bu hakkımı kullanmama müsaadenizi affınıza 
sığınarak istirham ediyorum. 

Muhterem Mebrure Aksoley Hanımefendi 
de, kendisine yazılıp verilmiş konuşmasında 
kitabımla ilgili olarak bu durumda bir ödeme 
hangi kanuna, Devletin kanunlarına mı yoksa 
bakanın kendi özel kanunlarına göre mi yapıl
mıştır diyor. Henüz bir ödeme yapılmamış ol
duğu halde «yapılmıştır» diyorlar. Görülüyor 
ki, bu kadar sakat, bu kadar asılsız, tetkiksiz 
bir halde, gerçekleri bilmeden, bütün meseleleri 
incelemeden buralara getirdikleri bir kere daha 
meydana çıkıyor. Aynı konu ile ilgili olarak 
çok muhterem Genelbaskanları inönü de, maa
lesef, «Genel sekreterimiz Bülent Ecevit daha 
evvel kitabı almış, okumuş oldukça tafsilât 
verdi, istifadeli izahat verdi» sözleriyle, kitabı 
okumadan, incelemeden şahsan Mecliste görüş
me ifade ediyorlar. Ve ayrıca «bundan sonra 
- diyor kere içinde - (C. H. P. solcularının faa
liyetleri) sözü altında doğrudan doğruya 
C. H. P. sini hedef tutan bir saldırı yapmakta
dır» diyor. Tamamen hilafı hakikattir, tama
men yalandır, böyle bir başlık yoktur kitabım
da, kitap elinizdedir, lütfen baksınlar ve gös
tersinler. Ama bu kitap bu memlekette bugün 
büyük bir tehlikeyi ortaya koyan ve elli sene
lik geçmişimizde 1910 dan 1960 a kadar bu 
memlekette yeraltı ve yerüstü faaliyet göste
ren sosyalist ve komünist 30 küsur teşekkülün 
kronolojik sırayla kuruluşlarını, faaliyetlerini 
mahkemelere düşüşlerini, kadrolarını ve bu 
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kadroların bir zincir halinde günümüze kadar 
nasıl geldiğini o zamanki tek siyasi parti 
O. H. P. ye sızması v̂e tesirlerini ve bugünkü 
politik hayatımızda nasıl memleketin aleyhine 
ta Moskova'lara, ta Roma'lara dayanan faali
yetlerde bulunduğunu vesikalarla, belgelerle, 
bir tanesine yalandır, yanlıştır diyemedikleri 
resmî ve hususi belgelerle ortaya koymakta
dır. Sayın Genelbaşkan, bu vesile ile de bize bu 
işin ticaretini yapıyor, tüccarlığını yapıyor 
şeklinde bir söz kullanıyor. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî üye) — 
Doğrudur. 

FETHİ TEVETOâLU (Devamla) — O 
doğrudur diyen arkadaş da bilsin ki, ne ben 
tüccarım, ne de benim aile efradım içinde kü
çüklü büyüklü harman şirketleri kurup fakir 
milletin buğdayını kendi torbalarına dolduran 
harmancılar, sahte iflâs tertipçileri, ticaret 
kamburları mevcut değildir. Komünizmin tica
reti yapılmaz, mücadelesi yapılır. Ben bu mü
cadeleyi yapıyorum. 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 
Başkan, bunların yeri midir? 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Sayın 
arkadaşlar, genel sekreter yaptığı konuşmada 
hakikaten çok ağır, hakikaten bir dürüst parlö-
mantere, hele bir partinin sorumlu şahsına ya-
kışmıyacak birtakım âdi, iğrenç isnat ve iftira
larda bulunuyor. 147 nci Birleşimin, Millet Mec
lisi Tutanak Dergisinin 600 ve 601 nci sayfala
rından şu satırları aynen okuyorum. «Kesin 
olarak bildiğimize göre, bir süre satılmıyan ki
taplarını satabilmek için Sayın Fethi Tevetoğ-
lu şu yolu denemiştir. 

Cumhuriyet Senatosunda Hükümetin birçok 
konularda dış politika sözcüsü olduğu halde sa
tılmıyan kitaplarını sandık sandık bâzı büyükel
çiliklere yollamıştır Türkiye'de. «Orada birkaç 
hafta, birkaç ay kalmıştır bu kitaplar. İade edil
mediğini görünce, şişkin faturalar göndermiş ve 
parasını istemiştir ve Amerika Büyükelçiliği dâ
hil olmak üzere bâzı büyükelçilikler faturaların 
gelmesi üzerine bu kitapları iade etmişlerdir.» 
Yüce Senatonun huzurunda yüce Türk basınının 
hazır bulunduğu şu anda büyük milletimin hu
zurunda şu okuduğum satırlarda genel sekrete-
rimizce bana isnadedilen şeylerin tamamen iğ-
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renç, âdi yalanlar ve iftiralar olduğunu katiyet
le ifade edip tutanaklara ve milletime arz et
mek istiyorum. Tek bir elçiliğe, değil sandık
larla, bir tek kitabımın gönderildiğini bir fatu
ramın gönderildiğini buraya gelip ispat etmez
lerse kendilerini iftira çukurundan hakikaten 
kurtaramazlar. Nitekim defaatle (Saym Ecevit 
siz şeref ve haysiyet düşmanı bir yalancı mısı
nız?^ diye kendisine sorduğum ve bu işleri 
açıklamasını, cevaplandırmasını (Gürültüler). 

BAŞKAN" — Lütfen gürültü etmeyiniz. 
FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — İstir

ham ettiğim halde bu hususlara cevap veremi-
yen kimseler, açıklamıyan kimseler müfterilik-
ten kurtulamayacaklar ve bu çeşit hizmetleri
mizi de gölgelemeye asla muvaffak olamıyacak-
lardır. Sözlerimi Ziya Paşanın bir beyiti ile ta
mamlamak isterim : 

Onlar ki verirler lâf ile dünyaya nizâmât 
Bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde; 
Saygılarımla. (A. P. sıralarından bravo ses

leri ve şiddetli alkışlar) 
HI^ZI OftU^ BEKATA f Ankara) — Gör

dünüz mü durup dururken sataşma oldu. İki ke
lime ile cevap vereyim. 

BAŞXAN — Ben bir SPV görmedim efendim, 
Savın Sözcünüzün ifade ettiği hususa cevap ver
di. bu arada da narti olarak söylenmiş olan şey
leri muhtevası. içine aldı. 

HIFZI OĞU^ BEKATA (Ankara) — Çok 
masumane değ^l mi? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Bana 
daima bu iftiraları yapın, ben de bunları zabıt
lara tescil ettirmiyeyim öyle mi? Yazıklar olsun 
size... 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

— Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

(A/l) Cari harcamalar 

B. 
11.000 (Herekler 

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

12.000 Personel giderleri 18 950 859 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 4 129 650 

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

14.000 Hizmet giderleri 2 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 7 670 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 3 850 000 

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

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

II - Transferler 
31.000 Kurumlara katılma paylan 

ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler..r 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 16 600 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35,000 Sosyal transferler 200 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Hayırlı olsun. 
16,30 da toplanmak üzere Birleşime ara ve

riyorum. 
Kapanma saati: 14,30 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 16,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

» 

BAŞKAN — Birleşime devam ediyoruz. 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
yısı : 1045) 

Ş — İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ : 

a — Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü (Köy işleri Bakanlığı) 

BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı büt
çesi üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. Bu bütçe 
üzerinde grupları ve şahısları adına söz alan 
sayın üyeleri arz ediyorum : Grupları adına, 
C. H. P. Grupu adına Sayın Hayri Mumcuoğ-
lu, Güven Partisi Grupu adma Sayın Sakıp Ha-
tunoğlu, Millî Birlik Grupu adına Haydar Tunç-
kanat, A. P. Grupu adma Sayın Ziya Önder, 
ayrıca Köy İşleri Bakanlığı üzerinde C. H. P. 
Grupu adma Sayın Sadık Artııkmaç, A. P. Gru
pu adına Faruk Kınaytürk, Sayın Ahmet Onar 
da Güven Partisi Grupu adma Köy İşleri Ba
kanlığı üzerinde, 

Kendi adma söz alan sayın üyeler : Sayın 
Öztürkçine, Sayın Yeşilyurt, Sayın Bozcalı, Sa
yın Eyidoğan, Sayın Hazerdağlı, Sayın Hazer, 
Saym Salîhoğlu, Sayın Ucuzal, Sayın Şenocak, 
Sayın Batur, Saym Bora, Saym Bingöl söz almış 
bulunmaktadır. İlk söz C. H. P. adma Saym 
Hayri Mumcuoğlu'nundur. Buyurun Saym Mum-
cuoğlu. Buyurun efendim. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı bütçesi 
kanun tasarısının açık oylamasına oylarını kul-
lanmıyan saym üye?.. Yok. Oy verme muame
lesi bitmiştir. 

C. H. P. GRUPU ADINA HAYRİ MUM-
CUOĞLU (Tekirdağ) — Saym Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun değerli üyeleri... 

Müzakeresine başladığımız İmar ve İskân 
Bakanlığı 1968 yılı bütçesi üzerinde partimin 
Cumhuriyet Senatosu Grupunun görüş ve dilek

lerini sunmak için huzurunuzdayım. Grupum 
adma Yüce Senato Ü3>"elerini saygı ile selâmlıya-
rak sözlerime başlıyorum : Hemen arz etmek is
teriz ki, İçtüzüğümüzün 161 nci maddesinin 
4 ncü fıkrasına rağmen, yüce kurul, grup söz
cülerinin konuşmalarını da tahdidetmiştir. Bu 
itibarla 25 dakika gibi kısa bir süre içinde mâ
ruzâtımızın hepsini Yüce Senatoya sunmak ka-
abil olamayacaktır. Ve fakat, hazırlıklarımızın 
hiç olmazsa tutanaklara geçmesi zımnında hiç 
arzulamadığım şekilde mühim bir kısmını ko
nulmamın yazılı olarak okuyacağım. 

İki yıldır aynı bütçe üzerinde grup adma su
nuşlarda bulunmak görevi bana verilmiştir. Ge
çen yıl İmar ve İskân Bakanlığı hizmetleri üze
rinde genel görüş ve dileklerimizi arz etmiştik. 
Bu sebeple bu yıl evvelâ 1967 malî yılı bütçesi
ne ilişkin dileklerimizi ve Sayın Bakanın cevap
larını özetliyeceğim. 

Biz geçen yıl : 
1. Dağınık yerlerde ve mesken olarak inşa 

edilmiş binalarda yılda yaklaşık olarak 2 mil
yon lira kira ödiyerek çalışan Bakanlığın ken
disine verilen görevleri daha sürat ve suhuletle 
görebilmesi için kuruluşlarını bir yerde topla
mayı mümkün kılacak ve Hazineyi de kira kül
fetinden kurtaracak bir bina inşa edilerek ora
ya intikalinin uygun olacağını, 

2. Konut politikasının asıl dayanaklarını 
getirecek olan konut kanunu, arsa ofisi kanunu 
tasarıları ile imar ve âfetler konusunu ilgilen
diren kanunlarda önemli ve yerinde değişiklik
ler getirmeyi öng'ören ve yıllardır bekliyen tadil 
tasarılarının biran evvel kanunlaştırılmasını, 

3. Merkezi murakabenin müessiriyetini 
söyleme bakımından bakanlık taşra teşkilâtının 
genişletilmesini, temenni etmiş ve : 
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4. Sosyal Sigortalar Kurumundan gecekon
du fonuna para alınamıyacağını, 

5. Gecekondu Kanununun getirdiği yasak
lamalara rağmen esas tedbirler iktidar tarafın
dan ihmal edildiği için gecekondu yapılmasına 
devam olunacağını ve hele seçim sathımailine gi
rildiğinde bunun önlenemiyeceğini, 

6. Emlâk Kredi Bankası sermayesinin ar
tırılması hakkındaki Kanun hükümlerine rağ
men Maliyenin 1967 yılında taahhütlerinin ye
rine getiremiyeceğini ileri sürmüş ve genel ola
rak şehirleşme konusunda esaslı tedbirler alın
masını dilemiştik. 

Sayın Bakan, geçen yıl Senatoda 8.2.1967 
gün ve 33 ncü Birleşimde irat buyurdukları nu
tuklarında : Çok kesin ifadelerle dileklerimizin 
hepsinin yerine geleceğini ve gecekondu kanunu 
yasaklamalarının titizlikle takibolunacağını ve 
Türkiye'de artık gecekondu yapılmıyacağını bil
dirmişlerdi. 

Sayın arkadaşlarım, bilmiyorum bu yıl Sayın 
Bakan ne buyururlar, yalnız geçen yıl Karma 
Bütçe Komisyonunda irat buyurdukları konuş
malarını yüce huzurunuzda aynen tekrarlamış
lardı. Onun için bu yıl Karma Bütçe Komisyo
nundaki müzakereleri dikkatle izledik. Sayın 
Bakanın Komisyonda konuşan 26 değerli sena
tör ve milletvekilinin dileklerine verdikleri kar
şılıkları dinledik. G-eçen yılda arz ettiğim gibi 
hele bütçe müzakerelerinin sonlarında genellikle 
bakanlardan sonra konuşma imkânı bulunma
dığı cihetle Sayın Bakanın Karma Komisyonda
ki konuşmalarına kısaca değinmeme müsaadeni
zi rica ederim. 

Sayın Bakan Karma Komisyonda yine ba
kanlıkları binası inşaatının hazırlıklarına bu yıl 
başlanacağını, arz ettiğim taşanların Mecliste 
olduğunu teşkilâtı genişleteceklerini ifade bu
yurdular. Sosyal Sigortalarla nihayetinde bir 
anlaşmaya varacaklarını ve zinhar gecekondu 
yapılmadığını ve böyle bir şey hele İstanbul ve 
Ankara'da vâki olmuş ise bunun suç ve günahı
nın C. H. P. li Belediye Başkanlarında olacağını 
beyan buyurdular. 

Emlâk ve Kredi Bankasının sermayesi konu
su hakkında bir beyanda bulunmadılar. Şimdi 
burada sırası ile: Ne yapalım Plânlama Teşki
lâtı Bakanlık binasının inşaasma imkân ver
medi, Maliye Bakanlığı Taşra Teşkilâtımızı ge

nişletmek için hazırladığımız kadro, tasarımızı 
henüz kabul etmedi, Mecliste bulunan tasarıla
rın çıkması da, kanunlaşması da bizim elimizde 
değil Parlâmentodadır, Hazine 3 milyarın üs
tünde açıkla çalışırken Maliye, Emlâk Banka
sına verilecek parayı elbette düşünemezdi diye
bilirler veyahut da kendilerine has üslûp için
de diğer mazeretler ileri sürebilirler. Fakat ne 
tarzda beyan edilirse edilsin gerçekler apaçık 
meydandadır. G-eçen yıl bu kürsüden vâki taah
hütleri gerçekleşmemiştir. Kısacası teknik teş
kilâtın başarılı program uygulamasından baş
ka siyasi organdan beklenen hamle gelmemiş
tir. 

Aziz arkadaşlarım, 
Sayın Bakan, 775 sayılı Gecekondu Kanu

nunun neşrinden sonra Türkiye'de gecekondu 
yapılmadığını ve bu konuda ilgililerin dikkat
lerini birkaç genelge ile çektiklerim beyan bu
yurdular ve ayrıca gecekondu yapıldığını bilen
ler söylesinler gereğini yapalım şeklinde de id
diacılardan delil istediler. Şimdi belki benden 
de aynı şeyi istiyebilirler. 

Sayın arkadaşlarım, lütuf buyurunuz ikinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının bölüm 8 sayfa 
276 nm son paragrafını beraber okuyalım. Bu
rada aynen: (1960 yılında 240 000 gecekondu 
varken o yıldan itibaren gecekondu yapımının 
arttığını ve gecekondu miktarının 1967 yılı so
nunda 450 000 civarında olacağı tahmin edil
mektedir...) deniliyor. Gecekondu Kanununun 
kabulü 20 Temmuz 1966 ve yürürlük tarihi de 
25 Temmuz 1966 dır. Şu halde 775 sayılı Gece
kondu Kanununun yasaklayıcı hükümlerine 
rağmen gecekondu yapıldığının ve yapılacağı
nın bundan başka kesin belgesi verilebilir ve bu 
belge reddolunabilir mi? Bu mümkün değildir, 
Kısaca arz ettiğimiz dokuman, gecekondu faci
asının devamını kabul etmektedir. Geçen yıl 
da arz ettik; eski hukukumuzun bugün dilimiz
de ata sözü haline gelen (Zaruretler memnu 
olan şeyleri mubah kılar.) kuralı hükmü yeri
ne gelecektir. Bu konuya aşağıda tekrar doku
nacağız. 

Sayın Bakan, Karma Bütçe Komisyonunda 
büyük bir hassasiyetle; kira konusunda, (Ada
let Bakanlığı ile işbirliği yapılarak Kira kanu
nu tasarısı Meclise gelecektir.) taahhüdünde 
bulundular. Bunu büyük bir memnunlukla kar-

— 1159 — 



C. Senatosu B : 32 

şıladığımızı hemen belirtmek isteriz, Gerçekten 
ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının 8 nci bö
lümünde aynen, (Türkiye'de bürüt aile gelirin
den kiraya ayrılan oran ortalama % 13,4 tür. 
Bu oran Batı memleketleri standartlarına göre 
yüksektir. 

Bu oran toplam memurlar için % 20 ye, ay
lık geliri 400 liradan az olan memurlar için ise 
% 29 a yükselmektedir. Bu durum ailelerin ge
lirlerinin önemli bir kısmını kiraya vermek ve
ya düşük barınma şartlarına uymak zorunda 
kaldıklarını göstermekte ve özellikle orta ve az 
gelirli aileler için ağırlık taşımaktadır...) den
mektedir. Ancak aynı dokümanın 286 ncı say
fasında çelişmenin şaşılacak bir örneğine şahit 
olmaktayız. Bu sayfada yine aynen (Konut pa
zarlarındaki arz talep dengesini bozmamak için 
kira miktarlarının sınırlanmasından kaçınıla
caktır...) denilmiştir. Halbuki, İkinci Beş Yıl
lık Plândaki tesbit hatalıdır. Asıl şehir nüfusu
nun yoğun bulunduğu illerimizde kira parası
nın oranı çok yüksektir. Kaldı ki, harcamaların 
net irattan hesabı halinde oranın daha da arta
cağı meydandadır, işte İkinci Beş Yıllık Plâna 
rağmen, Sayın Bakan Karma Bütçe Komisyo
nunda istanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'
in kira sınırlanmasını zorunlu kılan açıklama
ları karşısında yukarda arz ettiğimiz taahhüt
leri memnunlukla karşıladığımızı ve gerçeği Sa
yın Bakanın teslim ettiğini belirtmek isteriz. 

Sayın arkadaşlarım; 

önemi sebebiyle arz etmekten kendimizi 
alamadığımız kıyılar konusu yine Karma Ko
misyonda tartışılmıştır. Kıyıların yurdumuza 
hemen hemen imtiyazlı özel mülkiyete konu 
olduğu ve Türk vatandaşının denizden ve kum
dan mahrum bırakılma yolunun açıldığı çok 
acı ve açık şekilde dile getirilmiştir. Bu ko
nuda maalesef Sayın Bakanın karşılıklarını tat
min edici olmaktan uzak bulunduğumuzu arz 
etmek isteriz. Sayın Bakan (Biz özel mülki
yete riayetkarız, aksi görüşte olanların da dai
ma karşısındayız, karşılarında olmakta devam 
edeceğiz.) dediler. Halbuki; yukardaki ıstıra
bı dile getirenlerin hiçbirinin beyanlarında 
özel mülkiyetin karşısında bulunduklarını ima 
edecek dahi tek kelime yoktur. Biz de burada 
Soralım; özel mülkiyete karşı olan kimdir? 
(C. H. P. den, bravo, sesleri) Türk vatandaşla-
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rının denizden ve kumdan yararlanmasını müm
kün kılacak tedbirler düşünülürken mülkiyet 
haklarının ihlâli kimin aklından geçer? Biz ak
sine, özel mülkiyetin yaygın bir hale getiril
mesini ve günün birinde imtiyazlı hale gelen 
özel mülkiyetin bir halelden masun kalması 
çabaları içindeyiz. Biz Anayasamızın 10 ve 
131 ve Medeni Kanunumuzun 641 nci maddele
ri hükümleri karşısında, Türk vatandaşının 
kıyılardan istifade ettirilmesinin bir Devlet 
görevi olduğunu belirtmek istiyoruz. Nitekim 
6785 sayılı imar Kanununun ilga ettiği 2290 
sayılı Kanunun 4 ncü maddesinin (F) bendinde 
(Su kenarlarında, rıhtımdan veya rıhtım yapı
labilecek noktadan 10 metre genişliğinde bir 
mahal umumun istifadesine mahsus olmak 
üzere serbest bırakılacaktır.) hükmü mevcut 
idi. işte hiç olmazsa biz bu hükmün ihyasını 
diliyoruz. Kaldı ki bu hususta Millet Mecli
sinde bir teklif de mevcuttur. Ama bu tasarı 
ve teklif, yukarda işaret ettiğimiz gibi diğer 
tasarılar veçhile Millet Meclisinde, komisyon
larda veya Genel Kurulun gündemindedir. Bir 
türlü çıkmaz. Şunu ehemmiyetine binaen esefle 
kaydetmek isterim ki; iktidar partisi Parlâ
mentoda istediği kanun tasarılarını eski deyi
mi ile ifade edelim, sürati berkiye ile çıkarmak
ta başarılıdır ve başarılı olmuştur. 

Aziz arkadaşlarım; şimdi 1968 bütçesine 
değineceğim. Esas itibariyle bu bütçe önümüz
deki dört yılın bütçesi ikinci Beş Yıllık Pro
gramın icra safhalarını teşkil etmektedir. Bu 
yıl bütçe Hükümetten 158 677 386 lira olarak 
gelmiştir. Bu Karma Komisyonda ilâvelerle 
yaklaşık olarak 169 milyon lirayı bulmuştur. 
Sayın arkadaşlarım, bu bütçeden falan sektör 
için 56 milyon 750 bin lira, âfetler konusuna 
ilişkin hizmetler için 44 milyon 376 bin lira 
ödenek verilmiştir. Bu iki kategorideki hizmet
ler için başka kaynaklar da mevcuttur. Bu 
cümleden olarak iktisadi Devlet Teşebbüsleri 
ile sermayesinin en az yarısını Devlet parası 
teşkil eden banka ve müesseselerin safi kârla
rına ayrılan % 3 1er - ki 15 milyon liradır - âfet
ler fonuna eklenecektir. Keza konut sektörüne 
başka kaynaklar da mevcuttur. Bu suretle ko
nut sektörü için imkân 86 milyon 750 bin li
raya, âfetler ise 59 milyon 376 bin liraya yük
selecektir. 
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Aziz arkadaşlarım, değerli bütçe raportörle
rinin düzenledikleri rapordan konut sektörüne 
ayrılan yaklaşık olarak 87 milyon lira, içinde 
Sayın Bakanın seçim bölgeleri olan Muğla ili
mizin de dâhil olduğu bâzı iltimaslı illerle tâbi
rimi mazur görün başlıca İstanbul, Ankara, İz
mir, Bursa, Adana, Hatay, Erzurum illerimizde 
(Hepsinin toplamı 26 il) gecekondu önleme ve 
ıslah bölgelerinde kamu tesislerine ve saireye 
harcanacaktır. Yukarda kullandığımız tâbiri 
mazur görmeniz için plânlaması dahi öne alın
mış olan bâzı bölgelerin, hususiyle Trakya'nın 
hiç dikkate alınmadığını kaydetmekle bir şikâ
yeti de dile getirmiş olalım. 

Âfet İşleri Genel Müdürlüğünce de muhtelif 
projeler üzerinde çalışarak 5 500 talebin yerine 
getirileceği anlaşılmaktadır. Biz raporda da Sa
yın Bakanın Karma Komisyondaki beyanların
da da bakanlıklarında kaç âfet talebinin kaldı
ğını ve kaç talebin 1969 yılma intikal etmiş ola
cağını bulamadık. Özellikle her yıl kaç âfet tale
binin düştüğünü ve bunun nedenlerini öğren
mek isteriz. Bakanın lütufkâr beyanlarını ve ce-
vaplannı bekliyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; 
1968 yılı bütçesinin İkinci Beş Yıllık Plânm 

ilk icra yılma ilişkin olduğunu belirtmiştik. 
İkinci Beş Yıllık Plânın konumuzla ilgili bölü
münü incelediğimiz zaman durumun ve plân de
yimi ile sorunların gerçeklere çok zaman uydu
ğunu ve ancak uygulanacak politika esaslarının 
sorunlarını çözümliyecek yönde olmadığını gö
rüyoruz. Bu müşahede söz konusu ettiğimiz bö
lümün bir kalemden çıkmadığı kanısını vermek
tedir. Biz de bilgi ve vicdanlarından başka hiç
bir tesire kanılmıyan teknik personelimizin so
runları memleket gerçeklerine uygun olarak or-
tava kovduklarını kabul ediyor ve ancak uygu
lamaya siyasi organın uygun olmıyan bir yön 
vermiş bulunduğu kanısına varıyoruz. Meselâ; 
yukarda belirttiğimiz gibi kira parasının dar ge
lirli vatandaşları bunalttığı tesbit edilmiş oldu
ğu ve bunun konut inşası suretiyle halli uzun 
zamana baS-lı bulunduğu halde kira sınırlaması
na gidilmiyeceği yazılmıştır. Keza şehirleşme 
oranında sanayileşme olamadığı apaçık belirtil
diği. halde, şehirleşme medenileşmenin bir nişa-
nesidir teşvik edilecektir, denilmiştir. Yine hızlı 
şehirleşme nedeni olarak toprağın bir ölçüde 

toplanması bir mânada veraset yolu ile küçül
mesi, tarımda teknolojinin gelişmesi ve sair se
bepler gösterilirken bunlara çare olarak toprak 
reformunun tâbir olarak kullanılmasından daha 
özel bir dikkatle kaçınılmıştır. İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânının 298 nci sayfasına bakınız, 
burada yatırımların sektörlere göre dağılımın 
tablosunu bulacaksınız. İşte bu tabloda imalât 
sanayiinden sonra en büyük yatırımın 20 milyar 
ile konut sektörüne ayrılmış olduğunu görecek
siniz. Diğer taraftan aynı dokümanda bu yatı
rımın da konut darlığını gideremiyeceği belir
tilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tâbir caizse plânın çok yerinde teşhisler ger

çeğe uygundur ancak tedavi usulleri yanlıştır. 
Aziz arkadaşlarım; 
Az gelişmiş bir ülke olduğumuzda beraberiz 

0 halde hareket noktamız : Ne boşa harcanacak 
tek liramız ve ne de kaybedilecek zamanımız 
vardır, düsturu olmak icabeder. Her sorunun 
isabetli çözüm yolunu bulmaya mecburuz. Biz 
yeni bir şey keşfedecek değiliz. 

Biz bu halimizle kamu sektörü ve özel sektör 
birlikte olarak konut sektörüne milyarlar ayı
racak kadar zengin değiliz. Şehirleşmeyi sıhhat
li bir ölçüde tutmaya mecburuz. 

Bunlar az gelişmişlikten kurtulan ülkelerde 
başarı ile uygulanmış kurallardır. Meselâ top
rak reformu yapılan ülkelerde hem tarım veri
mi artmış ve hem de istihdam gücü gelişerek 
şehre göç geniş ölçüde durmuştur. Şimdi biran 
için bizim istisnaen her yıl şehirlere akın eden 
1 milyon vatandaşımızı konut sahibi yapabilece
ğimizi kabul edelim. Bu konutlar bölgelerini 
Sayın Bakanın Komisyonda ifade buyurdukları 
gibi pırıl pırıl işıklandıralım, yollarını yapalım, 
sularını getirelim, ne olacak sevgili arkadaşla
rım. Bu göç eden insanlara iş imkânı sağlan
mazsa doğacak sosyal sakıncaları düşünürken 
dehşet içinde kalmamak mümkün müdür? 

Ben bu konuda fazla açıklamalara artık lü
zum duymuyorum. 

Keza âfet işlerimizde de vukuundan evvel 
alınması gerekli tedbirlere hâlâ gereği gibi yö
nelmemiş olmanın milletçe ıstırabını çektiğimizi 
ifade ile yetineceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
1967 malî yılında geçen yıllarda olduğu gibi 

bakanlık kuruluşları programlarını uygulama-
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larmda başarılı olmuşlardır. Keza Bakanlığa 
bağlı İller Bankamız ile Türkiye Emlâk Kredi 
Bankamız başarılıdırlar. Aldıkları sonuçlardan 
Sayın Bakan kadar bizde müftehiriz. Biz ikti
darın isabetli bir politikaya yöneldiği takdirde 
Türk mimar ve mühendislerinin, bankacılarımı
zın daha üstün başarı sağlıyacakları inancını sa
mimiyetle tekrar etmekten büyük zevk duyuyo
ruz. 

Sunuşlarıma son vermeden evvel geçen yılki 
ve yukarda özetlediğim dileklerime teyiden bu 
yıla ve gelecek yıllara sâri dileklerimizi arz et
meme müsaadelerinizi rica ederim. 

1. Üç büyük şehrimizin nâzım plânları geç 
kalmıştır. Bu gecikmeden büyük sakıncalar 
meydana gelmektedir. Bunların biran evvel biti
rilmesini candan dileriz. 

2. Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğümüz 
bazan haklı ve çoğu zaman politik sebeplerle 
vâki plân değişiklikleri talepleri ile artık işgal 
edilmemelidir. Bu nokta da umum müdürlüğün 
başarılı hizmetlerinde devamını dilerken arz et
tiğimiz mahzuru önleyici tedbirlerin biran evvel 
alınma°ını dileriz. 

3. Milletçe şikâyetçi olduğumuz yapı mal
zemelerinin kalite düşüklüğünden doğan zarar
ları ve özellikle çok kötü vasıflı inşaatı önlemek 
amaciyle yapı malzemesi standartları hazırlık
ları süratle bitirilmeli ve inşaatta kalite kontro
lü mutlaka sağlanmalıdır. 

4. Yukardaki maddeye ilişkin olmakla be
raber inşaatta kalifiye eleman çalıştırılmasını 
mümkün kılacak tedbir alınmalıdır. 

5. Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğünce 
yürütülen personel yetiştirme kursuna daha faz
la imkânlar verilmelidir. 

6. İller Bankamızın bir kriz devresine gir
mek üzere olduğunu bilmem tafsile lüzum var 
mıdır? Bu müessesemiz Cumhuriyetimizin getir
diği cok feyizli bir müessesedir. Bu konuda ge
nel bütçeden İller Bankamıza 1968 yılı içinde 
gerekli yardımın yapılması zaruretini belirten 
görüşlere katıldığımız gibi yine bu amaçla yeni 
belediye gelirleri kanun tasarısının da biran ev
vel getirilmesi yolundaki temennimizi tekrar 
ederiz. Keza banka artık sermaye tahsil edemez 
duruma girmiş bulunduğundan 618 sayılı Kanu
nun ikinci maddesine göre biran evvel Bakanlar 
Kurulu karan çıkarılmalıdır. 

7. Yukarda temas ettik Emlâk Bankamızın 
sermayesinin artırılması hakkındaki Kanunun 
gereği yerine getirilmemiştir. Sayın Bakan ge
çen yıl aynen (Müsterih olunuz 1967 malî yılı 
içinde Maliyeden 80 milyon lira alınacaktır) 
buyurmuşlardır. 

Bu para verilmemiştir. Bankaya yeni yeni 
görevler de eklendiğinden, maliyenin taahhüdü
nün yerine getirilmesi zarureti aşikârdır. 

Aziz arkadaşlarım bu noktada, bir hususa da 
ayrıca ve özellikle değineceğim. Emlâk Kredi 
Bankasından geçen yıl 775 sayılı Kanunun 14 
ncü maddesine tevfikan 30 milyon lira alın
mıştır. Bu para bankadan nasıl alınmıştır, 
banka bu parayı hangi hesabına kaydetmiştir. 
Bu 14 ncü maddenin 440 sayılı Kanunun umu
mi hükümleri karşısında, bu alınan paraya hu
kukî mesnedolmaktan mahrum olduğunu belirt
mek isteriz. Aziz arkadaşlarım, Sayın Baka
nın Karma Komisyondaki imalât sanayiine yö
neltilmesi mümkün olmıyan küçük tasarrufla
rın yeni bir sistem içinde ucuz ve halk tipi 
konut inşaatı için değerlendin1 eneoi yolundaki 
havanlarını bir Anayasa hükmünün yerine ge
tirileceği vadi olarak memnuniyetle karşıladı
ğımızı beyan etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım. bugün memleket.irı bir 
konut darlığı ile karsıkarsıya bulunduğu bir 
vakıadır. Bu konut darlığını doğuran neden
ler Birleşmiş MiHetler Teşkilâtınca yapılan 
prn<3+.ıy-î?ıa,!f?r sonunda verilen raporlarda belir
tildiği sfikfd^. yapı masraflarının ağırlığı, 
inşaata elverişli arazi değerinin gün geçtikçe 
artması, kövlerden şehirlere akımın çoğalması, 
kiraların yükselmesi gibi n°dpn1ere bağlan
mıştır. Bu itibarla biz denz ki. Arsa Ofisi ka
nun tasarısının biran evvel kanr,n]aC!rvasırıda 
artık her gecikilecek gün bizim mut1 ak su
rette alovhirnize neticeler tevlidedecektir. 

BA.SKA.N — Savın Mumcvoglu görüşlerinizi 
bağlamanızı rica ederim, müddetiniz bitmis+ir. 

C.H.P. GRUPU ADINA HAYRÎ MUMCU-
OĞLU (Devamla) — Bu itibarla bir arsa spekü
lâsyonunu önlemek ve konut darlığını gidermek 
için aziz arkadaşlarım mutlak surette Bakanlı-

I ğın konuşmalarımız sırasında arz ettiğimiz ted-
: birlere yönelmesi bir emri zaruridir. 
| Başkanın ihtarını aldım, beni dinlediğiniz 
i için teşekkürlerimi sunarım. Burada 1968 yılı 
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bütçesinin aziz yurdumuza hayırlı olmasını di
lerken İmar ve İskân Bakanlığının güzide men
suplarına en samimî dileklerimle başarı temen
nilerimi sunarım. Saygılarımı sunarım arkadaş
lar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Artukmaç Köy İşleri Ba
kanlığı bütçesi üzerinde C.H.P. Senato Grupu 
adına. 

Daha evvelki beyanına ek olarak daha evvel
den Köy İşleri Bakanlığı bütçesi üzerinde ko
nuşmuşsunuz, konuşmanız ikiye bölünüyor. 

C.H.P. GRUPU ADINA SADIK ARTUK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, 

Köy İşleri Bakanlığına bağlanmış bulunan ve 
fakat bütçesi İmar ve İskân Bakanlığı bünyesi ve 
teşkilâtı içinde yer almış olan Toprak vo İskân 
Genel Müdürlüğünün 1968 yılı bütçesi hakkın
da, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Se
natosu Grupunun görüşlerini kısaca arz etmek 
üzere, söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi 
grupum ve sahsım adına saygı İİ3 selâmlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Köy İşleri Bakanlığına bağh bulunan Top

rak ve İskân Genel Müdürlüğünün, ism'nden 
de anlaşılacağı veçhile, esaslı iki görevi var
dır. Bunlardan birisi toprak dağıtımı, diğeri 
ise iskân işidir. 
Toprak dağıtımı, 4753 ve 5618 sayılı Çiftçiyi 

Topraklandırma kanunlarına göre yapılmak
tadır. Umum Müdürlük, halen toprak ko
misyonları vasıtasıyla Hazine topraklarını tes-
bit etmekte ve mütaakiben bunları muhtaç 
köylülere dağıtmaktadır. Umum Müdürlüğün 
toprak dağıtımı konusunda uygulamakta ol
duğu usul budur. 

Toprak reformunu savunan Cumhuriyet 
Halk Partisi, bu şekildeki bir dağıtımın kar-
şısmdadır. Fakat Hükümet, dağıtıma halen 
devam etmektedir. Hem de yanlış bir metodla 
bu yanlış metod devamlı ihtilâfların ve şi -
kâyetlerin kaynağı olmaktadır. Bu ihti
lâflara ve şikâyetlere meydan verilmemesi 
için, Toprak ve İskân Umum Müdürlüğü ta
rafından yapılan toprak dağıtımının, hiç ol
mazsa bir esasa bağlanması gerekmektedir. 

Bize göre, sözü geçen kanunlar gereğince 
yapılmakta olan toprak dağıtımı tapulama 
(Kadastro) görmüş olan sahalarda yapılma
lıdır. Başka bir deyimle, toprak komisyon-

] lan, tapulaması yapılmış olan yerlerde va
zifeye sevk edilmelidir. Bugünkü tatbikat, 
tamamiyle bunun aksine ceryan etmektedir. 
Şöyleki : Toprak komisyonu kadastrodan 
önce araziye çıkıyor. Tesbit ediyor, ölçüyor ve 
dağıtım işine girişiyor. Bu maksatla harita
lar tanzim ediyor. Ve bu haritaları tapu 
dairelerine gönderiliyor. Tapu muameleleri 
tescil işini yapmak suretiyle muamele tamam
lanmış oluyor. Ama aradan bir müddet geç
tikten sonra ayni yerde tapulama işlemin? 
başlanabiliyor. Bu takdirde her iki daire ara
sında çeşitli yönlerden uyuşmazlıklar meyda
na çıkıyor. Ve vatandaşların şikâyetleri baş
lıyor. Çünkü kadastro tesbitleri sırasında, 
tapu ve kadastro teşkilâtı; ilk önce, toprak 
Komisyonunca tanzim edilmiş haritaların doğ
ruluk derecesini tetkik ve tesbit ediyor. Daha 
ısonra, mevcut tapu kayıtlarının Tapulama 
Kanunu ve ilgili diğer kanunlar hükümlerine 
uygun olup olmadığını araştmyor. Uygun gö-
iülnıiyenler hakkında, bu suretle ihtilaflı mua
mele başgösteriyor. 

Meselâ, Toprak ve İskân Teşkilâtı hudut
ları esas almadığı takdirde, uyuşmazlık ortaya 
çıkıyor. Çünkü Tapulama Kanunu, 44 ncü 
maddesi ile, sabit hudutlara itibar olunması 
lâsımgeldiğini emrediyor. 

Ve yine meselâ, sabit hudutlu bir gayrimen-
kulde tapula kayıtlı miktardan fazla çıkan 
araziyi, toprak komisyonu Hazineye intikal 
ettiriyor. Halbuki, Yargıtayımızın müstakâr 
içtihatlarına göre sabit hudutlar içinde bulu
nan arazide miktara değil, hududa itibar 
olunması icabetmektedir. Bu suretle, her iki, 
daire arasında, miktar fazlaları üzerinde ih
tilâf çıkmış oluyor. Ve tabiatiyle bu arada 
vatandaşlar haklı, haksız birçok şikâyetlerde 
bulunuyorlar. İşte bu suretle uzuyor ve sü-
rünc3mede kalıyor, 

Arz ettiğim sebeplerle ve bunlara benzar di
ğer sebeplerle iki daire arasında devamlı su
retle uyuşmazlıklar meydana geliyor. 

Görülyüyor ki, bir taraftan iki daire ara
sındaki usul ve sistem ayrılığı bakımından 
devamlı ihtilâflar meydana geliyor. Diğer ta
raftan da aynı iş için ayrı ayrı, iki âmeliye 
yapılıyor ve dolayısiyle gerek eleman, gerek 
zaman ve gerek para bakımından israfa mey-

1 dan veriliyor. 
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Gerçek veya tüzel kişilere ait arazi, ilk 
önce kadastro ekiplerince tesbit edilmediği tak
dirde bu uyuşmazlıklar ve bu mahzurlar ta-
mamiyle ortadan kalkacak vs dolayısiyle top
rak komisyonları ihtilafsız ve salim bir da
ğıtım yapmış olacaklardır. 

Mülkiyetle ilgili hakların hâkim teminatı 
altında tecellisi, ancak kadastro tesbitleri ile 
ve tapu sicilleri ile mümkün olduğuna göre, 
evvelâ kadastrosunun yapılmasını ve bilâhara 
bu kadastroya göre toprak dağıtımı işlemine 
başlanmasını, C. H. P. olarak gerekli görmekte
yiz. 

Sayın senatörler; 
Arz ettiğim şekilde yapılmakta olan toprak 

dağıtımı, Türkiye'nin bütünlüğüne bir şey ge
tirecek nitelikte değildir. Dağıtılan bu top
rakların büyük bir fayda sağlaması müm
kün. değildir. Çünkü bizde, istihsal yönün
den toprak mülkiyet düzeni bozuktur. Bugün 
ülkemizde bir tarafta alabildiğine küçülen 
bir toprak mülkiyeti vardır. Diğer tarafta 
da büyük mülkiyet düzeni vardır. Başka bir 
ifade ile, bir tarafta sayısı çok olan insan
ların elinde geçimlerini sağlıyamıyacak derece
de küçük topraklar vardır. Diğer tarafta 
ise, sayısı çok az olan insanların elinde faz-
lasiyle geniş topraklar vardır. Bir kısım 
köylü ise, tamamiyle topraksızdır. 

Toprak dağıtımındaki bu adaletsizliği ve 
dengesizliği belirtmek üsers, Devlet Plânlama 
Teşkilâtı tarafından bölgeler esasa alınarak ha
zırlanmış olan bir rapora göre; 

Orta - Anadolu Bölgesinde : 39 bin aile 80 
bin dönüm araziye sahipken, sadece 49 aile 
296 bin dönüm araziye sahiptir. 

Ege Bölgesinde : 76 bin aile 204 bin dö
nüm araziye sahipken, sadece 41 aile 395 bin 
dönüm arazinin sahibidir. 

Marmara Bölgesinde : 23 bin aile 55 bin dö
nüm araziye sahipken sadece 21 aile 286 bin 
dönüm araziye sahiptir. 
Akdeniz Bölgesinde : 38 bin aile 115 bin dö

nüm araziye sahipken sadece 78 aile 603 bin 
dönüm araziye sahiptir. 
Kuzey - Doğuda .15 bin aile 103 bin dönüm 

araziye sahipken sadece 20 aile 235 bin dönüm 
araziye sahiptir. 

Güney - Doğu'da : 42 bin aile 116 bin dö
nüm araziye sahip iken sadece 230 aile 1 mil
yon 852 bin dönüm araziye sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu rakamlar, toprak dağılımındaki denge

sizliği açık olarak göstermektedir. Ayrıca, 
bu memlekette hiç topraksız ırgat veya yarıcı 
olarak çalışan köylüler de vardır. Şu halde, 
bu dengesizliği gidermek ve toprağı olmıyan-
lan veya yetecek kadar toprağı bulunmıyan-
ları toprağa kavuşturmak ve verimi artırmak 
lâzımdır. Bu problemin, bugünkü toprak da
ğıtımı yolu ile çözümlenmesi mümkün değildir. 
Bu problemin Anayasamızın 37 nci maddesi ile' 
emrettiği toprak reformu ile çözümlenmesi 
mümkündür. Tarım reformu denilen şey de, 
esasen toprak reformuna bağlıdır. Sulama, 
drenaj, kooperataflişme gibi işlerin yürütül
mesi ve başarılması toprak reformuna bağlıdır. 

Toprak reformunun çeşitli yönleri yanın
da, bir de verim artırıcı niteliği vardır. Bilin
diği üzere, normal ölçülerin üstünde büyüyen 
veya normal ölçülerin altında küçülen tarım 
işletmelerinde verim düşmektedir. Toprak re
formu ile, tarım işletmelerinin verimini artırı
cı tedbirler alınmış ve sosyal adalet de sağlan
mış olacaktır. Bu bir Anayasa emridir. Anaya
samız, toprak reformunun esaslarını 37 nci 
maddesinde tesbit etmiştir. Bu maddede su hü
küm vardır : «Devlet, toprağın verimli olarak 
işletilmesini gerçekleştirmek ve topraksız olan 
veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye toprak 
sağlamak amaçları ile gereken tedbirleri alır. 
Kanun, bu amaçlarla, değişik tarım bölgelerine 
ve çeşitlerine göre toprağın genişliğini göste
rebilir. Devlet, çiftçinin işletme araçlarına sa-
hibolmasını kolaylaştırır.» Bizim isteğimiz iş
te bu hükmün yerine getirilmesidir. Cumhu
riyet Halk Partisi, ortanın solu politikası ile, 
bu Anayasa emrinin takipçisidir. 

Muhterem üyeler; 
Gerek Hükümet ve gerekse Adalet Partisi

ne mensup değerli hatipler, bu kürsüde, tarım 
reformunun lüzumundan bahsettiler ve «Top
rak reformu bir gaye değildir, zirai reformun 
bir unsurudur.» şeklinde beyanda bulundular. 
Biz bu görüşe, Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu olarak, katılmamaktayız. Biz, bu beyanın 
tamamiyle aksine olarak, «Zirai reformun, top
rak reformunun bir unsuru olduğu» inancında
yız. Nitekim, biraz önce okuduğum Anayasa
nın 37 nci maddesinden de bu mânayı sarahatle 
çıkarmak mümkündür. Anayasa, bu maddesi 
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ile, toprak reformunun yapılmasını açıkça em
retmektedir. 

Toplum yapısında değişiklikleri öngören 
Anayasamızın kabul ettiği reformlar ve özel
likle toprak reformu gerçekleştirilmeden köy
de oturan insanların hayatlarını ileri derecede 
iyileştirmek kolay ve hattâ mümkün olmıya-
caktır. işte biz, düzen değişikliğini bunun için 
istiyoruz. Bizim istediğimiz düzen değişikliği, 
bâzı çevrelerin bilerek veya bilmiyerek söyle
dikleri şekilde bir rejim değişikliği değildir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu olarak, bi
zim istediğimiz düzen değişikliği; yeni Ana
yasamızın çeşitli alanlarla ve özellikle sosyal 
ve ekonomik alanlarda değiştirilmesini emret
tiği yeni düzeni getirmektir. Bizim istediğimiz 
düzen değişikliği; Anayasamızın isteklerine 
uymıyan halen mevcut adaletsiz düzeni, Ana
yasaya uygun hale getirmekten ibarettir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Toprak ve iskân Genel Müdürlüğünün 

önemli görevlerinden birisi de iskân işleridir. 
2510 ve 5098 sayılı İskân kanunlarına göre, bu 
umum müdürlük; bir taraftan yabancı memle
ketlerden Türkiye'ye gelen göçmenleri yerleş
tirmekle ve diğer taraftan yurt içinde asayiş 
ve siyasi mülâhazalarla veya iç iskân nedeni ile 
başka bölgelere nakilleri gerekenlerin iskânları
nı yapmakla görevlidir. 

Bugün, sözü geçen kanunların tedvini zama
nındaki ortam ile bugünkü ortam bir değildir. 
Bugün, her hizmet gibi, iskân işleri de gelişme 
ve yeni esaslara bağlanma zorunluğu içerisin
dedir. Bugün, köy kalkınması temel çalışmala
rının yapılabilmesi için, her şeyden önce iyi 
bir iskân politikasına ihtiyaç vardır. 

Şu duruma göre, gerek iç iskân ve gerekse 
memleket dışından gelecek olanların iskânı ye
ni ıbir plâna bağlanmalı ve bu plân kalkınma
mızın mihenk taşlarından biri olmalıdır. 

Nüfusun yerleşmesi plâna bağlanmalıdır. 
Bu plânda, köylüyü yerinde tutacak ve kalkın
dıracak tedbirler düşünülmelidir. Köydeki faz
la nüfusun şehirlere intikalini sağlıyacak ted
birler alınmalı ve şehirleşme teşvik edilmelidir. 
Aksi halde, sosyal meselelerimizden hiçbirisi
nin ciddî şekilde ele alınması mümkün olamaz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mâruzâtımı burada bitirmiş oluyorum. Büt

çenin memleketimize ve milletimize hayırlı, 

uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Köy îşleri Bakanlığı bütçesi 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesi içerisinde görüşül
müş sayın grup sözcülerine oralarda imkân ve
rildiği cihetle, müstakil bir grup sözcüsü hakkı 
bulunan 25 dakika söz verilmesi imkânı hâsıl 
olmamaktadır. Sayın Sakıp Hatunoğlu Güven 
Partisi Grupu adına buyurun. (Rahatsız sesleri) 
(Ahmet Onar görüşecek sesleri) 

G.P. GRUPU ADINA AHMET ONAR (Kon
ya) — Muhterem Başkan, muhterem Senato 
üyeleri, 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğünün 1968 
yılı bütçesi hakkında Güven Partisi Grupu adı
na görüş ve temennilerimizi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, 

7116 sayılı Teşkilât Kanununun 19 ncu mad
desi mucibince İmar ve İskân Bakanlığı kuru
luşu içinde yer alan Toprak ve İskân İşleri Ge
nel Müdürlüğü müstakil bütçeli olup Bakanlar 
Kurulunun 16.7.1964 tarih ve 6/3349 sayılı Ka
rarı ile Köy İşleri Bakanlığına bağlanmıştır. 
Esas vazifesi, 4753 sayılı Çiftçiyi topraklandır
ma ve 2510 sayılı İskân kanunlarının mevzuuna 
giren temel dâvalarla iştigal etmektir. Buna 
ilâveten yurdumuzun bütün köylerini içine alan 
köy envanter etütlerini yapmaktır. 

Köy İşleri Bakanlığının kuruluşundan bu 
yana henüz bir teşkilât kanunu çıkmamış bulun
duğundan bu durum icraya bir fonksiyona sa-
hibolan ve diğer bakanlık, daire ve müesseseler
le de ilgili bulunan Toprak ve İskân Genel Mü
dürlüğünün çalışmalarında koordinasyon bakı
mından mahzurlar tevlidetmektedir. Ayrıca, za
manın şartlarına göre hazırlanmış bulunan 1945 
tarihli ve 4784 ve 1950 tarihli 5613 sayılı kuru
luş kanunları bugünün ihtiyaçlarını karşılıya-
cak durumda olmadığından ağır sorumluluk ta
şıyan bir hizmet ifa eden bu genel müdürlüğün 
kuruluş kanununun kendisinden beklenen hiz
metlere ve ihtiyaçlara cevap verecek şekilde 
yeniden tadil ve tanzimini zaruri görmekteyiz. 

1945 yılında meriyete giren Çiftçiyi toprak
landırma Kanunu gereğince, ciddî ve ilmî bir 
incelemeye dayanmadan plânsız yapılan dağı
tımlar birçok aksaklıklar ve mahzurlar doğur
muş türlü şikâyetlere yol açmıştır. 
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Memleketimizde, ziraat yapılan toprakların 
işletmelere göre dağılımında istihsale ve bunun 
sonucu olarak gelir dağılımına olumsuz yönde 
tesir eden bir dengesizlik mevcut bulunmaktadır. 

İşletme büyüklüğü 
dekar İşletme sayısı 

İ — 50 2 132 288 
51 — 200 852 825 

201 — 1 000 110 814 
1 000 den fasla 4 323 

Toprak tasarruf şekline göre, işletmelerin 
% 72.60 nisbetini teşkil eden 1 686 143 kişi mal 
sahibi, % 21.48 ni teşkil eden 498 438 i toprak 
sahibi olmakla beraber aynı zamanda kiracı ve 
ortakçı, 14 815 i kiracı, 57 161 i ortakçı, 65 432 
kişi de diğer şekillerde çalışmaktadır. 

Keza, nüfus artışı ve veraset dolayısiyle 
topraklar çok küçük parçalara ayrılmıştır. İşlet
melerin % 9.6 sı bir parça, % 20.8 i 2-3 parça, 
% 19.9 u 4-5 parça, % 24.9 u 6-9 parça, % 24.8 i 
10 ve daha çok parçalara bölünmüştür. 

Toprak dağılımının sonucu gelir dağılımında 
da, farklılıklar doğurmuştur. Bu konuda önemli 
olan farklılıkların yanında fert başına düşen 
yıllık gelir miktarının azlığı da nazarı dikkati 
çekmektedir. 1-50 dekara kadar olan işletmeler
de fert başına düşen yıllık gelir sadece 485 li
radan ibarettir. Bu işletmeler toplam işletme
lerin % 68.78 ini teşkil etmekte ve zirai geli
rin % 24.8 ini almaktadırlar. 

Arz ettiğim durum, topraksız ve az topraklı 
çiftçinin yeter toprağa kavuşturulmasını, kira
cılık müessesesinin düzenlenmesini, toprakların 
toplulaştırılmasını, tarım sektöründe verimlili
ği ve üretim miktarını artıran bir ortam yara
tılmasını ve köylü nüfusun artan gelir ve re
fahtan bugüne kadar devam eden dengesizlik
leri giderici yolda ve sosyal adalet ilkelerine 
uygun olarak pay almalarını gerektirmektedir. 

Biz Güven Partisi olarak iktisadi, sosyal 
ve kültürel kalkınmamızın başarısı için yapı
lacak hamleler arasında toprağın verimli ola
rak işlenmesini gerçekleştirmek ve topraksız 
olan ve yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye top
rak sağlamak amaciyle gerçekleştirilecek top
rak reformunu zirai reformun zaruri bir unsu-

Plânda da belirtildiği üzere tarım toprakla
rının 1960 yılı itibariyle işletmelere göre dağı
lışı şöyledir : 

% Toplam toprak 
itibariyle genişliği 

68.78 5 219 248 24.8 
27.51 8 775 146 41.7 
3.57 4 932 427 23.4 
0.14 2 145 727 10.1 

ru saymakta ve toprak reformunda güzel mül
kiyeti 'esas kabul etmekteyiz. 

Partimiz tarım kalkınmasının gerekli kıl
dığı, kooperatifçilik dâhil "bütün tedbirleri işine 
alan bir zirai reforma taraftardır. 

Bilindiği üzere, sosyal bir karakter taşıyan 
iskân işleri, Anayurda gelen göçmen ve mülteci
lere, yasak bölgeler dolayısiyle nakle tabi tu
tulup, sonradan yerlerine iade edilen vatandaş
lara ve Güney sınırlarımızda kaçakçılık dola
yısiyle tesis edilen emniyet şeridi içinde kalan 
ve bu sebeple 3 '̂erleri değiştirilen vatandaşları 
arazi, ev, kredi, tohumluk ve diğer çe3İtli yar
dımları şümulüne almaktadır. 

Vatandaşlarımızın yeni yurtlarına en kısa 
zamanda intibak edebilmelerini ve ekonomik 
kalkınmalarını sağlamak maksadiyls Bakanlık
ça yapılmakta olan temel eğitim, el sanatları 
eğitimi ve kooperatifçiliği teşvik çalışmalarını 
olumlu karşılamaktayız. 

1971 yılında inşaası tamamlanacak olan Ke
ban barajı sebebiyle tamamen su altında kala
cak 92 köy ve mahallede oturan 18,815 nüfu
sun iskânı mühim bir mesele teşkil etmektedir. 
Bu meselenin çözümü için gerekli kanuni ted
birlerin ve hazırlıkların süratle ikmal edilerek 
vatandaşlarımızın mağdur edilmeden iskânının 
temini lüzumuna işaret etmek isteriz. 

Köy envanter etütlerine gelince; 
Tarım meselelerimizin halli köyün ekono

mik, sosyal, fiziki programlarının tesbitine, 
kaynakların rasyonel şekilde kullanılmasına 
ve istihsalin artırılmasına bağlı olduğundan bu 
maksatla yapılmakta olan k5y evanter etütle-. 
rini olumlu karşılamaktayız. Bu etütlerin 1063 
yılında tamamlanmış olmasını ümidetmekteyiz, 
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Köylülerimizin kalkındırılması bakımından 
her köy için ayrı ayrı yapılmakta olan yerleş
me, toprak ve su kaynaklarının developmanı, 
araziden en iyi şekilde faydalanma tarzları, zi
rai işletme plânlaması çalışmalarını faydalı 
bulmaktayız. Hitap halinde bastırılacağını öğ
rendiğimiz bu etüdlerden köy ve köylü ile ilgi
li bütün kuruluşların istifade ettirilmeleri ye
rinde olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Toprak iskân işleri 1968 yılı bütçesinin 

memlelketimiz vo ınilletimizie hayırlı olmasını 
diler, Güven Partisi Senato Grupu adına say
gılarımı sunarım, (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına İmar 
ve iskân Bakanlığı ve Köy işleri Bakanlığı Büt
çesi üzerinde müştereken görüşmek üzere sa
yın Haydar Tunçkanat buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA HAYDAR 
TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler. 

Sözlerime 1968 yılı programının uygulan
ması hakkındaki karardan aldığım bir cümle 
ile başlamak istiyorum. Kararda aynen; «Birin
ci Beş Yıllık Plânda plânın iktisadi hedeflerine 
varması için yardımcı olarak düşünülen ve ele 
alman sosyal yapıyı olumlu yönde değiştirici 
nitelikte ve sosyal adalet ilkelerini gözeterek 
seçilen sosyal politikaların, tutarlı, faydalı 
gerçekçi ve Türkiye'nin kalkınma hedefleri ba
kımından doğru okluğu bu dönemin sonunda 
kesinlikle belli olmuştur» deniliyor. O hal de ger
çekçi ve Türkiye'nin kalkınma hedefleri bakı
mından doğru olan bu politikalar niçin uygu
lanmadı? Şehirleşme, konut, arsa ve kiralarda 
niçin her gün biraz daha bir çıkmaza girildi 
ve vatandaşlar spekülatörlerle karşı karşıya bı
rakılarak onların insafına terk edildi. Bu soru
larımızı ikinci Beş Yıllık Plân şöyle cevaplan
dırıyor: «Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 
konut sektörü ilk defa bir bütün olarak ele al
mış ve geliştirilen politikaya uygun olarak ko
nut konusunda pek çok sorunu çözücü nitelikte 
tedbirler getirilmiştir. Politika içinde bir bü
tün teşkil eden bu tedbirler kısmen eksik uygu
lanmış kısmen hiç uygulanmamış aralarında iliş
kiler kurulamamış çelişmeler olmuş ve çeşitli 
grupların direnmeleri uygulamayı olumsuz yön
de etkilemiştir» denilmektedir, ikinci Beş Yıllık 

Plânın A. P. iktidarı damgasını taşıdığını Sayın 
Demirel her vesile ile tekrarlamaktadır. 1963 -
1967 yılları arasını kapsayan Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminin dört yıllık kısmının uygulanma
sında Hükümette olduklarını hatırlıyacak olur
larsa plânın başarısızlığından da hisselerine dü
şen payı kabul etmeleri gerekmektedir. Plâna 
inananlarla inanmıyanlar arasındaki fark uygu
lamada açıkça kendini göstermektedir. Parlak 
nutuklar ve bir tesis için yüzbinlerce lira sarf 
ederek temel atma, tünel açma, çatı kapatma, 
kalorifer tesislerini işletmeye açma gibi kordelâ 
kesmelerle halkı oyalamak başka, dar politik 
görüşlerden ve partizanlıktan uzaklaşarak plâ
nın ilkelerini ve getirdiği tedbirleri çeşitli men
faat gruplarının direnmelerine rağmen haysiyet
li bir Devlet adamı olarak yürütmek başkadır 
Birinci Plân döneminde şehirlerde 561 200 ko
nut yapılması öngörülmüştü. Bunun büyük kıs
mı alınacak tedbirlerle ucuz ve sıhhi halk ko
nutları ve ucuz kiralık konutlar olacaktı. Aynı 
miktar para sarf edilerek bu hedefin çok altın
da ancak 374 000 konut yapılabildi. Bu yüzden 
de şöhirler etrafındaki gecekondu sayısı beş se
nede 200 bin artarak 450 bine yükseldi. Bu 
başarısızlık gecekondulara merasimle tapular 
verilmek suretiyle örtülmeye çalışılıyor. Ana-
yasa'nın her vatandaşa tanıdığı mülkiyet hak
kını hiçe sayarak başkasının toplu arsa veya 
arazisine yapılan gecekonduların bir çığ gibi 
çoğalmalarını görmemezlikten gelerek «Biz sos
yal adaleti zenginin malını zorla elinden alıp 
fakire dağıtmak şeklinde anlamıyoruz.» demek 
demogojinin ta kendisidir. Eğer İkinci Plânda 
da aynen getirilen birinci plândaki gerçeklere 
uygun ve doğru tedbirler bu dönemde de yine 
çeşitli mukavemet gruplarının direnmeleri yü
zünden uygulanamadı ise şehirlerde yaşamakta 
olan on milyondan fazla vatandaşımız gelecek 
günlerde can ve mal emniyeti bakımından çok 
ısdıraplı ve zor günlerin yakın olduğunu şimdi
den söylemek bir kehanet sayılmamalıdır. Tür
kiye İde şehirleşmenin ana nedeni bir ölçüde şeh
rin çekimi yanında teknolojik gelişme sınırlı 
olan tarım arazisinin en verimli bir şekilde kul
lanılmaması üretim artışını köstekliyen ve top
lumsal adalet hedefinin gerçekleşmesini güçleş
tiren toprak mülkiyeti düzenini değiştirecek 
toprak reformunun yapılmaması ve hızla artan 
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nüfus sonucu tarım alanlarından itilme olmuş 
tur. Sanayileşmemiş ülkelerde kırdan hızla iti
len nüfusa şehirler iş bulmakta güçlük çekmek
tedir. Bizdeki şehirleşme, nüfus artışı ile oldu
ğundan şehirler sosyal ve iktisadi yönden şehir 
niteliklerini geliştirememişlerdir. Dengeli bir 
şehirleşme için imalât sanayii yatırımları nüfus 
başına dört bin Tl. yatırım gerektirmekte aynı 
zamanda şehirleşmenin konut ve sosyal alt yapı 
yatırımları içinde nüfus başına 10 bin Tl. sına 
ihtiyaç göstermektedir. 1968 - 1972 döneminde 
şehirleşmeyi daha da hızlandırmak istiyen yeni 
plân şehirleşme hızını % 6 - 7 olacağını tah
min etmektedir. Bu hesaba göre, 1968 de sa
dece şehirlere göç edecek 600 binden fasla nü
fus için 2 milyar 400 bin lira imalât sanayiine 
konut ve sosyal alt yapı yatırımları için de 6 
milyar liralık yatırıma ihtiyaç vardır. Birinci 
Beş Yıllık Plân şehirleşmeyi gelişmenin bir gös 
tergesi olarak kabul etmiş, şehirlerde yaratılan 
iş imkânları ölçüsünde artan bir şehirleşmenin 
ifadesi olan; «dengeli bir şehirleşmeyi» kabul et 
misti. İkinci Beş Yıllık Plân ise, bundan farklı 
olarak «ŞeMrleşmeyi hem amaç hem de iktisadi 
ve sosyal kalkınmanın aracı» olarak kabul et
mişti. Bu nedenler, köylerden şehirlere göç
leri azaltıcı toprak reformu ve kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi gibi tedbirleri almamak suretiyle 
şehirlere göçü hızlandırmayı yararlı bulmakta 
ve imar ve iskân Bakanlığının bütçesine konu
lacak 120 milyon lira ile de bu işlerin başarıla
cağına inanmış görünmektedir. Şehirleşmeyi 
bir amaç ve aynı zamanda iktisadi ve sosyal 
kalkınmanın bir aracı olarak kabul edenlerin 
onun sosyal maliyetini de göze almaları gere 
kirdi. Malî kaynak ve destekten mahrum bir 
şehirleşmeye de şehirleşme denilemiyeeeğine gö
re, bu olsa olsa asayişin çok bozuk, can ve 
mal emniyetinin temin edilemediği, en asgari 
sosyal hizmet ve ihtiyaçları karşılanamamış, 
dengesiz, çoğu işsiz aç ve yatacak yeri olımyan 
bir nüfuz kalabalığının teşkil ettiği yerleşme 
olabilir. 1968 bütçesine İstanbul, izmir ve An
kara nâzım plânlarının yaptırılması için İller 
Bankasına aktarılmak üzere 4 milyon 600 bin 
lira konulmuş. Bu da gösteriyor ki, bu şehir
lerin nâzım plânlan henüz tamamlanmamıştır. 
Halbuki Bayındırlık Bakanının bir İngiliz fir
masına ihale edildiğini haber verdiği Boğazköp-
rüsü, çevre yollan, Halic'e yeni bir köprü ya

pılmasını kapsayan ve 1973 te tamamlanacağı 
bildirilen büyük bir proje var. Bu projenin tü
münün bedeli 1 milyarın üzerinde olarak, ay
rıca dışardan borç alınacak krediler için de faiz 
ödenecektir. Verilen rapora göre bu köprü ya
pıldığı takdirde şehir Kuzeye doğru inkişaf ede
cektir. Bir başka rapora göre şehir tam aksi 
istikamete inkişaf edecektir. 

Bu maksatla Devlet bu inkişaf alanlarını 
içine alacak bölgede arazi stoku yapmalı ve bu 
alanlan spekülatörlere kaptırmamalıdır. İleri
de değerleri yükselecek olan bu arsaları ger
çek ihtiyaç sahiplerine satmak suretiyle Hazi
nenin elde edeceği kazanç projenin bir kısım 
masraflarını karşılıyabileeektir. Bu raporu ve 
İstanbul Boğazı Köprüsü projesini yeniden in-
celemiye memur Türk uzmanlarından kurulu 
heyetin 1967 de verdiği raporda ise «böyle bir 
yatırım kararını vermeden önce şu etütlerin de 
yapılmış olması lâzımdır. Sanayileşme etüdü, 
şehirleşme etüdü nâzım plân çalışmaları.» Şimdi 
Sayın Bakandan soruyoruz istanbul'un nâzım 
plânı yapılmış mıdır? Ve yine istanbul'un şe
hirleşme etüdü var mıdır? varsa şöhir Kuzeye 
mi, yoksa bazılarının dediği gibi Silivri istika
metine doğru mu inkişaf edecektir? Ve Dev
letin elinde bu bölgelerde ne miktar arsa bu
lunmaktadır? Plânda öngörülen arsa ofisi de 
kurulmadığına göre istanbul'da şehrin muhte
mel gelişme alanlarındaki arsaların spekülâsyo
nuna mâni olmak için ne gibi tedbirler alınmış
tır? Nâzım plân ve şehirleşme etütleri yapılma
dan böyle bir büyük projenin uygulamaya ko
nulmasından önce imar ve iskân Bakanlığı ile 
bir koordinasyon ve hazırlık çalışmaları yapıl
mış mıdır? 

Konut sektörü : 
Kişilerin barınma ihtiyacını karşılayan konut 

toplanı hayatının ekonomik ve sosyal bakımdan 
en önemli unsurlarından biridir. Anayasamız 
bu önemli ihtiyacın karşılanması için Devlete 
sorumluluklar yüklemiştir. Konutun yapıcı ve 
alıcının, kredi desteği olmaksızın konut paza
rına girmelerini önliyen pahalı bir mal oluşu, 
sosyal etkileri, dar gelirli ailelerin bu konuda 
Devlet yardımına olan ihtiyacı konut pazarının 
Devlet müdahalesi olmaksızın işlemesini imkân
sız kılar. Bu da geniş çapta özel sektörün çalış
tığı bu alanda plânlı bir kalkınmanın sadece 
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piyasa mekanizması ile mümkün olamıyacağını. 
göstermesi bakımından çok önemlidir. Bu ko
nuda plânla tamamen beraberiz. Karma eko
nomi düzeni içinde Devletin konuk pazarındaki 
yerini alması, piyasaya arz edici ucuz konut
larla üretimi etkilemek düzenleyici tedbirler 
almak yapıcı ve alıcıya kredi sağlamak, konut 
üretim programlarını yapmak, fizikî yerleşme 
plânları hazırlamak gibi tedbirlerle gerçekleşe
bilir. 

1967 de 10 binden fazla nüfuslu şehirlerdeki 
konut sayısı şöyledir : 

Şehir nüfusu 
Aile büyüklüğü 
Toplam konut sayısı 
Gecekondu sayısı 

10 437 233, 
5 kişi, 

2 100 000, 
450 000. 

Şehir konutlarının % 27 sinde mutfak, 
% 49 unda banyo, % 26 smda elektrik ve % 45 
inde akar su yoktur. Köy konutlarının durumu
na gelince nüfusu 5 binden az olan yerlerde 
1963 rakamlarına göre 3 495 347 konut vardır, 
Bunların % 58,8 i sağlam, ve % 16,8 i çürük
tür. Elektrik ve akar suya sahip konutların 
oranı % 3 ten azdır. Bu rakamlar konut soru
nunun nitelik yönünden ağırlığını ortaya koy
maktadır. iktisadi kalkınma ile birlikte konut 
ihtiyacının sayı olarak karşılanmasının yanı sı
ra mevcutların iyileştirilmesi de önem taşımak
tadır. Az yatırımla gerçekleştirilebilecek bakım, 
tamir ve modernleştirme faaliyetlerine gereken 
önem verilmesse, barınma şartları kötü olan 
konutların yıkılarak yenileriyle değiştirilmesi 
hızlanacak ve üretilen konut sayısının önemli 
bir kısmı böylece emilmiş olacaktır. Nüfus ar
tışından doğacak konut sayısı ihtiyacı 1968 de 
112 722 gecekonduların 30 yılda tasviyesi için 
1968 nenesinde yenilemeden doğacak konut bi
rim ihtiyacı 24 bin, Âfetler ve kamulaştırmadan 
doğacak ihtiyaç 4 bin. Plân döneminde barın
ma yoğunluğunun oda başına iki kişiye indi
rilmesi için 10 200 ve toplam olarak 165 922 
konuta ihtiyaç vardır. Köylerdeki ortalama ko
nut ihtiyacı 1968 - 1972 yılları arasında sene
lik 60 bin birim olarak kabul edildiğine göre, 
şehir ve köy toplam konut birim ihtiyacı sayısı 
215 922 ye yükselir. İkinci Beş Yıllık Plânda 
konuta ayrılacak küçük tasarrufların tamamı
nın değerlendirileceği bir sistemin plân döne
mi başında tam olarak işliyeceği kabul edilme

diğinden özel sektörün konuta yatırımı bekle
nen 20 milyar yerine 17 milyar olacağı ve ara
daki 3 milyarlık açığın kamu yatırımları ile 
karşılanması zorunlu görülmektedir. Bu duru
ma göre 1968 yılında öngörülen 3 milyar 200 
milyon olan konut yatırımında en azından 500 
milyon liralık bir açığın Devletçe karşılanması 
zorunlu görülmektedir. Bu sözlerimizden bizim 
konut yapımına diğer sektörlerin aleyhine da
ha fazla para ayrılması fikrinde olduğumuz ka
naati uyanmasın. Biz fazla para ile konut ya
pımı yerine, maliyetlerini düşürerek daha faz
la konut yapılması fikrine sahibiz. Ayrıca, 3 mil
yar 200 milyon liralık yatırımla plânın bir cet
veline göre 201 400 konut birim yapılacaktır. 
Eğer bugünkü şehir konutu maliyeti % 18 dü
şürülebilirce, ortalama büyüklüğün de 100 met
re kareden daha aşağıya indirilmesi gibi şart
lar da plân tarafından öne 'sürülüyor. Buna rağ
men plân dahi bu hedefin gerçekleşebileceğini 
kabul etmiyor. Bu duruma göre, 1968 yılı için 
konut yatırımına gideceği düşünülen 3 milyar 
200 milyon liranın da en azından 500 milyon 
lira eksik olacağı ayrıca bugünkü konut ma
liyetinin pahalılığın artmasına rağmen aynı 
kalması halinde dahi (plân döneminde 900 bin 
konut) bu ihtiyacın karşılanması için 25,5 mil
yar lira yatırıma ihtiyacolduğunu belirtmekte
dir. Bu varsayımın da bugün geçerli olmadığını 
Mühendislik Haberleri Dergisinin son sayısın
dan aldığımız inşaat maliyet endeksi de doğru
lamaktadır. 1 Ocak 1966 yılı baz alınmak şartı 
ile 100 kabul edilirse, Aralık 1967 sonunda in
şaat fiyatlarının iki senede 118,04 olduğu gö
rülür M, bu da iki senede % 18,04 bir artış de
mektir. Plân tahminleri 1965 fiyatlarına göre 
yapılmış olduğundan senelik artışı % 9 aldığı
mız takdirde 1965 fiyatlarına göre inşaat mali
yetinde 1967 sonu itibariyle % 27 bir artış ol
duğu kolayca görülür. Buna plânın öngördüğü 
ucuzlatma ve inşaat alanının daraltılması gibi 
tedbirleri de ilâve edecek olursak konut sektö
rünün 1968 deki hiç de ferahlık verici olmıyan 
manzarasını görmekte güçlük çekmeyiz. Plân 
diyor ki, bu yatırım hacmi içinde ihtiyacın kar
şılanabilmesi için ortalama şehir konut mali
yetinin % 18 azaltılarak bugünkü yani 1965 fi
yatları ile 27 bin liralık seviyenin 22 bine indi
rilmesi bir zorunluk olacaktır. Bu ise maliyeti 
ucuzlatıcı yöndeki teşkilâtlanma ve yapı tekno-
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lojisi tedbirlerinin yanı sıra bugün 100 metre
kare olan ortalama şehir konutu alanının azal
tılmasını gerektirecektir. Hükümet bu tedbir
leri alabilecek midir? Geçmiş uygulamalara ba
kacak olursak Hükümet bu tedbirleri 1968 yı
lında da alamıyacaktır. 

Çünkü, konut sektöründe özel teşebbüs hâ
kimdir. Son senelerde özel sektörün yatırım
ları Hükümetçe kontrol edilemeyip plâna göre 
işlemediğinden Devlet bu sektördeki yatırım
larını kısmak zorunda kalmış ve senelik konut 
yatırımları 100 milyon lira civarında sembolik 
bir ölçüde kalarak tesirsiz olmuştur. A. P. ikti
darı özel teşebbüs tarafdarı olduğundan plânı. 
plân yapan iktisadi kamu teşebbüsleri ve özel 
sektör için emredici olan vasfını özel sektör
den kaldırarak bunun sadece piyasa makaniz-
ması ile tanzim edilmesini bu kürsülerden de
falarca savunduktan sonra tersine dönüp emre
dici tedbirlerle plâna uymayan özel teşebbüsün 
karşısına çıkması nasıl mümkün olacaktır? 
Plânda ileri sürülen tedbirler de şimdiye ka
dar alınmadığından konut politikasına uygım 
olmıyan «yapıp satma sistemi» devam edecek 
konut kredisi veren kurumlar ekonomik nitelik
te toplu konutlar yapmak ve kredili olarak ih
tiyaç sahiplerine vermek yolunu tutmryacaklar-
dır. Düşük gelirli ailelerin ödeme güçlerine uy
gun kiralık konut sorunu çözülemiyecek arsa 
fiyatları inşaat maliyet fiyatları yükselmiye 
devam edecek lüks konut yapımı yanında 50 
bin kadar daha fazla gecekondu şehirkr civa-
rindaki hazineye veya şahıslara ait arsalara ko
nacak ve mahkemelerdeki dosyalar kabaracak 
ve şehirlerdeki asayişsizlik olayları artacaktır. 
Bakanlığın bütçesinde konut yatırımları afet
ler için 44 milyon ve gecekondular için de 57 
milyon lira gibi pek az bir miktarın konulmuş 
olması da bizim iddialarımızın haklılığını gös
termektedir. 

Gecekondu sorunu: 
Birinci Beş Yıllık Plânın önleme, ıslâh ve 

tasfiye amaçlı üç yönlü gecekondu politikası 
hükümetlerin gerekli tedbirleri almamış olma
larından başarıya ulaşamamıştır. Sıkı bir kont
rol da yapılmadığından gecekondueuluk çok 
kâr getiren bir kazanç alanı olmuştur, ikinci 
Beş Yıllık Plân 1966 yılında çıkartılan Gece
kondu Kanununun bu soruna tam bir çözüm ge
tiremediğini kabul etmektedir. Mevcut gece

konduların en önemli meselesi başkalarının ar
saları üzerine kurulmuş olmalarıdır. Bu konu
nun mülkiyet hakkının korunarak ve toplum 
yararı da gözden uzaklaştırılmadan sür'atle çö
zülmesi gereklidir. Gecekondu sorunu konut 
probleminin bütünü içinde ele alınmalıdır. Son 
çıkarılan Gecekondu Kanununda, arsaların ge
cekondu sahiplerine düşük fiyatlarla kiralan
ması yerine; mülkiyete bağlanması şehirlerin 
gelişmesini güçleştiriei ve çok pahalı bir duru
ma sokmuştur. Hazine arsalarının pek ucuza 
gecekondu sahiplerinin mülkiyetine verilmesi 
veya onlar tarafından işgal edilmesinin önle
nememiş olması ve bilâhara tapu verilmesi şe
hirlerin hızla büyümesi karşısında kısa bir za
man sonra gecekondu bölgelerinin şehrin için
de kalmaları sonucunu doğurmakta ve şehir 
imâr planlarının uygulanabilmesi için bu arsa
ların çok yükselen fiyatları için büyük meblâğ
lar ödenmesi şehirleşmeyi zorlaştırmaktadır. 
Bu hususun 775 sayılı Gecekondu Kanununun 
değiştirilmesinde göz önünde bulundurulması
nı rica ederiz. 1968 programına göre 7500 ge
cekondu tasfiye edilecek ve 7500 de islâh edi
lecektir. Bu hesaba göre: Mevcut 450 bin ge
cekondu 30 senede tasfiye edilecektir. Ayrıca 
her sene ve 1968 senesinde şehirlere gelecek 
fasla nüfusu barındırmak için de 50 bin gece
kondu yapımının önlenmesinin şart olduğunu 
kabul etmek lâzımdır. Şu halde tasfiye edile
cek 7500 gecekondunun yerine şehirlerde 
7500 konut birim Devletçe yapılacaktır 
1965 fiyatları ile bir şehir konut birim 
27 bin liraya mal olduğuna göre, bu se
ne 7500 konutun inşaası için Devletçe 1965 
fiyatları ile 202 milyon 500 bin lira sarfedilme-
si gereklidir. Buna ayrıca ıslâh edilecek 7500 
gecekonduya sarf edilecek parayı ve 50 bin gece
kondu için önleme bölgelerindeki alt yapı mas
rafları ile kredili inşaat malzemesi yardım tu
tarları ile Devletin konut yatırımlarına katmak 
mecburiyetinde olduğu 500 milyon lirayı da ilâ
ve edersek bu miktarın kolayca 1 milyarı aştı
ğı görülecektir. Eu gerçekler karşısında Bakan
lığın bütçesinde 1968 senesi için konulmuş bu
lunan 75 milyon lira veya 87 milyon liranın ne 
kadar kifayetsiz olduğu ortadadır. Böylesine 
cılız ve sadece yasak sağmak için alman ted
birler bu dâvanın çözümlenmesine yeterli değil
dir. Bir çığ gibi büyüyen gecekondu problemi-
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nin altında ezilmemek istiyen hükümetler güç
lü tedbirleri almağa ve cesur kararları uygula
maya mecburdurlar, önceden yapılmasına göz 
yumulup sonradan yukmak vatandaşlara ıstırap 
vermektedir. 

Kira : 1980 da kirada oturanların ora
nı % 42 idi. Aradan geçen yedi sena içinde bu 
miktarın % 50 ye geldiği kabul edilebilir. Bu 
nisbet istanbul ve Ankara gibi büyük şehirler
de % 60 in üstündedir. Plân Türkiye'de brüt 
aile gelirinden kiraya ayrılan oranın ortalama 
% 13,4 olduğunu ve bu oranın toplam memur
larda % 20 ye aylık geliri 400 liradan az olan 
memurlar için de % 29 a yükselmekte olduğu
nu bildiriyor. 

Net gelirler ele alındığı takdirde bu nis-
betlerin çok daha fazla yüksek olacağı meydan
dadır. Mamafih bu durum dahi ailelerin za
ten dar olan gelirlerinin 1/3 ünü kiraya ayırmak 
suretiyle beslenme, giyim, ısıtma ve diğer lü
zumlu ihtiyaçlarından ne büyük fedakârlık yap
tıklarını göstermektedir. Diğer taraftan bu fi
yata oturulan evlerde barınma şartlan pek zor 
ve yetersizdir. Bu konunun süratle çözümlen
mesi için Devletin ucuz ve sağlık şartlarına uy
gun kiralık konutlar yaparak dar gelirli va
tandaşları bu zor şartlar altında yaşamaktan 
kurtarılması lâzımdır. Arsa spekülâsyonunun 
önlenmesi ve Devlet elindeki arsaların elden 
çıkarılmadan miktarlarının daha da artırılması 
ve ihtiyaç sahiplerine ucuz arsa temini için bi
rinci plânda da kurulması istenen arsa ofisi 
1988 de kurulabilecek midir? Bu konu ile ilgili 
kanun tasarısının Meclislerden geçmesi müm
kün olabilecek midir? Arsa fiyatları bâzı yer
lerde bina maliyetinin c/( 50 sine kadar çıkmak
tadır. Plânın önleyici tedbirleri mukavemet 
gruplarının direnmeleri karşısında uygulana
bilecek midir? 1968 bütçesinde tarihî yerlerin 
etrafının açılması, kasabaların imar tatbikatı
na yardım edilmesi ile Gecekondu Kanunu uya
rınca muhtelif illerde arsa alımı ve kamulaş
tırma bedelleri karşılığı konulan 18 milyon 
lira bu derde deva olmaktan çok uzaktır. 

Sayın senatörler; 
Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum, ül

kemizin sosyal gelişmesinde şehirleşme, sosyal 
hizmetler, konut kira, arsa ve gecekondu gibi 
her gün bir çığ gibi büyüyen ihtiyaç ve ana-
problemlerinin büyük bir kısmının çözümlen

mesinden sorumlu bulunan imar ve iskân Ba
kanlığının huzurunuza getirilen 1968 yılı Bütçe
sinde ayrılmış olan paralarla bu yükün altın
dan kalkmasına imkân yoktur. Kaldı ki, ba
kanlığın bünyesinin bu görevleri başarabilme
si için bir reorganizasyona muhtacolduğu mey
dandadır. Ayrıca, bu problemlerin çözülmesi 
için çıkarılması gerekli kanun tasarıları da beş 
seneden beri çıkarılmamıştır. Konu geniş çap
ta özel teşebbüsün hâkim olduğu ve kamu sek
törünün de pek etkili olmıyan faaliyeti ile bir 
karma teşöbbüs gibi ele alınsa dahi uygulama
da menfaat gruplar göstereceği çetin mukave
metin aşılması da başarının ilk şartı olarak or
tada durmaktadır. Biz Bir ve İkinci Beş Yıllık 
plânlarla 1968 uygulama programından aldı
ğımız rakamlarla problemi malî ve fizikî bü
yüklüğünü de ortaya koymak suretiyle büt
çedeki rakamların cılızlığını belirtmeye çalış
tık. Anayasanın gereği olduğu için bir plân 
yapılarak sonra da rafa kaldırılması ile ülke
mizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının müm
kün olamıyacağı gerçeğini benimsemiş olanlar
la olmıyanlar arasındaki fark uygulamada or
taya çıkmaktadır. A. P. nin Birinci Beş Yıllık 
Plânın dört senelik uygulamasında Hükümet
te olması onun plân uygulamasındaki başarı
sızlıklarını örtmek için ileri süreceği sebepleri 
mazur göstermez. Hergün artan hayat pahalı
lığı ve sosyal güçlükler karşısında halkın sı
kıntılarını giderecek tedbirlerin alınmasındaki 
gecikmeler Hükümet ve iktidar kavramiyle 
bağdaştırmaya imkân yoktur. 1968 de şehirle
ri saran gecekonduların adedi 500 bine yükse
lecek ve şehirlerin nüfusuna kırsal bölgelerden 
gelecek 600 bin kişi daha eklenecektir. Dep
rem ve su baskınları olacaktır. Bütün bunları 
imar ve iskân Bakanlığının bugünkü bünyesi 
ile ve bütçesine konulan sembolik paralarla 
karşılamaya imkân olmadığını bir kere daha 
belirtmek isteriz. Bu problemlerin çözülebil
mesi için Hükümetin plânda belirtilen tedbir
leri cesaretle alıp, süratle ve cesaretle uygula
ması zorunludur. Bunun dışında, israf edile
cek her gün, problemlerin bir çığ gibi büyüyen 
ihtiyaçları karşısında çözümlenmesini daha da 
güçleştirerek, birçok ekonomik ve sosyal prob
lemler yaratacaktır. Çözüm bekliyen böylesine 
büyük dâvalar cılız ve oyalayıcı tedbirlerle ba
şarıya ulaştırılamaz. Çok fazla bir meblâğın 
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bu işe ayrılamıyacağmın idraki içindeyiz. Asıl 
çözüm meseleye sosyal siyaset açısından bak
maya bizim birim maliyeti düşürücü tedbirler 
alarak Devletin konut pazarına geniş mikyasta 
katılması ile mümkün olacağı kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler sözlerimi tamamlarken 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 
yılı Bütçesi kanun tasarısının açık oylama so
nucunu arz ediyorum. 

Açık oylamaya (134) sayın üye katılmış, 
(121) kabul, (13) ret oyu çıkmış ve salt çoğun
luk sağlanmıştır. 

imar ve iskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
görüşmek üzere A. P. Grupu adına Sayın Zi

ya Önder, buyurun efendim. 
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA ZİYA 

ÖNDER (Sivas) — Muhterem Başkan, Yüce 
Senatonun sayın üyeleri; Adalet Partisi Grupu 
adına İmar ve iskân Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki mütalâalarımızı vuzuha kavuşturmak ama-
ciyle, Hükümet programını okumama müsaade
lerinizi istirham ettikten sonra; kısaca, Bakan
lığa tevcih edilen görevlerin niteliği üzerinde 
duracağım, sonra da bu Bakanlığın 1966 - 1967 
yıllarındaki faaliyetlerini, 1968 yılı içerisinde 
yapması programlanan çalışmalarını ve nihayet 
görüş ve temennilerimizi sırasiyle arz etmeye 
çalışacağım. 

1. Hükümet programında: İmar ve İskân 
işlerimiz, bölge plânlama, şehircilik, konut, ya
pı malzemesinin ıslahı gibi esaslara dayanan dü
zenli ve dinamik bir politikaya bağlanacaktır. 

Bakanlığın araştırma ve koordinasyon te
mel hizmetleri, hem organizasyon hem de icrayı 
ölçüler çerçevesi içinde geliştirecek, araştırma 
sonuçlarının fiiliyata intikalinde ve imar hare
ketlerinin düzenlenmesinde, yürütülmesinde 
Bakanlığının inisiyatifi, kontrol ve müessiri-
yeti temin edilecektir. Yoksul ve dar gelirli va
tandaştan başlıyarak, her vatandaşı konut sa
hibi yapmak veya bu nitelikte ucuz kiralık ko
nutlarda oturmalarına çalışılacaktır. Konut dâ
vasını bu anlayışla ele alarak mesken politika
sına tesirli hale getirmek nıaksadiyle tezelden 
bir mesken ofisi kurmayı öngörüyoruz. 

Gecekondu problemlerini uzun ve kısa va
deli olmak üzere çeşitli tedbirlerle karşılamak 
kararındayız. Mevcut gecekonduların hukuki-
leştirmek, elektrik, su, yol, otobüs ve kanali

zasyon gibi belediye hizmetlerinden faydalana
bilir hale getirmek hedefimizdir. 

Bu sebeple, «Gecekonduların ıslahı kanu
nu» nu süratle Büyük Meclise getireceğiz yuva 
hasreti çeken vatandaşlara ucuz arsa temini de 
arsa spekülâsyonunu önlemek maksadiyle «Ar
sa Ofisi» kanununun çıkarılmasına gayret ede
ceğiz. 

Tabiî âfetlerden zarar gören vatandaşların 
zor durumdan kurtarılmaları gayretine hız ve
rilecek, âfetin vukuunda derhal Devletin yar
dım ve iskân edici kudretinin seferber edilme
sine çalışılacaktır. 

iller Bankası Teşkilâtının ve gelir kaynak
larının geliştirilmesi ve artırılması, köy ve özel 
idarelere kredi açılması imkânları temin edile
cektir. 

Emlâk ve Kredi Bankasının sermayesi, hiz
met verimi ölçüleri içinde artırılarak mesken 
politikamızın yapıcı karakterine daha çok haya
tiyet verilecektir, denilmektedir. 

2. Bakanlık görevlerinin niteliği. 
imar ve iskân Bakanlığı, yurdumuzdaki ge

nel kalkınma 'hareketlerine paralel olarak; yur
dun imar bölgelerinin tesbiti, bölge imar plân
ları ile, şehir, kasaba ve köy imar plânlarının 
yapılması ve imar ile ilgili âmme tesislerinin 
sağlanması, mezkûr yerlerin imar ve ihyası, 
memleket ihtiyaçlarına uygun bir mesken poli
tikasının tanzimi ile mesken ihtiyacının en mü
sait şartlarla karşılanması. 

Tabiî âfetlerden sonra veya önce alınacak 
tedbirlerin tesbiti ve zamanında ihtiyaçlara ce
vap verecek şekilde hizmetlerde bulunulması, 

Yapı malzemesi norm ve standartlarının tâ
yini ile ihtiyaç karşılıklarının tedariki imkân
larının aranması, bu Bakanlığın başlıca görev 
ve yetkileri arasındadır... 

Bu hizmetleri bünyesindeki; Plânlama ve 
imar, Mesken, Âfet işleri, Yapı Malzemesi ge
nel müdürlükleri, taşradaki bölge kuruluşları, 
iller Bankası ve Türkiye Emlâk Kredi Bankası 
genel müdürlükleri ile bir bütün olarak yürüt
mektedir. 

Kıymetli zamanlarımızı almamak maksadiy
le, görev ve yetkilerini, derinliğine inerek arzın
dan kaçınmak istediğimiz mezkûr genel mü
dürlüklerin çalışmaları hakkında tesbit ettiği
miz bilgileri sunmamızı da bütçe çalışmalarının 
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unsuru aslisinden telâkki edilerek açıklamakta 
fayda mülâhaza etmekteyiz. 

3. 1966 - 1967 çalışmaları : 
Bu çalışma devresi içinde Bakanlığın Teşki

lât ve üniteleri itibariyle faaliyetlerinden; 
a) Plânlama ve imar 'hizmetleri : 
1966 yılı içinde çıkarılmış olan 710 sayılı 

Kanun ile, belediyelerin fen ve imar konusuna 
giren hizmet ve faaliyetlerinin, imar ve iskân 
Bakanlığınca kontrol ve murakabesi, bu hiz
metlerle ilgili servislerin ve elemanların teftiş 
tahkik ve denetiminin de yapılması imkân dâ
hiline girmiştir ve bu kanuna göre hazırlanan 
tüzükle yürürlüğe konmuştur. 

Belediyelerin fen ve imâr işleri, öğretici ve 
eğitici bir sistem içinde ve bir plâna göre kont
rol edilmekte ve belediye fen elemanlarının ye
tiştirilmesi için seminerler yapılmakta olduğu 
görülmüştür. 

Bakanlık hizmetlerinin taşra teşkilâtının 
yokluğu dolayısiyle, halka kadar götürüleme-
mekte ve belediyelere gereği kadar yardım yap
ma imkânını bulamamakta iken, 10 . 10 . 1965 
tarihinde, illerde imar müdürlükleri kurmayı 
plânlamış ve bugüne kadar 30 ilde bunu gerçek
leştirmiştir. Bu imâr müdürlükleri halen mev-
cudolmıyan diğer yerlerdeki hizmetleri de ge
çici olarak yürütmektedir. Mezkûr müdürlük
lerin; kuruluş, görev ve yetkilerine ait yönet
meliğin de yürürlüğe konmasına şahidolmakla 
bahtiyarlık hissetmekteyiz. 

İmar ve bölge plânlama çalışmalarının ka
mu ve özel sektöre duyurulmasını mümkün kıl
mak üzere, «halkla temas bürosu» kurulmasını 
müspet karşılamaktayız. 

İmar hareketlerinin düzenlenmesinde; Ba
kanlığın kontrol ve müessiriyetini sağlamak 
maksadiyle hazırlanmış olan, «imar Kanununun 
değiştirilmesi hakkındaki kanun» tasarısının da 
Meclislere intikal ettirilmesinden duyduğumuz 
haz derindir. 

Tasarı (kanunlaştığı takdirde: Vatandaş aley
hine uygulanan bâzı müphem hükümler açıklı
ğa kavuşacak, belediye imar plânları yaptırma 
işlerinde belediyeler lehine hükümler getirecek, 
kamu hizmetlerine ayrılan yerlerde vatandaş 
hukuku kaybolmıyacak ve ödeme gücünün üs
tünde mükellefiyetlerle karşılaşmıyacaktır. 

Plânlama uygulamalarında mülkiyet hakkı 
Anayasanın emrettiği şekilde korunacak, arsa

lar sipekülâtif gayelerle uzun zaman boş bıra-
kılmıyacak ve Bakanlığın inisiyatif ve müessiri-
yeti sağlanacaktır. 

imar sınırları içindeki sınai, turistik yerler
le yollarının ve civarının düzeni, yapı ve arazi 
kuruluşlarının düzeni ve kontrolü gibi çok 
önemli yeni esaslar getirecektir. 

Yüksek iltifatlarınıza mazhar olacağından 
emin bulunmaktayız. 

Şehir plânlama çalışmalarında; günün şart 
ve icaplarına uymıyan noksan veya tatbik ka
biliyeti bulunmıyan, Ankara - istanbul - İzmir 
şehirlerinin nâzım plânlarının tanzimine 1966 
yılında başlandığı görülmüştür. 

Mücavir saha plânlamasında; belediyelerce 
yaptırılan şehir ve kasaba imar plânlarının ya
nı sıra, «Belirli turistik bölgelerin», «Sanayi 
bakımından önemli yerlerin», birkaç belediyeyi 
müştereken ilgilendiren sahaların, mücavir sa
ha plânlaması işlerinde de Bakanlıkça teknik 
yardım yapıldığı görülmektedir. 

İmar tatbikatında; çeitli sebeplerle beledi
yelerce ele alınması mümkün olmıyan veya ola-
mıyan, fakat memleket ölçüsünde tarihî ve tu
ristik değer taşıyan eserlerin etraflarının açı
larak düzenlenmesi işinin de Bakanlıkça ele 
alındığını ve 23 şehir ve kasaba için 5 000 000 
lira para sarf edildiğini memnuniyetle müşahe
de etmiş bulunuyoruz. 

Tarihi olmıyan milletlerin mazisi de olmıya-
cağı hesabedilirse, bu yolda Bakanlıktan daha 
da büyük gayretler görmekte gurur duyacağı
mızı belirtmek isteriz. 

Bölge plânlama çalışmalarını da; ülke kal
kınması ve bölgelerarası dengenin sağlanması 
ve kalkınma plânını tamamlayıcı bir unsur ola
rak ele alınan çok yönlü önemli bir vasıta telâk
ki etmekteyiz. 

Bu bakımdan Türkiye; 8 bölge ile 16 çeşitli 
alt bölgeye ayrıldığını, «Zonguldak, Çukurova 
ve Antalya» bölgeleri ile, «Doğu Marmara, Trak
ya, Elâzığ, Keban» alt bölge çalışmalarının ta
mamlanmış bulunduğunu sevinçle öğrenmiş "bu
lunuyoruz. 

Kamu tesislerine ilişkin işlerden; 5116 sa
yılı Kanun uyarınca iller Bankası nezdinde te
sis edilen fondan 1967 Aralık ayı sonuna kadar; 
137 harita, 155 imar plânı, 121 içme suyu pro
jesi, 79 içme suyu tesisi, 86 elektrik projesi, 163 
elektrik tesisi, 11 kanalizasyon projesi için 
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92 000 000 lirayı aşkın tahsislerde "bulunuldu
ğu görülmüştür. 

iller Bankası 1966 yılı kârından, «Köy kal
kınma payı» olarak 5 000 000 lirayı mütece-
viz paradan, 201 köye yardım yapılması husu
su karara bağlanmış, 118 köyün rant getiren 
tesislerini gerçekleştirmiş, ayrıca 83 köye ait 
tahsislerin de tamamlamak üzere olduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Şehir imar plânları ile harita işlerinde, ta
rihî eserlerin etrafının açılmasına ait kamulaş-
tırmalardaki gayretleri de takdirle karşılamak
tayız. Konut hizmetlerinde; konutla ilgili he
defe süratle ulaşabilmek için, lüzumlu mevzu
atı çıkartmak, zaruri finansman imkânlarına 
kavuşmak, Yüce Meclislerin 775 sayı ile çıkart
tıkları Gecekondu Kanunu ile mümkün olabil
miştir. 

Konut kanunu tasarısının 28 . 10 . 1966 ta
rihinde, arsa Ofisi kanun tasarısının 19.3.1966 
tarihinde hazırlanarak Büyük Millet Meclisine 
sunulmuş olduğunu memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

«Mesken huzuru», «huzur çalışmayı», «çalış
ma da kalkınmayı» tevhidettiğine göre, en kı
sa devrede bu tasarıların kanuniyet kesbetmesi 
en samimî dileklerimiz arasındadır. 

Gecekondu uygulaması ile ilgili olarak, ba
kanlık veya belediyelerce yapılmış huzur konut
ların dağıtılması, inşa ve onarım kredileri açıl
ması ve kredili olarak arsa dağıtılması için ge
rekli tip ve genel şartname ve sözleşmelerin de 
hazırlandığı görülmektedir. 

Konut yapımı işlerinde: 1966 ve 1967 yılları 
içinde; 11 000 000 lira sarfı ile 81 il ve ilçede 
458 ünite konut yapımı ile, 3 ilde önleme çalış
masına 29 000 000 liraya yaklaşık para sarf 
edilerek 2 792 ünite konut yapımının gerçek
leştirildiği görülmektedir. 

Aynı seneler içinde gecekondu ıslah ve ön
leme uygulaması olarak; 325 kilometre yol ya
pımı, 74 650 konuta elektrik, 38 036 konuta su, 
2 800 konuta kanal götürüp, 1 200 tapu dağı
tımı yapıldığı öğrenilmiştir. 

Ayrıca 66 il ve ilçede 87 aded önleme böl
gesi tesis edilmiş, gecekondu fonundan Türki
ye Emlâk Kredi Bankasına yatırılan 7 500 000 
lira karşılığı 600 ihtiyaç sahibine konut inşa 
kredisi temin edildiği anlaşılmıştır. 

b) Tabiî âfetlere ilişkin işlerde : 

1966 - 1967 yılları içinde 38 102 ailenin ko
nut talebi ile 10 000 ailenin geçici iskânının 
sağlandığını, halen 6 400 konutun yapımına de
vam edildiğini ve bu işlere 292 000 000 liralık 
yatırım yapıldığını müşahade etmiş bulunuyo
ruz. Yapı ve malzemesinin kalite durumunun 
tesbiti, standartlarının hazırlanması, kalite ıs
lahı, lâboratuvar tesisleri, bölgesel malzeme in
celemeleri, yapı taşları etüdü çalışmalarını da 
takdirle karşılamaktayız. 

4. 1968 yılında yapılacak çalışmalara ge
lince ; 

İmar uygulamalarından; yapı tesis ve bü
yük onarım giderleri ile, kamulaştırma ve sa
tmalına bedeli olarak konulan tahsisatla; 

1964 yılında başlamış bulunan Konya'daki 
Mevlâna külliyesi, İnegöl'de İshakpaşa camii, 
Edirne'de Selimiye, Selçuk'ta İsabey camii, Sen-
jon kilisesi, Bergama'da tarihî bazilika, Marma
ris'te tarihî kal'a civarlarının, 1967 yılında baş
lanmış bulunan Bünyan'ın Sultanhanı köyünde
ki tarihî han, Urfa'da Anzilha, Bursa'da Mura
diye, Milas'ta Gümüşkesen (Mezar anıtı), Kü
tahya'da Ulucamii, Muş'ta Hacıeşref camii, Nev
şehir Kaymakamlığı kasabasındaki yeraltı ca
mii, Erzurum'da Yakutiye medresesi, Diyarba
kır'da Nasuhpaşa ve Ulucami, Aksaray Sultan
hanı civarlarının kamulaştırılmasına devam edi
leceği görülmektedir. 

Bölge plânlama işlerinde; kalkınma plânında 
belirtilen anlam ve fonksiyonda; «Bölge geliş
me merkezleri» nin tesbiti, şehirleşme ve yer
leşme plânında kademelenmek, buralarda yapı
lacak kamu ve özel sektör yatırımları ile bu ge
lişme merkezlerinde sanayi bölgeleri kurulması, 
ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmak 
amacı ile en uygun şehirlerin tesbit edilmesi, 
şehirleşmeden gerektiği ölçüde faydalanmayı 
önliyen, nedenler, ve şehir organizasyonlarının 
işleyişindeki dar boğazların arazi normalannın 
tesbit edileceği, bu suretle İkinci Beş Yıllık Plâ
nın anailkelerine uygun olarak tatbike geçişi
nin sağlanacağını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz ; 

Konut işlerinde ise; şehirlerdeki gecekondu
ların önleme ve ıslah bölgeleri ile, bunlarda ya
pılacak elektrik, su, ve yol gibi hizmetlerine 
sarf edilmek üzere konulan tahsisatla 1968 yılı 
içinde 26 vilâyet merkezinde çalışmalara girişi
leceği de görülmektedir. 
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Yapı ve malzeme işlerinde; devamlı olmak 
karakterini haiz bölgesel malzeme incelemeleri 
ile ilgili olarak 7 ilde arazi ve ayrıca değerlen
dirme çalışmalarına devam edileceği, 4 ilde de 
yapı taşıtı etüdü ile arazi çalışmalarının yapı
lacağı, ve bu işte Türk Standartlar Enstitüsü ile 
işbirliği yapılacağı, araştırma lâboratuvarı in
şaatına devam edilerek 1969 yılı içinde bitirile
ceği öğrenilmiştir. 

Bu çalışmalarla, yapı malzemesi ziyaı önle
necektir. Maliyet fiyatlarında incelemeler kay
dedileceğinden, Türk ekonomisine ve Türk sa
nayiine değerli hizmetler getirilmiş olacaktır. 

Âfet işlerinde; (44 376 000) lirası bütçeden 
(15 000 000) lirası % 3 lerden olmak üzere 
(59 376 000) liralık ödenekle, evini yapana yar
dım uygulamasında (6 500) talebi kapsıyan 126 
devamlı yatırım projesi üzerinde çalışılarak, 
2 500 talebin karşılanacağına, âfete mâruz olup 
durumu âcil olan, 50 yatırım projesinin ihtiva 
ettiği 2 200 müracaattan, 1 500 ü ile Sakarya 
depreminden mutazarrır olan felâketzedelerden, 
daha 1 500 talebin yerine getirileceği öğrenil
miştir. 

Yüksek malûmlarınız bulunduğu veçhile, 
yurdumuzda son yıllarda birçok tabiî âfetler ol
muş, bilhassa, tahripkâr ve geniş saha, yaygın 
depremler âdeta birbirini takibetmiş ve maale
sef birçok vatandaşımızı büyük zararlara mâruz 
bırakmıştır. 

Milletçe uğradığımız maddi ve mânevi ka
yıplar cidden büyüktür. Mânevi kayıpların te
lâfisine şüphesiz imkân mevcut değildir ama, 
burada bir noktayı memnuniyetle tebarüz ettir
mek, bizim için gerçekten bir hakşinaslık ola
caktır. 

îmar ve iskân Bakanlığının, beklenmedik 
anlarda zuhur eden bütün âfetlere vaktinde mü
dahale edişi ve Hükümetin aldığı süratli ve uy
gun tedbirlerle vukubulan tahribata ait yarala
rın sarılması ve kayıpların telâfisi yönünden 
sistemli ve plânlı bir şekilde vâki olan âhir anı
nı şükranla karşıladığımızı ve bu amaçla hizmet 
edip fedakârlıklarda bulunan halka ve Hükü
met teşkilâtına olan saygılarımızı ve güvenimi
zi teyiden bir kere daha belirtmeyi vazife adde
diyoruz. 

imar ve İskân Bakanlığına bağlı olan vatan
daşlarımızı; ev, su, elektrik gibi en önemli ihti

yaçlarını, kavuşturmak çabası içinde olan, iki 
bankanın da çalışmaları ve hizmet imkânları 
üzerindeki görüşlerimizi özet olarak arz etmek 
isteriz. 

iller Bankası Genel Müdürlüğü : 
il özel idareleri, belediye ve köylerin imar 

işleri ile ilgili konularla uğraşmak üzere 1945 
yılında 4759 sayılı Kanunla kurulmuş olan bu 
müessesenin büyük gayretler ve başarılar için
de olduğunu müşahede etmekteyiz. 

618 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 600 
milyon liraya çıkarılmış olan banka sermayesi
nin, 1968 yılının ilk aylarında tamamen tahsil 
edileceği öğrenilmiştir. Ancak mahallî idarele
rin kamu tesislerini yaptırmaları için başlıca 
kaynağını teşkil eden iller Bankası sermayesi
nin artan ihtiyaçlar ve mevcut fiyat seviyeleri 
muvacehesinde çok kifayetsiz olduğu aşikâr
dır. Bu itibarla banka sermayesinin iki misli
ne çıkartılması için gerekli işleme tevessül edil
mesini gayet isabetli görmekteyiz. 

Genel bütçeden belediyeler fonuna 1968 yılı 
içinde hibe şeklinde yapılan 114 000 000 lira
dan, nüfusu 50 000 den yukarı belediyelerinde 
faydalanması mümkün olmakta ve bu suretle 
mezkûr belediyeler de âmme hizmetlerinin da
ha kolaylıkla gerçekleştirme imkâmna kavuş
maktadırlar. Bu bakımdan sayın bütçe rapor
törlerinin tesbit ettikleri 259 000 000 liranın 
genel bütçeden verilmesi yolundaki kanaatleri
ne taraftar olduğumuzu açıklarız. 

iller Bankası, özel idare ve köylere de ikraz
da bulunabilmek için bütçelerine 1966 yılında 
5 000 000, 1967 yılında 25 000 000 lira koymuş 
ve bunu ortak idarelerin yıllık yatırım pro
gramlarına girmiyen zaruri ihtiyaçları için açı
lacak kredilerden kullanıldığı görülmüştür. Yıl
dan yıla artış gösteren kamu yatırımları ile il
gili talepleri karşılıyabilmek için iller Banka
sı teşkilâtının genişletilerek bölge müdürlüğü
nün 15 e çıkartılması derpiş edilmiştir. 

iller Bankasının 1965 - 1967 yılları içinde; 
1 070 iş bitirerek bunun için 619 461 000 lira 
harcadığı görülmektedir. 

1963 - 1964 yılları ile mukayese yaptığımız 
takdirde, her işte hemen hemen % 100 lira ar
tış kaydettiği anlaşılmaktadır. Bu müessese 
mensuplarının çalışma gayretlerini takdirle 
karşılamayı zevkli bir vazife saymaktayız. 
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de iller Bankası, çeşitli sektörlere 1 227 271 000 
liralık yatırım yapmış olup, kuruluşundan 1967 
yılı sonuna kadar yaptığı yatırımlar tutarının 
2 686 077 717 liraya baliğ olduğu ve 1968 yılı 
içinde yapacağı yatırım miktarı ise 539 işten 
322 000 000 lira olarak tesbit edildiği görül
müştür. Bu bankaya yatırılan her Türk lirası
nın vatan sathına birkaç misli değerle inikas 
ettiği kanaatinde olduğumuzu da belirtmek 
isteriz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Mü
dürlüğü : 

Faaliyetini 90 şubesi ile yurt sathında yü
rütme gayreti içinde olup, 1966 yılı sonunda, 
sermayesinin 300 000 000 liradan 1 milyara çı
kartılması ile banka faaliyetinin, Hükümet 
programındaki tedbirlere uygun olarak daha 
dinamik hale geleceğine inanmaktayız. 

Memleketimizde konut kredisi veren ve ay
rıca halkı tasarruf sistemi yoluyla konut finans
manına katan ve Türkiye'de bu sahada tek ku
ruluş olan Emlâk Kredi Bankasının, konutlar 
için 1968 yılına 50 000 000 liralık bir program
la çıktığını görmekteyiz. 

Bankanın inşaat yatırımları arasında, sos
yal konutlara önem verdiği görülmektedir. Bu 
nev'i binalarda inşaat alanının, 69 metreden 100 
metrekareye çıkarılması ile halkımızın rağbeti
ne mazhar olduğunu ve bir istikrar yarattığını 
müşahede etmekteyiz. 

Görüş ve temennilerimiz; 
Sayın senatörler; İmar ve İskân Bakanlığı 

hizmetlerinin çok yönlü, âcil ve hemen tatbikata 
intikali gereken hizmetler olması, bu bakanlığın 
taşra teşkilâtının süratle tamamlanması zorun-
luğunu ortaya koymaktadır. Buna mütenazır 
olarak merkez teşkilâtının takviyesi ile, Âfet İş
leri Genel Müdürlüğünün de kadroya bağlan
masını temenniye şayan görmekteyiz. Bu iti
barla Bakanlıkça hazırlanarak Maliye Bakanlı
ğına sevk edilmiş bulunduğu öğrenilen kadro 
tasarısının biran önce kanunlaşmasını arzu eder
ken illerdeki imar müdürlüklerinde çalıştırıla
cak elemanlara ait kadroların bütçeye ilâvesini 
görmekten mütevellit memnuniyetimizi ifade et
mek isteriz. 

Bakanlığın bütün merkez teşkilâtını bir ara
ya toplıyacak bir bina inşası ihtiyacı önemini 
muhafaza etmektedir. Halen ihtiyaca elverişsiz 

bir bina ile dağınık apartıman yapılarında faa
liyet gösteren bakanlık toplam olarak merkezde 
(1 923 640) lira kira ödemektedir. Yapılan 
etütlere göre inşa edilecek bir bina 6 yılda 
amorti edilecektir. Genel müdürlüklerin, hattâ 
daire başkanlarının birbirlerinden ayrı ve uzak 
yerlerde çalışmaları, bakanlık faaliyetlerinin is
tenen ahenkte ve süratte yürütülmesine engel 
olmaktadır. Bu itibarla en geç 1969 yılında in
şaata girişilmek üzere, bütçesine gerekli ödene
ğin konulmasını yerinde bir tedbir olarak mü
talâa etmekteyiz. 

Emlâk Kredi Bankasının 1 000 000 000 lira
ya çıkarılmış bulunan sermayesinin en kısa za
manda karşılanarak, bu bankamızın faaliyetle
rinin daha verimli bir hale getirilmesini temen
niye şayan görmekteyiz. Bakanlıkça yapılan ilk 
bütçe hazırlıklarında, yurdun turistik önemi 
haiz yerlerin ve tarihî eserlerin imar ve ihyası 
için 20 000 000 yine gecekondu probleminin 
halli için önleme bölgeleri tesisinde kamulaştır
ma işlerini gerçekleştirmek üzere 40 000 000 lira 
olarak ceman 60 000 000 lira derpiş edildiği, fa
kat bütçe mülâhazaları ile bu rakamın 8 000 000 
liraya indirildiği görülmektedir. 

Önleme bölgesi tesisinin en önemli unsuru, 
şüphesizdir ki, arsadır. Şehirlerin gelişme böl
gelerinde önleme bölgeleri tesisi uygun olan yer
lerde, Karine ve belediyelere arsalar dışında, 
özel mülkiyete ait arsa ve arazinin de satmalm-
ması gerekmektedir. Mevzuun önemine rağmen 
teklifin bu derece fazla indirilmesi, bizlerle be
raber gecekondu istilâsına mârus şehirler hal
kını ve kendisine ait bir meskende oturmanın 
hasretini çekip de, gecekondu yapma zorunda 
kalan vatandaşlarımızı da inkisarı hayale uğra
tacağı muhakkaktır. Bv itibarla lüzumlu ödene
ğin Bütçe Komisyonunda 10 000 000 lira ilâve-
vesiyle 1967 yılı bütçesindeki seviyeye çıkartıl
masından memnuniyet duyduğumuzu işaret et
mekle beraber, gelecek yıl bütçelerinde bu kıs
ma ait ödeneğin ihtiyaca uygun şekilde derpiş 
rdilmesi lüzumuna kaani bulunmaktayız. 

Bakanlıkça hazırlanarak, teşriî organa su
nulmuş bulunan; konut, arsa ofisi kanun tasa
rıları ile 7269 sayılı âfetler ve 6785 sayılı İmar 
Kanununun bası maddelerinin değiştirilmesine 
ait kanun tasarıları ve İller Bankası ile ilgisi 
bakımından 5237 sayılı Belediye Gelirleri Ka
nunu verine ikame edilecek kanunların Yüce 
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Meclislerimizden süratle geçerek mahallî idare
lerin malî kaynaklar bakımından da Anayasa 
düzenine göre gerçek fonksiyonlarını ifa edebi
lecek bir hale getirilebilmelerini temenni ve tav
siyeye şayan bulmaktayız. 

Bakanlıkça 1969 yılı sonuna kadar, haritasız, 
susuz, elektriksiz ve imar plânsız belediye kal
maması için gerekli etütler yapılmış bulundu
ğunu görmüş olmakla, gelecek çalışmalarına hız 
vermek için, İmar ve İskân Bakanlığının tiler 
Bankasına olan fon borcunun Maliye Bakanlı
ğınca tekabül edilmesinde fayda mülâhaza et
mekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın değerli senatörler; bu
raya kadar vâki maruzatımdan da kesinlikle 
istidlal olunabileceği veçhile müzakere etmekte 
bulunduğumuz imar ve iskân Bakanlığı bütçe 
tasarısının; ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, 
1968 yılı icra programı ile Hükümet programın
daki esaslara mutabık, tutarlı ve tasarruflu bir 
şekilde hazırlandığını tebarüz etmekte bulun
duğunu ve Bakanlığın günden güne hizmet an
layışı ve gayelere ulaşmada süratle gelişmekte 
olduğu, bilhassa ve memnuniyetle arz ve ifade 
etmek isteriz. 

Yüce Senatoyu Adalet Partisi Grupu adına 
saygı ile selâmlar teşekkürlerimizi sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Köy işleri Bakanlığı kısmında 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Faruk Kı-
naytürk, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA FA
RUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler, değerli bakan 
ve kıymetli Adalet Partisi Grupu adına Köy iş
leri Bakanlığı, Toprak İskân Genel Müdürlüğü
nün 1968 malî yılı bütçe kanun tasarısı üzerin
deki görüşlerimizi temenni ve tenMdlerimizi 
arz etmek üzere huzurunuzda bulunmaktayız. 

Görüşlerimizi şu temel prensipler üzerinde 
belirtmeyi uygun görmekteyiz. 

1. — Genel Müdürlüğün hizmetlerini, 
2. — Parti görüşümüzü, 
3. — Temenni ve tenMdlerimizi. 
Toprak - iskân Genel Müdürlüğü, genel büt

çeye dahil olup, 4753 ve 5618 sayılı Kanunlar
la çiftçiyi topraklandırma, 2510 ve 5098 sayılı 
iskân kanunlariyle de iskân işlerini sağlama gi
bi temel dâvalarımızın en önemli hizmetlerini 
üzerin almış bulunmaktadır. 

Bu aslî görevlerinden başka, Doğu ve Gü
ney Doğu'daki 17 ilimizi kapsıyan sınırlı ölgü> 
de yerleşimle ilgili ve Devlet Plânlama Teşkilâ
tınca da kabul edilen 5 yıllık köy envanter etüt 
projesine göre yurdumuzun bütün köylerini içi
ne alan ve memleket ölçüsünde devam ettirile
cek olan köy envanter etütlerini de yapmakla 
görevlidir. Bu hizmetler ilgili diğer bakanlık, 
daire ve müesseselerle işbirliği yapılarak önem 
derecesine göre yürütülmektedir. 

Toprak - İskân Genel Müdürlüğünün 1945 
tarihli, 4784 ve 1950 tarihli 5613 sayılı kuru
luş kanunları bugünün ihtiyaçlarına cevap ve
recek nitelikte değildir. 

Yeni Teşkilât Kanununun biran evvel çıka
rılmasını lüzumlu görmekteyiz. 

4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 
da bugünkü ihtiyaçlarımıza cevap verecek nite
likte değildir. Bu kanun çıkarıldığı zaman nü
fusumuz 16 - 18 milyon arasında idi. Boş saha
lara çiftçiyi dağıtmak mecburiyetinde idik. Al
lah'a şükürler olsun ki, bugün nüfusumuz 2 
misline yaklaşmıştır. Mevcut kanun muvacehe
sinde, köylümüze yalnız arazi dağıtmakla ihti
yacı bertaraf etmemiz mümkün değildir. 

Biz iktidar olarak Hükümet ve parti pro
gramımızın ışığı altında 4753 sayılı Kanunun 
köylüye toprak dağıtımı temel fikri yanında, 
zirai reform felsefesi içinde, dağıtılan toprağın 
ziraat teknik elemanları tarafından tetkikini, 
hangi zirai ürünlere elverişli olduğunu, verilen 
toprakla birlikte lâzım olan alet ve malzeme 
ve gübrelerini beraber vermekle, dağıtılan top
rağın daha faydalı bir hale getirileceğini ve 
toprak sahibi kıldığımız vatandaşların da kısa 
zamanda müstahsil hale gelebileceğine inanmış 
bulunduğumuzu belirtmek isteriz. 

1967 yılı sonuna kadar 6290 köyde 391 583 
aileye 241 064 050 Tl. borçlandırılarak, 
19 874 360 dönüm toprak dağıtıldığı, ayrıca bu 
ailelere 21 031 432 liralık yıllık işletme, kuru
luş ve onarım kredisi verildiği, 1961 yılından 
itibaren 7 755 735 dönüm arazinin Hazine adı
na tesbit ve tapuya tescilinin yapıldığını ve 
bundan da 25 163 234 lira borçlandırılma karşı
lığı, 1 526 770 dönüm arazi dağıtılmak suretiy
le programın fazlasiyle tahakkuk ettirilmiş ol
duğunu memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. 

^- 1177 - . 
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Dileğimiz odur ki, kısa zamanda topraksız 
köylü vatandaşlarımızın toprağa kavuşmasıdır. 

1967 yılı sonunda, Hazine uhdesinde bulu
nan 6 228 965 dönüm dağıtıma müsait kültür 
arazisinin 1968 yılı içinde 1 120 555 dönümü
nün toprak etütlerine bağlı projeler halinde 
250 köyde 23 298 hak sahibi toprağa muhtaç 
çiftçi ailelerine dağıtılacağı ve dağıtım projele
rinde öngörülen kredi, canlı - cansız demirbaş
larla bu ailelerin teçhiz edileceğini, ayrıca faa
liyette bulunan 65 toprak komisyonunun yeni
den uygulamaya tabi tutulacak köylere 100 bin 
dönüm arazinin Hazine adına tesbit ve tapuya 
tescilinin sağlanacağını, ve 500 bin dönüm me
ra arazinin de köy tüzel kişileri namına orta 
malı olarak tahsis edileceğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunmaktayız. 

Topraksız köylünün biran önce araziye ka
vuşturulması ve Hükümet programı gereğince 
mevcut Hazine arazisinin en kısa zamanda ve 
süratle dağıtılması arzulanmasına rağmen 65 
toprak komisyonundan bir kısmının köy envan
ter etüdü işleriyle görevlendirilmeleri, aynı za
manda dağıtılacak arazinin toprak etütlerine 
bağlı projeler halinde tevzi edilmeleri zaruret
leri dolayısiyle teşkilâtın daha geniş yıllık 
bir programla çalışmasının imkânı olmadığı il
gililerce ifade edilmektedir. 

İskân işleri : 
Genel nüfusumuzun % 80 ninin yaşadığı köy

lerimizde aile fertlerinin kendi kendilerin yaşı-
yabilir bir hale gelmeleri için yerlerinde veya 
başka yerlerde iş sahibi olmalariyle yerleşmele
rinin şart olduğunu, tarımda veya tarım dışı 
başka sektörlere aktarılmalarının, icabettiği za
man yapılması lüzumuna inandığımızı, iç iskân 
politikamızın temel felsefesinin bu olduğunu 
belirtmek isteriz. 

Hızla artan nüfusumuzun iç iskânda önemli 
bir problem olarak kendini hissettirmesi, Hazi
ne adına tescilli arazi kaynaklarının gelişigüzel 
sürülerek işgal altına alınması, arazi ihtilâfla
rının çoğalması, Doğu ve Güney - Doğu illeri
mizde sınırlı bir iskân uygulamasına geçilmesi 
gibi sebepler karşısında, topraklandırma ve is
kân işlerinin yeni bir görüş ve anlayışla ele alın
masını gerekli kılmıştır. Bu düşünce ile 1945 
ten 1961 yılma kadar tatbik edilen dağıtımın 
durdurulmasını ve Hazine adına tescillerin ya
pılmasını uygun görmekteyiz. 

1966 dan itibaren yeni bir anlayışla teşkil 
edilen toprak komisyonları tarafından dağıtım 
işleriyle birlikte yeniden uygulanmaya tabi tu
tulan köylerdeki Hazine arazisini tesbit. tapu
ya tescil ve köy tüzel kişileri adına mera ara
zisi tahsisinin yapılmasını yerinde bulmaktayız. 

1967 yılı sonuna kadar yurda sığınan 38 275 
çiftçi ve sanatkâr göçmen ailelerine, şehir ve 
koy tipi 37 159 ev, 9 481 251 Kg. tohumluk ve 
62 962 parça tarım âlet ve aracı, 1 147 295 dö
nüm arazi ve ayrıca sanatkâr göçmen ailelerine 
de 1 159 977 lira ve çiftçi göçmen ailelerine 
de 20 627 311 lira kredi yardımında, bulunu
larak, bunların üretken hale getirilmelerini tak
dirle ifade etmek borcumuzdur. 

Buna ilâveten, Güney sınırlarımızdaki gü
venlik şeridi içinde kalan köyler halkından 84 
ailenin, evleri yaptırılmak, toprak - tarım âlet 
ve araçları verilmek suretiyle Yozgat ve Bursa 
köylerine yerleştirilerek üretken hale getirilme
lerini de memnuniyetle ifade etmek isteriz. 

Yasaklığı kaldırılan bölgelere tekrar gönde
rilmelerini kanuni süreler içerisinde istiyen 
5 611 aileye de gerekli yardım yapılarak iskân
larının sağlanmasının yerinde bir hareket bul
duğumuzu belirtmek isteriz. 

Ayrıca, Trabzon'un Çaykara ilçesinde âfete 
mâruz köylerin Hatay ilinin Amik ovasına İmar 
ve İskân Bakanlığı tarafından evleri yaptırıla
rak yerleştirilen 408 aileden 378 ine 8 489 dö
nüm arazi tahsis ve temlik olunduğunu., bunla
rın en kısa zamanda müstahsil hale geçebilme
lerini temin için, özel fondan 310 000 lira işlet
me kredisi verilmesini de yerinde bulmaktayız, 

1971 yılında inşası tamamlanacak olan Keban 
Barajı münasebetiyle 92 köy ve mahalle}^ ta
mamen; köy, bucak, mahalle ve ilçe olmak üze
re 102 iskân yeri kısmen sular altında kalacak
tır. Bu mmtakalarda yaşıyan 18 815 nüfusun, 
göl teşekkül etmeden evvel hazırlanacak bir is
kân projesine göre bu bölgeleri terk etmeleri 
şarttır. 

Geçen devirlerde olduğu gibi, istimlâk bedel
lerini ellerine vererek sarf etmelerine imkân 
vermeden, iskânlarının Devlet eliyle yapılması
nın uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Esasen, bu mıntakadaki vatandaşlarımız da 
iskânlarının Devlet eliyle yapılmasını istemek
tedirler. Bu önemli iskân problemini çözmek için 
Genel Müdürlüğün 2510 sayılı İskân Kanununa 
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ek kanun tasarısının Yüce Meclislere sunulmuş 
bulunduğunu sevinçle öğrenmiş bulunmakta
yız. Bu tasarının biran evvel kanunlaşmasını 
beklemekteyiz. 

Urfa Viranşehir'de, İkicırpıp denilen dere 
arasında, 90 000 dönüm arazi üzerinde yerli hal
kın toprakla ndırılmasmian sonra Keban'dan ge
tirilecek 500 ailenin, tarımsal bir işletme halin
de yerleştirilmelerinin prensibine varılmış olma
sını memnuniyetle karşılarız. 

1982 ilâ 1967 arasında köy envanter çalışma
ları ise : 

KövlerimİTİ her cephesiyle tanıtmak ve köy
lümüzün ihtiyaclrrın?. mahallen tesbit ettirmek 
malısıdiyle yamlan bu çalışmaların plânlama 
nosyonuna bpi", bilgili ya tecrübeli teknik ele
manlar marifetiyle yürütülmesi, konuya ayrıca 
önem ve özellik kazandırmaktadır. 

5 yıllık rmoie sonunda ikmal edilecek olan 
köy e i îv ın t^ etütleri 1987 yılında da 4 467 kö
yün etüdünün yanılma sivle 39 314 köye ait 
•etüt islerimin tamamlandığı ilgililerce ifade 
edilmektedir. Srmdi.ve kadar 55 ilin envanter 
etütlerinin tamamlanmış olduğunu ve meriye ka-
]ııı 1.2 i1 in 5 370 kövnnde çalınmalara devam 
olundn.o'unu, 1968 yılında tamamlanarak di «"er 
sektömenn de yararlanabileceği temel biViVün 
rin de toninnov,"k yayınlanmasına ealrniacaoı-
nı. 25 ile ait etüt ve derleme s on", elan m: n birer 
kitnr> ha lede b i t i r i l e rek ilgililerin istif ade.üne 
o,^ o rqi^;^.nj ^^v^ivie ?*fld.e e+mek isteriz. 

Bi^-er i.n.ere ait kitapların da 1968 <?--m esinde-
tam am> nacağını öğrenmiş bulunmaktayız 

Etüt sonunda ortaya: çıkacak verilere göre 
tasarruf, mülkivet, arazi kullanılması va yeter
lik dnrumları tesbit edilerek yerlerim ve toprak
landırma imkânı görülen gerekli plânlama ve 
rr.'oie i^len'nin e19 alınmasının uygun olacağını 
ifade etmek isteriz. 

Köv imar ve inşaat islerine gelince : 
Simdiv* k^dar yaralan, calı^m^lar sonunda-

.AntaVa - F.orku+oM ^^nr kökünde 91 konut fe 
6 *b.v ve samanlık, Sivrihisar'ın Cavkoz keVir-
r?o fi(\ ko^nt. Fozatlı'nın Anti kovanda. Fol-
vadinin 7<emenim ya kövünd*. înçesn'nun £5"'"t-
ms kövünde. tonlnm olacak 292 ve Ber.gama.'rnn 
Yelnmsv ve KMirli köylerinde 35 konut oim^k 
ü.a;ıa^e, ke^dî evini vananı, vardım. metofiîyie 
ceman. 4.9,9, konut ve 6 i le tme binası van^dv^r1 

ve 23 köye ait imar nlânlarmın tamamlanarak, 

mahallerine gönderildiğini memnuniyetle öğren
miş bulunmaktayız. 

Birinci Beş Yıllık Plân döneminde başlanmış 
olan köy imar plânı konut ve tarımsal yapı araş
tırmaları projesi ile bu projenin devamı olarak, 
örnek seçilen köylerde araştırma uygulamaları
na 2 nci ve 3 ncü Beş Yıllık Kalkınma Plân dö
nemlerinde de devam edileceğini belirtmek is
teriz. 

1988 yılında ve mütaakıp yıllarda kendi evi
ni yapana yardım uygulamalarına devam edile
ceğini va 93 tip plân hazırlanacağını ilgililerin 
ifade etmeleri memnuniyet vericidir. 

Yatırımlara gelince : 
1967 malî yılı bütçesine yatırımlar için 

8 400 000 Tl. sı ödenek konulmuş ve bunun 
7 330 458 lirası sarf edilmiştir. 1 069 542 lira
sının da malî yıl sonuna kadar sarf edileceği 
ilgililerden öğrenilmiştir. 

Cari bütçenin etüt ve proje giderlerinde köy
lerimizin kalkınmasında büyük önemi olduğu
na inandığımız kooperatif çalışmalarına ve ya
tırımlarına karsı gösterilen gayretleri memnu-
"üvefe ifade ederken, bu hizmet bölümüne ge
lecek yukarda daha fazla imkân sağlanmasını 
temenni etmekte3Üz. 

p r ? k ve temennilerini7. : 
1. Yatkili.br ee 1908 yılında lıitirileceği 

ifa.de edilen k"y ^nvantrT etütler-rin biran 

l'ndo yayınlanın ilgililerin va kamu kunüuşla-
r;7>pı i'it'faû."'ler'pioe avs ı, 

2 î"îalen "^la^ine î-'-^oc^/icı îvıi'iîiotı 
6 223 93" dönüm arasir.kı D?:lra!;le hak şahinle
rine dağıt* İması. 

8. Iv?ndj evini ya^a^a yar'hm. ealısm.aia-
num genişletilmesini ve imar nlânlariyle ilgili 
-̂1! a^"] ari'i e*-.->V,a f!Ü7'~'ti"̂  •c/̂ --1"~ ?•*]"!-;—)̂-?" .̂'••'•̂  p""].-._ 

cek yıllara,- ait rü t^e l ' ",r\ ihtkms^ k-'<*Tİ'~'\"!.aak 
mik ta rda fa "la ödenek konulmadı, 

4, 4753 s~'Tüı riftcrd topraklandırma ve 
2510 sn-njı j - k e - ı l ^ r ! 1 . - , l . v„ - w - ? V,'rr>T ŞT>"A 1 ^ -

^nDİaamasınn t-amibini • 
5. 65 adC:l toprak komie^onnrda, (D) 

ê''"vc"'i"""1 e cabs.an "e c 'k a™ }~'w "i'era'*' ala"'1 hiz
metlilerin 6245 sayılı Harcırah Kanununun 
49 ren maddesi ke"es?mında. rıüiz.'lâa €fMle*"jk 
arazide cah.,",''rj"kv~",ı avla"" :,^iıı "r.a,ı^"T3 o^rak 
verikn 125, 175, 225 kuruş gibi günün şartla
ma, h'ç uymıyan, karınlarım dahi doyurnıı-

1179 
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yan ve muhtacoldukları kaloriyi almalarına 
dahi imkân vermiyen ve esasen Harcırah Ka
nununun yanlış tatbik edilen ve kendilerine 
hiç uymıyan 49 ncu maddesi yerine 33 ncü 
maddesinin tatbik edilerek araziye çıktıkları 
günlere münhasır olmak üzere geçici görev 
yolluğu verilmesinin sağlanmasını, 

17 . 2 . 1967 de yürürlüğe giren 934 sayılı 
Kanunla tadil edilen 7244 sayılı Kanunun de
ğiştirilen 5 nci maddesi ile (D) cetveline 
dâhil kadroların 250 liradan başlamak ve 
1 750 lirada son bulmak üzere derece tutar
ları yüseltilmiştir. Genel Madürlüğiin bu kad
rolarla memurlarının durumlarının düzeltil
mesi için Bütçe Karma Komisyonunda ela iste
nilen bu kadroların verilmesini temenni et
mekteyiz. Esasen bunun için de Sayın Baş
kanlığa bir teklifimiz olacaktır, Yüce Senato
nun kabulünü istirham ederim. 

6. Suriyedeki vatandaşlarımızın zirai re
form dolayısiyle taşınmaz mallarına el konul
masına mukabil. Hükümetimizin de yerinde 
almış olduğu bir kararla Suriye uyruklu kim
selerin taşınmaz mallarının toprağa muhtaç 
vatandaşlara intikali için girişilen kamulaştır
maların biran evvel bitirilerek topraksız va
tandaşa verilmesini, 

Temenni etmekteyiz. 
Muhterem senatörler, 
Sözlerimize son verirk::ı. Köy İşleri Ba

kanlığı Toprak ve İskân Gen d Müdürlüğünün 
bir tablosunu çizebilmiş ve bu dâvanın inl
imde grupumuzun görüşlerini ifade edebilmiş 
ve ve bu görüşler köy hizmetlerimizin iskân 
ve toprak dağıtımında yardımcı olabilirse, ken
dimizi bahtiyar addederiz. 

1968 yılı bütçesinin milletimize ve memle
ketimize hayırlı olmasını ve köylümüze fe
rahlık getirmesini niyaz eder grupum aCiiııSj 
hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Gruplar adına görüşler bitmiş
tir. Şimdi kişisel görüşlerini arz etmek üzere 
Sayın öztürkçine, buyurunuz. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; bâzı sayın 
üyelere gecekondu mevzuunda hassasiyetle eğil
diklerinden dolayı teşekkür etmeyi bir borç bil
mekteyim. Ama bâzı endişeler vardır. Şunu 
kesin olarak ifade etmek isterim ki; şehirliye 
sosyal tehlikeler, tahrik unsuru nereden gelir

se gelsin hiçbir zaman gecekonduda oturanlar
dan asla gelmiyecektir. Gecekondu dâvasına ne 
yazık ki G. H. P. hükümetleri zamanında 1946 -
1950 yılma kadar ve 1961 - 1964 yılma kadar bu 
sosyal dâva üzerine asla eğilmemiştir, iki mil
yon vatandaşı ilgilendiren bu mevzuda su, okul, 
yol, kanalizasyon ve en mühimi tapu dâvası 
ile asla meşgul olmamıştır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Kim yıktır
madı? 

| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Gece-
| kondularm yıkılmaması, Allah rahmet etsin 
| General Kâzım Karabekir tarafından yıkılma-
! mistir, sayesinde yıkılmamıştır. Sayın inönü 
| tarafından ölünün ağzına damlatmak için, bir 
I yudum su bulabilmek amacıyla kuyu dahi açıl-
j mamıştır. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Lüzumsuz 
şeyler söylemeyiniz, yanlış söylüyorsunuz. 

| RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Hayır, 
j tahrik ediyor da.. Doğrudur. 
! 1967 yılında Devlet bütçesinden 28 milyon 
l 587 bin lira ayrılmıştır. 1968 yılında ise 56 
| milyon 750 bin lira ve kamulaştırmadaki 18 
i milyon lira da ilâve edilmek suretiyle cem'an 
î 1988 yılında 74 milyon 750 bin lira gecekondu-
| larm imarı, ıslahı, tasfiyesi ve tapu ve kamu-
İ laştırma ve imar plânları üzerinde sarf edile-
| çektir. 

I Muhterem arkadaşlarım, gecekonduda otu-
' ran vatandaşlarımızın Devlete ödediği vergilerle 
; bunu kıyasladığımız takdirde bu yapılan yar-
\ dimin çok az ve cüzî olduğunu da ifade etmek 
; isterim. Ama hiçbir zaman bu yardım Süley-
: man Demirel Hükümetinin zamanından evvel 
i 

; asla bu kadar yapılmamıştır. Bu bölgede otu
ran vatandaşlar daima gasp unsuru ile oanlan-
dırılmıştır. 

i Diğer bir husus, Halk konutları standartları 
< Yönetmeliği ile Gecekondu Yönetmeliğinin çe

lişen hükümleri mevcuttur. Aşağı - yukarı halk 
konutları standardı gecekonduda oturan ve 

! gecekondu binalariyle ilgili olan bir husus ol
duğuna göre birbiriyle çelişen hususların dü
zeltilmesi büyük bir fayda sağlıyacaktır. C. 
H. P. sözcüsü burada toprak reformundan bah
setti. 

Muhterem arkadaşlarım, toprak reformu
nun uygulanmasında mülkiyet esasına saygı 
göstermiyenler, gecekonduda tapu verilmesi 
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hususunda sahipli arazilerin kanun yolu ile ka
mulaştırılması veya istimlâk edilmesinde tapu 
mülkiyeti esası üzerinde nasıl durduklarını bir 
türlü anlıyamamışızdır. Gecekonduda, tapulu 
arazilerde mülkiyet esası olacak, öbür tarafta, 
toprak reformunda da mülkiyet esası olmıya-
cak. Bu ne biçim Anayasa, bu ne biçim ka
nun anlayışı? Bir türlü anlıyamadım. 

Türk köylüsüne, gecekondularda oturanla
ra ve şehirdekilere hizmet söz rotası ile değil, 
hükümetlerin fiilî tutumu ile değer bulur. 
«Ortanın solu» ne bir rotadır ve ne de bir sos
yal politikadır. «Ortanın solu» bence beş he
celi bir lâf kırıklığından ibarettir. Bunun da 
sebebini anlatacağım. «Ortanın solu, fnka^aım 
yoludur» derler. Fukaralar, gecekonduda otu
ran, şehirde oturan, köyde oturan vatandaşla
rımızın hiçbir sosyal meseleleri üzerinde eğil
me yapılmamaktadır. Ama yalnız her yerde 
«ortanın solu» rahatlıkla yapılabildiği için bun
ları söyledim. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal meskenler 
eskiden 63 metrekare iken o zaman 10 sene her 
türlü vergilerden muaf idi. 100 metre kare olun
ca meskende vatandaşın kendisi oturuyorsa 
5 sene vergiden muaf idi. Şimdi sosyal mes
kenler 63 metre kareyi 100 metre kareye çıkar
dığına göre gaye sosyal meskenlerde oturanlar 
olduğuna göre kanundaki verginin 63 metre 
karede değil, 100 metre karede inşa edilenle
rin 10 sene vergiden muaf tutulması hususun
daki bir kanunu beklemek en tabiî haklarımız
dandır. 

Muhterem arkadaşlarım, sosyal hizmetlerden 
bahsetmiştim. Bunlardan îller Bankasının du
rumu 1933 te sermayesi 15 milyon, 1944 te 30 
milyon, 1945 te 100 milyon, 1949 da 200 milyon 
lira iken D. P. zamanında 1954 te 300 milyon 
liraya, 1959 da 4 sene 10 ay 25 gün gibi kısa bir 
zamanda 300 milyon liralık sermayesi 600 mil
yon liraya çıkarılmıştır. 1960 ve 1965 yılları ara
sında gerek Millî Birlik Hükümeti zamanında ve 
gerekse... 

BAŞKAN" — Sayın Öztürkçine, sözlerinizi 
bağlamanız hususunu rica edebilir miyim, 2 nci 
defa... 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Ser
mayesinin artırılması hususunda bir kuruş veril
memiştir. Sayın Süleyman Demirel Hükümeti 
zamanında sermayesi 1 200 000 000 liraya çıka

rılmıştır. Kararname hazırlanmıştır; köye, şeh
re hizmet bu şekilde olur, muhterem vatandaş
larım. (Gülüşmeler) arkadaşlarım. 

j Muhterem arkadaşlarım, netice olarak 1950 
I yılma kadar yapılmış olan yatırımlar, 1967 yı-
I lında enerji sektörünün yatırımı kadar olmuş-
i tur. Bu itibarla bu yoldaki hizmetler lâfla değil 
] fiiliyatla olur. Hepinizi saygı ile selâmlarım. 
; İmar - İskân Bakanlığı Bütçesinin memleketimi-
| ze hayırlı, uğurlu olmasını, bu senenin huzur 
! içinde ve âfetler olmadan geçmesini diler, hepi-
I nizi hürmetle selâmlarım, (Alkışlar) 
| BAŞKAN — Saym Yeşilyurt. 
I İSMAİL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskân 
Bakanlığının 1988 malî yılı Bütçe kanun tasarısı 
üzerinde 10 dakikalık kısa süre içinde şahsi gö
rüşlerimi bu bakanlığa bağlı bulunan genel mü
dürlüklerle birlikte arz etmenin mümkün olma
dığını takdir edeceğiniz inancıyla sözlerime baş
lamak istiyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakan
lığı 7218 sayılı Kanuna göre kurulmuş ve Dev
letin imar politikasını ve İmar görüşünü bu ka
nuna göre tesbit eden bir bakanlıktır. Bugünkü 
iktidarın imar plânı ve mesken görüşü üzerinde
ki davranışı ise yalnız ve yalnız halka hizmet et
mek ve bu felsefesinin, bu duygunun ve düşün
cenin içerisinde çalışmaktır. Sevgili arkadaşla
rım, ben burada yalnız bugünkü köylümüzün 
meskeninden bahsederek şehre olan akımın dur
durulmasının kanuni ve hukukî tedbirlerle 
mümkün olmadığını belirtmek isterim. Bugün 
gerçekçi bir görüşle hâdiseleri ve hakikatleri 
korekt bir anlayış içinde dile getirmek istersek 
bugün bu milletin % 76 nisbetmde bulunan be
nim köylümün meskeninin her türlü fennî şart
lardan ve sıhhî şartlardan mahrum bulunduğu 
bir vakıadır. Bugün şu anda kışm dahi köylüm 
evinden dışarı çıkamamakta ve üzerinde bulunan 
toprak sebebiyle yağan karlar dolayısiyle saba
ha kadar evi akmakta hattâ geceleri yatağını 
akan taraftan akmıyan bir tarafa götürmekle 
meşgul olmaktadırlar. O halde sevgili arkadaşla
rım bugünkü iktidarımızın nasıl ki, bir İmar -
İskân Bakanlığının ve onun sevgili Bakanının 
ve onun mensupları gecekondu mevzularma eği
liyorlar ve bu gecekondularda bulunan vatan
daşlara sıhhî şartlar fennî şartlar götürmek ça 
bası ve gayreti içinde bulunuyorlarsa bundan 
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sonra bunlann köye doğru gitmelerini, köy me
selelerini, köylerin meskenlerini ıslah etmelerini 
de yine bu anlayış, bu duygu ve hizmet felsefesi 
içinde yapmalarını istirham etmekteyim. 

Sevgili arkadaşlarım, benim köylüm köyden 
şehre gelir, buna mâni olmak mümkün değildir. 
Bunu getiren zaruretlerdir, mecburiyetlerdir, 
bunu getiren içinde bulunduğu durumdur. Şeh
re geldiği zaman hiç değilse elektriği vardır, 
asfaltı vardır, senelerdir içemediği ve hasretini 
çektiği bir yudum suyu vardır. O halde kanuni 
tedbirlerle buna mâni olmak mümkün değildir. 
Ancak iktisadi tedbirlerle köyden şehre gitme
nin önleneceği kanaatindeyim. Ama bugünkü 
zirai sahadan sanayi sahaya bir gidiş olması se
bebiyle köyden şehre gelmekte de bir zaruret 
bulunmaktadır, işte sevgili arkadaşlarım, benim 
Hükümetimden ve benim bugünkü bütçesini gö
rüşmekte bulunduğumuz ve muvaffakiyetine 
şahsan şahidolduğumuz ve inandığımız Bakanı
mızdan ve mensuplarından ricamız, bundan son
ra da köylerle ilgili plânlar yapmaya, mesken
ler yapmaya hız verilmesi talebinden ibarettir. 

Sevgili arkadaşlarım, ben bir ele âfetler ko
nusuna temas etmek istiyorum. Âfetler Genel 
Müdürlüğünü ve bu Bakanlığın hizmetlerini 
içimden gelen iyi duygularla hizmetl'riro saM-
dolduğum sebebiyle tebrik etmek istiyorum, 
1967 yılında benim vilâyetimin bâzı kazalarında 
sel felâketi olmuştu. Burada benim köylümün 
kendi yavrusunun ve ailesinin bir yıllık emeği
nin, almterinin karşılığı bulunan mahsulü «el. 
tabiî âfet elinden alıp götürmüştü, Hattâ yav
rusunu, babasını götürmüştü. Kendisi elini ya
naklarına koymuş, yalnız tevekkül olarak yme 
ağlamakla meşguldü. İşte bu sırada benim köy
lüm de şahidoîduğum bir hâdiseyi aynen nak
letmek istiyorum. Hakikaten Devletin müşfik 
eli omuzlarında bulunuyor ve Devlet o anda 
kendisine yardım ediyor, ihtiyacı bulunan şeke
rini, ekmeğini o anda temin ediyor ve benim 
köylüm, başımıza bu felâket geldi, ama benim 
yerime bakacak bir Hükümetim var bir bana 
bakacak Devletim var, Allah onlardan razı 
olsun, diyordu, tşte Âfetler Genel Müdürlüğü
nün bu âfetlerde, vekilinden, genel müdüründen 
itibaren akabinde vatandasın ıstıraplı, teessürlü 
ânında, teellümîü ânında yanında bulunmuş ol
ması sebebiyle bu hizmetlileri tebrik ederim. 
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Bundan böyle de aynı hizmet duygusu içinde 
olduklarını da tesbit etmek isterim, sevgili ar
kadaşlarım. 

Bu vesile ile İller Bankası Genel Müdürlü
ğüne de kısa da olsa temas etmek istiyorum. 
İller Bankası Genel Müdürlüğünün 1967 yılını 
gerçekleştiren programına bakıyoruz, arada bü
yük farklar var. Şöyle ki, sevgili arkadaşları
mız, bu Genel Müdürlük şunu ifade etmek lâ
zımdır ki, bir vakıadır, 1937 yılında kendisine 
verilen yatırını 282 milyon lira. Fakat fiilî yatı
rım 559 milyon. w O halde gerçekleştirme oranı 
yüzde 137. Demek ki, bu genel müdürlüğün 
bünyesinde hizmet etmek aşkıyla dolu bulunan 
ve yatırımlarında gerçekleştirmek durumunu 
yüzde 150 ye yaklaşan bir potansiyel vardır de
mektir. Ama bugün bakıyoruz, 1988 yılı içinde 
eğer belediyelerimizin gördüğü hizmetleri de 
nazarı itibara alırsak, köylülerimiz, elektrikten 
yoksun, sudan yoksun, meskenden yoksun, ka
nalizasyondan yoksundur, Fakat hiç olmazsa 
şehirlerde bulunan vatandaşlarımızın bu hizmet
lere kavuşabilmesini temin için bu genel müdür
lüğe ve içinde bulunan değerli elemanları ile 
hizmet etmek imkânını vermek mecburiyetinde
yim, 1968 yılı programına bakıyorum, 319 mil
yon lira verilmektedir. Eğer biz 1939 yılı içinde 
belediyelerimizin bütün ihtiyaçlarının gönlüm 
dolusu mânasında yapılmasını arzu ettiğimiz 
takdirde 1988 yılı içerisinde İller Bankası Genel 
Müdürlüğüne 590 milyon lira, 1969 yılı içerisin
de ise 670 milyon liralık tahsisatın verilmesi lâ
zımdır. 590 milyon lira için verilen 319 milyon 
liradır. O halde arada 270 milyon lira kadar bir 
fark vardır, Bununla şuna inanıyoruz, bu genel 
müdürlük kendi bünyesinde bu gerçekleştirme 
oranını mutlaka yapacaktır ve gelecek sene bu 
kürsüden bu bütçe konuşmaları sebebiyle geldi
ğimizde bize teşekkür etmek imkânını verecek
tir, buna inanıyoruz ve şimdiden kendilerini bu 
mevzuda da tebrik etmek istiyorum, aziz arka
daşlarım. Tetkik ediyoruz, Türkiye'mizde 1 200 
t?ne belsdiye var. Bu belediyeleri]? 316 smın hiç 
elektriği yoktur, a ^ arkadaşlarım. Bir beledi
ye düşününüz kis elektriği yok. Yine bu beledi
yelerden 64 tane belediyemizin içme suyu yok, 
yine 137 tane belediyemizin haritası yoktur, yi
ne bu belediyelerden 243 belediyemizin imar 
plânı yoktur. O halde sevgili arkadaşlarım, 1968 
yılı içinde verilmiş bulunan ve hakikaten Dev-
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let Plânlama Teşkilâtınca İller Bankası için ve
rilmiş bulunan, enerji için verilmiş bulunan 190 
milyon lira olarak düşünülürse ayrılan para, bu, 
1967 yılından bu yana devam eden işler için an
cak yetecektir. O halde 1933 yılı içerisinde İl
ler Bankasınca enerji getirilmesi için ihtiyacı 
bulunan kazalarımıza elektrik vermiyecek mi
yiz? Yine şu için de, 98 milyon lira verilmiştir. 
1967 yılı içerisinde İller Bankasınca yapılmış 
bulunan programın tamamlanabilmesi için 113 
milyon lira lâzım. O halde eksik kalan bu para 
nereden tamamlanacaktır? Yine İller Bankası 
Genel Müdürlüğünün kendi bünyesinde bu işleri 
yapmanın gayreti içinde olduğuna inanarak şu 
hususu belirtmek isterim. Bilhassa Devlet Plân
lama Dairesince İller Bankası Genel Müdürlüğü 
için İller Bankasının gördüğü vazifelerin, şehir
lere içme suyu, elektrik ve kanalizasyon için, 
medeni bir insanın ihtiyaçlarını temin halamın
dan düşünerek bundan böyle pergellerini biraz 
daha geniş tutmasını temenni eder, bu bakanlı
ğın başta bakan olmak üzere muvaffak olmuş 
diğer elemanlarını içimden gelen en iyi duygu
larımla tebrik eder ve bütçelerinin memlekete 
ve bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını gö
nülden diler, sevgili arkadaşlarıma saygılarımı 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bozcalı. («Vakit geldi» 
sesleri) Efendim sabahki birleşimimize muvazi 
olarak saat 19,00 da değil, 21,00 e kadar çalışa
cağız. Çünkü saat 16,30 da birleşimi açtık. Baş
kanlık Divanı bu bütçenin bitirilmesini, aradan 
sonra da Çalışma Bakanlığı Bütçesine geçmeyi 
düşünmektedir. Kararı istihsal edecektir, bilâ-
hara... Fakat daha mesaimiz bitmemiştir. Buyu
run, Sayın Bozcalı. 

ÖMER LÛTFİ BOZCALI (İzmir) — Muhte
rem Başkan, kıymetli arkadaşlarım ben yalnız 
imar mevzuatı üzerinde kısaca maruzatta bulu
nup, hatalı noktalarının tesbiti ve bunların dü
zeltilmesini rica edeceğim. 

ÖMER LÛTFİ EOECÂLI (izmir) — Beledi
yeler, o beldede yaşıyan vatandaşların imar vs 
iskân sahasındaki ihtiyaçlarını da temin ils mü
kellef bir müessesedir. Hal hc-yle olunsa 5735 
sayılı imâr Kanununun ta'tbi'kaia, hole bu tat
bikatçılar içindeki bir kısım kimseler ki adetle
ri azda olsa suiniyetli ve zayıf ahlâklı kimsele
rin istismarları fayda yerine zarar getirmekte

dir. Şimdi bu kanunun hatalı hükümleri ve 
tatbikatı üzerinde duracağını. 

1. — Arsaların şuyulandırması: 
İmar Kanununun 42 noi maddesinde: (İmar 

ve yol istikâmet plânları hududu içindeki bina
lı ve binasız gayri menkullerin, plâna uygun şe
kille inşaata elverişli hale getirilmesi için, 
gayrimenkuilerin sahiplerinin muvafakati aran
malımızın birbirleriyle ve yol fazlasiyle veya sa
ir belediye, amme hükmî şahi3İariyle, amme 
müesseselerine ait yerlerle birleştirilerek plân 
icaplarına göre, müstakilleri veya en şuyulu ola
rak parsellere ayırmaya ve bu yerleri % 25 ka
dar noksanı ile sahiplerine dağıtmaya belediye
ler salahiyetlidir.) denilmektedir. Bu madde 
hükmünün nasıl tatbik edileceği kanunda tas
rih edilmediği için çoğu zaman tatbikat masa 
başlarında yapılmakta, arsa ile bina yerlerin ha
li hamr durumları nazarı itibara alınmamak
tadır. 

Aslında hak ve nasafet kaidelerini ihlâl ede
cek şekilde hazırlanmış olan bu kanunun böyle 
masa başında tatbikinde husule gelen mahzuru 
bir misâl ile açıklamak isterim. Henüz bir sene 
evvel belediyeden ruhsat alarak yapılmış olan 
5 katlı bir apartmanın bitişiğinde bulunan arsa
dan ve binanın mevcudiyeti düşünülmeden 
15 - 20 metrelik yer verilmek suretiyle apart
man, arsa ile şuyulandırılmaktadır. İşte çözül
mesi imkânsız bir ihtilâfa girişilmiştir. Arzede-
yim: 

Taraflar 6 ay içinde ihtilâfı çözemedikleri 
zaman aynı kanunun 48 ncı maddesi ile san
ki gayrimenkuide hİ33sdarmış gibi belediye, 
sulh mahkemesine müracaat ederek gayrimen-
kallcrin izalei suyu yoluyla satışını teinin et
mektedir. Eğer komşu bir de kötü niyetli ise, 
komşusunu ızrarda hudut yoktur. 

İskân hududu dışında bırakılan yerler hak
kındaki düşüncem ise; belediyeler bazen ve ek
seriya da şehrin iskânına elverişli yerlerini is
kân dışı bırakmaktadırlar. Bu suretle güya be
lediye hizmetlerinden kurtulmak istenilmekte
dir. 

imar Kanununun 49 ncu maddesinde (iskân 
hududu dışında bırakılan arsalarda yapı yapıl
ması yasaktır.) Hükmü karşında vatandaşın 
gayrimenkullerini, bilhassa arsaları üzerindeki 
tasarruflarına müddetsiz olarak müdahale edil
mektedir. Vatandaş mühimce yekûn tutan meb-
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lâğlarla satın almış olduğu arsasına evini ya
pamamakta olduğu için gizlice, kaçak olarak 
gecekondu binalar fcna etmektedir. Bu binala
rın inşası ile o yerlerin imar plânlarının hasır
lanması güçleştiği gibi, bazen vatandaşın bina
sı istimlâk olunarak belediyeler ızrar olunmak
ta veya vatandaşın binasının yıktırılması su
retiyle vatandaş ısrar edilmektedir. 

Halbuki belediye hizmetleri düşünülmeden, 
her gün büyümekte olan şehirler için lüzumlu 
olan arazinin mutlaka şehir plânı içerisine alı
narak iskânına müsaade olunması lâzımdır. Va
tandaş evvelâ ruhsat alarak binasını yaptığı 
zaman belediye hizmetlerinde belediyeye de 
yardımcı olacaktır. Bu suretle de mesken sıkın
tısı giderilmiş ve gecekonduların çoğalması da 
önlenmiş, belediye hizmetlerinin de kısmen ol
sun olacağı aşikârdır. Bu maddenin tatbikatın
da vatandaşlar İsrar etmektedirler. 

Bir de yeşil sahalar meselesi vardır: İmar 
Kanununun 33 ncü maddesine göre, yeşil saha, 
park ve oto parkı gibi umumi nimetler için ay
rılan yerlerde inşaat yapılması ve mevcutları
nın tadil ve tevsiine izin verilmesini, şehir plâ
nı sebebiyle bu hizmetlerin yapılacağı düşünce
siyle bu hizmetler için tefrik olunan yerlerde 
vatandaş gayrimenkulu üzerinde hiçbir şekilde 
tasarruf edemez. Belediye de istimlâk etmez. 
Senelerce bu vatandaşın hakkı, malı işgal edil
miş olacağı için bir kısım zayıf ahlâklı ve kö
tü niyetli insanların da araya girerek bazan ya
rısı ve bazan da yüzde 25 i karşılığında bu yeri 
yeşil saha dışına çıkarmak suretiyle imârın 
içerisine almaları hallerini de gördüğümüz za
man vatandaşın bu kanımla nasıl ızrar edildiği
ni düşünmek cidden üzücüdür. Bakanlığın bu 
yeşil saha mevzuu üzerindeki şu hükümlerin 
tatbikatının belediyeler tarafından nasıl yapıl
dığı ve bilhassa arsaların kıymetlenmesi sebe
biyle bu arsalar üzerindeki gayrimeşru mııame-
melelerin yapılmış olduğunu da düşünerek 
biran evvel buna bir hal çaresi bulunması ikti
fa eder. 

Bundan birkaç yıl önce aynı mevzuları yine 
bu kürsüden konuştuğum zaman o zamanın 
İmar ve iskân Bakanı elan Falırei^in Kerim 
G-ökay bu kürsüden bunların yerinde olduğunu 
bu itirazlarda haklı bulunduğumuzu, kısa bir 
zamanda Bakanlığın bu maddelerin tadili için 

9 . 2 . 1968 O : 2 

kanun getirmekte olduğunu söyledikleri halde 
bu güne kadar bu kanun tadili veya yeni bir 
kanun getirilmiş değildir. Muhterem Bakanı
mızdan ve Bakanlık erkânından bu mevzu üze
rinde ciddiyetle çalışmalarını bir kere daha is
tirham ediyorum. 

Bir iskân izni, kullanma maddesi meselesi 
üzerinde durularak tatbikatta birçok vatandaş
ların şikâyetini muciholan bu maddenin şikâ
yetlerin de nazarı itibara alınması suretiyle 
tatbiki daha kolay ve ihtiyaca elverişli bir şe
kilde tadiline zaruret vardır. 

Son zamanlarda bir de İmar ve İskân Ba
kanlığı ile belediyeler arasındaki ihtilâfın hal
kın bu kanunun vermiş olduğu sıkıntılar üze
rine ikinci bir sıkıntı da eklemekte ve haklı 
olan talepleri Bakanlıkça is'af olduğu halde be
lediyelerce yapılmamakta, belediyelerce yapıl
dığı halde bâzı hallerde bakanlıkça da karşılan
madığı yolunda şikâyetler vâki olmaktadır. 
Bakanlığın bunun üzerinde de durmasını bil
hassa istirham eder İmar ve iskân Bakanlığı 
Bütçesinin Bakanlık ve memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenabı Haktan temen
ni eder, bütün arkadaşlarımı hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Syidoğan. 
ÂKÎF EYÎDOĞAN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım, imar ve iskân 
konusu evlerimizin içine kadar, yatak odamıza 
ve yanımızdaki banyomuza kadar bizi çağdaş 
uygarlık düzeyine götürücü faaliyetleri idare 
eden bakanlıkların ihtimamı ile ilerlemektedir 
ve yürütülmektedir. 

İskân konusuna gelince : Bunun çok daha 
büyük ehemmiyeti vardır. Devletin, Hükümetin 
demiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
esaslı, tutarlı, ciddî, cesaretli, uzun vadeli bir 
iskân politikasına ihtiyacı vardır. Bu iskân po
litikamız tesbit edilmemiş mi? İkinci Beş Yıllık 
Plânda pekâlâ var ya... Var efendim, güzel pa
sajlar var. Şehirleşmeye dair, köyleşmeye dair 
edebî pasajlar vardır. Fakat, bu plânların tan
ziminde ve metinlerin de yer seçimi, yer tâyini 
diye bir şey yoktur. 

Şimdi ben onu istiyorum, yani Yüksek Plân
lama Kurulu bu işi kendi aralarında pişirnıeli, 
münakaşayı tamamlamalı. Millî Güvenlik Kuru
lu kezalik bu mevzuu tamamlamalı, yani iskân 
politikamızın Türk vatanının bütünlığı ile ve 
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Türk millî varlığının bugünü ve yarım ilo be- \ 
kası ve gelişimi ile kökten ilişkisi vardır, L'ICSÜ- j 
lâ Trakya yüzölçümü bakımından Belçika ka- j 
dar bir memlekettir. Belçika bugün 9 milyon I 
nüfus beslemektedir. Biz Trakya'ya tesislerimi
zi ve bu sürükleyici dediğimiz sanayiimizi, özel 
sektörün kuracağı sanayii ve onu besliyceck 
olan kuvvei muharrike santrallerini ve onu bir
birine bağlıyacak olan yollarını, limanlarını, 
DD Trakya'da 15 yıllık bir prespektif dâhilin
de hiç olmazsa beş milyon nüfusu barmd^ra^ak 
ve orasını kompakt Avrupai bir kütle, bir Tür- j 
kiye olarak tutacak bir hedef gözetmemek mi
yiz? Erkânı harbler derlermiş ki, orası şöyle j 
gidilecek, böyle gelinecek filân, falan da der
lermiş. -Hayır efendim, Belçika'nın yüzeyinde i 
Birinci ve İkinci Cihan harblermde kaç defa j 
gidiş geliş oldu, Belçika'ya vız geldi arkadaş
lar. Bilâkis gelişti, Şimdi bunun münakaşaT.m i 
tamamlamak lâzımdır. Ben yakıız burada iba
ret etmeyi bir vazife biliyorum. Bur "tamamlar
sak plân bakımından da, imar ve iskân bakım-.îi-
dan da Devletçe, milletçe büyük bir muvaffaki
yete ereriz. 

İkinci, şinıdi sizde hayatta böyle 40 - 50 bkı 
aileyi iskân etmiş, Yurtlandırmış., to'ira^.'inı dr-
Ritmin, dışardan muhacir kabul etırü-, Yerleşti.::'-
mis, iskân isini bir t.smsil, bir temen'ü; mekaniz
ması olarak, idare etmiş bayatında bunlar m 
tecrübesini gelirmiş bir arkadasınız olarak ko
nuşuyorum. Nüfusu yogim olan yerlerden, nü
fusu daha seyrek olan illerimize bir iç iskân üa-
T^keti yanaca^'iz. bunu kanalize etmek lâzımdır, i 
Bugün vakıa biraz da bâzı ka^/ıtlar ve kır/ut- j 
larla bağlıyız. Eskiden bu kadar değildi ve ol
madığı zaman da biz hükümetler mesela Tîevu 
vilâyetlerde bir T barif teşkil edip iskân etmek 
için müracaatta bulunduk .Ve bu mü>aaVay: j 
rahmetli Mareşalin zamanında tamamladık bu 
işi, yaptık, pişirdik efendim. Hükümetten 15 
milyon lira istedik, o samanın parası ile. Bize 
ancak İ,5 milyon lira verebildiler. Bugün böyle ] 
bir şey yapmak için 150 - 200 milyon liraya ih- | 
tiyaç vardır, senede tahmin ediyorum, takribi j 
olarak, belki daha da fazla olabilir. Fakat bunu I 
göze almalı. Yani beş yıl için 21 milyarlık plânı i 
göze alan bir memleket beş yıl için 450 - 500 mil
yonu ferah ferah göze almalı. Bu bizim yek
pare millî varlığımız, bekamız, gelişimimiz ve j 

i vatanımızın bütünlüğü için elzem olan nokta-
j dır. 
| Şimdi bu arada bir de çiftçiyi topraklandır-
| :na konusu var. Bu arkadaşlar artık bakıyorum 

aramızda parolalaştı. Yani, sağ gözümü kırpa
cağım zirai reform diyeceğim, sinyal vereceğim; 
sol gözümü kırpacağım toprak reformu diyece
ğim. sinyal vereceğim. İs buna bindi. Özür dile-

j rım, ısın na kikati başkasının çiftinde, çubuğun
da yarıcı olarak çalışan ve kendi mesaisiyle 
toprak sahibini kendi ensesinden geçindiren 

j adamları ve aileleri birer birer çekeceksiniz 
bunları da toprak sahibi edeceksiniz. Yani bü-

j yük toprak sahibi ağa, nasıl bir özel teşebbüsün 
kurucusu ve işleticisi ise eh lütfedin de o zaten 

1 makinaya falana, filâna gidiyor, bu adamcağı-
! sın da bir pulluğu, bir atı, 50 - 100 dönümlük 

bir yeri olsun. Nasıl biz her Türk ailesine bir 
i yuva, bir ev politikası diye bir şey takibediyor-

sak, her çiftçi ailesine de bir tarla, bir bahçe, 
bir işletme, bir bağ derpiş etmemiş lâzımdır. 
Şimdi bunda mülkiyet esasına aykırı ne var? Ri
ca ederim yani. Bizim Öztürkçine arkadaşım 
nerelerde, Allah selâmet versin. Yani mülki
yeti, özel teşebbüsü dalha yaygın hale getir-

I raek, millete, teşebbüs esbabına fırrat eşit
liği vermek, ondan sonra da adamın ihti
yacı mahdut, şimdi öyle yerlerimiz var ki, 
eyle işletmelerimiz var ki, tamamını ekmi
yor, dikmiyor, onu yalnız nüfus vasıtası 

j olarak kullanıyor belli bir ölçüye kadar is-
j tih:ali yaptı mı, cebi de para doldu mu, Allaha 

şükür, diyor daha üst tarafını aramıyor. Yani 
j bizde hani feodal, meodal filân derler, vardı, 

yoktu, bizim Dağdaş onu, bâzı kimisi inkâr 
! eder, kimisi teşhis eder, bizdeki büyük çiftlik 

sahibi Macaristan'daki eski büyük çiftlik sahibi 
değildir, Romanya'daki eski büyük çilftlik sa-

| hibi gibi değildir. Onlar tamahkârdırlar, âzami 
istihsale giderler. Romanyada toprak reformu 
yaptıkları vakit ben Zonguldak'ta vali idim, bir 

I de baktık, bizim Zongulda'ğa uğrayıp kömür 
| alan, Bükreş'ten de buğday taşıyan gemiler uğ-
| ramaz oldular, eksildiler. Ne oldu, dedik? Ro-
! manya'da toprak reformu yapıldı, dediler. Ne 

eklu? Büyük ellerdeki topraklar küçük ellere 
i intikâl etti. Küçük ellerdeki de yarıcı olduğu 

zaman ne kadarı ile eline ne geçiyorsa ona ka
naat etti, üst tarafını çalışmadı. Arz edebil-

j dini mi? Orada tersi oluyor, Romanya'da bunun 
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tersi oluyor. Biz doğru orantı ile bu işin ge
lişeceğini Plânlama test it etmiştir. Bu bakım
dan bir vasatı adil bulalım, gelin. Nitekim 
bundan evvelki Bakanlığın bütçesinde konuşan 
Bakan arkadaşımız Kürşad, Ziya Paşadan bir 
şey okudu («Tevetoğlu» okudu sesleri) Hayır 
efendim, Nihad Kürşat okudu. O şiir değil. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
Eyidoğ*an'ın vakti doldu zaten bir de müdaha
lelerle vakit geçirmiyelim. 

AKİF EYİDOĞAN — (Devamla) — Yani 
«lâfa kulak asma işe bak» yok mu ya, hah... 
«Ayinesi iştir kişinin, lâfa bakılmaz.» Şimdi bu
rada bizim yiğitlerinim, bizim İmar ve iskân 
Bakanlığının yahut Köy İşleri Bakanlığımızın 
aynada görünen işi. Ne yapmış? Yani biz şu
nu, bunu söylüyoruz, toprak reformu, bilmem 
ne reformu, zirai reform diyoruz ya, adamlar. 
kredisini de vermek şartı ile, alat ve edevatını 
da vermek şartı ile o küçük zirai işletmeleri, 
küçük teşebbüsleri kurmaya himmet etmişler. 
Ne yapmışlar? Arkadaşlarım,, tafsilâtlı olarak 
miktarlarını bildirdiler. Bu, bütçe raporların
da mevcut. Rakamları okudular. Ben şimdi 
bunları daha fazla tekrarlamayayım. 233 köy
de 1 526 770 dönüm toprağı 27 768 çiftçi ailesi
ne dağıtmışlar. E canım, hani yâ demiyor muy
du ki, Türkiye'de 26 milyon özel teşebbüs var 
diye, Sayın Başbakan. Şimdi onu tabiî say
madan atıyor. Ama, şu kurulan 27 768 özel 
teşebbüs bugün iktidarda bulunan Hükümetin 
himmeti ile pekâlâ kurulmuştur, önümüzdeki 
seneye de böyle bir 25 bin ünite yapacağım di
yor. Zaten 7 755 735 dönüm de tevsii mümkün 
arazi tesbit etmişler. Bu toprak komisyonları
nı daha dolaşırsa kimhilir daha ne kadar da 
tesbit edecekler. 

Şimdi ben bunun dışında bir noktaya daha 
temas edeceğim muhterem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Yalnız müddetiniz bitti. Hatır
latayım, iki dakika geçiyor. 

AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Şimdi hu 
Siverek'de, bu Viranşehir'de, meselâ ne aileviy
di o? Bucak ailesi birbirine hasım olmuş, arasi 
yüzünden birbirlerini vuruyorlar. 22 nci fer
dine kadar vurulduğunu gazetelerde takibettim. 
Allah 23 ü, 24 ü esirgesin. Şimdi bunlar yal
varıyorlar, Hükümetten. Yani bu arada kayma
kamlar sarf oluyor. Nedir o gürbüz Türk, bil

mem ne filân, birşeyler adam intihar etti, öte
ki bilmem ne oldu, vali birşeyler yaptı, yani ben 
bunu köy işlerinin başında ve imar ve iskân iş
lerinin başında iki idareci meslektaşım olduğu 
için hasbıhal kabilinden söylüyorum, kusura 
bakmayın, şimdi notlarını da verirler, tabiî ken
di hayatlarından, başlarından çok misaller geç
miştir. Şimdi arkadaşlar, bu bucak ailesi yalva
rıyor, diyor ki, bizim adımızı da değiştirin, 
soy adımızı da değiştirin, nereye isterseniz kal
kalım, dağıtın bizi. Dağıtın efendim. Elimde 
ne kadar bin dönüm arazi var, bunu da vere
yim, diyor.' Şimdi eskiden Bakanlar Kurulu 
ile nakil, makil gibi birtakım şeyler vardı, ger
çi Anayasaya aykırı. Ama, rizai tarafeyn ile 
acaba Maliye Hazinesinin elinde mahlûl ara-

| zi mi yok, apartman mı yok, yani irat teşkil -
| edecek ne mal varsa... 

Bu adamların oradaki malları ile şu veya bu 
i şekilde mübadelesi mümkündür, varsa... Acaba 

bir çaresine bakılamaz mı? Benim kanaatime 
| göre, bakılır. Bizim Turgut Toker dediki bana, 
1 bunu şimdi kanun olacaktır. Bilmiyorum mev-
j cut kanunlarda bir mâni varsa, onu bilmiyo-
\ rum, yeni bir kanun ile getirirler, düzeltirler. 
! Ama benim bildiğim, Borçlar Kanunu hükmü-
\ ne göre rızai tarafeny kanundur. Yani, Dev-
\ let razı, bucak ailesi razı. Oldu mu? Değiştirir, 
ı 
' bu mübadeleyi yapar. 
i ' 
| Hülâsa, ricam odur ki, böyle vaziyetlerde 
! sahibi eliyle Hükümete peşkeş edilen bu kabîl 
| işletmeleri de alıp - bunun türlü fikri var, alıp 
j ihtiyacı olana dağıtmak mümkündür. Yahut, 
• Ziraat Bankasının mal edindirme kredisi var

mış, 25 bin liraya kadar veriyor. Ziraat Banka-
I sini araya koyarak aynı şekilde - bendeniz bu-
j nu Sivas vilayetinde yaptım... 
j BAŞKAN — Sayın Eyidoğan, derdi işaret 
j ettiniz, Hükümet çaresini bulur, müddetiniz bit-
Î mistir. 
t 

| AKİF EYİDOĞAN (Devamla) — Arkadas-
\ 1ar, zaten mâruzâtım bundan ibaret, fazla bir-
| 503* süyüyecek değilim. 
i Huzurunuzda işgal etmeye fazla hevesli de-
I ğilîm. Özür dilerim. Her iki bakan arkadaşıma 
; ve bakanlıklarımızın kıymetli erbabına 1968 
j yılındaki çalışmalarında da başarılar dilerim, 
; arkadaşlarım. Hürmetlerimi sunarım. (Alkış-
i 1ar) 
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BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın, 

senatörler; Türkiye'nin en başta gelen mesele
si, mekânı düzen meselesidir. Bu konuda ne ka
dar konuşsak, o kadar azdır. Ama 10 dakika 
içinde bu konulara temas etmek imkânı olma
dığından, ben sadece bugün Hükümetin de mü
him bir problemi olan, yalmz kendi seçim böl
gem olduğu için değil, Keban Barajının inşaatı 
sebebiyle Elâzığ, Tunceli, Malatya illerini ilgi
lendiren ve baraj gölü altında kalacak olan 127 
ünite ve 30 bine yakın insanın yerinin değişti
rilmesi ve iskân edilmesi konusunda görüşleri
mi arz etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, ağıza kolay, 30 
bin insan yerinden, yurdundan, yuvasından ola
caktır. Bu yerlerde yaşıyan insanları üç kısım
da toplamak lazımdır. Bir kısmının arazisi yüz 
dönümden fazla. Öyle binlerce, onbinlerce dö
nüm arazi sahibi yok. zaten. Bir kısmı yüz dö
nümden aşağı arazi sahibi, çok büyük bir kıs
mı da topraksızdır. Yalnız köyde ya bir evi 
vardır, yahut da yarıcı olarak ağanın toprak 
sahibinin evinde oturan kimselerdir. 

Şimdi arkadaşlarım, yüz dönümden fazla 
arazisini, toprağı olanlar istimlâk sebebiyle bir 
miktar para sahibi olacaktır ve bu paralarını 
ileride bir geçim sahası bulmak için kullana
caklardır. Bu gayet tabiîdir. Fakat az toprağı 
olanlar veya hiç toprağı olmıyan, çoğunluğu 
teşkil eden köylüler büsbütün imkânsız hale 
gelmiş olacaklardır. Şimdiye kadar bunlar, ya
ni toprağı olmıyanlar, topraksız, az toprağı 
olanlar ya yüz dönümden fazla toprak sahibi 
olanların topraklarında yarıcılık eder, yahut 
onlara işçilik eder, orada oturur, o topraklar
da, meralarda hayvanlarını, ineklerini, keçileri
ni otlatır, koyunlarını sağar, orada idameyi ha
yat eder, geçinir giderdi. Şimdi bu insanlar ne 
yapacaktır? 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet mütema
diyen tarım sektöründen sanayi sektörüne ak
tarma yapacağız. Gayet güzel, hiçbir diyeceği
miz yok. Bu dünyanın her yerinde bir kaide. 
Keşke mümkün ola ki, daha çok yapabilelim. 
Ama 2,5 yıllık plâna bakıyoruz, bu bölgede Ke
ban Barajından elde edilecek enerjiye paralel 
olarak, yani Tunceli, Bingöl, Malatya bölgesin
de sanayie bir yatırım yok. Sanayii özel sektör 
yapsın diyorlar. Ferrokrom var, iskenderun'a; 

bakır var, o da elektrolit bakır, Trabzon'a; bi
ze de hiçbir şey... 

özel teşebbüs gelsin, buralarda birtakım sa
nayi kursun,, diye tavsiyede bulunuyorlar. Sa
yın imar ve İskân Bakanının hazırladığı rapor
da bunlar yazılıdır, imar ve iskân Bakanının 
raporunu tatbik edersek görürüz ki, ikinci Beş 
Yıllık Plânda işaret edilmiyor, buna. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, özel teşeb
büse arsayı parasız, krediyi faizsiz verseniz ve 
vergi de almıyaeağız senin kazancından, dese
niz, Doğu'ya gelip bir tek tesis kurmaz. Bu 
uzun yıllar daha böyle devam eder. Çünkü, Ke
ban Barajından elde edilecek elektrik anahat-
ta bağlıyacak, tamamen istanbul'a Batı'ya ak
tarılacaktır. Bu, programlarda, plânlarda var. 
0 halde bu bölgede, bu illerin, bu Keban Ba
rajının bulunduğa sahalarda bir sanayi tesisi 
kurulamıyacaktır. Enerji Batı'ya aktıktan son
ra, Batıdaki adamın gelip Elâzığ'da bilmem 
Malatya'da, Bingöl'de, Tunceli'nde fabrika kur
masını beklemek bir hayal işidir, arkadaşlarım. 
Biz sanayiden vazgeçtik. Yüz yıllardır, Fırat 
aktı, biz baktık. Bundan sonra da kuru elek
trik tellerine ve direklerine bakacağız. Bu bi
zim kaderimizdir. 

Şimdi arkadaşlar gerçi Köy İşleri Bakan-
1 ğı Elâzığ'a Lir Tarımsal Yerleşim Proje ve 
Uygulama Grup Başkanlığı, diy3 bir teşkilât 
kurmuştur. Bu her halde bu yerinden, yuva
sından olacak insanların yerleşimi için meşgul 
olacaktır. Kaanatimce bu teşkilât da bir iş 
jöremiyecektir. Çünkü kuru toprak, toprak 
reformu konusu değildir. Bu Bakanlığın büt
çe: si toprak reformunun konuşulacağı yer de
ğil, ama işi nereden tutarsanız tutunuz me
kânı düzenden bahsediyoruz, iş toprak refor
muna gelip dayanıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, toprak re
formu yapılmadıkça buradaki halkı nasıl is
kân edecek. Bu bölgeleri çok iyi bilen bir 
insanım. Bizde Uluova sulanmasını Keban Ba
rajına muadil olarak, paralel olarak yap
makta. Zaten yapılmaktadır. Graiaki toprak
lar onlara yetmez; sulusu, susuzu. Şimdi buna 
karşılık buradan Saym Bakanın vo kıymetli 
elemanlarının dikkatini celbederim, bu bölge
den yani Keban Barajının yapılacağı yerde 50 
km. aşağıdaki Mısır Vadisi, Mısır'daki Nü vadi
si gibi susuz topraklar bomboş yatmaktadır. 

— 1187 — 
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Adamın üçbin, beş bin dönüm toprağı var
dır. Ama, yağmur yağarsa mahsul olur, ko
lay kolay her yağmur da oraya tesir etmez. 
çünkü toprağı mümbittir. Nehrin taşmasından 
hâsıl olmuş topraklardır. Asırlarca su altın
da kalmış topraklardır. Bu topraklara yağ
murda kolay kolay tesir etmez. 

Yağmur yağdığı sene olur, hem de çok 
olur, yağmur yağmadığı sene hiç olmaz, to
humumu bile atamaz. Muhterem, arkadaşlar 
buraların garip bir hâdiseseni size anlata
yım. 7 sene tohum saklarlardı eskiden insan
lar. 7 sene ekin olmadığı sene olurdu. Şimdi 
buralarda demek istiyorum ki, çok toprak var. 
Gayet mümbit toprak. 100 dönümde bir işlet
me kurulabilir. S0 - 40 dönümde -bir imletme 
kurulabilr. Bu kadar mümbittir toprak. Bu
raları sulamak suretiyls, o biilgs halkını bu
raya yerleştirmek kabil olabilir benim kanaa
time göre. Buralarda çok dolaştım ve çok 
gezdim, hapsini biliyorum. Şimdi göçen gün
de bahsettik. Sulamayı yapın, Keban Bara
jına paralel olarak, Hititliler samanında Fı
rat nehrinin kenarında kayaların alt yanında 
delikler açarak su almışlardır. Biz bugün Fı
rat nehrinin taşması ile, suyun da aşındıra
rak derine düşmesi ile oralar susuz hale gel
miştir. Su dudağından akıyor, insanlar susuz
luktan, ekinler susuzluktan kuruyor, her sens. 
Şimdi bu bölgelere muadil olarak, gerek 
Köy İşleri Bakanlığı gerek Su İşleri ö-enel 
Müdürlüğü, gerek İmar ve İskân Bakanlığı el 
ele vererek buralara da Keban Barajına mua
dil olarak, bir sulama yaparlarsa ve oradaki 
susuz toprak sahiplerine., Arkadaşlar demok
rasiye uyar mı uymaz mı onu ben bilmem, su
suz beşyüz bin dönüm toprak sahibi adama, 
senin toprağını sulayacağım, bana bu topra
ğın yarısını verimlisiniz deseniz, bedava verir. 
Bu realito ama... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı vaktiniz ta
mam oluyor. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bi
tiriyorum efendim, ama denıokasiye aykırıdır 
derseniz biz de aykırıdır demeyiz. Biz de bia"<a 
bu düzen, bozuk bir düzandir, Mekânı dü
zen Türkiye'de bozuktur, toprak düşeni bo
zuktur deriz, düzeltmek isteriz. Si?de bunu 
kabul ediyorsunuz. Bu düzenin, bu mekâni 
düzenin isabetli, yerinde, verimli, randımanlı 
olduğuna inanıyorsanız, bunda da inadedelim, 

ısrar edelim. Biz de bu düzenin reformu yapıl
madıkça, tabanda, mekânda, toprakda bir dü
zen yapılmadıkça tarım reformunun faydası 
olmıyacaktır. Şimdi, burada sulama yaptığınız 
takdirde geçen gün de arz ettiğim gibi, top
rak sahibinin 100 lira eden dönümünü, 50 lira 
eden dönümünü 1 000 liraya çıkaracaksınız. 
Ne topraksızlar, Keban barajının sebebiyle su 
altında kalanlar toprak bulabilecekler, ne de 
orada senelerce yarıcı olanlar 10 dönüm top
rak almak için para biriktirmişken, bir dönüm 
toprak alamıyacaktır. Çünkü Devlet kesesin
den zengin oluyor. Anladım arkadaşlar, 5 - 10 
tane toprak sahibi yahut iki tane toprak sahi
bi parası ile elektrik kurar, enerji getirir, ka
nal açar, toprağını getirir sular, buna dokun
mak adaletsizliktir, işletme kurmuştur, dişini 
tırnağını getirmiştir, ser hayatını koymuştur. 
Ama, orada aynı şekildeki topraksız insanın da 
yahut yarıcı insanın da kesesinden çıkan ver
gilerin yığılması ile hâsıl olan para ile adamın 
getirip 1 000 dönüm toprağını sulayıp birden
bire 1 000.liralık bir adamsa, 100 bin liraya 
çıkarırsanız, e... bu sosyal adalete aykırıdır. 
Geçen gün Sayın Enerji Bakanı Refet Sez
gin Anayasanın fırsat eşitliğine aykırıdır, diye 
söylediler. Asıl fırsat eşitsizliği bu. Toprak
sıza fırsat yok, topraklıya fırsat var. Hem de 
topraksızın veya az toprağı olanın kesesinden 
çıkan vergilerin birikmesi ile hâsıl olan para 
ile kanal açmak suyu getirmek. Muhterem 
arkadaşlarım, suyu para ile satmak kâfi de
ğil. Su altındaki toprağı... 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı vaktiniz dol
muştur. 

SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitti 
efendim. Muhterem arkadaşlar, biz işte bu dü
zen bozukluğundan şikâyetçiyiz, işte biz dü
zeni değiştireceğiz diyorsak, bu mekâni düze
ni değiştireceğiz diyoruz, yoksa mülkiyete do-
kunmıyacağız, kimsenin malına dokunmıyaca-
ğız. Mümkün olan küçük toprakları da birleş
tirip, işletmeler, birim alanı dediğimiz saha 
haline getireceğiz. Ama mekânda yapmadıkça, 
ama arsa üzerinde yapmadıkça bu olmaz. Adam 
gelmiş diyor ki; bana bir arsa verin. Siz di
yorsunuz ki, sen ne yapacaksın arsayı, dur biz 
sana ev yapıp da verelim. Arkadaşlar, ne ya
pabileceksiniz, ne de bu adam arsa sahibi ola
caktır. işte bizim şikâyetimiz budur. Her me-
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selede toprak reformu geliyor.. Bu toprak re
formunun tarım reformundan evvel alınması 
lâzımdır. Hepinize saygılar sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Tuna buyurun. 

AHMET NUSRET TUNA (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakan
lığı ıstılahında delâlet ettiği şekilde, yeni baş
tan bir vatan yapmayı hazırlıyacak ve -yapacak 
işleri tanzim edecek bir bakanlık olarak görül
mektedir. İskânı düzenliyecek ve bu vatanı 
imar edeceğiz. Muhterem arkadaşlarım, muha
lefette olan arkadaşlarımızın konuşmalarına 
şöyle baktığımız zaman içinde bulunduğumuz 
vasatın elbet bozuk tarafları vardır. Bir bütçe 
müzakere edilirken bunun yıllık icraatın muha
sebesinde yapılması lâzımgelen ahvalde, bugün
kü iktidarın eseri imiş, malı imiş gibi göster
mekte isabet olmadığı kanaatindeyiz. Ben teva
rüs ettiğimiz Türk devletinin gösterdiği, man
zarayı arz edecek değilim. Asırların ihmaline 
uğramış bu vatanı, medeni milletler seviyesine 
çıkarmak için, iskânı düzenlemeye uğraşıyoruz, 
imarı yapmaya uğraşıyoruz. Fakat elimizdeki 
malzeme hakikaten belki uzun yıllar, hükümet
lerin emek vermesi lâzımgelen bir mevzudur, 
kısa bir zamanda yapılması mümkün değildir. 
İskânı düzenliyeceğiz, şu a îz vatanı imar ede
ceğiz. Kolay bir iş değil arkadaşlar. Bn bakan
lık 1958 senesinde kuruldu. Ama biz isi büsbü
tün ters zaviyeden de görmüyoruz. Şu Bakanlık 
1958 de kuruldu. Bütün köyleriyle, şehirleriyle 
bu vatanı yeni baştan yapalım hamlesine atıldı 
ve bugün bu merhaleye geldik. Hamdolsun 
kat ettiğimiz mesafe, küçümsenecek bir mesafe 
değildir. Bu yılların muhasebesi yapılırken şu
nu söylemek isterim. 1958 de kurulan bu bakan
lığın, 1965 yılma kadar yapmış olduğu icraatı 
terazinin bir kefesine koyalım, iki yıllık A. P. 
Hükümetinin icraatını diğer bir kefeye koya
lım, şu iki yıllık icraat, diğerinden daha fazla 
ağır basmaktadır arkadaşlar. Şimdi iskândan 
bahsederken arkadaşlarımız sık sık .çu toprak 
reformundan da bahsettiler. Arkadaşlar burada 
bütçe müzakere ediyoruz. Dün bir münasebetle 
de söylemeye mecbur kaldım. Bütçe müzakere 
ediyoruz, bütçe Hükümetin icraatıdır. Plânlı 
devrenin müdafaasını yapan arkadaşlar, bu
rada doktrin münakaşaları öne sürüyorlar. 

Onun yeri bütçe değildir. Arkadaşlar, bir 
Devletin beş yıllık icraatları yapılırken, 
bir plân tanzim edilirken sen doktrini 
dermeyan edersin, müzakeresi yapılır, mil
let kime itimadını izhar etmiş ise elbette onun 
ekseriyeti ile yapılacak işler bir nizama konur 
ve hükümetler de bu kabul edilen plânı tatbik 
ile mükelleftir. Benim başkanım sosyalist bir 
görüşe göre icraat yapamaz. Elindeki plân bu
na müsait değildir. Yine bu hükümet plânın ka
bulü hilâfına sol görüşün taleplerini izhar ede
mez. Plânı sözde kabul edip derinliklerine 
inmezsek lüzumsuz zaman israf ederiz, maalesef 
bu israfın içindeyiz. Toprak reformundan bu 
işe başlarsak bu işlerin düzgün gideceği söyle
niyor. Zamanı olmamakla beraber bütün söz
ler bunda toplandı. Arkadaşlar sanayileşmemiş, 
sanayide kemale gelmemiş devletlerin hangisi 
toprak reformunda muvaffak oldu? Bir misal 
gösterin. Bugün Ziraat Vekâletinin yaptığı ha
zırlıklar onbin liralık gelir getirecek bir top
rak, bir ünite olarak kabul edilmektedir. Onbin 
liralık bir gelir hakikaten Türk köylüsüne hattâ 
az gördüğümüz bir gelirdir, ama şu geliri ge
tirecek toprak 15 aileden fazlasına yetmiyecek-
tir. Bu memleketin % 72 si ziraatle meşguldür. 
Her köyden 15 ailenin geçimini sağlıyacak top
rağa da kavuştuğumuz zaman geriye kalan 50 
aileyi ne yapacağız? Bunun yolunu gösterdiği
miz zaman elbet bunlar tekrar müzakere edilir. 
15 ni toprak sahibi ettik, yerleştirdik, geriye 
55-60 aile kaldı. Bunları büyük şehirlere götü
relim. Nerede sanayi Büyük şehirlere gelen 
zavallıların, büyük şehirlere gelip iş bulama
dan dönenleri görmüyor muyuz? İş olmadığı 
için en verimli çağındaki evlâtlarımızı ecnebi 
devletlere yolcu etmiyor muyuz? O halde bun
ları istihdam edecek iş sahaları açamadığımız 
müddetçe, buraya köyündeki toprağından da 
topraktan mahrum olan köylüyü toplarız iş bu
lamayız. Artık işsiz bir şehirde dolaşanların 
meydana geleceği hali siz tasavvur edin. Eğer 
arkadaşlarımız kestirme bir yoldan gayeye var
mak istiyorlarsa, biz bunu milletin iradesini 
uygun olarak isabetli görüyoruz. Ve mahzurla
rına işaret eden kısımları toprak reformu ola
rak değil, ziraat reformu içerisinde halledilece
ğine kaani bulunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuna bağlamanızı rica 
ediyorum. 
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AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, müsaade buyurursanız 
biraz da Bakanlığın teşkilâtına temas etmek 
istiyorum. Arkadaşlar, isabetli bir iskân yap
mak için, bu Bakanlık hakikaten ilmî bir yolda 
işe başlamıştır. Kemaline vardı değil, 8 yıllık 
mazisi olan bir vekâlet ne yapmış? Bölge plân
ları yapıyor. Tevarüs ettiğimiz Devletin imkân
ları nedir? Bunu bilmiyoruz. Vilâyetlerimizin 
imkânı nedir bunu bilmiyoruz. Bugün İmar ve 
İskân Bakanlığı bünyesindeki teşkilâtlar böl
ge plânlarını yapmaya başlamıştır. Hangi böl
gede ne cins iş yapılabilir, hangisi bölgeler is
kân sahası olabilir, hangi bölgelerde ne cins 
sanayi kurulabilir, hakikaten işin başında bu
lunan ehliyetli ve liyakatli arkadaşlarımız bunu 
çok isabetli bir surette tesbit etmekte ve icra 
makamlarına yol gösterici bölge plânlarını 
hazırlamaktadırlar. İyi bilinmelidir. Köylerimi
zin adedini daha tesbit edemiyoruz, İmkânları
mız nedir tesbit edemiyoruz. İyi bir adım atıl
mıştır. Ve o yolda inşallah kısa bir zamanda 
müspet neticelerini almaya ve memleketim nedir 
ne imkânları vardır, bunları îesbit etmeye mu
vaffak olacağız. Gecekondu hakikaten bir 
problem olarak görülmektedir. Yalnız şu mev
zua da temas etmek istiyorum, arkadaşlar, köy
lerimizdeki durum gecekondudaki durumdan 
çok daha kötüdür. Köylerimizde yaşıyan köylü
lerimiz; Ankara'da gecekondusu olana, bir ko
nağı var nazariyle bakmaktadır. Bu demek, ge
cekondu mevzuu üzerinde gerekli hassasiyet 
gösterilmesin demek istemiyorum. Fakat dı-
şarlardan gelen edebiyatı bizim memleketimi
zin ortasından gecekondu faciası dile getirili
yor, gecekondunun altında bunca köylünün 
çektiği ıstırap maalesef tam mânasiyle dile 
getirilmiyor. Gecekondu mevzuu İmar ve İs
kân Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı bakımın
dan bir vazife bölümü yapılmıştır. Birisi ge
tirmiş olduğu kısa ve uzun vadeli tedbirlerle 
şehirlerdeki gecekonduyu kurutmaya, mevcut
ları ıslaha çalışırken, diğer Köy İşleri Bakanlığı 
da köylerimizdeki evlerimizin ıslahı için, adımlar 
atmaya başlamıştır. Ama Köy İsleri Bakanlığı
nın mazisi, malûm, birkaç yıllık bakanlıktır. 
İşin başındayız. İnşallah tuttuğumuz yol isabet
lidir, kısa bir zamanda müspet bir netice al-

| mamız mümkün olacaktır. Sözlerime son verir-
| ken âfetlerle ilgili mevzua da temas etmek iste-
! rim. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimiz maale
sef Akdeniz şeridi üzerindedir, zaman zaman 
zelzele âfetine mâruz kalmaktadır, su baskınları 
olmaktadır, yangınlar olmaktadır. Ben şu hu
susu iftiharla ifade etmek isterim ki, iki yıldan 
beri vukııbulan zelzelelerde Türk Hükümeti, 
Türk Devleti kudretinin güzel bir örneğini ver
miştir. Bütün bakanlıklar, bir koordinasyon içe
risinde çalışmak suretiyle, iki ay gibi kısa bir 
zaman içerisinde karda, kışta kalacak kardeş
lerimizi hakikaten medeni sayılacak konutlara 
kavuşturmuşlardır. Evvellerinden misal verip, 
işi politikaya dökmek istemiyorum, fakat şu 

i âfetlerden sonra, bu Hükümet, bu iktidar, hu
zurunuzda bulunan bu Bakanlığın muhterem 
mensupları, iki ay gibi bir zaman içerisinde 

j âfet bölgesindeki köylere köy yolu yapmak ve 
j o yollardan malzeme götürmek suretiyle kar

deşlerimizi de karın kısm tesirinden kurtarma
ya muvaffak olmuşlardır. Arkadaşlar çalışan
ların hakkım takdir etmezsek, iyi olanları tak
dir ve tebcil etmezsek bize düşen teşvik vazi
fesini yapmamış oluruz, iller Bankası... 

BAŞKAN — Sayın Tuna müddetiniz dol
muştur lütfen bağlayınız. 

AHMET NUSRET TUNA (Devamla) — 
Bağlıyorum efendim, iller Bankamız, bize has 
olan şu millî teşekkülümüz, örnek olarak Batı 

I devletlerince ele alınmak istenen şu İller Ban
kamız, hakikaten kendisine verilen imkânı en 

i iyi surette kullanmış ve kendisine ayrılan ya-
j trrımın kat kat fevkine çıkmak suretiyle beledi

yelerimize hizmet etmiştir. 
Emlâk Kredi Bankamız, plânlı devrenin ve 

İkinci Beş Yıllık Plândaki millî görüşün isti-
| kametinde, az gelirli vatandaşları bir meskene 

kavuşturma yolunda gerekli çabaya girmiştir. 
istikameti iyidir, bu müessesemiz ehil ellerde
dir. Netice itibariyle vaktin de geciktiğini, müd-

! detin de azaldığını ifade ederek şunu söylemek 
I istiyorum, muhterem arkadaşlar, çalışanları tak-
1 dir etmeye mecburuz, şevk vermeye mecburuz. 

iğimden gelen bir inançla bu iki bankamızı 
| vs bunların güzide mensuplarını takdir ediyo-
i mm, tebrik ediyorum, bu muvaffakiyetlerini 

— 1190 — 



O. Senatosu B : 32 9 . 2 . 1968 O : 3 

her zaman muhafaza etmelerini istirham edi
yorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Bir takrir var efendim. 

Sayın Başkanlığa 
İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerindeki 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Sivas 

Ziya Önder 

BAŞKAN — Takrir üzerinde görüşmek isti-
yen sayın üye?... Yok. Takriri oylarınıza arz 

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe üzerinde sayın iki bakan görüşlerini 
ifade edeceklerdir. Yüksek Genel Kurulunuzun 
ittihaz etmiş olduğu karar gereğince, birer sa
atle mukayyettirler. Kendilerine su anda söz ve
rip birleşimin devamına yöneldiğimiz takdirde, 
müddeti çok uzatmış odacağız. Bu sebeple saat 
21,00 de toplanmak üzere Birleşime ara veri
yorum. 

Kapamna saati : 19,50 

ÜÇÜNÖÜ OTURUM 

Açılma s?..iti : 21,00 

BAŞKAN — Başkanveldli Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Der'i'ü), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BASXAN — Cturum:ı açıyorum. 

4. — ÖOEÜH İLZH İSLER 

i. — 1968 yılı l>\\iv< kanunu iasarun ve Kar
ma, Bilice. K<;mİHjj-omı raporu, (Millet Meclisi 
1/127: Cumhuriyet Senatosu i/871) (S. Sayısı : 
1015) • 

Ş - İMAR VE !SKÂX BAKAMLîdl BET
ÇE Jİ : 

e- - T:>>)ral; ki:ân İ/eri (hnd Müdürlüğü : 
(Köy İşleri Bakanlığı) : 

BAŞKAN — İmar - fckân Bakanlığı bütçesi 
üzerinde vâki tenkid ve temennilere cevap 
sermek üaere İmar ve î.:kân Bakanı Sayın Hal
dun Menteşeoğıu buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUIT 
MENTEŞEOĞLÜ (Muğla) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım, Bakanlığımın 1988 yılı büt
çesi üzerinde görümlerini ve tenkidlerini izhar 
buyuran değerli arkadaşlarıma şükranlarımı 
sunuyorum ve Yüce Senatoyu hürmetle selâm
lıyorum. Arkadaşlarıma esvap arz etmeden ev

vel Bakanlığımın 1967 çalışmalarının mihrak 
noktaları liselinde özetle bilgi vermeyi dü
şünüyorum. Ama, mamanın darlığı dolayısiyle 
söylerime arkadaşlarımın soruları ve konuşma
larına cevap teşkil etmek ikere konuşacağım 
ve bu mevanda da Bakanlığımın hem 1987 
hsrn de 1966 yılı çalışmalarını yani, iktidarı
mı?". ifade eden iki yıllık çalışmaları ve ya
tırımların gerçekleştirme seviyes'ni arz edece
ğim. 

Sayın Tuna arkadaşım Bakanlığımızın he-
nüa 10 yılını doldurmakta bulunduğunu ifade 
etti ve Bakanlığımın deruhte ettiği büyük 
göreve işarst ettiler. Mamur bir vatan kurma
nın mesuliyeti ve görevi altındadır, dediler. Bu 
teşhis doğrudur. Biz İmar ve İskân Bakanlığı 
olarak da Hükümet; olarak da mamur bir vatan 
kurmak ve milletimizi mesut vo bahtiyar 
etmenin mücadelesi gayreti içindeyiz, Vs bura 
azimle devam edeceğiz. 
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Arkadaşım gecekondu meselesine de işaret 
etti. Gecekondu konusuna muhtelif arkadaş
larım değindiler bunu ayrı bir pasaj olarak 
arz edeceğim ve bu mâruzâtımla Saym Tuna 
arkadaşıma da cevap vermiş bulunacağım. 
Keneflerinin Âfet İşleri Genel Müdürlüğümü
zün İller Bankamızın, Emlâk Bankamızın, 
Plânlama İmar Genel Müdürlüğümüzün. Men
ken G?nel Müdürlüğümüzün çalışmalarını 
övücü beyanlarım teşekkürle karşılıyorum. Sa-
ym Hazerdağlı arkadaşım meskenin ve me
kanın ehemmiyetine işaret ettikten sonra Ke
ban Barajı meselesi üzerinde durdu ve Keban 
Barajı dolayısiyle su altında kalacak geniş bir 
nüfusun yerleşmesi meselesine temas etti ve 
konuşmalarının sonunda toprak reformunun 
lüzumuna işaret buyurdular. Toprak reformu 
için, Hükümet olarak ne düşündüğümüzü V3 
Hükümet programında ne taahhüdettiğim'zi, 
bu taahhütler ve vaatlarımız istikametindeki 
çalışmalarımızın kapasitesi hakkında Köy İp
leri Bakanı arka.da.31m Yüce Senatoya arzı 
malûmat edeceklerdir. Yalnız Güney - Doğu Bel
gesinin bir alt bölgesi olan Elâzığ, Malatya, Tun
celi ve Bingöl bölgelerinin kalkınmasını der
piş eden çalışmalar Bakanlığım tarafından ya
pılmış, buranın bölge plânlama çalışmaları bi
tirilmiş, fiziki plânlaması, ikmal edilmiş ve 
Elâzığ, Keban bölgesinin sosyal ve ekonomik 
kalkınmasının alternatifleri tesbit edilmişt'r. 

Elâzığ'ın Keban bölgesi fizikî plânlamasını 
bitirdik. Değerli arkadaşım burada ise kendi 
sine takdim edeceğim. Elâzığ Keban ekonomik 
gelişme ve bölgesel sanayiileşme etüdü ve kal
kınmanın alternatifleri basılmaktadır. Fakat 
bölgesel sanayiileşme etüdünü de bitirmiş, ha
zırlamış bulunmaktayız. Bunu da muhterem 
arkadaşıma takdim edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teype geçmesi 
için mikrofondan rica edeceğim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Peki efen
dim, bu iki ilmî ve gerçekçi ve bölge plân
lama çalışmalarımızın mahsulünü arkadaşıma 
takdim ediyorum ve bu bölgede genel yerleşi
min nasıl planlandığını bu bölgede sanayiileşme-
nin nasıl temin edileceğini Elâzığ ve Malatya 
şehirleşme hareketinin metropoliten hale gelme 
hareketinin nasıl planlandığını arkadaşım göre
cektir. 

I Muhterem arkadaşım, toprak reformunun 
bu bölgede bir kalkınma meydana getirebilece
ğini yahut orada yaşayan vatandaşlarımızın ha
yat şartlarının böyle değişebileceğine işaret et
tiler. Bu etütlerimiz orada bir sanayüleşmenin 
yüklü olarak geleceğini ispat etmektedir ve hat
tâ, bölge plânlama sonuçlarına göre, yatırım 

I öncesi proje çalışmalarımızın içinde Elâzığ'da 
vardır. Bu proje Devlet Plânlama Müsteşarlı
ğına verilmiş ve 1968 yılı icra programına gir
miştir. Bunu da belki arkadaşım bilmiyorsa 
arz ediyorum, «süper fosfat» fabrikasıdır. Bu 

j etütlerimizi okuduğunuz zaman Malatya gelişme 
noktasiyle, Elâzığ bölgeıel gelişmek merkezinin, 
İkinci Plân devresinin sonunda ve Üçüncü Plân 

j devresi içinde 100 000 - 150 000 istihda.ni hacmi 
1 yaratacağını müşahade buyuracaksınız. Şu hal-
j de, bir taraftan Keban Barajı yapılırken, öbür 
j taraftan oun tevlidettiği sorunların, çözülme

diği muallâkta kaldığı gibi bir iddia da asla va
rit değildir. 

! Sayın Eyidoğan bir iskân politikasının yeni 
I t?.birle, bir genel yerleşme politikasının lüzu

muna işaret ettiler. Doğrudur. Ama, biz ister-
| dik ki, İmar ve iskân Bakanlığı olarak, Tür-
I İriye'de genel yerleşim sorununu na^ıl çözmekte 
i bulunduğumuzu ve bölge plânlaması çalışırı ala-
I rımızm ne seviyelerde olduğunu, muhterem 
\ arkadaşımız bizden öğrenmiş olsun. Hemen ifa-
I ÛG etmek isterim ki kendilerini müsterih kılmak 

içm, biz bir genel yerleşme plânının çalışmaları-
j na girmişiz ve Türkiye'de bölge plânla ma imin, 

hangi bölgelerde cereyan etmesi lâzım geldiğini, 
I bir başka tâbir ile, Türkiye'yi 8 bölgeye a3nrmı-

şız ve bu bölgeleri de çeşitli alt bölgelere ayır
mak suretiyle ve yurt ölçüsünde bir denge te
min edebilmek maksadıyla 18 bölgesel gelinme 

j merkezi tesbit etmişiz. Biliyorsunuz ki, Türki-
) ye'nin malî ve ekonomik potansiyeli mahduttur. 
! Ve Türkiye'de yatırımların, kapadte-mi, yıır-
\ Cır-', har kebesine en kısa zaman içinde götür-
\ mek imkânı yoktur. Şu halde muayyen bölge-
I sel gelişme merkezlerine yatırımları tevcih ede-
I çeksiniz, bu suretle hem o bölge gelişme mer-
| kezleri kendi bünyesi içinde inkişaf edecek, hem 
j de bölgelerini geliştireceklerdir. Medeni mem

leketlerde bu bu böyle olmuştur ve Türkiye'
mizde de Bakanlığımın Plânlama imar Genel 

f Müdürlüğü içinde bulunan, bölge plânlama üni-

http://arka.da.31m
http://istihda.ni
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tesi bu calısmalanm geliştirmiştir. Hattâ o 
kadar gelişmiştir ki, bir bedahat içinde olduğu 
hakkındaki fikirleri reddetmek kastiyle arz edi
yorum, 1983 ten 1965 e kadar 15 çalışma mey
dana getirebilen bu ünite, 1966 - 1967 yılların
da 71 çalışma meydana getirmiş ve Türkiye'nin 
altı bölgesinde de çalışmaya girmiş, 1968 yılın
da yani bu yılın sonunda bütün bölgeler taran
mış olacak ve 1969 yılının sonunda da, Türkiye'
nin bölge plânlaması ikmal edilerek, genel yer
leşmenin plân olarak düzene sokulması sağlan
mış olacaktır. Şu halde Türkiyenin bir iskân 
politikasını tesbit edelim, bunu yapmaya mec
buruz tarzındaki konuşmalarına bu suretle ce
vap arz etmiş oluyorum. Bu yapılmıştır ve ge
liştirilmeye devam edilmektedir. Arkadaşımız 
Trakya'ya da temas ettiler, hemen arzı ce-
vabedeyim ki, Marmara belgesinin bir alt böl
gesi olarak kabul ettiğimiz Trakya bölgesinin. 
bölge plânlaması bitmiştir. Şu halde Trakya 
bölgemizdeki yerleşim şehirleşme, sanayiileşme 
ve tarımda modernleşme bir plâna bağlanmış, 
hedefler tâyin edilmiş, proje safhasına gelmiş 
bulunmaktadır. 

Sayın Bozcalı 7628 sayılı İmar Kanununun 
42 ve 43 ncü maddelerinin tatbikatına dair ko
nuştular. Bis geçen yıl bu kanunu, bâzı mad
delerini değiştiren tasar?yi Yüksek Meclise sun
muştuk ve bu tasarımn da 42 ve 33 ncü madde
leri memleket gerçeklerine, vatandaşın ihtiyaç 
ve taleplerini kolaylaştırıcı, belediyelerin daha 
süratle iş görebilmelerini sağlayıcı metinlere sa
hiptir. Ve bu tasarımız Millet Meclisinde geçi
ci komisyonda müzakere edilmektedir, Ve çok 
kısa zamanda Millet Meclisine intikal edecektir. 

İskân dışı sahalara da temas ettiler. Bu şüp
hesiz bir imar plânının tekniği işidir ve şüphe
siz ki o şehrin gelişme ihtimallerini ortaya ko
yan donelere göre ayarlanacak olan bir keyfi
yettir. Ama imar yönetmelikleri arkadaşımızın 
temas ettikleri konuları vazıhan halletmektedir. 

Sayın Yeşilyurt arkadaşım, gecekondu 
semtlerinde müspet çalışmalar var, konutlar 
ıslah ediliyor, düzeltiliyor ama, köylerimizde
ki konutlar ne olacaktır? Bunlara da imar Ba
kanlığının çalışmaları intikal etmelidir, buyur
dular. Bu konu bir gecekondu meselesi ile 
ilgili değildir hiçbir yönüyle. Ama, konut so
runuyla ilgilidir. Meclise intikal etmiş bulu
nan Konut Kanunumuz çıktığı takdirde köyle

rimizin konut meselesini de Köy işleri Bakan
lığı ile yapacağımız müşterek çalışmalar so
nunda plânlayıp yıllık programlara intikal et
tireceğiz. 

Sayın Yeşilyurt, Âfetler Genel Müdürlüğü
müzün, İller Bankamızın ve diğer genel mü
dürlüklerimizin çalışmalarını beğendiklerini 
ifade ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi ifade 
ederim. 

Sayın öztürkçine gecekondulara götürül
mekte olan hizmetlere değinerek, memnuniyet
lerini ifade ettiler. Bendeniz de teşekkürle kar
şılarım. Halk konutu standartlarının 100 metre
kareye çıkarılması hâdisesi karşısında, bunla
rın da vergi muafiyetinden istifade etmeleri 
lüzumuna işaret ettiler. Maliye Vekâletince 
hazırlanmakta olan Emlâk Kanunu arkadaşı
mın dokunduğu bu konuyu kökünden hallede
cektir. 

Sayın önder, bakanlığımızın 1966 ve 1967 
yıllan çalışmalarını eleştirdi, memnuniyetini 
izhar etti. Kendilerine teşekkürlerimi sunarım. 
İşaret ettikleri tavsiyeler, esaslar, 1967 çalış
malarımızda dikkate alınacaktır. Sayın Tunç-
kanat daha ziyade Birinci Beş Yıllık Plânla 
İkinci Beş Yıllık Plânı eleştirdiler. Sözleri
me başlarken Birinci Beş Yıllık Plânın ko
nut bakımından da, tüm olarak da Adalet Par
tisi iktidan tarafından uygulanamadığını, 
gerçekleşemediğini beyan ettiler. Merasimler
le yapılan açmalara, temal atmalara temas et
tiler. Hattâ bu meyanda, hafızam beni aldat
mıyorsa kaloriferin bile açma merasimi yapıldı
ğını işaret buyurdular ve bunlarla Hükümetin 
başarısızlığını örtmek istediğini beyan ettiler. 

Şimdi, bu iddia ve beyanın gerçeklere ne 
dereceye kadar uyduğunu araştıralım. Bir de
fa peşin olarak şunu arz etmek isterim ki, imar 
ve iskân Bakanlığı olarak biraz sonra rakam
larla izah edeceğim A. P. iktidarının Birinci 
Beş Yıllık Plânın tahakkukunda en büyük se
mereli yılları 1966 - 1967 olduğu bir vakıadır. 
Bunun aksini iddia etmeye, ispat etmeye im
kân yoktur. Biz iktidara geldiğimiz günden 
itibaren, hem Birinci Beş Yıllık Plânın ilkele
rine, hem de tasvibinize mazhar olan Hükümet 
programımızın vaitlerinde, taahhütlerinde, 
meydana çıkmış olan esaslara vefakâr olduk 
ve haysiyetle bir Devlet adamının, Hükümet 
adamının ciddiyeti ile büyük bir vatansevenlik-
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le ve büyük bir inançla Büyük Milletimize, 
her yıl hizmetler demeti getirdik. Bunun da 
aksi söylenemez. Şu halde merasimlerle temel 
atmalar veya açmaları politik ölçüler içinde 
değerlendirmekte bendeniz, isabet görmüyo
rum. Bunlar kalkınmanın mücadelesini yapan 
ve büyük Türkiye'nin kurulmasını istiyen va
tansever bir iktidarın Türk efkârı umumiye-
sine, kalkınmanın inancını telkin etmek için 
kullandığı bir metottur. Bunda politik bir cazi
be aramaya lüzum yoktur. Çünkü Adalet Par
tisi, politik bir taviz verme ihtiyacı içinde 
değildir. 

Mesken konusunda Birinci Beş Yıllık Plân 
gerçekleşememiştir, dediler. Ama, ben çok ve 
ekseriya ve daima diyebileceğim, objektif ko
nuşmalar yapan Sayın Tunçkanat'm mesken 
üretiminde 1966 - 1967 yılları ile 1963 ile 1961 
yıllarını mukayese etmelerini çok arzu eder
dim. Bakınız arz ediyorum : 1963 yılında ihti
yaçla üretim arasındaki fark 43 306 dır, 1964 te 
45^485 dir, 1965 te 31 706 dır, 1966 da 26 314 
tür, 1967 yılında 18 311 dir. Şu halde Ada
let Partisi iktidarı zamanında meslek üretimi 
geçmiş yıllara nazaran eksilmemiş, hızla art
mıştır. Bu da, A. P. iktidarının Hükümet dü
zenine getirmiş olduğu, Türk sevk ve idaresine 
getirmiş olduğu, dinamizmin bariz ifadesidir. 
Bizim sosyal adalet telâkkimiz meydandadır. 
Seçim beyannamemizde, Hükümet programı
mızda bunları arz ve izah ettik. Biz Türk va
tandaşının almterinin değerlendirilmesini bir 
sosyal adalet olarak görüyoruz. Biz herkesin 
bir işi olsun, herkesin bir kazancı olsun, her
kesin bir meskeni olsun diyoruz. Bizim sosyal 
adalet telâkkimizin unsurları bunlardır. Ve 
sosyal güvenlik telâkkimizin temel unsuru da 
konuttur. Onun içindir ki, konuta ehemmiyet 
veriyoruz. Konutta iki sene içerisinde neler 
yaptığımızı ve geçmiş yıllara nazaran nasıl bir 
merhale kaydettiğimizi biraz sonra rakamlariyle 
arz edeceğim. 

Sayın Tunçkanat, dengeli bir şehirleşmeye 
gitmek lâzımdır dediler, doğrudur. Bu görüşe 
iştirak ediyoruz ve biz de şehirleşmenin, bölge
sel gelişme merkezlerinin metropolitan, büyük 
şehirlerin Türkiye ölçüsünde dağılımına itina 
ederek tesbit ettik ve biraz evvel arz ettiğim 
18 büyük şehir veya bölgesel gelişme merkezi 
bu espri altında tesbit edilmiştir. Malî kay-

• naklardan mahrum bir şehirleşmenin güçlüğü-
: ne işaret ettiler. Elbette ki şehirleşme bir 
\ malî gücün kapasitesi nisbetinde isteyecektir. 
| Ama değerli arkadaşımız takdir eder ki, sa-
İ nayileşme ve şehirleşme birbirini destekliyen 
\ iki büyük vakıadır ve bunların manzumesi 
I kalkınmayı meydana getirir. Elbette ki Türki-
| ye'nin imkânları, Türkiye'nin malî ve iktisadi 
I potansiyeli bütün temel meselelerini en kısa 
| bir vade içinde çözmeye yeterli değildir. Bu da 
i bir vakıadır. Binaenaleyh, bugünkü duruma 
j değerlendirirken arkamıza bakmaya mecbu-
| ruz. Mazide ne idi, şimdi neredeyiz? Bulun-
j duğumuz noktayı iyi tesbit etmek, objektif 
| tesbit etmek ve ondan sonra işin mukayesesini 
| yapmak, muhasebesini yapmak ve şahsi görüş

lerimizi öyle ifade etmek lâzımdır. Arkada-
| simiz, genel yerleşme ve dolayısiyle nâzım 
j plânlar konusuna da temas ettiler ve bu meyan-
I da dediler ki; bir Boğaz köprüsü yapılacaktır. 
î Acaba istanbul'un sanayileşme, şehirleşme ve • 
\ nâzım plân etütleri yapılmış mıdır ki, bir Bo-
| ğaz geçidine lüzum görülmüştür? Doğu - Mar

mara bölgesi plânlama çalışmaları ikmal edil-
j mistir. Doğu - Marmara bölge plânlaması için-
I de, bu bölge içinde istanbul bölgesel gelişme 
i merkezidir. Bu itibarla istanbul'un sanayideki 

fonksiyonu, şehirleşmedeki istikametini bölge 
plânlaması ölçüsünde tesbit etmiş bulunuyo
ruz ve bölge plânlama çalışmalarının ortaya 

I koyduğu verilere dayanarak nâzım plân çalış-
j maları yapılmaktadır ve bu senenin içinde ik-
j rnal edilecektir. Ve bunlar yapılırken çevre yol-
j lan, Boğaz geçidi ve çeşitli kuruluşlar, daha 

başka bir tâbirle, bir şehir hayatı içinde bir 
metropolitan içinde dörtlü unsurun, yani is-

i kânın, çalışmanın, ulaşımın ve rekliasyonunun 
ve bunun fonksiyonlarının tesbiti yapılmaktadır 
ve yapılmıştır. Ve o mutabakata göre, Boğaz 
geçidi plânlanmış ve yürütülmektedir. Şu hal
de Boğaz köprüsü gelişigüzel Bayındırlık Ba
kanlığının veya Hükümetin vehleten vermiş ol
duğu bir kararın mahsulü değil, ilmî, teknik 

j ve plân tekniği bakımından yapılmış olan ça-
j lışmaların meydana getirdiği donelerine göre 

verilmiş bir karardır ve yerindedir, isabetlidir. 

j Nâzım plân çalışmalarında, ilgili her ku
ruluşla, koordinasyon kurduk, temaslar yap-

i ''•="•:, rı?~aI?l-;rl tart^t:1: ve kGorr'ina^yoırjı vs te
li ması icabettiren, devam ettirilmesini icabetti-
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ren noktalar da yine bu müşterek çalışmalarla 
yürütülmektedir. 

Sayın Tunçkanat konut sorununun güçlüğü
ne işaret ettiler, haklıdırlar ve konut sorununu 
çözerken bizim politikamızda da yer almış olan 
prensiplere temas ettiler. Ekonomik standartta 
konut yapılmalıdır, toplu konut kuruluşlarına 
önem verilmelidir, mesken finansman sistemleri 
takviye edilmelidir, mesken kredi politikası bu 
hedeflere göre yürütülmelidir gibi, hakikaten 
bu problemin çözümünde dikkate alınması îâ-
zımgelen hususlara işaret buyurdular. Bunlara 
katılıyoruz. Burada, hususiyle yüz metrekare 
standarttan aşağıya inilecek midir, tarzında bir 
sual tevcih buyurdular. Bu rakam haddizatında 
bütün konutların yüzsr metrekare olacakını ifa
de etmiyor. Bunun altında da daha ekonomik 
standartta konutların yapılması mümkündür. 
Ya bu konutların kamu kaynaklı krediyi alma 
imkânına ve hakkına sahiptirler. Ve nitekim 
biz önleme bölgelerimizde 50 - 60 ve 63 metre
kare üzerinden konutlar yaptık. Yoksul ve dar 
gelirli vatandaşlarımız biraz sonra arz edece
ğim. bunu memnuniyetle kabul ettiler ve rahat
ça yaşamaktadırlar. Binaenaleyh, muhakkak 
halk standartları 100 metre olacaktır, bunun 
aşağısında olmıyacaktır gibi bir fikrin sahibi de
ğiliz, Konut meselesinin çözümünde getirilen 
sistemler nedir? Nasıl bir çalışma istikametinde 
bulunuyorlar mânasını tabyan beyanlarını tes-
bit etmiş bulunuyoruz. BIT; iki seneden beri. ko
nut problemini Gecekondu Kanunumuzun hü
kümleri ve diğer taraftan, Türkiye Emlâk Kre
di Bankamızın yapı tasarrufu sistemindeki fon
larından faydalanmak suretiyle ve yurdun ger
çeklerine uygun olarak yürütmek gayreti için
deyiz. Bu yıl tesbit ettiğimiz mesken finansmanı 
ve yapı sistemi olarak dörtlü bir sistem uygula
yacağız. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde şehir
leşmeyi dikkate alarak, gecekondu probleminin 
ehemmiyetini dikkate alarak önleme bölgeleri 
ihdas ettik. 87 önleme bölgesi ihdas ettik ve 
bunlar 120 bin parseldir. Bunların süratle imar 
plânlarını yapıyoruz. Sistemimizin biri sudur : 
Bu önleme bölgelerinde yoksul ve dar gelirli va
tandaşlarımıza ilk hitabettiğimiz vatandaş gru-
pu odur ki, gelir gruplarının içinde bir numara
lıdır, arsa vereceğiz, proje vereceğiz. Çünkü bu
rada konut yapma konusundaki metodumuz, va
tandaşın gücü ile, Devletin gücünü bir araya ge

tiren karma bir metottur. Buna vefakâr oluyo
ruz. İsterse vatandaşımız arsasını alacak, ekono
mik standarttaki projesini alacak ve evini ya
pacaktır. 

İki numaralı sistemimiz; arsa vereceğiz, pro
je vereceğiz ve beş bin lira da kredi vereceğiz. 

Üçüncü sistemimiz; arsa vereceğiz, proje ve
receğiz, ve beş bin lira ile on bin lira arasında 
da kredi vereceğiz, Ama vatandaşımız alacağı 
bu kredinin % 25 ini Emlâk Bankamıza bloke 
edecektir. 

Dördüncü sistemimiz; «tasarrufla ev yap» 
diye adlandırdığımız yeni bir sistemdir. Yeni bir 
tatbikattır, bu söyledikleriz de yenidir, Türki
ye'de ilk defa biz tatbik edeceğiz. Bu dördüncü 
sistem, yine bu iskân sahalarında önleme bölge
lerimizde dar gelirli vatandaşlarımız iki bin lira 
verecelder ve bir sene müddetle yüzer lira tak
sit ödiyecekler, bir senenin sonunda 26 bin li
rayı geemiyen bir siteye, bir meskene, site için
de bir daireye sahibolacaklar ve sahiboldukları 
günde iki bin lira vereceklerdir. Bu da yine ana-
metodumuza vefakâr olan bir sistemdir. Yani 
vatandaşın nakdî gücüyle, Devletin malî gücü 
bir araya gelmektedir. Bu seneki programımı
za göre, 4 büyük şehrimizde 1 300 birim konut 
yapacağız bu sistemle. Ve Mart ayı içinde en 
geç 30 Marta kadar bunu deklere edeceğiz ve 
iki aylık müracaat müddetinden sonra, Hazi
randa konutların inşaatına başlıyacağız. Bu sis
temle her sene Devlet muayyen kayıtlarda bu
lunacak ve vatandaşın sekiz sene içinde bu bor
cunu eda edecektir. Muayyen taksitlerle bu ko
nut birimini elde ettikten sonra aylık vereceği 
taksitte asla 250 lirayı geçmemektedir. Sekiz 
sene sonra bu sistem artık kamunun bir kat
kısı olmadan kendisi çevirerek bir malî güce 
sahibolacaktır. Eğer Devlet 1 300 rakamını her 
yıl artırmak isterse, o nisbette iştirak edecek
tir. Biz 1969 yılında 1 300 ü 2 000 e çıkarmak 
gayreti içindeyiz, bu seneki tatbikatı görerek. 
Şu halde daha konut kanunu çıkmadan, konut 
edinmede çok mühim bir unsur olan arsa mese
lesini çözecek olan, Arsa Ofisi Kanunumuz da, 
Yüksek Meclisinizde tasdika iktiran etmeden, 
elimizde bulunan iki imkânı gayet plânlı ola
rak değerlendirmek suretiyle, çözmüşüz ve sis
temini kurarak yürütmeye başlamış bulunmak
tayız, Şu halde geriye baktığımız zaman, mâ-
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ziye baktığımız zaman buna benzer hiçbir işa
ret görmüyoruz. Şu halde bulunduğumuz nokta 
geçmiş zamana nazaran bizi teessüre değil, 
memnuniyete, ümide götürecek olan bir nokta
dır. (Bravo sesleri) 

Sayın Tunekanat arkadaşımız gecekondular 
durmadan artacak, asayiş vakaları birbirini ta-
kibedecek diye hepimizi üzecek bir tablo çizdi-
îer. 

Muhterem arkadaşlarım, gecekondu mesele
si elbette ki. Türkiye'nin çok mühim bir soru
nudur. Ama bunun iki yönü vardır. 

1. — Mevcut bulunan gecekondu sorununu 
çözmek, bir de; gecekondu yapımını önlemek. 
Bizim çıkardığımız kanun mevcut gecekondu 
sorununu çözüyor. Islah bölgeleri ile tasfiye 
bölgeleri ile ve önleme bölgeleri ile de gecekon
du yapımını önliyecek, veya orta vâde içinde 
bir tedbir getiriyor. Bunun uzun vadeli tedbi
rini genel yerleşim plânı, onun tatbikatı bölge
sel gelişme, merkezlerinin inkişafa başlamasiy-
le kendisini gösterecektir. Ne olacaktır? Bugün 
Türkiye'de köylerden şehirlere bir akın olduğu 
vakıadır ve bu alan, bu göçler, Türkiye'nin mu
ayyen şehirlerine gitmektedir ve bu şehirler 
umumiyetle Batı'dadır. işte bölge plânlama ça
lışmalarımızla tesbit ettiğimiz, bölge gelişme 
merkezleri, kendi bölgelerindeki göçleri mase-
decek ve bugünkü seviyede bir hacımda bu bü
yük şehirlere muayyen büyük şehirlere, akın 
duracak veya azalacaktır. Bu suretle Türkiye'
de bir genel yerleşme dengesi hâsıl olacaktır. 
Bunu plânlamışız, hedefini tâyin etmişiz ve uy
gulamanın içine girmişiz. Şu halde gecekondu 
vakıasını önlemesinin uzun vadeli tedbirini de, 
plânlama safhasında, yatırım safhasında almış 
bulunmaktayız. Bâzı arkadaşlarımızın işaret 
ettikleri gibi, bir toprak reformu ile bu mese
lenin halline imkân yoktur. Bunları bizden da
ha ilerde olan memleketler bunları görmüşler
dir, geçirmişlerdir. Toprak reformları yapılmış
tır ama, yine köylerden şehirlere akın devam 
etmiştir. Neden? Çünkü bu insan psikolojisinin 
tabiî icabıdır. Evvelâ insan bir iş bulmak ve 
ekmeğini çıkarmak istiyecek ve onu bulduğu 
zamanda da bir şehrin nimetlerinden ve imkân
larından faydalanmanın eğilimine kapılacak, 
büyük şehirlerin cazibesine kapılacak ve oraya 
gidecektir. Ve şunu da açıkça ifade etmek iste

rim M, siz köylere ne kadar zaman içinde on-
•arm şehre gitmesine mâni olacak imkânlara, 
medeni şartlan getirebilirsiniz? Türkiye'nin gü
lü hepimizin malûmudur. Onu mu yapmalı, 
yoksa Türkiye'yi sanayiileştirmeye mecbur ol
duğumuza göre, Türkiye'nin kalkınması sanayie 
dayandığına göre, bu bölgesel gelişme merkez
lerini ihdas edip yatırımları oraya tevcih ede
rek Türlüye'de dengeli bir şehirleşmeyi sağla
mak ve Türkiye'nin sanayiileştirmek, Türkiye'
de yaşıyanların, şehirlerde yaşıyanların, köy
lerde yasıyanlardan daha fasla hale gelmesini 
sağladığımız gün Türkiye saııayiileşecek ve kal
kınmanın ilk büyük işaretini vermiş olacaktır. 
Biz bunu da plânlamışız. 1977 yılında Türkiye'
nin şehirsel nüfusu, toplam nüfusunun % 52,7 
si olacaktır. Şu halde, biz bu gayretlerimiz, bu 
çalışmalarımız ve bu plânlarımızın ortaya koy
muş olduğu istikamete göre, doğru yolundayız, 
Türkiye kalkınma yolundadır ve en kısa zaman
da da kalkınacaktır. 

Bir noktayı bu kürsüden sarahatle beyan et-
T^ek isterim: Bâzı arkadaşlarımız 450 000 ge
cekondudan ve bâzı arkadaşlarımız da 400 000 
gecekondudan bahsederler. Plânlama kendi öl
çülerine göre yaptığı tahminler, bunu 450 000 
olarak dile getirmiş. Ama Gecekondu Kanu
nu ile biz Türkiye'deki gecekonduları hava fo
toğrafları ile, haritalarla fiilen tesbit ettik. Bu 
tesbit vesikaları elimizdedir. Bunlara göre Tür
kiye'de 400 000 gecekondu vardır. Ve yine Ge
cekondu Kanunu hükümlerine göre mevcut ge
cekondular, ıslah bölgeleri ve tasfiye bölgeleri 
olarak ikiye ayrılmıştır. Bunu belediyeler yap
mış ve Bakanlığımız süzgecinden geçerek tas
dik edilmiştir. Bu ameliyelere göre, 350 000 ge
cekondu ıslah bölgesindedir. 50 bin gecekondu
da tasfiye bölgesine dâhildir, tasfiye edilecek 
gecekondulardır. Bunlar Türkiye belediyeleri
nin ve İmar ve İskân Bakanlığının müşterek 
çalışmaları aletsel çalışmaları sonunda tesbit 
ettiği, kesin rakamlardır. Gecekondu ıslah böl
gelerinin de ne olduğunun vuzuha kavuşması
na ihtiyaç vardır. Çeşitli iddialar vardır, çeşitli 
görüşler vardır. Biz gecekondu ıslah bölgeleri
ne hizmet götürmeye 1966 ve bilhassa 1967 yı
lında büyük ağırlık verdik. Çünkü bu 400 000 
gecekondu burada yaşıyan 2 200 000 kişi ka
ranlıklar içinde, susuz ve yolsuz yaşamakta idi. 
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Onlara yol götürmek, onlara ışık götürmek, on
lara su götürmek bizim, sosyal politikamızın in
san sevgisi inancımızın hem tabiî bir icabı, hem 
de Hükümet programında vaz'ettiğimiz bir ta
ahhüdün, vadin gereği idi. (Bravo, sesleri) 
Bu sene arkadaşlar gecekondu ıslah bölgelerin
de, semtlerinde, 67 bin gecekonduya ışık getir
dik, 94 bin gecekonduya su getirdik ve 300 ki
lometrelik gecekondu semtlerine temel yol yap
tık. Şimdi Ankara'nın civarına bir gidiniz, bun
dan bir sene evvel 36 gecekondu semti, hemen 
hemen karanlıklar içinde idi. Ama, şimdi pırıl 
pırıl aydınlık içindedir. Gecekondu meselesini 
bu kürsüden eleştiren arkadaşlarım, meseleyi 
bütün yönleri ile ortaya koymalı idiler ve bu 
çalışmalara işaret etmeli, eğer bu çalışmalarda 
bir noksanlık varsa onları da tebarüz ettirme
liydiler. Gecekondu semtlerine, götürülmüş olan 
bu hizmetler demetini bir kenara iterek, gece
kondu yapılmaktadır, gecekondu problemi çö
zülmemiştir, bu kanun cözemiyecektir, tarzında 
yuvarlak konuşmalar, gerçeklerden uzak beyan
lar olmaya mahkûmdur. Bu senenin sona ka
dar ışıksız ve susuz bir tek gecekondu kalmıya-
caktır. (Bravo, sesleri) Temel yolları, tamamen 
bitirilecektir ve diğer taraftan 4 ncü bir siste
mimiz olan gecekondu da hukukileştirme sis
temine devam edeceğiz. Gecekondu ıslah bölge
leri şimdi gördüğünüz gibi ışığa, suya kavuş
tuktan sonra öyle kalacak olan semtler değil
dir. Bunun da anlaşılmasını, vuzuha kavuşma
sını gönülden istiyorum. Bu hizmetleri götüre
ceğiz ama, o ıslah bölgelerinin bir imar plânı 
vardır, o imar plânlarını tatbik edeceğiz. Ve 
vatandaşa meşru olarak o evini verip onu ıs
lah etmesini, kudreti yetmiyorsa daha iyisini, 
daha modernini yapmasını sağlıyacak ve bu su
retle kredisini de vereceğiz ve bu suretle gece
kondu semtleri normal iskân mahalleri haline 
gelecektir. Hedef budur. Gecekondu Kanunu 
çıkalı 1,5 sene olmuş, gecekondu problemi çözül
medi, diyor arkadaşım. Kim demiş biz gecekon
du Kanunu çıkaracağız da 1 sene sonra 400 000 
hanelik bir gecekondu dünyasının bütün prob
lemleri çözülecektir diye ve sizin gönlünüz, zih
niyetiniz vatanperverliğiniz müsaade eder mi ki, 
bir kalkınmanın mücadelesi yapılan Türkiye'de, 
yatırımlarınızı sanayileşme hamlelerimizin, kay
naklarını bir tarafa bırakalım. Gecekonduya, 
meskene çekelim. Türkiye 15 senede kalkına-

caksa 45 sene sonra kalkınsın. Buna içimizden 
tahmin ederim ki, hiç kimse rıza göstermez. Hal 
böyle iken, niye bu kanun bunu çözemedi diye, 
bir iddianın ve beyanın sahibi olmak bir muay
yen politikamn takipçisi olmaktır. 

Arkadaşımız diyor ki, önceden göz yummak 
ve sonrada gecekondu yıkmak, halkı izdir aba 
garketmektedir. Sayın Mumcuoğlu da bu konu
ya işaret ettiler. Ona da arzı cevabedeceğim 
ayrıca. Şimdi bir noktanın vuzuhla anlaşılma
sı lâzımdır muhterem arkadaşlarım. Gecekon
du Kanununun icracısı kimdir? İmar Bakan
lığı mı, yoksa belediyelerimiz midir? Bu sua
lin cevabını vermek lâzımdır. Bu sualin ceva
bı şudur: Gecekondu Kanununun icracısı Tür
kiye belediyeleridir. İmar İskân Bakanlığının 
fonksiyonu yöneticidir; ışık tutucudur ve takip
çidir. Eğer gecekondu yapılıyor ve bâzı beledi
yeler müsamaha ediyor ve ondan sonra da yı
kıyorsa ve böyle vakıalar biliniyorsa bunlar bi
ze intikal ettirilsin biz bu belediyelerden he
sap soralım ve kanunların hükümlerini tatbik 
edelim. Biz gecekondu yapımının 775 sayılı Ka
nunla yasak olduğunu ve bu konuyu dikkatle 
itina ile bir programla yürütmelerini Türkiye 
belediyelerine bildirdik, g-ecckondusu olan bele
diyelere. Ve çeşitli defalar, tamimlerle duru
mu izah ettik ve aylık raporlar almak suretiy
le hatta bu raporları telefonla almak suretiy
le en samimi takipçisi olduk. 

Plân meselesine temas ettiler sayın Mum
cuoğlu da bu noktaya temas etmişlerdi. Bili
yorsunuz İkinci Beş Yıllık Plânımızda kira 
miktarları smırlanmayacaktır. Konut pazarla
rını sıkıntıya sokmıyacaktır, tarzında bir ilke 
vardır. Ben Bütçe Karma Komisyonunda ar
kadaşlara bu meselenin hukuki bir yönü de bu
lunduğunu bu sebeple bu kira kanununun çı
kıp çıkmıyacağı konusunun Adalet Bakanlığı 
ile temas halinde bulunduğumuzu ifade ettim. 
Binaenaleyh, beyanım bundan ibarettir. Bunda 
kira kanununu biz imar Bakanlığı olarak ge
tireceğiz diye bunu vadediyoruz, bunu onlara, 
taahhüt ediyoruz diye ne Bütçe Komisyonunda 
ne de başka bir yerde bir beyanım yoktur. Bu 
çalışmaların sonunda bu ilkeye göre getirile
cek, bir mevzuat varsa, elbette getirilecektir. 
Arkadaşımız bütçemiz deki ödeneği yetersiz 
buldular, âfetleri bu para ile karşılamak müm-
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kün değildir, dediler. Bilhassa bu nokta üzerin
de durmak istiyorum. Biraz sonra, biraz daha 
geniş olarak arzedeceğim. Türkiye'nin âfetler 
tarihinde, hiç bir zaman vuku bulmuş orta ve
ya büyük çaptaki bir âfet talebi senesi içinde 
kaplanmamıştır. Bu ilk defa Adalet Partisi 
iktidarı tarafından karşılanmıştır. Varto'da ve 
Sakarya'da, Türk tarihinde bunun başka bir 
emsali yoktur. Şu halde biz Hükümet Progra
mımızda ortaya koyduğumuz âfetin vukuunda 
Devletin yardım edici ve iskân edici gücü se
ferber edilecektir ilkesine vefakâr olduk ve ta
til zamanına tesadüf ettiği i^in kararnameler
le ek ödenekler aldık doğuda 20 bin aileyi ev
siz bırakan o yaygın ve müthiş afetzedeleri 15 
ay içinde iskân ettik. 

HULUSİ SÖYLEMEZOÖLÜ (Sivas) — Al
lah sizden razı olsun, gözlerimizle gördük. 

İMAR V I İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Şu halde âfet
ler vuku bulduğu an, biz bütçemizden para
mız yok, ne yapalım deyip bir kenara çekilen 
Hükümet değiliz. Bis Türk vatandaşının sıkın
tı ve ızdırapda kalmasına gönlü siyasi felsefe
si rıza göstermiyen bir iktidarız, (Bravo ses
leri, alkışlar) Ve bunun çeşitli ispatmı iki se
ne içinde vermiş bulunuyoruz. Ve sayın Tıınç-
kanat daha ilk muvakkat iskân tedbirleri alınır
ken Varto ve bölgesini dolaşmış ve hiç unutma
dığım bir sözünü şimdi tekrarlıyacağmı. «Türk 
Devleti gücünü burada göstermiştir.» demiştir. 

Şu halde müsterih bulunsunlar, inşallah zu
hur etmez ama, Türkiye'nin herhangibir bölge
sinde bir âfet olursa, halkın hizmetinde olma
yı, halka ilk âfet karsısında süratle koşmayı 
siyasi zihniyetinin temeli kabul eden Hüküme
tiniz o yaraları süratle saracaktır. (Bravo ses
leri) 

Sayın Tunçkanat plân tatbik edilmemiştir, 
A. P. İktidarı plânı tatbik edememiştir buyur
dular. Şimdi 1983 - 1987 sonuna kadar imar - is
kân Bakanlığı yatırımları ne nisbette gerçek
leştirmiştir; rakamlarla marıızatda bulunaca
ğım. Bu iddiayı Yüce Heyetiniz ona /röre değer
lendirecektir. 

İmar Bakanlığının 1963 yılında yatırımla
rı gerçekleştirme oranı % 66,6 1964 te % 60,6, 
1965 te % 64, 1966 da % 145 ve 1967 de % 250 
dir. Şimdi şu halde Türk idaresine böylesine 

dinamizm getireceksiniz, yatırımları vaktiyle 
kullanmamış ödenekleri de harekete getirerek, 
ek ödenekler alarak hizmete inkilâbettrreceksi-
niz, yüzde yüzün üstünde bir gerçekleşme sağ-
lıyac aksınız, sonra da size diyecekler ki siz, Beş 
Yıllık Plânı gerçekleştiremediniz. Tahmin edi
yorum ki bu iddianın hiçbir inandırıcı tarafı 
yoktur, iller Bankasının 1963 te % 96,1 - 1964 
te % 91,5 - 1965 te % 102 - 1966 da % 122 ve 
1967 yılında ise % 138 nisbetinde bir gerçekleş
tirme sağlanmıştır. Emlâk Bankası da 1966 -
1987 yıllarında, bilhassa 1967 yılında % 100 
bir gerçekleştirmeyi sağlamış bulunmaktadır 
Şunu da arz edeyim Sayın Tunçkanat'ı tatmin 
etmek için yıllık icra plânında mündemiç ted
birleri mi acaba gerçekleştirmedik. Muhterem 
arkadaşlarım, bizim Bakanlığımıza tevdi edil
miş olan beş yıl içinde 135 tedbir vardır. Bu
nun 115 ini İmar Bakanlığı yerine getirmiştir, 
20 sinin de kimi devamlı kimi de Konut arsa 
ofisi Kanunu ile ilgili olduğu için yerine geti
rilememiştir. Ve bu tedbirleri yerine getirmek 
kesafeti A. P. nin iktidarı olan 1866 ve 1967 yıl
larına tesadüf etmektedir. 

Bakanlığımızın bu paraları bulmuş olsa dahi, 
bir reorganizasyona tabi bulunmasını işaret et
tiler, arz ettiğim rakamlar, benim bakanlığı
mın nasıl bir dinamiz içinde olduğunu göster
mektedir. Ama İkinci Beş Yıllık Plân, İmar ve 
iskân Bakanlığına çok güç ve çok büyük vazi
feler ve sorumluluklar tevdi etmektedir. Buna 
gere, Bakanlığımızı, bu yıl içinde yeniden 
düzenlenme çalışmaları içine girdik. Bu ikinci 
Beş Yıllık Plânın bize yüklediği vazifeleri yapa
bilmek içindir. Yoksa arkadaşımızın söylediği 
gibi işaret ettiği gibi o malî gücü bizim Bakan
lığımız hizmetlere garketmenin kudretine sa
hip bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakana Genel Kurula, 
gezlerine başlarken bir vaidde bulunduğunu ha
tırlatmak isterim. 

İMAE VE İSKÂN BAKANI HALDUN MEN
TEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkana te
şekkür ederim. Sayın Mumcuoğlu arkadaşımı
za da özetle cevap arz ederek huzurlarınızdan 
ayrılacağım. Uygulamalarımızda gayet objek-
tifist memleketin menfaatlerini dikkate alan bir 
hizmet zihniyeti içindeyiz. Hiçbir menfaat gru-
pu programı, bizim plânladığımız işleri yürüt-
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memize mâni olamamıştır ve olamaz. Sayın 
Mumcuoğlu arkadaşım, Sayın selefim, birkaç 
nokta üzerinde durdular, teker teker arzı ce-
vabedeceğim. Evvelâ bizim Bakanlığın bir bi
nası olmadığına işaret ettiler, doğrudur. Böyle 
bir binayı temin etmenin gayreti içindeyiz. 
Ama, Sayın Mumcuoğlu benim bu sözü söyliye-
ceğimi kendiside ifade ettiler, kendileri de bir 
zaman mesuliyet deruhte etmiş bir arkadaşımız
dır. Plânlamanın ne gibi kesimlere ve sektör
lere bölümlerde önem verdiğini ve yatırımları 
nereye tevcih etmek zorunda bulunduğunu pe
kâlâ bilirler. Ama tahmin ediyorum ki arsa 
meselesini aşağı - yukarı halletmiş bulunuyoruz. 
önümüzdeki sene binamıza başlıyoruz diyebile
ceğiz. 

Sayın Mumcuoğlu artık Türkiye'de gecekon
du yapılmıyacağı tarzında bir beyanımın bulun
duğunu ama, gecekonduların yapıldığını ve 
İmar Bakanlığının kendisine düşen görevi yap
madığını irşadeder, beyanda bulundular. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel de izah 
ettim, zannediyorum ki o izahatım Sayın Mum-
cuoğlu'nu tatmin edecektir. G-ecekondu ko 
nusunun gayesi, hedefi nedir, ne yapmıştır, 
ne yapılmaktadır, bunu arz ettim. Gecekondu 
Kanunu, sadece gecekonduyu önlemek için çı
karılmış bir kanun değildir, mevcut gecekon
duların sorunlarını çözümleme gayesini güden 
bir kanundur. Gecekondu yapımına İmar Ba
kanlığı mı müsaade etmiş. Arkadaşım görüş
mesinde, benim Bütçe Komisyonunda Sayın Re
şit Ülker'e cevap verirken gecekondu zinhar 
yapılmıyor, eğer yapılıyorsa iki büyük şehirde 
bunu da Cumhuriyet Halk Partili belediye reis
leri yapıyor dediğimi ifade etmek istediler. Ta-
mamiyle yanlış tesbit etmişler. Durum şudur 
muhterem arkadaşlarım, Sayın Reşit Ülker 
Bütçe Komisyonunda gecekondu yapımı konu
sunda siyasi birtakım tertipler alınmaktadır, 
vatandaşa evvelâ gecekondu yaptırılmakta, son
ra da yıkılmaktadır. Ve gecekondu yapımı al
mış yürümüştür, bu benim bölgem olan istan
bul'da da böyledir. Tarzında konuştular. Ken
dilerine şu cevabı verdim: Gecekondu yapımı
nı önliyecek olan icracı makam, belediyedir 
Eğer İstanbul'da siyasi birtakım tertiplerle ge
cekondu yapılıyorsa, yine siyasi birtakım 
tertiplerin eseri olarak gecekondular yı-

kılıyorsa bu belediyenin eseridir. Belediyenin 
başında da sizin partinize mensup bir arkadaşı
mız vardır. Ama ben Sayın Haşim işcan'm böy
le bir siyasi entrika içine girerek bir gecekondu 
yapımı oyunu yapacağını tahmin etmiyorum, 
dedim. Benim söylediğim şu. Bunu yine tek
rar ediyorum. Eğer istanbul'da, eğer Ankara'
da siyasi birtakım tavizlerle gecekondu yapı
mı, gecekondu yıkımı mevcut ise, bunun hesa
bını evvelâ verecek olan, belediye reisleridir. 
Peki bunu siz imar ve iskân Bakanı olarak ta-
kibetmiyor musunuz? Karma Bütçe Komisyo
nunda da numaralarını verdim, tarihlerini 
verdim. Bu işin nasıl takibeclileceğini, nasıl 
intacedileceğini ve nasıl bir takip sistemine bağ
ladığımızı arz ettim. Biz bir hizmet Bakanlığı
yız. Biz Hükümet olarak da göğsündeki rozet
lere göre muamele yapma devrini kapatmış bir 
iktidarız. Bunu yapmadık ve asla yapmıyaca-
ğız, yapanlar varsa onların da peşini bırakmı-
yacağız. (Bravo sesleri) Gecekondu rakamları 
üzerinde plânlamadan bâzı sayfaları okudu ar
kadaşımız. Biraz evvel arz ettim, plânlama 
böyle bir tahmin yapmıştır. Ama bizim elimiz
deki doneler Türkiye'de 400 bin gecekondunun 
bulunduğunu göstermektedir ve 1966 - 1967 yıl
larında yani, Gecekondu Kanunu" çıktıktan son
ra bâzı büyük şehirlerimizde gecekondu yapımı
na tevessül edilmiştir ama, 8 650 gecekondu 
da yıktırılmıştır. Bunun da vesikaları bizim eli
mizdedir. Şu halde, gecekondu yapımına, bütün 
Türkiye belediyeleri müsaade etmektedir ve 
imar ve İskân Bakanlığı bunu müsamaha ile 
karşılamaktadır, tarzındaki bir iddianın gerçek
le uzaktan, yakından hiçbir ilgisi yoktur. Ya
pılabilir, belediyenin gözünden kaçabilir. Hiç 
yapılmamıştır tarzında, zinhar yapılmamıştır 
tarzında benim hiçbir yerde beyanım olmamış
tır. Ben gecekondu yapımı yasaktır, yapılma
ması iktiza eder, belediyelere mesuliyetler düş
mektedir, mesken edinmek istiyen, gecekon
duya giden vatandaşlarımıza meşru yol gösteri
yoruz, önleme bölgeleri ihdas ediyoruz, beledi
yelerine gitsinler ve oralardan arsa temin et
sinler bize müracaat edip, kredi almak için sı
raya girsinler, talebetsinler dedim. Her yerde 
söylemiş olduğum budur. Ve Gecekondu Ka
nununun getirmiş olduğu en iyi hükümlerden 
birisi de budur. Yalnız polisiye bir tedbir getir
memiş, konutla ilişkili olan bir önleme bölgesi 
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sistemini getirmiştir ki, bugün Konut Kanunu 
dahi olmadan hem genel yerleşme düzenine, 
hem de konut ihtiyacına cevap verecek nitelik
tedir. Ve diğer taraftan da gecekondu ıslah 
bölgelerine, geniş çapta hizmetler getirilmekte
dir. Anlamıyorum bu kanunun neresinden şi
kâyetçidirler. Arkadaşımız sahillerimiz konu
suna da temas ettiler. Ve benim Bütçe Komis
yonunda biz özel mülkiyete riayetkarız, aksi 
görüşte olanların daima karşısındayız, karşısın
da olmaya devam edeceğiz dediler. Evet, bu 
sözleri söyledim ama, bu sözlerimin başında da 
bir cümle vardı Sayın Mumcuoğlu. Ben şöyle 
konuştum, dedim ki, «Evet, Türkiye'de beledi
ye sınırlan, belediyelerin mücavir sahalarının 
dışında yapılacak arazi kullanışları, yapımları 
bir nizama bağlanmamıştır. Burada yapımı 
kontrol edecek bir müessese, bir kuruluş yoktur. 
Onun içindir ki imar Kanunumuzda yaptığımız 
tadil tasarısında, ek bir madde koyarak buraya 
bir nizam getirmekteyiz ve bu nizamın başına 
da idare âmirlerini koymaktayız. Diğer taraf
tan Arsa Ofisi Kanunuyla turizm arsasını, sa
nayi arsasını ve iskân arsasını almak ve kamu
laştırmak imkânları mevcuttur. Bu kanun çık
tıktan sonra her hangi bir salhildeki Türkiye'nin 
sahilleri, gölleri, nehirlerini de dikkate alırsa
nız 25 bin kilometrekaredir. Turistik şansı ve 
potansiyeli olan yerler kamulaştırılır ve buna 
göre gereği yapılır. Yok eğer siz bütün sahil
leri kamulaştırılacaktır, burada özel mülkiyet 
tesis edilmemelidir diyorsanız, biz bu fikrin 
karşısında olduk ve karşısında olmaya da de
vam edeceğiz» dedim. 

HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Kim 
dedi bunu efendim? Sahilleri kamulaştırm diyen 
Mm? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Muhterem 
Beyefendi, ben sizi sabırla dinledim, siz de beni 
her halde dinlemek görevi altındasınız. Şunu 
söylüyorum, müsaade buyurun Beyefendi. Eğer 
iddia ediliyorsa, bunun karşısındayız dedim. 

MEBRURE AKSOLEY (İstanbul) — Öyle 
bir şey söylemiş ama. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Siz böyle söy
lediniz demedim, ve şunu da ilâve etti , ha
nımefendi, hatırlarlar kendi konuşmalarıydı. 

İmtiyazlı özel mülkiyet tâbirini de kullandılar, 
Sayın Mumcuoğlu da kullandı. Bu yeni bir te
rim, imtiyazlı özel mülkiyet terimini ben ilk de
fa duyuyorum. Eğer bundan murat, bütün bu 
yerleri kamulaştırma mânasına geliyorsa, biz , 
bunun karşısındayız, dedim. Ve ben imtiyazlı 
özel mülkiyet tâbirini ne hukuk fakültesinde 
okudum, ne de hayatta duydum. İlk defa Büt
çe Komisyonunda sayın konuşmacı arkadaşım
dan işittim. Ve bu sebeple de özel mülkiyetin 
karşısmdasmız, biz değiliz diye hiç kimseyi de 
itham altında tutmadım, bir isnatta da bulun
madım. Diyor ki arkadaşımız 2290 sayılı Ka
nunda eskiden varmış... Müsaade ederseniz arzı-
cevabede3?"im, çünkü arkadaşımın konuşmaalrın-
da yanlış teşhisler vardır, hattâ tezatlar vardır. 
Bunlara temas edeyim. Şimdi bakınız diyor ki, 
İmar Kanununda böyle bir şey yok. on metrelik 
sahillerden geride inşaat yapılır diye bir hüküm 
vardır,, bu kalktı. Şimdi, sahillerden ne kadar 
mesafede her hangi bir binanın veya yapının 
yapıla hilece Sini imar plânları, imar yönetmelik
leri tâyin ediyor. Eğer imar plânlarının dışında 
ise, İmar Nizamnamesinin 40 ncı maddesi bunu 
hallediyor. 

Muhterem arkadaşım İmar Bakanlığı yaptı, 
bunu gayet iyi bilirler. Ve gerçekler bu iken ka
nımı hakikat bu iken, arkadaşım hiç buraya te
mas etmeden, bu meselede başka yönden bir ko
nuşma yapıyor. Sonra muhterem arkadaşım, 
bizim gecekondu çalışmalarımızın, önleme böl
gesi ihdas etme gayretlerimize temas ediyor ve 
birtakım iltimaslı illere bu hizmetleri götürmeyi 
tesbit ettiğimizi, ama Trakya'ya elimizi uzatma
dığımızı beyan ediyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu beyanda 
gerçekleri ihtiva etmemektedir. Hattâ bir tel
mihte tarizde bulunuyorlar, Bakanın diyor, se
çim bölgesi olan Muğla da dâhildir. Şimdi is
tirham ederim ben Muğla Senatörü olduğum 
için, Muğla'nın gecekondu problemi varsa, ora
ya hizmet gitmiyecek midir? Böyle bir kaide 
yoktur. Ama, arkadaşım bu meseleyi o kadar 
sathi tetkik etmiş ki, kendi seçim bölgeleri olan 
Malkara ve Hayrabolu'ya belediyelerinin müra
caatı üzerine gecekondu ıslah bölgeleri tesbit 
etmişiz, Malkara'ya yüzbin lira göndermişiz, 
bunlar yapılmaktadır memnuniyetle teşekkür 
telgraflarını aldık, ayrıca da, her iki belediye-
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ye 10 ar bin lira da teknik yardım yollamışız-
dır. Acaba Trakya belediyelerinden her hangi 
birisi bir gecekondu problemi olduğunu tesbit 
etmiş, imar ve iskân Bakanlığına getirmiş de, 
imar ve iskân Bakanlığı bunu dikkate mi al
mamış. Bir delil gösterebilirler mi, birşey söy-
liyebilirler mi? Hayır. Arkadaşlar, biz iltimas 
kapılarını çoktan kapadık. Bizim iktidarımız
da yalnız gerçekler, kanunlar rehberlik etmek
tedir. Nerede bir gecekondu problemi varsa, ve 
neresi biraz evvel arz ettiğim gibi, bir bölgenin 
bir bölgesel gelişme merkezi ise elbette ki, ge
cekondu kanunu orada tatbik edilecektir. Gece
kondu sorunu olmıyan bir belediyede, bir belde
de Gecekondu Kanununun tatbikine siz rıza 
gösterimlisiniz? Elbette ki, gösteremezsiniz. 
Eğer arkadaşım deseydi ki, Trakya bölgesi be
lediyeleri gecekondu sorunlarını götürdü, ama 
imar Bakanlığı bu vilâyetleri iltimas ölçüsün
de tesbit ettiği için benim Tekirdağ'ımı, Edir
ne'mi almadı. Bunu diyemezler böyle bir vakıa 
yok. Şu halde bu beyanları gerçeğe uymamak
tadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakandan sözlerini bağ
lamalarını rica edeceğim. Çünkü Genel Kuru
run bir kararı var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

Arkadaşımız genel yerleşim konusunda te
mas ettiği hususlara diğer arkadaşlara cevap 
verirken karşılamış bulunuyorum. 

Arkadaşımız âfetler mevzuuna temas edi
yor ve âfetlerden evvel alınacak tedbirler konu
sunda bir çalışmanın cereyan etmediğini ve be
nim de geçmiş yıllardan ne kadar âfet talebi 
kaldığını beyan etmediğimi ifade ediyorlar. 
Şimdi bunu cevaplandıracağım. 

Muhterem arkadaşlarım, 1967 yılma kadar 
âfetlerden evvel alınacak tedbirler konusunda 
cereyan etmiş hiçbir mesai yoktur. Ama, biz 
1966 yılından itibaren, deprem yönetmeliğini 
ıslah etmek bir, çeşitli milletlerarası kuruluş
larla CENTO, UNESCO ve Birleşmiş Milletler
le temas etmek suretiyle Türkiye'deki deprem, 
fay hatlarının tesbiti, Türkiye'nin bölgesel dep
rem haritalarının tam ve mükemmel yapılması 
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ve fay hatlarının aletsel şekilde ve tarzda tes
biti ve takibi işlerini ele almışız ve Bakanlığı
mızda bir deprem araştırma ünitesi kurmuşuz, 
Deprem Mühendisliği Millî Komitesi ile İstan
bul Teknik üniversitesi ile Orta - Doğu Tek
nik Üniversitesiyle temasa geçmiş ve sekreter-
yalığını Bakanlığımda kurarak alınması lâ-
zımgelen tedbirleri etüt safhasına intikal ettir
mişiz ve bir deprem enstitüsü kurulmasını da 
hedef olarak tâyin etmişiz. Bunlar ilk defa Tür
kiye'de yapılıyor. Muhterem arkadaşım bu ko
nuda hiçbir gayret yoktur diye hakikate uy-
mıyan, gerçeğe uymıyan bir etüt ve araştırma
nın mahsulü olmıyan bir beyanda bulunuyor
lar. Şimdi âfetler konusunu muhterem arkadaş
larım, arz edeceğim. Biz iktidara geldiğimiz za
man 38 bin âfet talebi aldık. Geçen sene Var
to'da 20 bin âfet talebi ortaya çıktı. Bu sene de 
Pülümür ve Sakarya dâhil 7 bin âfet talebi or
taya çıktı. Bunlar da dâhil olmak üzere, bu 38 
bin de dâhil olmak üzere bugüne kadar yapmış 
olduğumuz çalışmalarla, bunu 25 bine indirmi
şiz ve 1968 programında tesbit ettiğimiz hedefi 
gerçekleştirdiğimiz takdirde geçmiş yıllara ai-
dolan âfet talepleri 20 000 e inmiş olacaktır. 
Şimdi âfetler konusundaki çalışmalarımızın po
tansiyelini ifade etmek ve Birinci Beş Yıllık 
Plânda hangi iktidarın bu konuda nasıl bir ic
raat seviyesi gösterebildiğini rakamlariyle arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tekrar rica edi
yorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım sözümü bitiriyorum. Bunları arz etmeye 
mecburum. Çünkü üç hatip bunun üzerinde dur
dular. Birinci Beş Yıllık Plân bir sene içinde 
beş bin âfet talebi karşılamayı hedef kabul et
miştir. 1963 yılında bakanlık 3 522 talebi pro
grama bağlamış, fakat 947 talebi karşılamıştır. 
1964 te 1 930 talebi karşılamış, 1965 te 2 258 
âfet talebini karşılamıştır. 1966 da 18 825 âfet 
talebi karşılanmış, 1967 de 18 097 âfet talebi 
karşılanmış ve bu suretle Birinci Beş Yıllık 
devre içinde 42 057 âfet talebi karşılanmış bu
lunmaktadır. Plânın öngördüğü ise yirmibeş 
bindir. 
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Şu halde plân hedeflerini bir misli daha aş
mış bulunmaktayız. Arkadaşımız Plânlama İmar 
Genel Müdürlüğümüzde ve diğer umum müdür
lüklerde bulunan teknisiven arkadaşlarımızın 
işleri iyi plânladığını, ama siyasi organın bunu 
yürütmediğini ifade etti. Evet, katkıda bulun
madığını ifade etti. Bu arz ettiğim rakamlar ki, 
vakit müsaidolsaydı yıllık, iki senelik ve beş 
senelik rakamları daha mufassal olarak arz ede
cektim. Fakat son okuduğum rakamlarla iktifa 
ediyorum ve İmar ve İskân Bakanlığının 
1966 - 1967 yılları içinde yatırımları yüzde yü
zün üstünde gerçekleştirdiğini, kanunlara, beş 
yıllık plânın ilkelerine ve Hükümet programı
nın tesbit etmiş olduğu taahhütlere vefakâr ola
rak icraat yaptığını ve idaresinde büyük bir di
namizm gösterdiğini tahmin ediyorum ki, 1.5 sa
ate yaklaşan mâruzâtım bir kere daha ispatla
mış bulunmaktadır. Muhterem arkadaşlarıma 
saygılar sunarım. Ve bu bütçemiz yüksek tasvi
binize iktiran ettiği takdirde İmar Bakanlığının 
1967 yılı içinde de aynı zihniyet ve aynı tutum 
içinde hizmet etme dinamizmini muhafasa ede
ceğini. Bu azimde ve bu güçte bulunduğunu 
saygılarımla arz ediyor ve Yüce Senatoyu hür
metlerimle selâmlıyorum. (Alkışlar) 

HAYRİ MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Sa
yın Başkanım çok kısa bir mâruzâtta bulunaca
ğım. Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Sorunuzu sorunuz usule uygun 
olarak. 

HAYRI MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Zatı 
devletleri Sayın Bakana 35 dakika istiffi-do ile 
takibettiğimiz Sayın Bakana müsamaha ettir iz. 
Ben anamuhalefet partisi sözcüsü olarak ilk ih
tarınız sonunda maruzatıma son verdim. Şimdi 
zatı devletleri büyük vasıflarına ve adaletine 
olan güvencine saygı ile inandığım Sayın Baş
kanımdan bana da on daîdka izin vermenizi is
tirham ediyorum. 

BAŞKAN" —. Takdir edersiniz ki, bütçe üze
rinde beş grup sözcüsü konuştu, 125 dakika 
eder. Altı sayın üye konuştu altmış dakika da o 
eder efendim 185 dakika. Üç saat 5 dakika. Sa
yın Bakan da söze başladığı an 21,9 geçiyordu, 
Mütaaddit ihtarlarımı yaptım. Kendileri sayın 
üyelerin vâki tenkidlerine cevap vermek mec
buriyet ve zaruretinde olduklarını ifade ettiler. 
Başkanlığın vâki ikazlarını gerekçeli olarak ön

lediler. Başkanlığın görevi de sayın üyelerin 
tenkidlerinde yer alan hususlara cevap verme
lerini sağlamaktan ibarettir. Köy İşleri Bakan
lığı bütçesi, Toprak ve İskân İşleri Genel Mü
dürlüğü dolayısiyle Köy İşleri Bakanı da söz 
beklemektedir. Kendilerine sözü verelim talebi
nizi diğer şeyde düşünelim. 

HAYEÎ MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkanım, bir noktada zatıâlinizi kemali hür
metle dinlemek mevkiindeyim. 

BAŞKAN — Yalnız bir imkânınız var. Gru-
punuz adına son söz bir arkadaştadır. Grupunuz-
dan bu sözü alabilirsiniz. O nizami olur. Bunun 
dışında imkânım olmadığını arz etmek isterim. 

HAYRİ MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Tü
zükte bir başka imkân daha vardır. Benim ileri 
sürdüğüm fikirlerle hiç alâkası olmadığı halde 
en az kendileri kadar Devlet hayatı olan ben
denize gerçekleri tahrif ettin, dediler. Bu ba
kımdan söz istiyorum. 

BAŞKAM — Çok rica ediyorum, böyle bir 
usulümüz yoktur, Sorunuzu sorunuz. 

HAYRİ MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
Başkan, Tekirdağ'ımıza gönderildiği günü, ka
rarın Malkara'ya yüz bin lira, bir polemik vesi
lesi olmasın, şu bütçe müzakerelerinin sonuna 
erdiğimiz günde vasıflarına çok inandığım Ba
kanla bir polemiğe girmiyeyim diye... 

BAŞKAM — Çok rica ediyorum. Sorunuzu, 
ne zaman gönderildiğine dair olan sorunuzu so
runuz. Yoksa Sayın Bakanın hizmetinin bitti
ğini bildireceğim. 

HAYRİ MUMCÜOĞLU (Tekirdağ) — Yüz-
bin liranın... 

BAŞKAN — Gönderilmiş midir, gönderilme
miş midir? 

HAYRÎ MUMGUOĞLU (Tekirdağ) — Mal
kara'ya seçimlerin arifesinde gönderilmiş mi
dir, gönderilmemiş midir? Bu seçim 7 Ocakta 
yapılmıştır. 

BAŞKAN — Malkara'da 7 Ocakta seçim ya
pıldığı söylenir, Bir. İmar ve İskân Bakanlığı 
belediye seçimleri ile ilgili bulunmadığına göre, 
Malkara'ya yüzbin liranın hangi tarihte gönde
rildiğini söyler misiniz? 

HAYRİ MUBIOUÖĞLU (Tekirdağ) — Za-
tıâliniz çok veciz ifade ettiniz. 

BAŞKAM — Tabiî efendim. İçişleri Bakanı 
bilir, onu. 
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İMAR VE İSKAM BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) —- Sayın Başkan, 
biz siyasi entrikalarla meşgul olan bir bakanlık 
değiliz. (A. P. sıralarından bravo sesleri) Biz 
hangi belediye, bir gecekondu problemini getir
mişse evvelâ onun etüdünü yaptırırız, keşifle
rini hazırlarız ve elimizdeki malî güc neye mü
saade ediyorsa o miktarı, o kadarını göndeririz. 
Binaenaleyh, Malkara'ya da bu normal anlayış 
ve formalite içinde para gitmiştir. 

BAŞKAM — Tarihini hatırlıyor musunuz Sa
yın Bakan? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Ve teknik yar
dım ise bundan altı yedi ay evvel bitmiş o böl
gelerin plân ve projelerini yapmalarını sağla
mak için gönderilmiştir ki, o zaman secim dahi 
mevzubahis değildi. Eğer arkadaşım gerçekçi 
olsaydı iltimaslı vilâyetler diye tarif ettiği vilâ
yetler sırasında müracaat eden belediyelerin de 
gecekondu sorunlarına el atıldığını ve hizmetler 
gösterdiğine, götürdüğüne işaret eder ve kendi 
seçim bölgesinden bu misali verirdi. 

BAŞKAN — Sorunuz cevaplandırılmıştır. 
HAYRİ MUMCUOÖLU (Tekirdağ) — Ne 

zaman gitmiş?. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Devamla) — 27 . 12 . 1987 
de. 

BAŞKAN — 27 . 12 . Î9G7 yılında gönderil
miştir. Sorunuz cevaplandırılmıştır. 

Sayın Bakan teşekkür ederiz başka soru yok
tur. (Var, var şom soracağız sesleri), (Kifayet 
sorulara da şâmil değil midir Sayın Başkan, ses
leri) Kifayet sorulara şâmil değildir eferdim, 
şimdiye kadar tatbikatım.?z b?yle olmuştur. Çok 
rica ederim bir nev'i kısıtlama yoluna gitmiye-
lim. Sayın Tunçkanat buyıımn efendim. Sayın 
İsmen ve Sayın Batur soru soracaklar efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Sayın Başkan, Sayın Bakandan 3 sorum vardır, 
kısaca arz edeceğim. Birinci sorum, İstanbul 
Boğaz köprüsünün projesi etüdünde; deniliyor 
k i ; şehir Kuzeye doğru gelişecektir. Halbuki 
Doğu Marmara etüdünde şehrin Silivri ayağına 
doğru gelişeceğine dair haber geldi, acaba han
gisi doğrudur? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Silivri haberi 
doğru değildir. 
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HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
İkincisi; Gecekondu Kanunu için İkinci Beş 
Yıllık Plânın 281 nci sayfasında şöyle deniyor; 
«Gecekondu sorunu ile ilgili olarak 1966 yılın
da çıkarılan Gecekondu Kanunu sorununa tam 
bir çözüm olamamıştır. Ayrıca 1968 yılı progra
mında bu kanunun değiştirilmesini söylüyor, bu 
durum karşısında Sayın Bakanın imzası da bu
lunan 1968 uygulama programı rnı doğrudur, 
yoksa Sayın Bakanın biraz evvel kürsüden be
yan ettikleri mi? Şu hususu da açıklamalarını 
rica etmekteyim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın arkadaşımın ifade buyurduğu terim 
İkinci Beş Yıllık Plânda mevcuttur ama arka
daşım mantığını kullandığı takdirde bunu ko
laylıkla yorumlıyabilir. Diyor ki; konut kanu
nu tasarısiyle Gecekondu Kanunu hükümleri 
arasında çelişme olmıyacaktır, şimdi tasarı ha
linde bulunan bir kanunla mer i bir kanunun 
çelişmesi mevzuubahsolduğu takdirde tasan hü
kümlerinin buna göre ayarlanacağı, eğer tasarı 
konut kanun tasarısı tasviplerinize uğrar ve bu
nun muhtevası Gecekondu Kanununun hüküm
lerine aykırı düşerse elbette Gecekondu Kanu
nu da ıslah edilecektir. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Yine İkinci Beş Yıllık Plânda konut sektörü 
ilk defa bir bütün olarak ele alınmış ve kovuş
turulan politikaya uygun olarak, bu politika 
isinde bu tedbirler kısmen eksik kalmış, kısmen 
hiç kalmamış aralarında ilişki kurulan çalışma
lar olmuştur. Sayın Bakanın yine İkinci Bes Yıl
lık Plân, 1 nci plân döneminde... 

BAŞKAN — Sorunuz efendim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
Soruma geliyorum Sayın Başkan istirham ede
rim. 

BAŞKAN — Soru müessesesinde izahlı de
ğildir sorular efendim, 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabiî Üye) — 
501 200 konut yerine, 374 000 konut yapılabil
diğini söylemektedir. İkinci Beş Yıllık Plânm 
toplamını Sayın Bakan kürsüden verdiler, ken
di devrelerinde ve Birinci Beş Yıllık Plân dev
resinde yüzdelerini topladım 630 tutuyor. Bu 
durum karşısında yüzde 500 artış oranı yatırım-

, larda yüzde 130, yani 5 yıllık dönemde 130 daha 
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artış olduğuna göre aradaki eksik kalan ne
reden doğuyor. Bu hususun da açıklanmasını 
kendilerinden rica etmekteyim. Aradaki eksik 
kalan bu fark nereden doğdu bu husustaki açık
lamayı kendilerinden istirham ediyorum. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Tedbirler konu
sunu bendeniz arz etmiş, demiştim ki, 135 ted
bir vardır, bunun 115 i gerçekleşti, 20 si ger
çekleşmedi. Bunun bâzısı devamlıdır, bâzısı da 
Konut ve Arsa Ofisi Kanununa ilişkindir. İkin
ci Beş Yıllık Plânın bu terimi bunu ifade et
mektedir. Benim 1963 ten 1967 ye kadar konut 
üretimi hususunda verdiğim rakamlar, benim 
Bakanlığımda Mesken Genel Müdürlüğü. İsta
tistik Şubesinde çeşitli kuruluşlardan, yani be
lediyelerden inşaat ruhsatı veren kuruluşlardan, 
alman bilgilere göre ortaya çıkarılmış olan ra
kamdır. Binaenaleyh, burada beyan ettiğim ra
kamlar ifade ettiğim üretim toplamı bizim araş
tırmalarımıza göre bir gerçeğin ifadesidir. 

BAŞKAN — Sayın İsmen. 
HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş

kan biraz evvel Sayın Bakan konuşurken biz 
toprak reformu yapmayacağız fakat sanayileş-
tireeeğiz, dediler. 

BAŞKAN — Soru hanımefendi, soru sorun, 
eğer Sayın Bakan tarafından izahat istenirse o 
zaman izahlı konuşursunuz. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sayın Baş
kan sorumu sorabilmem için anlatmam lâzım
dır. 

BAŞKAN — Efendim Sayın Bakan Sayın 
Tunokanat'a demin bir soru sordular eğer soru 
halinde olsa idi Sayın Bakan, Bakanlığımın 
Mesken Genel Müdürlüğü İstatistik Şubesinin 
rakamlarını ifade ettim diye cevap verecekti. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sanayileş
menin gerçekleşmesine imkân yoktur. Devlet 
Plânlama Dairesinin yaptığı araştırmalar sonu
cunda diyorlar İd; biz tarım kısmında büyük 
çiftliklerin verimlilikleri düşüktü... 

BAŞKAN — Bu sorular Toprak İskân İş
leri Genel Müdürlüğü ile ilgili, Köy İşleri Ba
kanlığı ile ilgili işlerdir. Çünkü sayın üyeler ka
rışık konuştular. Toprak reformumuzun toprak 
tevzii ile ilgili Toprak ve İskân İşleri Genel Mü-
dürlüğündedir. Sayın Köy İşleri Bakanı görüş
tükten sonra bu suali tevcih etseniz yerinde ola-
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çaktır, kanaatindeyim. Böyle bir ifadenize sa
hi dolmadık. 

HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Bu sanayi
leşmeyi hangi yoldan yapacaklardır. İfadesi bu
dur. Şimdi ben diyorum ki, Devlet Plânlama 
Teşkilâtının bize verdiği rakamlar vardır. Buna 
göre Türkiye'de toprak reformunun yapılması 
şarttır. 

BAŞKAN — Efendim, bununla Toprak İs
kân Genel Müdürlüğü ilgilidir. İlgili Köy İşleri 
Bakanlığı konuşacaktır bu mevzuda. Lütfen mü
saade buyurun Sayın İsmen böyle bir beyanda 
bulunmuşlar mıdır, bulunmamışlar mıdır, Sayın 
Bakandan sorayım. Sayın Bakan böyle bir ifa
dede bulundunuz mu? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 
MENTEŞEOĞLU (Devamla) — Sayın Başka
nım, ben toprak reformu yapmıyacağız, diye bir 
beyanda bulunmuş değilim. Hanımefendi yanlış 
anlamışlar veya bendenizi dinlemek lûtfunda bu
lunmamışlar, toprak reformu konusunda Köy 
İşleri Bakanı arkadaşımın Yüksek Senatoya bil
giler arz edeceğini beyan ettim. Ben sunu söy
ledim; Türkiye'nin kalkınması, sanayileşmesine 
bağlıdır. Sanayileşme ve şehirleşme birer güç
tür. Bunlar hep bir araya gelecek dengeli ola
rak Türkiye'ye dağılacak, Türkiye'nin sosyal ve 
ekonomik kalkınmasını temin edecektir, dedim, 

BAŞKAN — Sayın Bakanım size tevcih edil
miş bir soru yoktur. 

Sayın Batur soru, buyurunuz. 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Bakan, 

vazife alınca yine bütçe müzakeresinde sahille
rin işgal edildiğini milletin denize hasret kala
cağını söylemiştim. Sayın Bakan da buyurdular 
ki, Fransa'da olduğu gibi bir sahil kanunu ge
tireceğiz, dediler. Bu sahil kanununun etüdü 
yapılıyor mu? Yapılıyorsa bitti mi? Ama iste
diğimiz sahil kanunu olarak bir kanundur, yok
sa bir tek madde olarak bir kanun değil. 

BAŞKAN — Müstakil olarak kanun çalış
maları var mı ve ne durumdadır diye soruyor
sunuz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Açıkça sahiller 
nüfuzlu zenginlerin elinden kurtulacak mıdır, 
âmme malı olacak mıdır? 

BAŞKAN — Yani efendim imtiyazlı özel 
mülkiyet. 
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SUPHİ BATUR (Sinop) — Hayır, efendim 
hayır, imtiyazlı özel mülkiyet değil, zatıâliniz 
yoktunuz bendeniz bu hususları anlattım bu dü
zeni lütfen zabıtları okursanız zatıâliniz de on
dan istifade edersiniz 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI HALDUN 

MENTEŞEOĞLU (Muğla) — Sahillerimiz hu
susunda biraz evvel de arz etmiştim, teferruatlı 
olarak. Sayın Batur'u tatmin etmemişim. De
miştim ki, belediyeler mücavir sahalarının dı
şında arazi kullanışı ve yapımlar için bir nizam 
getirilmemiştir, Türk mevzuatında bir boşluk 
vardır. Bâzı memleketlerde, ezcümle Fransa'da 
bir sahiller kanunu mevcut bulunduğunu, bana 
bir arkadaşım söylemiş, ben de bir sohbette Sa
yın Batur'a böyle bir kanundan bahsettiler, bu
nu aratıyorum, İmar Kanununda bâzı değişik
likler yapacağız bundan istifade edeceğiz, de
miştim. Ama baktık ki Fransa mevzuatını tet
kik ettikten sonra bu konuyu ayrıca bir sahil
ler kanunu ile değil, bizim gibi imar mevzua
tında bâzı pasajlarla tanzim edilmiş. Biz de 
İmar Kanunumuzda yaptığımız tadil tasarısına 
ek bir madde koyarak, ki muhtevasını ve me
kanizmasını biraz evvel arz etmiştim, bunu geti
riyoruz. Ama Sayın Batur güzel Sinop'un sahi
linin imar durumunu kaydediyorlarsa müsterih 
olsunlar bu konuda bütün Sinopluları memnun 
edecek bir neticeyi getirmek üzereyiz. 

SUPHİ BATUR (Sinop) — Sayın Başkan, 
ikinci verdikleri malûmata çok teşekkür ederim 
ama maksadım o değildi arz etmiştim. 

BAŞKAN — Her ikisine de teşekkür ediyor
sunuz. Sorular cevaplandırılmıştır, buyurun Sa
yın Bakan. (Alkışlar) 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

— İMAR YE İSKÂN BAKANLIĞI : 

(A/l) Cari harcamalar 

B. Lira 
11.000 Ödenekler 12 000 

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

12.000 Personel giderleri 34 212 247 
BAŞKAN — 12 nci bölümde komisyon tara

fından verilmiş bir takrir bulunmaktadır, o tak
riri okutuyorum : 
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Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosunca görüşülmekte olan 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin Karma Büt
çe ve Plân Komisyonunca görüşülmesi sırasın
da bu Bakanlığın taşra teşkilâtının kurulabil
mesini temin maksadiyle sayın raportörler ve 
Karma Komisyonun bâzı üyeleri tarafından ve
rilen bir önerge üzerine bütçenin eki olan (D) 
cetvelinin iller kısmına 316 kadro eklenmesi hu
susu Maliye ve İmar İskân bakanlıklarının müs
pet mütalâaları da alınmak suretiyle komisyo
numuzca oybirliği ile kabul edilmiş ve Bütçe 
kanun tasarısının bu şekle göre düzenlenmesi 
kararlaştırılmıştır. 

Ancak Yüce Senatoya arz edilen kanun ta
sarısı ve komisyon raporuna bu cetvelin sehven 
iliştirilmemiş olduğu görüldüğünden ekli cet
velin bütçenin eki olan (D) cetvelinin iller kıs
mına eklenmesi hususunda karar ittihazını arz 
ve teklif ederiz. 

İsmet Sezgin 
Aydın Milletvekili 

Karma Komisyon ve Bütçe Komisyonu Baş. 
BAŞKAN — 1968 bütçe kanun tasarısının 

ve Karma Bütçe Komisyonu raporunun 1059 ncu 
sayfasında yer almıştır. Ek : 1 (D) cetveli. Bu 
aynı tasan ve raporun 67 nci sayfasında İmar - İs
kân Bakanlığının iller teşkilatındaki listenin 
altına sehven geçmemiş olduğu ifade edilir ve 
okunan bölüme 1059 ncu sayfasında kayıtlı (C) 
cetvelindeki vilâyetler teşkilâtının görevlileri
nin giderlerinin de dâhil olduğu ifade ediliyor. 
Komisyon aynı kanaatte midir efendim? 

BÜTÇE VE PLÂN KARMA KOMİSYONU 
ADINA İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Hayır efendim, burada üç milyon 473 940 lira 
konmamıştır. Aslında ancak hakikaten bu cet
veldeki kadroların lazımsa ve bu cetveldeki 
kadrolar kullanılması isteniyorsa yapılacak bir 
işlem vardır. 12.270 teknik personel ücreti diye 
20 milyonluk bir madde vardır. Bu maddenin 
x2.270 buradan üç milyon 473 940 lira düşülür 
12.210 hizmetliler ücretine yani 1 850 000 lira
lık maddeye 3 473 940 lira eklenirse o zaman 
usule uygun olur. Aksi takdirde bu önerge ka
bul edilse dahi bir işlem göremez maliye bu şe
kilde kadroların kullanılmasını müsaade etmi-
yeceği kanaatindeyim. Sayın Maliye temsilcisi 
buradadır. Kendi fikirleri de alınabilir. 
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BAŞKAN — Sayın Başkan Meclis olarak 
tatbikatımız fasıllar arasındaki hususları değil, 
bölümleri oylamaktayız. Bölümlere tesiri yok
tur. Biz bölümü oyîıyacağız. Bu takriri eğer bir 
usul mevzuatı olarak mütalâa ediyorsanız Sayın 
Komisyon tarafından verilmiştir. Hatanın tashi
hi o ciheti sis ikmal edersiniz, biz bölümü oyla
dıktan sonra.,. 

BÜTÇE VE PLÂK KARMA KOMİSYONU 
ADINA İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 
Efendim, Maliye bu tarziyle kabul ediyorsa,, bi
zim için mesele yok. 

BAŞKAN — Teknik bakımdan ne mütalâa 
beyan ediyorsunuz. 

MALÎYE BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ NEC
DET TANER — Sayın Başkan, büyük bir mah
zur yoktur, Esas itibariyle komisyonun görüşü
ne iştirak ederiz. Fakat teknik bakımdan bu pa
ranın yıî içinde personel ücretinde yapılacak 
tasarruflarla karşılanmasında bir mahzur yok
tur. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı tarafından 
verilmiştir. Komisyon Başkanvekili verilen tak
riri de teknik bir hata olduğunu beyan etmek
tedir ve teknik hatayı tashih edeceklerini, yani 
1 S5Ö 000 liraya 20 milyon liradan bu kadro tu
tarı olan 3 milyon' küsur liranın ilâvesi sure
tiyle gerekli tashihi yapacaklarım ifade ettiler. 
Bu izahat çerçevesi ininde tabiî Hükümet de 
buna katılıyorlar, takririn dikkate alınması hu
susunu oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir, Bölümü oy
larınıza arz edij^orum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

B. 
13.000 

14.000 

16.000 

21.000 

Lira 
Yönetim piderîeri 3 422 640 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiy enler... Kabul edilmiştir. 
Hizmet giderleri 115 003 
BASSAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çeşitli giderler 65 090 
BAŞKAN - - Kabri edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Etüt ve proje giderleri 7 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
22.000 Yapı, tesis ve büj^ük onarım 

giderleri 105 076 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sermaye teşkili ve transfer harcamaları (A 

32.000 

31.000 

I - Sermaye teşkili 
Kamulaştırma ve satmalma-
lar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
Malî transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

18 000 000 

7 500 

50 000 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 Borç ödemeleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İmar İskân Bakanlığı bütçesi kabul edilmiş
tir, hayırlı olmasını dileriz. 

a) TOPU AK VE İSKÂN İŞLERİ GENEL 
VÜDrRLÜĞÜ BÜTÇESİ (KÖY İŞLEPiİ BA
KANLIĞI) : 

BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi dolayısiyle vaki tenkid ve 
temennilere cevap vermek üzere Köy işleri Ba
kanı Sayın Turgut Toker buyurunuz efen
dim. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun muhterem üyeleri, imar ve iskân 
Bakanlığının 1968 Bütçe kanun tasarısının Yü
ce Heyetinizde görüşüldüğü şu sırada Bakanlı
ğıma bağlı Toprak ve iskân İşleri Genel Mü
dürlüğü 1968 bütçesi de müzakere mevzuu ol
muştur. Bu müzakereler dolayısiyle gerek-
:'jfupla,rı adına, gerek şahısları adına konuşan 
pek değerli senatörlerin bundan sonraki çalış
malarımızda bize istikamet verecek değerde 
kıymetli görüşleri dolayısiyle hepsine gönülden 
teşekkür ederim. 
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Değerli senatörler, Osmanlı imparatorluğu
nun inhitat devrinde görüsü sırasında kaybedi 
len yerlerimizden Anadolu'ya gelen Türk kül
türünden ve Türk Irkından insanlarımızın, he
men hemen aynı devreye rastlıyan Avrupa'daki 
milliyetçilik cereyanlarının muayyen bir kı
vamda seyrettiği ve dolayısiyle bu cereyanla
rın daha ziyade Osmanlı imparatorluğuna bağ 
lı yerlerde cereyan ettiği bundan dolayı d? 
yine bu sahalardan Türk soydaşlarımızın Ana
dolu'ya göç etmeleri daha sonraları da zor re
jimlerin bunaltısı içinde kalıp hürriyet sever 
bağımsızlığa âşık Türk soydaşlarımızın bu 
memleketlerden meselâ 1986 - 1967 yıllarında 
Kızıl Çin'den kurtularak yurdumuza gelme
leri bizde aşağı - yukarı iskân mevzumuzun 
mebdeni teşkil etmiştir. Bu itibarla genellikle, 
Türkiye'de iskân yurdumuza dışarıdan gelen 
mültecilerin ve göçmenlerin soydaşlarımızın mü
badelelerin yurdumuza yerleştirilmesi konusu 
gibi telâkki edilmiş ve keza yine iskân 
bu tip mültecilere toprak ve ev verilmesi tah
sis edilmesi şeklinde kabul edilmiştir. Yurdu
muzda iskân teşkilâtları bu ihtiyaca cevap ve
recek şekilde kurulmuş ve adetâ genel haline 
gelen bir alışkanlıkla bu esas üzerinden yürü
yüp gitmiştr. Haddizatında iskânın bunun çok 
ötesinde, çok başka şeyleri kavraması gereken 
bir genel politika mevzuu olduğu aşikârdır. 
Bilhassa 1907 yılı Türkiye'sinde çok taraflı, 
plânlı kalkınma esaslarına uygun cereyan etme
si gereklidir. Genellikle iskân tabiî kaynaklar, 
sermaye ve insan arasındaki dengeyi bulmaya 
yönelmiş tedbirler mecmuasıdır, denebilir. Bu 
suretle aileler bulundukları yerler veya yeni 
yerleştikleri çevrelerde belirli bir seviyede ya
şama ve kendi kendilerine hayatlarını kazan
ma imkânlarının verilmesidir. Başka bir deyim
le temel şartların hazırlanarak bu şekilde belli 
bir yerde yaşıyan veya belli bir çevreye yerleş
tirilmiş olan ailelere gelişme şansının tanınma
sı veya verilmesidir. İskânda, yerleşimde temel 
ünite ve hareket noktası köydür ve tarımdır. 
Zira arazinin çeşitli şekillerde kullanılmaya 
başlanmasında ve iskânda ilk nüveyi, merhale
yi köy teşkil etmiştir. İlk kollektif yerleşim 
yeri köydür. Bu vasfının yanında köyün sıhha
ti, kudreti ve canlı sosyal varlık oluşu bilhassa 
iskân meselesi mevzuunda temel esası teşkil 
etmektedir. Yüksek malumlarınızdır ki, ilk 

nazarın teessüsü, daha sonra kasabaların, ge
lirlerin kuruluşu meydana gelişi köyün eseri-
lir. Bu bir tabiat kanunu icabıdır. Yine bir ta-
•iat kanunu köyde köyü mahsûl kirak edildiği, 

kıtlık vâki olduğu zaman bir göçü, keza köyde 
yi bir mahsûl ve bereket nüfusu çoğalmasını, 
lolayısiyle yine göçü gerektirmiştir. Bu sosyo
lojik olayın tarihî gelişiminde Türkiye'de mey-
lana gelen göy, kasaba ve şehir şeklindeki 
".enge, pramit dengesi, yirmi yıl içinde sarsıntı 
70 bir değişme geçirmeye yüz tutmuştur. Bu
lunla beraber bu gelişme bu değişme gerekli 
Isabedsn zaruri ve hayırlı bir gelişmedir. Bu 
lebeple Türkiye'de bugünkü iskân konusu ha
kket halinde bulunan faktörlere hâkim olma
yı gerektiren fevkalâde güçlü bir problemdir 
randa hiç şüphe etmemek bir gerçek olarak ka
nı! etmek gerekir ki zamanında gerekli ted
birler alınmamış olmasının kusuru ve vebali de 

yatmaktadır. İskân, tabiî kaynak, sermaye ve 
insan arası bir dengedir. Denge ile ilgili ted
birlerin alınmasıdır, demiştik ve keza sözlerim
le köyün iskân konusunda da nüveyi ve 
iemeli teşkil ettiğini belirtmiştik. 

Bu yönü ile özel olarak duruma bir göz ata
cak olursak şöyle bir tablo ile karşı karşıya 
kalırız : Türkiye'de genel nüfusun % 70 i köy
lük alanda yaşamaktadır. 35 477 köy, 65 277 
yerleşim birimini ihtiva etmektedir. Türkiye'
de köylük alanda 26 milyon hektar kültür ara
zisi mevcuttur. Bunun 2,4 milyonu ıslaha muh
taçtır. 16,8 hektarı da erozyona mâruzdur. 
8 milyon hektar her yıl nadasa bırakılmak 
mecburiyetindedir. Muhterem arkadaşlarım, 
toprak, Türkiye'de çiftçi ailesi itibariyle 6,9 
nisbetinde parçalar halindedir. Aşağı - yu
karı yuvarlak olarak Türkiye'de 4 milyona ya
kın aile işletmesi mevcuttur. 1955 - 1964 yılları 
arasında çeşitli sebeplerle yeniden 1 072 köy 
meydana gelmiştir. 1952 - 1963 döneminde köy
sel alanda yeniden 600 bin tarımsal işletme, 
yani, aile işletmesi meydana gelmiştir. Her yıl 
normal, halen Türkiye'de seyreden nüfus artış 
oranına göre 100 000 topraksız yeni çiftçi ailesi 
meydana gelmektedir. Türkiye'de tarım ala
nında kullanılabilecek arazinin marjmal sınıra 
geldiği de bir gerçektir. Hazine elinde bulu
nan 6,5 milyon dönüm miktarındaki arazinin 
de bir kısmı işgallidir ve parçalıdır. Bu sonu-
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ca göre bir taraftan köylük alanın sınırlı ve I 
yetersiz sahada insanların üzerinde ekonomik 
faaliyetlerinin cereyan ettiği toprağın üzerinde 
durmak, toprağı ıslah etmek, toplumlaştıraıa 
tedbirleri almak, yani tarım reformu yapmak, 
diğer taraftan bu açıdan tarımsal yerleşim 
konusuyla ilgilenmek ve tarımsal sahadaki 
problem bölgelerin bu problemlerini izale ede
rek tarımsal yerleşmeye müsait bir hale geti
rilmesi için çalışmak gereklidir. Bir diğer ta
raftan da Türkiye'de süratle mevcudolan ta
rım sahasındaki nüfusa, toprağın yetersizliği 
gerçeği karşısında tarım dışı yerleşim imkân
ları bulmak, tarım dışı yerleşimi gerçekleşti
recek tedbirleri almak icabetmektedir ve özet 
olarak tarımsal sahadaki yerleşimle şehirsel 
sahadaki, endüstri sahasındaki yerleşim ara
sında da birbirini tutarlı bir ilişki kurmak 
Türkiye'nin genel iskân politikasının asasları 
olmak gerekir, iskânda şehirleşme, sanayileş
me ve tarımda tarım reformu ve modernleşme 
gözden uzak esaslar olmalıdır. Keza üretim, 
mevcut üretime göre tüketim, kalkınma hızı, 
nüfus artış oranı, bölgesel cazibe merkezleri 
yine bir genel iskân politikası içinde nazarı 
itibara alınacak hususlardır. Toprak ve İskân 
Umum Müdürlüğü bugüne kadar mevcut ilk 
kuruluşundan bu yana kadar mevcut klâsik 
teşkilâtı ve yine mevcut yürürlükte bulunan 
kanunların kendisine verdiği görevleri büyük 
bir titizlikle, heyecanla, liyakatle ve Yüce Se
natonun güvenine lâyık olacak bir şekilde 
ifa etmiştir. Bunu beyan etmek benim için 
ödenmesi gereken bir vecibedir. Bugünkü is
kân sorunları karşısında bugünkü Türkiye'de
ki genel bir iskân politikasını gerektiren şart
lar ve icaplar karşısında .umum müdürlük ken
di bünyesinde bu hususlara cevap verebilecek 
bir yeni organizasyona girmiş bulunmaktadır. 
Keza takibedilecek umumi iskân politikası da 
temel teşkil etmek üzere köysel alanda, kır
sal alanda 1965 yılında başlamış bulunan en
vanter etütlerine hızla devam etmektedir. Ve 
halen beşbin köyü kavrıyan 12 il ikmal edile
memiş durumdadır. 1968 yılı sonu itibariyle de 
bu etütler ikmal edilmiş ve iskân mevzuunda 
diğer bilimsel kuruluşların çalışmalarına mes
net olacak tarzda hazırlanmış olacaktır. j 

Bunun dışında Toprak İskân Genel Müdür
lüğü gerek Köyişleri Bakanlığı bünyesi içinde | 

bulunan diğer kuruluşlar ve gerekse Köy iş
leri Bakanlığının dışındaki kuruluşlarla bir iş
birliği içinde ve tamamiyle bir temel, bir proje 
esasına göre esaslı etütler yapılmak suretiyle 
bilhassa tarıma, tarımsal yerleşimi nazarı itiba
ra alınarak problem sahalarda da çalışmalara 
başlanmıştır. Bu suretle halen iskâna imkân ver-
miyen birçok probem saha pek yakın ve kısa 
bir zaman içinde geniş ölçüde iskân imkânını 
bahşedecek bir seviyeye getirilecektir. Yine bu 
arada tamamen olmasa bile kısmi bir şekilde is
kân bakımından karşılaşmış bulunduğumuz 
problemlerin halline imkân verecek yeni im
kânlar getirecek şekilde 2510 sayılı İskân Ka
nunu kısmen maddeleri tâdil edilmiş, kısmen de 
ek maddeler tedvin edilmek suretiyle kanun 
tasarısı Yüce Meclislere intikal ettirilmiştir. Ha
len geçici bir karma komisyonda müzakere mev
zuudur. 4753 sayılı Kanunda da tatbikatta kar
şılaşmış bulunduğumuz güçlükleri bertaraf ede
cek Anayasa Mahkemesinin satmalma imkânı
nı bertaraf eden ve 21 nci maddeyi iptal eden 
davranışı da nazarı itibara alınarak bu imkânı 
bahşedecek bir tadilâtı bir eki de getirmek su
retiyle o da Başbakanlığa intikal ettirilmiştir. 
Çok kısa samanda Yüce Meclislere müzakere 
mevzuu olmak üzere geleceğinden emin bulun
maktayım. 

Pek muhterem Başkan, sayın senatörler; çok 
hülâsa olarak temas etmeye çalıştığım ve gö
rüşlerimizi aksettirmeye gayret ettiğim, iskân 
konusuna böylece değindikten sonra değerli se
natör arkadaşlarımın konuşmaları sırasında te
mas ettiği hususlara ve sorduğu suallere cevap 
vermeye gayret edeceğim. 

Sayın Sadık Artukmaç arkadaşım, sualleri
ni şu saatten sonra değerli zamanlarımızı daha 
fazla almamak için tekrarlamadan sadece ceva-
bolarak arz ediyorum. Hazine arazisinin tevziin-
de sabit hudut esasına riayet edilmektedir. 
Eğer sabit hudutlar varsa o hudutlar içinde 
ne kadar miktarda arazi varsa, bir belge ile 
kendi mülkiyet ve tasarrufu altında olduğunu 
iddia eden şahsa arsa ve arazi bırakılmaktadır. 
766 sayılı Kanunun hükümleri de orada tama
men nazarı itibara alınmaktadır. Tapu kadastro 
ekiplerinin tapulama işlem ve çalışmalarından 
sonra. Hazine arazisinin tesbitinde ve tevziinde 
fayda vardır, şeklinde bir beyanda bulundular. 
Ancak şunu kaydedeyim ki, bu doğrudur, fay-
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dalı olur. Tapulama bakımından tapu kadastro 
ekiplerinin kapasitesi, hızlı tesbit ve tevzie mü
sait değildir. Bu itibarla çoğu yerlerde tapula
madan önce toprak tevzi komisyonları işe gir
mek mecburiyetinde kalmaktadır. Toprak ko
misyonları tapulama ekiplerinin uydukları mev
zuata aynen riayet etmekte içtihatları da na
zarı itibara alınmaktadır. Bunda hiç kimsenin 
şüphesi bulunmamasını bilhassa belirtmek iste
rim. Toprak tevzi komisyonlarının çalışmaları, 
yapmakta olduğu haritalar, gerek teknik ve ge
rekse bu haritaların tersiminde ve arazide ça
lışanların teknik ehliyetleri bakımından tapula
ma ekiplerinden farksızdır. Ayrıca yetiştirilmek 
üzere kurs görmektedirler. Nitekim 1967 yılı 
içinde yapılan çalışmalar sonunda 28 bin çiftçi 
ailesine kısmi ve tam topraklandırmak suretiy
le 1 milyon 525 bin dönüm Hazine arazisi ve
rildiği haîde yedi - sekiz yerin dışında hiçbir 
sızıltı ve şikâyet bahis mevzu olmamıştır. Şikâ
yet olan, sızıltı olan yerlere de ehliyetli kontrol 
ve müfettiş arkadaşlar gönderilmiştir. Valiler
le de işbirliği yapılmak suretiyle de işe parmak 
basılmıştır. 

Hazine arazisinin süratle tevzi etmeyin, top
rak reformunu bekleyin gibi bir beyanda bu
lundular. Hazine arazisinin süratle tevziinde 
büyük fayda vardır. Bunu ancak köylü ile ya
kın teması olan köyün içinden gelmiş olanlar 
bilir. Bu tip araziler süratle işgale uğramakta
dırlar. Ve aynı zamanda bir köy için huzur ve 
asayiş mevzuudur, icar dolayısiyle ihtilâflar 
çıkmaktadır. Araziyi icar etmiş olan bir kaç 
sene sonra arazi üzerinde mülkiyet iddiasına 
girişmektedir. Keza vatandaşın uzun yıllar zil-
yed olarak işgalinde bulunan toprakların da 
tapuya raptı suretiyle huzurlu ve verimli bir 
çalışma imkânına kavuşturulmasında da kabul 
edeceğiniz şekilde büyük fayda vardır. Hazine 
arazisi eskiye nazaran farklı bir şekilde dağıtıl
maktadır. Gerek kısmen gerekse kısmî toprak
landırmada toprak etütleri yapılmakta ve ona 
göre normlar tesbit edilmekte, dağıtım bir pro
je esasına göre yapılmakta ve dağıtım sonunda 
da çiftçinin süratle üretken hale geçmesi için 
kurulmuş olanların ve yıllık işletme kredisi ile 
desteklenmesine gayret edilmektedir. Ayrıca 
da demirbaş teçhizat ile de teçhiz edilmektedir
ler. 

Sayın Artukmaç, sözlerini döndü dolaştırdı 
toprak reformuna getirdi. Birkaç arkadaşını da 
bu mevzuda bahsettiği için en sonra toprak re
formu hakkındaki görüşlerimizi arz etmek üze
re bırakıyorum. 

Sayın Ahmet Onar; Toprak ve iskân Ka
nunu yetersizdir dediler. Tadil ve ek maddeleri 
ihtiva eden bir kanun tasarısının getirilmiş bu
lunduğunu 1972 de bitirilecek Keban Barajı 
sahası içinde kalanlar için tedbir alınmalıdır di
ye buyurdular, 212 köyün 92 si tamamen 122 si 
de kısmen su altında kalacaktır. Burada 4 011 
aile mevcuttur. 2 616 aile Devlet eliyle iskân
larını istemektedirler. Diğerleri iskân bedelleri
ni almak suretiyle serbest olarak iskân imkân
larını araştıracaklarını bildirmişlerdir. Bu ko
nuda geçen gün başlıyan imar ve İskân Ba
kanlığı ile müşterek çalışmalarımız vardır. 2 610 
sayılı Kanundaki tadilâtı gerektiren sebepler
den birisi de bu Keban problemidir. 

Sayın Tunçkanat toprak reformuna değin
diler, konut mevzuunda konuştular. Konut 
mevzuunda sayın İmar İskân Bakanı arkada
şım geniş ölçüde bilgi verdiler. Bu mühim bir 
mevzuudur, Türkiye için bilhassa köy konusu 
mevzuu. Burada bazın, modelin, tipin iyi se
çilmesi mühimdir. Malzeme, gizli işsizliğe teka
bül eden gizli tasarruf nazarı itibara alınması 
lâzımdır. Bugünkü köy konutlarının iyi tetkik 
edilmesi lâzım. Türkiye'de köylerdeki herşey 
yılların tecrübesinin sonucu biçimlenmiştir. 
Buna bilhassa itibar etmekte büyük fayda var. 
Tedbirlerin isabeti bakımından. Köy konutu da 
böyledir. 

Sayın Kmaytürk, Toprak İskân Genel Mü
dürlüğünün çalışmaları dolayısiyle takdir ifade 
eden lütufkâr beyanlarda bulundular. Kendile
rine bilhassa teşekkür ederim. Temennilerinin 
de nazarı itibara alınacağını, diğer arkadaşları
mın, diğer değerli senatörlerin izhar buyurduk
ları temennilerle birlikte nazarı itibara alına
cağını kaydetmek isterim. 

Sayın Eyidoğan yerleşim yerini terketmek 
arzusu ile başka yere iskânlarını istiyenler için 
tedbir gerekir dediler, doğrudur. 4753 ve 2510 
sayılı Kanunlarda yapmış olduğumuz tadiller 
ve getirdiğimiz Ek Kanun tasarıları bunlara 
imkân verecektir. Yine toprak reformuna de
ğindiler ve biraz da düzenden bahsettiler. Sa-
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yın Hazım Dağlı Keban Barajı sebebiyle yer
lerinden ayrılanlar için tedbir alınmasına de
ğindiler. Doğrudur. Daha önce arzettiğim gibi 
bu konuda çalışmalarımız vardır. 

Toprağın sulanmasından bahsettiler. Ve lâ
fı dönüp dolaştırıp toprak reformuna ve düze
ne getirdiler. Burada düzen değişikliğinden 
bahsedilirken bilhassa dikkat; ettim, gerek sa
yın Eyidoğan ve gerekse Hazerdağlı arkadaşı
mız yeni tarife ortaya koydular ve beni mazur 
görsünler, iç işlerine karışmak bizim haddimiz 
değildir, ama anlaşılıyorki düzen mevzuunda 
bir tarif üzerinde anlaşmış değiller. Bunun sı
kıntısı aşağı yukarı her sözcünün konuşmasın
dan belli oluyor, bunun için bir düzen diye bir 
düzene girecekleri belli gibi görünüyor. 

SAFFET ÜRAL (Bursa) — Sizi düşene so
kacağız beyefendi. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Devamla) — Ben evvelâ sizin düzene gireceği
niz kanaatindeyim beyefendi. 

Efendim, toprak reformu. Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; sunu samimiyetle arzedeyim 
ki, Tüı ikiye'de yuvarlak deyimlerle yuvarlak 
slagoıılarla tariften, izahtan uşak deyimler ne 
siyasal hayatına ne ekonomik hayatına her han
gi bir fayda getirmiyecektir. Bu tip beyanlar 
genellikle ümit peşinde olan insanlar için bir 
süre bir cazibe tuzağı olacak ama eninde so
nunda iş hüsranla neticelenecek benim samimî 
kanaatinıdir. Toprak reformu da bunlardan bi
risidir. Ben şimdi müsaade buyurursanız bu ko
nudaki görüşümü hiçbir polemiğe sapmadan 
demagoji yapmadan daha önce bu kürsüden 
görüşmüş bulunan değerli arkadaşım Tarım Ba
kanının deyimi ile matematik bir dille izah et
meye çalışacağım. 

Değerli Başkan ve sayın senatörler, Türki
ye'nin yüzölçümü 78 milyon hektar, yuvarlak 
hesapla. Bunun 13,6 sı orman, on milyon beş-
yüzseksendört bin hektar; yine 36,2 si çayır 
mera, 28 milyon 852 bin hektar, % 3 ü bağ, 
bahçe, 3 milyon beşyüz bin hektar, % 30 u 
kültür arazisi 238 100 küsur milyon hektar, ta
rımsal karakteri ve zenginliği bakımından bir 
memlekette kültür toprağının tüm toprağın 
% 40 ndan aşağı olmaması gerekir, Türkiye'de 
%16. Türkiye'de 28 milyon hektar kadar kül
tür arazisi, tamamiyle de rahatça bir şekilde 
kültür yapmaya müsait değildir. Toprak baştan 

aşağı hastalıklı. 6 milyon hektarı çok şiddetli, 
4 milyon hektarı şiddetli, 8 milyon hektarı da 
hafif şiddetli erozyona mâruz haldedir. Halen 
900 bin hektar tuzlu alkali, 54 bin hektar ba
taklık, sazlık, 35 bin hektar kurutulmuş turbi-
er araziye 2 milyon 444 bin hektar da drenaj 
çorak ıslahı gerektiren alüvyonlu arazi. 

Türkiye'de bunun dışında yılda 8 milyon 
hektar arazi nadasa bırakılmaktadır. 1963 ta
rım sayımına göre Türkiye'de ziraat yapan iş
letme sayısı 3 milyon 304 bin 69 olup, bir hesa
ba göre bugün 4 milyon civarında nüfus artışı 
nazarı itibara alınırsa, bunun dışında her yıl 
100 bin çiftçi ailesi topraksız olarak yeniden 
meydana gelmektedir. Bu itibarla 1963 sayımı
na göre Türkiye'de hiç arazisi olmıyan işletme 
sayısı 308 899 bugün itibariyle o da bir hayli 
kabarmış, arazinin karakteri itibariyle de par
lak değildir. 1 nci sınıf arazi % 5,7, 2 nci sınıf 
arazi % 17,4, 3 ncü sınıf arazi % 44, 4 ncü sı
nıf arazi % 33,3. Türkiye'de bütün arazinin su-
lanabilen arazi miktarı 8 700 bin hektar halen 
şu kadar yıl sonra halen 2 500 000 hektarını 
sulayabilmişiz. Bu sıüanabilen arazinin, halen 
suîanabilen arazinin de büyük bir miktarını 
mahallî teşebbüsler ve bizatihi çiftçi ve aile iş
letmeleri marifetiyle yapılmıştır. Kaldı M, su
lama randımanı da, yani halen sulanan bu ara
zilerin sulama randımanı da düşük % 60 tan 
aşağı olmaması lâzımdır, ili suîanabilen arazide 
randıman oranı, bizde % 30, randıman da dü
şüktür. Yurdumuzun toprsık varlığı bugünkü 
çiftçi nüfusuna yetecek genişlikten çok uzaktır. 
Bu bir gerçek, bu bir hesap işidir bu bir kitap 
işidir. Nitekim hiçbir büyük işletme tanımıya-
lım her işletmeye yıllık on bin lira gayrisâfi 
hasıla sağlıyacak kadar arazi temin etmek isti-
yecek şekilde bir reforma girişelim. Ancak 
2 330 819 bin aile toprak sahibi olabilecektir. 
Bu durumda bir milyon altıyüz bin çiftçi aile
si, yani 8 milyonluk köylü nüfusu tamamiyle 
açıkta kalacaktır. Sınırlı olan kültür toprakla
rının bütün problemlerini halletmiş olarak ka
bul etmek ve bütün toprağın hamur edilerek 
üstündeki insanları biran için kenara itildiği 
kabul edilerek yeniden nispî bir adaletle tevzi 
edilmesi halinde aile başına 4 - 6 hektar düşe-

J çektir. Bu bir vakıadır. Bir hesap işidir. Bu 
j toprak bir tarım işletmesi için yeter olması lâ-
! zımgelen miktarın fevkalâde altındadır, yani 
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eğer toprak reformundan maksat topraksız her 
çiftçi ailesini topraklandıracağı şeklinde bir 
iddia ise ve bunu gerçekleştireceksiniz o zaman 
bütün Türk köylüsünü bir anda fukaralığa 
mahkûm edeceksiniz. Bugünkü teknolojik du
rum dikkate alınırsa Türkiye gerçeklerine göre 
toprak bütünlüğünün aile başına ortalama 30 
hektardan az olmaması gerekir. Bu takdirde 
köylerde yaşıyan çiftçi ailesinin mevcut toprak
ları sadece 800 000 ine yetecektir. Türkiye'de 
1 000 dönümün üstünde arazisi olan çiftçi aile
sinin 1 000 dönümden yukarısını kamulaştırır-
sak elde edilecek arazi yekûnu 2 832 400 hek
tardır. Bu miktar tevzie tabi tutulursa, reform 
yapacağız ve Mecliste mevcut toprak reformu 
ile ilgili kanun teklifindeki bâzı nazarı itibara 
alırsak 150 000 dönümün üzerinden ki, ben 
onun yeteceği kanaatinde değilim. 18 880 çift
çi ailesi topraklandırılabilecektir. Türkiye'de 
35 bin köy olduğuna göre iki köyde bir aileyi 
topraklandıracağız demektir. Mehmet Ali Ay-
bar'ın bir beyanında bahsettiği üzere, toprağı 
fazla olana beşyüz dönüm bırakıp bunun üstün
deki miktarı kamulaştıracağız. Ve bunu tevzi 
edeceğiz şeklinde beyanlarına karşılık 500 dö
nümden yukarı arazi sahiplerinin arazisinin 
500 dönümünden fazlası kamulaştırılacak olsa 
4 979 153 hektar toprak elde ediliyor, yuvar
lak hesap 5 milyon hektar. Bu miktar arazi ile 
deminki baza ve norma göre 33 194 yani yuvar
lak hesap 34 bin çiftçi ailesi topraklandırılabi-
lecek. Türkiye'de 35 bin köy olduğuna göre 
aşağı - yukarı her köyde bir aileye toprak ve
rebileceksiniz, o kadar. Üst tarafı ne olacak? 

Biran için akla şu sual gelebilir. Efendim 
araziyi sularız, sulu norm üzerinden bir dağı
tım yaparız ve tatmin ederiz. Daha evvel de 
arz ettim, Türkiye'de sulanabilen arazi miktarı 
8 milyon 700 bin hektar, bunun üzerinde yok. 
Bunların hepsi bir potansiyel mevzuu, bir ta
rafta su potansiyeli, bir tarafta arazinin duru
muna göre sulama imkânı. Bu arazinin hepsini 
suladıktan sonra su normu üzerinden bir tevzi 
yaparsanız, 1 800 bin çiftçi ailesi topraklanır. 
Geri kalan 17 300 000 kültür arazisinden ki-
raç norm üzerinden 576 680 aile topraklanabi
lir. Bu takdirde yine 1 623 334 aile yine açıkta 
kalır. Gerçek bu. Tabiî bu hesaplar toprakla
rımızın direnaj, tuzlu alkali, erozyon gibi bü
tün problemlerinin mevcudolmadığı ve?fahut da 

tamamiyle ıslah edilmiş olduğu kabul edilerek 
yapılmıştır. Bir de erozyon gibi, tuzlu alkali 
gibi çoraklaşma gibi, toprak da mevcut hasta
lıkları nazarı itibara alınırsa o zaman alacağı
mız netice çok daha insanı hüsrana uğratıcı 
olur. Ve Türkiye'de kaba taslak yapılmış bir 
hesaba göre de toprağın hastalıklarını bir neb
ze ıslah edip iyileştirilmesi için de 160 milyar 
Türk lirasına ihtiyaç vardır. Öteden beri arz 
ecbrim, bir mevzuun iyi münakaşasının yapı
labilmesi müspet, olumlu bir sonuca varılabil
mesi her şeyden evvel tarifinin yapılması lâ
zımdır. Yani toprak reformundan maksat Tür
kiye'de ne kadar aile varsa hepsinin toprak-
landırılacağı iddiası mı, yoksa toprağı fazla 
olanların behemehal toprağını elinden alacağız 
gibi bir iddia mı, bir fantezi, bir özentimidir? 
Yoksa bunun dışında başka bir şey mi? Şimdi 
dünyadan bâzı misaller arz etmeye çalışaca
ğım. Messlâ Avusturya'da, Fransa'da, Alman
ya'da, Yunanistan'da, Holânda'da, İspanya'da, 
isviçre'de yapılmış. Hepsinde kullanılan tâbir 
şu: Konsolidasyon, entegrasyon; ve orada Ba
tıda toprak reformu şu esasa göre yapılmış; 
il:i iklim kuşağı nazarı itibara alınmış birisi 
Kuzey iklim kuşağı, bir diğeri Akdeniz ildim 
kuşağı. Bu iki iklim kuşağı ayrı ayrı mesele
leri, hususiyetleri arazi durumları iklimleri 
coğrafî şartları nazara alınarak, yapılmış. 
Ve burada yapılan da kullanılan tâbir de şu
dur; meselâ Kuzeyde endüstri süratle gelişmiş, 
burada toprağın bâzı problemleri yok, meselâ 
ayrıca bir sulama masrafına lüzum yok, çünkü 
arazinin büyük bir kısmı sulanabiliyor. Aşa
ğı - yukarı bizim Karadeniz kıyılarına çok ben
ziyor. Erozyon diye bir şey yok. Tabiat toprak 
örtüsü gayet kuvvetli, bir erozyona mâni. Bu
rada yalnız süratli bir endüstri hareketi vâki 
olmuş, birden bire nüfus kırsal olandan en
düstri sahasına gelmiş. Bir boşalma olmuş köy 
ve kırdan. Bunu durdurabilmek için bir re
forma girmişler. Burada yapılan reform da 
aşağı - yukarı bizim tarım reformu felsefesine 
uygundur. 

Araziyi tevhidetmek, toplulaştırmak, ye
terli aile işletmesi kurmak ve mümkün olduğu 
kadar endüstri sahasında çalışanla tarım sa
hasında çalışan insanlar arasında bir denge 
kurmak. İşte modern iskân budur. Bizim Top-
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rak ve iskân G-enel Müdürlüğümüzün, Köy I 
İşleri Bakanlığının 1967 yılının 2 nci altı ayın
da başlayıp da 1968 yılında inşallah müspet 
neticesini alacağımız çalışma bu. Modern iskân. 
Endüstri sahasında ve tarım sahasında kalan, 
yaşayan insanlar arasında denge. Akdeniz ik
lim kuşağının kavradığı sahada Kuzey iklim 
kuşağına nazaran başka problemler var, aşa
ğı - yukarı bizdeki -gibi mesele bir sulama prob
lemidir. Kuzey gibi değil, araziyi sulamak ge
rekiyor. Çoraklaşma var, behemehal drenaj 
yapma gerekiyor. Toprak muhafazası gereki
yor, erozyon var, toprak oluşu erozyona mâni 
olacak kadar kuvvetli değil, yahut o hususiyet
te de değil. Burada yapılan da arazi tapulaş-
tırmayı yeterli aile işletmesi şekilde cereyan 
etmiş. Her iki kuşakta da müşterek olan taraf
lar var. Onlar da şu : Arazinin parçalanması
nı, bölünmesini önlemek ve parçalanmış veya 
bölünmüş araziyi tevhidetmek, toplulaştırmak. 
Araziyi ıslah ederek sulama imkânları getir
mek. Yeterli aile işletmelerine ait tedbirleri 
getirmek, tarımsal iskânın geliştirilmesi gibi 
prensipler. ilk defa Batıda, geçenlerde bir ar
kadaşım bütçenin tümü üzerinde görüşürken 
buyurdular ki toprak reformu yapılmalıdır ve 
bu reform endüstriden evvel yapılmalıdır, Ba
tıda da böyle olmuştur. Hayır, ilk defa Batıda, 
Avrupa'da toprak reformunu yapan Danimar
ka'dır. Tarım reformu. O da 19 ncu Asırda 
endüstrileşme başladığından, tarım sahasında
ki nüfusun süratle endüstri sahasına, şehirlere 
indikten sonra başlamış. Sırf nüfusun büyük 
bir kısmını, insan gücünü tarımda tutabilmek 
için. italya'da bölgeler itibariyle yapılmış, 6 
bölgeye ayrılmış memleket, ilk tarım reformu 
1950 de çıkmış olan Sile Kanunla 230 sayılı Ka
nundan sonra. Kanun Ekim ayı başında çık
mış, tatbikatta fevkalâde güçlüklerle karşıla
şılmış, aynı yılın 21 Ekiminde 841 sayılı ikin
ci bir Kanun çıkartmak mecburiyetinde kalmış
lar. Fevkalâde güç. Burada da reformun ağır
lık tarafları şu, arazı tevhidi. Ortakçı, yarıcı, 
kiracı münasebetlerinin düzenlenmesi, kredi sis
teminde çiftçi bakımında vâde, alım ve faiz 
kolaylıkları ve yeterli aile işletmeleri teşkili 
ileri teknolojinin tarıma götürülmesi temel 
eğitimin geliştirilmesi, kooperatifçilik, bunun 
inkişafını temin, istihsal faktörleri ve zirai 
ürünler için koordine fiyat politikası tarımda 

yer alan hususlar, prensipler bunlardır. Bü
tün bunlara rağmen halen Avrupa'da 50 milyon 
hektar yani bizdeki hastalıklı kültür arazisinin 
iki misli olan miktar henüz reform sahasına 
girmemiştir, reform esasları tatbik edilmemiş 
ve sırada beklemektedir. Bunun 14 milyon hek
tarı Fransa'da, 5 700 bin hektarı Almanya'da, 
10 miyyon hektarı italya'dadır. Kolay bir iş 
değildir. 

Bu konudaki mâruzâtımı da burada bitir
miş bulunuyorum, tarım reformu mevzuunda 
görüşlerimiz tamamiyle matematiğe, Türkiye'
deki gerçeklere, Türkiye'deki toprak ve insan 
münasebetine istinadederken, bu dokümanı 
Türkiye'deki bir bilimsel müesseseye Köy İş
leri Bakanı olarak yaptırmış bulunduğum araş
tırmadan ve yine Türkiye'de mevcut bir kuru
luşun yapmış olduğu tetkiklerden Batıda ya
pılmış olan reformları da ilgili yayınlardan isti
fade ederek tesbit etmiş bulunuyorum. Elbette 
bunda yıllık istatistiklerin vermiş oldukları 
rakamların da yer almış olduğu muhakkaktır 
Sayın Başkan, değerli senatörler, Türkiye'de 
gerçek bu. Bu gerçek dışında sadece bu sloga
nı herkes her vatandaşa, her çiftçi ailesine, 
her topraksız insana bir nevi toprak verile
cekmiş gibi masum istekleri, masumane arzu
ları uyandırıp alabildiğine kamçılamak ve bu 
suretle bir sömürücü taktiği kullanmak doğ
ru değildir. Büyük vebal altına gireriz. Bun
dan mümkün mertebe kaçınmalıyız. Bizim tarım 
reformu tasarımız Meclise gelecektir, üzerin
de münakaşalar yapılacaktır. Eğer varsa bir 
toprak reformu görelim, ne istenmektedir? 
Toprak reformu dendiği zaman, ne iddia edil
mekte ve ne getirilmek istenmektedir? Bunla
rı da görelim, karşılaştıralım ve Yüce Meclis
lerde müzakeresi sırasında gerçeklere uygun 
görüşlerimizi aksettirelim, arz edelim. Göster
miş olduğunuz ilgiden dolayı ve keza tekrarlı
yorum, değerli Senatör arkadaşlarımın gerek 
grupları adına, gerekse şahısları adına konu
şan, bize iyi dokuman olacak denecek derece
de değerli fikirler beyan etmiş olmalarından 
dolayı tekrar şükranlarımı ve teşekkürlerimi 
arz ederim, saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Hazer'indir, bu
yurun efendim, 
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MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım, iki bakanlık bütçesinin 
müzakeresi yapılıyordu. Bu iki bakanlık büt
çesi ve ona bağlı teşekküllerle ilgili bâzı soru
larımız, tenkidlerimiz olacaktı. Fakat bir tat
bikatla bakanlığın birisi işini bitirmiş gibi 
gitti, diğer Bakan arkadaşımız da sözlerine 
başlarken polemik yapmıyacaklarını, mesele
yi olduğu gibi samimiyetle vaz'edeceklerini 
ifade ederek konuştular. Bakanlığın birisinin 
gitmesi dolayısiyle yalnız o bakanlığa ait çok 
önemli iki noktayı soracaktım, bunları bir ta
rafa itiyorum. Şimdi Sayın Köy işleri Bakanı 
arkadaşım, meslektaşım evvelâ bu toprak re
formunun hüviyeti, temeli Anayasada hudut-
landırılmıştır. Anayasaya inanmadan, Anayasa
nın künhüne, esasına varmadan toprak reformu 
meselesini anlamak hem güçtür, hem kavramak 
güçtür, hem de münakaşa etmek güçtür. Bi
naenaleyh, evvelâ Anayasanın bu esprisini, 
prensibini iyice kavramak, ona inanmak lâzım
dır ki bunun tatbikatı mümkün olsun veya bu
nun tatbikatı mümkün görülsün. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasa matematik 
bir esasa dayanan hüküm getirmemiştir. Ana 
yasanın matematik kadar önemli bir ciheti de 
sosyal ihtiyaçtır. Anayasa, bu iki hususu 
37 nci maddesinde kısaca ifade etmiştir. Ana
yasanın 37 nci maddesi şöyledir: «Devlet top
rağın verimli olarak işletmesini ve topraksız 
olan veya yeter toprağı bulunmıyan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçları ile gereken tedbirleri 
alır» Devlete iki hususta tedbir almak vazifesi
ni vermiştir. Birisi verimi artırmak, birisi de 
topraksızı topraklandırmak veya yeter toprağı 
olmıyana toprak tevzi etmektir. Şimdi Sayın 
Bakan arkadaşım sanki Ziraat Bakanı çok hak
lı bir zemin üzerinde imiş gibi onun getirdiği 
görüşü esas aldılar. Sayın Ziraat Bakanı be
nim hemşehrimdir ama bunu çok yanlış bir isti
kamette vaz'etmiştir. Arz ettiğim gibi o da 
Anayasanın bu toprak reformuna ait bölümünü 
kavramamış ve benimsememişlerdir. Onun için 
başka istikamete çekiyorlar işi. Meselâ Dani-
marka^da toprak ölçüsünün % 2 si kadar or
man varmış; var, doğru ama öbür taraftan da 
plantasyon var, bütün saha ağaçlandırılmış 
yeşillendirilmiş. Erozyon da yok. Elbetteki 
oradaki hesap başka olacak ama bizim memle
ketimizde, madem; yeni bir tablo takdim ettiler 
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I Sayın Bakan arkadaşım. Bu tablo içinde biz 
nasıl yaşıyoruz, bu mevcut nüfus nasıl yaşıyor 
diye hayret etmek lâzımdır, öyle ise bu tevzii 
bu taksimi bu komisyonları ve bu iskân teşki
lâtı falan bunlara ne lüzum var. Bunların hep
si bu imkânsızlıklar içinde bir adalet sağlama
yı istihdaf ediyor bu adaletsizlikleri bu imkân
sızlıkları bir adalet ölçüsüne getirmeyi lıedef 
tutuyor. Kim demiş toprak reformu herkesin 
toprağını almak, herkese toprak vermek toprak
ları müsavat üzere taksim etmektir. Böyle bir 
şey yok. Toprak ihtiyaçlara göre, toprak mın
tıkalarına göre toprağın karakterine göre bir 
esasa bağlanacak ve buna göre değerlendirile
cektir. Sonra toprak reformu sadece toprak 
dağıtımından ibaret de değildir. C. H. P. bu 
toprak dağıtımına çok çok evvelden başlamıştı. 
2510 sayılı Kanunu, ondan sonra Çiftçiyi toprak
landırma Kanunu sadece topraksız çiftçiye top
rak verme değil ve araçla da teçhiz etmek dahi 
vardı. Ama bu yeterli görülmediği için Anaya
saya hüküm kondu. Ve bunlar yeterli olma
dığı için yeni tedbirlere ihtiyaç hâsıl oldu. Şim
di Sadık Artukmaç arkadaşımızın da bu tevziatı 
acele ettirmeyiniz şeklindeki fikrine de iştirak 
etmelerini beklerdim, çünkü hakikaten acele 
toprak dağılımının birçok yerlerde bâzı ihtilâf
lar meydana getirdiği meydanda. Zirai reform 
yapılacak, toprak reformu içinde bir unsurdur. 
Ve zirai reform mülkiyetin esasından temelin
den değişmesi değil, orada ıslahat vardır. Su 
getirecek, gübreliyecek v. s. Birleştirmek.. Bir
leştirmek toprak reformunun içinde de var. 
Dağınık araziyi birleştirecesiniz, susuz araziyi 
sulayacaksınız, işletilmiyeni işler hale getire
ceksiniz. Binaenaleyh, toprak reformu bir zi
raat ıslahatı yapmaya mâni değil. Şimdi acele 
tevzi edeceksiniz, ne olacak bakın size arz ede
yim : Bu komisyonlar, bugün toprak komisyon
ları eğer Türkiye'deki kamu mülkü mahiyetin
de olan kamu emlâki mahiyetinde olan merala
rı, yaylaları hudutlansdırabilseydi acele toprak 
dağıtmadan daha istifadeli bir iş yapmış olur
du. Hiç olmazsa kamu mallarının hududu bili
nir. Hiç olmazsa bunların tahsis imkânları Ha
zırlanırdı. Gelecek sistem toprak reformu mu 
clıır, A. P. nin istediği gibi zirai reform mu 
olur ne olursa olsun bu kamu mallarının hiç ol-

| maz3a hududu çizilir, hiç olmazsa ihtilâflar hal-
I ledilirdi. Bu yapılmamıştır. Hiç olmazsa Sa-
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ym Bakan meslektaşımdan şunu bir kere daha 
tetkik etmesini istirham ederim. Toprak refor
mu ne o ellerine geçen ne olduğu belirsiz tasa
rıdaki 151 rakamı diye bir rakam vaz'ettiler. 
Böyle bir rakam olmaz. Ve toprak reformu 
yapmak istiyen insanlar dünyadaki gelişmeleri 
takibetmek memleketin ihtiyaçlarını görür top
rağın karakterini, mmtakaları falan tetkik ettik
ten sonra, 151 dönüm diye umumi bir rakama 
dayanmak ne aklın ne de mantığın icabıdır. 
Böyle bir şey ne sorulabilir. Ne de böyle bir 
şeyin mücadelesi kabul edilebilir. Bir kıraç 
arazide belki 150 değil, ikibin dönüm de yet
mez ama bir sulak arazide 150 dönüm büyük 
bir toprak kabul edilebilir. O itibarla toprağın 
karakterlerine göre mıntaJcalara, ihtiyaca göre 
rakamların ölçülerek kabul edileceği tabiîdir. 

Binaenaleyh, İnşaca arz ediyorum, Sayın 
Bakan bu acele taksimi belki rakam vermek 
için belki işte A. P. şu kadar aileyi yerleştirdi. 
Şu kadar toprak verdi demek için bir vesiyle 
olsun diye söylemiştir. Fakat, asıl temel asıl 
kök halledilmemiş olmaz. Toprak reformuna 
inemiyorlarsa zirai reformu getirsinler. Şu zirai 
reformun aslı nedir görelim. O zaman bunu ya
pın. Eğer mevcut sistemi kâfi görürseniz top
rağı acele dağıtın kâfi görmüyorsanız ne geti
recekseniz acele getirin. Siz iktidardasınız 
Hükümetsiniz bunu iktidarda olmıyan bir par
tiden istiyeceğinize, siz getirin. Ama ne getire
cekseniz getirin. Enine boyuna bir göz atalım. 
Ondan sonra görüşlerimizi ifade ederiz. Bugün 
Türkiye'de müşterek bir şeyimizin olması lâzım
dır o da Anayasa. Anayasadaki toprak refor
mu diye adlandırılan bir husus var. Bunu ka
bul etmiyor musunuz? Kabul etmiyorsanız o baş
ka mesele... O halde, baştan arz ettiğim gibi 
Anayasayı benimsememek, Anayasanın getir
diği hüküm bizi birleştirmelidir. Anayasanın 
getirdiği hükmün de espirisi, maksadı hem za
bıtlarda var, hem bundan sonraki tatbikatta 
ve gelecek kanunda bu biraz daha hudutlan-
dırılacak biraz daha açıklanacaktır. O zaman 
konuşabiliriz. 

BAŞKAN — Bir dakikanız daha var efen
dim. Arzu ederseniz bağlayınız. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Şimdi ma
demki bir dakikam var, Sayın Bakan belki dik-

\ kat etmemişlerdir demin arz etmiştim, bu yay-
j la ve mera hudutlandırılmasını acele toprak tev

zi etmenizi bilhassa istirham ederim. Kars'ta 
değil sadece Türkiye'nin her tarafında. Yayla 
mera gidiyor. Onların yerine konması mümkün 
değildir. Yeni ihtilâflar çıkıyor. Toprak ko
misyonlarınız zaten mahduttur. Toprak komis 

j yonu çekildiği yerde birtakım ihtilâflar bırakı-
! yor. imkânsızlıktan, vasıtasızlıktan eleman-
j sızlıktan. Başka şey konuşamadığım için arz 

ediyorum, toprak komisyonlarında bugün çalı
şan memurlardan bâzıları, o ölçme işlerinde ça
lışanlar jaloncular filân var. Bunlar ne me
murdur ne de müstahdemdir. Ne harcırah ala-

| biliyor, ne yevmiye alabiliyorlar. 400 lira maaş 
150 kuruş da dolaştıkları zaman alıyorlar. Bu 
hizmeti göremiyorlar ister istemez sağa sola ka
çıyorlar hiç olmazsa bunlara bir tedbir getirme-

S niz lâzımdır. İskân konusunda bir noktayı da-
| ha müsaadenizle arz ediyorum, kamulaştırması 
I olan yerlerdeki konutların bedeli takdir edilir

ken şöyle yapılmaktadır. Hali hasır vaziyetine 
I göre mahallî rayiç nazara alınarak bir kıymet 
| takdir ediliyor. Fakat o binanın yerine yeni 

yapılacak binanın maliyeti hesaplanmıyor. Bir
kaç yerde gördüm, kamulaştırma icabetmişti 
meskenler değerlendirilmiştir. O günkü haliy-

| le değerlendirilmiştir vatandaşın. Toprağının 
I büyük bir kısmı su altında kalmıştır. Yeni bir 
i ünite yok ki yerleştirilsin kalan yarım topra-
| ğmı satamıyor. Yarım götüremiyor Devlet onu 
I kamulaştırma içine de alamıyor. Meskeni de 
| arz ettiğim bu ölçüler içinde değerlendirildiği 
t için yeni mesken edinmede güçlük çekiyor. 
| BAŞKAN — Sayın Hazer müddetiniz dol

muştur. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Hiç ol

mazsa istimlâklerden sonra iskân ihtiyacı düşü
nülürken bu esasın göz önünde tutulması fayda
lı olur, kanaatindeyim. Sayın Başkan, biti
riyorum ama... 

BAŞKAN — Aması ne olabilir Sayın Hazer, 
i efendim sön söz olduğunuz için Sayın Köy İşle

ri Bakanı burada. Kendisi size cevap veremez
ler. diğer hususu da konıışsaydmız yine Sayın 

j imar ve iskân Bakanı olsalardı yine konuşamı-
yacaklardı. Çünkü son söz sizindir ve kimseye 
söz veremeyiz. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Duvarlara 
I hitabetmek istemiyorum, 
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BAŞKAN — Hayır efendim, estağfurullah 
zabıtlara hitabe diyorsunuz. Niçin duvarlara ol
sun? Meclis çalışmaları zabıtlarla yürür Bey
efendi. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Doğru 
ama Sayın Bakan olsalardı kendisi çok iyi ça
lışan bir arkadaşımızdır, samimî bir arkadaşı
mızdır, ama lüzumsuz birtakım övünmelerin 
içine girmeseydi... 

BAŞKAN — Sayın Hazer Köy İşleri Bakan
lığı bütçesi sizin 10 dakikalık müddetinizi işg-al 
etti. Eğer beş dakika konuşup beş dakikanız 
kalsaydı o zaman haklı idiniz. Müddetinizi de 
kullandınız efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bakanların 
bir saatlik müddetleri de iki saate çıktı. O da 
bir vakıadır. Neyse... Ben Sayın Başkanı fazla 
yormıyacağım. Zaten arkadaşlar da yorulmuş
tur, sayın meslektaşımdan şunu istirham edi
yorum. Bu toprak meselesinde polemik yap
mamalıdırlar. Toprak meselesi polemik mese
lesi değildir, bu bir... ikincisi Anayasa hepimi
ze rehber olmalıdır, bu Anayasanın rehberliği 
altında birleşebiliriz. Yapılan işi de, hizmeti 
de vatandaşa benimsetebiliriz. Aksi takdirde 
efendim siz toprakları alacaksınız, siz mülkleri 
mi alacaksınız şeklindeki ifadeler bir şey getir
mez. 

BAŞKAN — Müddetiniz çoktan bitti efen
dim, yeniden mi başlıyorsunuz? 

MEHMET HAZER (Devamla) — Efendim 
bitiriyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Sayın Baş
kanın ihtarlarına da mahal kalmaması için söz
lerimi bitirir. Yeni bütçeye basarılar dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Toprak ve iskân İşleri Genel Müdürlüğünün 

bölümlerine g-eçilmesi hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

A — TOPRAK VE İSKÂN İŞLERİ GE
NEL MÜDÜRLÜĞÜ : 

(A/ l ) Cari harcamalar) 
Bölüm : 12.000 Personel giderleri 35 929 203 

lira. 

BAŞKAN — Sayın Kmaytürk tarafından 
verilmiş bir takrir var efendim. 

Yüksek Senato Başkanlığına 
Bölüm : 12.000; Madde : 12.210 
ödeneğin çeşidi : Hizmetliler ücreti 
7 . 12 . 1967 tarihinde kabul buyurulan 934 

sayılı Kanımla 7244 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi değiştirilerek 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine tabi «D» cetveline dâhil kadroların 
tabanı (250) ve tavanı (1 750) lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Toprak ve İskân işlerinde mevcut ( 1250) li
ralık kadrolarda ücret alan ve kanuni müddet
leri dolduğu halde kadrosuzluk yüzünden terfi 
ettirileıriiycn elemanların terfilerini sağlamak ve 
müktesep haklarını vermek üzere aşağıda yazı
lı (1 250) liralık kadroların 1 500 liraya yüksel
tilmesini, buna karşılık olarak iller kadrosun
da mevcut 4 aded 600 liralık şoför kadrosu ile 
bir aded 250 liralık şoför yardımcısı kadrosunun 
tenkisim arz ve teklif ederim. 

Merkez 
1967 
ücret 1968 yılı 

Aded Kadro unvanı tutarı teklifi 

4 Teknisyen 1 250 1 500 
4 Büro Âmiri 1 250 1 500 
1 Memur 1 250 1 500 

İller 
1 Teknisyen 1 250 1 500 
Ödenek fark tutarı 32 090 Tl. 

Tenzil edilecek kadrolar (iller) 
4 Şoför 600 
1 Şoför Yardımcısı 250 
Ödenek tu tan 32 000 Tl. 

Burdur 
Faruk Kınaytürk 

BAŞKAN — Komisyon?... 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA 

NURİ BAYAR (Sakarya M. V.) — iştirak 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Hükümet temsilcisi?. İştirak 
ediyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 

KÖY İŞLERİ BAKANI TURGUT TOKER 
(Ankara M. V.) Takdire bırakıyoruz. 



0. Senatosu B : 32 9 . 2 . 1968 O : 3 

BAŞKAN — Hizmete şoför kadrosu verili
yor... Peki efendim. 

Sayın komisyon katılıyor, Maliye temsilci
si katılıyor gider artırıcı bir durum var mıdır, 
efendim, herhalde yok. Sayın Bakan da tak
dire bırakıyor. Oya arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bölümü 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
13.000 Yönetim giderleri 4 877 001 

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

14.000 Hizmet giderleri 1 143 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 53 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 252 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
21.000 Etüt ve proje giderleri 5 690 000 

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

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 3 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve trasfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 2 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Trasferler 
34.000 Sosyal taransferler 11 422 538 

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

B. Lira 
35.000 Sosyal transferler 273 000 

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

36.000 Borç ödemeleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkanım, bir şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Baş

kanlık Divanının tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Efen
dim, iki gün evvel Bayındırlık Bakanlığı büt
çesi görüşüldüğü sırada bu 7343 sayılı Kanu
nun 5 nci maddede değişiklikle ilgili aynı me
alde bir önergem vardı. Başkanlık Divanı bu
nu oya koymakta ısrar ettiler ve fakat bu öner
geyi oya koydunuz ve bunu oya koymaya yet
kim yoktur şeklinde bir şey söylendi. Halbuki 
şimdi kondu, acaba bu değişik davranış nere
den ileri geliyor? 

BAŞKAN — Ben hatırlamıyorum efendim, 
siz Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden bahsedi-
yosıınuz, tetkik edeyim arzederim. 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ama 
siz böyle bir beyanda bulundunuz. O gün Baş
kan da sizdiniz. 

BAŞKAN — Bendim efendim, 

OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Ben 
tekrar orada söyledim, siz de zapta geçecek şe
kilde bu beyanda bulundunuz. 

BAŞKAN — Bulundum, bizce yapılacak 
bir işlem olmadığını ifade ettim. 

Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi müzakereleri sona ermiştir. Hayırlı ol
sun. 

Saat 0,30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum. 

Kapanma saati : 0,18 

^ o ^ 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 0,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikret Turhangil 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

* 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum: 

4. _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1968 yık Bütçe kanunu tasar m ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı : 
1015) 

T) ÇALİŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde müzakerelere geçiyoruz. Bu bütçe 
üzerinle gruplar ve şahıslar adına söz olan sa
yın üyeleri arz ediyorum. Grupları adına: 
C. H. P. Grupu adına Sayın Rıza Isıtan, G. P. 
Grupu adına Sayın Karakapıcı, M. P. Grupu 
adına Sayın Karavelioğlu, Kontenjan Grupu 
adına Sayın Ergün, A. P. Grupu .adına Sayın | 
T. Remzi Baltan. Kişisel görüşlerini arz etmek I 
üzere Sayın. Alpaslan, Sayın Karayiğit, Sayın 
Ertuğ, Sayın Çetin, Sayın Dikeçligil, Sayın 
İsmen, Sayın Karaöz, Sayın Ural, söz almış bu
lunmaktadır. 

ilk söz C. H. P. Grupu adına Sayın Rıza 
Isıtan'm, buyurun. 

G. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN j 
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler, i 
Sayın Bakan ve bakanlık erkânı; 

1968 malî yılı bütçesinin görüşülmesi dola- i 
yısiyle G. H. P. Senato Grupu adına, Çalışma j 
Bakanhğı faaliyetleri hakkındaki tenkid ve | 
mütalâalarımızı arza başlarken, Yüce Heyetini- j 
zi saygıyle selâmlarım,. I 

Sayın arkadaşlarım, ; 
Bundan tam 22 sene önce yürürlüğe giren j 

4841 sayılı Çalışma Bakanlığının kuruluş ve gö
revleri hakkındaki Kanunun 1 nci maddesi 
«Çalışma Bakanhğı, çalışma hayatının düzen
lenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yük
seltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki 
münasebetlerin memleket yararına ahankleşti-

rilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel 
refahı artıracak surette verimli kalınması, tam 
çalıştırma, sosyal güvenin sağlanması ile görev
lidir» demektedir. 

O tarihte iş Kanunu, ancak 10 işçi çalıştı
ran işyerlerine uygulanmakta olduğu, iktisadi 
faaliyetler bugünkünden çok daha az inkişaf 
etmiş bulunduğu için işyeri ve işçi sayısı da 
bugünkünün yüzlerce misli altında idi. Ve yine 
o tarihten sonra ekonomik ve sosyal hayat fel
sefesi tamamen değişmiştir. Yeni bir Anayasa 
yapılarak sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilke
leri, toplumumuzun vazgeçilmez, ihmal edil
mez hakları araşma alınmıştır. 

Yeni Anayasa, vatandaşları kaderde, kı
vançta ve tasada bir tutmuş, iktisadi 7e sos
yal hayatın, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır, bir ya
şayış seviyesi amacına göre düzenlenmesi gere
ğini vaz'etmiş, çalışmanın herkesin hem hakkı 
ve hem de öievi olduğunu, Devletin çahşan-

' ların insanca yaşaması ve çalışma hayatının 
i kararlılık içinde gelişmesi için sosyal, iktisadi 

ve malî tedbirlerle çalışanları korunmasını ön-
I görmüş ve çalışmanın desteklenmesini, işsizliği 
| önleyici tedbirlerin alınmasını. Devlete ödev 
I olarak vermiş, çalışanların yaptıkları işe uy-
; gan, insan haysiyetine yaraşır bir yaşayış se-
| viyesi sağlamalarına elverişli, adaletli bir üc-
| rst düzenini esas kabul etmiş, her vatandaşın 
i sosyal güvenlik hakkına sahibolduğunu belirt-
| mistir. 

i Bütün bu sosyal ve güvenlik haklarının dü-
[ Esnleyicisi ve yürütücüsü durumunda olan Ça

lışma Bakanlığı, değil bugünkü görevlerini, 
; hattâ Teşkilât Kanunundaki hükümleri dahi 
' yürütecek bir kadroya sahip bulunmamakta-
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dır. Bu sebeple de Anayasamızdaki bütün bu 
haklar ve ödevler, uygulama sahasına gireme
mekte, kâğıt üzerinde kalmaktadır. 

Bakanlık Teşkilâtının kifayetsizliği ve bu
günün ihtiyaçlarına cevap vermediği daha inö
nü Hükümetleri zamanında anlaşılmış, Anaya
sanın hedef tuttuğu hakların sağlanması için 
elverişli bir teşkilât ve kadro kanunu tasarısı 
hazırlanmıştır. Fakat tasarı da daha Meclise 
verilmeden İnönü Hükümeti çekilmiş, bir tür
lü tasarı Meclislere intikal edememiştir. 1967 
bütçesi konuşulurken, gecikmenin sebebi Sayın 
Bakandan sorulmuş, tasarının Meclise ve Baş
bakanlığa verilmiş olduğu Sayın Bakan tara
fından ifade edilmiştir. Sayın Bakanın bu söz
lerine ve aradan yeni bir yıl daha geçmiş ol
masına rağmen, tasarı yine de Meclislere gel
memiştir. Bunun sebebi, Bütçe Komisyonunda 
Sayın Bakandan tekrar sorulduğunda, aldığı
mız cevap «Biz tasarıyı iki defa Başbakanlığa 
gönderdik fakat Başbakanlık geri çevirdi» de
mekten ibaret kaldı. 

Sayın Bakan bu tasarıyı iki defa Başbakan
lığa gönderdiğine göre, kendisi de bu kanunun 
çıkmasının zaruretine samimî surette inanmış 
olmalıdır. Diğer teşkilât kanuıriarı aynı yıl 
içinde Başbakanhktan Meclise intikal ettiği 
halde bu tasarının geri çevrilmesini iki sebep
ten birisine bağlamak insafsızlık olmaz kanı
sındayız. Ya bu kanunun lüzum ve zarureti Sa
yın Başbakana ikna edici delillerle anlatılma
mıştır veyahut da Sayın Başbakan, bütün ikna 
edici ifadelere rağmen sırf sosyal adalet ve 
sosyal güvenliği benimsemediği için bunu ka
bul etmemiştir. Bunlardan ister birinci ve ister 
ikinci ihtimali kabul edelim, her ikisi de aynı 
derecede endişe vericidir. 

Üç senedir hepsi de Adalet Partili olan büt
çe raportörleri, kadro kifayetsizliğinden Bakan
lığın iş göremez halde olduğunu ifade etmekte
dirler. üstelik geçen sene çıkan iş Kanunu ile, 
iş hukukunun tatbik sahası birkaç misli geniş
lemiştir, Uygulanmıyan bir kanundan, fayda 
değil zarar hâsıl olur. Uygulama için ise kifa
yetli bir kadroya ihtiyaç vardır. Bu kifayetsiz
lik yüzünden iş hayatı mürakabesiz kalmıştır 
ve İş Kanunu da müessiriyetini tamamen kay
betmiştir. 

Bu gerçeklerin bilinmesine rağmen, gerekli 
tedbirlerin alınması yoluna gidilmemiş olması, 

} iktidarın işçi haklarını koruyucu ve Anayasa
nın emrettiği sosyal adalet ilkelerini yürütücü 
bir örgüte ihtiyaç hissetmemesinden ba'şka bir 

j sebebe yorunlanamaz. 
i Bu kanaatimizi kuvvetlendiren bir diğer 

husus da, Çalışma Bakanlığı Bütçesinin kifa
yetsizliğidir. Medeni ve demokratik memleket
lerin hemen hepsinde Çalışma bakanlıkları, 
bütçede en çok tahsisat ayrılan bakanlıklar 
arasındadır. Bizde ise, 32 milyon 299 bin 88 
lira verilmektedir. Bu miktarın yatırım ve 
transfer harcamaları ile geçen sene kurulan 
dış teşkilât harcamalarını düşersek, verilen 
tahsisatın, geçen sene verilen tahsisattan daha 
aşağı olduğu görülecektir. 

I 12.821 nci maddedeki müfettişler yolluğu, 
geçen yıla nazaran 150 bin lira daha noksandır. 
Bu maddedeki tahsisat, bakanlık müfettişleri 
ile, iş müfettişliklerinin yolluklarını karşılama 
için konulduğuna göre, önümüzdeki yıl gerek 
bakanlık müfettişleri ve gerekse iş müfettişleri 
daha az teftişe çıkacaklar demektir. Bunun da 
ifade ettiği mâna, zaten miktar itibariyle çok 
az olan mevcut müfettişleri de bürolara bağla
yıp, teftiş görevlerini yapmalarına imkân ver
memek olur. Bu tutum dahi, iktidarın işyerleri
ni mürakabeya taraftar olmadığının açık bir 
tezahürüdür. 

iktidarın yalnız sosyal adalette değil, ge-
nsi olarak adalet kurallarına ve adalet cihaz
larına karşı olan tutumu da endişe verici ma
hiyettedir, Anayasamızın 132 nci maddesi 
«Yasama ve yürütme organları ile idare, mah
keme kararlarına uymak zorundadır. Bu organ
lar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir su
retle değiştiremez ve bunların yerine getiril
mesini geciktiremez.» demek suretiyle mahke
me kararlarına, hem yasama organlarının ve 
hem de icranın aynen uyması gerektiğini açık 
ve seçik ifade etmektedir. 

Şimdi Yüce Heyetinize, bütçesini konuştu
ğumuz Bakanlığa ait bir kararname okuyaca-

ı ğım. Bu kararname, iktidarın mahkeme karar
larını, Anayasamızın yukarda okuduğum 132 
ni maddesine rağmen, nasıl uyguladığını 
ve mahkeme kararlarına karşı olan tutumunu 
göstermesi bakımından üzerinde dikkatle du
rulmaya değer mahiyettedir. Bu kararname, 

I bundan daha henüz 16 gün önce 22 . 1 . 1968 
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tarihli üesmî Gazetede yayınlanmıştır. Numa
rası 5817 dir. Kararnameyi aynen okuyorum: 

«Çalışma Bakanlığından: 
1. Kemal Gökçedağ'm Sosyal Sigortalar 

Kurumu Genel Müdürlüğü Müşavirliğine nak
len atanmasında, usule riayet olunmadığı sebe
biyle bu atanmanın iptaline dair Danıştay Be
şinci Dairesinin esas 1966/2137 ve karar 
1967/4205 sayılı ilâmına müsteniden İş ve İşçi 
Bulma Kurumu Genel Müdürlüğüne Nâki Te-
zel'in atanmasına dair 19 . 2 . 1966 tarihli ve 
4067 sayılı kararın iptaline ilişkin Danıştayın 
aynı dairesinin esas 1968/2096 ve karar 
1967/4206 ilâmı mucibince, Kemal Gökçedağ'm 
İş ve işçi Bulma Kurumu Genel Müdürlüğü 
görevine iadesi ve adı geçenin kararlaştırılan 
başka bir göreve atanmasını teminen mezkûr 
genel müdürlük görevinden alınması, 

2. Bu suretle açılan iş ve İşçi Bulma Ku
rumu Genel Müdürlüğüne Nâki Tezel'in yeni
den atanması uygun görülmüştür. 

3. Bu kararı Çalışma Bakanı yürütür. 
22 . 12 . 1967 

İşte sayın arkadaşlarım, iktidarımızın hu
kuk anlayışı ve Anayasaya olan bağlılığı, met
nini okuduğum bu kararnamenin muhtevasın
da açık açık görülmektedir. 

Bu kararnameyi, başka bir mütalâa beyan 
etmeden Yüce Heyetinizin takdirlerine ve tari
hin şaşmaz hükmüne tevdi edilmekle yetiniyo
rum. 

Bu hususları böylece tesbit ettikten sonra, 
şimdi de bakanlığın diğer faaliyetlerine geçe
lim. 

Sayın arkadaşlarım, 
Geçen yıl burada, biran önce çıkmasını iste

diğimiz konularda Deniz İş Kanunu ile 931 sa
yılı iş Kanunu Meclislerden geçerek kanunlaş-
tılar. Bunu memnunlukla kaydederiz. Ancak, 
931 sayılı iş Kanunu, Meclislerde birçok deği
şikliklere uğradı. Hükümetten gelen tasarı, as
lını ve ruhunu tamamen yitirdi. Hattâ 1936 ta
rihli 3008 sayılı iş Kanununun, işçiye tanıdığı 
bâzı hakları dahi işçinin elinden alınmış oldu. 
Nitekim, İş Kanununun 40 ncı maddesinin kar
şılığı olan 62 nci maddenin son fıkrası, eski 
kanunun belediye dışında bulunan işyerlerine 
işçilerin topluca gidip gelme müddetlerinin iş 
saatlerinden sayılacağı hakkındaki eski hükmü 

bertaraf etmek suretiyle, işçilere senelerce 
önce verilmiş olan bir hakkı geri aldığı gibi, 
24 RCÜ maddesi de, işverenin işini daraltacağı 
bahanesiyle kolaylıkla işçiye yol verme imkâ
nını sağlamıştır. Aynı kanunun 17 nci maddesi 
iyi niyet sahibi olmıyan bir işverene birtakım 
bahanebr icadederek, işçinin ihbarsız ve taz
minatsız işten çıkarma yollarını açmıştır. Anı
lan kanunun ceza müeyyideleri Meclislerde ta
mamen değiştirilmiş, sadece çok küçük para 
cezalarına inhisar ettirilmiştir. Bunlar, kanu
nun kendi bünyesinde saklı mahzurlarıdır. Bir 
de buna Çalınma Hakanlığının kadrolarının dar
lığı ve teşkilâtın kifayetsizliğinden doğan uy
gulama noksanlarını eklersek., bu kanunun mü-
essiriyet derecesinin ne kadar zayıflamış oldu
ğunu görürüz. 

Sös iş Kanununa gelmişken, işçi ücretlerin
den de bahsetmek yerinde olur. Geçen seneki 
konuşmamızda da belirttiğimiz gibi, ücret, iş
çinin yaptığı veya ürettiği değerdeki hissesini 
alması demektir. Bunun miktarının işçinin yap
tığı işe uygun, insanlık haysiyetine yaraşır bir 
yaşayış seviyesine elverişli ve adaletli bir öl
çüye dayanır olması, Anayasanın 45 nci madde
siyle güvenlik altına alınmıştır. 

Bunun tahakkuku, serbest iradeye dayanan 
toplu sözleşmelerle mümkündür. Ancak memle
ketimizde sendika hareketlen yeni inkişaf et
mekte olduğu ve her işçinin mutlaka bir sen
dikaya dâhil olmadığı da muhakkaktır. Bu se
beple asgari ücret müessesesinin ehemmiyeti 
büyüktür. Son çıkan kanun, bu müesseseyi mer
kezî bir sisteme bağlamıştır. Kanun çıkalı ve 
yürürlüğe gireli 6 ayı geçmiş olmasına rağmen 
ne asgari ücret komisyonu tesis olunabilmiş, ne 
bu işe aidolan yönetmelik hazırlanmış ve ne de 
kanunun öngördüğü büro tesis olunmuştur. 

Diğer yandan, bugünün modern ücret tes-
bitleri, keyfilikten çıkmış, tamamen objektif 
esaslara bağlanmıştır. Daha 15 - 20 senelik bir 
mazisi bulunan İsrail'de bile, Devlet memurları 
dâhil, bütün işçilerin ücretleri hayat pahalılığı
na ve seçim endekslerine bağlanmıştır. Her 6 
ayda bir tesbit kurulu toplanmakta, hayat pa
halılığı o devre içinde % 3 ten fazla bir artış 
göstermiş ise, herkesin ücretine aynı nisbette 
zam yapılmaktadır. Bizim de bu yola biran ön
ce gitmemiz, memur ve işçi ücretlerini geçim 
endekslerine bağlamamız yerinde olacaktır. 
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Esasen üç sene evvel kabul edilip de bir türlü 
uygulannuyan Personel Kanununda bu espri 
mevcuttur. Yeni kurulacak olan asgari ücret 
tesbit komisyonu böyle bir sistem üzerinde ça
lışırsa faydalı sonuçlar doğacağına inanıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 
Bakanlığın senelerden beri üzerinde çalıştı

ğı, fakat bir türlü olumlu bir sahaya sokama-
dığı diğer bir konu da Tarım iş Kanunu tasarı
sıdır. Bu sahada çalışan işçiler her türlü hak ve 
güvenlikten mahrum bulunmaktadırlar. Ana
yasanın 42 nci maddesi «Çalışma herkesin hak 
ve ödevidir, Devlet, çalışanların insanca yaşa
ması ve çalışma hayatının kararlılık içinde ge
lişmesi için, sosyal, iktisadi ve malî tedbirlerle 
çalışanları korur ve çalışmayı destekler» dedi
ğine göre, tarımda çalışan ve miktarı 1 milyo
na yakın tarım işçisini de sosyal ve ekonomik 
haklardan faydalandırma, Devletin başta ge
len bir ödevidir, üç senedir bütçe konuşmala
rında çıkarılmasını İsrarla ileri sürdüğümüz ve 
Sayın Bakanın da hazır olduğunu ifade ettikle
ri bu tasarının biran önce Meclise şevkini bek
lemekteyiz. 

Sosyal hayatımızın gerekli kıldığı ve son 
günlerde üzerinde tartışma yapılan bir konu da 
işsizlik sigortası kanun tasarısıdır. Az gelişmiş 
bir ülke olan memleketimizde işsizlik büyük bir 
problem olarak karşımızdadır. Sayın Bakanın 
Bütçe Komisyonunda verdiği bilgiye göre beş 
senelik plân döneminde işsiz sayısı ümidedil-
diği şekilde azalmamıştır. Ve halen 1 milyon 
400 bin işsiz mevcuttur. Biz, işsizliğin azalma
sı için en müessir tedbirin yeni iş sahaları aça
rak, fazla olan emek arzının, yeni işgücü talep
leriyle karşılanması olduğuna kaaniiz. Bununla 
beraber, işsizlik sigortası ihdasının da lüzum ve 
zaruretine inanıyoruz. Bunu Anayasanın ilke
lerinden birisi sayıyoruz. 

Ancak bu tasarının kapsamının dar tutul-
mamasını, Devlet müesseselerinde çalışan işçi
lerle yabancı işyerlerindeki işçilerin de bundan 
faydalandırılmalarını gerekli görürüz, işsizlik 

-sigortası ihdasının işçilerimizin şimdiye kadar 
haiz oldukları ihbar ve kıdem tazminatlarının 
kaldırılmasına bir bahane teşkil etmesinin aley-
hindeyiz. 

işsizlik sigortası, iş ve işçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yürütüleceğine göre, bu kurumun 
yeni baştan düzenlenmesi ve sigorta uygulan

masına işçi temsilcilerinin de katılmalarını ge
rekli buluruz. 

Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlandığı 
bildirilen tasarılar arasında 274 ve 275 sayılı 
kanunların tadillerinin de mevcudolduğu, bütçe 
raportörlerinin raporlarından anlaşılmaktadır. 
Her iki kanunun tatbikatta aksıyan yönleri ola
bilir. Bunların düzeltilmesi de gereklidir. An
cak, böyle bir tadilden yararlanarak, grev ve 
sendika haklarının kısıtlanmasına gidilmesine 
bütün gücümüzle karşıyız. 

Biz Türk sendikacılığının, vatanseverliğine 
ve grev hakkını bugüne kadar iyiniyetle kullan
mış olduğuna ve suiistimal etmediğine inanıyo-
TV.Z, 

Bu bahsi tamamlamadan önce son iki gün 
içinde vukubulmuş olan Zonguldak olaylarına 
da kısaca değinmek isteriz. 

1968 yılı bütçesinin tenkidinde, binbir mah
rumiyetle her türlü tehlikeye mâruz kalarak 
yeraltında madenlerde çalışan işçilerimizin bu
günkü ücretlerinin, katlandıkları mahrumiyet 
ve fedakârlıkla kabili telif bulunmadığını ifa
de etmiş, bunların kısmen olsun terfihi için as
gari ücret hadlerinin yükseltilmesi gerektiğini 
ısrarla beyan etmiştik. 

Bizim hüsnüniyetle, memleket gerçeklerine 
uygun olarak yaptığımız bu uyarma maalesef 
iktidar üzerinde hiçbir etki yapmamış, üstelik 
bu konuşmanın yapıldığı tarihte onbeş lira olan 
Zonguldak maden işçisinin asgari ücreti ondört 
liraya indirilmiştir. Diğer taraftan maden hav
zasında partizanlık alabildiğine artmış, çalışma 
ve verim ücret ölçüsü olmaktan çıkmış, bir kı
sım insanlara hoş görünme kazanmanın ve tu
tulmanın nedeni olmuştur. 

Bu yüzden hem kâr etmekte bulunan Kö
mür işletmeleri, senede 100 milyon lira zarar 
eder hale gelmiş, hem de işçileri esef verici 
olaylara sürükliyen büyük huzursuzlukları do
ğurmuştur. Bu huzursuzluk o kadar büyümüş
tür ki, işçilerimiz bunları önliyemedikleri için 
kendi kurdukları sendikalardan ve idarecilerin
den bile şüphe eder hale gelmiş, son tutumları 
ile bunu açığa vurmuşlardır. 

Biz kanunsuz olan hiçbir hareketi tasvibet-
miyoruz. Bu sebeple Zonguldak olaylarından da 
üzüntü duyuyoruz. Ancak, bu kanunsuz ve 
memleket için zararlı olan davranışların, ikti-

| darın tutumundan doğduğuna kaaniiz. Şayet 
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bizim iki sene önce uyandırmalarımız nazara 
alınarak asgari ücret hadleri hiç değilse yükse
len geçim endeksleri oranında yükseltilmiş ol
saydı belki de bu olaylar olmıyacaktı. 

iktidar bugünkü tutumunu değiştirmez Sos
yal Adalet ve sosyal güvenlik ilkelerinden ya
na çıkmaz, fakat mütemadiyen bunların lâfla
rını etmekle işçiyi avutacağını zannederse, Zon
guldak olayları gibi yeni yeni esef verici hâdi
selerin doğabileceğini söylemek kehanet sayıl
mamalıdır. 

Bakanlığa ait mütalâalarımızı burada kese
rek, bu bakanlığa bağlı kurumların faaliyetleri 
hakkında da birkaç söz söylemek isteriz. 

Sosyal Sigortalar Kurumu : 
Bu kurum ilk defa 1946 yılında, işçi Sigor

taları Kurumu olarak kurulmuştur. Sermayesi 
işçilerden ve işverenlerden kesilen pirimlerden 
terekkübetmektedir. 

Kısa sayılacak 22 yıl gibi bir zamanda kay
dettiği büyük inkişaf ve ifa ettiği hizmetler tak
dire lâyıktır. Kurumun bu tekâmülünü, kurulu
şundaki sağlam ideale, memur ve idarecilerinin 
gayret ve dirayetlerine borçlu bulunmaktayız. 
Bu kurumdan beklediğimiz yeni hizmetleri özet 
olarak arz ediyoruz: 

1. — Bugünkü emeklilik yaş haddi olan 60 
yaş, Türkiye'nin durumuna göre çok uzundur. 
Türkiye'de vasati yaş haddi henüz bu rakamı 
bulmamıştır. Bu sebeple kurumun malî bünye
sini de sarsmadan aktüer hesaplara dayanarak 
bunun düşürülmesini, 

2. — Türkiye'de hayat pahalılığı günden gü
ne artmaktadır. 1963 yılı endekslerine göre tes-
bit edilmiş bulunan 250 liralık asgari ödenek 
miktarının yükseltilmesini, 

3. — işçi ve aileleri, çalıştığı müddetçe sağ
lık tesislerinden yararlanmakta, emekli olun
ca bu imkândan mahrum kalmaktadırlar. Emek
li işçiler ve ailelerinin de sağlık tesislerinden 
faydalandırılma imkânlarının aranmasını, 

4. — Plânın da kapsadığı üzere, tarım işçi
leri ile tarımda köy el ve ev sanatlarında çalı
şan işçilere de sosyal güvenlik haklarının tanın
masını, 

5. — Sosyal Sigortalar uygulamasının, işçi 
ve işverene yüklediği işlemlerin azaltılmasını, 
geçmiş sigorta haklarının ziyaa uğramamasını 
sağlayıcı tedbirlerin alınmasını, gerekli bulmak
tayız. 

6. — işçi çocuklarının tahsili için, Sosyal Si
gortalar Kurumu tarafından 15 milyon liralık 
bir fon ayrılmış olmasını büyük memnunlukla 
karşılarız. Ve bunu, kurumun 22 sene içindeki 
inkişaflarının tabiî bir sonucu sayarız. 

7. — Kurum, teşkilât kanununa göre, muh
tar bir müessesedir. Bakanlığın, bunun üzerinde 
hiçbir müdahale hakkı yoktur. Ancak muraka
be hakkı vardır. Buna rağmen, prim alacakları
nın tahsili ve gayrimenkullerinin tahliyesi gibi 
hususlarda kaza mercilerine intikal etmiş ve 
kurum lehine netice istihsal edilip, icra safha
sına girmiş bâzı muamelelerde bakanlığın mü
dahalelerde bulunduğu, bu suretle bâzı gecik
melere ve hattâ kurum zararlarına sebebiyet 
verildiği yolundaki söylentilere inanmak iste
miyoruz. Bununla beraber bu hususlara ve bu 
gibi söylentilerin çıkmasına sebebolacak tutum
lardan kaçınılmalıdır. 

iş ve İşçi Bulma Kurumu hakkındaki müta
lâalarımızı da çok kısa olarak özetliyelim. 

Bu kurumun, memleket içindeki faaliyetleri 
bugüne kadar beklendiği derecede ümit verici 
olmamıştır. Ancak elindeki malî imkânların dar
lığı nazara alınırsa, bunu mazur görmemekte 
insafsızlık olur. Buna mukabil, kurumun dış 
memleketlere olan işgücü transferi çok faydalı 
neticeler hâsıl etmiş, memleket dahilindeki âtıl 
iş gücü bu yoldan değerlendirilebilmiştir. Dışa
rıya gönderilen, ekserisi vasıfsız işçi niteliğinde 
bulunan bu vatandaşlarımız, dışarıda hem bil
gi ve ihtisaslarını artırmış ve hem de memlekete 
büyük mikyasta döviz kazandırmışlardır. 1966 
ve 1967 yıllarında bu yoldan memlekete girmiş 
olan döviz miktarı 200 milyon doların üzerin
dedir. Senede 40 - 50 milyon dolarlık turist dö
vizi elde edebilmek için her sene 100 milyonlar
ca liralık yatırım yapmakta olduğumuzu düşü
nürsek, hiçbir yatırım külfeti olmadan elde edi
len bu neticenin ehemmiyeti daha çok belirir. 
Bununla beraber, içinde işkaynakları yaratıla
rak âtıl işgücünün memleketimizde üretken ha
le getirilmesini, yani bunların emeklerinin de
ğil, memleket içinde ürettikleri malların ihracı 
cihetine gidilmesini bir anahedef olarak kabul 
ederiz. 

BAŞKAN — Sayın Isıtan bağlamanızı rica 
ediyorum. 
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C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN 
(Devamla) — Birkaç dakikam olsaydı bitirebi
lirdim. Şimdi mecburen işçi Bulma Kurumu 
hakkındaki diğer mütalâalarımı bırakıp sözleri
mi bağlıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, 
Partimiz, memlekette, diğer sahalarda oldu

ğu gibi, sosyal adalet, sosyal güvenliğin ve iş 
huzurun tesisi alanlarında şimdiye kadar çok 
büyük gayretler sarf etmiş, bugün mevcudolan 
sosyal güvenlik müesseselerinin hemen hepsi
nin de kurucusu olma şerefini kazanmıştır. 

1936 yılında İş Kanununu çıkartmış, 1945 te 
Çalışma Bakanlığını kurmuş, 1946 da İşçi Sigor
taları Kurumu ile İş ve işçi Bulma kurumlarını 
tesis etmiş, 1948 de ilk Sendikalar Kanununu 
çıkartmış, 1950 yılı başında da Emekli Sandığı
nı vücuda getirmiştir. 

1961 ilâ 1965 yılları arasındaki Koalisyon 
hükümetleri devresinde de, Sendikalar Kanunu
nun, en demokratik bir şekilde yeniden düzen
lenmiş, Toplu Sözleşme, Grev ve Lokavt kanun
larını yürürlüğe koymuş, Sosyal Sigortalar Ka
nununu çıkarmış ve müesseseye yeni bir hüvi
yet kazandırmıştır. Memleketimizde ilk defa 
sosyalizasyonu getirmiştir. Yine bu devrede, iş 
Kanunu ile Deniz iş kanunlarını yeniden hazır
layarak, Meclise göndermiş, Çalışma Bakanlığı 
Teşkilât Kanunu ile Sosyal Sigortalar Teşkilât 
Kanununun da değiştirilmesi için gerekli hazır
lıkları tamamlamıştır. 

Bu vasıflarımızla, sosyal adalet ve sosyal 
güvenlik müesseselerine ve iş hukukuna ve sos
yal barışa ait konularda gelecek tasarıları bü
tün gücümüzle desteklemeyi ve ona yardımcı 
olmayı bir görev sayarız. Buna karşılık, atıla
cak her geri adımın ve duraklamanın da, bütün 
gücümüzle karşısında olacağız. 

Sınırlı olan müddet içinde söyliyebilecekleri-
mizi burada bitirir, muhterem heyetinizi sevgi 
ve saygı ile selâmlar, bütçenin memlekete, Ça
lışma Bakanlığına, işçi ve işveren teşekkülleri
ne hayırlı olmasını candan dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Güven Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Alpaslan. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ 
ALPASLAN (Artvin) — Sayın Başkan, Cum
huriyet Senatosunun Sayın üyeleri, 

Mütevazi rakamları içinde bütçesini görüş
mekte olduğumuz Çalışma Bakanlığının, Dünya 

devletlerini birinci derecede meşgul eden çalış
ma hayatının düzenlenmesinde baş görevli bir 
Bakanlık olduğunu dikkatimizde tutarak, Gü
ven Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupunun ham
leci ve fakat insaflı, geniş ufuklu ve fakat ha
yallere yer vermiyen gerçekçi görüşlerini arz 
etmeye çalışacağız. 

Geçen sene bütçesine nazaran 3 milyonluk 
bir artışla 31 milyon 300 bin liraya bağlanmış 
olan Çalışma Bakanlığı Bütçesi ile bu bakanlı
ğın gelişen dünya ve memleket şartlarına ayak 
uydurması ve uhdesine düşen hizmetleri bekle
nen dereceye yakın olarak vermesi, cidden fe
ragat ve fedakârca çalışmanın mahsulü telâkki 
edilmek lâzımgelir. 

Bu yılın bütçesindeki artışın da 864 sayılı 
Çalışma Bakanlığı Dış Teşkilâtı ile ilgili Ka
nunun icabettirdiği masraflar olduğunu göz 
önüne alırsak, bu Bakanlığın anahizmetleri için 
artan şeyin yalnız hizmet, gayret ve fedakârlık 
olduğu sonucuna varmış oluruz. 

Sosyal hayatın alabildiğine gelişip genişle
diği ve Anayasamızın getirdiği yeni hükümler
le görevlerin ziyadesiyle artmış olduğu bu za
manda 1946 yılında kurulan Çalışma Bakanlı
ğının kadrolarının ihtiyaca cevap verecek du
rumda olmadığı gözle görülür bir hal almış
tır. 

Sosyal ve ekonomik hayatın düzenlenmesin
de görevi artan Çalışma Bakanlığının emek ve 
sermaye münasebetlerinin tanziminde yalmz 
istihsalin artırılmasının gaye olmadığını bile
rek ve düşünerek, çalışma şartları düzenlenmiş 
işçi ve işverenlerin hak ve menfaatlerini garan
tiye alıcı, işgüvenliğini sağlayıcı, sosyal güven
liği kanunların teminatına bağlayıcı bir ortamı 
yaratması lüzumunda durması muvacehesinde 
ağır bir yük altına girmiş olduğunu kabul et
mek gerekir. 

Gerçekten de birinci derecede işgücünün 
rol oynadığı bir cemiyette insan gücü ile bir
likte makinalaşmayı, plân ve programa gir
meyi de başarmak gerekmektedir ve bu konu
larda başvazife Çalışma Bakanlığına düşmek
tedir. 

Sosyal adalet ilkesi, insan gücüne ehemmi
yet verilmesini gerektirdiği gibi, ekonomik gö
rüşün de bu istikamette işlediği hesaba katılır
sa, alınacak tedbirlerin nekadar çoğaldığı ko
laylıkla anlaşılır. 
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ihtiyarladığı zaman, hastalığı sırasında, ka
zaya uğradığı takdirde ne olacağını düşünen bir 
işçinin çalışması verimli olmıyacağı gibi, mes
lekî eğitimin de verimi artırıcı unsurlardan biri 
olması, bütün bu sahaları bünyesinde toplıyan 
Çalışma Bakanlığının görevindeki genişlik ve 
ağırlığı gözler önüne serer. 

Biz Güven Partisi olarak Çalışma Bakanlı
ğının görevlerini bilhassa her türlü akımın fır
tınalar yaratmak istediği bir zamanda daha 
çok mühimsemekteyiz. Zira, insanlar yaşamak 
için iş yapmak, iş yapmak için de iş bulmak 
mecburiyetindedirler. Çalışarak hayatını ka
zanmak istiyen insan, çalışacağı işi bulamadığı 
takdirde; Cemiyeti sarsacak ve hattâ yıkabile
cek temayüllere kendini kaptırabilir; cemiyete 
düşman gözü ile bakma durumuna gelebilir. 
Onun içindir ki, işsizlik, cemiyetlerin en büyük 
felâketi olarak vasıflandırılmaktadır. Bu ve 
tavsif yerindedir. Medeniyet âleminde işbulmak 
da kâfi gelmemekte, her şahsa medeni bir camia 
içinde geçimini sağlıyacak bir kazanç temini de 
icabetmektedir. İç bünyede huzur ve sükûnun 
temin ve idamesi için, o cemiyetin fertlerine iş 
bulmak ve geçimini sağlıyacak ücret vermek 
lâzımgelmektedir. 

Bütün bu lüzum ve zaruretleri, aklın ve il
min yolu ile tedbirlere kavuşturmak için, evvel
emirde dimağ vazifesini görecek olan Bakanlı
ğın iyi çalışması ve Bakanlığın iyi çalışması için 
de imkânlara kavuşturulması iktiza eylemek
tedir. 

O sebeple, Devletin, bütçe mülâhazasına ka
pılarak tedbirlerde ihmale yol açmasını ziya
desiyle mahzurlu görmekteyiz ve Çalışma Ba
kanlığının bütçesini de bu yüzden kifayetsiz 
saymaktayız. 

Bütçesi üzerindeki görüşlerimizi, bir değer 
duygusu içinde bu şekilde arz ettikten sonra, 
Çalışma Bakanlığının bünyesindeki faaliyet
lere kısaca göz atalım. 

Sendikalar Kanunu, Toplu Sözleşme, Grev 
ve Lokavt kanunlarının ışığında bir metin ha
line getirilen tş Kanununun öngördüğü tü
zük ve yönetmeliklerden, işçi haklarını yakın
dan ilgilendirenlerin henüs çıkmamış bulım-
ma.sı ve yalnız usuli bası muamelelere mütaal-
lik olanlarının çıkarılmasiyle yetinilmiş ol
ması bir noksanlıktır. 

Çalışma hayatımızı düzenliyen sosyal gü
venlik ile ilgili kanunlar birleştirilerek, Batı 
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ülkelerinin^ sosyal güvenlik normlarına uygun 
tedbirleri ihtiva eden 506 sayılı Sosyal Güven
lik Kanunu çıkmış, Sendikalar Kanunu 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile Grev ve 
Lokavt Kanunu uygulama sahasını bulmuş 
olduğu memleketimizde, mevzuatın gerek
tirdiği tüzük ve yönetmelikler de biran evvel 
hazırlanarak ileri hamlelerde durgunluk ya
ratılmaması, öyİ3 zannediyorum ki, bizim 
kadar Sayın Çalışma Bakanlığının da arzuları 
içindedir. Ama neden gecikilmekte olduğunu 
bilemediğimiz için bu hususta bilgi rica edi
yoruz. 

Türkiye'mizde, kanuni teminatlara kavuş
tukları halde, ufalk - tefek noksanlar veya 
millî imkânsızlıklar yüzünden uygulama saf
hasında gönüllerin istediği derecede tedbir
lere kavuşamamış çalışanlar dışında, hiçbir 
sosyal güvenliğe kavuşturulmamış olan ta
rım sektöründe çalışanların, yins hiçbir sos
yal güvenlikleri oinnyan bağımsız faaliyet sa-

i bibi esnaf ve sanatkârlarla serbest meslek sa
hiplerinin de İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nının hedeflerine uygun olarak bu haklara 
kavuşturulması için bir çalışma olup olma
dığını bilmemekteyiz ve hazırlıkların tamam
lanıp tasarının Meclislere getirilmemiş olma-

j Bini da bir gecikme olarak mütalâa etmkte-

Î Bu arada Devlet Demiryolları Yardım San-
| dığına bağlı personelle Askerî Fabrikalar Mua-
| venet ve Tekaüt Sandığı Sosyal Sigortalar 
j bünyesine alınmasını sağlıyan Kanunun sü-
I ratle takip ve intaeındaki gayretinden dolayı 

Sayın Bakana teşekkür etmek vazifemizdir. 
Kanunların hizmetlerini pek artırmış oldu

ğunu hepimizin bildiği Sosyal Sigortalar Ku
rumun Teşkilât Kanununun, inkişaf halinde
ki sosyal ve ekonomik bünyemizin icapla
rına ve plân hedeflerinde gösterilen gayeye 
uygun bir faaliyette bulunabileceği şekilde ye
nilenmesi icabetmektedir, ve bunun için ge-

i rekli kanunun çıkmasını beklemekteyiz. 
Çalışma Bakanlığı Teşkilât Kanununun da 

samanın şartlarına uygun bir halde çıkması 
için çok eskiden beri devam ettiği bilinen 
faaliyetlerin hâlâ neticelendirilmemiş olması
nın hizmet verimliliğine yaptığı menfi tesiri 
dikkate alarak bu konudaki çalışmaların ta-

j mamlanmasmı bir defa daha hatırlatmak isti-
1 yoruz. 
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18 Mayıs 1937 çık—dı-mv- C£'-. :c;"L Ha- j 
nunla ihdas olunan y r r : d rm 1" ~- mi ~f, 
müşavirlikleri ve rteşcliHerin fc^l^'c.^^'ne ge
çilerek Kanunun .slerıe?: \ m r^ckh" yö
netmeliklerin çıkmasını \ e ı. _ mîerde l:r.n::-
nun ruhuna ve maksadıma sadık kalınmasını i 
temenni etmekteyiz. 

Aziz ve sevgili arkada şlanm, 
Fek hayati bir dâva ve günün mühim ko

nularından biri de İşs'zlik Sigortası Kanu
nudur. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının ön
gördüğü işsizlik Sigorta;.-! Kavramımın, biran 
evvel sosyal ihtiyaç ve huzura cevap vere
cek, millî bünyeye musallat olma çabasın
daki düşünce parazitlerini kökünden kurtara
cak bir mahiyette çıkmasını. Devletin vatan
daş için olduğu görüşü programında vum.h j 
ile dile getirmiş elan Güven Fsrt id olarak 
sabırsızlıkla bekliyoruz. 

İşsizlik Sigortası Kanunu üzerindeki çalış
malarda, işç'nin kıdem tazminatı hakkın m 
kaldmlmasma dair hükümlerin yer alacalı 
söylentileri, Hukuk Devleti ilkelerinin tabiî 
icabı olan müktesep hakların ihlâline gidilmi-
yeceği ve emeğe değer veren gerçekçi düşün
ceye de aykırı düşeceği görüşü içinde, asla 
mcvzuubahsolmryan memetsm söylentiler 
olarak kabul ediyoruz. Kaş yapalım derken 
göz çıkarma mânasına gelen böyle bir hük
mün tasarıda yer almıyaeağına emin olduğu
muzu ve Meclislerden bö_y!e bir hükmün gee-
miyeceğini temin etmek suretiyle huzur
suzluk kaynağı bu g'bi haberleri değerek bı
rakmakta isek de, Çalışma Bakanlığının büt- ı 
çesi vesilesiyle de mevzuun tam açıklığa ka
vuşturulmasını bekliyor ve bunun faydalı ve 
zaruri olduğuna inanıyoruz. 

Noksanlığına yukarda işaret etmiş olduğu
muz tarım sektöründe çalışan işçilere de gü
venlik tedbirlerininin teşm'li konusu, tarım
sal ürün veriminin artırılmasmm başlıca yol
larından biri ve çalışanlar arasındaki adele-cin
liği gideren olumlu bir yol olduğu mindirki. me
seleyi aynı mamanda Türk ekonomisi bakımından 
da değerinde tutmak lüzumuna da önemle işaret 
edeceğiz. Bu vesile ile kanun çıkmadan önce 
de, orman yollan yapımında çalışan İşeile-
rin tamamiyle bayındırlık hizmetine taa'î ıkıı 
itibariyle Sosyal Sigortaya ahnması Kmun-mnu I 
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[ Sayın Bakanlığın ilgisine arz ve ihbar ederiz. 
Tarım alanında iş ve işçi bulma aracıları 

hakkındaki Millet Meclisine gelmiş bulunan 
kanım tasarısının da, tarım işçilerinin sos
yal güvenlik tedbirleriyle birlikte mütalâa 

ı edilerek çıkarılmasına gayret olunmasını, bir 
samanlar zeytin işçileri arasına girerek Dlor'-
dan elbise giyinmekte olduğu propagandasını 
yapmaya varan sorumsuzluklara son veril
mesini biran evvel temin bakımından pek lü
zumlu bulmaktayım. 

Kuruluşundan beri Çalışma Bakanlığının 
kendisine iş edinmiş olduğu meslekî eği
tim konusunda bu Bakanlıkla Sanayi ve Millî 
Eğitim Bakanlıkları arasındaki sürtüşmelere 
son verecek ve iş hayatındaki ileriliğe ayak uy
durmayı mümkün kılacak mevzuatın biran ev
vel çıkarılması gerektiği kanaatini taşıyoruz. 

Saym arkadaşlarım, 
Şimdi biraz da ücret politikası üzerinde 

durmak isteria. 
275 sayılı Kanun, Türk iş hayatında yeni 

ufuklar açmış ve işçi ücretleri. İşverenlerle 
toplu söyleşmeler akdi suretiyle pazarlık ko
nusu haline gelmiştir. 

Böylesine serbest irade mahsulü bir huku
kî münasebette Devletin müdahalesi bahis mev
zuu değilse de, sosyal ve ekonomik gelişmeler 
arasında husule gelecek ahenksizliklerin millî 
ekonomiye yapacağı menfi tesiri daima göz-
önünde bulundurma bakımından Devlet, bu me
seleyi yakından takip mecburiyetinde olduğu 
gibi, sağlam bilgiye müstenit malî ve iktisadi 
politikası içinde bir nev'i görünmez manevi ha
kemliğini de icra eder. 

1963 den bu yana onbinin üstündeki işyerin
de, 1 milyondan fazla işçiye taallûk eden, 4 bine 
yakın toplu iş sözleşmesi aktedilmiş olmasına 
Bakanlıkça geçim şartları ve sosyal adalet il
kesi göz önünde tutularak asgari ücretler tesbi-
tine devam edilmekte bulunulmasına rağmen, 
henüz yeni alışmakta olduğumuz böylesine mü
him hukukî münasebet alanında halkaların ha
diseler zinciri haline gelmemiş olma
sını, işgücünü milletine adamış işçi 
ve onun muktedir mümessilleri ile işçi 
emeğine gerekli değeri vermeği işinin ve millî 
iş hayatının gereğinden saymasını bilen işvere
nin anlayış, kavrayış ve vatansever duyguları-

I na borçluyuz. 
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Grev hakkına kavuşmuş işçi ile lokavt hak
kı bulunan işveren arasındaki anlaşmazlık ve 
uyuşmazlığın sayısı pek az, muhtevasından çık
mış hadiseler birkaç taneden ibaret kalmış ise, 
elbetteki bunda, Türk Milletinin kavga ve gü
rültüden hoşlanmam, hâl vs tabiatı, adalet ve 
hakkaniyet mefhumlarını ecdadından tevarüs 
etmiş olması, Vatan ve Milletin huzur ve sükû
nu için şahsi fedakârlığa katlanma meriyeti 
ve nihayet memleket bünyesini idoolojik 
görüşlere bağlama hayalindeki zavallılardan 
çok daha iyi bilip takdir etmeleri müessir ol
maktadır. 

Münferit bir kaç hadisede, tahrikçi unsur
ların geçici olarak çıkarmıya muvaffak olduk
ları kanun dışı vak'alarm, kanunlara hâkim 
kılmak için Devletin işlemesi tabiî olan kuv
vetlerini tam harekete geçirmeğe lüzum kalma
dan, meslekî yöneticilerin de telkinleri ile dur
muş olmasında pek hayırlı bir ınâna bulmakta
yız. 

Sıcağı üstünde son olayları, işçinin menfa-
fatleri ile asla bağdaşmıyan ve tekrarına 
kafiyen tevessül edilmemesi icabeden pek ha
talı bir hareket olarak görüyoruz. 

Hadiseleri, Devletin kudretine güvenen bir 
zihniyetle azami müsamaha içinde karşılayan 
ve geniş tutumu ile daha müessif hâdiselere 
meydan vermiyen idarenin davranışını da idare 
sanatı ve demokratik zihniyete uygun buluyor, 
takdirle karşılıyoruz. 

Bu mes'elede, kendisinden bekleneni zama
nında vermiş olan Türkiş yöneticilerinin tutu
munu da teşekküre lâyık değerinde tutuyor ve 
yaralanan polislerle, basın mensuplarına âcil 
şifalar diliyoruz. 

Yalnız, masum toplum pisikoİGJisi çarkını 
kirli vicdanların hükmettiği hünerli ellerle ter
sine çeviren unsurlar varsa, bunları meydana 
çıkarıp, adaletin şaşmaz pençesine teslim edil
mesini, hukuk Devleti vasfında, Cumhuriyet 
Hükümetinin bir vazifesi olarak gördüğümüzü 
de mes'uliyet duygusu içinde ifade ediyoruz. 

Bu fırsattan istifade ederek, işçi hukukunu 
takip için vâki keklü teşkilâtlanmalar yanın
da kendi kafaları, kendi gönülleri ve kendileri 
için yeni yeni teşkilâtlanmalara, herkesten ev
vel bizzat işçi kardeşlerimizin çok dikkat et
mesi ve Devletin de bu tarz faaliyetleri görüp 
g'özetmesi lüzumunu belirtmek istiyoruz. 

işçi teşekküllerine siyasi kanaat farkını te
sirli kılan unsurların sokulmasının teşvikçisi 
olımmamalıdır. Bu ezelliği kendine mâledecek 
iktidarların memlekete ve kendi iktidarlarına 
yapacakları hizmetin büyüklüğünü dikkatlerin
den uzak tutmaları lüzum ve gerçeğini ehem
miyetle ortaya koyuyoruz. 

Şimdi de işçi sağlığı ve iş güvenliği üzerin-
de..t duracağız: 

Gelişen her memlekette olduğu gibi, plânlı 
kalkınma yoluna girmiş ve kalkınmasında sa
nayiin önemini kabullenerek âtıl işgücünü sa
nayide değerlendiremediği ve tarım sahasındaki 
işgücünden bir kısmını da sanayi sahasına kay
dırmayı plânlamış Türkiye'mizde de, çalışmala
rın sağlık ve güvenlikleri mühim bir problem
dir. 

İş Kanununun bu mühim konu ile ilgili tü
zük ve yönetmelikleri henüz çıkmamıştır. 

önce bir eğitim sonra da tedbirler silsilesi
ne ihtiyaç gösteren işçinin sağlık ve güvenliği 
ile ilgili konularda, Bakanlıkça ne gibi faaliyet
lerde bulunduğunu öğrenmek isteriz. 

iş güvenliğmdeki eksikler yüzünden vuku 
bulan kazalarda kurban giden kardeşlerimizin 
aziz ruhlarına saygı duygusu içinde ihmale gel
mez tedbirler isteyen bu konunun ehemiyetle 
ele alınmasını bekliyor ve iş kazalarında canla
rını verenleri rahmetle anıyoruz. 

Sosyal güvenlik meselelerimiz: 
508 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile sos

yal güvenlik sahası genişlemiştir. Sigortalının 
eş ve çocuklarının da kanundan faydalanmaları 
büyük bir ihtiyacı karşılıyan ileri adımdır. Bu 
konuda kurumun, yine bir kısmı çalışanlardan, 
mühim kısmı da çalışanlar adına işverenlerden 
elde ettiği imkânları daha büyük bir titizlikle 
kullanarak, hastane ve yatak sayılarını artır
ması, çocuk bakım yuvaları açması, hastaneleri 
modern tıbbî cihazlar ve mütehassıs hekimlerle 
teçhiz etmesi, hasta psikolojisine uygun tedavi 
sisteminde gelişmeler kaydetmesi gerektiği gibi, 
şimdiye kadar ele alınmış olmıyan koruyucu 
tedbirlere de tezelden tevesssül eylemesini lü
zumlu görmekteyiz. 

Burada, dimağlarda bulanıklık ve yüreklerde 
burkuntu yapan sağlık kuruluşlarının Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde toplanıp, toplanmaması 
münakaşasının menfi tesirlerini de dile getire-
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rek müşterek sorumluluk içindeki Bakanlar 
arasında görülen düşünce ve söz çelişmeler linin 
olumsuz etkilerini yermeden geçemiyeceğiz. 

Bu arada, işçinin ileri bir adım olarak ka
vuşmuş olduğu asgari emeklilik ücretinin de, 
dev adımlarla ilerliyen hayat pahallıbğı VQ ar
tan ihtiyaçlar karşısında kifayetsiz hal allığı
nı, bunun sür'atle geçim şartlarına uygıiii bir se
viyeye getirilmesi icabettiğini gerçek?! bir gö
rüşle arz ve ifade edeceğiz. 

Emekli olan işçilerin de bakımlarının hasta
nelerde parasız yapılmasını bir insaf ve adalet 
meselesi olarak ele alıyoruz. 

Dana mühimi, emekliliğin prensibi üre
rinde mutlaka tashihi ieabeden bir bozukluk 
vardır. 

işçilerde emeklilik yzş haddine göre tâyin 
ve tesbit edilmiştir. Bu sistemin hatalı ve hak
sız olduğu görüşündeyim. Masa başında çalışan 
memur muayyen bir hizmet müddetini doldur
duktan sonra, emeklilik hakkını kazanmakta 
ve ancak muayyen yaştan sonra emekliye ay
rılmak mecburiyetinde bırakılmaktadır. 

Beden gücünü alabildiğine harcayan ve yal
nız beden gücünü harcamakla kalmayıp, tekni
ğin ilerlemesi karşısında kol kuvveti ile birlikte 
kafasını da kullanmak mecburiyetinde kalan iş
çi için ise, 60 yaş emeklilik yaşı olarak alınmak
tadır. 18 yaşında işçiliğe girer, bir delikanlı 
ağır iş hayatında 40 sene eabştıktan sonra 
emekli hakkına kavuşabilmektedir. 

insanların yapısı buna uygun ve müstahak 
değildir. Bâzı iş kollarında yaş haddinin iııdi-
dirilmesinde söz edilmekte ise de bu da hakkani
yete uygun ve tatminkâr bir tedbir olarak mü
talâa edilemez. 

Emeklilik hakkının çalışanlara, saygı fikri 
içinde, işin mahiyetine göre değişik yaş had
lerinin de dikkatte tutmak suretiyle yine işin 
mahiyetine göre çalışma müddetleri esas alına
rak esaslı bir prensibe ve sisteme bağlanması 
lâzımdır. 

Bir işçi işin ağırlığına göre, 20, 25 ve 30 se
nelerini doldurunca emekli o im. a hakkına kavuş
malı ve bu suretle hem çalışman:n hukuku ko
runmalı, hem de bir taraftan serbest teşebbüs 
sahasına henüz çalışma gücünü kaybetmemiş 
insanların atılması imkânı açık bulundurulma
lı bir taraftan da yeni işgücüne saha açık tutul
muş olmalıdır. 

Birkaç cümle içinde de işçilerin sosyal mes
ken konusuna dokunmak isteriz. 

Kurumun, işçilerin muhtaç oldukları mes
kene kavuşmalarını sağlamak için kredi aça
rak hizmette bulunduğu bilinmekte ve bu pek 
hayırlı hizmet olarak mütalâa edilmektedir. 

Mesken politikasının bir hamlede ve bir el
den hailindeki imkânsızlık ortadadır. Ancak; 
çalışan insanların sosyal meseleleri ile ilgilen
mesi birinci derecede işi olan Çalışma Bakanlı
ğı bünyesindeki kurum ve kuruluşların, evvelâ 
işçilerin çalıştıkları müesseseleri bu yola getir-
ınak için gayret sarf etmesi ve sonra da kendi 
plasman imkânlarına göre daha geniş krediler
le bu hayırlı hizmetini ilerîetmesindeki faydayı 
bilhassa belirtmek yerinde olacaktır, kanaatin
deyim. 

Vaktin darlığını hesaba katarak biraz da 
iş ve işçi Bulma Kurumunun faaliyetleri üze
rinde duralım. 

iş piyasasını değerlendirmek gayesiyle ku-
ralmuş olan iş ve işçi Bulma Kurumunun, iş
gücünün bölgeler itibariyle ve sanayi kollarına 
göre dağılışı, işbaşında eğitim, istatistik bilgi
lerinin toplanması, muhtaç ülkelere işçi gönde
rilmesi, meslek tahlilleri ve plasman temini gi
bi, teknik konularda faaliyette bulunduğu ya da 
bulunması lâzımgeldiği malûmlarıdır. Kuru
mun Kuruluş Kanununa henüz kavuşmuş olma
sı malî yönden sıkıntı içinde bulunması ve bek
lenen hizmetleri verebilmesi için teknik perso
nel ve imkânların karşılanmasının zamana ih
tiyaç göstermesi itibariyle, gayeye vâsıl olmak 
kolay değildir. Ancak; muvaffak olmak için 
faaliyetlerin esaslı prensiplere bağlanması ve 
istihdam politikasında, şahısların değil, nite
liklerin gözönünde tutulması gereğini hatırlat
makta fayda umarız. Hususiyle, dış ülkelerde
ki hizmetlerin yürütülmesinde vazife alanların 
rollerinin ehemmiyeti, hal ve istikbal bakımın
dan daima dikkatte bulundurulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan müddetiniz bit-
— . i - ,<••/ . 
J . İ İ İ 3 i l l i . . 

G. P. GURUPU ADINA FEHMİ ALPAS
LAN (Devamla) — Bağlıyorum sayın Başka-

Söz buraya gelmişken, dış ülkelerde çalışan 
işçilerimizin sosyal ve kültürel durumlariyle 

I gereği gibi ilgilenilmediğini, bizzat işçilerden 
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öğrenerek üzülmekteyim. feçilsrinüsiii a!:n ter
lerinin değerlendirilmesinde UıLıa^zlrd alın
ması kebeden tedbirler huşunda Çalışma Ba
kanlığının cneü olması V\Z'Ü.YJ1VJ1UY. BU ilcile
rimizin saf vs temiz dimağlarına, y:.ıbaneı ide
olojilerin yerleştirilmesi için belli çevreler tara
fından sarı edilen gayretlere kam esaslı tedbir
ler alınması zaruretim de hatırlatmayı vasife 
biliriz. 

Seferimizi Adalet Partisi iktidarının Bar
bakanı Sayın Demirel'in sili tekrarla dm 
ve tutarlığı inkbr kabul etmes sözlerini tamam-
lıyarak bitirm.sk isteriz. 

Kışlaya, c'kula ve camiye olduğu rribi iş
yerlerine ve işçiler arasına da siyaseti sokmı-
yalım. 

Bütçenin Çalışma Bakanlığına hayırlı VG 
uğurlu olmasını diler, Türk İs hayatı için ha
yırlı hizmetler temennisi ile Sayın Bakanın muh
terem şahsında Bakanlık mensuplarını ve tüm 
Türk işçilerini saygı ile selâmlarım, (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — Söz sırası Millî Birlik Grupu 
adına Sayın Karavelioğlu'nda. Buyurun efen
dim. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
Ben, Çalışma Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle 

işçilerimize seslenmek, onları grupum adına 
şükran duygusu ile selâmlamak, temsil edil
dikleri sendika örgütlerinin çalışmalarını tah
lil etmek ve bilhassa sosyal politika tarihimiz 
açısından bâzı sonuçlar çıkarmak istiyorum. 

İşgücümüz, 27 Mayıs Anayasasının getirdiği 
fikir özgürlüğü ile, sosyal haklarla senelerden 
beri savunulduğu hattâ vadedildiği halde ve
rilememiş bulunan, işçi haklarını sağlamıştır. 
Anayasamız işçilerimizi ve imkânları onlar gibi 
olanları, sosyal güvenliğe kavuşturmuştur. 
Onların, Anayasamıza özü ile, sözü ile sahip 
çıkacaklarından, Anayasaya aykırı ters yöne
lişleri benimsemiyeceklerinden emin olduğumu
zu, gönül rahatlığı ile ifade ediyorum. 

Bu geçen zaman içinde, işçilerimiz sağdu
yulu, ölçülü yöneticileri eliyle kendilerini, 
endişeli bakışlarla takibedenlerin, sosyal hak
ları yadırgıyanlarm bile, güvenini kazanmak
ta başarı göstermişlerdir. Kanunların içinde 
kalan yaptıkları efendice mücadeleleriyle, 
sosyal haklarının - daha bugünden diğer mes
lek mensuplarını, sigortasız, işsiz, dar ge

lirli, köylü, hattâ bir kısım esnaf vatandaşla
rımızı imrendirecek ölçüde - toplu sözleşmeler 
yaparak haklarını elde etmişlerdir. 

Bunu takdir duygularımızla kaydediyorum. 
Bu toplu sözleşmelerle, millî gelirden ken

dilerine düşmesi gereken alınterlerinin, ak 
emeklerinin karşılığını almışlardır. 

Bununla da kalmayıp, hastaneler konusun
da; kıdem tazminatının kaldırılmak istenmesin
de olduğu gibi, kazanılmış haklarını savunma
da akılcı bir dayanışma içinde olmalarında 
haklıdırlar. Bu dayanışmalariyle, iktidarın 
işçi hakları aleyhine tasarlanan davranışlarını, 
fikir halindeyken söndürmesini bilmişlerdir. 

Dahası var, sadece kendilerini düşünmiye-
rek memleket huzurunun her vatandaşın ve 
sınıfın mutlu olmasiyle mümkün olacağı, so
rumluluğunu duyarak, memleketimizdeki ya
pısal bozuklukların - Anayasaya tam uygun ol
duğu gibi - düzeltilmesinden yana ağırlıklarını 
koymuşlardır. Plânlı ekonominin en ön safta
ki savunucuları arasında yerlerini almışlardır. 
Toprak reformunu, gelir dağılımındaki denge
sizliğin giderilmesini, vergi reformunun sağ
lanmasını, yeraltı servetlerimize sahip çıkılma
sını her fırsatta bir plânında savunmuşlardır. 

Dar gelirliler aleyhine işleyen sosyal ve eko
nomik düzenin Anayasaya uygun hale getiril
mesini bir öngörüldükle, baştan itibaren benim
semişlerdir. 

«Türkiye'de baskı grupları yoktur» dendi
ği günlerde plânlama müzakerelerine katılarak, 
bakanlarımızla toplantılar yaparak baskı gru
pu olduklarını, hattâ Türkiye'de baskı grupla
rının var olduğunu tesbit ettirmişlerdir. Tak
dir ediyoruz. 

Bir mesele daha var. Sendikaları, federas
yonları ve konfederasyonları eliyle kamu oyu
na dönük, halka dönük yayın organları ve hu-
kükçulariyle ve bilhassa kurdukları eğitim dü
zeniyle, işçilerimize ve genç yöneticilere sağ
ladıkları sendikal eğitimle, herkese örnek ola
cak meslekî kuruluşlar sağlamışlardır. Bu eği-

düzerıîyis, iHyr^ıncıldıtan, 
uyutuculuktan arınmış olarak, memleketin tam 
gerçeklerini benimsiyen yapıcı, aydınlık ve ile
rici eğitim hizmetini işgücümüzün, ak ekme
ğin emrine vermişlerdir, takdir ediyoruz, ikisi 
de memleket menfaatlerine sımsıkı sarılı iki 
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rakip kuruluş - siyasilerimize örnek olmak ister
cesine - ölçüyü kaçırmadan rekabetlerini sür
dürmektedir. 

Ben bu duygular içerisinde arkadaşlarımın 
ortak görüşlerini işgücümüzün cefakâr men
suplarına, temsilcilerine iletmiş olmak zevki 
içindeyim. Onlara aynı yönde, aynı yolda 
yapacakları toplumcu - milliyetçi mücadelede 
başarılar diliyorum. Ve hiç şüphesiz desteği
mizin, kendileriyle beraber olduğunu belirtmek 
istiyorum. 

Sendika yöneticilerimizin sosyal hakların 
karşısında bulunanlara, gerekçe verecek, en 
küçük yadırgama davranışlardan sakınacakla
rına inanıyoruz. Hiçbir sendika yöneticisinin 
kökü millî olmıyan hiçbir davranışın içinde 
olmıyacağına kesinlikle güveniyoruz. 

Tatlı, ahenkli iş hayatımızda birkaç gün ev
vel Zonguldak'ta vukubulan dumanı üstündeki 
olayların üzerine gitmekten, şimdilik sakınıyo
ruz. Gösterilere karşı ordu birliklerinin kullanıl
mamış olmasını akılcı buluyoruz, takdir ediyo
ruz. Çok temenni ederiz ki; işverenin çok haklı 
olması lâzımgelen bu bölgede bir zamanlar ga
zetelere akseden o tatsız, o partizan rapor gibi 
hatalar bulunmasın. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bütün bunlara işaret etmemizin, bunları 

tescil etmemizin iki maksadı vardır : 
Birincisi; gerçekten sosyal hayatımızın baş

langıcında Batının ve Doğunun senelerce süren 
kanlı mücadelelerinden aldığımız akılcı ders
lerle çok sakin ve başarılı bir geçiş dönemini 
idrak etmiş olmamızdır. Tarih içinde inanarak 
değerini bilerek tesbit ediyoruz. Burada millî 
karakterimizin sağlam toplum bünyemizin kü-
çümsenemiyecek bir niteliği yatmaktadır. 

İkincisi; işçilerimizin, sendika yöneticileri
mizin, partilerimizin doğru yolda olduklarını 
ve gelecekte de aynı karakteri devam ettirme
nin gereğini dikkatlerine sunmak istememizdir. 
Hükümetimizin işçi hakları ile ilgili geriye he
vesli tutumundan, artık tecrübe edinmiş olarak, 
vazgeçmesini hatırlatmak istiyoruz. Sendikala
rın ve üst organlarının rekabetlerini mutlaka 
kanun içinde haklı olarak ve işçi yararına sür
dürmelerini ; partilerin de tahriklerden kesin 
olarak uzaklaşmasını, - bâzı sendikalarda oldu
ğu gibi, sendikal eğitimin az da olsa partizan 
meyillen din görevlisi yetiştirecek bir davra-

9 . 2 . 1968 O : 4 

nıştan uzak olarak, akılcı, gerçekçi yola gel
melerini teşvik etmek için tescil etmiş oluyoruz. 

Şimdi de bakanlıkla ilgili bâzı görüşlerimi
ze işaret etmek istiyorum : Sosyal Sigortalar 
Kurumunun çalışmalarını takibediyoruz. Olum
lu davranışlarını benimsiyoruz. Kendilerine ba
şarılar dilerken, bâzı büyük merkezlerimizde 
olduğu gibi, * iş güvenliği müf ettişlekleri mües
sesesini, bir yeteneksizler topluluğu haline, ge
tirmemelerini diliyoruz, iki kurulmuş toplu
lukların bozulmasının çok kolay olduğunu, fa
kat düzeltilmesi anlaşıldığı anda, birçok prob
lemlerin doğacağını hatırlatmaya lüzum duymu
yoruz. Sendikal eğitimde ve işyerlerinde işçi
nin öz kanaatlerinden dolayı farklı muameleye 
ve farklı faydalanmaya tabi tutulmıyacağı hak
kında, bakanlarından, huzur verici bir temi
nat bekliyoruz, iş Kanununun son müzakere
sinde sözcümüzün ağzından yaptığımız itiraz
ların değerine ve yürürlüğüne inanmakta de
vam ediyoruz. Zamanın itirazlarımız aleyhinde 
gelişmesini açık kalblilikle temenni ederiz. 

Tarım - İş Kanununun tanziminde, muhte
melen, tasarlandığı gibi işverenden komüsyon 
alarak, kurulacak bir haracının yerine, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun genişletilmesini ve aynı 
görevi de, üzerine almasının incelenmesini tek
lif ediyoruz. 

Almanya'dan dönecek işçilerimizin kazanç-
lariyle kuracakları büyük üretici tesislerin ve 
kendilerine yaratacakları işyerlerinin kolay
lıklar gösterilerek teşvikini, hatırlatmayı bile 
fazla buluruz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Sayın Bakandan, Sayın A. P. den kendile

rinin bugünkü güçlerinin bile, fazlasiyle ye
teceği, işçilerimiz dışındaki karanlık dünyaya 
eğilmelerini, bu vesile ile beklediğimizi ifade 
etmeliyim. 

İşsizlerimizi, topraksızlarımızı, tarım işçile
rimizi, her türlü sigortadan mahrum olan yaş
lılarımızı, karanlıklar içinde hayatı sadece ve 
yalnızca öteki dünyada bekliyen, dünya ni
metlerinden nasibini hiç almamış, büyük ço
ğunluktaki vatandaşlarımızı daha çok düşün
sünler. 

Adalet Partisi iktidarı, ağırlıklarını geniş 
ölçüde oylarını aldıkları bu yoksulluklar dünya
mızdan yana koymalıdırlar. Daha çok sosyal 
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tedbir bulmalıdırlar. Daha çok tedbir bulma
lıdırlar. Sosyal Devleti daha hızlı somutlaştır-
malı, anıtlaştırmalıdırlar. Hiç şüphesiz sosyal 
adaleti yayan her atılışta hem iktidar, hem de 
gayretli bakanları bizi yanlarında bulacaklar
dır. işte o zaman, 27 Mayıs Anayasası, ürünü
nü halk yararına vermiş olacağından, demok
ratik düzenimiz gerçekten oturmuş olacaktır. 
Türk Anayasasının, Sosyal Hukuk Devletinin, 
en kısa zamanda, her vatandaşımızı sosyal gü
venliğe kavuşturmasını, her yuvaya mutluluk
lar getirmesini diliyoruz. 

Sözlerime Türk kalkınmasının asıl dayana
ğı olan Türk işgücünü, Bakanın güzide şahıs
larında selâmlıyarak, grupumun sevgi ve say
gılarım sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası Kontenjan Grupu 
adına Sayın Ergün'de buyurun efendim. , 

KONTENJAN GRUPU ADİNA ÖMER ER-
GÜN (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, 
Sayın Bakan ve bakanlık erkânı, sos
yal ve ekonomik sahada çalışanlarla çalıştırı
lanlar arasındaki münasebetleri düzenlemekte 
Çalışma Bakanlığına mühim görevler düşmek
tedir. 

Bu hizmetlerin önemi ilk bakışta kolayca 
anlaşılacak neviden değildir. Görünüşüne ka
pılıp da bu bakanlıkta görev almak kolay gibi 
görünse ele işin içine ve derinliğine girdikçe 
zorluğu anlaşılır. 

insanlar arasındaki hakka ve hukuka da
yanır bir sistem kurmak Devletin en başta ge
len görevidir. 

Toplum hayatı içinde emeğinden başka da
yanacağı olnuyan insanlar yarınından emin 
kılmak sosyal güvenliklerini sağlamakla olur. 

Hayat boyunca, işçisi de, işvereni de daima 
daha çoğunu kazanmak istemiştir. Bu değişmez 
tabiat kanunu içinde hakkı aramak ve haklıyı 
korumak birini diğerine ezdirmemek görevi 
daha çok Devlet mekanizması içinde Çalışına 
Bakanlığının işi olmuştur. 

Bu bakımdan çalışma hayatını mevzuat yolu 
ile olduğu kadar teşkilâtiyle denetimi altında 
bulundurmak zorundadır. 

Bu bir bilgi ve kadro işi olduğu kadar bir 
para işidir de. 

Önce birisi ürerinde duralım: Çalışma Ba
kanlığı kadrolarında işini bilen ve beceren çok 
kıymetli elemanlar bulunmasına rağmen yeteri 
kadar eleman olmaması yüzünden aksayan hiz
metler bulunmaktadır. 

Mevzuat çalışmaları çok dar kadro ile ya-
admakta, istatistik malûmatları derliyen araş
tıran büro hikmetleri ise yok denecek derecede 
azdır. 

iler ne kadar son günlerde sendika sayısı 
1 300 rakamı ile ifade ediliyorsa da, bu raka
mın sıhhatinden emin olmaya imkân yoktur. 

Kadrosuzluk ve oaganiza^on bozukluğu yü
zünden öte fen beri bakanlığın sendika sayıla
rını tesbitte dahi güçlük çektiği bir gerçek
ti-. 

Faaliyetlerini tadil etmiş veya fesih olmuş 
pek çok sendikalar varmış gibi listelerde görün
düğü olmuştur. 

Bu yönü ile dahi bakanlık daha teknik ça
lışmalara gitmek için kadrolarını takviye et
meye ve teşkilâtını yeni baştan düzenlemeye 
ihtiyaç duymalıdır. 

Hükümet değişiklikleri, bakan değişmesi bu 
çalışmalara yenilik getirmiş değildir. 

İş hayatımıza yeni yeni mevzuatlar girdi, 
yerij'kler geldi. Yalnız Çalışma Bakanlığının 
malî gücü artmadı. Bilgi ve kadro işi üzerindeki 
.disaaaûsü para işiyle bitirmek istiyoruz. 

Çalışına Bakanlığı kadrolarında çalışanlar 
kendisine bağlı kurumlarda çalışanlardan daha 
az üoret alması bakanlık kadrolarına yeni me
mur alınmasını güçleştirmekte veya • kaliteli 
elemana sahibolması pek kolay olmamaktadır. 

Bakanlıktaki işlerin ağırlığı, daha çok emek
tar personel üzerinde olduğu görülür, maddî 
bakımdan tatmin edilmedikleri için personelin 
gözü başka yerlerdedir. 

Hükümetin bu aksaklıklara biran önce el 
koyması zaruridir. Kısacası yılan hikâyesine 
dönen personel kanunu biran önce çıkarılmalı
dır. 

Çalışma Bakanlığının 1068 yılı bütçesinde 
yeni kadrolarla organizosyanu takviye edebile
cek karakteri zayıftır. Bir önceki yıla nazaran 
3 157 710 lira artışı ile 1968 bütçesi 31 319 788 
liradır. 

Bu artış yabancı ülkelerde kurulan ve ku-
rıdaeak olan ealısma mücavir ve ataselikleri-
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niıı personel ve sair masraflarını karşılıyacak 
miktarın biraz fazlasıdır. 

Bakanlığın malî gücü yalnız Devlet Bütçe
sine dayanmamaktadır. İ§ güvenliği tsşkilâtı 
masrafları, personelinin ücretleri Sosyal Sigor
talar tarafından karşılanmaktadır. 

Bakanlığa bağlı kurumların yardımlarını 
bir deceye kadar normal karşılıyabiliriz. Daha 
çoğunu kurumlardan beklemek kurumları yap
maya mecbur olduğu hizmetlerden alıkoymak 
demektir. 

Sosyal Sigortaların varlıklarının koruyucu
su en başta bakanlık olmalıdır. Aksi takdirde 
müdahale yeni müdahalelere yol açar. 

Çalışma Bakanlığı aynı zamanda bakanlık-
lararası koordinasyonu temin edebilecek bir 
fonksiyona sahiptir. 

Bütün bakanlıklarla önemli ilişkileri vardır. 
Veya önemli ilişkiler kurmalıdır. 

issizliği önlemek için sanayileşme yolunda 
Sanayi ve Enerji Bakanlığına. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sosyal güven
liği yönünden Dışişleri Bakanlığına. 

Dış ticarette kotaların tanziminde ve sıh
hatli bir fiyat politikası üzerinde Ticaret Ba
kanlığına. 

Sağlık hizmetlerinin koordinasyonu bakı
mından Sağlık Bakanlığına. 

Henüz % 40 okuyup - yazmadan nasibim 
almamış vatandaşların, işçilerin eğitimi yönün-
dan Millî Eğitim Bakanlığına. 

Mesken işlerinin planlanmasında ve Sosyal 
Sigortaların yatırımlarının değerlendirilme
sinde. 

Şehirlerimizi tanınmaz hale getiren sokağı, 
cadde diye plânbyan ölçüyü şaşıran, irnarcıla-
ra, tratuvarlara yaya kaldırımlara tecavüz 
eden inşaatları önliyemiyen, şehirleri taş yığını 
haline getiren belediyelere, 

Şehirleri parktan, geniş caddelerden mrh-
rum eden trafiğe tıkanıklık veren. Büyük, kü
çük şehirlerimizde daima yayılan gecekondu 
dâvası üzerinde İmar ve İskân Bakanlığına, 

Türkiye de istikrarlı bir ücret ve para po
litikası yönünden, 

Yurt dışındaki işçilerimizden intikal eden 
dövizlerin dış sehayat ödemeleri uğruna israf 
edilmemesi için de Maliye Bakanlığına. 

Çalışanların er-;3lîle:vhr.n crğ.-:--].^-;: 'il
mesi ve daha iyi imkânlara ulaşması için, 

Derletin elindeki mevcut sanryi tesislerinin 
daha verimli ve kârlılık prensibi istikametinde 
iletilmesinde. 

Bu milyarlık müesseselerde sık sık umum 
müdür ve yönetici değişikliğinin millete ne ka
dri- pahabya mal olduğunu, işleri ne derece 
kösteklediğinin diğer bakanlıklara anlatılması 
yönünden, 

Çalınma Bakanlığının bu bakanlıklara söy-
iiyeoek sözü olmalıdır. 

Gelişmiş dünya devletleri içinde Çakşma Ba
kanlığının önemli yeri vardır. 

Yeni Anayasamız bu bakanlığın hakiki fonk
siyonunun ortaya çıkarmış olmasına rağmen, 
Hükümet, içinde bakanlık imkânları yine de 
dar tutulmaktadır. 

IS Sİ Anayasası Çalışma Bakanlığının görev
lerini daha da artırmıştır. £0 ncı maddecinden 
50 sine kadarı çalışma hayatımızı en çok ilgi
lendirenidir. Yenilikler getirmiştir, çalışma ha
yatımızı güçlü kılmış, iş hayatından nafakası
nı temin edenlere güven getirmiştir. 

Milletçe ufkumuz dünya görüşümüz geniş
lemiştir. Bu tarz ifade şekli hemen hürriyet
ler ien yoksun bir rejimle irtihatlandırılmama-
îrkr. O rejimin insanlığın iyiliğine olmadığını 
biliyoruz. Bu yolda ders edinmiye de ihtiyaç 
duymuyoruz. 

Burada kasdsttiğimiz görüş montaj sanayi
siyle imlidir. Bu sanayi kolu imalât sanayisi
ni iyiden iyiye baltaladığını işsizliği artırdığ:-
m memleket ssrvetini dışarıya akıttığını bili
yoruz. Memlekete faydası elan ve fayda getiren 
kazancı nisbetinde Devlete verdisini veren ku-
rrılııçların, sermayenin ve önel teşebbüsün ya
lımdayız. 

IdGi Anayasası çalışanı Devletin gözetimi 
altına almakla, korumakla bir işgücü ve saııa-
yibşme y*yasası yaratma hedefini de gütmüş-

Ayrıca sosyal güvenliğin bir icabı olan ça
bama ve çalışmama düzenini getirmiş, işçi ile 
işveren arasında toplu iş sözleşmesi yolunu aç
mıştır. 

3e3 yıllık tatbikatın neticeleri endişe ve-
riei olmamış, işçi ve işveren münasebetlerinde 
iyi niyetin ve vatanseverliğin daima hâkim ol
duğu müşahede edilmiştir. 
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Çalışma barışının bozulmaması yolunda ta
rafların aşırı hassasiyet gösterdiğine, bu hassa
siyetin böylesine devam edeceğine de inanıyo
ruz. 

Hükümete intikal etmiş ve aracılığı da be
nimsenmiş ihtilaflı konular bir greve sebebiyet 
vsrmiyecek zaman idinde halledilmelidir. Siirs-
nin uzaması konuyu bir çıkmaca itelediği vakı
adır. 

Sor, günlerde sendikal faaliyetler üzerindeki 
söylentilere kapılarak kemen hüküm vermek 
istemiyoruz. Sendikalarımız millî kuruluşları
mız arasında çok mühim yer işgal eder, mem
leketin yüksek menfaatleri üzerinde son dere
ce aşırı hassasiyetleri de vardır. Diğer kuru
luşlara iyi örnekler verecek bir yol üzerinde 
oldukları kanaatimizi muhafaza ediyoruz. 

Görevlerini kötüye kullananları her cemiyet 
içinde görmek mümkündür. Teşekkülleri calm 
çıkarları uğruna istismar ve suiistimal edenleri 
tasvib etmiyoruz. Ciddî kuruluklar bu gibileri 
er geç tasfiye eder. 

Bugüne kadar sendikalarınız daima millî 
birliğin yanında bozguncuların kargısında ol
muşlardır. 

Memleketin sanayileşmesi, ekonomimizin 
gelişmesi yolunda üzerlerine düsen görevleri 
ehliyetle yerine getireceklerinden şüphemiz 
yoktur. 

Sanayie dayanmıyan sendikal faediyetİT.vn 
güçlenmesi düşünülemez güçlü sendikacılık sa
nayi ile doğmuş büyümüş ve yayılmıştır. 

Şimdi de çalışına mevzuatı üzerinde kısaca 
durduktan sonra Bakanlığa bağlı kurumlar 
ürerimle sözümüz olacaktır. 

Bakanlığın 1980 dan bu yana kadar kadro
ları içinde yaptığı çalışmalarını olumlu karşı
lıyoruz. 

271 sayılı Sandukalar Kanunu ile 275 sayılı 
Toplu iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu 
üzerinde işçi ve işveren teşekküllerince tadi-
lince tadilinde ittifak gören maddeler Hükü
met görüşü şeklini olarak Meclise biran önce 
intikal ettirileceğinden eminiz. 

931 sayılı iş Kanununa göre çıkarılması 
icabeden tüzüklerden bir kısmının meriyete BO-
kulması yolunda Bakanlık çalışmalarını takdir 
eder, geride kalan tüzükler üzerinde Bakanlı
ğın var olan çalışmalarının biran önce sonuç
landırılmasını ve kanunun emrettiği I senelik 

müddet içinde, Danıştaya sevk edilerek tüzük
lerin tamamının yürürlüğe sokulmasını temen
ni etmeKteyız. 

Kolay islerden olmamakla beraber Tarım 
iş kanunu tasarısı üzerindeki çalışmalara ni
hai bir şekil verilerek kanunlaşması geciktiril
mem elıciir. 

Çalışma Bakanlığı Teşkilât kanunu tasarısı 
üzerindeki çalışmalarda çabuklaştırılmalıdır. 

ikinci Beş Yıllık Plân dönemi içinde çıka
rılması öngörülen işsizlik sigortası kanun ta
sarısı hazırlanmış olduğunu, bu tasarı üzerin
de yapılacak nihai çalışmaların sonucu işçile
rin kıdem tazminatını ortadan kaldırıp kaldır-
mıyaoağı hususunda bakanlık görüşünü öğren-

Çakşiiıa hayatı içinde işçi memur prob
lemi halledilmediği için konı^ ihtilâfları üzeri
ne çekmekte bir kısım grevlerin de kaynağı ol
maktadır. 

Bâzı kanunlarla ilgili veya 5434 sayılı T. C. 
dmekli Sandığına dahi olmak veya genel büt
çeden ücret almak bugünkü tatbikatı içinde 
nıernur vasfı için kâfi ve geçerli bir unsur say
maya imkân var mıdır. 

Belediye temizlik işçisini memur saymak 
mümkün müdür? 

Memur ve işçi ayırımı üzerinde ciddî çalış
malar yapılmalı işçi ve memur tefriki kesin ola
rak belirnıelidir. 

Kolay olmamakla beraber. 
işçi ve personel sendikalarına kimlerin gire

bileceği yolunda bilimîi çalışmalar yapılmalı 
bu iş aydınlığa çıkmalıdır. 

Bu sebeplerle çıkan ihtilâflar kuruluşlara 
çak pahalıya mal olmaktadır. 

Bu yüzden lüzumsuz sendika kuruluşlarına 
gidilmekte veya mecbur kalınmaktadır. Üye 
hangi sendikaya gireceğini kestirememekte ve 
sendika enflâsayonu biraz da bu yüzden mey
dana gelmektedir. 

Asgari ücretlerin tesbiti yeni iş Kanununa 
göre 5 işçi 5 işveren 5 Devlet daireleri tara
fından seçilecek komisyon marifetiyle bir mer
kezden yapılacak tesbitler de, 

Lliiletlerarası kazanılmış tecrübelerden fay
dalanılarak, doküman teşkil edecek unsurlar 
memleket gerçeklerine en uygun hale getiril
melidir. 
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Aksi takdirde bilimsiz ve olumsuz çalışma
ların neticesi ortaya çıkacak asgari ücretler, 
karışık ve içinden çıkılmaz olan ücret nizamını 
daha da "bozacaktır. 

Memleketimizde birbirinden farklı en karı
şık işlerden biri de memur işçi ücretlerinde ta-
kibedilegelen yanlış politika olmuş nedenleri 
üzerinde duranı az olmuştur. 1950 den bu ya
na bu hatalı ücret politikası devam etmekte
dir. Son Avans Kanunu da bunlardan biri 
olmuştur. Bu yüzden bilerek, bilmiyerek emek
li sandıklarının malî büryesi tahribeclümiştir, 
vermeden almak aklın alacağı idlerden değil
dir. 

İşçinin pek o kadar değil ama memur ücret
leri yamalı bohsa haline gelmiştir. Ek ödenek
ler ikramiye, makam tahsisatı, kasa tahsisatı 
fazla mesai mahrumiyet zammı ve sair nam al
tında verilen ücretler hakiki ücreti ortadan sil
mişti;:. Bunların birkaçını alan bu memleket
te çoktur. Hiç almıyanı ise daha çoktur. 

Birkaçını almaya alışkın bir İrimde bir gün 
emekli oldu mu, emekli muamelesi esas maaşı 
ne ise onun % 40 - 50 - 60 - 70 i üzerinden 
emekli ediliyor çakşırken eline geçen paranın 
bu kere ancak % 20 - 30 eline geçiyor. 

Bu insanın bir kenarda tasarrufu yoksa 
işte o zaman emekli olan insana dünya zindan 
edilmiş oluyor. 

Muhtelif kamu sektörüne muhtelif alan
larda çalışanlara zamlar yapılmaktadır. Böyle
sine bir ücret politikası hatalıdır. Hükümetin 
bu durumu önlemesini temenni ederken Meclis 
olarak bizim de bu çeşit zam teklif ve tasarı
larına karşı çok titiz davranmamız gerektiğini 
kaydetmek isteriz. Devletin bir ücret politika
sı olmalıdır. Asgari ücretin yurt gerçeklerine 
uymıyan değil hakikisi tesbit edilmelidir. On
dan sonrası işçi ücreti toplu iş sözleşmesi yolu 
ile memur ücretleri de kanun yolu ile bir ni
zama sokulmalı herkes eline geçecek ücretin 
hakikisini bilmelidir. 

Diğer teferruattan mümkün olduğu kadar 
azaltılmalıdır. 

Çocuk zammı sosyal yardımları gibi değiş
mez unsurlar işçi memur tefrik etmeden yek
nesak hale getirilmelidir. 

Sosyal düzende ücretler arasında mesafe 
anormal olmamalıdır. İsveç'te ücretler arası 

fark 3 ilâ 4 misli civarındadır. Türkiye'de bir
den bu seviyeye inmek imkânsız olmakla bera
ber duranı düzeltilmelidir. Senelerin senesi or
tada kalan T. C. Devlet Demiryolları ve liman
ları işletmesi işçileri Emekli Sandığı ile Askerî 
Fabrikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığının 
Sosyal Sigortalar Kurumuna devir tasarısını 
benimsiyeni Sayın Bakan olmuş ve Meclise in
tikalini sağlamış, bu suretle tasarının kanun
laşmasına vesile olmuştur. Kendisine bu mesa
isinden dolayı teşekkür ederim. 

Bu kanunda görülen noksanlığın ayrı bir ka
nunla düzeltilmesi içinde Sayın Bakanın aynı 
derecede ilgi göstereceğinden eminiz. 

864 sayılı Kanuna istinaden dış ülkelere tâ
yin edilecek müşavir ve ataşelerin temsil ka
biliyetlerinin yanında işçiye yakın düşecek, 
onun meselelerini kendine iş edinebilecek cid
dî, gayretli, bilgili kişilerden olması hususunda 
Bakanlığın göstereceği hassasiyeti yerinde bu
luruz. 

Sözü Bakanlığa bağlı kurumlar üzerine ge
tirmiş bulunuyoruz. 

iş ve İşçi Bulma Kurumu da imkân ve kay-
naklariyle ifaya mecbur olduğu hizmetlerin 
arasında en çok göze batanı dikkati çekeni 
yabancı ülkelere gönderilen işçiler teşkil eder. 

Müracaatçısı çok, fakat müracaatçısına iş 
bulmakla, hizmet götürmekte güçlükler daha 
çoktur. Hizmette şanssızdır memleket gerçekle
ri buna imkân vermemektedir, işsizi iş sahibi 
lıılmak hizmetin en hayırlısıdır. Bu tempo ile 
kurum plasmanları memnun edici seviyeyi uzun 
zaman bulamıyacaktır. Bu sanayileşmeye ve 
yatırımlara bağlıdır. 

Memleket içinde işsizliği, yurt dışına işçi 
göndermekle, doğum kontrolünü tatbik etmek-
b önlemek en kolay gözükenidir. 

Doğumu yasaklar, bir kısım vatandaşları 
da dışarıya gönderirsek işsizliğin önünü almış 
oluruz, espirimiz tabiî hatalıdır. 

Aslolanı zenginliklerle dolu yurdumuzda da
ha çok insanı barındırmak beslemek ve refahı
nı ismin etmektir. 

Biz yıllarca bu işin zorunu değil kolayını 
benimsediğimiz için kalkmamıyoruz, Bunun 
için dünya milletlerinin iktisaden hep gerisin
de kalıyoruz. 
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Diğer taraftan yabancı ülkelere gönderilen 
işçilerin bir eğitime tabi tutulması hususunda
ki önceki düşüncelerimizi muhafaza ediyor us. 

Okuyup - yazmadan nasibini almamış olan
ların gittikleri ve dilini dahi bilmedikleri ya
bancı ülkelerden bilgi edinmesi pek o kadar ko
lay ve basit olmasa gerek. Bu nev'i vatandaş
larımızın gurbet elde çeşitli doktrinlerin tesiri 
altında kalabileceğini de düşünmek ve buna 
karşı ela tedbirli olmak lâzımdır. 

Yabancı ülkelere gönderilecek isçiler hare
ketlerinden önce en az 5 - 10 gün olsun eğitim
den geçirilmeli gideceği yer hakkında ve o 
memleketle yapılan so-ryal güvenlik anlaşma
ları, o memleketin çalışma mevzuatı örf ve 
âdetleri üzerinde bilgiler verilmelidir. Kurum 
nedense bu yoldaki tavsiyelerimize iltifat et
memektedir. 

Gider ayak işçiye nasihat şeklinde sözler 
söylenmesini ve eline birkaç broşür verilmesini 
yeterli bulmamaktayız. 

Dış ülkelerde de ataşelikler yolu ile iç çilerin 
eğitimleriyle ilgilenilmesini temenni etmekte
yiz. 

Kooperatifçiliği teşvik eder bir usulle ya
bancı ülkelere gruplar halinde işçi gönderilme
sini iyi bir buluş olarak karşılıyoruz. 

Türk işçisi bu halleriyle dahi yurt dışında 
yüzümüzü ağartmaktadır. 

Bütün bu acemiliklerine rağmen randıman 
veriyor kendisi kazanıyor, kendisinden birkaç 
misli de işvereni kazanıyor. 

Bu niye orada böyle oluyor da Türkiye'de 
olmuyor. Nedenleri üzerinde durmak araştır
malar yapmak, araştırmaları memleketin isti
fadesine sunmakta kurumların, hükümetlerin, 
bir görevi olsa gerek. 

Kurumun işgücünü sanayi içinde eğitimi ve 
mesleke yöneltme çalışmaları inkıtaya uğramı

şa benzemektedir. 
Bu duraklama veya yavaşlama bakanlık-

lararası görüş ayrılığından ileri geliyorsa, Ça
lışma Bakanlığının kısa zamanda bunu hallet
mesini temenni etmekteyiz. 

Kurum dar kadro ve malî kaynaklariyle 
hizmetlerini yaptığına kaaııiiz. Kurumun haki
ki fonksiyonu kanaatimizce işsizlik sigortasının 
tatbikata geçmesiyle ortaya çıkacaktır. 

Sosyal Sigortalar Kurumuna gelince, mil
yar!" k müesseselerimizin basma geçen ve her 
geeen yıl malî kaynaklan artan bu teşkilât 
h.jirluî daha fonlarından tam bir ödeme devre
si ieine girmediğinden aktuarya hesapları üze
rinde fikir yürütmeyi erken buluruz. 

Bununla beraber kurum her ihtimali hesaplı-
yarak kaynaklarını iyi kullanmaya mecburdur. 
idari masraf limitleri milletlerarası ölçüleri 
aşmıştır. Tedbirleri üzerinde durulduğu ve 
alınmış tedbirleri olduğuna kaaniiz. Sigorta
lının ihtiyarlığına, kaza haline ve hastalığına 
"aha çok yararlı olacak istikamette kaynakla
rın kullanılması taraftarıyız. Çünkü ayda 250 
lira ihtiyarlık ödeneği ile bugünün şartları 
içinde geçinmek zorunda olanların geçimlerini 
kolaylaştırmak ilk hatıra geleni olmalıdır. 

Sigorta fonlarından iş ve işçi bulma hiz
metleri ve Çalışma Bakanlığı iş güvenliği teş
kilâtı için yılda 15 milyona yakın veya fazla 
bir ödeme yapılmaktadır. 

Buna işçi çocuklarının okutulması için ay
rılan 15 milyonu ilâve edersek senede bu ra
kam 30 milyon lirayı bulur. 

BAŞKAN — Sayın Ergün bir dakikanız kal
mıştır. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER
GÜN (Devamla) — ilerde sigorta fonlarından 
daha büyük gediklerin açılmasından endişeleni
yoruz. 

İşçi çocuklarının okutulmasının karşısında 
değil. Bilâkis teşvikcisiyiz. Bu görev sigorta
dan ziyade daha çok Hükümetin isi olmalı
dır. 

Sigorta kaynakları müsait ise; önce 250 lira 
olan aylık ihtiyarlık ödeneği artırılmalıdır. 

Bundan sonra ihtiyarlık ödeneğine esas olan 
10 yıllık devrenin en üstünü olan 7 yıllık ücre
tinin % 50 si nisbetinde ödenek tahsisi % 55 
veya % 60 a çıkarılması üzerinde durulmalı
dır. 

Görünüşte % 50 nisbet 7 yıllık maaş tuta
rının ortalaması olduğundan hesabı hakikisin
de son aldığı maaşın ancak % 30, % 40 kadarı 
eline geçmektedir. 

Sigortalı değişmiyen aynı ücreti 7 yıl de
vamlı almalı ki % 50 si üzerinden ihtiyarlık 
ödeneği alabilsin sigorta daha çok gayesi isti
kametinde işçiye hizmet ve nimet götürmeli
dir. 
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ların d- azalaaaa 
m " " P " *"• ~ > " c idari aksaklık-

^İdsriIebiieaGfil ümidi ile 
çalışmalarını I: aşarık 

Memleket sathında kurulan ve yayılan mo
dern hastane ve sağlık tesislerinin ikmalinde, 
başlananların biran önce hizmete sokulmasında 
gösterilecek gayretin • yanındayız. 

BAŞKAN —- Lütfen cümlenizi tamamlayı
nız ve bağlayınız efendim. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER-
GÜN (Devamla) — İlâç tedarikinin sigortaya 
çok pahalıya malolduğu gerçeği gün ışığına çık
mıştır. Eczacı çok ve kolay para kaşanmanın 
yolunun sigortadan geç Ligini öğrenmiştir. Ec
zanelerin ilaçları dahi etiketlemede müşkülât 
göstermekte olduğunu ciddî kaynaklardan edin
diğimiz bilgiye dayanarak ifade ediyoruz, 

Var evi, kerem em deyip sosyal sigorta im-
kânlarmın israfının karşısındayız. 

Daha çok çalışanı, emekliyi, yaşlıyı, dulu, 
yetimi düşünmeye mecburuz, 

Montaj sanayii nevinden kurulan ilâç fabri
kalarının yanında millî ilâç sanayiinin kurulu
şuna sigorta öncülük yapmalıdır. 

Anormal olan ilâç fiyatlarında denge en ko
lay bu yoldan kurulacaktır. 

Diğer taraftan sosyal sigortalar, emekli san
dığı gibi malî kaynakları olan kuruluşlar. Dev
letin aaarantisi altonda- sanayi yatırımlarına git
melidirler. Bu nevi yatırımlarda zarar olursa 
bunu Devlet karşıiamalı ve katkıda bulunmalı
dır. 

Er. yolda atılacak bir admı memleketin sa
nayileşmesini çabuklaştıracaktır. 

Yalnız emlâk yatırımlarına bağlı ve dört el
le sarılı kalmakta büyük faydalar görmüyoruz. 

BAŞKAN —•• Sayın Eramn, Sayın Ergdim 
kestin efendim, kestim, yani bütün yazdığınızı 
mı okuyacaksınız? 

EOFTÜITJÂH C-EUFIJ ADINA ÖMER EB-
GÜN (Devamla) — Bitti Sayın Başkanım, 

BAŞKAN — Hasıl bitti efendim, ben görü
yorum benüz 5 •• 10 aayfams var, 

KONTENJAN G'ibÜPU ADINâ ÖMER EE-,Ü"?U , 
GÜN (Devamla) — Saym Başkanım. 
kadadara göstermiş olduğunuz mü. 
azını bana gösteriniz. 

BAbKAN — Eica ederim üç dal 
Bu saatten sonra müsamaha d u r im 

oaur ar-
mıahaırm 

£'o-3tl. 

îfen-

di?.. Bitirin efendim 'son cümlenize geçin, 1 ve
ya 2 dakika müsamaha olur ama 5 dakika... 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER-
GÜM (Devamla) — Sayın Başkan, başkalarına 
müsamaha gösteriyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim her arkadaşa gösteri-
yoraz. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER-
GÜN (Devamla) — Ben gösterdiğinizi telâkki 
etmiyorum. 

BAŞKAM — Size göstermedim mi? Bir da
kikanız var eledim, bağlayınız dedim. Ama siz 
bütün yazdığınızı okumak kararındasınız. 

KONTENJAN GRUPU ADINA ÖMER ER-
G-ÜN (Devamla) — S ay m Başkan hepsini oku
mak kararında değilim, belki yavaş okudum, 
fakat vaktimi ayarlıyamadım, biraz da müsa
maha gösterseydiniz bitirirdim. Müsamahanıza 
sığınmak istedim, imkân vermiyorsunuz, ben 
de sözümü bağlıyorum. 

Sözlerimizi bitirirken bugünün ve geleceğin 
hükümetleri geçerli olmıyacak ve yerine getiril-
miyecek vaatlerden kaçınmalıdır. 

Hesapsız veya yanlış hesaplara dayanarak 
doğan haklar sosyal güvenlik sistemini bozar. 
Bir daha da kolay kolay da düzeltilemez. 

Hakkı vermek kolay. Fakat bir seçime da
yanan düzen içinde geri almak ve hattâ hatayı 
bile düzeltmek çok zordur. Bu her hükümetin 
yapabileceği işlerden değildir. 

Memlekete, millete fayda getirecek ve eko
nomimize sıhhat kazandıracak hakkın huku
kun yanındayız. 

Millet hayatımıza hakkm. hukukun, huturun 
ve çalışma barışının hâkim olmasını diler 1968 
bütçesinin millete memlekete hayırlı olması te
mennisiyle Kontenjan Grupu adına Yüksek He
yetinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz sırası A, P. Grupu adına 
Sayın Tarık Remzi Baltan'dadır. Buyurun efen
dim. 

A. P. GRUPU ADINA TARIK REMZİ BAL
TAN (Zonguldak) — Sayın Başkan, Sayın se
natörler Sayın Bakan ve onun kıymetli erkânı. 
A. P. Grupu adına hepinizi hürmetle selâmla
rım. 

Son yıllarda çalışma hayatımız büyük çap
ta gelişmeler göstermiş, Çalışma Bakanlığı bü
yük ve çeşitli fonksiyonları üzerine almak su-
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r etiyle büyüiı görczdvzin yapıcısı olmuş ve çalış
maları umumi efkâr. basın, i~ei vo işveren! irce 

T ^ ^ İ T V V - ^ - de 1CS3 
nums sayımına gere, ±2 mııyonun uscunue a Ha
tif nüfus mevcudolup bunun 1,5 milyonu sanayi 
sektöründe 4 - 7 yüzbkıi genci hissetlerde bü
yük t i r kısmı da tarım selrtoiüinde çalınmakta
dır. Teşkilat bakımından yeterli bulunmama sı-
na rağmen, gördüğü. hizmetler bakımından Ça
kıma r-akankğı takdire şayan faaliyetlerine de
vam. etmek":'dm. Tarım işçileri ve tanm ara ol
ları kanam t c a r l a m a m yürürlüğe girmesi ha
linde Çabama Bzlmnkğınıu fonksiyonları daha 
geniş çapta artacağı cihetle, şimdiden teşkilat 
kanununun ihtiyaçlara cevap verebilecek b'r 
halde elmasının demini iei.c. çal'".malara r.iraz da
ha hız verilmesini temenni etmekteyiz. Ancak, 
şunu da belirtmek isteriz ki, çok acele kanun
lar doğuş saka taklarına müncer olmaktadır. T?u 
itibarla kanunun hasırlanma samam.ni Türkiye'
nin bünyesine uygun bir elbisenin yapımı için 
geçmesi zaruri bir zaman telakki etmekteyim. 

Bakanlık Teşkilat Kanununun da gerçekçi 
ve modern bir hüviyette tekrar gerçeğinden 
eminiz. 

Muhterem, senatörler, işçi ücretlerinin teshiri 
işçi teşekkülleri ile işverenler arasmda olmakla 
beraber. Devletin mı g-küşme ve sözleşmelerin 
seyrini yakman tabmctmeai vazifesidir, çünkü 
Derlet sosyal pelit:banın gelişme hareketlerin-
den hiçbir zaman müstağni kalamaz. işlileri
mizin millî gelirden hisselerini tam bir .şekil k 
alabilmeleri ve ücre derinin hür ve demokratik 
nizam içerisinde refah yalımda artan bir hazla 
gelişmezine devavdı şekilde gayret sarf e'mak 
Adalet Parthir in şaşmaz politikasıdır. Bunun 
yamhcumm- millî gelirin art m asın d?, ve sosyu 
güvenliğin ileri hedeflere ulaşmazında rmilerz 
iniz gibi brv;ük h: meleri elan işveren1 irimizin 

pov .ş emniyetlerini sağla: 
meHere. oturtmak ve devamına yardımcı olmak, 
A, P, n'.n en büyük görevlerindendir. Bz niz" 
mm devamında hizmetleri malûm bukımv.ı T^:1" 
sendikaları da hür semkkalaruı da &. P. ek.red: 
her zaman yanlarında olacağız, Tzzdrı inanışı
mıza göre, raf ah devle'i devletim özel teselsül
sün ve bizzat işçilerimizin gö d" ere çekleri müşte
rek gayretle tahakkuk edecektir. Bu refah 
devletinin temel fikri sınıf veya eümre değil. 

Türk Milletinin tamamıdır. Asgarî ücret işçi
nin insanca yaşaması için yeterli ücrettir. Yani 
sosyal bir ücrettir. Bu ücretin içindeki norm 
mücerret rakamlar olmayıp toplu sözleşmelerle 
temin edilen ücretlerin ortalaması olmalıdır, Hü
kümetimizin ücret politikasındaki anagorüşü-
ııe biz de katılmaktayız. Muhterem arkadaşla
rım, gdçen yıl yürürlüğe giren İş Kanunu bü
yük emeklerin mahsulüdür, Bu kanun isçi ve 
işverenler arasındaki hak ve menfaatleri geçmiş 
tatbikata nazaran daha iyi organize edecektir. 
Fikren çalışan işçilerin kanun kapsamına gir
mesi getirdiği yeniliklerin en sayanı dikkat kı
sımların^ andır. Bu kanunla sakat ve malûllerin 
himayesine gidilmesi de büyük bir hizmet kapı
sını açmış olacaktır. Keza deniz işçilerimizin 
yıllardır hasretini çektikleri ve tahakkukunu 
arzu ettikleri yeni Deniz İş Kanununun geçen 
yıl hizmete girmiş bu suretle yeni işçilerimizin 
de sosyal güvenliğinde yeni hamleler kaydedil
miş bulunmaktadır. Türk işçisine sosyal gii-
•verdiğinin teminat altında olması ve çalışma 
nizamın?n temini hususunda gösterdiği büyük 
çabaların ifadesi "bulunan iş ve Deniş iş Kanu
nunun hazırlanmasında büyük emeği olan A. P. 
Fükü.raetine ve onun kıymetli Çalışma Bakanı
na Grupumuz adına teşekkürlerimi sunarım. 

Sosyal güvenlik politikası toplumun bütün 
•gruplarım kapsadığına göre, İkinci Beş Yıllık 
Plân döneminde de tarım sektörü de ele alına
cak ve bir neticeye bağlanacaktır. Esasen bu 
husustaki hazırlıklar devam edegelm ektedir. 
Tarım iş kanunu tasarısı Hükümetimizce hasır
lanmış ve memleket gerçeklerine cevap verebi
lecek bir hale gelmiş vaziyettedir. Yüksek Mec
lisin gayreti ile bu alanda Türk Tanm işçisinin 
de sosyal güvenliği teminat altına alınmış ola
caktır. Keza Tarım, aracıları kanun tasarısının 

| yürürlüğe girmesi ile belli mevsimlerde, belli 
yerlerde bilhassa Güney illerimizde Adana ve 
:ivarı gibi yerlerde geçici olarak çalışan tanm 
isçilerimizin de çalışma hayatı bir nizama bağ-
1 miza ıs olacaktır, Bu suretle İş ve İşçi Bulma 
°?acıkğını yapanların müsaade alma mecburi-
ved.eri ve işe yerleştirilmiş olanların hizmetleri 
de garanti altına alınmış olacaktır. 

Sayın senatörler, işsizlik sigortası hakkında
ki düşüncelerimize gelince, Sosyal sigortaların 
kapsadığı iş sahaları genişledikçe riskler ço-
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ğalacaktır. Bu riskler işsizlik sigortasını kur
ma mecburiyetini doğuracaktır. Yalnız, bu 
mevzu geniş tetkiklere ihtiyaç göstermektedir. 
İştiraklerin şekilleri fonların tesbiti, fonun tes-
bitinde kullanılacak kaynaklar meselenin güç
lüğünü ortaya koymaktadır. Bu mevzuda di
ğer memleketlerdeki tatbika,t da çeşitlidir. Bâ
zı devletlerde Devlet bu sigortaya iştirakçi ol
makta bâzı devletlerde de iştirak halinde bu
lunmamaktadır. Bu mevzuda yapılan çalışma
ların bir süre daha devam edeceğini tahmin edi
yoruz. Esasen bu mevzuda çok acelenin iyi so
nuçlar yerine yarım ve sonunda iyi netice ver-
miyecek tedbirleri getirmesi karşısında sabırlı 
olmak lâzımgelmektedir. Sayın senatörler, her 
işçiye mesken sahibi kılmak başlıca idealimiz
dir. Ancak bu mevzu zaman istiyen, kuvvetli 
kaynak istiyen bir iştir. Bu mevzuda Hüküme
timiz ciddî gayretler içindedir. 1962 yılında 
işçi meskenleri için ayrılan para 50 milyon lira 
iken 1967 yılında 200 milyon liraya çıkarılmış 
olması Hükümetimizin azim ve iradesinin iyi bir 
örneği olmaktadır. Mesken inşaatında ferdî 
kredi müessesesinin getirilme hazırlıklarını 
olumlu karşılamaktayız. Bu sistemle işçiyi ta
şıyamayacağı ödeme külfetinden oldukça kur 
tarmış olacaktır, ödeme süresinden çok faiz 
nisbeti üzerinde Sayın Bakanın eğilmesini rica 
ederim. 

Sosyal Sigortalar arsalarının değerlendiril
mesi mevzuunda Çalışma Bakanı ile Plânlama 
arasında bâzı görüş ayrılıkları halen telif edil
miş bir duruma girmiş midir, girmemiş midir 
bunu öğrenmek istiyorum. 

Sayın senatörler, 
Senelerden beri hassasiyetle üzerine eğildiği 

miz Dış teşkilât Kanununun yürürlüğe girmesi
ni memnunietle karşılıyoruz. Bu suretle dış 
ünitelerimiz kuvvetlendirilmiş olacp̂ k ve dış 
memleketlerde çalışan işçilerimizin hak ve men
faatleri daha iyi korunmuş olacaktır. Dış mem
leketlerde Türk Milletini şerefle temsil ecbn 
sevgili isçilerimize yardımcı olacak dış teşkilâ
tımızı ehliyetle yapabilecek ihtisas erbabını 
seçmekte titizlik gösterileceğinden eminiz, işçi
lerimizin fikren ve moral olarak kuvvetli bulun
maları için yapılan çalışmaları memnuniyetle 
takibediyoruz. Bu mevzuda liyakatleri müsel
lem din adamlarımızın gönderilmesinde devam-

j lı bir dikkatin gösterileceğinden eminiz. G-ece 
I nin bu saatinde vaktinizi fazla almamak için 

mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışıyorum. 
BAŞKAN — Beş dakikanız var Sayın Bal-

İ tan. 
I A. P. GRUPU ADINA TARIK REMZİ BAL-
| TAN (Devamla) — Sayın Başkanım, ben de ba

kıyorum saate, on dakikam var. 
\ BAŞKAN — Dokuz dakikanız var Sayın 
< Baltan. Fakat bilhassa öyle söylüyoruz ki, son? 
| ra kesmek mümkün olmıyor. 
! RIZA ISITAN (Samsun) — Her grupa aynı 
| muameleyi yapın Sayın Başkan. 
\ BAŞKAN — Anlayamadım Sayın Isıtan. 
i RIZA ISITAN (Samsun) — Her grupa ay-
I nı muameleyi yapın. 
• BAŞKAN — Sis kaçta başladınız, 24,43 te 
| başladınız. Hepsi yazılı burada. Sayın Baltan 
\ 2,14 te başladı. Biz tarafsız hareket ederiz, me-
ş rak etmeyin. Kıymetli fikirlerinizi hiçbir za-
| man kısıtlamayız. 
I A. P. GRUPU ADINA TARIK EEMZî BAL-
j TAN (Devamla) — Dış memleketlerdeki işçi 
I îerimizin sosyal güvenliği bakımından, büyük 
j mesafeler kaydedilmiştir. Türkiye ile Federal 
| Almanya Cumhuriyeti arasında 30 . 4 . 1964 ta-
| rihlnde bir sosyal güvenlik anlaşması imza edil-
j iiği malûmdur. A. P, iktidarı zamanında Bel 
1 çika ve Holânda ile 1966 senesinde anlaşmalar 
j yapılmış ve yürürlüğe girmiştir. 12 . 10 . 1966 
j da da Avusturya ile de bir anlaşma yapılmıştır. 
! Keza isveç'le bir iş akdi Avusturya ile sosyal 
) güvenlik ve iş akdi anlaşmaları yapılmış bu su-
I retle dış memleketlerdeki işçilerimizin sosyal gü-
| yenlikleri teminat altına girmiş bulunmaktadır. 
j Müşkül tabiat şartları içinde hayatı pahası-
| na çalışan yeraltı işçilerimizin emeklilik yaş 
| hadciinin indirilmesini sağlıyan kanun işçi sağ-
| lığını korumada yeni bir hamle olmuştur ve 
] işçilerimiz büyük bir sevinç içerisindedirler 
İ Yüksek hararet kargısında çalışan ve vahim 
I hastalık tehlikesine göğüs geren işçilerimizin 
| himayesi de kesin bir zarurettir. Muhterem Ça-
I lışma Bakanı ve erkânının bu mevzu üzerinde 
İ tekrar ve hassasiyetle eğilmelerini rica ederim. 
! Zaman bir hayli geçtiği için mecburi şeyle-
! ri ve bâzı görüşlerimizi geçiyorum, inşallah 
s başka zaman ifade ederiz. Bilhassa son olaylar-
I dan bahsetmek isterim. Şahsan da bu olaylara 
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gittim ve hâdiselerin en kabarık olduğu yere 
ilk giren bir parlamenter olarak fikirlerimi ifa
de etmek isterim. Zonguldak'ta vukubulan son 
olayların en basta gelen sebebi, sorumsuz ve 
mesuliyet hissinden yoksun sendikacı veya sair 
kişilerin şahsi çıkarları veya politikalarını yü
rütmek için giriştikleri bâzı tahriklerden doğ
muştur. Bakınız ne diyor «İşçinin Sesi» isimli, 
sol eğlimli bir sendika gazetesi, 30 lira yerp.ıt;ı 
27 lira yerüstü taban yevmiye maden işçileri
ne verilmesi bir Anayasa emridir, öbür taraf
tan» bir devlet işletmesi olan EKİ yi bir kısım 
zevk budalası ve işçi düşmanı alkolik tipler yö
netiyor,» Bu kadar tahrikler karşısında, bu ka
dar menfaatlerin kendisine yönelmesi çabaları 
arasında elbette ki, masum işçiler bir miktar bu 
hareketlere uyacaktır. Şimdi lütfen düşününüz. 
Cumhuriyet Halk Partisinin muhterem sözcüsü 
Sayın Isıtan ne diyor? «Asgari ücreti artıracak 
yüksek ücret veriniz. Böyle olmazsa böyle hâ
diseler olur ve devam edecektir.» 

Zamanımızda 40 milyon kâr eden müessese 
bugün zarardadır, diyor. Ya durumu bilmiyor
lar veya bilmemezlikten geliyorlar. Vaka şu
dur: Zamanlarında Zonguldak işçisine asgari 
ücret yer üstündekilere 10,5 yeraltmdakilere 
11 lira idi. 1 . 7 . 1965 ten itibaren yürürlüğe 
giren toplu sözleşme ile yer üstünde çalışan iş
çilere 13,5 yer altında çalışanlara 15 lira ücret 
tesbit edilmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi za
manına göre dört lira bir defada fazla olarak 
yevmiye verilmiş olmaktadır. Bunun maddi 
portesi 80 - 90 milyon liradır. Ayrıca iktidara 
geçer geçmez tatbik ettiğimiz ücretli hafta ta
tilinin de tahmil ettiği büyük külfeti bu hesa
ba ilâve edersek Zonguldak işçisine temin edi
len iki sene içindeki munzam imkân 120 - 130 
milyon liradır. Toplu sözleşme müzakerelerinde 
işçilerimize Anayasamızın 53 ncü maddesinin 
esprisi içinde yeni haklar sağlamak cihetine el
bette ki, A. P. iktidarı gidecektir. 

Ancak, bütün bunları unutup mesuliyet his
sinden yoksun sorumsuz kişiler gibi aslında hâ
diselerin müsebbibi Hükümet değil, sevgi his
sinden, kardeşlik hissinden yoksun çıkarcı kim
selerin veya onlara alet olan veya onları destek-
liyenlerin yüzündendir. Anayasa ve hukuk ni
zamını ellerindeki sopalarla bozmak istiyen in
sanlar karşısında Devlet orada bütün itidalini 

göstermiş işçiye en ufak zarar gelmemesi için 
ieabeden teenni içinde hareketlerine devam et
miştir. Hiçbir işçinin burnu kanamamıştır. Bu 
devletin işçisine olan sevgisinin bir ifadesidir. 
Hâdisenin olduğu yerd-3 işçi sıfatı olmıyan Zon
guldaklı olmıyan ve Zonguldaklılar tarafından 
tanınmıyan otuz - kırk tane şahıs Asmada, Di-
lâverde, işçi pavyonlarına ve yemekhanelerine 
girmişler ve işçileri sopa ile tehdidetmek sure
tiyle onları zorla Hükümet aleyhinde daha doğ
rusu müessese aleyhinde bir harekete zorlamış
lardır. Memleketin düşünen kafaları olarak bu 
mesele üzerinde durmak ve eğilmek zaruretin-
deyiz. Kimdir bu eli sopalı insanlar. Bunlar 
memleketin müesses nizamım, Anayasamn ver
diği hakları ve işçilerin bizzat kendilerine seç
tikleri sendikaları, kendi müesseselerini yıkmak 
için işçileri tahrik eden ve yeraltından idare 
eden gruplardır. Bu grupları tasvibetmediğimiz 

| gibi, Devlet olarak, nizam bekçisi olarak, Ana
yasayı tatbikle mükellef Hükümet olarak, ikti
dar olarak her zaman karşısındayız. Yalnız şu
rasını sarahaten belirtmek isterim ki, bunun 
yanıbaşmda hâdiselerin içine kadar girdiğimiz 
ve tetkik ettiğimiz zaman işçi kardeşlerimizin 
kendilerine yapılan devamlı tahrikleri karşısın
da hâdiselere zorla sokulmuş olduklarını müşa
hede ettik. Sununla da bunu teyidedebiliriz ki, 
Hükümet erkânından üç vekilin gelmesi işçilere 
hâdiseleri anlatması karşısında işçiler kendileri
nin aldatıldıklarını anladıklarını fiilen göster
mişler, paralarını almakla memleketlerine git
meyi ve yeni gelen işçiler de işyerlerine gitmek 
suretiyle Hükümetin kendilerini doğru yola 
sevk ettiğini, aldatıldıklarını fiilen ispat etmiş
lerdir. Bu arada şunu ifade etmek isterim M, 
asil işçi kütlemiz köyünden çıkıp orada yeral
tında çalışır. Çoluğuna çocuğuna para kazan
mak ve onlara rızkını götürmek istiyen işçimiz 
bu tahriklerin bu hâdiselerin dışındadır. Bu ba
kımdan, memleketin geleceği bakımından bir 
teminat sayarak bu sevgili işçilerimizi A. P. 
Grııpu adına tekrar minnetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı 
bütçesinin, vatanımıza milletimize hayırlı ol
masını diler, Sayın Çalışma Bakanını ve bu ba
kanlığın bütçesini tahakkuk ettirecek ve mem
lekete büyük hizmetler yapacak onun muhte
rem mesai arkadaşlarını hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Baltan'a 4 dakika evvel 
görüşmelerini tamamladıkları için teşekkür 
ederim. Bu beyanımız diğer arkadaşlara da 
inşallah bir teşekkür vesilesi olur. Sayın Ka-
rayiğit, kişisel görüşlerini arz etmek üzere.. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, Yüksek Senatomuzun muhte
rem üyeleri; ben Yüksek Senato ve bakanlık 
mensuplarının, adaletini her an tam mânasiyle 
gösteren Divanın müsamahasını suiistimal et
memeye gayret sarf edeceğim. Konuşmamı kısa 
tutarak benim kafama, zihnime takılan bâzı 
hususları müsaade ederseniz Sayın Bakanıma 
bu Yüce Senato önünde duyurmak isterim. 

Düne kadar usta, çırak ilgisi çerçevesinde 
işçi, işveren ilişkileri ekonomik ve sosyal ve 
hukuki gelişmeler sonunda bilimsel metotlarla 
düzene konulabilecek bir konudur. Bugün ha
kikaten bütün hassasiyetiyle üzerinde durduğu
muz bu konuda çok ferasetli, çok ilmî gelece
ği şimdiden tâyin edeceğimiz bir metotla yürüt
mek zorunluluğundayız. Bu bir kördüğümdür, 
bunu çözmek için sabırlı, uysal hareket etme
miz de mutlaka şarttır. Benim düşünüşümün 
birisi budur. Beni bundan evvelki bütçe ko
nuşmalarında bâzı tetkiklerim esnasında gör
düm ki, toplu sözleşmelerde işçi talepleri iş
verenin, işçi sendikalarının talepleri memleket 
ekonomisiyle orantılı bir şekilde gelişmemek-
tedir. Biraz daha tetkik ettiğimiz zaman Tür
kiye'de 1963 yılında başlanan, fakat sonra bı
rakılan işin değerlendirilmesinin yapılmadığı
nı görüyoruz. Bugün hakikaten Türkiye'de bir 
boşluk olan iş değerlendirilmesinin mutlak su
rette yapılmasına kaaniim ben şahsan. Çün
kü bu iş değerlendirilmesinin ışığı altında toplu 
sözleşmelere gidilirse daha verimli bir netice 
alınır kanaatindeyim, işin değerlendirilmesi 
için muhtelif sistemler vardır. Bu sistemler
den hangisinin bünyemize uygun ise onu bulup 
çıkarmak elbette yetkili organların vazifesi
dir. 

Bir mühim nokta daha vardır. Bugün işçi 
teşekkülleri kendilerini çok ciddî bir eğitime 
tabi tutmuştur, güçlenmek için ellerinden ge
len gayreti sarf etmektedirler. Bu elbette on
ların hakkıdır. Onların karşısında işverenin 
henüz derlenip, toparlanıp, kendilerini ciddî 
bir eğitime tabi tutamamıştır. Çalışma Bakan

lığının bu dengesizliği giderecek bir gayretin 
içinde olması bizi memnuniyete sevk eder. Bil
hassa bu arada iktisadi Devlet Teşekküllerin-
deki toplu sözleşmelerde daha bariz bir şekilde 
gözükmektedir, iktisadi Devlet Teşekkülleri
nin her birisi başka bir asgari ücret, sosyal 
haklar, toplu sözleşmeler yapmıştır. Bunların 
müşterek bir tutumları yoktur. Müşterek tu
tumlu olabilmeleri için, güçlenmeleri için cid
dî bir eğitime tabi tutulmaları lâzımdır, iş 
hukukundan anlıyan, idarecileri mutlaka bün
yelerinde bulundurmaları gerekir, işçi - işve
ren dengesinin bu düzensizliğini, bu dengesiz
liğini gidermek için Çalışma Bakanlığı ciddî 
bir gayret göstermelidir. Kısaca Grev Kanu
nunun tatbikatında görülen bâzı aksaklıkları 
belirtmek isterim. 275 sayılı Kanunun 17 nci 
maddesinde, grev, işçilerle işverenlerin müna
sebetlerinde iktisadi ve sosyal durumlarını ko
rumak veya düzeltmek gayesiyle ilgili işçilerin 
işyerinde bütün işçilerin toplu halde çalışma
maları olarak tarif edilmiştir. 

İşçi teşekkülleri grev kararı almak ve uy
gulamayı kanun iki halde mümkün görmüştür: 

1. Toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonun
da sendika ile işveren bir anlaşmaya vara
mazlarsa bu takdirde işçi teşekküllerinin grev 
yapması mümkündür. Ve kanunun ifadesi ile 
menfaat grevi oluyor bu. Fakat bu mühim 
olan sendikaların taleplerinin kabul edilmeme
sinin işveren müessesesinin içtimai gücü ile 
olan durumu bu talepleri karşılamaya müsait 
midir, bilhassa ücret ve sosyal yardım talep
lerinin farklı emsali veya müesseselere kıyası 
nedir? Diğer işverenlere bu talepler ne şekilde 
intikal ettirilmiştir? Bu maddeler üzerinde du-
rulmamaktadır. 

ikincisi, toplu sözleşmelerin müddeti içeri
sinde sözleşme ile tanınan hak ve menfaatler 
işveren tarafından ilân edilmesi halinde sendi
ka grev yapabilir. Ve bu greve de hak ihtilâfı 
grevi denilmektedir. Ancak, toplu iş sözleş
mesinin sendika tarafından ihlâli iddia edildi
ğinde Çalışma Bakanlığı bu müracaatı hiçbir 
suretle tetkik ve tahlil etmeden şikâyeti uzlaş
ma kuruluna intikal ettirmektedir. Neticede 
uzlaşma kurulu sendikanın iddialarının vâridol-
nıadığma dair karar verse işçi teşekkülü ka
rara uymıyarak greve gitmektedir. Mümkün-
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se sözleşme müddeti içinde ihlâl iddiasının 
Çalışma Bakanlığınca tetkiki arzu edilmiyor
sa bu iddianın bir nihai karara bağlanmasını 
zorunlu kılacak şekilde kanunda bir değişiklik 
yapılması zaruridir. 

Bâzı gerçekler ve bâzı tatbikat bize bir hu
susun daha yeterli olmadığını ihsas etmiştir. 
Bu da idarecilere grev ve lokavt gibi durum
larda verilen mahallî zabıta yetkileri çok ge
niş ve müphem bir anlamda mütalâa edilmiş
tir. Bunun daha yeterli, daha anlayışlı şe
kilde olması kanaatindeyim. 

Lıuhîerem. arkadaşla:; m, bu k~emda el'ek-
necek daha çok şeyler vardır. Biraz evvel arz 
etliğini gibi müsamahmızı suiistimal etmek is
temiyorum.. inşallah t u kanunlar geleeok 
bütçelerde daha detayk. t i r şekilde görebil
mek hislere namboder. Yüce Senatoyu hür
metle selâmlar bütçenin hayırlı olmasını te
menni ederim, (Alkışlar.) 

BAŞKAN — iSaym Srtue? Yok.,. 
Sayın Çetin? Yok.. 
Sayın Bayan Hikmet İsmen. 
HÎUMmT İSMEN (Kocaeli) — Sayın 

Balkan, sayın senatörler. 
Yıllık programdaki rakamlara göre İş Ka

nunu kapsamına giren İmi say:,-1 1 150 ÜT 
civarındadır. .Bu demektir ki, Çalışma ba
kanlığı İs Kanununun işverenlere yüklediği 
görevleri bu benimde bir isçi küeke; içki do-
netliyecektir, Biimdmi gibi eadme isçilere 
bâ?ı haklar vermek yetmem, r kda r ! 'm hakla
rını almak hakkından da patronla karşı kar
şıya bırakmamak gerekin Çünkü imi mm 
ren ilişkisinde işverenin fiilî üstünlüğü var
dır. Devletin doğrudan doğruya arr.v.a gi
rip İş Kanununun, ki, o da zaten yetersizdir 
uygulattırılma:?! ger eki:;. Meselâ çok -'ayıda 
müfetVsleri olmadı lâzımdır. Oysa Çakıma 
Bakanlığının bütçesi kendisine dik m bu de
netim hizmetini görmeye yeterli değildir. 

îş Kanununun kaplamı tarım işçilerini 
dışarda bırakmaktadır.. Cyea himaye/e e-ıeh-
tacolma bakımından mrreı imileein'r. dnee-
mu büyük bir öncelik gerektirir. Ne iş saat
leri, ne çalışma saatleri ve ne de ücretleri ba
kımından tarım işçilerine hiçbir emniyet 
ve düzen, sağlanamameştır, Tarım İş Kanunu 
yıllardır sözü erbTp fakat bir -keki gerçek
leşmemektedir. Milyonlarca İaren işçki tep-

rak ağaçları karşısında eli böğründe bıra
kan bir iktidar halktan yanayım diyemez. 

İşmelik Sigortası da öteden beri lâfı edi
len fakat bir türlü gerçekleştirilmeyen bir 
işçi derdidir. Son sıralarda Hükümetin işsiz
lik sigortam adı altında kıdem tazminatla
rını kaldırmak niyetinde olduğunu öğrendik. 
Anlaşılıyor ki, Hükümet İssizlik Sigortasını 
kurup işç"ye bir emniyet sağlamaktan ziyade 
kıdem tazminatını kaldırmayı ve. böyleee iş
vereni eri daha serbest bırakmayı düşünmek
tedir, 

Yıllık programa göre toplu söyleşme kap-
semma giren işçiler toplam, işçilerin % 27 sini 
teşkil ekmektedir. Geri kalanlar yani % 73 ü 
eeki usul düzen içinde devanı etmektedir. 
üeınn ' ; J-.r U i i l ı Uf ve Is 
Kanununun hiçbir hükmü hakkiyle uygulan
mamaktadır. Demin de işaret ettiğim gibi 
bıı konuda Çalışma Bakanlığına büyük işler 
düşmektedir. Oysa bütçenin bacınından da an
laşılacağı umre Çalışma Bakanlığı bunları 
yapmaya ne imkânı vardır ne de niyeti. 

Sayın senatörler, r indi işçilerle ilgili 
özel bir meseleden bahsetmek; dertlerini dile 
getirmek istiyorum, 

8245 sayılı Harcırah Kanununun 40 nen 
maddesi ile : Şehir ve kasabaların belediye hu
dutları dışında ve belirli bir görev saha~\ dâ
hilinde seyyar olarak vazife görenlere azıl 
istihkaklarına ek olarak aylık veya ücret 
intanlarımın % 30 undan fasla olmamak üzere 
bin tazminat ödenmesi öngörülmüştür, 

Kanunun bu hükmünün uygulanmasına 
iiişkin olarak Sayıştay Genel Kurulunca 
1Dİ33 yıknda, Maliye Bakanlığının ela görüş li 
alınmak suretiyle verilip 1386 yıknda da tek
rar îeyidolnnan kararlarla; bu tazminatların 
eden meninde haeiakk, yıllık izin ve geçici 
görev gibi sebeplerle 'vazifesi başında bulur. -
nııyanların bu günlere ait tazminat hakları-
meı ödenmeline devam, olunmasının kanu
nun ruh ve emacma daha uygun düşeceği, 
Genel Kurul kararı olarak belirtilmiş ve Ma
liye Bakanlığına da bilgi verilmiş t'r, 

Buna rağmen, Maliye Bakanlığı, «Sayışcav
ca alınmış bulunan karanın dayandığı pren
sibe Bakaıuıeımızea ktirak edilmemekledir:» 
dem* 
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manlıklara da aynı mealde yas lar gönder
miştir. 

Uzun bir süre, Sayıştay Genel Kurulu ka
rarına uygun bir surette ödemeler yapılırken, 
Maliye Bakanlığının alksi görüşteki mütalâa» 
sim alan bâzı sorumlu saymanlarca ödemeler 
durdurulmuştur. 

Maliye Bakanlığının sebebolduğu bu dimim, 
kanunun uygulanmasını ve Devlet Haşin asin
den yapılan ödemeleri tamamen sorumlu say
manların inisiyatifine terk edilmiş keşmekeş 
bir hale getirmiştir. 

Sonuç olarak konu : Anayasanın 127 nci 
maddesine göre : «Genel ve katma bütçeli 
dairelerin bütün gelir ve giderleri ile malla
rın Türkiye Büyük Millet Meclisi adına de
netlemek ve sorumların hesap ve işlemlerini 
kesin hükme bağlamak...» ile görevli en bü
yük hesap mahkemesi niteliğinde bulunan 
Sayıştayın kararları mı, yoksa hukukan bir 
mütalâadan ileri geçmiyen Maliye Bakanlığı 
görüşü mü kanunun yorumu iç m uygulayıcı
ya ışık tutacaktır? Sorusuna müncer olmakta
dır. Kaldı ki, Anayasanın 128 nci maddesi 
ile öngörülen Kesinhesap Kanunu da Sayıkla
yın genel uygunluk bildirimini de gerektir
mektedir. 

Bize göre, demokratik bir hukuk düzerinde 
idaren'n yetkili Anayasa kuruluşlarının karar
larına saygı göstermesi esas olmalıdır. 

En mükemmel kanunlarda dahi birtakım 
boşluklar olacağı tabiîdir, Bir Hukuk Devle
tinde bu boşluklar yetkili kuruluşların ero
sal kararları ile doldurulur. îdari makam
ların bu kararlar hilâfına kanunlara yön 
vermeye çalışması hukuk düzeni ile bağdaştı-
rılamaz. 

Diğer taraftan Türkiye Karayolları isç'le-
rinin de şikâyetleri vardır : 

4/10195 sayılı Kararname}^ bağlı muay
yen ve muvakkat müddetli hizmetlerde çalıştı
rılacak yevmiyeli personel yönetmeliğinin 
10 . 5 . 1983 tarihinden beri ücrete il'şkm bö
lümlerinde bir değişiklik yapılmamıştır. Buna 
karşılık kalkınma çabası içinde Gİan Türki
ye'mizde hepimizin sıkıntısını çektiğimiz ha
yat pahalılığının pek arttığı açıktır. 

Bu sebepten kanunların işçilere tanıdığı 
hakların kanuni dayanağı olmayan kararna
melerle ve bütçe kanunlarındaki bütçe tekni

ğine aykırı açıklamalarla ortadan kaldın İma
sına vesile verilmesini dileriz. Böylelikle teknik 
elemanların yurt dışına akın etmelerinin 
önüne geçecek ve bunca emek sarf edilerek 
yetiştirilen memleket evlâtlarının yurda yeni
den dönmelerine imkân sağlanacaktır. 

Sayın senatörler, sözlerimi bitirirken son 
Zonguldak olaylarına değinmek istiyorum. 
Yüce Kurulun da bildiği gibi son iki gündür 
Zonguldak'ta önemli işçi hareketleri olmuştur. 
Bunları yakında cereyan etmiş ufak tefek 
olaylara bağlıyarak izah etmek mümkün de
ğildir. Ücretlerin geç verilmesi, toplu sözleş
menin uzamış elması gibi olayların olsa olsa 
bardağı taşıran damlalardır. Gerçek şudur 
ki, çok ağır şartlar altında çalışan bu arkadaş
larımız çok düşük ücret almakta ve kötü 
muamele görmektedirler. Bunları asıl üzen 
devamlı neden budur. ¥ e bu gibi hareketler 
bu temel neden yani bu insafsız maddi ve 
mânevi sömürü devam ettikçe Zonguldak'ta 
ve başka yerlerde de tekrar etmesi daima muh
temeldir. Meseleyi böyle görmeli tek salim 
yoldur. Saygılarımla, (Alkışlar.) 

BARKAN — Kifayeti müzakere takriri ol
makla beraber sayın iki üye görüşecektir. Sa
yın Dikeçügil ve Sayın Ural. Sayın Ural'a Ba
kandan senra.=. 

SAFFET URAL (Bursa) — Vazgeçtim. 

BAŞKAN — Vazgeçtiniz, Sayın Dikeçligil, 
Bakandan evvel mi sonra mı görüşmek istiyor
sunuz? 

HÜSNÜ DİKEÇLÎGİL (Kayseri) — Sonra, 

BAŞKAN — Tenkid ve temennilere cevap 
lütfetmek üzere Sayın Çalışma Bakanı Ali Na
ili Erdem, buyurunuz efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir Milletvekili) — Sayın Başkan, muhte
rem senatörler, Çalışma Bakanlığı Bütçesiyle 
ilgili gerek grupları adına, gerek şahısları adı
na konuşmalarda bulunan arkadaşlara teşek
kürlerimle seslerime başlamak istiyorum. 

Konuşmamın genel yapısı içinde vâki te
mennileri kısa hatlariyle cevaplamaya çalışacak 
ve bu arada temennilere yine yeri geldikçe te
mas edeceğim. Büyük Atatürk'ün muassır me
deniyet seviyesine ulaşmayı hedef olarak gös
terdiği tarihten bu yana Devlet mesuliyetini 
omuzlamış olanlar o hedefe ulaşmakta gayret 
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göstermişlerdir. Aynı espri içerisinde bu hedefe 1 
ulaşılması plânın hudutları , içerisinde memle
ketimizin sermaye, tabiat ve insan gücünü se
ferber eden Hükümetimiz demokratik nisamın j 
Anayasa düzenimizin ferde tanımış olduğu te
mel hak ve hürriyetlerinden en ufak bir fe- i 
dakârlıkta bulundurmadan bu hedefi gerçek- j 
leştirme gayreti içindedir. Muhterem Heyetini- j 
zin katiyetle kabul ettikleri gibi demokratik 
nizamın en kıymetli şeyi insandır. Bu itibarla 
da çok pahalıdır. Sermaye ve tabiat ve bu güç- I 
lerin seferber edilmesi ve insan şeref ve haysi
yetine mütenasip bir hayat düzenine kavuşma- | 
sı evvel emirde insanın, insan varlığının değer
lendirilmesi ile mümkündür. Bu vazife de Ba- ] 
kanlığımıza tevdi edilmiştir. Bu anlayış içeri- | 
sinde Bakanlığımız bütçesini tetkik ettiğimiz j 
zaman neler yaptığını, hangi hususları gerçek
leştirme gayreti içinde bulunduğunu zannedi
yorum ki çok daha net, bütün ayrıntıları ile 
tesbit etmek imkânını buluruz. Bendeniz bu 
yolu ihtiyar ediyor ve Bakanlığımın çalışma
ları içinde Sosyal Sigortalar Kurumunun çalış
malarını konuşmalarımın bu kısmına başlangıç 
kabul ediyorum. 15 yıllık Plân perspektifi için
de 1 nci 5 yıllık çalışmalar 1967 senesi sonu ik
mal edilmiş ve bu genel anlayış içinde Türkiye'- I 
de tüm yaşıyanlarm, yarınlarından emin bir j 
hayat düzenine kavuşmasında, sosyal güvenlik j 
sağlanmasında, sigortalar, Sosyal Sigortalar j 
Kurumunu 1 nci sırada, 1 nci derecede vazife 
almış durumda. 506 sayılı Kanunun uygulan-
masından bu yana sosyal güvenliğin sağlanma- j 
smda, yaşıyan insanların yarınlardan emin bir 
hayata kavuşmasında gerek geçici birinci mad
denin uygulanmasında Hükümetimiz hiçbir ta
vize iltifadetmediği gibi bir geri adım da at
mamıştır. 1965 yılı devresinde Türkiye'de beş 
ilde vâki uygulama 1967 yılı sonunda 56 ile çık
mıştır. Böylece 56 ilde çalışan birtakım işçinin 
sosyal sigortalardan istifade etmesi gerçekleş
tirilmiştir. 1968 yılı uygulaması sonunda bu bü
tün illeri kapsıyacak bir rakama baliğ olacak
tır. 

Bu çalışmaların neticesinde temel hak ve 
hürriyetlerinden hiçbir fedakârlık yapmaksızın 
yarınından emin bir hayat düzenine kavuşma
sında gayret gösterenler bunun yanında halk 
dilimize girmiş «Dünyada mekân, Ahrette iman» 
sözünü gerçekleştirmede kurum kendisine dü

şeni, Bakanlığımız kendisine düşeni gerçekleş
tirmede geçmiş yıllara kıyasla büyük mesafeler 
katetmiştir. Bunları rakamlar halinde muhterem 
heyetinize takdim ettiğim zaman, zannediyo
rum ki, söylediğimin doğruluğu bu rakamlarla 
da anlaşılmış olacaktır. Geçen sene bu konuda 
muhterem Heyetinize arzı cevapta bulunurken, 
bası arkadaşlarımız; mesken politikasını bugü
ne kadar tatbik edilen şekilden yeni bâzı for
müller getirmek suretiyle daha iyi işler hale ge
tirmenin mümkün olup olmıyacağına temas et
tiler. Kendileri cevaben yeni sistemler getirile
cektir, diye cevapta bulunmuştum. Bugün bu 
sistemlerden üzerinde hassasiyetle durduğumuz 
ferdî kredi politikasının ilk uygulamasının baş
lamış olmasının, böylece bir fikri fiil haline ge
tirmiş olmanın huzuru içerisinde diyorum ki, 
gecen senenin sadece bir fikir olan bu konuyu 
bu yıl bir fiil halinde dile getirilmektedir. 

1962 yılında işçi meskenleri için 20 milyon 
lira tediyede bulunulmuştur. 1963 te bu rakam 
33 milyondur, 1964 yılında 42 milyondur, 1965 
senesinde 54 milyondur, 1966 senesinde 56 mil
yondur, 1967 yılında da 120 milyondur. Böyle
ce görülüyor ki, 1967 yılında işçi meskenleri 
için tediye edilen meblâğ, 120 milyon lira ola
rak sizlere arz edilirken, sözlerimin başında 
belirtmeye çalıştığım geçmiş yıllara kıyasla çok 
büyük bir hamle rakam halinde tezahür etmiş
tir. Ferdî mesken politikasını uygulamada ilk 
defa Adana'dan başlamak üzere 1 500 mesken 
inşaatına geçilmiş yer olarak Adana'yı bilen
ler söylediğim yeri derhal hatırlarlar eski ko
şu yeri Bunu ikinci hamle olarak Ankara'da 
Orman Çiftliğinin civarında 3 500 kişilik bir iş
çi sitesi takibedecektir. Böylece bir taraftan bu
güne kadarki ağır temposu içinde hamle kazan
makta, hız kazanmakta, öbür taraftan da geç
miş yıllardaki konuşmalardan bilhassa Sayın 
C. H. P. sözcüsü Eıza Isıtan Bey tarafından di
le getirilen Sosyal Sigortalar gayrimenkulleri-
nin değerlendirilmesi bu yolla da gerçekleştiril
mektedir. Böylece işçi meskenleri konusunda 
bizlere tevdi edilen vazifeyi plânın ortaya koy
muş olduğu hedeflerin üzerine çıkmak suretiy
le gerçekleştirirken, bir diğer yönü ile de yine 
bu konuyu geçen sene huzurunuzda dile geti
rirken Millî Birlik Grupundan Sayın Fahri öz-
dilek Beyin prefabrik usulü mü denenecektir, 
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şeklindeki bir suallerine o tarihte bu yolda dü
şünüyoruz demiştik. Bugün cevabını veriyorum, 
evet bu prefabrik şeklinde gerçekleştirilecektir. 

Böylece muhterem heyetiniizn bir temenni
sini de bu bütçe münasebetiyle bu yıl gerçek
leştirmiş olarak ifade etmiş oluyorum. Demok
ratik nizam içinde yaşıyan insanların yarının
dan emin, insan şeref ve haysiyetiyle mütenasip 
bir hayat düzenine kavuşması bir taraftan çı
karılacak mevzuat ile gerçekleştirilirken, bir ta
raftan da filhal aksiyoner bir çalışma ile de ger
çekleştirilir. 

Sadece mevzuatı meydana getirmek VG çı
karmak ama, bunun yanında icracı olarak çalın
mamak zannetmiyorum ki, sosyal devletin he
defi olan sosyal güvenliği gerçekleştirmeye kâ
fi değildir. Bu anlayışın içindedir ki, bir taraf
tan mevzuat çalışmaları 3/a.pılırken, bir diğer 
taraftan da icrası bir Bakanlık olmamakla be
raber bize tevdi edilen taraf lan ile yatırımları 
yine konulan 'hedeflerin üstünde gerdek;.estir
miş durumdayız. Bunu rakamlarla bildirmek 
isterim. 

Sağlık tesisleri; sağlık tesisleri 1983 yılmda 
1 020 yatak olarak ihale edilmiştir. 1964 yıka da 
1 410, 1965 te 1 010, 1966 da 4 220 yatak ve g-r-
çekleşme oranı 1063 yılında % 64 iken 1?€7 de 
bu rakam % 105 dir. Bu çalışanların f r e s k 
ten istenilen bir hayat düzeni içerisinde yarın
larından emin.,, refah devletinin icaTDÎarındpn 
istifade etme arzusu ve iştiyakından dolmak*?-
dır. Bu T:ir samimî çalınmanın neticesidir. Tbı 
gösteri T.İ bir çalınmanın deoiî gerçekten mce -̂-
İslerime inanmış insenkrın ce-lısme lafının neti
cesidir. Kanaatindeyiz. 

Böylece sigortanın ana çalışmalarına, kısa 
ha+lariyle temas ettikten sonra. Sayın Karevek-
cğlu'nun konuşmasında yer alan bir hususa bu 
münasebetle cevap vermek isterim. Bir edeM 
ifade. «bir karanlık dünyaya ışık tutmak» güze"1. 
o fikri paylamıyoruz. Bu anlayışın içindedir k ' : 
Devlete millete vâki hizmetlerini ikmal etmK 
rahat köşesinde önündeki günlerini rahr4 b'r 
anlayış içinde yaşayacak kimselerin enıekbkk 
maaşlarını hali hazır noktadan bir üst nokraya 
çıkarmayı gerçekleştirmiş culunmaktryTz. Yal
nız bu gerçekleştirmede bir prensibi de birlikte 
3'0tirmek'"sviz. Bt" nreu-ka de wi'l;i!" ~ !?<-•.•-"• 
ücret ki. konuşmada bulunan arkadaşların hre-

sasiyetle üzerinde durdukları bir konudur. As
gari ücret, sosyal üoret diye adlandırdığımız 
bu ücret bir insanın bir günde geçimini temin 
edecek ücret olduğuna göre, asgari emeklilik 
maaşı da bir insanın bir aylık geçimini sağla
yacak ücret olması iktiza eder. öyle ise asgari 
emeklilik maaşını tesbit edecek olan husus, ana 
unsur asgari geçimin asgari ücretin bir aylık, 
30 günle çarpılması neticesinde 'bulunacaktır. 
Bu rakam bugün 12.75 liradır." Asgari ücret 
ortalaması toplu sozles imin edilen, bı 
mı 30 la zarbe de çeksiniz, çıkacak rakam 1968 se
nesinin emeklilik maaeımn asgari haddi olacak
tır. Bu rakam 1963 senesinde 13 - 15 çıkağın
da otematikman bu aynı 30 günle çarpılmak 
suretiyle asgari emeklilik maaşı bulunacaktır. 
Zannediyorum ki, bu Hükümetimiz geçim en
deksleri ve hayat pahalılığını nazarı itibara al
mak suretiyle ücretlerin tanzim edilmesi şek
lindeki düşüncesinin belirli, aşikâr bir ispatıdır. 
Tarım kesiminde çalışan insanların sosyal hak
larının gerçekleştirilmesi günlük yalayışlarının 
belli bir düzene kavuşturulması, Hükümetimi
zin ana görüşlerinden birisidir, 508 sayılı Ka
nunun uygulanması, 931 sayılı Kanunun müza
kereleri esnasında sayın arkadaşlarımızdan bâ
zıları. ; tarım kesiminde çalışan isçilerin bu ka-
ı ıurrn kepmemi ic:;risme alınmasını ve """•"^es
na m.addelerini"! dışında Hrakılma^nı istfvnrnş-
lerdi. Kendilerine cevaben bövle bir sev v?n-
h olu 1 

mm 

r n , ı r 

hazırk laktadır, demia'.i:~ 
_;iiR.'ci:= Tarım Bakrrkğı 

7 .10 . 1967 tarihine kadar kazırkmış . 
tasarı iizerin.de diğer bakanlıklar-n 
bizlere a'elmktir. 7 . 10 . 19G7 terim 
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lığı müşt-ear 

ger", sn 

Bakanlığının görüşü de gelmiştir. O tarihten ı-ı 
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ebi ile Tarım Bakanlığının da görüsü ahu 
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dt-"ade.:'iyeri"!m ki, hu çalışmak-
içerisinde ikmal edilecek ve mrl' 
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ması sebebiyle birazcık bu konuda Muhterem 
Heyetinize çalışmalarımız hakkında malûmatta 
bulunmak isterim. 

Evvelâ asgari ücret daha çok ehemmiyetini 
toplu sözleşmenin girmediği yerlerde hissettirir. 
Toplu sözleşmelerde asgari ücret ağırlığı olan 
bir husustur ama, en mühim olan tarafı toplu 
sözleşmenin girmediği ufak ünitelerde, küçük 
işyerlerinde fevkalâde ehemmiyet arz eder. Bu 
sebeple asgari ücret, sosyal devletin espirisi için
de müstesna yeri olan bir konudur. Bu genel 
çerçeve içinde asgari ücret bütünü ile, bir va
tan sathında tesbit edilmeli ve bütünü ile iş kol
larında asgari ücret keza sosyal devlet anlayışı
nın espirisi olarak Hükümet tarafından da tan
zim edilmelidir. 1995 yılında yalnızca 51 ilde 
asgari ücret tesbiti yapılmıştı, 16 ilde yoktu. 
Bunu Muhterem Heyetinize bir diğer konu ve
silesi ile arz etmiş olduğumu şu anda hatırlı
yorum. Bu konuda fevkalâde enteresan olan 
bir husus da bu tesbit edilmiyen 16 il, gerçekte 
ilk asgari ücretin tesbit edilmesi lâzımgelen 
yerlerden olması icabe derken en geri kalmış hat 
tâ hiç tesbit edilememiş olması keyfiyetidir. 
Van gibi, Bitlis gibi, Hakkâri gibi, Muş gibi, 
Çankırı gibi Kırşehir gibi. Böylece Hükümet 
olarak sadece iki ilde asgari ücreti tesbit edeme
miş bulunmaktayız. Böylece hali hazırda 65 
ilde asgari ücret tesbiti yapılmıştır. Tesbit edil
miyen iki il, sendikaları olmadığı için bu tesbi-
tin içine gidilmemiştir. Bir müracaat vâki ol
mamıştır. O illerde sendikaların mevcudiyeti 
tesbit edildiği anda, Hükümetimiz tarafından 
da o illerde de asgari ücret tesbit edilecektir. 

Şimdi muhterem Heyetinize asgari ücretler
de yapılan çalışmaları, bu keyfiyetteki çalışma
nın yanında kemiyetteki yapılan çalışmaları 
da rakamları içinde şöylece kısa hatlariyle 
belirtmek istiyorum. 

1966 yılı Haziran başından bugüne kadar 
yapılmamış ve bugüne kadar düşünülmemiş 
genişlikte bir asgari ücret revizyonuna gidil
miştir. Emri verilen asgari ücret tesbiti mik
tarı 245 tir. Bunlardan 65 i ilk defa tesbit edi
liyordu, yeni. 148 inin geçmişte evveliyatı var
dı. Revizyona tabi tutulmadan evvel bu geç
mişi olan asgari ücretin ortalaması 836 kuruş 
idi. Revizyondan sonraki ortalaması 11 lira 9 
kuruştur ki, revizyonun neticesinde asgari 

ücrette vâki artış % 32 dir. Son revizyonda geç
mişi olmıyan asgari ücretlerle birlikte - ki bun
lar 1965. asgari ücreti demiştim - bunlarda ya
pılan revizyonun, neticesinde artış, % 34 ol
muştur. Ve bu rakam 11 lira 20 kuruştur. Böy
lece 1966 yılında 8 lira 36 kuruş olan asgari 
ücret ortalaması yapmış olduğumuz büyük re
vizyonun neticesinde 11,20 kuruşa çıkmıştır. 

Yeri gelmişken bir konuya temas etmek is
tiyorum. Zonguldak hadiseleriyle ilgili olarak 
gazetelerde bâzı kalem etfbabı Zonguldak'ta 
tesbit edilen asgari ücretin azlığından bahsi-
le, bâzı yorumlarda bulunmaktadırlar. Muh
terem senatörler, Zonguldak lıavzai bahriyesin
de 1966 yılma kadar olan asgari ücret 8,31 li
radır. Gazetelerde bahsedilen 15 lira asgari üc
ret toplu sözleşme ile verilen asgari ücrettir. 
8,36 lira ise Hükümet tarafından tesbit edilen 
asgari ücrettir. Bu üc^et oradaki sendikaların 
vâki müracaatleri üzerine tarafımızdan tesbit 
edilmiştir. 1962 de bu yine 831, 1963 te 831, 
1964 te toplu sözleşme yapılmış yine 831, 
1965 te yine 831, 1966 da 831. Asgari ücrette 
toplu sözleşmeye, toplu sözleşmeden asgari üc
rete 15 lira ama, Hükümetin tesbit etmiş oldu
ğu asgari ücret ta 1961 de kalmış. Kimse eli
ni dokundurmamış. Revizyona tabi tuttuk, ga
zetelerin yazdıkları gibi değil, yanlış almış
lar rakamları ve yanlış neticeler çıkarmışlar 
elbette ki başlangıçta yanlış olduğu için. Tes
bit edilen asgari ücret 16 liradır. Böylece 831 
kuruştan bu rakam 16 liraya çıkmıştır. Bu- ar
tış % 162 dir. 

Bunları böylece belirttikten sonra asgari üc
ret konusunda zaman zaman konuşmalarda 
bulunan ve son konuşmayı yapan Bayan ismen: 
«Şu, bu hepsi vesile, hepsi ıbardağı taşıran dam
la; sadece bunun esası ikidir.» dedi, kötü 
şartlar üç ve şöyle cümlesini bağladı : «Mad
di ve mânevi sömürü devam ettikçe, özel te
şebbüste sömürüyü anladık ama, Devlette de 
mi sömürü?» Bunun hâdise ile, meseleyi böyle 
bir sömürü esprisine dayatmak zannediyorum 
ki, insaflı bir görüş tarzı değildir. Bu kadarla 
yetiniyorum. 

Sigortanın çalışmalarına ve asgari ücret ile 
ilgili konuşmalarda bulunan arkadaşlarıma 
böylece temas ettikten sonra, Bakanlığımızı 
ilgilendiren konuşmalarda bulunan arkadaşlara 
da arzı cevapta bulunmak istiyorum. Bütçe ki-
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fayetsizdir; doğru. Kadro yetersizdir; doğru, 
itiraz edecek değiliz. Mevcut imkânlar içinde 
yapacaksınız. Konuşmada bulunan Sayın Rıza 
Isıtan, konuşmada bulunan Sayın Fehmi Alpars
lan, onların temas ettikleri gibi, bunu da söy
lerlerse, fikirlerini % 100 paylaşırım. Sigorta 
Kanunu kapsamı içine giren işyerleri adedi 150 
binin üzerinde, işgüvenliği müfettişi adedi 90, 
iş müfettişinin adedi 113. Elbette ki, bu ra
kamlarla yeteri derecede kontrol yapma imkân
sızlığı vakıa, aşikâr. Bakanlık teşkilâtında va
zife alan arkadaşlarımın büyük bir müşkülâtın 
içinde olduklarını ifade etmek isterim. Ancak 
buradan şu tarzda bir mânanın çıkarılmasını da 
zannediyorum ki, kabul etmeye imkân yoktur. 
Teşrihlerinde mutabıkız Sayın C. H. P. Sözcü
sü ile, ama netice istihsâlinde mutabakatta ol
mamıza imkân yoktur. 

Yine bu münasebetle 931 sayılı Kanunla il
gili tüzük ve yönetmelik çalışmalarına temas 
ettiler. Sayın C, H. P. Sözcüsü kılı kırk ya
ran bir arkadaştır, daha evvelce camiamız içe
risinde vazife almıştır, şerefli bir vazife süresi 
vardır. Fakat şunu zannediyorum ki, bilmesi 
iktiza ederdi. «Kanun çıkalı ve yürürlüğe gi
reli altı yıl geçmiş olmasına rağmen» diyor ko
nuşmasında, «Ne asgari ücret komisyonu tesis 
edilebilmiş ne de bu işe ait yönetmelik hazır
lanmıştır.» Yok, öyle değil. «Ve ne de kanunun 
öngördüğü büro tesis edilmiştir.» Sayın Rıza 
Isıtan bu kadar geniş, teferruatı ile bilgi aldı
ğına g"öre, ve bu bilgilere sahibolduğuna göre 
zannediyorum ki, şunu şöyle yazması lâzımdı. 
Bu yönetmelik hazırlanmış, Çalışma Bakanlığın
dan Maliye Bakanlığına gitmiş, Maliye Bakan
lığından 23 . 12 . 1967 tarihinde Bakanlığa 
gönderilmiş, ancak Maliye Bakanlığı bu yönet
meliğin bir de Sayıştaya gitmesini öngördüğün
den, Sayıştaya gitmiş ve Sayıştay da tetkik 
edilmektedir. Bunu yazmasını isterdim. Belki 
politika tarafı ağır basmış olacak ki, teknik ta
rafını unutmuş. 

BAŞKAN — Noksan bilgi de almış olabi
lir. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Gayet güzel, konuşmasında bir 
yer var, çok güzel yüzde yüz paylaşıyoruz, bu 
hususu. Hükümetimizin ana görüşlerinden bi
risi; «Biz işsizliği azaltmak için en müessir ted

biri yeni iş sahaları açarak sağlamaktayız.» 
Yüzde yüz iştirak halindeyiz. Fazla olan emek 
arzım yeni iş gücü talepleri ile karşılanmakta 
olduğuna kaaniiz.» Çok güzel, kaani olmak gü
zel şey, gerçekleştirmek vazife. «Rakam olarak 
bir milyon 400 bin işsiz olan, işçi var. «Sayın 
Bakan da Bütçe Karma Komisyonunda böyle 
ifade ettiler.» diyor. Evet ama ben şunları da 
söyledim: Birinci Beş Yıllık Plân devresinde 
her sene yüz bin işçiye yeni iş sahası buluna
cağını ifade etmiştim. Bu 1966 ya kadar, 1963, 
1964 geçmiş, 1965 geçmiş, 1966 senesinde bakı
yorsunuz ki, 1967 senesinin sonunda 1968 sene
sinin başında birbuçuk milyon issiz, 900 000 e 
inecek iken, biz Hükümeti devir aldığımızda bu 
rakam yine bir milyon 400 bin idi. ise kaani ol
mak değil, icracı Hükümetlerin işbaşında olması 
iktiza eder. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sizin 
beyanlarınızda var, aynen oradan çıkarıyo
rum. Konuşmasında, Çalışma Bakanlığı Teşki
lât Kanunu çıkması lüzumludur, diyorlar. Pay
laşıyorum, ama bu kanunun çıkmayışmın se
bebini o tarzda yorumlaması, işte onu paylaşa
mıyoruz. Sayın Rıza Isıtan konuşmasında, be
nim konuşmamı ele alarak Bakanlıkça bu ka
nunun iki defa hazırlanıp, Başbakanlığa gönde
rildiğini söylediler, doğru, Bütün teşkilât ka
nunlarının hazırlanmasında aynı espri hâkim
dir. Teşkilât kanunlarının 657 sayılı Kanunla 
kati surette ilişkileri vardır, Devlet personel po-
litikasiyle ilişkileri vardır. Binaenaleyh; teşki
lât kanunlarını 657 sayılı Kanunla birlikte mü
talâa etmek iktiza eder. Espri budur. Bunu. Sa
yın Bakan kâfi derecede üzerinde ısrar etme
di veya Sayın Başbakan istemiyor, sosyal çalış
malara ehemmiyet vermiyor şeklinde bir kana
ate bağlaması zannediyorum ki, yine doğru de
ğildir. Karşımdakilerin! en az kendim kadar ze
ki kabul ederim. 

Konuşmasında temas ettiği Tarım iş Kanunu, 
işsizlik Sigortası Kanunu ve kıdem tazminatının 
kaldırılması hususundaki temennilere, yine aynı 
şekilde sayın Ömer Bey'in bu husu3daki te
mennilerine, Sayın Fehmi Alpaslan'ın yine ay
nı kanun münasebetiyle yapmış oldu:darı te-
mennileriyle aynen iştirak halindeyiz, Kıdem 
tazminatının kalkmaması iktiza ettiği hususunda 
sayın Rıza Isıtan'm görüşünü payksıyorua, 
Yalnız Rıza Işıtan'a bir konuyu hatırlatmak 
istiyorum. Konuşmasında büyıjk bir yer verdiği 
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931 sayılı Kanunun 1984 senesinde Meclise şev
ki sırasında aynı tazminatının karşısında olan 
gerekçeyi okurlarsa zannediyorum ki, orada 
şunları görecektir. Orada şöyle diyor: «Kıdem 
tazminatı müessesesinin muhafaza edilmesinin 
sebebi henüz Türkiye'de işsizlik Sigortası Kanu
nunun uygulamaya başlanmamasındandır.» Bu 
kanun 1964 senesinde Meclise sevkedilmiştir. 
Ancak bununla kıdem tazminatı müessesesinin 
kalkması iktiza ettiği şeklinde bir kanaat, bir 
fikir çıkmaması iktiza eder. Anlatmak istediği
miz şey şudur: Verilmiş olan haklar hiçbir şe
kilde geriye almmıyacaktır. Bunlar ileri adımlar 
olacaktır. Bagiine kadar etüdleri yapılmış bu 
işsizlik sigortası üzerinde, henüz çalışmalar ik
mal edilmediği için mühim tefsirlere meydan 
verebilir diye tamamını muhterem Heyetini
ze anlatıyorum. Amma 1 - 2 yönünü söyliyebi-
liriın. Bu hazırlanan işsizlik sigortası kanunun 
daha evvel hazırlanmış olandan çok büyük ileri 
bir hamledir. İlk hazırlanan İşsizlik Sigortası 
kanuna yani, 1984 de hazırlandığı bildirilen İş
sizlik Sigortası Kanun Tasarısı Türkiye'de sade
ce 4 iş koluna uygulanacaktı. Bu hazırlanan ka
nun tasarısı ise Türkiye'de tüm iş kollarında uy
gulanacaktır. Bu büyük bir hamledir. 1 nci ha
zırlanan İssizlik Sigortası Kanununun fonunun 
nereden tes'bit edileceği belli değildi, işçi, iş
verenden mi alınacak, işveren işçiden mi ala
cak, yoksa işçi işveren Devlet üçlüsünden mi 
alınacak bu belli değildi. Bu kanunda bu hu
sus da halledilmiştir. Binaenaleyh, hazırlanan 
bu İşsizlik Sigortası Kanunu tasarısı birincisi 
ile kıyas edilemiyecek derecede yepyeni bir an
layışın hazırlanmış ve Türkiye'nin gerçeklerine 
uygun bir çalışmanın içinde son şeklini alır ha
le hemen hemen gelmiş durumdadır. 

Emeklilik yay haddi ile ilgili çalışmaların 
devam ettiğini söyleyebilirim. Bu konu uzun 
zamandır basında münakaşası yapılan bir ko
nudur. Muhterem Heyetinizin zamanını almak 
istemiyorum. Ancak, şunu kısa hatlariyle söy
lemek isterim. Batının bellibaşlı rakamlarını al
mak suretiyle bunları hazır elbiseler halinde 
Türkiye'nin bünyesine giydirmenin doğru ol
madığı kanaatindeyim, öyle ise Türkiye'nin 
kültürel, ekonomik, sosyal, beslenme politikala
rını da nazarı itibara alarak benim bünyeme uy
gun bir yaşın te&bit edilmesi lâzım geldiği ka-

T naatini muhafaza etmekteyiz ve bu yoldaki ça-
I lışmalarımız devam etmektedir. 

Dışardaki işçilerle meşgul olunulması isten
mektedir. Bu konuda yeteri "kadar çalıştığımızı, 
gayret gösterdiğimizi daha doğrusu, ifade et
mek isterim. Halen dışarıda Almanya'da 137 500 
işçi bulunmaktadır. Sırası ile Holânda'da 11 600, 
Belçika'da 7 000, isviçre'de 1 650, Avusturya'
da 6 581, Fransa'da 1 000, isviçre'de 5 000, Su
udi Arabistan'da 300, ingiltere'de de 126, Da
nimarka'da 450, Libya'da da 100. Bunları heye
tinize söylemekliğimizin sebebi şudur: Bu ra
kamlar içerisinde yeni ülkeler vardır. Meselâ 
isveç yeni, Fransa yeni, Suudi Arabistan yeni, 
ingiltere yeni, Danimarka yeni, Libya yenidir. 
Bunlar hep yeni ülkeler. 1966 yılı içerisinde bu 
ülkeler yoktu. Muhterem heyetimize arz eder
ken, bunları sırf 1967 yılı içinde bu ülkelerde 
de işçilerimizin bulunmaya başladığını belirt
mek için söyledim. Dışarda çalışan işçilerimizin 
meseleleriyle meşgul olmak üzere çıkarılmış 
olan 864 sayılı Kanunla ilgili çalışmalar, teşki
lât çalışmaları, personel çalışmaları, uzman, 
avukat, doktor çalışmaları ikmâl edilmiştir. 

Dışarıda çalışan işçilerimizle ilgili genel 
mânada 1 - 2 malûmatta bulunayım. Ezcümle 
Almanya'da çalışan işçilerimizin % 20 si kadın 
işçidir. Her gün üç evlenme olmaktadır ve her 

I sabah 12 Türk yavrusu dünyaya gelmektedir. 

Tasarrufların değerlendirilmesi hususunda 
16 şirket vardır. Ve gerçekten büyük bir kısım 
ciddî şirketlerdir. Bir iş yapmak için kurulmuş 

I ve tasarruflarını Türkiye'de gerçekleştirmek 
için çalışan insanların meydana getirdiği 

I şirketlerdir, bu şirketlerin meselelerini 
I çözmek iktisadi yönden, malî yönden 
l meselelerini çözmek için Köln, Münih, 
I Frankfurt başkonsolosluklarında iktisadi müşa-
I virlikler ihdas ettik. Büyük sıkıntıları ise Tür-
I kiye'de ne yapacağız? Küçük proje mi, orta 
I proje mi, büyük proje mi nerede nedir, ne yap-
I mamız lâzımdır. Hangi şeyleri yaparsak, bize 
I kâr sağlar, neye ihtiyaç vardır bunları bilmi-
I yorlardı. Bu kurduğumuz iktisadi müşavirlikler 
I kendilerine bu yolda yardımcı olmaktadır. Bu 
1 arada Devlet Plânlama, Sanayi Bakanlığı, Ener-
I ji Bakanlığı Ticaret Bakanlığı benim Bakanlı

ğım birlikte bir koordinasyon çalışmanın içinde-
I dirler. 
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Dışarda çalışan işçilerimizle ilgili olarak ko- I 
nuşmalara kısaca bu yönden temas ettikten 
sonra, Sayın Velioğlu'nun konuşmasında yer 
verdiği fevkalâde mühim bir tarafa temas et- I 
mek istiyorum. Sendikalar, demokratik nizamı- I 
mızm bir tabiî neticesidir ve Türk sendikacıla- I 
rı mevcudiyetlerinin ancak hürriyet nizamı için
de olduklarını bilmektedirler. Bu itibarla sen
dikacılığın temelinde ne insan asaletine daya
nan sınıf çatışmalarını kabul etmektedirler, ne 
ideolojilerin temsilcisidirler, ne de dinî görüşler I 
istinadeden bir sendika anlayışa sahiptirler. I 
Zaman zaman bâzı çevrelerden sendikaları bu I 
istikamete sürüklemek istiyen veya sürüklemek I 
istidadında olan bâzı hareketlere Taslamaktayız. I 
Ama, Türk sendikacı bilmektedir ki, sermaye 
olmadığı zaman kendisinin yok olduğunu; ken
disi olmadığı zaman sermayenin hiçbir şey ifa
de etmediğini gayet iyi bilmektedir ve biz de 
Hükümet olarak şunları katiyetle muhterem 
heyetinize bir kere daha ifade etmek isteriz. Ne 
emeğe mahkûm sermaje telâkkisinin sahipleri- I 
yiz, ne emeğe feda edilmiş sermayenin temsilci- I 
leriyiz. Bunların ikisi de, birbirini tamamlıyan, I 
birbirinden vazgeçilmiyen unsurlardır. 

Halen Sayın Ömer Ergün'ün konuşmasında I 
kısmen temas etti, Çalışma Bakanlığında kâfi I 
derecede istatistiki bir büro olmadığından sen
dika adedi 1 300 gösterilmektedir, deniyor. Ak
tif sendika adedi 798 dir. Bu rakam büyük bir I 
rakamdır. İşçi sendikacılığını Türkiye'de ger- | 
çekleştirmeyi gaye edinmiş olanlar bu rakamın I 
büyük olduğunu kabul ederler. Sayın Alpaslan, 
konuşmasını şöyle bitirdi, bununla neyi kasdet-
ti anlıyamadım, Sayın Başbakanın konuşmala
rında politikayı üç şeye bir de sendikalara sok-
mıyalım- Bununla neyi anlatmak istediklerini 
bir türlü anlıyamadım. 

Sendikalara siyaseti sokmıyalım demekle 
neyi kasdettiğini satlece bir tek cümle ile ifade 
ettiği için bunun ayrıntıları ile ortaya koyduğu 
için anlıyamadım. Şunu kasdediyorsa, sendika
lar siyasi teşekküllerin yuvası haline gelmeme
lidir, paylaşıyorum. Sendikalar, muayyen siya
si teşekküllerin patentini taşımamalıdır, payla
şıyorum. Sendika programları muayyen siyasi 
teşekküllerin programları halinde olmamalıdır, 
paylaşıyorum. Ama sendikalar toplum sorunia-
riyle meşgul olmıyacaktır, demek istiyorsa, bu- | 

mı paylaşmaya imkân yoktur. Sendikalar top
lum sorunlariyle meşgul olurlar. 

Anayasanın 29 ncu maddesi derneklerden 
46 ncı maddesi sendikalardan 56 ncı maddesi 
de siyasi partilerden bahseder. Yeni Senidikalar 
Kanununun 1 nci maddesi sendikayı tarif et
miştir. Bir meslek teşekkülüdür. Doğru. Ama 
yasaklayıcı maddeler 16 ncı maddedir. 16 ncı 
maddeyi okuduğumuz zaman «Siyasi teşekkül
lerle organik bağlar kuramaz» der. 

«Siyasi teşekküllerin adı altında bir kuru
luş olamaz» der. «Maddi yardımda bulunamaz, 
maddi yardım alamaz» der. Yasak siyasi faali
yetler bunlardır. Binaenaleyh, sendikalar top
lum sorunlariyle meşgul olur, eğer o toplum 
sorunları işçiyi ekonomik yönü ile, sosyal yönü 
ile kültürel yönü ile etkiliyorsa, sendikalar o 
meselelerle meşgul olur. Binaenaleyh, Sayın 
Fehmi Alpaslan'ın bu konuşmasında ortaya koy
mak istediği fikri eğer bu söylediğim çerçeve
nin içinde ise büyük bir gönüllükle kabul etti
ğimi ifade etmek isterim. 

Muhterem senatörler, Sayın Başkanın da 
itimadını suiistimal etmemek ve Muhterem He
yetinizi gecenin bu saatinde daha fazla beklet
memek için konuşmalarımı topluyorum. 

Konuşmalarda bulunan arkadaşlarıma ayrı 
ayrı teşekkür ederim. Telkin ve temennileri 
önümüzdeki çalışmalarda bizim için bir irşat 
kaynağı olacaktır. 

Sayın ismen'in konuşmalarında yer verdiği 
seyyar olarak vazife görenlere tazminat veril
mesi hususu, Bayındırlık Bakanlığı ile Maliye 
Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokolle 
bitmiş ve yürürlüğe de girmiştir. 

Böylece, konuşmalarda bulunan arkadaşların 
konuşmalarına kısa hatlariyle temas ettim. Ça
lışanların belli bir hayat düzenine kavuşması, 
her mesuliyet sahibinin, her düşünürün vazife
sidir, Anayasa nizamını çizmiş olduğu hudut
lar içerisinde çalışanlarla çalıştıranların men
faatlerini Türkiye'nin genel menfaatleri içinde 
düşünerek halledileceğini ve grev müessesesinin 
Türkiye'de Leninistlerin, Grastrocuların anladık
ları anlamda, hükümetleri devirmek için bir ih
tilâl ekolü olmadığını bu münasebetle belirtmek 
isterim. Zannediyorum ki, Sayın Karavelioğlu 
Zonguldak meselesini öğrenmek istedi. Onu so-
racaksa... 

6 — 
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KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî üye) — 
Bir sorum vardır. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın sözleri bitti mi? 
Zannetmiyorum daha bitmedi efendim bir soru 
soracaksınız galiba 

KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) — 
Küçücük bir merakım vardır. Sendika adedi 
çoğalmakta mıdır? Yoksa dalha çok yeni kuru
luşlardan mı gelmektedir? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Her iki mesele de vardır. Asıl un
sur şu: Sendikalar Kanununun içerisinde, Sen
dikalar Kanununun vermiş olduğu imkân aynı 
iş kolunda birden ziyade sendikanın kurulabile
ceği esprisidir. Bâzı arkadaşlarımız 507 sayılı 
Kanunun 2 nci maddesinde nasıl esnaf dernek
lerinin aynı işyerinde birden ziyade olamıyaca-
ğını derpiş etti ise, sendikalar için de bunun 
böylece düşünülmesinin iktiza ettiğini ifade et
mektedirler. Parlamenter üyeler Bütçe Kar
ma Komisyonunda bize bunu bir sual halinde, 
temenni halinde tevdi etmişlerdir. Fakat dün
ya sendika hayatını tetkik ettiğimiz zaman sen
dikaların bu oluşum içinde bu safhaları geçir
diği görülmektedir. Türkiye henüz o safhanın 
basamaklarmdadır. inanmaktayım ki, 798 sen
dika adedi Türkiye'de azalacak ve Türk - İşin 
öncülüğünü yapmış olduğu Alman tipi sendika
cılık ki, Almanya'da 16 adedidir, Türkiye'de de 
gerçekleşecektir. Sendika rekabetleri sendika 
adedini çoğaltıyor. Birden ziyade iş kolunda 
sendikanın doğabileceği keyfiyeti 15 tane arka
daşın bir araya gelmesi ile sendika kurma im
kânlarını sağlıyor. Sendikaların gelirlerinin 
kendi iç bünyelerinde derneklerde olduğu gibi 
bizzat kongrelerinde, üyeleri tarafından sadece 
tetkik edilip ibra edilmeleri sebebi aynı şekilde 
rendikalarm adedini çoğaltıyor. Bununla sen
dikaların hesaplarının temamiyle ayrı bir sis
tem içerisinde mütalâa edilmesini kaydetmiyo
rum, ama sebep diye sorduğunuz için sıralıyo
rum, bunların hepsi ayrı ayrı vardır ve bir sen
dikanın içerisinde vazife almış her hangi bir yö
netici biraz da kendi şahsi menfaatlerinden, bi
raz da o iş kolunda, o işyerinde çalışan işçilere 
daha çok faydalı olacaktır düşüncesinden yeni 
bir sendika halinde doğabiliyor. Bunlar muhte
lif sebepler, ama bir vâkıaki, sendikaların 

adedlerinin çoğalması işçilerin meselelerini hal
letmede kendilerini zaıfa düşürüyor. Fakat 
bundan enıdişe duymamak lâzımgeldiğine de 
kaaniim. Bir yabancı uzmanla yaptığım konuş
mada aynen söylediği bir şey var, Muhterem 
Heyetinize söyliyeyim; «biz de geçirdik bu saf
haları» dedi, «siz şimdi henüz emeklemiyorsu
nuz daha, daha acaba oturabilir miyiz, otura-
mazmıyız» şeklinde dedi. Destekler koyuyor
sunuz sağına, soluna arkasına, biz de geçirdik 
siz de geçireceksiniz, aynı kanaati taşıyorum ve 
yakın günler sendikaların adedini Türkiye'de 
azaltacaktır, kanaatindeyim. Çünkü her geçen 
gün sendikalar bu idrakin içerisine girmeye 
başlamışlardır. 

Muhterem senatörler konuşmalarımı tamam
larken Muhterem Heyetinizi muhterem, senatör 
arkadaşlarımı sevgi, hürmet ve muhabbetlerim
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Isıtan, soru. 
RIZA ISITAN (Samsun) — İşyerinde eği

tim, bunu konuşmamda izah edecektim edeme
dim, Beş senelik plâna göre ikiye ayrılmış, 
meslekî eğitim merkezlerinde yapılan eğitim ya
ni, hizmet içi eğitim, iş sırasında yapılan eği
tim. Bunun her ikisi de Çalışma Bakanlığın
dan ayrılarak Millî Eğitim Bakanlığına veril
miştir. Dünyanın her yerinde hizmet içinde, iş 
sırasında yapılan eğitim Çalışma Bakanlığının 
idare ve murakabesinde yapılır. Ve esasen Millî 
Eğitim Bakanlığının her tezgâhın başına gelerek 
buradaki işçinin eğitiminde faydalı olması he
men hemen mümkün değildir. Bu vaziyet kar
şısında Sayın Bakanın fikirlerini öğrenmek is
tiyorum. Lütfederler de cevap verirlerse mem
nun kalırım. 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — iş başında eğitim, mesleke yö
neltme çalışmalariyle kanaatimizce iş ve işçi 
Bulma Kurumunun, Çalışma Bakanlığının vazi
feli olması daha doğrudur. Bu görüşümüzü 
savunduk. Devlet Plânlama Teşkilâtı yetkilile
ri Türkiye'nin mevcudolan şartları içerisinde 
Batının almış olduğumuz ölçüleri Türkiye'de 
aynı ile tatbik etmenin hatalı olacağını, Türki
ye'nin bünyesi içerisinde bir yığın sanat oku
lunu, bu sanat okullarından yeteri derecede is
tifade edilmediğini, millî eğitimin kül halinde 
mütalâa edilmesi iktiza edildiğini, gerçek ye-
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tişmiş elemanların, öğretici üyelerin Millî Eği
tim camiasında bulunduğunu, bu itibarla Ça
lışma Bakanlığının yetkililerinin bu hususu ye
teri derecede gerçekleştmlemiyeceğini ifade et
tiler. Kendilerine bu fikri paylaşmadığımızı, 
paylaşamıyacağımızı, Batının gerçekten şekil
de kalan esaslarını bir hazır elbise gibi sırtımı
za geçirmemizin doğru olmıyacağını, bu fikri 
benimsediğimizi söyledik. Ama tatbik edilmiş, 
neticesi alınmış olan bir konuyu yepyeni bir ha
vanın içerisinde Millî Eğitim Bakanlığına inti
kal ettirmenin zannediyoruz ki, zaman kaybı
na sebebiyet vereceğini en azından ifade ettik. 
Devlet Plânlama Teşkilâtının bu konuda ikinci 
oturumda yapmış olduğumuz müzakelerde fikir
lerimizin kâfi derecede vuzuha erdiğini, kendi
lerinin itmam edici malûmatlar olduğunu, bu 
konuyu tetkik edeceklerini ifade ettiler. He
nüz 1968 yılı icra programı hazırlanmadığı için 
1968 icra programında bu kanunun Millî Eği
tim Bakanlığında mı yoksa Çalışma Bakanlığın
da mı bırakıldığını henüz bilmemekteyim. Ama, 
biz kanaatlerimizi Plânlama Teşkilâtının yetki
lilerine arz ettik ve kanaatimizde bu teşkilâtın 
Çalışma Bakanlığında kalmasını Türkiye'nin 
şartlarına daha uygun olacağı fikrini muhafaza 
ettik arz ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. Bu
yurun Sayın Ergün. 

ÖMER ERGÜN (Cumhurbaşkanmsa Seçilen 
Üye) — 798 sendika sayısı olduğunu söyledi
niz. 798 sendika sayısı içindeki şube sendika
ları da dâhil midir? Yoksa tamamen bunlar 
müstakil sendikalar mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Müstakil. 31 . 12 . 1967 tarihi iti
bariyle 104 işveren sendikası, 798 işçi sendi
kası vardır. Tasfiyeye uğrayan, fesih, kapan
ma, kapatılmaya uğrayan 1 112 sendikadır. 
Arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Son söz Sayın Dikeçligil'de. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, siz sabahın geç saatine kadar 
Başkanlık yapmaya alışmışsınız. Onu biliyo
rum. Çünkü en geç oturumu Sayın Başkan ka
patmıştır ki saat 8,5 sırasına geliyordu.. 

BAŞKAN — Yalnız 10 dakika yani, bu lâf
larınız neticesinde 11 olmaz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Ziyanı 
yok. Sizden zaman alacak değilim Sayın Baş
kanım. Uyku zamanı da geldi, bundan son
ra da uyulmaz biz biraz tahammüllüyüz. Sayın 
Bakan da tahammüilü. Çünkü Çalışma Bakan-
lığı ismi üzerinde. Çalışan adamların biraz ta
hammüllü olması lâzımdır ki, tahammüllü. 

Arkadaşlar, ben bugünkü sözcü arkadaş
larımızın konuşmalarından cidden memnuniyet 
duydum. Sayın Bakan da güzel üslûbu ile bun
lara cevap verdiler onlar da memnuniyet duy
du. Çünkü Senatonun ağırlığı meselesi iş. Se
natonun ağırlığı üzerine arkadaşlarımız konuş
tuğu vakit elbette meselelerimiz daha güzel ay
dınlanacak, çok iyi mesafe katedeceğiz. Tah
rikler, aşırı beyanlar bizi hakikate, doğru yola 
ulaştıramıyacak. Yalnız ismen arkadaşımız da 
alışmıştır. Şu ağa meselesini ortadan kaldır-
saydı iyi olurdu. Kendileri ağalığa alıştıkları 
için, ağa oldukları için daimî ağalığı tekrar 
ediyorlar fakat, bizde ağa yoktur hamdolsun. 
Türk Milletinde esasen sınıf farkı da yoktur. 
Tarihi boyunca dinî icabı, milliyeti icabı büyük 
sınıf farklarına yer vermez. Bakarsınız bir 
Türk başka memleketlerin hor gördüğü bir in 
sanla sofraya oturur, meselâ zencilerle yemek 
yer. Onu kendinden ayırmaz. O onun mukad
desatı, dinî ve milliyeti icâbıdır. Hiçbir millet
te yoktur bu hususiyet. Onun için arkadaşla
rımız bir görüşe, ideolojiye sahibolurlar ama 
böyle farklı bir deyimle sınıf farkı yaratmaya 
gitmemeler çok daha iyi olur Türkiye'mizde. 
Bunu rica ederim. 

Sayın Başkan bütçe konuşmalarında, Bütçe 
Plân Komisyonunda benim tekliflerime cevap 
verdi, teşekkür ederim. Burada da izah etti 
Türk çocukları artık adedolarak başka memle
ketlerin hazır meselelerini almıyor ve zaten bi
zim sancımız tanzimattan buraya kadar budur. 
iki fikir mücadele ediyor. Doğrudan doğruya 
Batıyı tatbik edelim, her şeyini alalım, bir kı
sım fikir adamları da diyor ki, onların meto
dunu alalım, elbiseyi kendimize göre dikelim. 
Biz elbiseyi kendimize göre dikmek istiyenler-
deniz. Onun için bize gerici derler, falan der
ler ama biz çok daha ilericiyiz. Çünkü yaban
cı elbise üzerimizden kaçar. Neden bunu söy
ledim? Sayın Bakan dedi ki, «benim işçilerim 
de söylüyor, gıda meselesi, içtimai şartlar me-
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selesi şu meselesi» ne ise.. Avrupa'da emekliliği 
70 yaş olarak kabul ediyorlar. Şu bu şartlar, 
ben sosyal şartlar demiyorum, dilim alışmıştır, 
içtimai şartlar, derim. O benim bünyeme daha 
uygun geliyor, bana daha tatlı geliyor. Şimdi 
bizim işçilerimiz ne diyor, 55 yaş. Bunu yu
karda teklif ettim yazılı olarak, Sayın Bakan 
bunun üzerinde çalışıyoruz dedi, emeklilik had
dini 55 yaşa indireceğiz. Belki daha aşağıda 
olabilir. Bu gayet yerinde işçilerimize ferahlık 
verir. Şimdi Sayın Bakanımız içtimai mesele
lere, sosyal demiyorum, içtimai meselelere bi
raz eğilmelidir, bunda yeni terimler kullanıyo
rum, eğilimlidir. Bu işyerlerinde sadece yük
sek mühendis, filân işçilerimizi sevk ve idare 
edemez benim kanaatimce. Sosyoloklara, psigo-
loklara, yer vermek lâzım. Eğer emin olunuz 
maden işçilerimiz arasında sosyolog, pisikoloğ 
iyi bir yönetici olsa idi tahrikler de olsa buna 
imkân olmazdı. Çünkü yorulmuştur, yerin 
altından yukarı çıkmış, asabı gerilmiş bir in
sana hep plân ve düzene göre değil, onun mora
lini takviye edici iyi dille muamele ettiğiniz va
kit meseleler halledilir. Maalesef bizim nok
san tarafımız sevk ve idarede budur. Sayın 
Bakandan böyle mühim işyerlerimizde çalışan 
işçilerimizin arasına, başka memleketler var, 
sosyologlar, psikologlar sokmalı. Bir misal ve
reyim meselâ size; bir fabrikada işçiler «sıcak» 
diye bar bar bağırıyorlar. Bir psikolog gidiyor 
bakıyor ki oraya duvarlar kırmızıya boyanmış. 
Biliyorsunuz kırmızı renk yakıcı renktir. Fark 
ediyor, rengini değiştiriyor, mavi veya açık bir 
renk, hararet aynıdır soruyor «seriniz» diyor
lar. insan yapısı üzerinde, meselelerimiz üze
rinde artık Türkiye eğilmeli ve eğilmesi lâzım. 
Bunun üzerinde Çalışma Bakanı olarak durursa 
memnun kalırım. 

ikinci bir ricam da şudur; biz Türkiye'de her 
zaman memuriyet hayatında da böyle, testiyi kı
ran da bir dolduran da bir hesabı. Herkes ter
fi eder Türkiye'de, ama çalışan insan ondan 
farklı bir bilgiye ve kültüre sahip değildir. Ben 
idarecilik yaptım, üç sene geldi mi hepsi ter
fi eder. Bizim işçilerimizin içinde de verimi 
artırmak için çalışanla çalışmıyanı birbirinden 
ayırmalı, değerlendirmeli. Nasıl olacak bu de
ğerlendirme. Benim kanaatime göre verimlilik 
esasına göre işçi ücretlerinin artırılması üzerin

de durabilir miyiz acaba diyorum kendi kendi
me. Çünkü Çalışma şevki kabiliyetlerin teşviki 
ancak bu işle olur. Sendikalar ücret artsın de
di. Topyekûn artırıyoruz. Bunda bir farklılık 
yok. insanoğlu'nun mesaisini değerlendiriyo
ruz. Değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Sayın 
Bakan önce de söyledim. İçtimai hâdiselere 
meraklı bir hukukçudur. Bunun üzerinde du
rursa, esasen bakanlığının vaziyeti de buna mü
saittir. Memnuniyet duyarım. Ben bir mesele
yi ortaya atacaktım, Sayın Bakan ortaya attı
lar. Sözcü arkadaşlarım da ortaya atmış, iyi 
bir şey. Şimdi Avrupa'ya bizim buradan işçi 
gitti. Bu bizim için bir kazançtır. Disiplinli 
çalışmayı öğrendiler, tecrübe sahibi oldu ve ken
di parası ile bize döviz getirdi. Ömer arkada
şımın da dediği gibi, öbürleri bağırıyor. Emin 
olunuz bunlar ayağı bağlı büyüdüler. 9 -10 ço
cukları oldu. Fakat o gidenler cephede öldüğü 
gibi, Batı'ya da gitti, bize bol bol döviz sağlı
yorlar. Onların üremesinden ziyan görmedik. 
Şahsan arkadaşım temas ettiği için memnun ol
dum. Bir işçi temsilcisi olarak bu doğum mese
lesini ortaya attı. Yani görüyorsunuz ki bu ar
tanlar bize zarar vermiyor döviz getiriyor, tec
rübe ediniyor. Kendi parası ile döviz sağlıyor, 
ziyanlı da değildir. İşte Batı'nm gömleğini al
dığımız dediğimiz bu. Reklâmını yapmışlar bu
nun sancısını duyuyorlar ve bize de duyurmak 
istiyorlar. Farkında değiliz inşallah farkında 
oluruz. Dâva adamı tekrarlar. 

Şimdi o işçilerimizin diğer firmalara güveni 
yok. Devlete ve milletine çok güvenir. Cidden 
Türkiye ̂ de Devletine güvenildiği kadar hiçbir 
millet tasavvur edemem ki, bizim fertlerimiz 
kadar olsun. Şimdi sanayileşiyoruz, kalkmıyo
ruz ne yapalım? Ve buradaki işçilerimize de 
numune insanlar göstereceğiz. Garbın teknik 
sistemini çalışma sistemini almış insanlar olu
yorlar. iktisatçılar, uzmanlar gönderdik de
dik, onların parası ile buraya çekme keyfiye
tini düşünmeliyiz. Müşterek fabrika, motor 
sanayü diyoruz. Ford Fabrikasında beş bin 
kişi var. Bizde gittik gördük Parlâmentodan. 
Türkler geldi randıman arttı dediler. Burada 
"beğenmediğimiz çocukları orada gördüm iftihar 
ettim. Okuma - yazması yoktur deriz biz bu
rada münevverler hep bunu söyleriz. Efendim 
cahildir okuma - yazması yoktur deriz. 
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BAŞKAN — Sayın Dikeçligil bağlamanızı 
rica ediyorum. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sizin 
uykunuz geç gelir Sayın Başkanım, müsamaha
nıza sığmıyorum ve bağlıyorum. Tahammüllü-
sünüz. Onları süratle getirme imkânını arama
mız lâzım. Bunun yerine ikinci bir parti gön
dermemiz lâzım ki, yine onlar da yetişsinler 
Bu bizim için kâr olacaktır. Bunun üzerinde 
biraz dalha hassasiyetle durulmasını ve yakın 
zamanda onun da meyvasmı almamız lâzımdır. 

Sayın Bakandan yukarda rica etmiştim. Dik
kat nazarlarınızdan kaçmaz cevabımı derhal al
dım ama her halde unutulmuş olsa gerek ve ola
bilir insanlık hali. O da şu: İşçi Sigortaları has
taneleri var. Meselâ 150 bin nüfuslu 140 bin 
Kayseri'de bir tane. Haklı arkadaşlarım. On
dan sonra iki de olsa azdır. Şimdi 22 000 kadar 
da sigortalı işçisi var. Sigortalı işçisi bir has
taneye sabahleyin muayeneye girdikleri vakit 
yerleri noksan kalıyor. Üç dört yere poliklinik 
açmak işi kolaylaştırmak bakımından yerinde 
olur. Sayın Bakana hemşehrim olmakla beraber 
hakkını vermek isterim. Yukarda da söyledim. 
İşçi Sigortaları hastaneleri Sağlık Bakanlığına 
geçemez. Bir tarafta sigortalılar var, primini 
verir, bir tarafta yok. Bu olmaz. Sağlık si
gortası primini veren elbette daha iyi hastane
sinde yatacak. Ama Türkiye'yi sağlık sigorta
sına tabi tutarsınız o zaman düşünülebilir. 

Bakan ve Çalışma Bakanlığı haklıdır. Büt
çe hayırlı olsun. Sayın Başkan sizin de taham
mülünüze ve biraz da müsamahanıza teşekkür 
ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ÇALIŞMA BAKANLIĞI : 

(A/l) cari harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

• * — 

B. Lira 
12.000 Personel giderleri 14 695 889 

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

13.000 Yönetim giderleri 1 437 700 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 47 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 1 675 500 

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

16.000 Çeşitli giderler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

(A/2) yatırım harcamaları 
22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri 1 300 000 

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

23.000 MaMna, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımlan 100 000 

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

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
34.000 Malî transferler 1 217 765 

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

35.000 Sosyal transferler 11 840 782 

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

36.000 Borç ödemeleri 2 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi kabul edilmiştir. 
Hayırlı olmasını temenni ederiz. Geç vakte ka
dar çalışılmış olması gerekçesi ve sayın üyelerin 
yarınki birleşimde bulunmalarını öngörmemiz 
dolayısiyle bugün saat 11 de toplanmak üzere 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 04,10 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Salt çoğunluk sağlanmıştır.) 

Üye sayısı : 183 
Oy verenler : 134 

Kabul edenler :, 122 
Reddedenler : 13 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 47 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan' 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgıür 
M. Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçk-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Turhan Kaparıh 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Mehmet Güler 

BİLECİK 
Talât Oran 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Ö. Faruk Kmaytürk 

,BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çetin 

DENÎZLt 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreldoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Samunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

Gavsi Uçagök 
GAZİANTEP 

Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
C. Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Tekin Arıburun 
Halûk Berkol 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 
Nevzat Öz erdemli 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikcçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KONYA 
Sedat Çumralı 

Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
I. Etem Erdinç ' 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 
Orhan, Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Eşref Ayhan 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Refct Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
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Rifat öçten 
Ziya Önder 
Hulusi Söyleınezoğin 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğhı 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Ali Altnntaş 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

ELAZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

TABU ÜYBLBE 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgiineş 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 

AĞRI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren (Bşk. V.) 

ANKARA 
Hılaı Ofux Bekata 
İsmail Y-^tiş 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhamgil 
(Bşk. V.) 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıeah 

TRABZON 
Ö. Lûtfi Hocaoğlu 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
1. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalın 

{Reddedenler"] 

İSTANBUL 

Ekrem Özden 
Cemal Yıldırım 

KIRKLARELİ 

Ahmet Naci Arı 

[Oya kah 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtserer 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil (B.) 
Saffet Ural 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan (İ. Â.) 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
0. Zeki Gümüşoğhı 
Fikret Gündoğan 

[Açık ü 

Balıkesir 
Bitlis 

MALATYA 
M. Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Rıa* Isıtan 

Imtyûnlar] 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okıırer 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Mehmet Hazer 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 
(B.) 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 
(Başkan) 

y elikler] 

1 
1 

Lûtfi Akadk 
Âmü Artus 
Hidayet Aydmer 
Öm«r Ergün 
Hasan Kangal 
Nadir Nadi 
Zerin Tuşsun 
Ragıp Üner 
Âdil Ünlü 

SİNOP 
Suphi Batur 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

ZONGULDAK 
Tevfik İnci 

NİĞDH 
Kudret Bayhan 

ORDU 
ZJCİVJ. XVLİİ-U.l U .1U 

SAKARYA 
Mustafa Tığlı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğhı 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Osman Koksal 
Cemal Madanoğlu 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NCİ BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1968 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA SUNULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1968 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu. (Millet Meclisi 
1/427, Cumhuriyet Senatosu 1/874) (S. Sayısı: 
1045) [Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1968] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 




