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OEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci Oturum 
Kütahya Milletvekili Ali Erbek ve sekiz ar

kadaşının; 103 sayılı Kanıma bir 125 nci ve bir 
do geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi
nin Maliye, ve Bütçe komisyonlarından kurula
cak geçici bir komisyona, havalesi hakkındaki 
önergesi kabul olundu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri, ve 
Orman Genel Müdürlükleri 1962 yılı Bütçe 

kanun tasarıları, 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı, sekizin
ci maddesine kadar olan kısmı kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 
Başkan Kâtip 

Başkanvekili Malatya 
Mekki Keskin Nurettin Akyurt 

Kâtip 
izmir 

Kadri özek 

ikinci Oturum 
Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel Mü

dürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısının 9 ncu 
maddesiyle tümü kabul olundu. 

Yüksek Adalet Divanının muhakeme usulüne 
ait Kanunun 8 nci maddesinin kaldırılması hak
kındaki kanun tasarısının gündeme alınarak ön
celikle görüşülmesine dair önerge ve kanun tasa
rısı ile, 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi kabul edildi. 
Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerinde bir müddet 

görüşüldükten sonra 2'6 . 2 . 1962 Pazartesi saat 
10 da toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Ömer Zekâi Dorman 

Kâtip 
Çankırı 

Nurettin Ok 

Kâtip 
istanbul 

Ferruh Bozbeyli 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Rapor 

1. — Züriali kazançlarla ülgdlii olıairak 1962 yı
lında yapılacak beyanların ve tarhiyatm ertelen
mesi, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa bâzı 
hükümler ve geçici maddeler ilâvesi ve ,1962 yı
lında Gelir Vergilerinin 3, Kurumlar Vergisinin 
2 taksitte ödenmesi hakkında kanun tasarısı va 
Geçici Komisyon raporu (1/112) (Gündeme) 
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B İ R İ N C İ OTURUM 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Ömer Zekâi Dorman 
KÂTİPLER : Zeki Baltacıoğlu (Bolu), Muslih Görentaş (Van) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. I (Yoklama yapıldı.) 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı, tezkeresi ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, 
C. Senatosu 1/9) (S. Saym : 2, 23) 

A — SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi 1/17, C. Se
natosu 1/21) (S. Sayısı: 16,35) (1) 

BAŞKAN —Komisyon? 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Muhterem arka
daşlarım; iki takrir münasebetiyle huzurunuzu 
işgal etmiş bulunuyorum. 

Birincisi; Sayın Nevşehir Milletvekili Ali 
Baran arkadaşımızın Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bütçe Kanunundaki bâzı terimlerin değiştirilme
si yolunda bir takriridir. Filhakika gerek umu
mi bütçe kanununda gerekse mülhak bütçeli da
irelerin bütçe kanunlarındaki terimlerle şimdi 
mevzuubahsedilen Petrol Dairesi Başkanlığı 
'bütçe kanunundaki terimler arasında bir te
nakuz vardır. Petrol Dairesi Başkanlığının büt
çe kanununda varidat, masraf fasıl gibi umumi 

(1) 35 S. Sayılı oasmayazı bu tutanağın 16 
S. Sayılı C. Senatosu ile ilgili basmayazı ise Se
natonun 35 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

bütçe kanunlarında olmıyan daha eski terimler 
kullanılmıştır. Bunların değiştirilmesi yolunda 
saym arkadaşımızın verdiği takrir üzerine En
cümenimiz mutabakata varmıştır. 

İkinci takrir; Gaziantep Milletvekili Mithat 
San arkadaşımızın takriridir ^i, cümlenizce, ma
lûm olduğu üzere, Sanayi Bakanlığı bütçesi içe
risinde Karma Bütçe Komisyonunuzca ilâve edi
len Keban Barajı için beş milyon liranın etüd ve 
proje masraflarına ait tahsisatın sureti sarfına 
dairdir. 741 nci fasla konulmuş olan bu beş 
milyon liralık tahsisatın Keban ve Aşağı Fırat 
havzası etüd ve projelerini yapmak için Elek
trik İşleri Etüd İdaresine verilmesi yolunda Büt
çe Encümenimiz karara varmış idi. Maksat de-
ğişmemektedir. Olaya daha fazla vuzuh ver
mek ve kanun tatbikatçılarına ışık tutmak için, 
bu takrirlerle encümenimizin mutabık olduğunu 
arz etmek isterim. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde gelen yeterlik önergesinin arkasında 
ikinci madde olarak Sanayi Bakanının bugün 
için konuşması zikredilmiş idi. Riyasette yal
nız Bakanın konuşmasını oylayınca, diğer ta
raftan önergenin yeterlik kısmının onaylanıp, 
onaylanmadığı hususunda bir tereddüt hâsıl ol
muş. Onun için yeterlik önergelerinin her üçü
nü şimdi okutuyorum. Oylarınıza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. 
1. Müzakerelerin kifayetini, 
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M. Meclisi B : 57 
2. Bakanın cevap vermesinin yarma bıra

kılmasını, arz ve teklif ederiz. 
İzmir İçel 

Mustafa Uyar Yahya Dermancu 
Edirne Konya 

Fahir Giritlioğlu Servet Kuzucu 

Sayın Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde vâki olan 

müzakerelerin mahiyetleri aynı olduğu ve duru
mun da anlaşılmış bulunması hasebiyle müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Nevşehir Mardin 
Ali Baran Numanoğlu Talât Oğuz 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde yapılan 

görüşmeler Büyük Meclisi yeter derecede ay
dınlatmıştır. Müzakerenin kifayetinin oya kon
masını teklif ve arz ederiz. 

İsparta Afyon Karahisar 
A. İhsan Balım Halûk Nur Baki 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Buyu
run Sayın Bakan. 

SANAYİ BAKANI FETHİ' OELİKBAŞ 
(Burdur) — Muhterem arkadaşlar, 1962 yılı 
Sanayi Bakanlığı bütçesinin müzakeresi esnasın
da söz alan arkadaşlarıma çalışmalarımıza ışık 
tuttukları için teşekkür ederek konuşmama bağ
lıyorum. 

Evvelâ Bakanlığımızın üzerine aldığı kanu
ni vazifelerinin ifası zımnında kuruluşunun dahi 
bu vazifeleri lâyıkı veçhile yapmaya müsaidol-
madığını belirten arkadaşlarım bir vakıaya te
mas etmiş bulunuyorlar. Gerçekten Bakanlık 
daireleri itibariyle sekize bölünmüş vaziyettedir. 
Ayrı ayrı yerlerde oturan bu dairelerin çalışma
larından yeteri derecede sarfedilen gayretler 
nisbetinde netice alınamıyacağı gayet tabiîdir. 
Bu ilk günden itibaren dikkatimizi çekmiş, fa
kat 1962 yılı Devlet bütçesi bir taraftan istikra
rı mahfuz tutan kalkınmayı istihdaf ettiği için, 
beri taraftan merkezi âmme hizmetlerinin daire
ler arasında dağılışının gözden geçirilmesi mu
karrer bulunduğundan geçici devreye ait yılın 
mahzuru biline biline içinde bulunduğumuz se
ne zarfında mahzurları bertaraf edecek bir ça
lışmayı ihtiyar etmemiz, idari tedbir alınmasına 
mâni olmuştur. Bu duruma göre Bakanlığın 
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üzerinde duracağı en önemli konulardan birisi; 
dairelerin çalışması, bütçenin nisbetine göre hâ
sıla elde edebilmesi maksadını sağlıyacak bir 
kuruluşu temin etmek, içinde bulunduğumuz se
ne zarfında takibedeceğimiz hedeflerden birisi
ni teşkil etmektedir. Bu sebeple bu hususu 
muhterem Heyetiniz huzurunda açıkça ortaya 
koyan ve hattâ umumi sanayi işlerimizi plânla
madan evvel Bakanlık evvelâ kendi çalışmaları
nı belirtmelidir diyen arkadaşlarıma teşekkür 
etmek istiyorum. 

Arkadaşların üzerinde durduğu ikinci bir ko
nu da; Bakanlığın kanunun verdiği vazifeleri kifa
yetle yürütecek bir kadroya dahi sahip bulunma
dığı hakkında söylenen tenkitlerdir. Bu da doğ
rudur. Gerçekten Bakanlık fevkalâde çeşitli ko
nularla meşgul olmasına rağmen, bu konuları ye
ter derecede şevki idare edebilmek için, hem kad
ro kifayetsizliği içindedir, hem de kadrolarına 
şevki idareci memurlar bulamamak durumunda
dır. 

Bu iki konu göstermiştir ki, Bakanlık kendi 
organizasyonunu birinci plânda telâkki etmelidir. 
Ve nihayet kendi organizasyonuna, Devletin mer
keziyet esaslarının genel, organizasyonu içinde lâ
yık olduğu yeri vermelidir. 

Filhakika bu esaslardan hareket eden Bakan
lığımız 1962 yılı başından beri, Bakanlık Rcor-
ganizasyonu Komitesi adı altında bu mevzuda tec
rübesi olan, başka memleketlerin bu konudaki teş
kilâtlarını mukayese edebilecek durumda olan ar
kadaşlardan mürekkep bir heyeti kurmuş ve bu 
heyete, Sanayi Bakanlığının vazifelerinin neler
den ibaret olduğu ve bu vazifeleri görmek için 
nasıl bir organizasyona sahip kılınması gerekti
ği konusunda vazife vermiş idi. Bu vazifenin ifa
sı sırasında, bugüne kadar Sanayi Bakanlığının 
veçhesi hakkında yabancı mütehassıslardan alman 
raporlar dâhil olmak üzere Bakanlık ve Bakanlı
ğa bağlı camia mensuplarının da görüşlerini ko
miteye bildirmeleri tamim edilmiş ve bu tasarı ha
zırlanmıştı. Ancak, demin de ifade ettiğim veç
hile memleketin umumi hizmetlerinin şimdilik 
Devlet merkezinde Hükümet âmme hizmetlerinin 
reorganizasyonu kararlaştırdığı için, buı çalışma
ların neticesine değin, Bakanlık reorganizasyon 
tasarısını huzurunuza getirmiyecektir. Türkiye'
de umumi hizmetler arasındaki koordinasyonsuz
luk öylesine bir hale gelmiştir ki, Sanayi Bakan-
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M. Meclisi B : 57 
lığının Teşkilât Kanunu 1957 de kabul edilmiş I 
olmasına rağmen daha sonra çıkan Bankalar Ka
nununda Banka Kredilerini Tanzim Komitesi di
ye bir heyet teşkil olundu ve bu heyette, Çalışma 
Bakanlığının temsil edilmiş olmasına rağmen, 
kendi hususi kanununda kredi meseleleri ile gö- I 
revli Sanayi Bakanlığının Banka Kredileri Tan
zim Komitesinde vazifeli üyesi bulunmamakta idi. 
Bu itibarla bu umumi koordinasyonsuzluk içinde 
ilk yapılacak şeyin merkezi Devlet teşkilâtının I 
reorganizasyonunu ele almak olduğunu dikkate I 
alan Hükümetiniz, bundan 15 - 20 gün evvel al- I 
mış olduğu bir kararla, bu konuda salâhiyet sa
hibi müesseselerimizi, ezcümle Türkiye ve Orta -
Doğu Âmme İdaresi Enstitüsü, Devlet Plânlama I 
Teşkilâtı, Devlet Personel Dairesi, Fakülteler, I 
Bakanlık, sair teşekküllerden alınacak mütehassıs- I 
larla bu işin tetkikini bir komisyona vermiş bu
lunmaktadır. Hükümetimizin üzerinde durduğu 
ikinci politika da Türkiye'de plânlı kalkınmaya I 
geeme keyfiyetidir. Bu konuda Adalet Partisi 
Grup Sözcüsü sayın arkadaşım, biraz da sitemli 
bir ifade ile, «plânlı \ c programlı bir devreye gi- I 
rildiği söylenilen şu devrede» dediği için bu dev- I 
redeki Bakanlık görüşümü geniş ölçüde açıklamak I 
isterim. I 

Muhterem arkadaşlarım, İkinci Dünya Har- I 
bine takaddüm eden devrede bütün ilim, fikir I 
ve siyaset çevrelerinde «plânlı kalkınma, bizzarur 
otoriter bir bünye ile gerçekleştirilebilir» kanaati I 
hâkimdi. Fakat İkinci Cihan Harbinde geniş tah- I 
ribata uğrıyan ve demokrasi ve hürriyetin beşiği I 
olan medeni memleketlerde süratle toparlanmak 
mevzuubahsolunca, daha harb yıllarından itiba
ren bir tarafta Amerika'da Vayt Plânı, diğer ta- I 
raftan İngiltere'de Keynin Plânları ile fikir ale
minde yeni kalkınma zaruretini benimsetmeye I 
gayret edilmişti. İkinci Dünya Harbi biter bit- I 
mez, bütün memleketler, süratle işlerini plânlı-
yarak, muayyen hedeflere memleketin beşeri kay- I 
nak imkânlarını, malî kaynak imkânlarını heder 
etmeden, israf etmeden, demokratik nizam içinde 
nasıl • kullanabiliriz keyfiyetini fevkalâde isabetli I 
olarak ortaya koyabilmişlerdir. Bunun neticesi I 
olarak da beklenmiyen süratle kalkınmalarını sağ-
lıyabilmişlerlir. Tabiatiyle bu A. B. D. nin dün
yada eşine raslanmıyan, cömert ve âlicenap dav
ranışları sayesinde olmuştur. (Marshall Plânı ile) I 
takibedilen politika sayesinde. Fakat memleketi
miz uzun zaman politikacıların fikir tartışmala- | 

26 . 2 .1962 0 : 1 
rı ile vakit geçirmiştir; ve memleket bundan za
rar görmüştür. İşte bu sebeple bu meseleler üze
rinde hassasiyetle duran Kurucu Meclis de, Ana
yasanın tanzimi sırasında, artık Türkiye'nin bu 
mevzuda kaydedilecek zamanı olmadığı kanaati
ne varılmıştır. 

Anayasanın 129 ncu maddesi ile; iktisadi, sos
yal ve kültürel kalkınma plânına bağlanmıştır. 
Kalkınma bu plâna göre gerçekleştirilir, hükmü 
yer almıştır. 

Anayasanın milletin tasvibi ile, artık bir Hü
kümet meselesi olarak plân mevzuu külliyen or
tadan kaldırılmış bulunmaktadır. 

Şu halde niçin bu derece plânlı kalkınmaya; 
Anayasada yer verecek kadar önem atfedilmekte
dir? 

Muhterem arkadaşlar, bunun çeşitli sebepleri 
vardır. Bir kere Türkiye'ye yardım edecek, ikra-
zatta bulunacak dost ve müttefik devletlerin 
görüşü budur. Türkiye'nin üyesi olduğu enter
nasyonal malî müesseselerin, Dünya Kalkınma 
Bankası, Para Fonu, İktisadi İş Birliği ve Geliş
me Teşkilâtı, ve saire... Bunların görüşü budur. 
Bu mevzuda umumi efkârımızı tamamiyle aydın
latabilmiş olmak için bu memleketlerdeki ve bu 
müesseselerdeki bu davranışı vesikalarla huzuru
nuzda tescil etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, hür ve medeni milletle
rin harb sonrası kalkınmasında büyük gayretleri 
olduğunu ifade ettiğim Amerika Birleşik Devlet
lerinin kendi tarihi içinde yardım politikası, dün
yanın şartlarına ve yardımda aranması istenilen 
ve aranan şartlara göre tahavvülât kaydetmiştir. 
En son 4 Eylül 1961 tarihinde çıkan bir kanuna 
göre Kalkınma İkraz Fonundan faydalanmak 
için A. B. D. ri, kendine müracaat eden mem
leketlerde şu şartları aramaktadır. Bir priyoriter 
liste yapmaktadır. Buna göre, kendinden yar
dım talebeden memleketlerin, kendi kaynakla
rını en iyi şekilde kullanmış olmaları lüzumlu 
gösterilmektedir. Ve yine bu memleketlerde za
ruri dahilî reformlar yapılmış bulunmalıdır. îs-
tidraden, şunu arz edeyim ki, bunda gaye şu
dur : Kredi talebinde bulunan memleketin 
kendi imkânlarının kalkınmada kullanılması 
âzami haddi bulmuş mu? Vergi kaynakları mü
essir şekilde harekete getirilmiş mi? Bunlar aran
maktadır. 
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Üçüncüsü; kalkınma gayretlerinin bjir plâna I 

raptedilmesi keyfiyeti dikkatle göze alınan hu
suslardan biri olmaktadır. 

Ve nihayet yine yardım talebinde bulunan 
memleketlerin kendi halkının hayati ehemmi
yetteki iktisadi, siyasi ve sosyal menfaatlerine 
gösterdiği ilgi ve kendi başlarına müessir ted
bir alma istekliliği derecesi de dikkate alınmak
tadır. Şu halde ancak kalkınma fikri; kendi 
imkânlarını seferber edip iktisaden gayret gös
teren memleketlerde, kalkınmayı talebeden mem
leketlerde umumi efkâra malolmuş ve kanun ha
line gelmiş bulunmaktadır. 

Yine Türkiye'nin üyesi bulunduğu, bidayette 
Avrupa iktisadi işbirliği Teşkilâtı, nihayet bir 
müddettenberi Kanada ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin de üye oldukları iktisadi işbirli
ği ve Gelişme Teşkilâtında da aynı fikir hâkim 
bulunmaktadır. Şimdi de buna ait resmî vesi
kayı huzurunuzda arzt etmek isterim. 

Hatırlarsınız, Kasım ayının ilk 15 inin so
nuna doğru Paris'te iktisadi işbirliği ve Geliş
me Teşkilâtının Bakanlar Konseyi, ilk toplan
tısını yapmış ve bir tebliğ yayınlamıştır. Bu 
tebliğde denilmektedir ki : «iktisadi işbirliği ve 
Gelişme Teşkilâtı sanayi sahasında az gelişmiş 
üye devletlerin ciddî gelişme plânlarını 
tatbik mevkiine koyabilmeleri için daima 
gayret sarf edecektir.» Buradaki «ciddî gelişme 
plânları» kaydı sarahatle ifade edilmiştir. Yi
ne aynı tebliğin bir başka maddesi de şu hük
mü ihtiva etmektedir : 

«iktisadi işbirliği ve Gelişme Teşkilâtı, az 
gelişmiş memleketlerin gelişme plânlarının ta
hakkukunu münferiden veya bölge itibariyle 
kolaylaştıran ve bütün bu faaliyetleri koordine 
eden bir gelişme merkezi ihdası suretiyle teş
vik edecektir.» 

§u halde, mesul bir şahıs olarak arz ediyo
rum, A. B. D. ri ikraz Fonuna hâkim kanuni 
politika; üyesi bulunduğumuz, iktisadi işbir
liği ve Gelişme Teşkilâtının, ilk Bakanlar Kon
seyinde okuduğum, bir neşrinde gösterilen esas
lar, teknik yardım, gerekse malî yardım veya 
istikraz suretiyle imkân sağlayabilmeye talip 
memleketlerin bu gayelerine ulaşabilmek için 
evvelâ bir istikamet politikası benimsemelerini 
gerektirmektedir. Keyfiyet, böyle olunca, plânlı 
kalkınma üzerinde mesuliyet taşıyan bir şahıs 
olarak münâkaşa etmeyi bir zaruret telâkki et-
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mekteyim. Şu halde, 1962 yılı bütçemiz mü
meyyiz vasfı itibariyle şu hususları ihtiva et
mektedir : Plânlı kalkınmaya geçiş yılı bütçesi
dir. 

Bâzı arkadaşlarımızın tenkidlerinin bir se
bebi; bu devrenin özelliğini yeteri derecede tes-
bit etmemiş olmasındadır. 

Ezcümle bütçenin umumi heyeti üzerinde 
cereyan eden müzakereler esnasında Y. T. Par
tisi adına konuşan Savın Genel Başkan Ekrem 
Alican arkadaşımın, «72 sayılı Kanun ile ele 
alınmış, revizyona tâbi olmuş projelerden te
hir edilenler var, terk edilenler var, devamı 
kararlaştırılanlar var. Acaba bunlar devam 
ediyor mu, bu kararlar muteber midir?» diye 
bir sual sordu. 

Bunların 1962 yılında hangilerinin muteber, 
hangilerinin muteber olmadığı sarih, yer al
mıştır. Ama 1962 den sonraki devrelere aidolan-
lar beş yıllık plânla katî olarak ortaya çıka
caktır. 

Yine bu sebeple 72 sayılı Kanunun çıkması 
sırasında Maliye Vekili olan arkadaşımız bizim 
şeker politikamızı tenkid ederek «niçin 58 
milyon lira sarf edilmiştir? 21 milyon lira 
sarfı ile istihsale katılacak olan Kastamonu 
Fabrikası 1962 de derpiş edilmemiştir.» De
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmalarım ara
sında şeker politikası kısmında arz edeceğim 
üzere, istikrar için bir .program yaptığınız 
andan itibaren, zarar e'den müesseselerin zarar
larının Devlet bütçesine konulacak sübvan
siyonla karşılanması zaruret 'olacaktır, ve 
hattâ Türkiye'nin içinde bulunduğu devrede 
politikanın gerçek ilmî adı «malî assainisse-
ment», malî sağlığa kavuşmak politikasıdır. 
Bu itibarla Y. T. P. den, Sanayi Bakanlığı büt
çesi üzerinde konuşan Talât Asal arkadaşı
mızın benim sözlerime atfen yaptıkları «is
tikrar şunu gerektirir, bütçede şu vardır v. s.» 
şeklinded'ki beyanlarında bâzı ince noktalar var
dır ki, bunlara da temas edeceğim. Sanayi Ba
kanlığının, istikrarı zedelemek şöyle dursun, bir
çok tenkidleri üzerine çekmesi pahasına, is
tikrarda aktif bir rol oynaması lâzımdır. Bu
nun böyle olması, müşterek mesuliyet taşıyan 
Hükümet âzalarının ^kendilerine terettübeden 
ölçüde vazife almaları lâzımgelirdi. Şimdi 
ibu yolda hareket edilmektedir. Plânlı kalkın-

^ 6 6 2 -
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ma, ve istikrarlı kalkınma prensibi Hükü
metin umumi politikasıdır. Bu politikanın 
1962 geçiş yılı halen müzakere edilmektedir. 
5 yıllık kalkınma, plânlı çalışmalar bittik
ten s'onra, Muhterem Heyetiniz, efkârı umu
miye, ve yabancılar plânımızın mulhtervasmı 
saralhatle öğrenmiş olacaklardır. Bâzı arkadaş
larımız, özel teşebbüsün ve Devlet sektörü
nün sınırlarını vuzulhla tesbit «.dilmesini ileri 
sürmüşlerdir. Plânlı çalışma o zaman kendi
ni göstermiş olacaktır. Devlet yatırım ya
pacağı salhanın miktarını bir kere dalha tesbit 
ettikten sonra, bunun dışında kalan faaliyet 
kollarının hususi sektöre tamamen açık ola
cağını belirtmiş ve bunun dışındakilerin 'de
mokratik nizam içinde plânlı çalışması fay
dalı, özel sektör ile resmî sektör arasındaki 
ayırım hattının belli edilmesi şeklinde te
celli edecektir. 

tçinde bulunduğumuz devrin her sahasın
da bir faaliyet var mı yok mu?., tçinde bu
lunduğumuz durum olarak, gelişmenin so
nucu itibariyle... Özel sektöre terk edilmesi lâ-
zımgelen sahadan Devletin elini çekmesi bir 
politik meseledir. Hükümet bu konuda bir mü
zakere açmış değildir. 

Şunu ifade edeyim ki, Türkiye gibi, ikti
sadi pazar münasebetleri iyi organize edilmiş 
olmıyan memleketlerde yüzde yüz ticari ka
rakterde çalışsın dediğimiz İktisadi Dev
let Teşekküllerinin dahi zaman «olup sosyal 
maksatlar istikametinde çalıştırılma mecbu
riyeti olmaktadır. Bunun basit bir misali; 
tekstil sanayiidir. 

Bu itibarla Türkiye'nin kendi bünyesinden 
doğan birtakım özellikleri bunun başında pa
zarımızın, marketing işlerimizin, istihsal ve istih
lâk arasındaki münasebetlerin henüz kâfi derece
de rekabet şartları içinde cereyanına. müsait bir 
organizasyon içinde bulunmamaları gelir, bu da 
kolay bir mevzu değildir. Bakanlığımız, arz et
tiğim istikrar politikasına uygun bir bütçe getir
mekle beraber, plânlı çalışmaya ayak uydurabil
mek için, derhal, idareten, Vekâlet merkezinde 
bir plânlama müşavirliği bürosu tesis' ederek bir 
taraftan Devlet Plânlama Dairesi ile irtibatı sağ
lamak, diğer taraftan da camiamıza bağlı İkti
sadi Devlet Teşekkülleriyle olan münasebetimizi 
Hükümetin umumi ve Plânlama Teşkilâtının da 
yardımcı çalışmaları istikametinde, müessir bir 
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yola şevk edebümek maksadiyle çalışmıştır. Ay
rıca İktisadi Devlet Teşekküllerinde' de bizim 
Plânlama Müşavirliğimizin muhatabı durumun
da olan bir plânlama ünitesi teşkil olunmuştur. 

; Demek oluyor ki, plânlı devreye geçiş yılı telâk-
; ki ettiğimiz '19Ö2 senesi Bütçesi ile birlikte, mer
kez teşkilâtımızda plânlı çalışmaya intibak hu-

1 susunda idari tedbirler alınmıştır. Ve alınmak
ta devam edilecektir. Merkezde plânlı çalışma is 
tikametindeki gayretleri desteklemek, gerekse 
Yüksek Murakabe Heyetinin mer'i mevzuat dâ
hilinde istifadeli murakabe çalışmalarını hızlan
dırmak gerekmektedir. Bu yolda müspet sonuç 
elde edebilmek maksadiyle yine merkezde 25 . 1 . 
1962 tarihinden itibaren, İktisadi Devlet Teşeb-

• büsleri Merkez Kurulu adı altında idari bir bü
ro vücuda getirilmiştir. Şu kadarını ifade ede
yim ki, Yüksek Murakabe Heyeti 3460 sayılı Ka
nunla kurulduğu esnada ister istemez Bakanla
rın teşekküllerle olan münasebetlerini de kolay
lıkla tenkidedebilmek için Başbakanlığa bağlı 
bir teşekkül olarak kurulmuştur, 1938 de. 

O zaman, tasarının hazırlanması sırasında bu 
mesaiyi bildiğim için Yüksek Murakabe Heyeti
nin murakabe çalışmalarının değerlendirümesi 

1 hususunda bu tedbirleri alırken yaptığı tenkidle-
rin sonucunu Bakanlığa intikal ettirmiş ve cid
diyetle bunu takibetmeyi bir vazife bilmişimdir. 

Bir kere şuna kaaniim ki; Yüksek Murakabe 
' Heyetinin bugüne kadar olan çalışmalarının Hü
kümet politikasına uygunluğu nisbetinde İktisa
di Devlet Teşekkülleri de titiz bir takibe lâyık 
görülseydi bunların çalışma tarzı, halen içinde 
bulunduğumuz durumdan çok daha ileri bir mer
haleye ulaşabilirdi. Şu halde biz, Yüksek Mura
kabe Heyetinin çalışmalarını da lâyık olduğu 
mertebede değerlendirmeyi vazife bilmiş ve, bu
nu merkezî bir idarenin titiz takibi içinde yürü
tebilmek için demin arz ettiğim kurulu kuranı 

" şuzdur. Bâzı arkadaşlarım Bakanlığın, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinin çalışması ile teferruatına 
varıncaya kadar uğraştığı fikrini tamimler gös
termek suretiyle serd ettiler ki, bu bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar, iktisadi ve malî mevzu-
. larda bir insanın, muayyen bir devreye kadar 
ihtiyar ettiği politikayı terk ederek bir başka po
litika takibetmesi, siyaset adamları için gayri-

' mümkündür. İdare adamları için, büyük gayret 
istiyen bir keyfiyettir. Yıllarca enflâsyon poli-
tikâsı takibeden siyaset adamları günün birinde. 

- .563 — 
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istikrar politikası takibedememişler, edemezler. I 
Siyaset adamı politikasını muayyen bir istikame
te tevcih etmiştir. Politikasına damgasını vur- I 
muştur. Bu itibarla biz, Hükümet politikasına 
intibak edebilmek için, behemahal kanunun ve
kâletlere verdiği imkânlardan faydalanmak su- I 
retiyle, iktisadi Devlet Teşekküllerinin davra- I 
nışlarmı teferruatiyle titizlikle kontrol etmek I 
istiyoruz. Ama bu, arz ettiğim gibi Hükümet po- I 
litikasıriı behemahal bu teşekküllere mal etmeye I 
matuftur. Aynı zamanda ekonomik esaslara bağ- I 
hdır. I 

Şimdi kanunu okuyacağım. I 
İktisadi Devlet Teşekküllerimiz ana kanun I 

olarak 3460 sayılı Kanun, 23 sayılı Kanun, I 
ve bizim Bakanlık Teşkilât Kanunu hüküm- I 
lerine göre çalışır, camiamıza mensuibolanlar. I 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin bütçeleri I 
hafckmda 3460 sayılı Kanun şu (hükmü ihîtiva I 
eder; I 

3460 sayılı Kanunun 21 neti maddesi : I 
«Yirmibirinci Madde — Bu kanun hükümle- I 

rine tâbi teşekküllerin idare ve işletme mas- I 
raflarını îhtiva eden bütçeleriyle kadroları I 
umum müdürlükleri tarafından hazırlandık- I 
tan sonra idare meclislerinin tetkikine arz I 
olunur. I 

Bütçenin idare masraflarına ve kadroya I 
ait kısmı idare meclislerinin kaJbulü ve îktisat I 
Vekâletlerinin tasdiki ile tekemmül eder. I 

işletme masraflarına mütaallik kısmı ida- I 
re meclislerinin tasdiki ile tamamlanır. I 

Bu suretle katî şefclini alan 'bütçe hesap I 
senesi naşmdan evvel umum müdürlüklere I 
gönderilir. I 

ihtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolar- I 
da sene içinde de aynı usullerle değişiklikler I 
yapılabilir. I 

Bütçelerle yapılacak değişikliklerin katî I 
şeklini aldıktan sonra birer sureti iktisat Ve- I 
kâletiyle alâkalı Vekâlete ve Umumi Mura- I 
kalbe Heyetine gönderilir. I 

içtimai tesis masrafları bütçenin idare I 
masrafları kısmında -gösterilir.» I 

Arkadaşlar, bu kadrolar üzerinde gerdken I 
titizlikle durmuşuzdur, Iher defasında Ba'kan- I 
lık iznini istesinler demişîzdir. Ve (istendiği I 
takdirde, hemen verilmektedir. Bu itibarla, I 
Bakanlığın burada titizlikle, memleketimizin I 
geniş ölçüde Hükümet politikasını 'hissettir- I 
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mesi lâzımdır. Plânlı ve istikrarlı çalışmala
rın Iktlisadi Devlet Teşekküllerine iyice tat
biki verimli olacaktır, iktisadi Devlet Teşek-
'külleri nezdinde takipçisi olmaktır. Bakan
lığımızın yaptığı sadece buna matuftur. Bu 
çalışmalardan 'bu umufm müdürlüklerin na
sıl 'huzursuzluk duyduklarını merakla dinle
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, bilâkis umum mü
dürlüklere huzur verebilmek içlin bâzı ah
valde siz arkadaşlarımızın tenk'idlerine dahi 
mâruz kaldığım zamanlar pek uzak değildir. 
«Icrai yetkimiz yoktur.» dediğimde bâzı arka
daşlarım, ıbu nasıl olur, diye yanıma gel
mişlerdir. Bu sebeple Bakanlığın tutumu bu
gün böyle olduğuna göre, iktisadi Devlet Te
şekküllerinde Hükümet politikasının takipçisi 
olacağız, iktisadi Devlet Teşekkülleri mesulle
rini kendi salâhiyetleri ve mesuliyetleri içinde 
serbest 'hareket eden idareciler Ihaline geti
receğiz. Bu vazifede kaldığım müddetçe ve 
mevzuat bu »olduğu müddetçe aynı durumu 
muhafaza etmeyi mdmleketin büyük men
faatlerine uygun telâkki etmekteyim. Ben ne
lerini görmedim. Anonim Şirketin Umum 
Müdür Muavinini, Umum Müdür Bakanlıktan 
aldığı emirle değiştirmiştir. Anonim şirket ar
kadaşlar... Bakanlığın Teşkilât Kanunu maale
sef şöyle bir ihükmü de ihtiva etmektedir : 
Bakanlık Teşkilât Kanununun 3 ncü madde
sinin (C) bendi, «Teftiş Heyeti Reisliğinee Ve
kil adına vekâlet merkez ve vatandaşların 
teşkül ettiği ve ve'kâlete bağlı işletme, tesis 
ve şirketlerle» şirketlerle, buna ait fabrika 
işletme ve her türlü iş yerlerinde tetkik, tef
tiş ve talhkikler yapar. Buradaki şirketler bö
lümüne Ibir mulhteva vermek lâzım. Sayın 
Kemal Bağcıoğlu, nereden verecek bu muhte
vayı merak ediyorum. Bendeniz teferruatına 
kadar meşgul olmayı esasen benimsemiş de-
ğSlim. Ben geldiğimde öylesine bir tatbikat 
gördüm 'ki, nefes alınsa anonim şirketler tef
tişe tabî tutulur. 

Anonim şirketlerden bir tanesi, bugüne 
kadar Ba'kanlığın gönderdiği bütün müfet
tişlere kapısını açtığı halde, benim telkinlerim
den cesaret alınarak, benim malûmatım dışında 
gitmiş bir müfettiş dolayısiyle «Bakanlık mü
fettiş göndermiştir.» demek doğru olmaz. Ba
kanlık bitâhara müfettişi geri almıştır. Fakat 
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bu durum ortaya çıkınca, Bakanlığın durumu- I 
nun, şirketlerle olan münasebetlerinin, diğer 
konularda olduğu gibi, tam bir vuzuh içinde 
bulunmadığını, maalesef tesbit ettik. Ama re-
organize çalışmaları neticesi bu mevzuu da su
reti katiyede vuzuha kavuşturmak kararında
yız. Şu halde hulâsa edeyim : İktisadi Devlet 
Teşekkülleriyle Bakanlık arasındaki münasebet
lerde tutumumuz, huzursuzluk yaratmak değil; 
huzur vermektir. Eğer bâzı idareciler huzur
suzluk duyuyorlarsa bunu Bakanlığın tutumun
da değil, idarecilerin tutumunda aramak lâ
zımdır. Bu sebeple Bakanlığın tutumu Hükü
met politikasını bu teşekküllere mal etmek ve 
onu takibetmek şeklindedir. Mesul olanları ken
di mesuliyet ve salâhiyetleri içinde tamamen ser
best harekete teşvik etmektir. 1954 yılında böyle 
bir tamim bile göndermişimdir. «İdari ve malî 
muhtariyeti haiz teşekküllersiniz, işlerinizi ken
diniz yürütün.» demişimdir. Ama 23 sayılı Ka
nun geniş ölçüde değişiklikler yapmıştır. İsa
betli yapmıştır. Çünkü İktisadi Devlet Teşek
küllerinin, memleketimizin doludizgin enflâs
yona gitmesinde mühim rolleri olmuştur. Bu 
teşekkülleri süratle Hükümet politikasının sınır
ları içine almak Bakanlığımın vazifesidir. Ben
deniz sadece bu vazifeyi yapmakla meşgulüm. 

Şimdi müsaade ederseniz, bu umumi mülâ-' 
hazalar dışında vekâlete mevdu vazifelerin po- I 
litikası hakkında arkadaşımın konuşmasiyle il
gili suallere cevaplarımı arz edeceğim. Arka
daşlarımızın konuşması dışında kalmış birçok 
meselelerimiz vardır. Fakat vaktinizi almamak 
için şimdilik bunlara temas etmek istemiyorum. 

Enerji politikamız : Muhterem arkadaşlar, 
enerjiyi, Bakanlığımız Türkiye'nin iktisadi ge
lişmesinde başlıca enfrânstrüktür çalışmaları şek
linde telâkki etmektedir. Bu, öylesine bir yatı
rımdır ki; bizatihi kendisi ekonomik mülâhaza
ların dışında sağladığı faydalar itibariyle eko
nomik neticeleri geniş olan bir yatırım çalışma
sıdır. Ve buna, alt yatırım, enfrânstrüktür ya
tırımı veya iktisadi cihazlanma adını vermek
teyiz. Bu mevzuda tutumumuz, enerjinin, tet
kik, araştırma, proje yapmak, plân yapmak, 
inşaatını kurmak, işletmek, tarifesini tatbik 
etmek v. s. mevzularma - yine Şahin arkadaşım -
bu noktada dikkatimizi çekti. Bunları bir elde 
toplamak zarureti Türkiye için aşikâr bir hale 
gelmiştir. Filhakika idare içerisinde - Hükü-
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mette değil - bâzı teknik dairelerde enerji poli
tikasının âdeta bugünkü benzer tutum içerisin
de yürütülmesini ihtiyar eden değerli mütehas
sıslarımız vardır. Ama bu bir işletme mevzuu 
olmaktan çok ileriye, çok öteye, enerji, tıpkı 
vergi politikası gibi, tıpkı kredi politikası' gibi 
âm ve şâmil neticeleri olan bir konudur ki, bu
nu perakende, münferit ellerde bırakmanın 
mahzuru çok büyüktür. Bölge plânlamaların
dan bahsediyor arkadaşlarım. Oarp âleminde, 
bu bölge plânlamalarının bir aracı da vergi 
politikası yanında, kredi politikası yanında 
enerji tarifesi politikasıdır. Falan yerde 15 ku
ruşa verdiğiniz elektrik enerjisiai bu bölgede 
şu kadar müddetle 5 kuruşa verdiğiniz zaman 
bir kısım müesseseler o bölgeye gitmeye başlar
lar. Enerji tarifesi politikası, vergi politikası 
gibi, kredi politikası gibi, hükümetlerin, dev
letlerin elinde, plânlamada müessir bir araç va
zifesi görmektedir ve öyle kalmaktadır. Böyle
ce bir sürü mahzurlar yanında böyle elle tutu
lur, müspet bir yön de vardır. Bu maksatla Ba
kanlığa geldiğim ilk günden itibaren 1953 yı
lında ilk Enerji Kongresinde karara bağlanmış 
olan, bugüne kadar mevkii tatbika konulma
yan bu politikayı, yani bu elektrikle ilgili bil
ûmum meseleleri tek bir elden yürütmek işini 
benimsemiş bulunuyorum. Bu husustaki tasarı 
hazırlanmıştır. En erken zamanda huzurunuza 
gelecektir. (Türkiye Elektrik Kurumu adı al
tında.) Bu konuda, üzerinde çok durulduğu 
için, Keban'dan istihsal edilecek enerji mev
zuuna da temas edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Y. T. P. Grup Sözcü
sü olarak konuşan Sayın Ekrem Alican arkada
şım, bu mevzuda gayet açık bir takrirle mesele
yi heyetinize tevdi etmiş bulunmaktadır. Ana
yasamızın 88 nci maddesi gereğince Mecliste bir 
araştırma konusu yapalım diye ilk günden tak
rir vermiştir. Şahsi görüşüme göre gayet ye
rindedir. Filhakika bu derecede ehemmiyetli 
konuların ele almış tarzında, umumi plânlama 
işimiz ortaya çıkıncaya kadar, muhterem heye
tiniz de meseleyi her cephesiyle görmesi ve ka
rara varması için müzakere açılması çok doğ
rudur. Bu mevzuda yanlız Türkiye'de değil 
Fransa'dan da bir misal olmak üzere Ehone 
Nehri üzerindeki 40 küsur yıldan beri devam 
eden çalışmaları tetkik ettim. 10 dan fazla 
santral, bir o kadar projesi olan bir havza var. 
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öğrendiğim şu: Nehirler üzerindeki çalışmalar 
havza olarak ele alınmakta, umumi tetkikler 
sonunda çeşitli projeler arasından öncelikle ele 
alınacaklar tesbit edilmektedir. Bizde de bâzı 
mütehassıslar aynı kanaattedirler. Şimdi, arka
daşlarımdan, bâzıları sanki Keban Barajı terk 
edilmiş gibi bir endişeye düştüler. Böyle bir me
sele çeşitli tesislere sahibolan müstahsil 'arka
daşların da esasen üzerinde durduğu bir fikir 
değildir. Ama bunu şu sırada mı ele alalım, bu 
sırada mı? İhtilâf bu. 1962 de mi, 1963 te mi, 
1964 te mi? 

Muhterem arkadaşlarım, öncelik sırası ver
mek mevzuunda arada ihtilâf var. Ama bir konu 
ki ; 5,5 milyar kilovat saatlik enerji istihsal ede
cek bir mevzuun, Türkiye gibi cevher halinde 
madeni bol olan fakat metal halinde satmak 
için, elektroşimi, elektrom etalürj i sanayiinin 
kurulması lâzımgelen bir memleket için böylesi
ne bir projenin terk edilmesi esasen bahis mev
zuu değildir. Ama bâzı arkadaşlar, bunu öyle 
telâkki eder bir hava içerisindedirler, bu doğru 
değildir. Mütehassıslar arasındaki ihtilâf, hangi 
yıl ne ölçüde ele alınmalıdır. Müsaadenizle bu 
konuyu muhterem heyetiniz ele alacaksınız ve 
o zaman tetkik edeceksiniz. İhtilâf, politikacı
lar arasında değildir. Daha mesele her yönü ile 
politika adamlarının önüne gelmemiştir. Ama; 
mütehassıs daireler arasında bu tarzda çekişme
ler devam etmekte ve hâlâ da ihtilâf mevcuttur. 
Ama ihtilâf, dediğim gibi, projenin sureti kati-
yede terk edilmesinde değil, ele alınacak senenin 
tâyininden dolayıdır. Yalnız şu kadarını huzu
runuzda söyliyeyim ki, Elektrik Etüd İdaresi 
elektriklendirme konusunda son derece ilmî bir 
yol tutmuştur. Bu işlerimizin gerçekleştirilebil
mesi, dış kredilerle sağlanabilecektir. Bu husus
ta enternasyonal şöhreti olan bir müşavir fir
maya Ebasco Firmasına ileri etütler yap
tırılmıştır. Buna göre bu işin aplikasyon pro
jesinin bu yıl yapılması lüzumlu görülmektedir. 
Bütçe Komisyonunca kabul edilen tahsisat bu 
iş için kullanılacaktır. Bu havza işi ele alınır
ken Aşağı Fırat da dâhil olmak üzere geniş bir 
çalışma öteden beri meydana getirilmiş olduğu 
için son neticeleri aldıktan sonra işimiz, bunlar 
arasında bir tercih yapmaktan ibaret kalacak
tır. Ama muhterem heyetiniz işe el koyduğu, 
mühim ve geniş bir yatırıma ihtiyaç gösteren 
bu mevzuda gereken kararın alınabilmesi ile, di-
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ğer sahalarda da elele paralel diğer yatırımla
rın yapılması icabedeoektir; böyle geniş bir kay
nağa ihtiyaç gösteren bir mevzuu muhterem 
heyetiniz, enine, boyuna tetkik edecek ve bu 
hususta bir neticeye varacaktır. Bundan emin 
bulunmaktayım. 

Enerji politikamızda arkadaşlarımızın bah
setmedikleri yeni bir konu şudur; rafineriler ça
lışmaya başlamakla beraber, fuel oil ağır yakıt 
maddemiz ve kaynaklarımız bitmek üzeredir. 
Yeni yeni kaynaklar aramak zorundayız. Demin 
arz ettiğim elektroşimi, bunlardan biridir. 

Bâzı arkadaşlarımız, köylerin elektirifikas-
yonu mevzuunda münferit şeylere temas ettiler. 
Köylerin elektrifikasyon işi, ancak Türkiye 
Elektrik Kurumu kurulduğu takdirde bir mer
cie sahip çıkacaktır. Halen bu konuda bir mer
ci yoktur. İller Bankası .şehirlerin, belediyele
rin enerjilesiyle meşgul olmaktadır. Köylerin 
elektrik işi halen muallâktadır. Türkiye Elek
trik Kurumu tasarısında bu hususlar göz önüne 
alınmıştır. 

Sanayi politikamız: Muhterem arkadaşımız, 
zannedersem Nur Baki arkadaşımız, ziraat ve 
sanayi üzerinde bir görüş ifade ettiler. Artık 
memleketlerin iktisadi kalkınmasında, ziraatçı 
kalmak veya sanayici olmak diye iki yönden bi
risini seçmek politikası devri ikmal edilmiş, mo
dası geçmiş bir görüştür. Bugün bu görüş yok
tur. öylesine yoktur ki, halen ziraat memleketi 
zannedilen Danimarka, dünyanın bellibaşlı gemi 
sanayiine sahip bir memlekettir. Çimento sanayi
inde ileri bir memlekettir. İktisadi gelişmesinde 
ziraata sanayiine nazaran faikiyet kesbeden 
memleketlerden meselâ Belçika'nın Holânda'ya 
nazaran sanayii ziraate nisbeten daha faiktir. Ho-
lânda'nm Belçika'ya nazaran ziraati sanayiine 
nisbeten daha faiktir. Türkiye'de bu görüşten ha
reketle, artık, ziraatçi olsun, sanayici olsun, sa
nayide şu mertebede kalsın diyecek değildir. He
defimiz; kaynaklarımızı en rantabl ve en rasyo
nel bir şekilde çalıştırmaktır. Adil bir inkisam po-
litikasiyle ki, sosyal adalet dediğimiz budur, âdil 
bir inkisam polıitikasiyle memleketimizde her grup 
vatandaşı refah seviyesine devamlı olarak yük
seltmek. Hedef budur. Bu itibarla bizi bu hede
fe ulaştıracak yollar, sanayiden ve ziraatten baş
ka bir şey değildir. Bunun ehemmiyeti, memle
ket halkını refaha ulaştırmaktan ibaret bulun
maktadır. Yatırımların teşvik edilmesinde, resmî 
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sektör kendisine terettübedeni yaptığı gibi özel I 
sektörde de umumi politikamızda yatırımları 
teşvik etmek kararındayız. Umumi politikamız 
derken, vergi politikamızı, kredi politikamızı ve 
dış ticaret politikamızı bilhassa kastediyoruz. 
Vergi politikamız yoluyla selektif bir kredi yoluy
la yatırımları teşvik etmek. Konu, Vergi Reformu 
Komisyonunda ele alınmıştır. Vergi Reformu Ko
misyonunda istendiğinde tasarıda bu, yer ala
caktır. Ümidetmekteyim ki, oto finansmanları yolu 
teşvik edilecek. Yani finansmanlar, teşebbüsle
rin kendi kârlarından yatırımlarını artırmak is
tedikleri takdirde, bunların, vergi muafiyeti veya 
vergi indirimi üzerinde durulacaktır. 

Kredi mevzuuna gelince : Muhterem arkadaş
lar - üzülerek tesbit etmeye mecburum ki - iş
letmelerimizin henüz kredisi yoktur. Sanayiimizin I 
bir yatırım kredisi mevcuttur, yatırım üzerinde 
gelişmiş değildir. Fakat Türkiye sanayii kalkın
ma kredisi yatırım konusunda muayyen kıstaslar 
içerisinde sanayiye imkânlar sağlamaktadır. Ba
kanlığa geldiğim günden beri bu mevzu ile yakı-
nen meşgul olmaktayım. Yetkisine güvendiğim 
bir ilıim adamımıza Türkiye'de sanayiin işletme 
kredisi mevzuunda alınması lâzımgelen tedbirler I 
hususumda bir tetkik yapması için ricada bulun
dum. önümüzdeki günlerde bunun neticesi alı
nacaktır. Alınması lâzımgelen tedbirler kanun yo
lu ile olacaksa bu yolda; Hükümetçe alınacak ted
birler şeklinde olacaksa o yolda bir neticeye var
mak kararındayız. 

özel sektörü teşvik ederken, yabancı sermaye
yi teşvik etmeyi de bununla bir mütalâa etmeli
dir. Bunu temin edecek bir tadilin Ticaret Bakan
lığında hazırlanmakta olduğunu bilmekteyim. 
Sanayiimizin gelişmesinde, üzerinde titizlikle du
racağımız bir konu, sanayii erbabımızdır. Emniyet 
ve istikrar temin edecek bir politikayı behemehal 
benimsemekteyiz. Gayemiz bu politikanın be
nimsenmesi keyfiyetidir. Bu konuda bilhassa sa
nayie müessir olan ithalât politikasiyle, bu politi
kada sanayi sektörümüze sureti katiyede ehem
miyet vermek hususunda Hükümet görüş birliği 
içindedir. Kotaların tanziminde ithalât politika
mızın yürütülmesi, ayrıca İzmir Fuar kotasının 
tanziminde, Yugoslavya'dan göç etmiş olan göç
men vatandaşlarımızın tazminatlarının ödenme
si mevzuunda çalışmalara başlanacaktır. Bu poli
tikanın yürütülmesinde bedelsiz mal ithaliyle alâ
kalı Türk parasının kıymetini korumaya dair çı- | 

26 . 2 .1962 0 : 1 
kan bâzı kararnameler veya Maliye Bakanlığının 
tasarruflarından ve nihayet göçmenlerin hariçten 
getirdikleri malların ki - bu bir kanun mevzuu
dur - tatbikatında sanayimizin, bugüne kadar 
huzursuz olduğu bu açık kapının da kapatılması 
ele alınmıştır ve bugünden tatbikata başlanmıştır. 
Şu halde sanayimizin emniyete kavuşturulması 
derken sadece, bugüne kadar olduğu gibi, itha
lât kotalarının tanzimi ile yetinmiyoruz. Hariçten 
gelecek malların yurda sokulmasında, kotalara 
hâkim olan fikri aynen tatbik etmekteyiz. Ezcüm
le gümrüklerde bekliyen malların, bir kereye 
mahsus olmak üzere, çıkartılma kararname tasa
rısı hazırlanırken 8 nci kotadaki esaslara mahfuz 
kalmak suretiyle yürütüleceğimi Ticaret Bakanlığı 
bütçesi görüşülürken de arz etmiş olduğumu te-
yidederim. 

Bunun yürütüleceğini Ticaret Bakanlığı 
Bütçesi görüşülürken arz etmiştim. Ticaret 
hayatımızda emniyeti takviye için bunu bdr 
kere daha teyidedeyim. 

Bâ'zı arkadaşlarımız üzerinde durdular. 
Müşterek Pazarla olan münasebetlerimizin 
seyri elbette sanayi politikamızın yürütül
mesinde dikkate alınmaktadır. Fakat muhte
remi arkadaşlarım, Müşterek Pazara Türki
ye'nin katılmasının memleket sanayiine en az 
zarar verecek şekilde olması ve bunu temin 
edecek bir politikanın takilbedilmesi ana he
defimizdir. Bu sdbeple arada oldukça müsait 
bir intikal devrinin olması da müzakere ko
nusudur. Yalnız şu kadarını ifade edeyim 
ki, Müşterek Pazar öylesine gelişmiş bir ca
miadır ki, bunun kurulması sırasında en nik
bin düşünenleri bu düşüncelerinin ötesine 
vardıran, 4 yıllık bir tatbikata bugünden ula
şılmıştır. Bu sebeple Türkiye'nin Müşterek 
Pazara girmesinde umumiyetle çalışma tarz
larının teferruatı gelişmesinin yeter derece
de taki'bedilmemesi yüzünden endişeyi mucip * " 
bâzı temayüller ortaya çıkıyorsa bunların 
mesnetsiz olduğunu Iburada ifade etmeyi bir 
vazife bilmekteyim. 

Bu sanayi politikamızın dışında maden 
politikamıza gelince; muttiterem arkadaşlar, bu 
mevzuda iner'd kanunda izah edilen taraflar 
mevcut bulunmaktadır. Bunların (süratle ta
dili ele alınmıştır. Madenler, memleketimizde 
iş imkânlarının artırılması yanında millî geliri 
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Çoğaltmak, döviz imkânlarının artırılması hu
susları üzerinde durabileceğimiz önemli faa
liyet kollarından birisini teşkil etmektedir. Bu 
suretle kredi imkânlarının sağlanması da 
ele alınmıştır. Bu mevzuda alınması lâzımge-
len tedbirler ve ıhususlar Hükümetten tasarı 
halinde huzurunuza getirilecektir. 

Vaktinizi fazla almak istemiyorum; bu 
arada temas edeceğim bir mevzu da küçük sa
natlar, küçük sanayi mevzuudur. Bilhassa bu 
mevzuda Bakanlığın dikkatini çeken Bakanlık 
raportörü arkadaşımız ve C. H. P. Grupu söz
cüsü olarak konuşan Sırrı Hocaoğlu arkadaşı
ma teşekkür ederim. 

Türkiye, ekonomik dokusu itibariyle, geniş 
ölçüde küçük sanayie dayanan bir memlekettir. 
Fakat küçük sanayiimiz, mahdut ölçüde, Es
naf Kefalet Sandıkları, Halk Bankası gibi te
şebbüslerin dışında bir politikaya kavuştu
rulmuş bir halde değildir. 5 - 6 milyonluk bir 
kütleyi ilgilendiren küçük sanayiimiz Bakan
lığımın ilk günlerinde dikkatimi çektiği için 
evvelâ envanterimizin ne olduğunu tesbit et
mek bakımından vilâyetlere bir tamim gönde
rerek çeşitli şubelerde nekadar nüfus çalış
maktadır, iş yeri nekadardır? Şeklinde bir 
bilgi taslağı elde edilmesine çalışılmış, bu 
kolda iyi bir politikaya sahibolan bütün mem
lekette müstahsil celbi cihetine gidilmiştir. 
Bu da halledildikten sonra politika her yön
den vuzuh kazanacaktır. 

Bu bahsi kapamadan evvel, sanayi mamul
lerimizin veya küçük el sanatları mamulleri
mizin ihraç konusu olması, üzerinde ciddi
yetle durulacak bir konudur. Bu konuda şah
sı adına konuştuğunu tesbit ettiğim Kütahya 
Milletvekili Sadret'tin Tosbi arkadaşım önemli 
bir hususa temas etmiştir. 

Muhterem arkadaşlar : Türkiye, pamuk 
ihracatçısı olan bir memlekettir, bunun yanın
da pamuk ihtiva eden maddeler üzerinde ih
racat içtin gayretler sarf edilmektedir. Konu 
odur ki; hammadesi yurdumuzda olan ih-
racettiğimiz maddeler; bu maddelere dayanan 
sanayiimizin muayyen bir inkişaf seviyesine 
varmışsa onun mamullerinin vergi ve kredi po-
litikasiyle birtakım manipülâsyonlara ulaşması
nı temin etmek memleketin döviz kaynaklarım 
takviye edeceği gibi, sanayi kolunun tam ka-
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pasite ile çalıştırılması için mamullerin fiyatla
rını düşürmek suretiyle hayat pahalılığı üzerin
de müessir bir mücadele imkânı sağlanabilecek
tir. Bu mevzuda gayet esaslı çalışmalar yapıl
mıştır, Pamuklu mensucat konusunda da dikkat
le çalışılmaktadır. Ama ne nisbette netice ala
bileceğimizi şimdiden söylemek mümkün değil
dir. Başka memleketlerde sadece vergi virtüas-
yonlariyle, sosyal şarjlarla, sigorta primlerini 
geri vermek suretiyle bu sahaları çalıştırmak 
politikasını tatbik etmişlerdir. Ama, bu nokta
larda politikayla beraber bâzı entelleksiyonel 
güçlüklerin de olduğunu ifade etmek isterim. 
Bu hususta bilhassa Garp çalışmalarında umu
mi genel ticaret ve tarife anlaşmaları teessüs 
edememiştir. Muhterem arkadaşlarım, bizce 
böyle bir çalışma mümkün görülebilmiş ve üze
rinde hassasiyetle durmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 72 sayılı Kanun ile, 
154 sayılı Kanunda iktisadi Devlet Teşekkülle
rinin reorganizasyonundan bahseden arkadaşla
ra cevap vermek istiyorum. 

Bu konuda daha evvel uzun tartışmalar serd 
edilmiş ve iki fikir mütalâa edilmiştir. Bütün 
iktisadi Devlet Teşekküllerini, tamamen âmme, 
hizmeti karakterini taşıyanlar dışında kalan ti
cari ve sınai karakteri olanları bir Holding mü
essesesi içinde şevki idareye tâbi tutmak, bir de 
3460 sayılı Kanun istikametinde lüzumlu tadil
leri v. s. derpiş eden yeni bir istikamet vermek 
için Hükümetiniz bu mevzu üzerinde yetkili Ba
kan arkadaşların dâhil bulunduğu komisyonda 
çalışmalara başlamıştır. Neticeyi alır almaz, şu 
veya bu istikamette tasarılar huzurunuza gele
cektir. Bu, bu sene ikmal ettirilecek konulardan 
birisidir. 

Şimdi, üzerinde çok durulduğu için Şeker 
Sanayii hususunda biraz izahat vermek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; pancardan şeker imal 
etmek keyfiyeti dünya tarihinde de şeker istih
sali maksadiyle ele alınmış değildir. Fakat, pan
car ziraati, ziraat tekniğinde ileri bir merhale 
arz eder; kimyevi gübre kullanılması, münavebe 
usulünün getirilmesi ve ihtimam istiyen bir ça
lışma tarzı olduğu için ve ayrıca ziraatte terbi-
yetkâr rol oynadığı için dikkate alınmak sure
tiyle; kamıştan elde edilen şekerden daha pa
halı olmasına rağmen, ele alınmıştır. Bu, dünya 
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tarihinde de böyledir. Memleketimizde de aynı 
esaslar caridir. Ama bunun ölçüsünü tâyin et
mek meseledir, istikrar içinde çalışılan bir dev
rede bunun ehemmiyeti şu noktada düğümlen
mektedir. Türkiye'de bir istikrar politikası, ik
tisadi istikrar politikası takibedilirken, ihracata 
müteveccih bir şeker politikası takibedilmeli mi
dir? O zaman bu durum bizi, ihracedeceğimiz 
her kilo şekerde, maliyet olarak uğrıyacağımız 
zararı hesabetmeye götürür. Bu da bilhassa Kü
ba'nın hususi durumu, Demirperde gerisi mem
leketlerinin maliyet dışı siyasi fiyat politikası 
ile (iktisadi fiyat politikası değil) bugüne ka
dar sübvansiyon yolu ile şeker politikasını yü
rüten memleketleri dahi bu yeni şartların içeri
sinde bu politikadan vazgeçmek durumunda bı
rakmıştır. Bu bakımdan, Türkiye'nin malî ve 
iktisadi özellikleri de inzimam edince vuzuha 
varılsın, diye arz ediyorum, istikrar politikası 
içinde Türkiye ihracatında mütevazi bir şeker 
politikası takibedecek malî takatte değildir. Bu 
itibarla Kastamonu Şeker Fabrikası yüzde yüz 
yapılacaktır. Ama 1962 bütçe yılı içerisinde in
şasının ikmalinden sarfınazar edilmesi, malî 
politikamız için bir zaruret olduğundan, 1962 
de devam edememiştir. Durum budur. Halen 
ihracetmek durumunda olduğumuz 100 küsur 
bin ton şekeri ihracetmek mecburiyetindeyiz. 
Dört yıllık teşriî devrede yüzde yüz Kastamonu 
Şeker Fabrikası işletmeye açılacaktır. Bu kadar 
sarahat karşısında, malî politikayı külliyen bı
rakarak, hepimizin titizlik göstermek mecburi
yetinde olduğumuz ana politikada gedikler açıl
masına sureti katiyede bendeniz taraftarlık 
edemem. Bırakılmış, diye bir şey yoktur. Sayın 
Alican arkadaşımızın bunu ortaya atmasında 
üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Sayın 
Alican arkadaşımızın mesuliyet taşıdığı devre
de tehir edilen projeler içinde yer almıştı. 

Bu sene Ankara fabrikası ele alınmıştır. 
önümüzdeki yıl, belki 1963 te, behemahal bu 4 
yıllık devrede çalışmak şartiyle Kastamonu Şe
ker Fabrikası ikmal edilecektir. 

Y. T. Partisinden Talât Asal arkadaşımız, 
istihlâk Vergisi politikası ile sürümü artırmak 
imkânlarından bahsettiler, tik gün üzerinde 
durduğum meselelerden birisidir. Fakat muhte
rem arkadaşlarım, Şeker istihlâk Vergisi dola-
yısiyle bütçemize koyduğumuz varidat kalem
leri arasında bir de tahsilat rakamımız vardır. 

Şu kadar para alacağız demişiz. Bu sene 330 
milyon liralık şekerden gelirimize karşıljk, 
Devlet bütçesinde bir sürü giderlerimiz vardır. 
Karşılık muhammenat için de aynıdır. Arkadaş
larımız, bir taraftan Devlet bütçesi muhamme-
natınm tahakkuk edemiyeceği endişesini izhar 
ediyor, beri taraftan da bu varidat kalemleri 
arasında mühim bir konuyu tetkik yapmadan 
yüzde elli tenzilât Bu, o kadar kolay değil
dir, mesele gayet vazıhtır. Geçen sene 50 kuruş 
indirildiği halde artış 33 bin tondur. Şu halde 
fiyatlarda tenzilât yapmak ve vergiyi azaltmak 
suretiyle varidat muhammenatmda hâsıl olacak 
düşüş ile şeker fiyatlarının artışlarından müte
vellit varidatı mukayese etmek, eğer, lehte bir 
fark yaratmıyorsa, acele yapılacak bir konu de
ğildir. Şu kadarını söyleyim ki, şeker talebi 
elastikiyeti memleketimizin en etraflı bir ko
nusu olduğu için üzerinde çalışılacak bir mev
zudur. içinde bulunduğumuz yılda üzerinde ça
lışacağımız bir mevzudur. Neticesi huzurunuza 
bilâhara gelebilecektir. Ama bu yıl için 330 mil
yonu tahakkuk ettirmeye çalışmak; Devlet va
ridatının tahakkukuna göre istikrarın tahakkuk 
edebileceğini yakînen bilen mesul bir insan sıfa-
tiyle, benim ilk vazifelerimdendir. Diğer poli
tika da önümüzdeki yılda tatbika konulacak bir 
politika olacaktır. 

Şeker Şirketi fabrikalarının kapasiteleri 375 
bin ton olduğu halde, 1962 iş programında 398 
bin ton civarında istihsal etmek hedefine göre 
tevcih edilmiştir. Elimizdeki stokları da ilâve 
ettiğimiz takdirde, satabileceğimiz miktar ne 
olursa olsun, önümüzdeki kanpanyaya, halen ça
lışma tecrübelerine başlıyacak olan Ankara Fab
rikasının girme zarureti ortaya çıkacaktır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, çok konuştum, 
ama, huzurunuzdan ayrılmadan evvel, Hüküme
tinizin takibettiği politikanın, iki buçuk ay içe
risinde, bâzı elle tutulur müspet neticeleri hak
kında, müsaadenizle, bilgi vermeyi vazife addet
mekteyim. 

Birincisi, beş yıldan beri şeker pancarı müs-
tahsılları, pancar bedellerini, peyderpey üçer be
şer, yılı içinde alamazken, yani, pancar sokumu
nu mütaakıp yıla, başladığımız tarihte hâlâ bir 
miktar geçen yıldan pancar bedelleri alınamaz
ken istikrar politikasına ciddî olarak sarılmamı
zın neticesi, bir mevsimlik kredi, Merkez Ban-
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kası nezdinde sağlanacaktır. 150 mâlyon liralık I 
kredi önümüzdeki yıllarda müstahsil hesabına 
girdiği tarihte tıpkı Almanya'da olduğu gibi üç, 
dört ay sonra mutlaka yeri alınmakla şeker po
litikasında rasyonel, radikal bir politika memle
kette tahakkuk edebilecektir. 

îkincisli; yine istikrar politikası neticesinde 
bütçe açığının kapatılması, İktisadi Devlet Te
şekküllerimizin malî takatlarını takviye sadedin
de Amerikan karşılık fonlarından 700 milyon 
•bütçe açığının kapatılmasına, 400 milyon da İkti
sadi Devlet Teşekküllerine aidolmak üzere, 1 mil
yar 100 milyon lira libere edilmiştir, 2,5 ay geçti. 

Paris'te İktisadi îş Birliği Teşkilâtı Para Fo
nu temsilcilerinin memleketimizdeki ekonomik 
durumumuzu, 4 Ağustos 1958 istikrar kararları
nın neticesinde o tarihte aldığımız 359 milyon do
lar kredinin neticesini tetkik ederek bir rapor 
vermişlerdir. Bu tetkikleri neticesinde vermiş ol
dukları rapor şudur : «Bu kere t'akibolunan,, bir 
ay evvelki, iktisadi ve malî politikadan elde edi
len müspet sonuçlar muvacehesinde istikrar ted
birleri ve taahhütleri ihtiva eden yeni bir prog
ram hazırlanmasına mahal kalmamıştır.» 

Kredi talebine esas olmak üzere adı geçen te
şekküller yani para fonu, İktisadi İş Birliği ve ge
lişme teşkilâtı, mûtat olduğu üzere bir muhtıra 
tevdi edecektir. Bunun müspet neticesi 45 mil
yon dolardır. Paris'te bulunan İktisadi İş Birliği 
Teşkilâtı Türkiye'ye kredi açmıştır. Ama, neden 
buna lüzum görmüştür, diyebilirsiniz. Ancak İk
tisadi Teşekküllerinin açığı kapanacak, sübvansi-
yone edilecek denmiştir. Devlet bütçesine para 
koymuşuz, bütçeyi tetkik ederken gördük. 135 
milyon lira Hükümet politikası neticesinde, za
rar eden teşekküller varsa bunların zararları ka
patılacaktır. 4 Ağustos 1958 istikrar politikasın
da şeker istihsalinden mütevellit zararlar Devlet 
bütçesini korumak için sübvansiyonlarla kapatı
lacak dendiği halde verilmemiştir. Bu yüzden 350 
miilyon liralık kredi verilmesine tahammül yok
tur. Bu bakımdan, bir Hükümet politikası ola
rak âm ve şâmil bir bütçe olarak bundan öteye 
bilâkis takdir edilmek lâzmugelen bir inkişaf kay
detmiştir. Bu, memleketimiz için fevkalâde bir 
hayırlı çalışmadır. İşte bu sebepten bâzı nokta
larda arkadaşlarımın 10 milyarlık bütçenin 
içinde 5 milyonu verdiğimiz halde almıyor; bu 
nasıl gidiştir, nasıl gayretten müstağni bir gidiş
tir diye tenkid yapıyorlar. Yapılan bu tenkidlere I 
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göğüs geriyorsam, nihayet bütçeyi huzurunuza 
getiren mesul bir kimse olarak, bu açık ile alâ
kalı munzam kredi taleplerini is'af edebilemiye-
ceğimi bildiğim içindir, açık bütçesinin açığını 
kabartacak ilâveler yapılmasını istemeyişimizin 
elbette ciddî sebepleri vardır. Bu çeşit tenkidleri, 
kendi, noktaıi nazarlarımı muhterem arkadaşla
rımın önünde açıkça ifade etmek, takibettiğimiz 
politikanın neticesine ulaşmak için zaruri gör
mekteyiz. Şimdi bunu hangi kalemden alabilece
ğiz? 135 milyon lira İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin finansmanı konusunda kaydedilen inkişaftan 
dolayı; kaydedilen inkişaf ne? Azot sanayii za
rara çalışacak, zararı nereden kapıyacak? Merkez 
Bankasından boyuna borç alarak bunu telâfi et
mek mümkün değildir. Devlet bütçesi Maliye Ba
kanlığı kısmına 135 milyon lira koymuşuz. Bunu 
oradan kapatacağız. Onun için ne diyorlar, İk
tisadi Devlet Teşekkülleri finansman konusunda 
kaydedilen inkişaflardan dolayı yeni bir imkân 
olarak T. M. O. ve Tekele ilâveten Şeker Şirke
tine mevsimlik ihtiyaçları içlin verecekti, dört -
beş yıl vermedi. Bu itibarla Sanayi Bakanınız 
olarak enflâsyonun artması veya istikrarın geliş
mesinde bir numaralı mesuliyet taşıyan Maliye 
Bakanı arkadaşımızın yanıbaşmda mesuliyet taşı
yan bir zihniyetle ben, bütçemizin ve buna bağlı 
teşekküllerin finansman imkânlarını, istikrar po
litikamızın mahfuz tuttuğu istikamette benimse-
mişlmdir. 

Bâzı arkadaşlar, reorganizasyonla ilgili bâzı 
noktalar ileri sürdüler. Bu, bir iki tane değil. 
Meselâ, Sivas Çimento Fabrikası Türkiye Çimen
to Sanayiine değil, Sümerbanka bağlıdır. Haki
katen böyle şeylerimiz vardır. Bunları bu sene 
ele alarak, umumi olarak teşekküllerin kendi 
bünyeleri içinde gerekli reorganizasyon tedbir
leri alınacaktır. Bu tek değildir, çoktur, öyle
sine bir terâkki hâkimdir ki, misal vereyim; 
selüloz sanayii eskiden 3460 sayılı Kanunun 
26-27 nci maddelerine göre çalışan bir müessese 
idi. Yani Sümer-bank camiasına bağlı idi. Ama 
bunu bir genel müdürlük haline getiren müs
takil bir kanunla artık kâğıt sanayii, Türkiye 
Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi olarak 
müs'takillen hizmet görecektir. Eskiden birçok 
araştırmalar bir müessese halinde Sümerbank'a 
bağlı olduğu için, Sümerbank'm kemafissabık 
Selüloz ve Kâğıt Endüstrisi konularında kendi
ni yetkili görmesi devam etmiş. Bu olmaz ar-
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kadaşlar, Türkiye'nin böyle mütehalli masraf- I 
lar yapmasına malî imkânları müsait değildir. 

Yapmış (olduğumuz etütlerde, kraft kâğıdı 
sanayiini kuralım, Sümerbank'm etütlerini ora
ya devredelim dedik. 3-4 yüz bin liralık masraf 
edilmiş. Bu masrafın karşılığını Umum Müdür
lük ödiyemez. Sümerbank Umutrı Müdürü geç
miş bâzı hâdiseler dolayı'siyle haklı. O zaman 
tetkilkat için emre amade tutulsun eteklik, tşi 
yürütsün, çalıştırsın. / 

Böylesine; teşekküller arasında organizas
yon dışı, koordinasyon dışı mevzuat ve tutum 
vardı. Bunların bir hamlede bertaraf edilmesi 
M a y değil. Ancak, bertaraf etmeye çalışıl
mak, artık bir kere daha bu mevzular üzerinde 
durulamıyacağım gösteren geçmiş hâdiseleri, 
geçmiş olayları Devlet olarak rasyonel bir reor-
ganizasyona bağlamak mecburiyetindeyiz. Bu
nun için bu çeşit sanayiimizin her şubesinde 
çeşitli mevzuları bir araya getirmek yellinde 
olacaktır. Gübrede de aynı şey varittir. Azot 
Sanayii müstakil bir umum müdürlüktür. Sü
per Fosfat Gübre Sanayii de müstakil bir umum 
müdürlüktür. Bu bir, iki, üç beş değildir. İçin
de bulunduğumuz plânlı devreye geçişte, bun
ların bünyesinde bulunan ihtilâtları bertaraf 
etmelk vazifemiz olacaktır. 

Huzurunuzdan ayrılırken, eksik bıraktığım I 
noktalar da yardır. Ama umumi hatlariyle po
litikamızın neler olduğuna işaret ettiğimi zan
nediyorum. Bütün bu tenkidleri, yalnız Bakan
lık politikası değil, umumi politikaya uygun ol
duğu mabette üzerinde duracağımız meseleler 
olaralk telâkki etmekteyim. 

Fakat, hiçbir arkadaşımızın üzerinde durma
dığı bir İM meselemiz vardır. Onu da huzuru
nuzda şöyle bir arz ettikten sonra ayrılacağım. 
Bu meselemiz personel davasıdır. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimizin bir numa
ralı müstacel meseleleri arasında personel mese
lelerinin hallini gerektiren müstacel işleri bu
lunmaktadır. Bu müesseselerimizin 'başında bu
lunan arkadaşlarımızın pek çoğu, husu'si sek
törde, bugün alabildikleri paranın fazlasını al
maya muktedirdir. 2 bin lirayla, 3 bin lirayla 
milyonlarca işleri tedvir edecek şevki idareci 
bulunmaz. Bir misal arz edeceğim : 

Vaktiyle Muı*gul işletmesinde, Etifbank'm 
20 küsur blin liralık bir fedakârlıkla görevlen
dirdiği İşletme Müdürü işletmeye 20 milyon li- I 
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ra kazandırmıştır. Fedakârlık sadece 20 kü
sur bin liradır. 

Bu itibarla iktisadi teşebbüslerin başında bu
lunan ve muvaffakiyet gösteren bu kimselere 
sanayi kumandanı derler. Fakat maalesef biz
deki prim anlayışı, ücret anlayışı ve maaş anla
yışımız henüz böyle bir merhaleye götürmeye 
müsait değildir. 

Huzurunuza, bu konuda geniş 'tetkikler ya
parak geleceğiz. Memleket namına rica edece
ğim. Ancak bu şevki idarecileri ileride kaybet
tiğimiz takdirde arkasından gelecekler yetki
leri kul'lanamıyacaklardır. Bu idarecilik, işlet
mecilik meseleM kolay değildir. Bu sebeple per
sonel dâvamız müstaceliyet kazanmıştır. 

İkinci dâvamız özel sektör ve resmî sektör
de geniş 'bir enflâsyon ve sonunda devalüasyon 
meseleleri neticesinde kapitallerin devalüe 
edilmesi. 

Dolar 280 kuruş iken getirilen makinalar 
bugün dokuz liraya getirildiği halde amortis
man 280 e göredir. İktisadi Devlet Teşekkülleri 
ve özel sanayi teşebbüslerimiz bu defa âdeta 
amortisman poMkası ile sermaye çevirmekte
dir. Hiçbir arkadaşımız bunun üzerinde durma
dı. Ama mühim bir davamızdır. Bu dâvayı sü
ratle halletmek durumundayız. Bütün devalüas
yona geçilen memleketlerde olduğu gibi gerek 
Bakanlık, gerekse Maliye bu meselelere ciddi
yetle el koymuştur. Bu mevzuda yardımlarını
za muhtiacız. 

Huzurlarınızdan ayrılırken; bütün arkadaş
larıma aydınlatıcı fikirler verdikleri için bilhas
sa teşekkür etmeyi vazife biliyorum. Bakanlıkta 
bulunan- aralkadaşlammla bu tenkidlerden fay
dalanarak müşterek bir mesai içinde sizleri tat
min edecek politiikayı mevkii tatbika koyabil-^ 
diğimiz zaman kendimi ibahtiyar addedeceğimi 
bilhassa belirtmek isterim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sıradan bir arkadaşıma söz 
vereceğim. 

Sayın Kemal Karan. 
AHMET BİLGÎN (Kirşehir) — Usul hakkın

da konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem 

arkadaşlarım, tüzük hükümlerine göre Bakan
dan sonra, Hükümetten sonra konuşma millet
vekiline aittir. Bu konuşma, Sayın Bakanın ver-
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miş olduğu izahattan sonra cevaplandırılmadan 
kalan fikirleri bu kürsüden ifade ötmek için
dir. 

Halbuki Başkanlık, hususi söz alan ve büt
çenin heyeti umumiyesi üzerindeki konuşması
nı hedef tutan her hangi bir arkadaşa söz ver
mektedir. 

Bu hususta hazırlanmamış olan ve Bakanın 
ifadelerinden sonra cevaplandırılması ica'beden 
kısımları ihtiva etmemiştir. Bu husus tüzükte 
maksadı kapsamamıştır. Bugün hususi olarak 
Bakandan sonra söz almak, Bakanın buradaki 
ifadelerine verilecek cevapları te'sbit etmek için 
Sayın Başkanlığın bu husustaki tutumunun İç
tüzüğe aykırı olduğuna kaaniyim. Hürmet
lerimle. 

BAŞKAN — Tüzük, sıraya göre Söz verilir 
der. Söz alan arkadaşlar Bakanlık bütçesi üze
rinde tenkidlerini yaptıkları için, Bakandan 
sonra da söz vermek icabederse bunlar diğerle
ri gibi onların da hakkı vardır. Sonra sırayı 
bozacak olursak arkasını alamayız. 

Sayın Kemal Karan. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Amasya) — 

Aziz arkadaşlarım; ben daha çok Sânayi Ba
kanlığının ş'eker ve gülbre siyaseti üzerinde du
racağım. Fakat, bu mevzua girmeden evvel Sa
yın Bakanın söylediği bir konuya dokunmadan 
geçemiıyeceğim. Bu da personel meselesidir. 

Sayın Bakan, iktisadi Devlet Teşekküllerin
de çalışan insanların maaşlarının az olduğu ve 
bu gibi mühim işletmelerde büyük işleri çevi
rebilecek insan bulunamıyacağından bahsetti
ler. Bu dâvada kendileri haklıdır ama hariçte 
bu gifbi büyük teşebbüslerde çalışan insanların 
ücretleri fazladır ama orada çalışan insanlar 
kalifiyedir ve azdır. Bugün bizim şeker fabri
kalarımızda veya emsali bir fabrikada çalışan 
insanlar çok fazladır. Halbuki Avrupa'da aynı 
işi gören fabrikalarda çalışanlar bizimkinin 
1/4 ü kadardır. Bizim fabrikalarda 100 kişi ça
lışıyorsa, emsali bir Avrupa fabrikasında çalı
şan eleman miktarı 25 tir. Ama, alman ücret
ler iki tarafta da müsavidir. Bizim fabrikalar
daki personel masrafı ile Avrupa'daki emsali 
bir fabrikadaki personel masrafları da aynıdır. 
Demek ki, az kalifiye eleman, çok ücret siyase
ti takibedilmelidir. 
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Sanayi Bakanı arkadaşımız amortisman po

litikasından bahis edilmediğini ifade buyurdu
lar. Biz Meclis olarak, Hükümetin böyle bir 
kanunu getirmesini ve" Meclisten bir an evvel 
geçirmesini sayın Sanayi Vekilinden temenni 
ediyoruz. Kanunu getirsinler, biz, kanunun çık
ması için gereken gayreti göstereceğiz. 

Arkadaşlarım, ben, Sanayi Bakanlığının şe
ker siyasetini anlıyamadım. Bugün, bir taraf
tan şeker stoklarını satamaz durumdadır. 

Bugün bizim memleketimizde şeker yiyen 
vatandaş çok azdır. Bugün vatandaşlarımızın 
vasati 11 kilo şeker yedikleri malûmdur. Ama 
bu şekeri yiyen yalnız şehirli vatandaşlardır. 
Ancak şehirlerde fert başına 11 kilo şeker düş
mektedir. Bizim nüfusumuza göre köylü vatan
daşın yediği şeker miktarı belki 3 - 4 kiloyu1 

dahi bulmamaktadır. 

Memleketimiz zirai sahada büyük zarar gör
mektedir. Zirai istihsalin artırılmasını hedef 
ittihaz etmiş bir Hükümetin zirai istihsalin bir 
kolu olan pancarın istihsalini azaltmak için bir 
politika takibetmesini Hükümet programı ile 
kabili telif görmüyoruz. Bugün Türkiye'de şe
ker satamıyorsak bu elbette ki, şeker politika
sının yanlış neticelerindendir. Şekerin yalnız 
yenmesi mühim değildir. O şekeri istihsal et
mek için fabrikalara pancar yetiştirmek üzere 
çalışan çiftçinin de istihsalini kısmak neticesini 
verir ki, bu da hiç doğru bir şey,olmaz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün ziraatimizin 
inkişafı, istihsalin artırılması için birtakım ted
birler düşıünüıyioruz. Tecrübe yapmak için'' pilot 
bölgeler kuruyoruz, kıymetli elemanlar aramak
tayız. Pancar ziraatimiz, diğer ziraatimizin ge
lişmesine yardım etmiştir. Pancar ekilen yerde 
diğer mahsullerin verimi de artmıştır. Çünkü, 
pancar gübrelenir, sulanır, çapalanır. Böylece 
pancar ekilen topraklar, daha iyi işlenmiş, da
ha fazla kuvvet verilmiş olur. Köylü kültür zi-
raatine alışır. İstihsal bu yoldan süratle artar. 
Köylü modern ziraat usullerini benimseımiş 
olur. 

Pancar ekiminin işçilik bakımından da fay
dası vardır. Bizim memleketimizi de kadın iş
çi çalıştırılmaz. Kadının emeği memleket istih
saline girmelidir. Modern ziraat usullerini bu 
memlekete öğreten pancar ziraati olmuştur. Bu 
haliyle kadının emeğini değerlendirmektedir. 
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Pancar ziraatine bu memlekette çok önem ver
mek lâzımdır. 

Ankadaşlar, daha evvel de birkaç defa üze
rinde durduğum gibi, şeker istihlâkine göre 
pancar istihsali değil pancar istihsaline göre 
şeker istihlâkini sağlamak lâzımıdır. Bugün in
sanlardan başka, hayvanlara dah'i şekeri yedir
mek mümkündür; pancar küspesinin içine % 1 
fazla şeker katılırsa şeker istihlâki 30 - 35 bin 
ton artar. Bu hayvana da şeker vermek demek
tir. Dolayısiyle hayvancılığımıza ve ziraatimi-
ze hizmet eden basit bir tedlbir olalbilir bunun 
gibi nice tedlbirler vardır yeter ki, bunu ara
yan Hükümet bulunsun. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 
MUSTAFA KEMAL KARAN (Devamla) — 

Arkadaşlar, bir de bu siyasetin yanında anla
madığımız bir taraf var; bir taraftan diyorlar 
ki, fazla şeker istihsal ediyoruz bunu halkı
mıza yediremiyoruz. Bir taraftan da yeni fabri
kalar kurmaya çalışıyorlar. Yeni şeker fabri
kaları kurarak yeni pancar sahaları açmak bil
miyorum bu siyasetle nasıl telif edilebilir? Ada
pazarı, Amasya, Turhal gibi faJbrikalarm pan
car saıhalarını azaltmaya çalışırken diğer ta
raftan artık Ankara, Kastamonu gibi yerlerde 
de yeni fabrikalar kurmaJk cihetine gitmek bil
mem ne derecede kabili müdafaadır. 

BAŞKAN — Sayın Karan vaktiniz dolmuş
tur. 

MUSTAFA KEMAL KARAN (Devamla) — 
Peki efendim. Ne yapalım gülbre mevzuunda 
sonra konuşuruz. 

Arkadaşlar hepinizi hürmetle selâmlarını. 

BAŞKAN — Efendim, Sanayi Bakanlığı ve 
Petrol Dairesi bütçelerinin tümü üzerindeki ko
nuşmalar bitmiştir. 

Sanayi Bakanlığı bütçesinin fasıllarına ge
çilmesini oylarınıza sunujyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

B. 

101 

l ira 

Birinci kısım - ödenelk ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

12 000 

İkinci ıkısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 5 758 802 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 775 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 82 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecetk para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 489 672 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gederleri 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 70 000 
BAŞKAN ^- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabıü edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 305 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul •dilmiştir. 
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B. 

306 

307 

308 

Lira 

309 

403 

418 

419 

420 

450 

451 

452 

453 

501 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tetdavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Dair*; 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tahlil lâboratuvar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
6309 sayılı Maden Kanunu gere
ğince yapılacak bilûmum ilân 
ve sair giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyemler... Kabul edilmiştir. 
Harita ve levazım satmalma ve 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçjen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

20 000 

375 500 

40 000 
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7 500 
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602 

653 

701 

705 

725 

726 

727 

731 

IMri yıllar borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı Mensupları 
Mahdut Mesuliyeti! istihlâk Ko
operatifine (Memur ve müstah
demlerin öğle yemeklerinde yar
dımda kullanılmak üzere) 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar J.;, 
T - Küçük onarımlar 

Bina onarımı • 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Maden hizmetlerinde kullanılan 
makina, alet ve malzemenin 
onarma giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

TTT - Transfer edilen yatırım 
fonları 

İktisadi kamu teşekküllerine 42 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Standartları Enstitüsüne 
yardım 3 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sanat modelleri satınalmnıası 
ve dağıtılması 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iy enler... Kabul edilmiştir. 

IV - iştirakler 
Sümeııbank Genel Müdürlüğüne 
(Anlaşması gereğince Ereğli De
mir ve Çelik Fabrikaları T. A. 
Ş. ne iştiralk hissesi karşılığı) 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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732 Türkiye Demir ve Çelik işletme
leri Genel Müdürlüğüne (Anlaş
ması gereğince Ereğli Demir ve 
Çelik Fabrikaları T. A. Ş. ne iş
tirak hissesi karşılığı) 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
741 Kelban barajı etüt ve proje gi

derleri 5 000 000 

BAŞKAN — Efendim, bu bölüm hafckmda 
bir önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başlkanlığma 
Bütçe Komisyonunda, Keban Barajı etüt ve 

projesinin hazırlanması için 5 milyon lira bir 
ödenek konmuştu. 

Bu ödeneğin Elektrik İşleri Etüt İdaresine 
verilebilmesi için lütfen aşağıdaki kaydın ko
nulmasını rica ederim. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi, Faisıl 741. 
(Keiban Barajı Etüt ve projesinin hazırlan

ması için Eldktrik İşleri Etüt İdaresine yar
dım.) 

Gazinatep 
Mithat San 

BAŞKAN — Bu önergeye komisyon iştiraik 
ediyor mu efendim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON BAŞKAN 
VEKİLİ HÜRREM MÜPTÜGİL (Elâzığ) — 
İştirak ediyoruz, efendim. 

BAŞKAN — önergeıyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kaibul edil
miştir. 

Verilen önergeye göre, bölüm 741 i son, 
değişik sekiliyle tekrar okutuyorum. 

B. Lira 

V - Etüt ve proje 
741 Keban Barajı etüt ve proje gider

leri (Keban Barajı etüt ve proje
sinin hazırlanması için Elektrik 
İşleri Etüt İdaresine yardım 5 000 000 
BAŞKAN — Bölümü, önerge
deki değişikliğe göre öon şek-
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liyle oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, Sanayi Bakanlığı 1'9*6!2 yılı bütçe
sinin konuşulması bitmiştir. 

Petrol Dairesi Reisliği 19'62 yılı bütçesi (hak
kında görüşme, Sanayi Bakanlığı bütçesinin 
tümü üzerinde yapılan konuşmalar sırasında 
yapılmıştır. Maddelere geçilmesini oya sunu
yorum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir «fendim. 

Bir önerge var,' okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Petrol Dairesi Başkan

lığı 1962 yılı Bütçe Kanununun birinci, altın
cı maddelerinde yer almış olan «Reisliği, mas
raf, varidat, talhsisat, fasıl ve muvakkat» tâbir
lerinin bütçe terimlerine uygun olarak sırasiy-
le «Başkanlığı, gider, gelir, ödenek, bölüm ve 
geçici» terimleriyle değiştirilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Nevşelhir 
Ali Baran Nıımanoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKAN-
VEKİLİ HÜRREM MÜFTÜGİL (Elâzığ) — 
Katılıyoruz efendlim. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılıyor, 
önergeyi oya sunuyorum. KaJbul edenler... Et
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Maddelere geçiyoruz efendim. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 
bütçe ydı giderleri için bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (1 469 450) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyarak oyunuza 
arz edeceğim. 
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İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 813 301 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 178 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyonler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ye hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılarak zam ve yardımlar 11 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince örlenecek para mükâfatı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 savılı Kanrn gerekince T. 
C Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 111 40'7 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsıil ödeneni ('0326 savılı Ka
nunun 18 nci maddesinin (a) 
fıkrası 25 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyonler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim. : 
giderleri 

Büro giderleri 69 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâ,*ıt ve defterler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve fri^p^leri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,,.. Kabul edilmiştir. 
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305 Kira bedeli 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... KabuL edilmiştir. 

306 Giyecekler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 38 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

*-QR Muhaseibei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 0326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gider
ler 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri ile 6326 sayılı 
Kanununun 21 nci maddesi ge
reğince komiserlere verilecek 
ücret ve giderler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılımı 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7] 26 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi gerekince Sivil Savunma 
fonu karşılığı 1 627 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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' 451 Yayın giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 1 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıl borçları 6 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Memur ve müstahdemlerin öğle 

yemeklerine (Sanayi Bakanlığı 
Memurları İstihlâk Kooperati
fine) 6 013 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 
bütçe yılı giderine karşılık olan gelir bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1 469 450 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

Petrolden Devlet hakkı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Müteferrik gelir 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Teberrular 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

996 706 
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5 Geçen yıldan devreden nakit 
mevcudu 472 742 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1962 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle
rinden her birinin dayandığı hükümler (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanununun 
19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmişvir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetliler için kadro alı
nabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İstimlâk bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiple
rinden alınacak mebaliğden idarece irat kaydı 
lâzımgelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli 
cetvele gelir, diğer taraftan (A/ l ) işaretli cet
velin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümündeki 
ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertiplerinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten, 

1954 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
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göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçesinde bulunan borçlar 1962 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 
ncü kısım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödenekten ödenir. 

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

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihin
de yürürlüğe girer. 

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

Madde 8. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
ve Sanayi Bakanları yürütür. 

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

Tümü açık oyunuza sunulmuştur, kutular 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

B — BASIN - YAYIN VE TURİZM GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi, Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığı 1962 yılı bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. önce gruplar adına konuşacak arka
daşlara söz verilecektir. 

C. K. M. Partisi Meclis Grupu adına Nuret
tin Ok, buyurun. 

C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA NU
RETTİN OK (Çankırı) — Sayın Başjkan, Millet 
Meclisinin muhterem üyeleri, 

C. K. M. P. Millet Meclisi Grupu aJdma Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesini deği
şik bir açıdan tetkik ve tahlile çalıştığım şu sıra
da hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tenkidlerimizi yaparken Bakanlığın geçmiş 

icraat ve fonksiyonları üzerinde âdeta hiç dur-
mıyarak bir an ev^el Meclise gelmesini temenni
lerimizin mihrakı addettiğimiz yeni Teşkilât Ka
nununun ışığı altında görüşlerimizi istikbale mu-
zaf bir istikamette belirteceğiz ve faydalı oldu
ğumuz nisbette bahtiyar olacağız. 

Filhakika şunu açıkça belirtmek isteriz ki, Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığı Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı adı altında yeni teşkilât kanu
nuna kavuşmadıkça bugünkü sembolik durumu

nu muhafaza edecek ve ismi var cismi yok şeklin
den ne yapılırsa yapılsın kurtulamıyacaktır. 

Halen yürürlükte olan kanuna göre Bakan
lığın görevleri Basın - Yayın ve diğer vasıtalarla 
Türkiye'yi dışarda tanıtmak ve içerde Cumhuri
yet esaslarının Türk demokrasisinin gelinmeleri
ni yaymak Basın ve Yayın meslekinin ifasiyle 
ilgili işlere bakmak iç ve dış turizmi geliştirecek 
tedbirleri almak olarak tesbit edilmiştir. 

Buna göre Bakanlığın ilk ve önemli görevi 
Cumhuriyet esaslarının Türk demokrasisinin ge
lişmelerini yaymaktır. Bunu elinde bulunan bü
tün imkânları ile tahakkuk 'ettirmesi ve sık sik 
Cumhuriyetin fazilet olduğu demokrasinin de
nenmiş idarelerin en iyisi bulunduğu ve bir hür
riyet ibir ahlâk rejimi olduğu hakkında köylere 
kadar ulaşan bültenler ve her türlü yayın vası-
talariyle uyarıcı telkinlerde 'bulunması bir zaru
rettir. 

Demokrasiyi bütün icapları ve ilkeleri ile yer
leştirmek için ihtilâl yapılan bir memlekette ban
dan daha tabiî bir şey olamaz. 

Dün demokrasi için bir ihtilâle ışık tutan dün 
bu ihtilâli alkışlıyan kalemlerin normal ve meş
ruiyet içinde yapılan seçimlerden sonra kendi 
birtakım görüşleri kabul edilmiyor, diye demok
rasinin esası olan millî iradeye gölge düşürme 
gayretleri her türlü uyarıcı yayın ile kıymetsiz 
bırakılmalıdır. 

Tanrı'ya şükürler olsun ki, Türk basını asırlık 
mücadelesi sonunda hürriyetine kavuşmuş bu
lunmaktadır. Ancak bu hürriyeti hiçbir zaman 
yalnızca tiicari kazanç için bir vasıta haline geti
rerek sarı gazeteciliğe sapılmamali ve bu yönde 
gelişecek teşebbüsler bir anarşiye yol açmadan 
basının kendi içinde bulacağı bünyevi tedbirlerle 
önlenmelidir. 

Biz basını millî birlik ve beraberliğimizi te-
m'in edecek en mühim bir vasıta olarak telâkki 
etmekteyiz. 

Bu sebeple de; memleketin sosyal ve ekonomik 
bunca büyük dertlerinin çözüm şekli beklediği bir 
sırada basını basit sansasyon taktikleri peşinde 
değil, ana dâvalara ışık tutucu bir yolda görmek 
istiyoruz. Demokrasi idaresinde efkârı umumiye-
nin aynası olan basının ticari veya siyasi birta
kım kaprislerle buğulanmamasını temenni ediyo
ruz. 
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daki basın kelimesini daM kaldırıcı tutumu ba
sın hürriyetinin kifayetli bir teminatıdır. 

Esasen yeni Anayasa hükümleri muvacehesin
de ve son çıkan 195 sayılı Kanuna göre Bakanlı
ğın Basın - Yayın müesseseleri ile ilgisi kesilmiş 
ve yalnızca Basın kartlarının tevziine inhisar et
tirilmiş bulunduğu için bu konu üzerinde daha 
fazla durmıyacağım. 

Teşriî, icrai ve kazai kuvvetlerin yanıbaşmda 
basının dördüncü kuvvet vasfı ile ve efkârı uınu-
miyenin tercümanı olarak memleketimiz için bü
yük hizmetler ifa edeceğine inanıyoruz. 

Tanıtma işlerimiz : 
Türkiye için medeni camiada en büyük prob

lemlerimizden biri de budur. Dış yardımlardan 
turizme kadar her konuda dünya devletleri tara
fından iyi tanınmamızın önemi izahtan vareste
dir. Bu konuda çalışmalarımız kısırdır. Haber 
bürolarımız ve Basın ataşelerimiz daha iyi çalı
şır bir hale getirilmelidir. Yurdunu tanımı yan 
insanların dışarda yurdu tanıtabil meleri zordur. 
Bu konuda İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Ens
titüsü iyi eleman yetiştirilebilir kanaatindeyiz. 

Bu Enstitünün tedms programına bâzı ilâve 
dersler konulmak suretiyle yetiştirilecek gençle
rimizin evvelâ yurt içi tanıtma işlerinde iyi bir 
şekilde yetiştirilmesi dalha sonra da harice gönde
rilmeleri büyük faydalar sağlıyacaktır. Bu şekli 
ile basın ataşelerinin tayinlerindeki istikrarsız 
ve kaidesiz tasarruflar da bir nizama girer kana
atindeyiz. Basın - Yayın Bakanının bu enstitü 
üzerinde bilhassa durmasını ve hazır elinde bulu
nan bu büyük imkânı iyi bir şekilde ve teşkilât 
kanunu çerçevesinde değerlendirmesini bekle-
mekteyiiz. 

Radyo ve televizyon : 
Radyo ve televizyon hakkında hazırlanan ka

nun tasarısının bir an önce Yüksek Meclise inti
kalini beklemekteyiz. 

Bu haliyle ve Anayasanın .121 nci maddesine 
göre radyo özel kamu kişiliği haline getirilmeli 
ve tktdsadi Devlet Teşekkülü olarak idame edil
melidir. 

Yeni radyo istasyonları kurmak hususundaki 
gayretleri takdirle karşılamaktayız. Bunun bir 
programa raptedilip edilmediğini bilmemekle be
raber şehirlerde bir radyo istasyonu kurmakta 
fayda mülâhaza ediliyorsa, bu gayretler tarafı
mızdan büyük bir destek görecektir. 
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Radyo programları bünyenin arzu ve ihti

yaçları göz önünde tutularak da'ha tatminkâr bir 
şekilde hazırlanmalıdır. Ve mutlak gelenekleri
mize, millî örf ve âdetlerimize uygun bir şekilde 
de düzenlenmelidir. 

Ayrıca, bugün en seri ve en yaygın bir propa
ganda vasıtası olan radyo ile muzır ve yıkıcı bir
takım cereyanları Anadolu'nun harimdne sokmak 
ist iyen Ibâzı yabancı radyoların neşriyatı takip 
ve kontrol edilerek ya neşriyatına mâni oluna
cak teknik tedbirler alınmalı veya vatandaş bu 
istasyonun hangi karıştırıcı gayelere hizmet et
tiği yönünden uyarılmalıdır. 

Televizyon meselesi : 
Televizyon meselesi hakikaten Türkiye için 

açınılacak bir durum arz etmektedir. Medeni dün
yanın bu en tabiî ihtiyacolarak kabul ettiği vası
tanın Türkiye'de henüz kurulmamış olması ha
zindir. Kaldı ki, Radyo ve Televizyon İşletme 
Kanunu muvacehesinde NATO ile enfraktrlis an
laşmasına benzer bir anlaşma yapılarak Türkv-
yetâe süratle bir televizyon işletmesi kurulması 
mümkündür. Bakanlığın bu ciheti göz önüne al
mak suretiyle en kısa bir zamanda Türkiye'yi hiç 
olmazsa Ankara ve İstanbul'da birer televizyon 
istasyonuna kavuşturmasını beklemekteyiz. 

Anadolu Ajansı : 
Binasından tutun da bütün teknik tesisat, ve 

cihazlarına, hukuki bünyesine varıncaya kadar 
ıslaha muhtaç bir müessesedir. Bir taraftan bir 
anonim şirket olarak görülür, diğer yandan da 
her yıl Devlet bütçesinden yardım görür. Filha
kika ajansın vazifesi yurt içinden ve bütün dün
yadan haber toplayıp bunu elinde bulunan vasıta
larla yaymaktır. (Bu şekliyle ajans âdeta bir jja-
zete maihiyetindediir. 

Dünyada vukufbulan mühim cereyan ve olay
ları süratli bir şekilde gazetelere haber vermesi 
lâzımigelirken dış memleketlerde geniş teşkilâtı 
bulunması dolayısiyle bu işleri büyük İstanbul 
gazetelerinin Avrupa ve Amerika özel muhabir
leri ajanstan daha iyi bir şekilde icra etmekte
dirler. İç 'haberlerde taşra muhabirlerine bir üc
ret ödememesinden dolayı zamanında ve gereği 
gibi ulaşıp intikal ettirilmemektedir. 

Ajansın tam bir faaliyet görebilmesi ve isti
fade edilmesi isteniyorsa evvelâ binasını, son
ra teknik cihazlarını ve aletlerini ve bilhassa 
hukuki statüsünü değiştirmek, personelini tat-
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min etmek ve bu müesseseye böylelikle yepye- I 
ni bir veçhe vermek icabder. 

Turizm dâvası : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Türkiye için turizm dâvası ya vardır ya 

yoktur. Ve bu Türkiye'nin kanaatimizce en baş
ta gelmesi gereken dâvalarından biridir. 

Hakikaten turizm Türkiye ekonomisinde 
müstakbel kalkınma parolasıdır. Türkiye'de 
ekonomik kalkınma, zirai yatırımlar ile mi sı
nai kalkınma ile mi mümkündür sualinin yanı-
başmda son asırda birdenbire kendisini göste
ren ve büyük bir gelişme kaydeden turizm en- I 
düstrisü derhal akla gelmelidir. Turizm endüs
trisi diyoruz. Bunu derken Batı âleminde bu
nun hakikaten bir endüstri haline geldiği ve 
birçok özellikleri dolayısiyle diğer yatırım ko
nuları arasında birdenbire sivrildiği bir haki- I 
katitir. Çünkü turizm ne zirai yatırım gibi işle- I 
necek toprak ister ve verim riski karşısmdadır I 
ve ne de sınai yatırım gibi hammadde meselesi I 
ucuz maliyet problemi gibi düşündürücü hâdise- I 
lere ihtiyaç göstermiyen bir konudur. Ve esefle I 
kaydetmek isterim ki biz gözünün önündeki im- I 
kânları görmiyen insanlar gibi elimizdeki mu- I 
azzam hazineyi ve baştanbaşa tarihle dolu olan I 
ve bu dâvanın en büyük sermayesi olan memle- I 
ketimizi dünya turizminin göz önüne serememiş I 
durumdayız. I 

Bu bütçenin tetkikinde de bu dâvanın ölü I 
doğan çocuk gibi lütfen ele alınmış görüldüğünü I 
müşahede etmekteyiz. I 

Muhterem arkadaşlarım, I 
Turizm alanında Türkiye'den daha geniş im- I 

kânlara sahip bir memleket inanınız az gösteri- I 
ldr. Denizli'nin Pamukkalesi, Ürgüp'ün Göre- I 
mesi ve Peri bacaları, Bolu'nun Abant'ı ve Ay- I 
dm, Efes, Bergama harabeleri, Antalya şelâle- I 
leri, işte yurtta turizm hazineleri. Bunları ve I 
Meryem Ana Türbesinde, Belkis harabelerinde, I 
Alanya'da yatan tarihî ihmal etmek bizim için I 
hazindir. I 

Dâva evvelemirde Hükümet olarak bu konu I 
üzerinde eğilme ve bunu hakiki hüviyetiyle I 
meydana çı'karabilme davasıdır. Ancak, bu el- I 
de mevcudolduğu belirtilen ve konuyu her bi- I 
risi ayrı yönden mütalâa eden 22 uzman rapo- I 
runun Bakanlık raflarında muhafazası ile el- I 
bette mümkün olmıyacaktır. | 
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Bütün mesele şimdiye kadar yapılmış olan 

tetkik ve tahlilleri bir sentez yaparak Türkiye'
nin turizm plânını bütün detayları ile tesbit, 
bunun malî portesini tâyin ve bütçede bir plân 
ve program dâhilinde yılı içinde düşen ödeneği 
koymakla halledilebilir. 

Bugün İtalya ihracattan elde ettiği umum 
döviz gelirinin 1/5 ni, İspanya 1/3 nü, İsviçre 
1/6 m bu bizim dilimizin bile zor döndüğü ko
nudan sağlamaktadır. 

Dövize büyük ihtiyacı olan ve ekonomik kur
tuluşunu buna bağlamış bir memlekette harabe
lerinden bile döviz akıp da bir Hükümet bunları 
toplıyacak bir turizm organizasyonuna sahibol-
mazsa buna ancak acınır. 

Turizm dâvası yalnızca para ile halledilebi
lecek bir dâva olsaydı Hükümet olarak buna ce
vap vermek belki kolay olurdu. Fakat bize gö
re turizmde bilhassa Türkiye 'deki turizmde pa
radan da evvel gelen turisti icabında bulunduğu 
yerden alıp gezdiren ama turist gibi gezdiren 
bir organizasyon kurabilmektir. 

Turizm için istenildiği kadar para sarf edil
sin geniş imar hareketlerine girişilsin, yollar, 
meydanlar açılsın, muntazam bir turizm orga
nizasyonu kurul'madıkça muvaffak almamıza 
imkân yoktur. 

Turizm sahasındaki yatırımlarda ise çok 
lüks ve muayyen bir zümreye hitabedecek otel
ler, pahalı tesisler yerine geniş bir orta sınıf 
zümreye hitabedecek mahiyette küçük oteller, 
moteller yapmak kamp yerleri tesis etmek ve 
Ana'dolunun turistik kabiliyet arz eden bölge
lerini turistik hizmetlere uygun bîr hale getir
mek hususunda gayretler sarfı lâzımgelraekte-
dir. 

Avrupa^da monoton ve standart turizm âle
minden artık bıkmış olan orta sınıf turisti iyi 
bir organizasyonla kurulacak turi's+îk kamplara 
çekmek ve bir Türkiye turizmi özelliğini göster
mek icab etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizmi yalnızca Hükümetiyle yürüyen bir 

mekanizma olarak telâkki etmek de kanaatimiz
ce yanlış bir yoldur. 

Bu arada 1953 yılında yürürlüğe giren Tu
rizmi Teşvik Kanununun derpiş ettiği turizm 
fonu vasıtası ile özel turizm meseleleri büyük 
çapta himaye, destek ve teşvik edilmelidir. Hü
lâsa I:1 n belirtmek gerekirse : 
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Turizm Bakanlığı bir fantazi Bakanlık ola

rak görmek istemiyorsak, Bakanı sembolik bir 
süs olarak kabul etmek istemiyorsak bilhassa 
ve bilhassa turizm dâvasına lâyık olduğu öne
mi vermek gerekmektedir. Bu yılki bütçe ile 
ise turizm konusunda hiçbir şey yapılabileceği
ne kaani bulunmuyoruz. 

Ama hiç olmazsa bu yıl içinde Türkiye'nin 
turizm dâvasının ne olduğu detaylı plânları, 
malî portresi ve organizasyon tekniği bakımın
dan mutlaka tesbit edilebilmelidr. Ve bunu Sa
yın Bakanın çok kısa bir zamanda huzurlarını
za getirmesini bekliyoruz. 

Pek kısa bîr zamanda tanıtma ve turizm Ba
kanı olarak görmek istediğimiz Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanına ve Bakanlık camiasına, ça
lışan kıymetli mesai arkadaşlarına muvaffaki
yet temenni ederiz. Ve bu vesile ile de Türk fi
kir hayatına bayraklık yapmış fedakâr basın 
mensuplarını memleket için ifa ettikleri şerefli 
hizmet yolunda partim adına hürmetle selâm
larım. 

1962 yılı Ba'sm - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
bütçesi milletimize hayırlı olsun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı büt
çesine oy vermiyen arkadaşlar var mı? Lütfen 
oylarını kullansınlar. 

Y.T.P. Meclis Grupu adma Turhan Bilgin. 
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA TUR

HAN BÎLGÎN (Erzurum) — Muhterem arka
daşlar, Y. T. P. Meclis Grupu adına Basın - Ya
yın ve Turizm Genel Müdürlüğü adına bütçesi 
hakkındaki görüş, temenni ve tenkidlerimizi arz 
edeceğiz. Bütçe Encümeninin raporunda da zik-
redildiği üzere Basın - Yayın ve Turizm Veka
letinin bir teşkilât kanunu mevcut doğildiı\ 
5392 savdı Kanunla Basın - Yaym ve Turizm 
Umum Müdürlüğü kurulmuştur ve bu kanun 
halen meriyettedir. Bütçe Encümeninin rapo
runda her ne kadar Bakanlığın görevleri olarak 
(Basın - Yayın ve diğer vasıtalarla Türkiye'yi 
dışarda tanıtmak ve içerde Cumhuriyet esasla
rının, Türk demokrasisinin gelişmelerini yay
mak, basın ve yaym meslekinin ifası ile ilgili 
işlere bakmak, iç ve dış turizm değiştirecek 
tedbirleri almak) olarak gösterilmiş ise de, bu 
hususların gerçekleştirilmesine Basın - Yaym ve 
Turizm Umum Müdürlüğü vazifeli olduğu 5392 

sayılı Kanunda sarahaten zikredilmektedir. Biz 
bu sebeple bütçe tenkidlerimizi bu istikamete 
tevcih edeceğiz. Zaten Karma Bütçe Komisyonu 
raporun metninde raslanan (Bakanlık) ifadesi
ne rağmen bütçeyi Basın - Yaym ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü olarak takdim etmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Y. T. P. Meclis Grupu olarak görüşümüz şu

dur : Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti teşkilât 
kanunu bir an önce Meclise sevk edilmelidir. 
Şimdiye kadar onyedi defa Meclise gönderilen 
ve bir türlü kanunlaşmıyan bu tasarının yeni 
Anayasamızın ışığı altında ve yeniden gözden 
geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Evvelâ ba
sının Devlet eliyle idare edildiği hissini veren 
bakanlık ismi değiştirilmeli Turizm Bakanlığı 
olarak isimlendirdiğimiz bu vekâlet münhasıran 
turizm konusunu ele almalı; inanıyoruz ki, Tür
kiye'de şuurlu bir turizm politikası sırf bu iş
lerle meşgul olacak müstakil bir organizasyo
nun sistemli ve plânlı bir tarzda faaliyete geç
mesiyle başlamış olacaktır. Turizm işleri için 
lüzumlu salâhiyet ve mesuliyetlerle mücehhez 
bir bakanlık kurulmadan bir millî turizm siya
setinden bahsolunaraaz. Türkiye'de bugüne ka
dar sadece turizmin edebiyatı yapılmıştır. Yir-
miiki mütehassısa Türkiye hakkında rapor ya
zılmış ve fakat bu raporlarda ileri sürülen tav
siyeler yerine getirilmediği gibi yirmiiki rapor
dan ancak, yedisi muvafakat edilebilmiştir. Di
ğer onbeşinin akıbeti meçhuldür. Sayın Baka
nın Karma Bütçe Encümeninde verdiği izahat
tan öğreniyoruz ki, umum müdürlük veya ve
kâlet bütçesi 118 milyon lira olarak teklif edil
miş fakat içinde bulunduğumuz durum dikkate 
alınarak bu rakam 49 milyona indirilmiştir. 

Fransa'da turizm memleket endüstrisinde 
üçüncü kolunu teşkil eder. Avusturya dış tica
ret açığının % 78 ini turizmden gelen gelirle 
kapatır. Bu misalleri niçin veriyoruz? Turizmin 
millî iktisadiyatımızdaki yerine tesbit için... 
Devlet Plânlama Dairesi turistik tesislerin in
şaatı ve mevcut tesislerin modernleştirilmesmi 
teminen kredi kolaylıkları sağlanmasını tavsiye 
etmektedir, bu tavsiyeye rağmen Turizm Ban
kası için yeter sermaye temin olunamamasıdır. 
Bu suretle Devlet Plânlama Dairesinin kredi 
kolaylıkları sağlanması tavsiyesi çok yerinde 
bir istek halini almaktadır. 
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Muhterem arkadaşlarım, biz Y. T. P. Meclis j 

Grupu olarak Türkiye'de turizm dâvasının sa- \ 
deee hususi teşebbüse kredi yardımında bulun- -j 
mak suretiyle de halledileceğine kaani değiliz. 
Aksine özel teşebbüsün yapmaya muktedir ola
madığı turizmle ilgili büyük yatırımları Devle
tin gerçekleştirmesi lüzumuna inanmaktayız. 
Ayrıca turizm mânevi zeminini de hazırlamalı
yız. Meselâ yasak bölgeler günün şartlarına 
göre yeniden gözden geçirilmelidir. 1962 yılı 
bütçesinden yatırımlar için 63 milyon 360 b'in 
437 liralık talhsisat istenilmiş Maliye Bakanlığın
ca bu miktar 1961 bütçesinden de aşağı indirile
rek 13 mlilyon 5571>in 500 lira olarak tesbit olun
muştur. Bugünkü bütçede turizmle ilgili hakiki 
yatırım yoktur. Yatırım olarak gösterilenler ise 
kültür ve sosyal hizmetlerle ilgilidir. Radyo bina
ları, tamirat ve saire gibi 

Bütçenin 777 nci bölümünde turizm geliştirme 
ve kalkınmanın icabetirdiği inşaat tesisat ve her 
türlü ödemeler kısmında 1961 bütçesinden sekiz 
milyon lira gözükmekte buna mukabil 1962 yılı 
için Hükümetçe istenen miktar ise sıfır lira ola
rak belirtilmektedir. Bütçe Komisyonu bu bölüme 
bir milyon lira ekliyerek hiç değilse ve sembolik 
olsa dahi turizm geliştirme fikrini benimsemiş
tir. 

1962 bütçesinin turizmi geliştirme bakımından 
da bir yatırım yılı olmadığı ve 1961 bütçesinden 
daha geri bir hüviyet taşıdığı böylece ve saraha
ten anlaşılmaktadır. 

Turizm konusunda hamleci bir zihniyet olma
dıktan sonra, Türkiye'nin bâzı bölgelerini ital
yan Biviyarasma, veya İsviçre'ye benzetmek bu 
işin edebiyatını yapmaktan ileri geçemez. 

Muhterem arkadaşlar kadro konusunda ?,sas 
görüşümüz şudur, Anayasamızın 121 nci maddesi 
gereğince radyolarımız İktisadi Devlet Teşekkülü 
haline ve binnetice muhtar bir müessese şekline 
sokulacaktır. 1962 yılının Nisan ayı sonuna kadar 
radyolarla ilgili kanunların meriyete girmesi 
ıhakkmda Sayın Vekilden izahat istirhamında bu
lunuyoruz. 

Radyolarımız bugünkü haliyle ıslaha muhtaç 
icabetmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar 
'birer müessese halindedir. Programları kifayetsiz 
yürütülüşü düzensizdir. Halka doğru yönelmesi 
icaJbeden programlar günün şartlarına ıgöre de
ğişmekte gerçek ihtiyacı karşılıyamamaktadır. 
En büyük hazinemiz olan türkü faktörüne değer | 
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I verilmemektedir. Çağdaş medeniyetin artık bir 
\ öğretim ve eğitim aracı olarak kabul ettiği radyo 
j işletmeciliğinde köklü bir reform yapılmalıdır. 

Türkiye'de televizyon işletmesi kurulması za
manı çoktan gelimş ve geçmiştir. Radyo hakkında 
teferruata inmeyi konuşmalarımızın zamanla 
muhtariyet oluşu sebebiyle mümkün görememek
teyiz. Anayasa gereğince hazırlanacak yeni rad
yo tasarısında bu husustaki görüş, temenni ve ten-
kidlerimizi etraflı olarak sıralıyacağiz. 

Basın - Yayın ve Turizm Vekâletinin basınla 
alâkasının sarı basın kartları işlerini tedvir ve 
diğer vekâletlerle basının arasında bir çöplük kur
maktan ileri gidemediğini belirtmek isteriz. Vekâ
letin 'basın ataşelikleri mevzuunu yeniden gözden 
geçirmesinde de fayda mülâhaza etmekteyiz. Bize 
göre basın ataşeliklerinde bir nevi kariyer siste
mi tatbik etmek faydadan hâli değildir. Malûm 
olduğu üzere basın ataşelikleri kâtip, basın ataşe 
muavini ve basın ataşesi olarak bir silsile takib-
etmektedir. Buna göre bir terfi sistemi içinde 
basınımızın genç kıymetleri, kâtiplikten bağlıya
rak-ataşeliğe kadar - zaman içinde - terfi imkân
larını bulacaklardır. Bu suretle basın ataşeliği 
mevzuunda yersiz tâyin söylentileri duracak bel
ki de haksız bâzı iktifamlar tamamen önlenecek
tir. 

Türk basınının bâzı meselelerine de bu vesiley
le dokunmak isteriz. Bugünkü Türk basını olay
ların dışında kalan (bir masa başı basını) değil 
olayın üstüne giden olayı didikliyen bir aktüel 
basın olma yolundadır. Birinci şık devrini dol
durmuştur. İkinci şıkkı yaşatacak şartların bir an 
önce gerçekleşmesi lâzımdır. Basının bâzı istek
leri var bu istekler, yaşadığımız çağda masum is
tek sınırlarını da aşmamaktadır. Gazeteci vaızifesi 
başında iken Batılı ülkelerdeki meslektaşlarına 
sağlanan kolaylıkların kendisine de uygulanma
sını ister. Yirmi iki Şubat olaylarında telefon ir
tibatlarının kesilmesi muasır gazetecilik anlayı
şıyla ne derecede kabili teliftir? Bu hususta Sa
yın Vekilin izahat vermesini temenni ediyoruz. 

ıBasının bir de gazetelere nakli derdi var. İs
tanbul Ankara karayolundan gece geçenler kor
kunç bir ölüm kalım yarışına şalhit olurlar. Ga
zete yüklü kamyon veya kamyonetler saat 10 dan 
sonra, gece saat 122 den sonra çılgın bir süratle 
Ankara yolunda seyretmektedirler. Ertesi günkü 

I gazeteleri sabah olmadan Anadolu'ya yetiştirmek 
1 yarışıdır bu, bu yüzden kazalar olur, insanlar 
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ölür, kamyonlar parçalanır, millî servet heba I 
olur. Hükümetimiz gazetenin bir an önce vatan
daşın eline geçmesini sağlıyacak kargo nakliye 
uçağı tahsis ödemez mi? 

Şu gerçek artık anlaşılmıştır ki, belki susuz
luğa ve açlığa tahammül olunabilinir ama yaşa
dığımız yüz yılda gazeteslzliğc habersizliğe kat- I 
lanılmıyor. 

Anadolu Ajansı mevzuunda görüşümüz Kar
ma Bütçe Komisyonumuzun görüşüne tamamen 
uymaktadır bu müesseseye gereken bütün yar
dımlar yapılmalı ve günün şartlarını uygun bir 
şekilde çalışabilmesi temin olunmalıdır. Ecnebi 
ajansların bir milyar Türk lirasına varan bütçe
leri yanında bizim Anadolu Ajansının bütçesi 
pek sembolik bir rakam olarak kalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime nihayet ver
meden önce basın hakkındaki görüşümüzü de kı
saca belirtmek isterim, intikam edebiyatını, his
leri törpüleyecek ve vatandaşlar arasındaki kar
deşlik duygularını yok edecek neşriyatı nasıl 
faydasız görüyorsak, demokratik rejimi ret ve in
kâr eder, kapalı bir sistem ile kalkınabileceğimizi 
telkine çalışan neşriyatı da o derece faydadan 
uzak, zararlı ve tehlikeli addediyoruz. Biz her iki 
sivri ucunda zaman ile yuvarlaklaşmasını ve mâ
nevi huzur yolunu müştereken aramasını temen
ni ediyoruz. I 

Vaktim doldu, sözlerime burada nihayet verir
ken Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu adma 
muhterem heyetinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA NİHAT 
KÜRŞAT (İzmir) — Sayın B a ş t a , Basın Ya
yın ve Turizm Vekili, Muhterem Milletvekilleri! 
Bakanlığın değerli mensupları; 

Sizleri Adalet Partisi Meclis Grupu adına 
muhabbetle selâmlarım. Bütçe müzakereleri do-
layısiyle önümüze serilen mevzu ve meseleler 
ha'kkmda görüş ve temennilerimizi arza baş
lamadan evvel bir hususu belirtmeden 'gecemi-
yeceğim. 

Turizm, tanıtma ve haberleşme gibi her biri 
başlıbaşına büyük fbir ehemmiyet arz eden hiz
metlerin bir umum müdürlüğün dar kadrosu ve 
•maihdut teşkilâtı itkide ifasına bugüne kadar 
devam edilmesi netice almak (bakımından 'biz
leri hüsrana uğratmaktadır. Bu itibarla Turiz
min memleket ekonomisinde kuvvetle müessir 
bir hale gelmiş bulunması, tanıtına ve enfor- | 
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masyon faaliyetlerinin dünyamızda iktisabet-
tikleri elhemmiyet göz önüne alınarak ve yeni 
Anayasamızın ışığı altm'da hazırlanacak bir 
teşkilât kanunu tasarısının Yüksek Meclise sü
ratle sevk edilmesini Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığının bütün teşkilât ve müesseseleriyle hu
kuki bir varlık kazanarak memleket Ihizmetine 
girmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

Mubterem milletvekilleri; 
Bizim kanaatimiz şudur ki : Memleket tu

rizminin kalkındırılması, içinde bulunduğu şart
ların ıslahı için son 12 seneden beri söylenecek 
sözler, yapılacak tavsiyeler hazırlanacak rapor
lar, hemen noksansız bir şekilde ortaya konmuş 
bulunmaktadır. Hiçbir mevzu bu derece enine 
boyuna tetkik ettirilmemiş, yerli ve yabancı 
uzmanların rapor ve mütalâalarına bağlanma
mıştır. Böyle olduğuna göre artık bizlerin, tu
rizm balhsinde konuşmayı bir yana bırakarak 
işe koyulmamız ve uzun vadeli prolgramlarla 
turizm endüstrisi için yatırımlar yapmamız lâ-
zımgelmektedir. 

Türkiyelinizin dört mevsimi içine alan ta
biî güzelliklerini ve dünyayı tanımak tecessüsü 
içinde evini terk eden milyonlarca turistin alâ
kasını üzerine çekecek tarihî zenginliklerimizi, 
değerlendirmek bahsinde, beynelmilel otoriteler 
tarafından yapılan hesaplar elimizdedir. Ve ta
hakkuku için sadece icraat beklemektedirler. 

Yakın bir gelecekte nüfusu 40 milyonu bu
lacak olan bu memleket insanlarını refaha ka
vuşturmak, istikrarlı bir iktisadi düzen kura
bilmek için yeni yeni malî kaynaklar bulup 
işletmek zorundayız. 

Biz turizm endüstrisinin diğer çare ve im
kânların başında geldiğine, kısa vâdelerle bun
dan büyük gelirler Bağlıyacağımıza inanıyo
ruz. Bizim gibi malî kaynakları kıt, iktisaden 
az gelişmiş memleketlerin turizm sahasında, 
kısa bir süre içinde elde ettikleri başarılar ve 
bu sayede dış tediye muvazenesinde kaydettik
leri ilerlemeler bu inancımızın isabetini ortaya 
koymaktadır. 

Bugünün şartları içinde Hükümetimizin 
maihdut ve kifayetsiz bir bütçe ile 1962 faaliyet 
yılına girmiş olması bizi ümitsizliğe düşürmek
tedir. Gelecek yıla; teşkilâtını ve kadrolarım 
tamamlamış ve bu büyük dâvanın yükünü ta
şıyacak imkânlarla müceJMıez bir Bakanlığı 
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kurmuş olarak gireceğimizi ve 1963 bütçesinde 
işe göre para ayırmak imkânlarını bulacağımı
zı düşünmek bizi mütesilli kılmaktadır. 

Turizm sanayii yatırımlarla dışardan ve içer
den sermaye temin edebilmek için mevzuatı
mızda gerekli değişikliklerin derhal yapılması, 
Ya/bancı Sermaye Kanununun turizmin hususi
yetlerine göre ayarlanması ve yerli sermayeye 
birtakım muafiyetler tanımak suretiyle teşvik
kâr bir yola gidilmesi, turizm bahsine ait görüş
lerimize ilâve etmeden geçemiyeceğimiz temen
nilerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, memleketin içeri
de ve dışarıda tanıtılması her sahadaki gelişme
lerin değerlendirilerek yayınlanması, aynı za
manda turizm çalışmalarının da tamamlayıcı 
bir unsuru olarak propaganda faaliyetlerine 
temas etmek istiyoruz, 

Yurt içindeki turizm temsilciliklerinin ye
niden tanzim edilmesi ve teşkilâtlandırılması lü
zumuna inanıyoruz. Mezkûr mümessilliklerin 
mahallî turizm cemiyetleri ile iş »birliği yap
maları, yetişmiş eleman temini ve lüzumsuz 
mükerrer masrafların önlenmesi bakımımdan 
faydalı olacaktır. 

îzmir Basın Temsilciliği ve Radyo Müdür
lüğü etrafında yapılmakta olan umumi efkâra 
yaygm halde bulunan tenkidler üzerinde du
rulmasını Sayın Ve'kilden istirham ediyoruz. 

Dış temsil bahsine gelince : Basın ataşelik
leri ve haJberler bürolarımızın yeni bir ruh ve 
geniş imkânlarla harekete geçirilmesi gerek
mektedir. Uzun yıllar ciddî ve müspet hizmetler 
görmüş olan San Fransisko HaJberler Büromu
zun kapatılması (hatalı olmuştur. San Fransisko 
bir taraftan büyük 'bir turizm hareketinin mih
rakı olması itibariyle, diğer taraftan aleyhimi 
ze çalışan bâzı unsurların mütekâsif bir halde 
yerleştikleri 'bir bölge hüviyetiyle bizim için 
ehemmiyetini muhafaza etmektedir. Turist celbi 
ve karşı propaganda faaliyeti ile vazifeli bir 
teşkilâtın San Fransisko 'da süratle ihdası ge
rekmektedir. Aynı şekilde Orta ve Şimali Av
rupa'nın merkezi olan ve Müşterek Pazar do-
layısiyle bizim için ayrı bir ehemmiyet arz eden 
Brüksel Basın Ataşeliği ve Turizm bürolarının 
yeniden açılması yoluna gidilmelidir. 

Turist celbi bakımından taşıdıkları hususi
yetler göz önüne alınarak Atina teşkilâtımızın 

genişletilmesi ve israil 'de yeniden bir temsilcili
ğin ihdası düşünülmelidir. 

Realist bir görüşle hareket edildiği takdir
de bizim turizme ait çalışmalarımızın bu iki 
memlekete göre ayarlanması süratle netice is
tihsali ve başarıya kısa yoldan ulaşılması bakı
mından faydalı olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, 
Kuru teknik bir görüşe sadık kalındığı tak

dirde müzakere ettiğimiz 'bütçe ile münasebeti 
görülemiyen ancak bu vesile ile ifade edilmesi 
öteden beri bir teamül haline gelen, basınla il
gili görüş ve temennilerimizi arza geçiyorum. 

Matibııatm demokratik bir nizam içindeki 
yeri ve fonksiyonu izahtan varestedir. Bu iti
barla bu nokta üzerinde tevakkuf etmiyerek ba
sınımızın bugün karşı karşıya bulunduğu me
seleleri ortaya koymak ve bunlara ait görüş
lerimizi kısaca sıraladıktan sonra, bâzı temen
nilerde bulunmak istiyoruz. 

Çeşitli basın müesseselerinde vazife gören 
gazetecilerin teminatlı bir hukuki nizamla ter
fihlerini sağlamak ve istikballerine güvenle 
bakmalarını temin etmek başlıca gayemizdir. 
Bu itibarla Fi/kir İşçileri Kanununun sosyal sa
hada varılmış ileri bir merhale olduğuna inanı
yoruz. Anca'k aceleye getirilmemiş bir kanun 
olarak gözden geçirilmesinde fayda mülâhaza 
etmekteyiz. 

Son Çalışma Meclisinde bu mevzuun müza
kere edildiğini biliyor ve bu müzakerelerin ışı
ğı altında Çalışma Bakanlığının hazırlıyacağı 
bâzı tadil tasarılarını Yüksek Meclise sunma
sını bekliyoruz. 

Malî ve sosyal bakımdan arz ettiği ehem
miyet dolayısiyle Basın İlân Kurumunu mat
buatın hayati bir müessesesi addetmekteyiz. Bu 
müesseseye ait mevzuatın yani Anayasamıza in
tibak ettirilmesi, noksanlarının giderilmesi, bil
hassa murakabe cihazının siyasi otoritelerin mü
dahalesine yol açmadan yeni baştan düzenlen
mesi ve takviye edilmesi icabetmektedir. 

Basın kartlarına ait statünün günün şart
larına göre Bakanlıkça tanzim edilmekte bu
lunulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Basın odaları veya basın baroları teşkili hu
susunda evvelce girişilen teşebbüslerin yeniden 
ele alınmasını basın teşekküllerinin temayülüne 
uygun kanuni müesseseler ihdası yerinde ola-
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çaktır. Bu arada; basın meselelerinin dert ve 
ihtiyaçlarının ortaya atılacağı ve enine boyu
na müzakere edileceği yılda bir toplanacak olan 
bir basın konferansının rejime ve mesleke fay
dalar getireceği mütalâasındayız. 

Hergün artmakta olan tirajlar gazetelerimi
zin süratle taze haber verme fonksiyonlarını 
aksatmaktadır. Döviz imkânsızlıklarına rağ
men Hükümetin basının makina ihtiyacına ça
re bulacağını ve ithal imkânlarını arıyacağını 
ümidediyoruz. Hükümet programının müzake
resi sırasında açıklanan partimiz görüşüne mu
vazi olarak basının kâğıt ve mürekkep gibi 
belli başlı malzemesinin Devlet tarafından süb-
vanse edilmesi ve bunların ithal ve dağıtımının 
sivasi baskı vasıtası olmalktan uzak tutulması 
hususundalki kanaatimizi ve kararımızı muha
faza etmekteyiz. 

Mnhterem arkadaşlar; Yüksek Meclisimiz 
gelmiş gedmiş parlâmentolar arasında kadro
sunda en fazla sayıda basın mensubu milletve
kili barındıran bir heyet olmak vaısfmı taşımak
tadır. Bu itibarla matbuatımız dertlerinin Yük
sek Mecliste makes bulacağına inanmalı ve me
selelerinin çözümünü bizden beklemekte tered-
düdetmemelidir. 

Yüksek Meclisin değerli azaları; bizler po-
litilkacı olarak basın mensupları ile yan yana 
Türk Milletinin refah ve saadeti için çalışırken 
başarının şeref ve mesuliyetini beraberce pay
laşmalıyız. Parlâmento ve basın demokratik ni
zamın vazgeçilmez iki unsurudur. Bu iki mües
sese avnı gaye peşinde ahenk ve anlayışla elele 
çalışmalıdır. 17 senelik çok partili rejimin fırtı
nalarının ımrh altında diyebiliriz ki ; bu mem
lekette politikacı ile gazeteci ne zaman iyi ge
çinmişler ve memleket meselelerinde birleşmiş
l e r e rejim cok şev kazanmış; aralarında uçu
rumlar açıldıkça; iki tarafta sinirlilik havası 
estikçe rejim sarsıntılar geçirmiş ve gerilemiş
tir. 

Politikacının basma karşı tutumu iktidar 
ve muhalefet olarak değişik olmamalıdır. Mu
halefette iken basının tenkidlerini sempatik 
bulan iktidarda aynı tenkidler karşısında sinir
lenen politikacı matbuat hürriyetine samimi-
vetle inanmış depildir. Biz basına karşı müsa
mahalı oldnkea o da insafa ve olgun bir sevi
yeye ulaşacaktır. Bizim matbuattan yana şikâ
yetimiz, ol&a olsa yalan haber üzerine olacak-
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tır. Halberin menbaı ile gazeteci- arasındaki en
geller bertaraf edildikçe bundan mütevellit 
mahsurların da ortadan kalkacağına inanıyo
ruz. 

Maksatlı yalan haber bir başjka şeydir ve 
siyasi sahada bunun memleket menfaatleri ile 
sıkı sıkıya kayıtlanması lâzımgelir. Meselâ bir 
politikacının soğuk bir kış gecesi Gençlik Par-
kmdaki havuzda yüzdüğü yalan haıberini yay
mak tebessümle karşılayabilir; ancak memle
ketimizin bugünkü siyasi vasatında aynı poli
tikacının Milis Teşkilâtı kurarak yeraltı faali
yetine giriştiği haberi meslek ve rejim bakı
mından hüzün ve utanç verici olmakla kalmaz 
bir tahrik vasıtası olaralk ortaya çıkar. (Alkış
lar) 

Bugün Türk matbuatında iki ayrı istika
mette beliren zararlı davranışları müşahede et
mekle üzülmekteyiz. Bâzı gazeteler tutumları
nın demokratik rejimin ve memleket menfaat
lerinin aleyhine olduğunu bile bile hatalı bir 
volda bir seciye ve fikir selâbeti örneği verme
ye gayretkeşliği ile yürümektedirler. Halbuki 
Beyrut'ta toplanan son beynelmilel Basın Kon
feransında kabul edilen bir karar suretine gö
re ; basın, politikasını memleket menfaat ve re
alitelerine göre ayarlıyabilir ve aıksi istikamet
te olan tutumunu terik etmekle dönek telâkki 
edilmez. 

Aziz arkadaşlarım; bir ihtilâl sonrası halk 
ayımdan geçen Anayasa ile hür bir matbuat, 
serbest bir seçimle de demokratilk bir parlâ
mento vücut bulmuştur. Büyük sarsıntılardan 
sonra nekahat devrine giren demokratik reji
mimiz 22 - 23 Şubat hâdiseleri ile bir ölüm krizi 
geçirmiştir. Yeni demokratik rejimin kurucusu 
olan Türk Silâhlı Kuvvetleri bu defa da kurta
rıcısı olmuşlardır. (Alkışlar) Kendilerine şük
ran borcumuz vardır. Demokratik nizama inan
mış ve onu her ne bahasına olursa olsun yaşat
mak azminde olan ve bu yoldaki hergayrete iş
tirake kararlı bulunana Adalet Partisi Meclis 
^rrııpu adına şu temennide bulunarak konuşma
mıza nihayet vermek istiyoruz. 

Parlâmento ve basın, türlü rahatsızlıklar 
sebebiyle halsiz düşen demokratik rejime şifa-
kâr ellerini uzatmalı ve onu memlekete huzur 
dağıtacak bir sıhhat ve zindeliğe kavuşturmalı
dırlar. Bu davranış onlar için varlıklarını meş
ru kılan tek ve kaçınılmaz vazife olmalıdır. 
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Konuşmamızı burada bitirirken sizleri hür- t 

met ve muhabbetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mec

lis Grupu adına Sadrettin Çanga. 
Efendim, Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı 

bütçe kanunu tasarısı hakkındaki oylamaya 
(244) arkadaş iştirak etmiş, (209) kabul, (31) 
ret, (4) çekinser oy çıkmıştır. Böylece tasarı 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

C. H. P. Meclis Grupu adına buyurun, Gad
rettin Çanga. 

O. H. P. MECLİS GRUPU ADİNA SAD-
KETTİN ÇANGA (Bursa) — Sayın arkadaşlar, 

Henüz bir teşkilât kanunu olmıyan, hukuki 
varlığımdan yoksun, fiilen mevcut Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanlığının Genel Müdürlük 
bütçesi hakkında C. H. P. Meclis Grupunun 
görüşlerini arz ediyoruz. 

İtiraf etmek lâzımdır ki, Türkiye'de turiz
min talihsiz bir seyri vardır. Bu konu, zaman 
zaman beliren gayretlere rağmen gereken değe
rini hâlâ da bulmuş değildir. 

Açıkça söylemeliyiz ki, bu memleketin gele
ceği, ekonomik ve sosyal kalkınması, kaderini 
başlıca turizme bağlamak zorundadır. Tabiatın 
eşsiz güzelliklerine ve tarihin pek zengin, gün 
ışığına çıkmamış hazinelerine sahip bulunan 
memleketimizin bu bakımdan talihli diyarlar
dan biri olduğunu kabul etmeliyiz. Ancak, bakir 
kalmış bu değerleri bir gelir kaynağı olarak 
takdir etmek zihniyetinden bir hayli gerilerde 
bulunduğumuz da bir gerçektir. 

Turizm, bütün dünyaca artık bir endüstri 
olarak kabul edilmektedir. Sermayesi, tabiat 
ve tarih zenginliklerinden ibaret bulunan bu 
endüstrinin bütün dünya memleketlerinin eko- | 
nomik kalkınmasında son bir döviz kaynağı,, dış 
ticaret ve bütçe açıklarım kapryan sihirli Mr 
anahtar olduğunu artık herkes bilmektedir. Bu 
konuda hepimiz de bir şeyler bildiğimizi ve tu
rizmin önemini kavradığımızı zannetmekteyiz. 
Ne yazık ki, önemi üzerinde en ufak bir tered
düt taşımadığımız turizm konusunun tatbika
tında maddi ve mânevi yatırımlar yapmakta 
hasis davranmaktayız. Nitekim, 1962 yılı bütçe
sinin bu anlayış sonucu pek mahdut ve âdeta 
sembolik denecek imkânlarının turizme ayrıla
bilmiş olması, bizi taze ümitlerden yine uzaklaş-
tırmıştır. | 
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Hepimizi imrendirecek olan şu rakamlara 

eğilmeli ve sonra acı acı düşünmeliyiz : 
Bir yıl içinde turizmden İspanya 297, Avus

turya 232, İtalya 800, Yunanistan 80 milyon 
dolar gelir sağlamışlardır. Turizmden, yine bir 
yıl içinde bizim sağladığımız gelir ise sadece 5,5 
milyon dolardır. 

Oysa ki, bir yabancı mütehassısın dediği 
gibi, Avrupa ve Amerika'da turistler için ilgi 
çekici bir konu kalmamıştır. Türkiye'de turist 
için görülmemiş ve fakat görülmeye değer eşsiz 
hazineler vardır. Türkiye; Batılı zihniyetle ça
lışıldığı takdirde, dünyanın bir numaralı turizm 
diyarı 'olmaya namzettir. Dünya medeniyetleri
nin beşiği olan bu memleket İstanbul, Bursa, 
İzmir, Efes, Bergama, Truva, Antalya, Göreme, 
Ankara, Karadeniz ve Akdeniz sahilleriyle, Van 
Gölü ve çevresi ile benzersiz bir turizm deposu
dur. Yurdumuzun her tarafı ayrıca, iç turizmin 
gelişmesini sağlıyacak güzelliklerle doludur. 

Turizm yalnız bir döviz konusu değil, bir me
deniyet meselesidir. Turizm sanayiine büyük 
önem veren memleketler, bu meseleyi bir mede
niyet meselesi, insanların birbirine yaklaşması, 
milletlerin birbirini tanıması dâvası olarak ka
bul etmektedirler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizmin önemi hakkında şüphesiz hepimiz

ce bilinen bu gerçekleri bir kere daha tekrar
dan sonra bu konuda lüzumlu saydığımız ted
birleri şöylece sıralıyabiliriz : 

Her şeyden önce Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığının bir teşkilât kanununa kavuşması
nı elzem bulmaktayız. Üç, dört yıldır ele alı
nan bu kanun bugün de çıkmış değildir. '«Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı teşkilât kanunu» adı 
altında bir tasarının hazırlandığını ve diğer 
bakanlıkların tetkikine tâbi tutulduğunu bili
yoruz. Bu vesile ile şu hususu belirtmek isteriz. 
Bu bakanlık, gördüğü hizmet icabı diğer bakan
lıkların âdeta bir nevi tasarrufu altındadır. 

Bu itibarla, alınacak tedbirlerle bu tasarruf
ların kaldırılması veya asgari hadde indirilme
sinde, turizmde süratle hamle yapabilmek ba
kımından, fayda görmekteyiz. Açıkça söyiiye-
lim ki, bütün bu bakanlıkların, bilhassa Maliye 
Bakanlığının, Basın - Yaym ve Turizm Bakan
lığı üzerinde taassuba varan, muhafazakâr say-
'dığımıız tasarruf ve kontrolleri eksiltmedikçe 
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turizmde ileriye yönelmemiz pek uzun yıllara 
terk edilecektir. 

Bu, bir zaman meselesi olacağı cihetle bugün
den varılacak tedbir, turizm kollusunda 'bu Ba
kanlıkların koordinasyonunu sağlanması olacak
tır, 

Turizmi, bu memleketi her imkânı ile kalkın
dıracak bir yatırım sabası olarak görmek zamanı 
çoktan gelmiş ve geçmiştir. ıBu sebeple, turizmle 
ilgili bütün mevzuatın yeniden gözden geçirilme
sinde zaruret görmekteyiz. '5647 sayılı Turizm 
Müesseselerini ve 6086 sayılı 'Turizm Endüstri
sini Teşvik kanunlarının bugünün ihtiyaçlarına 
cevap verecek bir hale getirilmesi gereklidir. Ya
bancı sermayenin Türkiye'ye turizm konusunda 
dailıa rahat ve emniyetli (bir şekilde girmesi mut
laka temin edilmelidir. 

Gümrük Kanununun turizmle ilgili hüküm
leri ve gümrük muayene sistemi turizmi engel li-
yecek mahiyet taşımamalıdır. 

Otellerimizin arzu ettiğimiz turizm gelişmesi
ne yetecek derecede olmadığı bir vakıadır. Mem
leketimizdeki otellerin çok azı müstesna büyük 
çoğunluğu ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Tu
rizme ıgereği kadar önem veren memleketler otel 
konusunu çoktan -halletmişlerdir. Büyük memle
ketler bir yana, Yunanistan ve İsrail gibi küçük 
memleketler dahi otel konusunda bizden ileri 
durumdadırlar. 

Meselâ, israil, önümüzdeki 'beş yıl içinde ya
pılacak otel ve barındırma tesisleri için 80 milyon 
dolarlık bir yatırını yapacaktır. Yunanistan'ın 
ise, bu konuda beş yıl içinde harcadığı para 35 
milyon dolardır. 1962 yılı bütçesinde turizm umu
mi giderleri, muhtelif turizm teşekküllerine yar
dım, turizm kalkındırma ve geliştirmenin icabet-
tircceği 'her türlü ödemelere ait üç fasla ayrılan 
para sadece 5 milyon liradan ibarettir. Böylesine 
sembolik bir para ile turizmi geliştirmek şöyle 
dursun, ancak, zihinlerde kelimeyi ve onun mâna
sını muhafaza edebildiğimiz '^ün kendimizi başa
rıya ulaştırmış saymalıyız. 

Bu memlekette turizmin bütün arzumuza rağ
men gelişmesine engel olan sebeplerden biri do, 
turizm sanayiinde çalışacak kalifiye eleman ye
tiştirmemiş olmamızdır. Milyonlarca lira serma
ye bağlanarak kurulan 'birçok otellerimizin kötü 
idare yüzünden dünya standartlarının çok altına 
düştükleri bir gerçektir. Bu sebepledir ki, otel iş-
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letmeciliği mütehassıslarından başlıyarak, otel 
müdüründen dekoratörüne, garsonuna ve aşçısı
na kadar kalifiye elemana ihtiyacımız olduğunu 
unutmamak lâzımdır. Halbuki yalnız beş talebe
miz bu konuda burs almış, okumaktadır. Pek zor
lukla bu yıl bir otelcilik okulu açılmıştır, önemi 
itibariyle Millî 'Eğitim Bakanlığının bu okula 
özel bir itina göstermesini lüzumlu buluruz. Mem
leket turizmine büyük hizmetler dokunacak An
kara Oteli, İzmir Oteli ve Tarabya'daki otel ile 
Hiltona yapışık inşaatın süratle bitirilmesi zaru
retine bit vesile ile işaret etmek isteriz. 

Yabancı memleketlerin turistik sayılan birçok 
bölgelerinde oyun salonlarının birer döviz kay
nağı olduğu artık anlaşılmıştır. Bizde de bu ko
nunun ele almmasi zamanı gelmiştir. 

Gümrük muayene usullerinde kolaylık, turiste 
emniyet sağlamak, turizmi kalkındırmanın «önem
siz gibi görünen ve fakat aslında çok mühim ko
nulardır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Turizmde plânlı bir kalkınma şarttır. Mem

leketimizin 'hemen bor bölgesinde dış ve iç turizm 
hareketlerini değerlendirebilecek imkânlar bulun
maktadır. Ancak, işleri dağıtmamak ve turizmde 
sağlanacak faydanın müspet tesirlerini süratle zi
hinlere yerleştirmek için başlangıçta bâzı bölge
lerin bir deneme, pilot saba olarak tesbiti ile tu
rizm politikamıza bir istikamet başlangıcı tâyin 
etmek isabetli olacaktır. İstanbul dışında, Bursa, 
İzmir ve Antalya bilhassa dış turizm bakanından 
ayrı ayrı birer pilot bölge olarak turizmde dene
melere başlangıç teşkil edebilir. 

Yollarımızın durumu kâfi derecede, turizm 
için elverişli sayılamaz. Turistik bölgelerin yolla
rının asfaltlanması -ve bu suretle tozlardan kur
tulmak şarttır. 

Ulaştırma imkânlarımızı ve tarifeleri, Batılı 
mânada turizm 'hareketlerine müsait bir seviye
de tutmak elzemdir. Deniz ve hava limanları, 
ulaştırma vasıtaları ile bilhassa yabancı uçaklara 
ait tarifelerin turizmi teşvik edici ve kolaylaştı
rıcı tedbirlere kavuşturulması düşüncesindeyiz. 

Turizm önce bir zihniyet, bir idrâk işidir. Bu 
sebeple «kullarda turizm eğitimini ve radyoda 
turizm saati ihdasını faydalı buluruz. Memleket 
köşelerine dağılmış turizmle ilgili derneklere ge
rekli himayenin eşirıgenmemesini de ayrıca belirt
meyi lüzumlu görüyoruz. 
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Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eski eserlerin, 

müze ve türbelerin tatil günlerinde kapalı tutul
masının turizmle bağdaşamıyacağma da bu vesi
le ile işaret etmek isteriz. 

Sayın arkadaşlar; 
1955 yılında 300 milyon liralık bir sermaye 

ile kurulan ve fakat statüsü daha bir iki hafta 
öncesi ilân edilebilmiş bulunan T. C. Turizm 
Bankası sermayesinin büyük bir kısmının yatı-
rılamamış olmasını üzüntü ile karşılıyoruz. Bu 
bankaya 120 milyon lira ile iştiraki kanunen şart 
•olan Maliye Bakanlığı henüz bu vecibesini ye
rine getirememiştir. Bunun gibi 120 milyonluk 
sermayeyi de teminle mükellef olan bankalarımı
zın ancak 60 milyon liralık bir sermaye yatır
mış olmaları ve geri kalan 60 milyon liranın 
da özel kişilerce verilmemesi bankayı henüz 
normal bir çalışmadan alıkoyan sebeplerdir. 

Turizm Bankasının, Türkiye'nün turizm kal
kınmasında nâzım bir rolü olacaktır. Ancak, 
süratle yatırım istiyen ve meyvaları pek kısa 
zamanda toplanacak turizım sahasına, T.O. Tu
rizm Bankasının hizmetinin dokunması, Banka
nın sermayesinin derhal temin edilmesine bağ
lıdır. Hükümet programının temin ettiği tu
rizm anlayışına muvazi olarak Maliye Bakanlığı
nın ve bankaların taahhütlerini vakit kaybet
meksizin yerine getirmelerini bekliyeceğiz. 

6086 sayılı Kanunun 30 ncu maddesine göre 
İller Bankasında teşkil edilen Turizm Kredisi 
fonu ile temin edilen 50 milyon liranın 1954 -
1955 ve 1961 yıllarında ikişer milyondan altı 
milyon lirası kullanılmıştır. Geri kalan 44 mil
yon liradan 1962 yılı Bütçesine sadece ve yine 
İM milyon lira konulmuş olmasını turizm dâva
sının bu yıl da özlediğimiz bir şekilde ele alma-
mıyacağmın işareti sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Turizmde propaganda 
ve tanıtma başta gelen unsurlardandır. İçeride 
yapacağımız tesisler ve gayretler ne kadar ba
şarılı olursa olsun, propagandayı ve teşkilâtı 
Türkiye için turist ambarı telâkin edilen mem
leketlerin göbeğine götürmedikçe bu başarıdan 
daima zararlı çıkarız. Bu merkezlerde millî ser
mayelerle iş birliği yapacak bir ak'tivite sevi
yesi içinde büroların kurulması şarttır. > 

Broşür ve afiş bastırıp dağıtmakla para is
raf edildiği düşüncesini zihinlerimizden çıkar
malıyız. Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığınca 
yabancı memleketlerde bastırılmak zorunda ka-
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İman propaganda malzemesinden bu sebeple 
ki, Gümrük Resmi alınmasını» turizmi kayıtlayı-
cı olarak görürüz. 

Memleketimizi çok geniş imkânlar yaratmak 
suretiyle tanıtabilmekten mahrum kaldığımız 
müddetçe, Türkiye'de turizmin geleceği daima 
tesadüflere bağlı kalacaktır. Bu memleket he
nüz yurt içinde ve tabiatiyle yurt dışında tanı
tılmaya muhtaçtır. Dokümanter filimlerle yurt 
içinde ve dışında memleketimizi tanıtma yolun
da süratle ileriye yönelmeliyiz. Basın ataşeleri
mizi bu yolda büyük vazifeler beklemektedir. 

Sayın arkadaşlar, 
Bakanlığın, basınla ilgili tek fonksiyonu bu

gün için basın kartlarına münhasır kalmakla be
raber bugüne kadar gelen bir geleneğe uyarak 
konuşulan bütçe sebebiyle basın hakkındaki dü
şüncelerimizi de kısaca duyurmak isteriz. 

Basınımızı demokrasimizin faydalı ve ger
çek bir unsuru sayıyoruz. Çok iyi biliyoruz ki, 
Türk basını, demokrasiye geçişimizde ve de
mokrasimizin yaşatılmasında unutulmaz hiz
metler yapmış ve yapmaktadır. Bu uğurda ba
sınımızın ve onun şerefli mensuplarının maddi 
ve mânevi birçok eziyetlere katlandıkları ve 
hattâ hürriyetlerinden edildiği devirleri gör
müşüzdür. Memleketimizin yeni bir seçim sis
temli sonucu ve iktisaden istikrarlı bir huzura 
muhtacolduğu bir sırada basınımızda aynı gay
retlerin eksilmiyeceğine inanmaktayız. Bugün, 
mevcut düzeni bozma ve millî bünyemizi sars
ma çabası içinde bulunan yayınları şerefli Türk 
basınının dışında ve hattâ, bizzat onun karşı
sında görmekteyiz. Bir maksatlı neşriyata ken
dilerini kaptırmakta hasis menfaat duyanların 
millî huzuru s'okak kaldırımlarına dökmesi el
bette, çok kısa bir zamanda ilgiden mahrum ka
lacak. ve vaıtandaşm temiz vicdanında mahkûmi-
ve'te erişecektir. Millî birliğimizi bir kurt gibi 
kemirmeye yeltenenlerin utançtan yüzlerinin 
öne eğileceği günler yakındır. Bunda zerrece 
şüphemiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu'gün, Anadolu'nun her köşesinde gazete

ler çıkmaktadır. Basın kartları yönetmeliği ye
nliden düzenlenirken Anadolu basınının da öz
lediği himayeye kavuşturulmasını bekleriz. 
İlçe merkezlerinde çıkan gazetelerin sahip ve 
vazarlarmm sarı basın kartından mümkün mer
tebe istifade ettirilmesini lüzumlu buluruz. 
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Gazetelere konan sahife tahdidinin kalkma- I 

sini ve hiç olmazsa gazetelerimize sekiz sayfa 
çıkma imkânı verilmesini artık kaçınılmaz bir 
zaruret saymaktayız. îzmit Kâğıt Fabrikasının 
gazetelerimizin ihtiyacını karşılıyamaması göz 
önünde tutulursa dışardan kâğıt ithalinin de 
teminini bu fırsatla hatırlatmak isteriz. Basma 
ulaştırmada kolaylıklar temin edilmesi ve basın 
mensuplarının sosyal emniyetleri ayrıca, dik
katten uzak tutulmıyacak konulardır. 

Sayın arkadaşlarımız, 
Çok yakın bir zamanda tamamiyle bağımsız 

bir hüviyete bürünerek radyolarımızın politik, 
kültürel, sosyal ve teknik bakımdan daima şikâ
yet konusu edildiği bir vakıadır.' Hükümet ta-, 
sarrufunda bulunan radyoların iktidar partisi 
lehine istismar edildiği günler unutulmamıştır. 
Radyo programlarının daha da seviyeli bir hale 
getirilmesi düşüncesindeyiz. 

Takatleri pek zayıf bulunan radyo istasyon- | 
larımızm teknik bakımdan bir revizyona muh- I 
tacolduğu muhakkaktır. Arap ve Rus âleminin 
radyoları seslerini kulağımızın yanmasında du
yurmaktadırlar. «Bizim radyo» adlı mel'un neş
riyat zehirlerini gür bir şekilde temiz duygula
rın içine akıtırken radyolarımızdan İstanbul'da, 
Ankara'yı, Ankara'da istanbul'u rahatça dinle
menin güçlüğünü çekmekteyiz. Bunun içindir 
ki, bölge radyolarına önem verilmeli ve Adana 
Radyosu da süratle işletmeye açılmalıdır. 

1962 yılı bütçesine konan para ile radyola
rımızın tevsii ve onarmaları işinin ihtiyacı kar- I 
şılıyacak şekilde yapılabileceğine, üzüntü ile 
kaydedelim, ihtimal vermiyoruz. 

Bu konuda diğer bir temennimiz de, televiz
yonun bir an önce ikmali işidir. Gerçi televiz- | 

26 . 2 .1962 0 : 1 
yon pahalı bir işletme ise de, memleketimizin 
kalkınmasında göze hitabederek yapacağı kal-
kmdırıcı neşriyatın büyük etkisi olacağına ina
nıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Atatürk'ün elleriyle kurduğu ve bizzat adını 

verdiği «Anadolu Ajansı» özel bir şirketin bün
yesini taşımakta ise de, bir âmme hizmeti gör
düğü bilinmektedir. Teknik tesisatları yıpran
mış, eskimiş ve kadrosu bir hayli noksan bulu
nan Ajanstan değişen devir şartlarına göre mü
kemmel bir hizmet beklemek elbette beyhude
dir. Dışardaki muhabirleri pek azdır. Yurt için
deki muhabirlerinin pek çoğu da fahrî hizmet 
görmektedirler. Bu yüzden olayların takip ve 
vakit kaybetmeksizin ajansa intikalinde güç
lükler olmasını tabiî karşılamaktayız. 

Karma Bütçe Komisyonunun bütçeye ekle
diği 1 143 300 lira ile ajansın nisbeten ileri bir 
hamle yapmasını ümidetmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

üzerindeki görüşlerimizi takdim etmiş bulunu
yoruz. 

1962 yılı bütçesinin memleketimiz, Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığı mensuplarına ha
yırlı olmasını ve kendilerini başarıya ulaştır
masını diliyoruz. 

Saygılarımızla (Alkışlar) 
BAŞKAN — Grup sözcülerinin konuşmaları 

bitti. 
öğleden sonraki oturumda şahısları adma 

konuşacak arkadaşlarımıza söz vereceğim. 
Bugün saat 15 te toplanılmak üzere Oturu

mu kapatıyorum. 
Kapanma saati : 13,35 



Î K Î N C Î OTURUM 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Bagkanvekili Zekâi Dorman 
KÂTİPLEB: Kadri özek (İzmir), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — 57 nei Birleşimin 2 nci oturu
munu) açıyorum. 

Yoklama yapılacaktır. 
(ıHaltay milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz var, görüşme

lere Ibaşllyoruız. 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

üzerinde şahıslan adına görüşecek 10 arkada
şımız vardır. 

Yozgat Milletvekili Sayın İsmet Kapısız. 
İSMET KAPISIZ (Yozgat) — Muhterem 

Başkan, saygı değer arkadaşlarım, 
15 Ekimden bugüne kaldar cereyan eden hâ

diselerin ışığı altında şerefli ibasm ailesin&n bir 
kısmı hajkkmdaki düşünce ve kanaatlerimi; bu 
Vekâlet bütçesli görüşülürken arz etmek üzere 
huzurumuza çıkmış bulunuyorum. 

Hâdiselerin tecrübeli kıldığı bir neslin ev
lâdı, Atatürk gençlüğinin bir menlsubu ve Mec
lisinizin en genç üyelerinden biriyim. Politika
da tecrübesizliğimi kabul etmekle beraber 15 
seneden beri Türkiye'de basının hareketini ya-
kınen takibeden ve bu husustaki samimî fikir
lerini izah edecek bir arkadaşınızım. 

İkinci Cilhan Haıibinin sonucu ve 1946 seçim
leri; bizim neslin, lise tahsili yapitığı ve mem
leket kaderi hakkında fikir serd edebildiği bir 
devreye raslar. Bu bakımdan da, arz edeceğim 
düşüncelerimde ' muhterem basının hususi bir 
maksat aramamasını hassaten rica edeceğim. 

Ben beni bileli, bir kısım basın bu memleket
te sağlı, sollu, ilerici, gerici, liberal, devletçi ve 
sosıyalist davranışlariiyle bir fikir hercümerci 
meydana getirmişler ve memleketi kendi düşün
celerinin istikametinde yeni yeni badirelere sü
rüklemek sevdasından maalesef geri kalmamış
lardır. 

Demokrasi bir aleniyet rejimi olduğuna gö
re gerek Meclis dışımda ve gerekse münhasıran 

Meclis içinde halli bir an önce lâızıımgelen basın 
meselelerimizi enine boyuna münakaşa etmeyi 
zaruri görüyorum. Basının dokunulmazlığı yok
tur. Basının diline düşmemek içim çekingen dav
ranışlarımız bu memleketin geleceği için lüzum
lu tedbirlerin alınmamasını temin etmektedir. 
Bundan da şerefli Türk basını ile memleketin 
zarar göreceği aşikârdır. 

15 Ekim seçimlerinden düne kadar hattâ 
son olaylardan şu ana kadar bir ki'sım basın 
hâlâ memleket menfaatlerine uygun bir ışık 
tutmamakta ve birbirlerini şiddetle itham et
mekteler. 

Meclis çalışmaları efkârı umumiyeye başka 
ıbir zaviyeden aksettirilmekte ve hattâ baızan 
hiç yer verilmemekte, hâdiseler izam edilmek
te ve hattâ demokrasi rejiminin bir çıkmazda 
olduğu fikri devamlı surette yayılmak isten
mektedir. 

Bir Maaş Kanunu görüşülürken Meclis mü
zakerelerini dikkatle dlinliyen vatandaş kütle
lerine, bir kısım basın Mulhterem Meclisinizin 
üyelerini, 'bir mirasyedi gibi takdim etmiştir. 

Camii avlularına serdirdiği mendillerin altı
na maalesef parmaklarını sokmaktan çekinme
mişlerdir. 

Bâzı arkadaşlarımızın da siyasi yatırım he
vesleri bir kısım basının da tahrikleriyle öızle-
nen huzur havasını baamuiş ve son olaylar mey
dana (gelmiştir. 

Hele Meclis dışında bulunan- bâzı gazete ya
zar ve patronları yalnız kendi kanaat ve fikir
lerinin bu memleketin hayrına olacağına o de
rece 'inanmışlar ki, kendileri gibi düşünmiyen-
]erin şiddetle tel'ini cihetine gitmişlerdir. 

Büyük Meclisinizde en ciddî memleket me
seleleri görüşülürken maalesef gazetelerinde 
sansasyonel havadislere geniş yer veren gazete
ler, mürekkep ve kâğıdın millî bir servet ol
duğunu asla nazarı itibara almamışlardır. 
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Kahraman Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ba

şardığı 27 Mayıs Devrimini kendi çıkarlarına 
alalbildiğine istismar eden bar kısım basın ile 
eski devrin özlemini duyanlar intikam tahrik
leriyle çıkmışlar vo-bu memlekette aklıselim 
sahibi herkesi derin bîr yeise düşürmüşlerdir. 

Kurulduğumdan bugüne kadar Basın Şeref 
Divanının verdiği cezalar maalesef basında ge
rekli tesirleri icra edememiş her geçen gün Sa
yın Devlet Rel'simizden milletvekili arkadaşı
mıza kadar her kademedeki mesul kimselerce 
havadisleri devamlı olarak tekzilbe'dilmiiştir. Ba
sının kendi kenldühi kontrol prensibine ve basın 
hürriyetine samimiyetle inanıyoruz. Bununla 
beraber memleketin âli menfaatlerini her şeyin 
üstünde*" tutarak mîllî birlik ve beraberlik ru
hunun teessüsü için şerefli basının kendine dü
şen vazifeyi lâyılkı bir şekilde ifasını beklemek
teyiz. Bir kısım basının kapalı rejim istekleriy
le diğer bir kısım basının da masum kütleleri 
istismar ederek tirajını artırma sevdasından 
vazgeçilmeli. Anayasanın basma sağladığı hür
riyetler Anayasayı tahrip için kullanılmamalı
dır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın 
Sadrettin Todbi. • 

SABRETTİN TOSBÎ '(Kütahya) — Feragat 
ediyorum. 

BAŞKAN — Antalya Milletvekili Sayın İh
san AtaJöv. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Feragat edi
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Arar. 
KAZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar

kadaşlarım; Basın - Yayın dediğimiz zaman, 
basın ve yayın ile alâkalı meseleler akla gelir. 
Halbuki, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 
ne basınla ve ne de yayınla alâkası yoktur. S'on 
zamanlarda turizm kelimesini ek olarak alma
mış 'olsaydı, bu Bakanlığın yalnız bir sarı kart 
tevziinden öte gitmiyen mesaisini kendisi dahi 
izalh edem'iyecek hale gelirdi. 

Bu Bakanlığın fonksiyonunun ne olduğunu 
dikkatle tetkik eder ve Bakanlık mesaisini 
araştıracak olursak, önümüze, reel alarak bir 
radyoevi (turizm faaliyetinin dışında tabiî) 
karşımıza çıkar. Üst tarafı, ne basınla ne ya
yınla alâkası olan broşür tevzii, klâsik metot-
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larla, fotoğrafla Türkiye gîfbi albüm tevzii ve 
buna mümasil basit, kısır, cılız bâzı neşriyatla 
mevcudiyetini temadi ettiren bir Bakanlığın ar
t ık bir radytoevini dalhi idare edemiyecek hale 
gelmiş olmasını hatırlatır ve hiçolmazsa Ba
kanlığın idamesinin kendi bünyesi içinde lüzu
muna kanaat getirerek, onları olsun bir 'dikkat 
ve itina ile yerine (getirmesini beklemek elbet
te hakkımızdır. 

Radyoevinin yayınları üzerinde 1960 sene
sinden bu yana Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de hepimiz namütenahi konuştuk. Bütün bu 
konuşmaların heyeti mecmuası Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanı tarafından bu kürsüde ce
vaplandırılmakla iktifa edilmiş önldan sonra, 
yine eski yol, eski gemi fehvasınca devam edil
miştir. 

Müzik neşriyatına, bilhassa faydalı bilgilere 
verilecek yeri tam tâyin edemiyen bir prog-
ramsızlık içinde olan bu teeşkkülde, evvelki gün 
laubali bir ifade ile «nasıl size şimdi yaptığı
mız neşriyatı beğendirebildik mi» ıgibi sözlere 
dalhi yer verilmektedir. Dün akşam da «işte 
Fatih Sultan Mehmet kaç senesinde doğdu, ya
hut falan kaç senesinde öldü...» «bravo, bravo» 
ve saire... Radyo bu memleketin hayatında, kül
türel ve mühim bir vazife görmek durumunda
dır. Buraya değerli elemanların getirilmesi ve 
iyi bir program dâhilinde çalışılması lüzumuna 
'kaani bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; Ankara Radyosunun 
Türk ve Batı müziği bölümlerinin sevkü ida
resinde, ilgililerin beyan ettiklerine 'göre, şimdi
ye kadar mütehassıs elemanlar yok imiş. Bu 
husus bir gerçek ise, ıslahını temenni ediyorum. 
Radyo mevzuundaki temennilerimden başka 
Basın - Yayının başka bir kolu daha kalıyor 
ki o da turizm mevzuudur: 

'Turizm mevzuu da verilmiş bulunan 5 da
kikalık zamana sığmaz. Esasen parti grupu 
adına konuşan arkadaşlarımız bu hususlarda 
geniş ve etraflı malûmat vermişlerdir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Edirne Milletvekili Sayın Fahir 
Giritlioğlu. 

FAHİR OİRİTLİOĞLU (Edirne) — Sayın 
Başkan, Sayın üyeler; Fransa'daki Sandalyesiz 
Nazaret kadar orijinal bir âmme müessesesi mi
salini, Türkiye veriyor, 
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Teşkilât kanunu olmıyan bakanlık, işte bu ba- [ 

kanlığın adı, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğıdır. 

Bakanlığın bütçesinin hazırlanmasında dahi; 
bir garabet ıgoze çarpar. Nitekim : Bakanlık büt
çesinde bakan için tahsisat ayrılmamış. Turizm 
Bakanının maaş 've ödeneği, Başbakanlık bütçesi- I 
ne konulmuştur. 

Turizm endüstrisinden nasibini en az almış I 
bir memleket varsa; o da Türkiye'dir. 

•Enteresan bir misal olmak üzere arz edeyim : 
1961 yılı içinde memleketimize gelen turistle

rin topyekûn bıraktıkları dlöviz miktarı sadece 
beş milyon dolardır. 

Halbuki; yalnız Hilton Oteline aynı yıl için
de bırakılan döviz miktarı 2,15 milyon dolardır. 

Demek ki, bir tarafta koca bir Türkiye'nin, 
ıher türlü tabiî ve tarihî zenginlikleri ile sağladı- I 
ğı döviz, diğer tarafta ki, Hilton Otelinin sağla
dığı /gelir, aynı miktarda oluyor. 

Şu halde : 
Meseleye bu açıdan bakmak iktiza ediyor. 
Turizm dâvamızı (gerçekleştirmek için metot 

değiştirmeye mecburuz. 
'Evvelâ : 
Dahilî turizm dâvasını halledebilmek gücünü 

göstermeliyiz. 
Belki şahsi bir fikir olarak arz ediyorum. Af

fınıza sığınarak arz edeyim ki; Dahilî Turizm 
dâvasını tahakkuk ettiremi'yen hir memleket, ha
ricî turizmi davet edemez. 

ıDahilî turizm konusunda, halkımızın bir alış
kanlığından faydalanarak, dâva ele alınabilir. 

Eğlenmek için veya şifa bulmak için binlerce 
kişi plajlara, kaplıcalara içmelere akm etmekte
dir. 

Şu halde; 
Bu mahallere rağbeti artıracak ve oraya ge

lenlerin her türlü ihtiyaç ve istirahatlerini sağ-
lıyacak tedbirleri alabildiğimiz takdirde, iç turiz
min iç bünyesini ıslah ve inkişaf ettirmiş ve do-
layısiyle de dış turizmi davet etmiş oluruz. 

Millî Birlik Komitesi iktidarı zamanında, gü
zel bir teşebbüs vardı; (Plajlar, kaplıcalar, içme
ler) hakkında hazırlanmakta olan bir kanun sa
yesinde hu dâva ele alınacaktı. 

Karma Hükümetin, mezkûr kanun tasarısı 
konusu üzerinde eğilmesini ve kanun tasarısını 
ele almasını dilerim. 

Unutmamak lâzımdır ki; 
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Kanuni ıSultan Süleyman, romatizma olup da, 

Bursa'nm şifalı sularından derdine deva arama-
saydı, Bursa kaplıcalarına Devlet eli o tarihte 
ulaşamıyacak ve Bursa, bugünkü turistik mev
kiini belki de alamıyacaktı. 

Bugünkü davranışımızla turizmin inkişaf ve 
geleceği ancak, tesadüflerin himmetine kalmıştır. 

Hamleci bir turizm politikası takibetmek ve 
bunun için de; ilk iş olarak Turizm Bankasını, 
turizmde nâzım rol oynıyabilecek bir malî taka
te sokmak ve dâvaya inanan insanların alacağı 
bütün tedbirleri almak ıgerekir. 

Unutmamak lâzımdır ki, 
Türkiye istikbaldeki gelir kaderini turizme 

bağlamak zorunda olacaktır. 
Basın, 
Demokrasimizin yaratıcı unsurudur. Beyen-

mediğimiz her hangi bir davranış karşısında da
hi; basının esas fonksiyonunu zedelryecek tedbir
lerden kaçınmalıyız. 

Demokrasimizin korunması ve yaşaması husu
sunda yapılan bütün müspet gayretleri gölgele
meye uğraşan basın mensupları olduğu ıgıibi; de
mokrasiyi kurtaran 27 Mayıs Devrimine de, maa
lesef her türlü fena davranıştan çekinmiyen bası
nımız vardır. 

Tarihin ıgidişi hürriyet ve demokrasi istika
metindedir. Hiç kimsenin bu gidişi ters istikame
te «çevirmeye ıgücü yetmiyecektir. Ve hiçbir cüret
kârın Türkiye'yi demokrasiye lâyık ıgörmemeye 
ve ıgene hiçbir cüretkârın 27 Mayısı sabote etme
ye hakkı yoktur. 

Bunu huzurunuzda kemali iftihar ve «gururla 
ifade eder, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Basın - Yayın ve Turizm bütçesi hakkındaki 

müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 
Sakarya, Samsun 

xNuri Bayar Mehmet Başaran 
ve arkadaşları 

KADRİ ERO&AN (Urfa.) — Yeterlik aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN —Buyurun. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Basın -Yayın ve Turizm Ba
kanlığı bütçesi üzerinde şahıslan adına ancak 
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iki arkadaş konuştu Şimdi arkadaşlarımız ki- t 
fayet takriri vermiş bulunuyorlar. 

Bu önerge ile de anlaşılıyor ki, bu Bakan
lık lâyıkı veçhile ele alınmıyor. Turizm işleri, 
Turizm Vekâleti deyip geçmiyelim. Bu Vekâle
tin önemini bir tek misalle belirtmek isterim. 

italya'da turizmden yılda 800 milyon dolar 
sağlanıyor. Bu bizim 'bütçemizin tümü 'demek- I 
tir. İşte Turizm Vekâletinin mânası. Erişmek 
istediğimiz bütçelerde en önemli mevkiyı, en 
büyük malî kaynaklan turizm gelirleri teşkil 
edecektir. 

Bu maksatlarla müzakere yapılırken ve he
nüz iki arkadaş konuşmadan, 'hemen müzake
reyi kâfi görmeyi şahsım adına arz ediyorum, 
büyük üzüntü ile karşılıyorum. 

Esasen, "Hükümet olarak Bakanlık bütçesi I 
lâyikiyle ele alınmamıştır. 13 milyon liralık büt
çesi var. Biz onun çalışmasından, turizminden I 
milyonlarca lira döviz bekliyoruz. I 

Sonra, Karma Bütçe Komisyonunda arka- I 
daşlarımız enine (boyuna bu meselelere temas et- I 
m iş olabilirler. Sanki günler ve saatlerce, orada I 
15, 20 kişinin konuşması, burada 450 kişinin I 
huzurunda konuşmaktan çok dalha mühim bir I 
işmiş gibi (buradaki müzakereler lüzumsuz kar- I 
şılamyor. Hangi zihniyetten ve hangi fikirden I 
mülhem olarak bu tahdit yapılıyor ben anlı- I 
yamadım. Ve biz buridan ço'k zarar görüyoruz. I 
Bilhassa, hizmet efkârı umumiye bundan meni- I 
nun değil. Muazzam bütçeler görüşülüyor. Za- I 
ten arkadaşların onda biri Meclise gelmez. Se- I 
yirci şaşar, dinleyici şaşar, efkârı umumiye §a- I 
şar. Bütçe müzakeresi açılmış, bitmiştir. «He- I 
yeti umumiyesi üzerinde konuşmaya lüzum yok- I 
tur, sözcüler konuşsun, vaziyet anlaşılmıştır» I 
densin, karara varalım. I 

Arkadaşlar, benim de arz edeceğim husus- I 
lar var, arkadaşlarımın £a var. «Belki faydalı I 
olabiliriz» mülâhazası ile elbetteki konuşmak is- I 
teriz. Zaten konuşmalar 'beş dakikaya inhisar I 
ettirilmiştir. Konuşmaların bu kadar kısılması- I 
m memleketin 'hayrına değil zararına, hattâ I 
gayriciddî telâkki ediyorum. Hürmetlerimle.. I 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesini I 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi- I 
yenler... Reddedilmiştir. («Alkışlar) I 

tçel Milletvekili Sayın Yahya Dermancı. I 
YAHYA DERMANCI (tçel) — Sevgili mil

letimin değerli re'killeri; I 
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Basın - Yayın bütçesi üzerinde konuşurken, 

meselenin önemini arz etmeye lüzum yok. 'Tu
rizm meselesine arkadaşlarımız temas ettiler. 
Bu mevzuda söylenecek çok şey var. El değme
miş memleket hazinelerimiz vardır bu turizm 
mevzuunda. Bunları dile getirmek icabeder. 

Basın meselesi kalıyor : Bu meseleler o ka
dar mühimdir ki, memleketin âdeta candanla
rını teşkil ederler. Mu'hterem arkadaşlar; bası
na ve radyoya gerekli şekilde önem verecek 
olursak, bu memlekette huzurun bir an evvel 
gelmesi icabeder. Buna ehemmiyet vermeyen, 
lâyikiyle ele almıyan Parlâmento ve onun Ba
sın - Yayın Ba'kanlığı, bu memlekette huzur
suzluğu daima bir kazan halinde kaynatacak
tır. Ama, bunu bir an evvel ciddî telâkki edip 
ele alacak olursak; geçenlerde on gün evvel 
burada memleket için yanan bir insan olarak 
sizlere, bu 'Mecliste bir kudretin meveudoldu-
ğunu, bu kudreti bulmak için sizlerin derhal 
harekete geçmenizi nasıl istirham ederek arz 
etmiştim, on gün evvel bir Cuma günü konuş
muştum. Bir Cuma sonra burada gürdük ki 
memleketin kaderi bambaşka bir manzarayla 
karşı karşıya, x\z kalsın şu cennet vatan dra
matik bir faciaya sahne olacaktı. Ve bunu yal
nız düşmanlarımız sevinerek seyredecekti. Bu 
faciayı bu şekilde sevinerek seyredeceklerin 
yanında basından ve politikacılardan bâzı in
sanların bulunduğunu da söylemek de hata ol-
ımyacaktır. Bu çok acı dramı durdurmanın za
manı çoktan gelmiştir. Ve artık güzel halk tür
külerinin terennüm edileceği zaman çoktan gel
miştir. Nerede o güzel günler?.. Rahmetli Sa
yın Şemseddin Günaltay'm, izmir'in kurtuluş 
gününde, o zaman particilik bambaşkaydı, par
tiler merasimlerde bir aşiret gibi bayraklarını 
çekerler, öyle geçerlerdi, bu arada fırsat kol
larlar, âdeta birbirlerinin gırtlaklarına sarılır
lardı. Büyük adam çıktı, bunların bu hareketi
nin doğru olmadığını bildirerek bunu yasa'k edi
yorum dedi. Türk milleti medeni bir millettir, 
aşiret hayatı yaşıyan bir kütle değildir, bun
dan sonralki merasimlerde bu memleketin çocuk
ları, bu memleketin yetiştirdiği insanlar, talebe
ler bulunacak, benim sevgili ordum başa geçe
cek, herkesin yüzü gülecek, bu aşiret zihniyeti
ni men ediyorum dedi. 12 Temmuz beyanname
leri güzel bir netice getirdi, Millî 'İrade tecelli 
etti. Fakat, bu acı günlerin neticesinden ders 
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almadık arkadaşlarım. Hâlâ birtakım azgın ba- | 
sın, çeşitli yollarla 27 Mayısa hücum etmekte
dir. 27 Mayıs Türk milletinin tarihe ıgeçmiş 
şanlı bir altın kalesidir. Bu kalenin burçlarında 
fazilet, kahramanlık ve kardeşlik bayrağı dal
galanmaktadır. Bu bayraklara, hu kaleye indi
rilecek elleri kırmak kudreti hu Mecliste mev
cuttur, elbette. 

Aziz arkadaşlarım, ciddî günler içindeyiz. 
Kar^ar vereceğiz. Çatık kaşlar kalkacak. Basma 
hakikaten büyük millî vazifeler düşüyor. Bil
hassa 27 Mayıs karşısında olanları susturmak 
kudreti vardır, ama, bir de dozu kaçıran güya, 
yararlık yapıyoruz diye memleketin kaızanını 
kaynatan birtakım kalem sahipleri vardır, is
tirham ediyorum, bir misal veriyorum, Sayın 
Bediî Fai]k dostumuz duysun; bir miligram sti-
riktin kan verir, kuvvet verir, hayat verir ama 
dozu biraz kaçırır da on miligram yaparsan 
'bunun karşısında duracak can kalmaz, ölür. İs
tirham ediyorum basma, bir dakika düşünsün. 
Memleketin hayrı için yazılarının dozlarını tâ
yin etsinler. Basma 'bu kadar dokunduktan son
ra (Gülüşmeler) bir de Basın - Yayın ve Turizm 
Bakanlığına işaret edeceğim; Sayın Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı dikkat etsin, bu mem
lekette Türk gençliğinin hamaset destanları, 
Türk Ordusunun kahramanlık levhaları, bit
mez tükenmez insanların kahramanlık destan
ları vardır. Hiçıolmazsa beşer dakikalık olsun 
hu memleketin hamaset destanlarını, kahraman
lık menkıbelerini yayacaksınız. Bu memleketin 
daha ziyade tatlı süze ihtiyacı vardır. Hepini
zi hürmetle selâmlarım. (Şiddetli alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Takat) — Aziz Baş

kan, sevgili arkadaşlarım, ben 1962 yılı bütçe
sinin Zümrüdü Anka kuşuna ıbenziyen kısanın
dan yani, turizmden hahsetmek istiyorum. Fa
kat, bu beş dakikalık kısa zaman içinde bunu 
huzurunuzda fizah etmeme imkân yök. Benden 
evvel konuşan arkadaşımın da söylediği gibi, 
Hükümetimizin yegâne sandalyesiz nazın böy
le bir bütçe İle hiçhir şey yapamaz. Ben de şu
nu yapın, şunu yapmayın gilbi birtakım lâflar 
etmeyeceğim. Esasen Vekâlette neyin yapılma
sı, neyin yapılmaması lâzımgeldiğini bilmiyen 
yoktur. Bilmedikleri nokta, vâkıf olmadıkları 
cihet yoktur. Ama bir isteksizlik içindedirler. | 
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| Asıl mühim 'olan da bu isteksizlik meselesidir. 

Baade gibi mütehassısların verdikleri raporlar, 
şu Devletin bütçe açığının % şu kadarı Ibu 
Devletin yüzde bu karadınm turizmden kapan
masına ait tecrübeler göz önünde iken bizim 
maalesef hiçbir şey yaptığımız yok, arkadaşlar. 
Halbuki herkes söylüyor k i ; kalkınmamız için 
bir şart istihsali 2-3 misli artırmaksa ve yine 
kalkınmamız için bir" yerden petrolün fışkırma
sı ise bunlar kadar önemli Ibir unsur da turizm
dir. îstühsali artırmak için ziraat ve sanayi için 
milyonlar yatırıyoruz. Yatıracağız da. Petroller 
k i n yabancı sermaye ve şirketler geliyor, gele
cek de, bütün bunlar çok iyi, ama turizm için 
niçin bir şey düşünmüyoruz? Yalbancı sermaye 
gelürken hır şeyden korkuluyor, kârın bir kıs
mını döviz olarak alıp götürecek. Peki bir ya
bancı şirket petrol bulunca nasıl kazancının ya
rısını götürüyorsa memlekette 'tesisler kurmuş, 

I memleketi dışarda tanıtmış ve Ibize para getir
miş olan sermaye de bir kısım kârını götürüver-
sin. Yabancı sermayeye bir kısım kârı götüre
cek diye yan gözle balkmıyallım. Biliyorsunuz 
arkadaşlar, dünyanın uzak bir köşesinde bulu
nuyoruz. Memleketimize turist celhetmek için 

I gayretler sarf etmek meclburiyetindeyiz. Ameri-
I kalılarin meşhur bir sözleri vardır; derler ki, 

dünyada en kıymetli yumurta Grönland adası 
civarında bulunan cins Morina balığının yu-

I murtasıdır. Ve milyonlarca yumurtlar ama ağ
lı zı var, dili yok olduğu için bunu kimse bilmez. . 
I Fakat tavuk günde bir yumurta yumurtlar, 

cıyak cıyak bağırdığı için herkes bilir. Onun 
I için önümüzde yapmaik istediğimiz daha çok 
I şeyler vardır. Vaktiyle İsrail ile Basın - Ya-
I ym ve Turizm Umum Müdürlüğü arasında bir 
I anlaşma yapılmıştı. Bu anlaşmaya göre İsrail 
I Hükümeti ile Türk Hükümeti propagandalarını 
I müştereken yapacaklardı, bilmiyorum şimdi 
I böyle bir şey yapılıyor mu? Arkadaşlar, tsraile 
I giden turist bizden fazladır. Propaganda faali-
I yetleri bizden çoktur. Bu anlaşmanın tatbikinde 

esas faydalanacak dlan biziz, fakat, bu hususa 
I hiç el atılmadığını görüyorum. Anlaşma galiba 
I mütehassıs raporları gibi rafta duruyor. 
I Kıbrıs'ta, çok iyi çalışan, iyi vazife gören 
I Ibir Basm Ataşeliğimiz var, (ben birkaç gün 
I evvel orada idim) buradan resim, broşür, afiş 
I istemiş. Kentlisine ancak birkaç tane afiş gön-
| derilmiş. Bu da-kâfi derecede bu işe ehemmi-
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yet vermediğimizi göstermektedir. Diğer yan- I 
dan bu Vekâlet erkânı da Ib'illîrler ki, yapılması I 
paraya bağlı olan ve bağlı olmıyan işler var- I 
dır. Paraya bağlı olmıyan işlerden birisi de, 
yabancılarla temas edecek fertlerin hareketle
ridir. Yine Kıbrıs'tan bir misal vereceğim. Mar
mara vapuru ile Kıbrıs'a bir israil heyeti geli
yor. Basın Ataşeliği film çekmek üzere hazırlık 
yapıyor. Bir folklor gösterisi yapılacak. Sonra > 
bu film halka gösterilecek. Yunanlılar da ya
pıyor bunu, fakat bi'zim geminin kaptanı bunlar 
kim oluyor diye kovmaya kalkıyor. 

Bir de Sayın Vekile encümende, söylemiş
tim; cevap alamamıştım; 7 Ocak Pazar günü 
İstanbul Radyosunda çocuk saatinde teımsil edi
len piyeste küçük 'bir çocuk: aynen şöyle diyor: 

«Siz de benim gibi üstünüz başınız onların
ki kadar yeni olmadığı için sizinle alay eden, 
babalarınız onların babalan gibi zenjgin olma
dığı için sizi aşağı gören şımarık zengin kızla
rının okuduğu mekteplerde okumuyorsunuz.» I 

«Komşularınız bunca paralarına rağmen m e- I 
sut değillermiş. Her gün kavga ederlermiş.» I 

Kendilerine sormuştum; körpe zihinlere ser- I 
vet düşmanlığı aşıilıyan bu gibi neşriyatı kim 
yazar kim kontrol eder diye?.. Cevap alamamış- I 
tim. Geçenlerde koridorda tekrar hatırlattım, 
Bu işin üzerindeyim dediler, ben de üzerinde- I 
yim, cevabını alıncaya kadar arkasını takibede- I 
ceğim. Bu gibi neşriyatı kim yapmışsa bulup 
ortaya çıkarılması lâzımdır. Saygılarımla. (Al- I 
kışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Şükrü Kösereisoğlu. 
ŞÜKRÜ KÖSERElSOÖLU (Van) — Muh

terem Başkan, çok sayın milletvekilleri, sayın 
vekil ve rüfekâsı; I 

Memleketimize yepyeni bir anlayış ve ham- I 
leyle turizm işini ele almak, Tanrının büyük I 
müsamaha ile bezlettiği ve yurdumuzun her I 
köşesinde, dünyanın hiçbir yerinde olmıyan I 
tabiî güzellikler, bunlar meyamnda göllerimiz : I 
Abant ve Van Gölü. Van Gölü dört iklimi ken- I 
dişinde cemetmiş bir göldür. Dağında kar, bi- I 
raz aşağıda bağ ve bahçe yeşillik, daha aşağıda I 
plaj ve göl. Üstelik inci balığı ve soda. Dünya- I 
da ender bulunan turistik yerlerden biridir Ta- I 
rihlerin ve imparatorlukların canlı hâtıraları ve I 
bugünkü yabancı turistin bıkıp, usandığı suni I 
güzelliklere bedel, alâka çekici tabiat şaheser- | 
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leri ile dolu; memleketimizde bu dâvaya her ne 
sebeptense lâyıkı ehemmiyet verilmemiştir. 

Ufacık bir misal : 
6088 sayılı bir Kanun vardır. Turistlik bel

geyi haiz müessesenin ihtiyacı için ithal edeceği 
her türlü eşya;, makina ve malzemeyi gümrük
ten muaf kılmaktadır. Fakat bu kanun çıkar
ken 5 sene için bir muafiyet tanımış, 29 . 5 .1958 
de meriyetten kalkmıştır. 

Sorarım size : Memlekette turizm dâvası 
hallolmuş, bitmiş, bir eksiği kalmamış bundan 
turizm müesseseleri de istenilen her türlü ihti
yaçlarını tamamlamışlar mıdır? Katiyen değil 
mi? O halde bu kanun meriyete konması, suiis
timaline mâni olucu ağır müeyyideler, cezalar 
tatbik etmeli. Ama bu kanunu muhakkak işler 
hale getirmeliyiz. 

Turizm mevzuunu yabancı milletler (Büyük 
ve millî bir sanayi) haline getirmişlerdir. Ba
sın - Yaym ve Turizm Vekâletinin Ocak ayında 
çıkardığı (1) sayılı bültenini tetkik ettik. Mem
leketimiz için turizme verdikleri ehemmiyete ve 
menfaatlerine birkaç misal verelim. 

1960 senesinde turizmden elde edilen gelir
ler : 

İtalya 642 milyon dolar 
Fransa 525 » » 
Avusturya 232 » » 
İsrail 60 » » 
Yunanistan 47 » » 

Yunanistan 1961 de 90 milyon 
dolar. 1962 de 150 milyon dolara 
çıkarmak için plân hazırlamış. 

Türkiye 5,5 » » 
— İtalya : Dış ticaret açığının % 68 ini, 

Avusturya % 78 ini turizmden temin ettiği ge
lirle kapatmaktadır. 

— Yunanistan : 1960 ta turizm propagan
dası için 10 milyon dolar sarf etmiştir. 

— İsrail : önümüzdeki 5 yıllık otel, barın
dırma tesisleri için 80 milyon dolarlık yatırım 
yapmaya karar vermiştir. 

— Yunanistan : 10 milyon dolar kıymetinde 
3 gemi ısmarlamıştır. Bunlardan bir tanesi Pire, 
Girit, adasına ferebot, diğer ikisi ise Yunan ada
ları arasında turist taşımaktadır. 

— Gümrüklerinde, ticari hayatında yabancı 
devletlerin turistlere gösterdiği kolaylıklar bu
rada sayılmakla bitmez. 

! 
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Peki biz ne yapalım? Paramız yok, bütçemiz 

ancak dert ve dâvalarımızın mübrem hayati 
mevzularımız için başbaşa getirilmek gayretiyle 
bir taraftan çekseniz öbür tarafından sırıtacak 
şekilde hesaplı, dünyanın gelir kaynağı haline, 
getirdiği turizm işinden sarfınazar mı edelim? 
Asla..... Bu millete ihanet olur. 

Muhterem arkadaşlar : Her şey para ile hal
ledilmez. Programlı, hesaplı, bu sahada diğer 
milletlerin şimdiye kadar düşünemediği, tatbik 
edemediği usul, çare ve yeniliklerle bu tabiat 
cennetine alâkayı teksif etmek. Turistin nazar
larını bu tarafa çevirmek mümkündür. Bu işle
rin mütehassıslarını bulalım, getirelim, çalıştı
ralım. 

Yine bir kanun vardır. 6086 sayılı Turizmi 
teşvik için Kredi Kanunu. Hükümet bütün iyi 
niyetine rağmen bu fona 2 milyon liradan fazla 
bir para koyamamış. Haklı, dert bir değil k i ; 

Fakat bu kanunun süreceği tarlanın mey-
vası, mahsulü bugün müspet ilimler yanında 
sağlam bir gelir kaynağı olduğunu ispat etmiş
tir. 

Bütçedeki fasıllar arasında, daima münakale
ler yapılır. Bizim niyetimiz, bu fasıllar transfe
rinde turizme pay ayırtmaktır. 

Vekâletlerin bütçe tatbikatlarını Ocak ve 
Şubat aylarında nasıl kullandıklarını bu işle 
de alâkası olan arkadaşlar bilirler. Hükümet 
programına yardımcı olması lâzımgelen vekâ
letler daireleri âzaımi tasarrufla bütçenin kar
şılanması spor haline getirmelidir. Hükümet de 
bu bütçe fazlalıklarını en mübrem ihtiyaçları
na ve artık müibreım ihtiyaç haline gelmiş tu
rizm mevzuuna lâjjnlkı gayret ve ehemmiyetti 
vermelidir. 

Müsaadenizle bir de il radyo merkezleri 
mevzuu vardır. Doğu Vilâyetlerine küçük çap
ta serpiştirilen bu tesislerin bâzılarından sarfı 
nazar edildiğini öğrendik. Van bunlar meyanm-
dadır. Muhterem Vekil Bey bu hususta lütfen 
Meclisi tenvir buyursunlar. Vakitlerinizi aldıım 
hoş görmenizi istirham eder hepinizi sevgi ve 
saygı ile selâmlar, 1962 yılı bütçesinin diğer ve
kâletler gibi Basın - Yayın ve Turizm Bakanlı
ğına da hayırlı ve uğurlu ve verimli olmasını 
Allah'tan diler kendilerime ve rüfekâsma mu
vaffakiyetler temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Maraş Milletvekili Sayın Ke
mal Bağcıoğlu. 
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KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlar, Basın - Yayın 
ve Turizm Bakanlığının bütçe görüşmelerinde 
sizlere şu beş dakikalık çok kısa zaman içinde 
yalnızca bir tek meseleden bahsedeceğim. Za
ten, mezkûr müddet ancak bu tek meseleyi izah 
etmeme kâfi gelecektir. 

Arkadaşlar, Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı; bugün maalesef salâhiyetlerle teçhiz 
edilme bakımından bir umum müdürlükten bile 
daha dûn bir durumda bulunmaktadır. Kendi
sine bağlı olması gereken umum müdürlükten 
daha az yetkileri olan bu bakanlık devekuşu 
misali bir bakanlık değil de nedir? Bu bir re
alitedir. Bakanlığı bu durumdan ancak Teşki
lât Kanunu kurtaracaktır. Bu sebeple, Basın -
Yayın ve Turizım Bakanlığının Teşkilât Kanu
nunun bir an evvel çıkarılması ve her bakım
dan çok acaip bir durumda olan bu bakanlığa 
bir veçhe verilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; bu Teşkilât Kanunu 
acaba «Basın - Yaıyın ve Turizm Bakanlığı Teş
kilât Kanunu» mu olacaktır? Yoksa, «Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Teşkilât Kanunu» mu 
olacaktır? Burasını sarahaten bilemiyorum. 
Fakat, hangi nam altında olunsa olsun bir Teş
kilât Kanununa iht'iyacıolduğu aşikârdır. Ar
tık mezkûr bakanlık sandalyesinde oturan za
tın kendisini bir Bakan addetmesi ve Teşkilâ-
tiyle beraJber ıbir Bakanlık olma haysiyeti için
de ilgili meseleleri halletme yolunda gayretler 
sarf etmesi ancak ve ancak bu Teşkilât Kanu
nunun tahakkukuna bağlıdır. 

öğrendiğimize göre; bahsettiğim bu Teşki
lât Kanunu mütaaddit defalar Maliye Bakan
lığında takılıp kalmıştır, içtüzüğe göre, her 
hangi bir kanun tasarlısının Meclis Riyasetine 
gönderilebilmesi için bütün bakanların o kanun 
tasarısına imzalarını koymaları lâzımdır. Ka
nun, her halde bu maksatla Maliye Bakanlığı
na gönderilmiş olmalıdır. Bu sebeple Sayın Ma
liye Balkanının dikkatini çekmek isteriz. Kanun 
üzerindeki tetkikat, Maliye Bakanlığınca bir an 
evvel bitirilmeli ve Yüksek Meclis Siyasetine 
sunulmalıdır. Muhtelif zamanlarda, ayrı ayrı 
tanzim edilip Maliıye Bakanlığına gönderilen bu 
mevzudaki kanunlar akçalı kanunlar olduğu; 
mülâhazası ile eğer Maliye Bakanlığında tutu
luyor ve inceden inceye kadrolar tetkik edil
diği için bir türlü Maliye Bakanlığından çıik-
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mıyoraa bu hatalıdır. Çünkü, bu kanun yeni bir 
kadro tesisini ihtiva etmemektedir. Basın - Ya
yın ve Turizm Umum Müdürlüğü Teşkilâtı ay
nen Bakanlığa inlkılâbedecek yani, bir isim de
ğişikliği yapılacak böylece, kanunun akçalı 
olan vasfı da ortadan kalkacaktır. Bu kanunun 
ımuhtelif zamanlarda Maliye Ba'kanlığma gön
derilmesi ve her seferinde uzun bir müddet ora
da kalıp bir türlü Balkanlıktan çıkmamasının 
sebebi muha'ldkaık ki, her seferinde kanunun 
bir başka masaya giderek orada başka müte
hassıslara inceletilımesi lolmaık lâzımgelir. Çok 
Muhterem Maliye Vekilinden, Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı için hayati önem taşıyan bu 
çok mühim kanuna bir an evvel imzasını atma
sını ve kanunu Yüksek Meclis Riyasetine sevk 
etmesini bilhassa istirham eder, Basın - Yaıyın 
ve Turizlm Balkanlığı bütçesinin memlekete ve 
millete hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Hür
metlerimle. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — Bolu milletvekili Sayın Tur
gut Çulha. 

TURGUT ÇUDHA (Bolu) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, benden evvelki arkadaşla
rım Basın - Yayın ve Turizm mevzuunda kıy
metli fikirlerini izhar ettiler. 

Bendeniz mühim bâzı noktalara temas edece
ğim. İlk temennim Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı Teşkilât Kanununun bir an evvel ıçıkarı-
larak bakanlığın hakiki hüviyetine kavuşmasıdır. 

Turizm bakımından sadece dış turizm değil, 
Anadolu'nun birçok cennet köşelerini meydana 
çıkartarak iç turizmle kütle halinde turizm konu
ları da ele alınmalıdır. 

Bilhassa Abant, 7 göller, Yeniçağa, Esentepe 
ve Akçakoca ıgibi Bolu ve ilçelerini de bu arada 
zikretmek yerinde olur. 

Muhterem arkadaşlar, radyo hakkındaki te
mennilerimizi komisyonda tekrarladık. Radyola
rımızın daha ehil ellerde tatmin edici şekle gir
mesi, İzmir Radyosundaki dedikoduların Sayın 
Vekil tarafından açıklanmasını arzu ederiz. 

Şimdi bir nebze basma geçiyorum, önce şunu 
belirteyim ki, Türkiye'de basın denince sadece 
2 - 3 büyük şehirdeki gazetelerin anlaşılması ve 
mevcut mevzuatın bu şehirlerdeki basının lehine 
ayarlanması en büyük üzüntümüzdür. 

195 sayılı Kanuna göre teşekkül eden Basın -
îlân Kanunu ile bu kanuna göre hazırlanan yö
netmelik ve kurumun aldığı kararlar ne Anaya

samız ve ne de demokratik anlayışımızla kabili te
lif değildir. Bütün imkânsızlıklara rağmen fera-
"gat ve fedakârlıkla çalışan Anadolu basını maa
lesef bu kurumca en büyük düşman gibi ele alın
mış ve indirilebilecek darbelerin en ağırı tered
dütsüzce vaz 'olunmuştur. 

Bu durum karşısında Türkiye'de basın hür
riyeti sadece muayyen tirajı ve sayfayı aşan rota-
tifli patronların inhisarına terk edilmiştir. Bun
lardan bâzılarının bu hürriyeti dahi istismar ede
rek, ahlâk yasasını çiğnediklerini, ve memleket 
huzurunu bozmaya yeltendiklerini sık sık gör
mekteyiz. 

Gazetelerin yaşaması için bütün dünyada ol
duğu gibi ilk faktör olan ilân tevzii meselesi Ana
dolu gazeteleri için Devletin kontrolü altındadır. 
Gazeteler ve gazeteciler valilerin idari baskısı ve 
kontrolü altında bir nevi sansüre tâbi tutulmakta 
ve yine bâzı vilâyetlerde valiler .gazete çıkartarak 
fiilen siyasetle iştigal edip hem şahsi teşebbüsü 
baltalamakta ve hem de Devlete büyük külfetler 
yüklemektedirler. Bu vilâyet gazeteleri aynı za
manda valilerin birer methiyenameleri şekline 
ıgelmekte, ilgili kanunları ihlâl ettikleri halde ta
kibata mâruz kalmamakla bir çeşit besleme ve 
dalkavuk basın yaratmak gayeleri gütmektedir
ler. Bunların kapanması daha ne kadar gecike
cek. Bu şartlar altında Anadolu (gazeteleri için 
fikir ve tenkid hürriyetinden bahsetmek elbetteki 
komik bir skandaldan ibaret olur. 

Muhterem arkadaşlar, Anadolu gazeteleri güç 
şartlarda çıkar, buna rağmen sevimli bir halleri 
vardır. O bölgenin dertlerini dile 'getirirler. En 
ücra köylere ulaşırlar, hürriyet ve demokrasi mü
cadelesinde memlekette huzur, refah millî birlik 
ve kardeş sevgisinin yerleşmesinde en büyük gay
reti gösteren Anadolu gazeteleri komünizm ve 
aşırı cereyanlarla da yılmadan mücadele etmek
tedir. 

ıSon temennimiz şudur ki, Türk basını içinde 
şerefli bir yer işgal eden Anadolu basını için en 
âcil tedbirler alınmalı, 195 sayılı Kanun tadil edi
lerek basın ilân kurumunun Devlet içinde Dev
let olmak zihniyeti kaldırılmalı, bu kurumun va
zife ve mesuliyetleri cezai müeyyidelere bağla
narak son itiraz merciinin, Başvekilin iki duda
ğı arasından ıçıkan evet veya hayır kelimelerine 
bırakılmamalıdır. Mensubu olmakla şeref duy
duğum Anadolu basını adına hepinizi hürmetle 
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selâmlar, Basın - Yayın ve Turizm bütçesinin ha
yırlı olmasını temenni ederim. ('Alkışlar) 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Yalhya 
Dermancı, az evvellki konuşmasında basına mü-
taallik kısmında «dokunma» tâlbiri kullanacağı 
yerde, bir zulhul öseri olarak, «koymak» tâbirini 
'kullandığını itiraızen beyan etmektedir. "Ve bu
nun zabıttan tashihini istemektedir. Bilgilerinize 
arz ederim. 

TJrfa Milletvekili Sayın Kadri Eroğan. 
KADRİ EROĞAN (Urfa) — Çok muhterem 

Başkan, çok aziz arkadaşlarım; sabahtan beri 
vâki müzakereden öğrenmiş bulunuyoruz ki 
Turizm Bakanlığının kemaliyle ele alınması ve 
'bütün ieaplariyle eksiklerinin yerine getirilme
si millî menfaatlerimiz iktizasındandjr. Biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, medeni dünyada Dev
let gelirleri arasında turizm gelirleri çok ciddî 
bir yer1 işgal etmektedir. Nitekim İtalya'da bir 
yılda 8 milyar Türk liralık bir gelir sağlanmak
tadır. 14 sene evvel italya'ya yaptığımız bir 
seyahat dolayısiyîe turistik yerleri gezerken, 
Roma Büyükelçimiz; tarihî eserleri göstererek, 
şu gördüğünüz eserlerden bir taş düştüğü za
man İtalya^da harb ilân edilse bile Başvekil, bu 
'tarihî eserin tamirini emreder, ondan sonra si
lâh başına koşar. Onun içindir ki, «İtalya'da 
turizm bu kadar inkişaf etmiştir» diye bir söz 
sarf etmiştir. Buna mukabil aziz arkadaşlarım, 
bizde turizm hakkında hâlâ Kâtip Çelebi zama
nından kalma bir zihniyet hâkimdir. Bizde se-
yalhalt denildiği zaman mahdut sayıda insanla
rın bir memleketten, diğer bir memlekete ge
lip gidişini veya akışını ifade eder. Halbuki 
dünyadaki turistik anlayış ve telâkki bambaşka 
bir mâna ve şekil taşımaktadır. Dünya küçül
müştür. Vasıtalar da gayet mükemmel ve sü
ratli olup kolaylıkla temin edilmektedir. 

Biz lisede iken Avrupa'ya gidip gelmek bir 
hâdise idi. Ama, artık bugün Amerika bir kom
şu devlet manzarası arz etmektedir. Medeni 
memleketlerde hayat seviyesi çok yükselmiştir1. 
Herkes kazandığını yaşadığı "yerden başka yer-
•de yemek istiyor. Gördüğünden bıkmış, yeni ye
ni diyarlar görmek, tanımak istiyor. İşte bu zen- • 
;gin insanlar için bizim memleketimiz, bulun
maz (bir diyardır ve Devletin bütçesi kadar ge
lir sağlıyabilecek zengin kaynaklara sahip bu
lunmaktayız. Ama biz bugün maalesef lâyıkı 
veçhile değil, en küçük şekilde dalhi istifade et-
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I miyoruz. Büyük gelirleri sağlamak için elbette 

ciddî masraflara ihtiyaç vardır. Hal böyle iken 
biz bu mevzua 13 milyon lira gibi çok az bir 
para ayırmışız. Bu miktar da birkaç radyo evi
nin yapılması içindir. Bu şekilde hareket eder
sek elbette bu zengin kaynaklardan hiçbir is
tifademiz olamaz. 

Aziz arkadaşlarım; turizmin, iç ve -dış turizm 
olmak üzere iki tatbikatı vardır. Bilirsiniz ki 
dış turizmin gelişmesi için evvelâ yol, otel is
ter, eğlence yerleri ister. Hamdolsun bol bol 
yol yapılmış bulunuyor, eksik kalanlarının da 
ikmalini yeni Hükümetten rica ediyorum. Bir 
arkadaşımın ifade ettiğine göre yalnız bir otel; 
HiDton, yılda iki buçuk milyon dolarlık gelir el
de ettiği halde bütün bir Türkiye'nin dış tu
rizmden yılda ekle ettiği miktar iki buçuk mil
yon dolar kadardır. Bu da gösteriyor ki dış 
turistleri celbedebilmek için ne mümkünse yap
mamız gerekiyor. Çünkü bunda çok büyük millî 
menfaatimiz vardır. İç turizm de hu kadar 
mühimdir. 

Aziz arkadaşlarını, iç. turizmin karakteristik 
bir misalini Konya'da görüyoruz. Mevlâna Ce-
lâlettin Rumi Hazretlerinin mânevi varlığı Kon
ya'yı Konya yapmıştır. Büyük Türk mütefekkiri 
yalnız Konyalıların değil bütün Türk Milleti
nin sinesinde ve kalbin'de bir hazine olarak yat
makta ve bunun, neticesi olarak yurdun dört 
bir yanından gelen on binlerce ziyaretçisi Kon
ya'ya milyonlarca lira bırakmakta ve bu şeh
rin yüzünü güldürmektedir. 

Bu misalden hareket ederek, iç ve dış tu
rizm bakımından memleketimizde bir numaralı 

1 mevkii işgal etmesi lâzım/gelen en önemli bir 
mevzua geçiyorum. 

Aziz arkadaşlarım, mukaddes Urfa'dan bah
setmek istiyorum. Evet muhterem arkadaşlarım, 
üç dört peygamberin gelip geçtiği bir yer el
bette mukaddes bir beldedir. Yalnız bu bakım
dan değil, Türkiye'nin, dünyanın ehemmiyetle 
üzerinde duracağı bir numaralı turistik bölge 
Urfa'dır. Bu paha biçilmez kıymetlere bir de 
medeniyetin anası ve beşliği Sümer ve Akat 
medeniyetleriyle kalıntıları ayakta dik dik du
ran Harran medeniyetini ekler. Ayrıca altı bin 
sene ruha Urfa şehrini katarsanız bu hakkı tes
lim etmek mecburiyetinde kalırsınız. Bu hakkı 
teslim etmemek haksMık olur. 
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Denebilir ki, ihiojbir yerde iç ve dış turistle

ri bu kadar çok ilgilendiren maddi ve mânevi 
kıymetlerle dolu zenginlikler bir arada toplan
mamıştır. 

Aziz arkadaşlarım, şimdi sizlere vaktimizin 
tah'ditli olduğunu da hatırdan çıkarmadan kısa
ca Urfa'dan gelip geçen peygamberlerden bah
sedeceğim. 

Bu zatlar şunlardır : Hazreti İbrahim, Haz
reti Eyyüp, Hazreti Şuayip ve Hazreti İsa'dır. 

Bu zatlardan Hazreti İbrahim Urfa'da doğ
muş ve mucizesini burada göstermiştir. Böyle bi
linir. Böyle inanılır ve böyle anlatılır. 

Bu zatın hikâyesi şöyle anlatılır : 
Kıral Nemrut Urfa'da bütün zulüm ve şid

detiyle icrayı saltanat etmektedir. İnanılan can
lı putperestlik çağıdır. Bir gün kâhinlerden bi
risi Nemrud'a gelerek bu sene doğum yapacak 
kadınlardan birisi bir erkek evlât dünyaya ge
tirecek bu ileride büyüyerek senin tacını tah
tını yıkacak» der. Bunu öğrenen Nemrut he
men ferman eyler. Ne kadar hamile kadın var
sa hepsi imlha edilsin, ferman yerine getirilir. 

Bu katliâmdan kurtulan ve Saray Nazırı 
Azer'in hatunu olduğu söylenen bir kadın sur 
dışma kaçarak Nemrut kalesinin eteklerinde 
tabiî bir su menf ezeisine ısığınır. Orada bir erkek 
evlât dünyaya getirir ve büyütür. Günün birin
de delikanlı olan İbrahim, Nemrut'un kalesine 
çıkar, puthaneye girer bütün putları kırar ve 
baltayı geltirir en Ibüyük putun (boynuna asar. 
Hâdise duyulunca herkes puthaneye koşar. İb
rahim gayet soğukkanlı cevap verir. «Ben gör
düm, büyük put kızdı hepsini kırdı, parçaladı 
ve baltayı boynuna astı» der. Bunun üzerine 
sen delimism hiç putların canı olur mu, kıra
bilir mi deyince, «O halde canı yok da neden 
tapınıyorsunuz» der ve putperestliği yıkarak, 
ilk defa valhdeti uluhiyeti vaz'ederek tek Allah 
fikrini savunur. Ve ümmetine tebliğ eder. Bunu 
duyan Nemrut gazalba gelerek «Kale dibinde, 
vadide ormanlar kesilerek muazzam bir ateş 
yakılmasını ve ateşe atılmasını emreder. Emir 
yerine ;getirilir, halen mevcudolan ve mancınık 
adı verilen iki sütun arasından İbralhim ateşe ' 
fırlatılır. O anda AllaJhın emri lâhik olur. Ateş 
suya inkılâbeder ve oradan bir su fışkırır. 1b-
ralhim mucizesini gösterir. Halili Ralhman diye 
bir göl meydana gelir. Yanan ağaçların yaprak
l a n da birer balılk olur. Onun içindir ki bu ba-
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liklar mukaddes sayılır ve el sürülmez, bu ba
lıklar bugün o kadar insancil olmuştur ki, ay
nen Bayaızı/ttakî güvercinler gibi havuz kena
rında gezdiğiniz müddetçe sizi takibederler. 

Diğer taraftan İbrahim'e âşılk olan Nemrut'
un kızı Zelilha İbrahim'in arkasından hemen 
kendisini ateşe atmıştır. Oradan da bir su ne-
bean eder. Bu göle, Havzada Zeliha'nin gözü 
mânasına Aynı Zeliha denir. Her iki havuz 
birbirine bağlıdır. 

İşte Hazreti İbraJhim'in ümmetine getirdi
ği yep yeni bir din bir inanış ve gösterdiği 
mucize ve işte Urfa. İşte ceddülenlbiya olan ya
ni birçok peygamberlerin babası ve dedesi olan 
Hazreti İbraihim. Kitabımızda bu zatın 'hususi 
yeri olduğu cümlenizin malûmudur. Hac yolu 
kapalı olduğu zaman Hac farizası eda edilebilir 
olduğu iddia edilir. Her din mensubunun mak
bulü bir zat onun içindir ki doğduğu makam, 
mucize gösterdiği bu mübarelk yerler asırlardır 
milyonlarca insana ziyaretgâh olmuştur. 

Ama ne yazık ki lâyıkı veçhile değil .hiç mi 
IMç istifade etmesini bilmemişi'z. Onun için ya
zıktır. Dâvamız, gayemiz bundan sonra olsun 
konuyu kemali ciddiyetle Hükümet olarak ele 
alıp yarın gelecek milyarlar için bugün tered
düt etmeden milyonları ve hattâ yüz milyonla
rı bu uğurda seve seve harcamak lâzım. Bun
da bütün bir Türk milletinin sonsuz maddi ve 
mânevi menfaati vardır. 

Ben sahibi salâhiyet olsam, Hac zamanı gi
der, İslâm dünyasm'da en büyük söz sahibi zatı 
bulur, orada bulunan cemaata, «Hac farizasını 
e>da ettikten sonra bir kere de Hazreti İbra
him'in doğduğu mübarak diyarı ve makamını zi
yaret edersiniz, ayrıca sevap kazanırsınız» diye 
onları teşvik edecek bir tefe cümle propaganda 
için yüz bin altını kendisine 'hediye ederim. O 
zaman memleketimize Urfamıza gelecek on bin
lerce ziyaretçi hazinelerimize yüz milyonlarca 
lira bırakacaktır. 

Mademki Hac yolu kapalı olduğu zaman Hac 
yapılabilir denildiğine göre. Bunda bir malhzur 
da olmasa gerektir. Esasen Urfalılara yarı hacı 
derler. Hepinizi Urfaya davet ediyorum muhte
rem arkadaşlarım. Yarı hacı olursunuz. 

Ikünci zat Eyüp Peygamberdir. Bu zat çi
lesini Urfa'da doldurmuştur. Ne gariptir ki 
san'ki çileli gömleğini sırtından çıkarmış Ur-
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falılara ıgiydirmiştir. Urfa o ıgün bulgündür çile I 
çeker. Tereddütsüz denebilir ki Urfa' memle
ketimizin en çilekeş bir diyarıdır. Her Urfalı 
asırlardır çileyi babadan evlâda naklede ede 
sefalet, her çeşit mahrumiyet hattâ açlık çeki
lir tabiî bir hal olmuştur garip Urfalıya. Ar
tık bu acıklı hu yaşanılması değil görülmesi 
•bile dayanılmaz tür manzara arz eden sefalete 
bir son vermek zamanı gelmiştir. 'Bunu da bu 
münasebetle Saym Hükümetten müstaeelen 
'halletmesini dilerim. 

Üçüncü zat Şuayip Peygamberdir. 45 - 50 ki
lometre ötede kurduğu şe'hir kalıntıları ayakta 
durmakta olup dördüncü olarak da Isa Pey
gamberin Urfa'da bir zaman kaldığı 'hattâ men
dilini düşürdüğü iddia edilen bir kuyunun bu
lunduğu ve bâzı yazarlara göre mezarının da 
Urfa'da olduğu iddia edilir. 

İşte aziz ve mu'hterem arkadaşlarım, i 
!Bu kadar önemli mânevi hazinelere sahip i 

Urfa eUbette memleketimizin 'bir numaralı tu
ristik yeridir. Hükümet olarak konunun ciddi
yetle ele alınmasını ve bu maksatla Turizm Ba
kanının Urfa'ya teşriflerini davet ve rica edi
yorum. Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım (muh
terem arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi vardır, an
cak, da'ha beş arkadaşımız kalmıştır. Yeterlik 
önergesini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 1962 

bütçesi üzerindelki görüşmelerin yeterliğini 
teklif ederim. 

Bingöl 
Hali't Rıza Ünal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-
foul edilmiştir. 

Buyurun Saym Bakan. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

KÂMRAN EVLÎYAOĞL/U (Samsun) — Muh
terem Başkan, pek değerli arkadaşlarım; Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığının bütçesi mü
zakerelerine 'başladığımız saatten itibaren muh
terem arkadaşlarımızın (Bakanlığımıza karşı 
ve bahusus turizm ve dolayısiyle 'basın mevzu
unda göstermiş oldukları yakın alâkaya ve bu 
konuda verilmiş olan yeterlik önergesini red-
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detmek suretiyle müzakerelere devam etme 'hu
susundaki yakın ilgilerine teşekkürlerimi arz 
öderim. Yapılmış olan konuşmaların ışığı al
tında sorulan sualleri cevaplandırırken bir ta
raftan da Bakanlığımız teşkilât ve çalışmaları 
hakkında izalhatta (bulunacağım. 

Mulhterem arkadaşlarım, konuşan arkadaş
larımızın ekseriyeti Bakanlığımız Teşkilât Ka
nunu üzerinde durdular. Ve 'haklı 'olarak Teş
kilât Kanunu olmıyan Hakanlığımızı tenkid 
ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, şurasını açıkça ifade et
me lâzımıgelir ki Basın - Yayın ve Turizm Ba
lkanının pek güzel ve cici bir odası vardır, an
cak Bakan isminden başka bir salâhiyet ve 
hükmü yoktur. 

Basın - Yayın Turizm Bakanlığının Teşki
lât Kanunu bundan evvellki, devrelerde birkaç 
defa Meclise gelmiş gitmiş. Son zamanlarda 
Kurucu Meclise, «Turizm ve Tanıtma Kanunu» 
olarak sevk edilmişti. Kurucu Meclisin vazifesi 
bittikten işini yeni Meclise devrettikten sonra 
hu mevzu Hükümetçe telkrar ele alınmış ve 
Bakanlığımız bu kanun tasarılsını yeniden göz
den geçirmiştir. Yakında Yüksek Meclisinize 
sevk edilecektir. Halen bakanlıkların teknik ko
miteleri tarafından göızden geçirilmek üzere 
balkanhlklara gönderilmiştir. Bir arkadajşnmıiz bu 
mevzua temas buyurdular, haklıdırlar, halen 
bu tasarı Maliye Bakanlığınca tetikik edilmek
tedir. Ümidederiım ki Yüksek Meclise geldiğin
de Meclisimizce ve Senatoca bu tasarı kanu-
niyet kesibeder. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Basın - Yayın ve turizm Bakanlığı Teşki

lât Kanunu gerek Bütçe Komisyonundaki ve 
gerekse Basın - Yayın ve Turizm Komisyonun
da bulunan arkadaşlarımızın, gerekse siz muh
terem arkadaşlarımızın (burada gösterdikleri 
hassasiyete uygun olarak komisyonlarda ve 
Mecliste süratle ele alınır ve bu kanun gerçek
leşir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bir arkadaşımız Nurettin ok memleketimiz

de, «Turiızım dâvası ya vardır, jya yoktur» di
ye söze (başladılar. Arkadaşımız haklıdırlar. 

Nurettin Ok arkadaşımın turizm mevzuun
daki hassasiyetine teşekkür etmek ve bu mem-
ldketin icapları hususundalki düşüncelerini ş/üfk-
ranla kaydetmek ieslbeder. 
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Muhterem arkadaşların; 12 medeniyetin ge- I 

lip geçtiği bu topraklar üzerinde biz, maalesef, 
memleketimizin turizm bakımından kaydedeceği 
inkişafları götfmenıezlikteh gelmekteyiz. İki ay-
dalı beı-i memleketimizi geziyorum; bu mem
leketin bir1 «ocuğu olarak, «Neden biz bu ka
dar zengin kaynaklarımızı değerlendiremiyo
ruz ?» diye ne 'kadar üzüntü duyduğumu ifade 
edemem. Bilhassa Ege bölgesindeki safhaları 
gezerken yüzüm kızarttı. Burada Avusturyalı-
laı', Avrupahİar, Amerikalılar birçok kazılarda 
'bulunuyorlar. Bir Amerikalının yaptığı konuş
ma beni bir memleket çocuğu ve bir Turizmi 
Bakanı olara'k çok •utandırdı. Bu dostumuz di
yor ki, «Benim, Amerika'da tek 'bir tarlam kal
dı. Onu da satıp, dört - beşyüz bin lira getirip 
size vereceğim. Allah rızası için eserlerimizi gün t 
ışığına çıkarın. Bundan yalnız siz değil bütün 
medeniyet âlemi istifade etsin, bunları medeni
yet âlemine hediye edin.» 

Ege bölgesinden tutun da, burada heyecanlı 
bir konuşma yapan arkadaşımızın bahsettiği, 
tlrfa'ya kadar uzanın, Van'a kadar uzanın, Ka
radeniz'den başlayın Antalya sahiline kadar 
uzanın göreceksiniz ki, talbiî ve tarihî güzellik
ler ve eserler bizlerin ihtimam ve onarıcı elle
rini beklemektedir. Bunların değerlenttiril'mesi 
suretiyle memlekete gelecek döviz çok büyük 
olacaktır. Hakikaten bunlar yapıcı elleri bek
lemektedir. 

Arkadaşlar, 'muhtelif vesilelerle muhtelif ı 
kimseler temas ettiler ve dediler k i ; birçok ya
bancı memleketler bütçe açıkları turizm geliri 
ile karşılanmaktadır. Halkikaten muhterem ar
kadaşlarım İtalya, İspanya, İsrail, Lübnan, 
Fransa ve haltta Amerika sahillerine kadar bu I 
misaller verilebilir ve böyledir. Yakın bir ma
ziye sahilbiolan Yunanistan Turizm Endüstrisin- | 
ide 7 - 8 senelik bir mazisi var'dır. Hükümet bu 
mevzuu dâva olarak ele almış, Yunanistan sa
hillerini turistik bölgeler haline getirmiştir. 

İsrail'in bu mevcuttaki faaliyetine de bir 
ibaşka arkadaşımız temas ettiler. Beş senelik 
bir programı vardır. Sadece otel mevzuu için 
80 milyon dolar bir para ayırmış bulunmakta
dır. 

Otel mevzuuna bir arkadaşımız temas etti
ler. tsraile nazaran otelciliğimiz yürekler acısı 
Ibir durum arz etmekltedir. 
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| Aziz arkadaşlarım, Turizmin başlıca dâva

larından birisi de oteldir. İzmir'de Emekli San
dığı ile bir Alman firması tarafından yapılan 
bir otelimiz var'dır. Emekli Sandığınca parası 
verilmekte, inşaatı, da Alman firması tarafın
dan yapılmaktadır. 

Bu otel bir buçuk seneden beri durmakta
dır. İzmir'e gittiğim zaman gördüm. İnşaatı 
yapan firma bu otelin rantabl bir hesabını ba
na çıkarttı. Otel şimdiye kadar yapılmış olsay
dı şöyle kâr edecekti, böyle kâr edecekti, dedi. 
Netice itibariyle 40 - 50 milyon liralılk bir za
rarın meydana getirildiğini ifade etti. 

Bunu geçelim. 
Vakıflar Umum Müdürlüğünün birtakım 

otelleri vaıttır. Meselâ bunlardan biri Çanak
kale'de, biri de Balkesiridedir. Bunlar bir bu
çuk senettir bir türlü işletmeye açılmamıştır. 
Çünkü 90 000 lira icar istemektedirler. Müste-
eir bulunamamaktadır. 

A;ziız arkadaşlarım; turizm dâvasının tahak
kukunu sadece bakanlıktan beklemek doğru 
olmaz. Bunu muhtelif bakanlıklar arasında ko-
•ordine bir hale getirmeye mecburuz. Bu koor
dinasyon yapılmadıkça dâvanın hallini yalnız 
Basın - Yayın <vc Turizm Bakanlığından bekle
menin biraz da hayal olacağını ifade etmek mec-
buriyetin'dejyim. 

Bu dâvayı halletmdk ve iş birliği yapması 
gereken balkanlıkları bir araya getirebilmek dü-
şiineesîiyle Yüksek Meclisinize bir kanun tasa-

ı rısı sevk edilecektir. Bu tasarı, mutlak suretiy
le bu teşkilâtın organizasyonunu meydana ge
tirecektir. Her bakanlık, memleketimizin tu
rizm sahasında inkişafı için lâzımgelen kolay
lığı göstererek turizmi birinci derecede müda
faa edecektir. Nafıa Vekâletinin bir yol projesi 
vardır. Turizm dâvasını biz dâvamız olarak ele 
aldığımız zaman. Nafıa Vekâleti her şeyden ev
vel turizm bölgelerinin yollarını birinci plâna 
almalı ve memleketimize gelen turistlerin daha 
güzel yollarda seyahat etmelerini temin etmeli
dir. Turist bizden ayrıldıktan sonra, Türkiye'-

| deki güzel yollar sayesinde rahat ve güzel se
yahat ettiğini ifade etmelidir. Nafıa Vekâleti
nin bize yardımcı olarak, turizm sahalarına da
ha iyi şekilde çalışması iktiza edecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, özel teşebbüslere 
temas edildi. Özel teşebbüslerle çalışmalarımız 

I ve gayretlerimiz vardır. Yine değerli arkadaş-

— 591 — 



M. Meclisi B : 57 
larımm temas ettikleri gibi, şu kadareık bir 
bütçe ile turizm dâvasını halletmeye imkân ol
madığından dış yardımlardan ve özel teşebbüs
ten fırsat kollamaktayız, özel teşebbüs turizm 
mevzuunda daha fazla imkân sağlamak ve ha-. 
zırlamak gayesiyle yabancı sermaye kanunun
da mutlak surette bir tadil yapılmasına kaani 
bulunmaktadır, öyle zannediyorum ki, Hükü
metçe en kısa zamanda ele alınacak mevzular
dan birisi de budur. înşaallah önümüzdeki gün
lerde bu mevzuda huzurunuza gelmiş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bizim bir de feribot mevzuumuz vardır. Yu

nanistan ile Türkiye arasında feribot işletme
sinin tahakkuku için çalışmalarımız olmuştur. 
Bu mevzuda Denizcilik Bankası ve Ulaştırma 
Bakanlığı ile birtakım çalışmalarımız vardır. 
Malî imkânsızlıklar yüzünden iki feribot temin 
edilemediğinden bu imkânı da maalesef kay
betmek üzere bulunuyoruz. 

Yunanistan ile, Atina - Pire - Çeşme arasın
da işliyecek olan feribot ile Yunanistana gelen 
turistleri Türkiye'ye celbetmek için Turizm Ba
kanlığınca, Hükümetçe bu meyzu önemle ele 
alınmış olmasına rağmen, bu imkânı kaybetmek 
durumunda bulunmaktayız. Buna rağmen bu 
mevzuda Ulaştırma Bakanlığı ile çalışmalarımız 
ve alınacak dış yardım imkânları ile bir çare 
bulabilir miyiz, diye temaslarımız devam etmek
tedir. 

Yine bir arkadaşımız temas ettiler; Yunanis
tan'a muvazi olarak israil Hükümeti ile de ara
mızda bir feribot anlaşması için birtakım çalış
malar yapılmaktadır. 

Oradan bize gelecek bir heyet veyahut bu
radan oraya gidecek bir heyet bu anlaşmaları 
tahakkuk ettirmek için gayret sarf edecektir. 
imzalanmış olan anlaşmaların zamanı gelince 
ilân edileceğini belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar; bugüne kadar turizm 
dâvası üzerinde muhtelif mütehassıslardan ra-
porlar gelmiştir. Daha bir kısmından da gelme
miştir. 22 rapor bulunduğu ve ancak yedi ta
nesi elde olduğu için diğer 15 raporun kaybol
muş olduğunu arkadaşlarımız ifade ettiler. Bu 
22 raporun yedi tanesi mütehassıslara, 15 tanesi 
de memleketimizde bulunan muhtelif komis
yonlara hazırlattırılmıştır. Bu raporlar muhte
lif kimselerin elindedir. Bunları Bakanlığımıza 
toplamak istiyoruz. Maksat rapor tanzim ettir-
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mek değil, bu raporlarda dercedilen muhteva
yı ve neticelerini memleketimize kazandırabil
mek ve bunları kıymetlendirebilmektir. Esas 
prensiplerimizden birisi de budur. Bu raporları 
tekrar gözden geçirmek suretiyle yapılması lâ-
zımgelen işleri yeniden ele alıyor ve bunların 
tatbik imkânlarını araştırıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, turizm dâvası elbette 
yurt içi ve yurt dışı olarak mütalâa edilecektir. 
Yurt dışı turizmin ne demek olduğunu arkadaş
larım, büyük bir vukufla ve yakînen bilerek izah-
ettiler. Memleketimizde iç turizm mevzuu nedir? 
67 vilâyetin 67 sinde de turistik bölgelerimiz 
mevcuttur. Pek değerli hazineler bu toprakların 
altında ve üstünde yatmaktadır. Bunları işletti : 

ğıimiz .gün memleket turizmi elbette gelişecektir. 
Memleketimizde turizmi teşvik edici birtakım ça
lışmalar yapılmıştır. Bunlara ilâveten yeni ha
zırlıklar içinde (bulunmaktayız, önümüzdeki gün
lerde radyoda bir turizm saati ihdas edilecektir. 
Okullarda derslere turizm dersleri ilâve edilmesi 
için Maarif Vekâletine müracaat edilmiştir. As
kerî liselerde bu tedrisata başlanmış bulunmak
tadır. Henüz lise ve ortakullarımızda bu çalış
maya geçilmemiştir. Yine tahmin ediyorum ki, 
onbeş ıgünde bir defa neşredilen ve elinize gelmiş 
bulunan turizm bülteni, turizm bölglerini arka
daşlara tanıtma ıbakımından faydalar temin ede
cektir. 

Dokümanter filmin hazırlanması için çalış
malar yapılmış ve bir haylisi 'hazırlanmıştır. Dış 
memleketlerde yapılan talepleri karşılıyabilecek 
bir şekilde birçok memleketlere, turizm bölgele
rini ihtiva eden dokümanter filimler gönderilmiş 
[bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizm Bankası üzerinde de görüşmeler ol

muştur. Turizm Bankasının statüsü bir hafta ev
vel ilân edilmiş bulunmaktadır. Bir arkadaşımı
zın da temas buyurdukları gibi müessese 300 mil
yon liralık bir sermaye ile kurulmuş bulunmak
tadır. Bunun 120 milyon lirasını Hazineye, 120 
milyon lirası da Bankaya (aittir. 60 milyon lira
sı dja özel şahıslara tahsis edilmiştir. Maliyemi
zin malî imkânsızlığı dolayısiyle Turizm Ban
kasının sermayesine .büyük bir iştirak yapılama
mıştır. önümüzdeki ay içinde başka bir yerden 
aktarma suretiyle bir yardım düşünülmektedir. 
Diğer bir bankanın iştirakide düşünülmektedir. 
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Turizm ıBankası son defa olarak yeniden göz

den «geçirilmiş ve statüsü değiştirilmek suretiyle 
memleketimizin turizm davasına faydalı bir hale 
ıgelmesi için büyük .gayretler sarf edilmiştir. Bu 
gayretleri malî müesseselerle de desteklemek su
retiyle turizm sahasında oynıyacağı rolün ehem
miyetinin artacağına inanıyoruz. 

•Muhterem arkadaşlar; hakikaten, turizm mov-
zuunun edebiyatı çok yapılmaktadır. Fakat açık 
(bir hakikattir ki, memleketimizde turizm mevzuu 
dörtbaşı mamur olarak ele alınmış değildir. O 
kadar değildir ki, turizm kelimesi bile bakanlık 
isminin sonunda ıgelmektedir. Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı... İnşallah bundan sonra (Tu
rizm ve Tanıtma 'Bakanlığı olarak çalışacağız. 
Sizlerin ve turizm dâvasını 'benimsiyeıı vatan
daşların gayreti, özel teşebbüsün gayretiyle ve 
her şeyden evvel yapılacak olan plânlarla destek
lenecek olan bu dâva tahakkuk safihasına girecek
tir. Kısa zamanda memleketimiz diğer memleket
lerin seviyesine ulaşmış olacaktır. Plândan bah
sedildi. .Beş senelik bir plân hazırlanmaktadır. 
Hangi 'bölgelerin birinci derecede turistik bölge 
olması lâzımgeldiği hangi bölgelere birinci dere
cede yatırım yapılması, birinci derecede hangi 
yollarda, »hangi aktarmaların daiha çok imkânlar 
sağlıyacağı etüt edilmektedir. Bu şekilde çalış
tıktan sonra yardım ve gayretleri daha fazla gör
müş olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, radyo mevzuu üzerinde 
yapılan konuşmalarda birtakım meselelere temas 
edilmiş bulunmaktadır. Anayasamızın 120 nci 
maddesi gereğince radyolarımız Nisan sonuna ka
dar kamu özerk kişiliği haline getirilecektir. Bu 
'bakımdan iki aylık bir mesaimiz kalmıştır. Radyo 
Kanunu Kurucu Meclis zamanında Radyo ve Te
levizyon Kanunu hazırlanmış, Kurucu Meclise 
sevk edilmişti. Yeni Hükümetiniz, Bakanlığımız 
bu mevzuu ele almıştır. Radyo ve Televizyon Ka
nunu yeniden gözden (geçirilmektedir, önümüzde
ki günlerde ümidediyorum ki, Büyük Meclisinize 
gelmiş olacaktır. Bu tasarı Heyetinize arz edil
dikte müzakeresi sırasında siz arkadaşlarımız fi
kirlerini izhar ederek güzel bir şekilde Radyo ve 
Televizyon Kanunu olarak ıçıkacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; bir arkadaşımız rad
yonun politik şikâyetlere mâruz kaldığını söyle
di. Bu hususta hakları vardır. Burada bir suali 
cevaiplandırırken arz etmiştim. Bundan böyle 
radyo partizanlığa paydos dediğimizi beyan et-
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mistim. Bu beyanı bir defa daha tekrar etmekten 
memnuniyet duymaktayım. Bundan böyle radyo
da ıpartizanca neşriyat yapılmıyacaktır. 

Radyonun hukuki vaziyeti değişecektir, iki ay 
sonra bu müesseseyi idare edenler tarafından bu 
halin nazara alınacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım, radyo üzerinde Bü
yük Millet Meclisinde, daha evvel Bütçe Komis
yonunda müzakeresi yapılırken izhar etmişlerdi : 
Meclis ve Parlâmento saati ismiyle olsun diye... 
Şimdi her gece «Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Saati» ismiyle bir konuşma, yapılmaktadır. IBıı-
rada'ki sözler, tamamiyle bitaraf arkadaşların 
elinde hazırlanmakta ve gayet bitaraf bir şekil
de vatanadaşlara aksettirilmektedir. 

Değerli arkadaşlarını; bölge radyoları üze
rinde yapılan konuşmalar sırasında bilhassa 
Van Radyosu üzerinde duruldu. Bölge radyosu 
olarak hazırlanmış etütler, İnkılâptan evvel 
muhtelif vilâyetlere tevzi edilmişti. İnkılâptan 
sonra yeni vilâyetlere bu radyo istasyonları ku
rulması (Serpiştirilmiştir. Gerekli mukavelelerin 
hazırlığına başlanmıştır. Halen Ankara Radyo
su 120 Kw. uzun dalga verici, 20 Kw. kısa dal
ga verici, 100 Kw. kısa galga verici istasyonları
mızla çalışmaktadır. 2 Kw. takatinde orta dalga 
üzerinden İl Radyosu ismi ile bir istasyonumuz 
22 Şubat akşamı ilk defa neşriyata başlamış 
bulunmaktadır. 

tstanbul Radyosu 150 Kw. orta dalga verici 
ve 2 Kw. orta dalga verici, İl Radyosu olarak, 
servise girmiş bulunmaktadır. 

İzmir Radyosu 1/2 Kw. kısa dalga verici ola
rak çalışmaktadır. İzmir Belediyesi tarafından 
servise açılmış bilâJh'ara Basın - Yayın ve Tu
rizm (Bakanlığına devredilmiş bulunmaktadır. 

İki kilovattık orta dalga verici istasyon ser
vise girmiştir. 100 kilovattık verici istasyon da 
ihaleye 'çıkarılmış firmalar tekliflerini vermiş
lerdir. Bu hussuta'ki çalışmalara devam edil
mektedir. 

Erzurum Radyosunda 1 kilıovatlık kısa dal
ga verici halen faaliyette bulunmaktadır. Bu 
Toprak Mahsulleri Ofisinden devralınmıştır. 
Burada 100 kilovattık verici ile radyo evinin in
şaatı devanı etmektedir. 

Arkadaşımız, Van Radyosundan vazgeçile-
cekmiş diye bir ifadede bulundular. Böyle bir 
§ey yoktur. 400 vatlık verici halen faaliyette-
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dir. Bu da Toprak Maihsulleri Ofisinden d'evra- I 
lmmıştır. 

Diyarbakır'da 400 vatlık kısa dalga verici 
faaliyet halindedir. Toprak (Malbsullert Ofisin
den devralınmış bulunmaktadır. İskenderun Rad
yosu, keza ofisten devralınmış, 400 vatlık ve fa
aliyet halindedir. Kars Ra'dyosu iki kilovatlık-
tır, inşası tamamlanmalk üzeredir, Inişallah ya- I 
kında faaliyete geçmiş olacaktır. Gaziantep 
Radyosu; iki kilovatlıktır. Veriici ve stüdyo in
şasına yakında 'başlanacaktır. Adana ve An
talya raldyoları orta dalga olup, iki kilovatlık-
'tır. Billhassa Mna inşaatı bakımından imkânla
rımız müsaidlolmadığı için montajların orada 
yapılması için gayretler sarf edilme'ktedir. Bu
nun yanında Amerika Birleşik Devletleriyle ya
pılan hususi bir anlaşmaya 'göre, kısmen inşa I 
edilmiş olan istasyton binaları devredilecektir. I 
Ve yüz Kw. İlk orta dalga verici stüdyo hizmete 
girecdktir. Memlekete gelmiş 'olan teçhizatın, 
A. B. D. ile yapılacak anlaşma ile idaremize I 
devri Ibalhis 'konusudur. 

Mulhterem arkadaşlarım, radyolar hakkında 
bu malûmatı verdikten sonra, televizyon mev
zuuna da .geçelim. I 

inkılâptan önce bu mevzu ele alınmış ve İs
tanbul, Ankara, izmir vilâyetlerinde televizyon 
şebekesinin kurulmasının talha'kkuku yoluna gi
dilmişti. Fakat inkılâptan sonra bunun 'büyük 
masraflara (baliğ- alacağı mülâJhazasiyle bundan 
vazgeçilmiş; sadece Ankara'da kurulması ka- I 
rarlaştırılmıştır. Ve bunun çalışmalarına baş- I 
lanmış. Bu hususta alınmış olan birtakım teklif- I 
ler gözden geçirilmiş. Fakat son defa şe'beke I 
kurulduktan sonra alıcı cihazların Türkiye'ye 
itihali mevzuu, 'döviz bakımından, Maliye Bakan
lığınca iyi 'karşılanmadığından bu mevzudaki I 
düşünceden vazgeçilmiştir. Biz bu mevzu üze
rimde tekrar durmaktayız, iyi teklifler de al
maktayız. Bilıhassa Türkiye'ce alıcı cihazları I 
imal edecek fabrikanın kurulması için aklığımız 
teklifler üzerinide durmaktayız. 'Bunu taihak- I 
kuk ettirip hiç olmazsa Ankara'da çok kısa za- I 
manda bir televizyon şdbe'kesinin faydalarını I 
inşallah hep birlikte göreceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, Anadolu Ajansı, üze- I 
rinde arkadaşlarımıza hassaten teşekkür etmek 
yerindedir. Hakikaten alâkaya muhtaç bir mü- I 
essesedir. Gerek Bütçe Komisyonunda, gerek 
Cumhuriyet Senatosunda, gerekse muhterem | 
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Heyetinizde müzakere edilirken Anadolu Ajan
sının birçok aksak tarafları dikkate alınmak 
suretiyle tenkidler yapılmıştır. Ümidediyoruz 
ki, önümüzdeki aydan itibaren daha verimli 
bir halde çalışmaya başlıyacaktır. Bilhassa bu
günkü sürat asrına ayak uydurarak iç ve dış 
muhabirlerle, personelinin durumu yeniden göz
den geçirilerek elimizden geldiği kadar değerli 
arkadaşların gayretlerini bakanlık olarak des
teklemekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bugünkü görüşle
rimizin heyecanlı safhalarından birisi; teşkilâ
tın ve bir kısım arkadaşlarımızın zaman zaman 
şikâyetlerine, zaman zaman tarizlerine ve zaman 
zaman da haklı olarak takdirlerine mazhar olan 
Türk basını mevzuundaki görüşlerimizi ve ya
pılan tenkidleri, bir Bakan olarak - Bakanlığı
mızı alâkadar etmemekle beraber - günün hâdi
seleri içinde bulunduğumuz için, temas etmeden 
geçemiyeceğim. Memleketimizde maddi ve mâ
nevi fedakârlıklarla ve birtakım mahrumiyet
lerle çalışan şerefli Türk basını mensuplarını, 
burada takdirle yâdetmek benim vazifemdir. 
(Hepsini değil, sesleri) 

Muhterem arkadaşlarım, memleketimizin ba
sın dâvası elbetteki henüz yerine oturmuş bir 
dâva değildir. Biz, bu şekilde konuşurken, basın 
mensubu arkadaşlarımızı burada ten'kid eder
ken onların ela elbet bizden beklediği birtakım 
istekleri olacaktır. Bunlar, zaman zaman mad
di bakımdan kendilerinin durumunu daha elve
rişli hale getirecek ve gelişmelerini sağlıyacak 
olan istekler olacaktır. Basın da elbette ki, mâ
nevi bakımdan kendisini desteklemek mecburi
yetinde olduğumuzu bize hissettirecektir. 

Bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi basınla 
politikacının arası ne zaman açılmışsa o zaman 
memleketimiz birtakım sıkıntılara mâruz kal
mıştır. Basınla politikacının arası iyi olduğu za
man ise yine bir arkadaşımızın ifade ettiği gibi 
bahar havaları bu memlekette esmiştir. Basın 
mensubu arkadaşlarımızın içinde bulunduğu
muz şartları göz önünde tutmaları lâzımgeldiği-
ni burada ifade eden arkadaşlarımız elbetteki 
yerden göğe kadar haklıdırlar. Ve hiç şüphe 
etmiyoruz ki, içlerindeki samimî duyguya, va
tansever duyguya halel getirecek bir şey yap
sınlar. Muhterem arkadaşlarımız, basın mensu
bu arkadaşlarımızın gazetelerde yapmış olduk-
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l an neşriyatı haklı haksız tenkid etmekte, haklı 
olduğumuz taraflar belki çok, haksız olduğu
muz taraflar da belki çok. Basın mensubu ar
kadaşlarımızın haklı olduğu taraflar da vardır, 
haksız olduğu taraflar da. Şimdi müsaade eder
seniz bir arkadaşımın sualine cevap vermek is
tiyorum. Turhan Bilgin arkadaşım 22 Şubat ge
cesi telefon irtibatlarının kesildiğinden bahset
tiler. Bu inkıtaın, basın haber alma meselesin
deki anlayışa uymadığını ifade ettiler. Arkada
şımız yerden göğe kadar haklıdır. Ancak şu 
hakikatli huzurunuzda ifade etmek isterim - bir
takım "basın mensubu arkadaşlara tarizde bu
lunacağım. Beni affetsinler. - Muhterem arka
daşlar, 22 Şubat akşamı Çankaya köşkündeyiz. 
Gazeteci arkadaşları topladım. Kendilerine çok 
•kritik bir devrede olduğumuzu, bir ölüm - ka
lım günü yaşadığımızı anlattım. Nelerin yazı
lıp, nelerin yazılmıyacağını kendilerine söyle-
dlim. Bu akşam çjok önemli mücadeleler ve ha
yatî savaşlar yapılacaktır; fakat bunları sureti 
Ikatiyede gazete sütunlarına geçirmek iyi olmaz. 
Bu konuda yazacağınız yazılar, halkı heyecana 
verir ve bâzı kaynaşmalara sebebolur. Bunları 
/bilin fakat yazmayın» dedim. Yazmıyaoaklarmı 
söylediler. Kendilerine teşekkür ettim ve ayrıl
dım. Bilâhare Hava Kuvvetleri Kumandanlığı 
Karargâhmdayız. Bir vazifeli arkadaşımız gel
di dedi ki, «Günün şartları icabı ki, âdeta bir 
örfi idare ilânı ıg'ilbi bir durum var, telefonları 
dinliyoruz. İstanbul'a gönderilen gazete haber
leri tüylerimizi ürpertti. 200 ölü varmış. Har-
•biye'de şu kadar talebe vurulmuş. Tanklar ateş 
açmış ve saire gibi hayal malhsulü haberleri din
ledik. biz de maalesef buna manii olmak için te
lefon irtibatlarını üzülerek kelsmek mecb ariye
tinde kaldık» dediler. (AKuşlar, çok iyi etmiş
ler sesleri) 

Değerli arkadaşlarını, gazetecilik, birtakım 
hürriyetleri derpiş etmektedir. Arkadaşlarım, 
birtakım kanunların, 'bu hürriyetlerin hududu
nu tahdidetmesini beklemeden, kendi vicdanla
rını tahdidetmek hususunu 'dikkate alarak bu
na göre hareket etmeleri iktiza eder. (Alkış
lar) Basma şiddet tedbirleri niçin alınmıştır? 
Basın ikaz edilmiştir. Basın, muhtelif dâvalarda 
vatanseverlik yönünden aydınlatılmıştır. FakaJt 
bu i'kaz ve çalışmalara rağmen, basın memle
ketin realitelerini, memleketin içinde bulundu
ğu şartlarını tamamiyle bir tarafa atarak, tira-
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jını artırmak, gazetenin sürümünü sağlamak Ve 
fazla para ^azanmak düşüncesiyle hareket eder
se günün birinde, biz yapmasak bile bizden son
ra gelen idareler, sert tedbirler alacaktır. Bir
takım tahdidedici kanunlar, müesseseler geti
rirler. Arkadaşlarımız, kanunları beklemeden 
ve neşriyatı yapmadan evvel, kanunların mihen-
gini vicdanlarında ölçsünler... Ben bunu vicda
nımda ölçtüm, benim şu hareketim, , memleket 
menfaatlerine uygundur dedikten sonra neşri
yatını yapsın. El birliği ile memleketin menfaat
leri ve millî yol üzerinde çalışmalarını düzen
lesinler. Bizim basından arzu ve temennimiz 
bundan 'başka bir şey olacak değildir, muhte
rem arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, basına kazandırılmış 
olan geniş hürriyet havası içinde Bakanlığımı
zın basınla irtibatı pek az kalmış bulunmakta
dır. Bu da hemen hemen basın kartı alıp ver
meye inhisar etmektedir. Basın Kartları Yönet
meliği yeniden ele alınmıştır. Yakında sonuç
landırılmış olacaktır. 

Anadolu basını üzerinde duran arkadaşları
mızın elbette hakları var. Basın İlân ve Reklâm 
Yönetmeliğinin Anadolu 'basınını biraz üzücü, 
tahdidedici maddeleri maalesef bulunmaktadır. 
Muhtelif gazetelerle yaptığımız görüşmelerde 
bunun üzerinde mutabakata varılmıştır. Bakan
lık olarak bu mevzuu ele alacağız. Ve Anadolu 
basınını bu tahditlerden kurtarma imkânını 
araştıracağız. 

Değerli arkadaşlarım, dış teşkilât mevzuun
da bilhassa basın ataşelikleri ve Türk Haberler 
•büroları mevzuu üzerinde yeni getirdiğimiz teşki
lât kanunu tasarısında yenilikler bulunmaktadır. 
Bir arkadaşımızın bahsettiği gilbi basın ataşe
liklerimizin bir kariyer halinde çalışmasında 
birçok kolaylıklar mevcut bulunmaktadır. Yal
nız bizim bu hususta bir güçlüğümüz vardır ki, 
bunu da sizin bilgilerinize arz etmek' isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, basın ataşelikleri
ne gönderdiğimiz arkadaşlar, bulundukları 
memleketin hayat şartlarına alışıyorlar; 3 - 4 
sene orada bulunuyorlar. Bu arkadaşlarımız 
bulundukları yerlerdeki müddetlerini bitirip 
yurda döndükleri zaman bizim verdiğimiz ay
lık onları tatmin etmemektedir. Kendilerine 
burada en fazla verdiğimiz aylık 500 - 600 -
700 liradır. Dışarda bunun iki üç mislini alı-
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yor, dolayısiyle bizim verdiğimiz para bun
ları tatmin etmiyor. Bunlar, kanuni müddet
lerini bitirip bulundukları memleketleri terk 
ederek buralara gelmiyorlar veya gelenler do 
bizim verdiğimiz para ile çalışmayıp kendile
rini tatman eden başka müesseselere gidiyorlar 
ve oralarda daha fazla ücretle çalışma imkâ
nını buluyorlar. Bu da 'bizim eleman 'bakımın
dan kaygımızı ortaya koymaktadır. Bunun 
için Teşkilât Kanununda bâzı değişiklikler yap
maktayız. Bu suretle 'hem bu arkadaşları tat
min cihetine gideceğiz, hem de onların mesle
kî 'bakımdan inkişafını temin edeceğiz. 

Sanfransisko Türk Haberler Bürosunun ye
niden açılmasını arzu «den arkadaşlarımızın 
cidden haklan vardır. Bu büro hakikaten iyi 
çalışıp iyi neticeler veriyordu. Bunu progra
mımıza aldık. İnşallah yeni bütçemizin imkân
ları içinde Sanfransisko Via Türk Haberler Bü
rosunu yeniden açacağız. Bunun yanında tu
rizm bakımından inkişaf etmiş bulunan ve 
memleketimizle turizm (bakımından bir anlaş
maya da varmış olan israil'de bir Haber Bü
rosunun açılması, ' keza Brüksel Türk Haberler 
Bürosunun yeniden ele alınması mevzuu üze
rinde durulmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, tanıtma mevzuunda 
keza İstanbul'da bir filim stüdyosu tesis etmek 
mevzuunda çalışmalarımız-: vardır. İstanbul'da 
Ayazağa mevkiinde bir filim stüdyosu inşa 
edilecektir. 1961 yılı »bütçesi içerisinde 2 mil
yon 400 bin lira bu tesis için ayrılmıştır. Bu 
sene de bu iş için bütçeye 1 milyon lira konul
muştur. Bu husustaki çalışmalarımız halen de
vam etmektedir. İnşallah bu yıl içerisinde bu 
mevzu da tahakkuk ederse bizzat turistik böl
gelerin filminin alınması ve yabancıların Tür
kiye'de filim çevirmeleri baJki'mından olduğu 
gibi turizmi teşvik edici çalışmalar yönünden 
de bu stüdyonun çok büyük faydalar sağlıya-
cağma kaani bulunmaktayız. 

Folklor ekibi çaljpıalari'na temas ettiler. 
Folklor ekibi eğitimi çalışmaları 'hakikaten 
âtıl durumdadır. Folklor ekilbi iyi bir şekilde 
ele alınıp yetiştirilirse hakikaten memlekete 
büyük faydalar sağlryabilir. Bunun çalışması
nı düzene sokmak için bir program üzerinde 
çalışmaya devam' edilmektedir. 

Saz âşıkları mevzuunu soran arkadaşıma 
cevap veriyorum, önümüzdeki günlerde bu 
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mevzu da ele alınacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, parti grupu sözcüsü 
arkadaşlarımın ve şalhısları adına konuşmuş 
olan arkadaşlarımın umumiyet itibariyle te
mas etmiş oldukları kısımları bu konuşmamla 
cevaplandırmış oldum. Ancak bunlar arasında 
münferit mevzulara tema's eden arkadaşlarımız 
var. Müsaadenizle bunlara da cevap vereyim: 

Fahri Bey arkadaşımız, Millî Birlik Komi
tesi zamanında ele alınan Tıbbi Turizm Kanu
nundan bahsettiler. Bu tasarı hakkındaki mu
ameleler halen Bakanlığımızla Sağlık Bakan
lığı arasında devam etmektedir. Ümidediyo-
ruz ki önümüzdeki günlerde ibu mevzu tahak
kuk safhasına girmiş olacaktır. 

Feyyaz Bey arkadaşımın, İsrail'le yapı
lan anlaşmanın rafta olduğu şeklindeki be
yanlarına gelince : Bu anlaşma rafta değildir. 
Bu ay başında her iki taraf mümessillerinin 
iştirakiyle bir toplantı yapılacaktır. Bu hu
susta broşür ve afiş1 mevzuundaki çalışmaları
mız devam etmektedir. Broşürler de matbaa
larda basılmaktadır. Keza yine aynı arkada
şımız 7 Ocak Pazar günü istanbul Radyosun
da yayınlanan çocuk temsilinin üzücü kı
sımları üzerinde durmuşlardır. Bunları talhkik 
ettik, arkadaşımız üzülmekte haklıdırlar, ilgi
li makamlara bu hususta katî talimat veril
miştir. Bu gibi neşriyat, bu gibi temsillere 
bundan böyle sureti ketiyede son verilmiş
tir. Bu igilbi neşriyata, bu gibi temsillere bun
dan böyle sureti katiyede müsaade edilmi-
yecektir. Bunu 'hatırlattıkları için Şükrü Bey 
arkadaşıma teşekkürü bir bor*; bilirim. Şükrü 
Bey arkadaşımın bir de Van Radyosu hak
kında soruları vardı, onu cevaplandırdım. Şim
di de, Van Gölü turistik bir bölge haline ge
lebilir mi? bunun hakkında ne düşünüyorlar, 
şeklindeki suallerini cevaplandırıyorum. Büt
çe Komisyonunda bir arkadaşımız «Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanı bu bütçe ile bizim 
Efes'teki barebelerin çJöplıüklerini temizlete-
mez.» demişti. Ben gezdiğim yerlerde gör
düm ve tetkik ettim. Yurdun birçok yerle
rinde turistik 'bölge olacak safhalar var. Ve 
bu hepinizce bilinen bir hakikat. Van vilâ
yeti de bunlardan birisi belki de en önemlisi-
dir. Fakat demin de arz ve ifade ettiğim gibi 
bu kısır bütçe ile bu imkânları elde etmeye 
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im'kân yoktur. Dalha fazla imkânlar bulduğu
muz takdirde, kollarımız Van'a kadar uzana
cak ve Van'da 'gfazel turistik bölgelerimizden 
biri olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Gümrük muafiyet 
Kanununun tadili için 'Meclise sevk edilmiş 
bir tasarı vardır. Belki bir müddet sonra 
'huzurunuza gelecektir. Muafiyet müddeti bit
tiği için tekrar bir tasarı ile huzurunuza gel
mek zarureti hâsıl olmuştur. Bu mesele hal-
lolmadıkça turizm dâvamızın halledilmesi 
mümkün değildir. Bunun yanında Turizm Teş
vik Kanununda da lâzımgelen tadili yapmak 
iktiza etmektedir. Hâlühazır mevcud'olan Tu
rizmi Teşvik Kanunu, Gümrük Muafiyet ka
nunları tadil edilmediği müddetçe memleketi
mizin turizm dâvasının benimsenmesine imkân 
bulunmamaktadır. 

Turgut ÇuUha arkadaşım, îzmir Radyosu 
hakkında sual Sormuş bulunuyorlar. îzmir Rad
yosunda Bakanlık olarak tahkikat yapmaktajız. 
Bu hususta katî bir netice almadığımız için kendi
lerine şimdilik 'bir şey söyliyemiceğim. Kadri Bey 
arkadaşım Urfa'daki turistik tesisleri yapılma
sı hakkındaki heyecanlı konuşmalarına aynen iş
tirak ediyorum. Bir seyahatimde ben de o yerleri 
gördüm, gezdim. Heyecanlarında haklıdırlar. De
min Şükrü Bey arkadaşımızın ifade ettiği 
gilbi 67 vilâyetimizden birisi de Urfa'dır. in
şallah imkânlarımızın çokluğu nishetinde ora
ya da kollarımız uzanacaktır. Pek değerli 
arkadaşlarım, konuşmalarımızı aşağı - yukarı 
turizm mevzuu üzerinde, (basın mevzuu üzerin
de ve diğer mevzularımız üzerinde toplamaya 
gayret ettim. Nurettim Ok arkadaşımın sözle
riyle turizm mevzuunu sona erdirmek istiyo
rum. Nurettin Ok arkadaşımız, «Bu memle
kette turizm dâvası ya vardır, ya yoktur.» de
diler. Buradaki arkadaşların hiçbiri turizm 
dâvamız yoktur, demediklerine göre şu halde 
müşterek bir turizm dâvamız vardır. Arka
daşlar, fbu dâvanın halledilmesi için elbirliği ile 
'bu dâva üzerinde eğilmeye ve çalışmaya mec
buruz. Kimse »tarafından bilinmeyen ve bu 
memlekete altınlar akıtacak olan çok zengin 
kaynaklara sahibiz. Bu kaynaklan, bu fakir 
memleketimizin saklı kalmış zengin kaynakla
rını en kısa bir zamanda değerlendirmek ve kom
şu memleketlerden çok daha verimli olması 
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mümkün görülen turizm mevzuumuza gözleri 
kapamamak lâzımdır. 

«Memleketimizde bir turizm dâvası vardır.» 
diyelim. Elbirliği ile gayret sarf edelim. Gö
receksiniz pek kısa zamanda turizm bakımın
dan dünyanın en ileri memleketlerinden biri 
olarak dünyanın huzuruna çıkmış olacağız. 

'Cümlenizi sevgi ve hürmetle selâmlarım 
muhterem arkadaşlarım. (Şiddetli ve sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Diyarbakır Milletve
kili Sayın Hilmi Güldoğan'mdır. 

HÎLMÎ GÜLDOĞAN (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım; İçtüzüğün 
bu âmir hükmü olmasaydı, kifayeti müzakere 
takrirleri yüzünden sizlerin huzurunuza çık
mak imkânını elde edemiyecektim. Bu kürsü
de Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 
üzerinde çok kıymetli fikirler serd edildi. 
Bilhassa Sayın Basın - Yayın ve Turizm Baka
nının izaJhatları bizi tamamen tatmin eyledi. 
Muhterem. Bakanın bu beyanlarından sonra 
ben de noktai nazarımı kısaca arz edeyim. 

Bilhassa bugün memleketin içinde bulun
duğu nazik şartları nazara almıyan bir kısım 
basın erkânına bu kürsüden aşın derecede 
ciddî tenkidler vukubuldu. Bunlara ben de 
katılmak isterim. Ancak bir noktayı da be
lirtmek lâzımdır. Bu memlekette Padişahlık 
devrinden Cumhuriyet devrine kadar Türk 
basınının, demokrasinin kuruluşunda, yaşa
masında büyük hizmetleri olmuştur. Hayat
ları pahasına hürriyet uğruna geçmişte bü
yük 'hizmetler ifa eden bu arkadaşları şükranla, 
(o günkü faaliyetlerinden dolayı) yâdetmek lâ
zımdır. (Alkışlar) 

Bugünkü bir kısım basının memleketin için
de bulunduğu şartlan nazara almadan yapmış 
olduğu aşın neşriyat biraz da Yeni Anayasa
nın getirmiş olduğu hürriyet rejiminin müsa
mahasından ileri gelmektedir. 

Çok aziz arkadaşlarım, unutmamak lâzım
dır ki, Anayasalann da fevkinde bir ahlâk ya
sası, bir insaf ve vicdan ölçüsü vardır. Bina
enaleyh, aşırı hürriyet havasından istifade ede
rek vicdan, insaf ve ahlâk ölçülerini bir ta
rafa atmaya hiç kimsenin, (hiçbir organın 
hakkı yoktur. Bu itibarla, basın, Büyük Mil
let Meclisinden, Karma Hükümetten her han
gi bir tedbir beklemesin. Benim kanaatime gö-

— 597 -



M. Meclisi B : 57 
re basın, tamamen hür kalacaktır. Ancak ba
sın, Türk Milleti indinde, memleketimizde 
kazandığı şerefli mevkiini daima düşünerek ve 
memleketin yükseik menfaatlerini nazara ala
rak memleket hayrına olmıyan bir gidişten, 
bir istikametten kendisini sakınmalıdır. Ve 
bunun ölçülerini kendi ahlâk anlayışında, in
saf ve muhasebe ölçülerinde 'bulmalıdır. Bu 
vesile ile Türk Basınına ve Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığına 1962 yılı bütçesinin tatbi
katında başarılar diler 'hepinizi hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığının bütçesi üzerindeki görüşmeler sona 
ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oyunuza arz ediyo
rum. Ka'bul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
B. Lira 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

201 

202 

203 

204 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

5 489 053 
BAŞKAN 
miyenler. 
Ücretler 
BAŞKAN 
miyenler. 

Et-

8 303 520 
Et-

206 

207 

307 

308 

Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 83 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam ve yardım
lar 43 260 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 6 000 403 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul, edilmiştir, 
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Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

309 

310 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 652 353 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 140 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 480 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 419 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 435 940 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 77 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler bü
roları giderleri 5 292 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
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417 Radyo istasyonları ve stüdyoları 
yönetim ve işletme giderleri 6 493 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

65 000 

Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 5 520 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyönler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısıan - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

294 000 

50 000 

2 500 

5 001 

Altıncı kısım - Yatırımlar 
Ajans ödeneği ve ajans dış mu
haberelerinin her türlü ücret ve 
giderleri < 4 143 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

636 Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Memurları Yardımlaş
ma Derneğine (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda bulunmak için) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. , 

500 000 

110 097 
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751 

Yatırımlar 
VI - Yeni yapı ve esaslı 

onarımlar 
Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 10 275 000 

Et-BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye ya
tırımları ve esaslı 

onarımlar 
782 Turizm geliştirme ve kalkındır

manın icabettirdiği inşaat, tesi
sat ve her türlü ödemeler (Hiz
metlere tevzi tarzı, ödeme şekil 
ve esasları Basın - Yayın ve Tu
rizm ve Maliye Bakanlarının müş
terek teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulunca tasdik edilecek prog
rama göre yapılır.) 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satınalma ve esaslı 

onarımları 
791 Satmalmacak motorsuz taşıtlar 2 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

792 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı 2 680 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 1962 
yılı 'bütçesi bitmiştir. («Hayırlı olsun» ses
leri) 

O — ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN —imar ve İskân Bakanlığı büt
çe müzalkerelerine gelmiştir. 

Cumlhuriyetçi Köylü Millet Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Kâzım Arar, buyurun. 
, C. K. M. P. MECLÎS GRUPU ADINA KÂ

ZIM ARAR (Çan'kırı) — Muhterem arkadaş
lar, Cumlhuriyetçi Köylü Millet Par'tisi Mec
lis Grupu adına İmar ve iskân Bakanlığı büt
çesi üzerinde görüşümüzü açıklamaya çalışa
cağız. . ' , 
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İmar - İskân Bakanlığı kuruluş gayesi iti

bariyle mevcut bakanlıklar arasında çok mü
him bir mevki ihraz etmektedir. Karma Hü
kümet Programırida bu Bakanlığa atfedilen 
ehemmiyet şayanı memnuniyettir. Ancak bu 
memnuniyetimiz bütçe kanun tasarısını tet
kik etti'kten sıonra büyük 'bir hayal kırıklığına 
müncer «olmaktadır. 

Bu cümleden olarak mesken dâvası için 
(Bakanlıkça istenen 303 milyon liraya karşılık 
sadece (5) milyon* lira, imar ve tatbikatı ve 
îller Bankası fonuna ve sermayesine yardım 
olmak üzere Bakanlıkça istenen 162 milyon 
liraya karşılık ölçülerin ilk haddini teşkil 
eden yalnız (1) lira, âfetler için Bakanlıkça 
istenen 170 milyon liraya karşılık 35 milyon 
lira verilmiş olması bu Bakanlığın 1962 yı
lında ele alınmamış olduğu hususundaki ka
naatimizi teyide kâfidir. 

Diğer taraftan 1959 yılında zamanın Baka
nı tarafından bütçe müzakereleri münasebe
tiyle bir mesken tasarısının hazırlandığı be
yan edildiği halde 1902 yılında yeni imar - is
kân Bakanımız tarafından da Bütçe Komis
yonunda mesken tasarısının yakında Meclise 
getirileceği ifade edilmektedir. Dört seneden 
beri hazır olduğu ileri sürülen mesken ka
nunu tasarısının Meclise intikalinde karşıla
şılan zorluğun sebepleri üzerine eğilmek iste
riz. Gerçekten Mesken Kanunu gibi memleke
timizde ilk defa tedvin edilecek bir kanunun 
yurda şâmil mânada hazırlanması çok geniş 
bilgi ve ihtisas isti'yen bir konu olarak mü
talâa edilebilir. Fakat dört yıl gibi memle
ket hayatında uzun sayılabilen bir zamanın 
kaybedilmiş olması da imar - iskân Bakanlığı 
lehine1 kaydedilecek hususlardan değildir. 

Yine Sayın Bakanın Karma Komisyonda 
verdiği izahattan anlıyoruz ki, mesken ofisi 
halkkmda bir kanun tasarısı ile, malzeme araş
tırmaları için Türk Yapı Araştırma Enstitüsü 
kurulması ile ilgili kanun çalışmalarına devam 
edilmektedir. 

öyle talhmin ediyoruz ki, halen Bakanlığın 
elinde umumi hayata müessir Âfetler Kanu
nundan başka mevzuat yoktur. İmar - iskân 
Bakanlığının salim bir yola girebilmesi ve 
faaliyetine yeni bir istikamet verebilmesi için 
evvelemirde muhtacolduğu' kanunları çıkar-
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malı ve imar - iskân problemlerini çözebilecek 
uzun vadeli bir plân ve programa sahibtolmalı 
ve her şeye takdimen ve t'ercihan gelecek
teki nüfus artımını da hesaba katarak: mes
ken dâvasının ne kadar zamana ve paraya 
ihtiyacı bulunduğunu kesin alarak ortaya 
koymalıdır. Aksi halde Hükümet Programın
da yapılacağı vadedilen hususlar bir tasav
vur hududu içinde kalmaya mahkûm hayal 
mahsûlüdür. 

Muhterem arkadaşlar, 
Devlet Plânlama Teşkilâtının da mesken 

politikamızın durumunu muhtevi görüş ve 
tavsiyelerine dikkatinizi çekmek isteriz. Dev
let Plânlama Teşkilâtı bu konuda imar - is
kân Bakanlığına tam bir ışık tutamamış ve 
sadece mevzuun izahını yaparak bâzı temen
ni ve tavsiyelerde bulunmakla yetinmiş ve 
esas faaliyetin organizasyonu işini yine imar 
ve iskân Bakanlığına bırakmıştır. 

Hallbuki imar - iskân Bakanlığı yukarda 
izahına çalıştığımız mevzuatını henüz hazır-
lıyamamış ve bütçe'den mufhtatfolduğu parayı 
da alamamıştır. Bu durum ve imkânsızlık mu
vacehesinde bölge plânlama çalışmalarına 
ehemmiyet verileceği yolundaki Hükümet 
Programının nasıl tahakkuk ettirileceğini öğ
renmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Köylülerimizin mesken durumu hakkında 

Devlet Plânlama Teşkilâtının sarahatle be
lirttiği şu cümleler bu çiok mühim dâvanın 
halli için beslediğimiz iyimser düşünceyi inki
sara uğratacak mahiyettedir. 

Plânlama teşkilâtı diyor ki : 
«Köyler için belirtilen taleplere bir karşılık 

aramak zorundayız. Bu bakımdan köy mesken
leri dâvası ancak çok yönlü araştırmalara daya
nan uzun vadeli bir program içinde çözümlene
bilir.» 

Esasen istatistik! malûmatın da sıhhatinden 
emin olmıyan Devlet Plânlama teşkilâtı köy mes
ken dâvasının halline matuf aydınlatıcı bir fikir 
verememekte ve Türk köylüsünü bir süre daha 
kaderine terk etmiş bulunmaktadır. 

Çok hazindir ki, Bütçe tasarısının çeşitli bö
lümlerine serpiştirilen 80 milyon civarındaki loj
man tahsisatları yanında mesken dâvası için 
Hükümetin lütfen kabul ettiği (5) milyon lira, 

- 6 0 0 



M. Meclisi B : 5? 
Karnia Hükümetin mesken politikası hakkındaki 
düşüncesinin ve nasıl bir programsızlık ve ölçü
süzlük içinde bocaladığının açık misalini vermeye 
yeter. 

imar - İskân Bakanlığının faaliyeti içine giren 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile iller Bankası
nın da durumları üzerinde bir nebze durmak is
teriz. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası 4947 sayılı Ka
nunla 1946 yılında faaliyete geçmiş olup Banka
nın Kuruluş Kanununa göre amaçları arasında 
şu hususlar yer almaktadır. 

Yurtta inşaat ve onarma işleri için, bilhassa 
evi olmıyan yurttaşların ucuz mesken sahibi ol
ması maksadiyle krediler açmak ve ikrazlarda bu
lunmak, ayrıca binalar inşa ederek peşin veya 
taksitle satmak. 

Yapı ve yapı malzemesi endüstrisi ve tica
reti yapmak. 

Sigorta ve ortaklıkları kurmak ve diğer her 
türlü banka işlemleriyle uğraşmak. 

imar - İskân Bakanlığının bu çok mühim 
kolu olan Türkiye Emlâk Kredi Bankası kuruluş 
tarihinden bu yana memleket sathında oldukça 
mühim hizmetler ifa etmiş olmasına rağmen bu
günkü gücü ile yurda şâmil bir hizmet ifa edecek 
fonksiyona sahip değildir. Mesken dâvasına cid 
dî bir veçhe verilmek isteniyorsa bu bankanın 
maddi imkânlarının artırılması için her yıl 500 
milyondan aşağı olmamak üzere en az 20 yıl müd
detle sermayesine yardımda bulunulması ve ça
lışmaların da lüks meskenlerden ziyade gayesine 
tevcih etmesi zaruretine inanıyoruz. 

iller Bankası da aynı durumdadır. Çeşitli im
kânlardan mahrum olan belediyelerimizin hari
ta, imar plânı, elektrik, su, kanalizasyon ve mez
baha gibi hizmetleri ifaya muktedir olmadıkları 
aşikârdır. Bütün bu hizmetlerin her gün sayısı 
artan belediyelerimize sağlanabilmesi için muh-
tacolduğu yardımın temini katî bir zarurettir. 
Bakanlığın İller Bankası fonuna ve sermayesine 
yardim olmak üzere istediği paranın verilmemesi 
sebebi anlaşılamamıştır. Binaenaleyh bu banka
nın fonksiyonunu yerine getirebilmesi için ser
mayesinin takviye edilmesi zaruri olduğuna kaa 
niiz. 

imar - İskân Bakanlığının 7116 sayılı Kuru
luş Kanununa göre ihd&s edilen yapı malzeme 
Genel Müdürlüğü mesaisini plânlama, araştırma, 
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standardizasyon ve kontrol ve bir de koordinas
yon hizmetleri olmak üzere dört bölüme teksif 
etmiş bulunmaktadır. Bu hizmetlerin tahakku
ku için, sarf edilen mesaide henüz tahakkuk saf
hasında olduğu ve. malzeme araştırmaları için 
Türk Yapı Araştırma Enstitüsü kurulması ile il
gili kanun çalışmalarına devam edildiği anlaşıl
maktadır. Bu kanunun da bir an evvel Meclise 
getirilmesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Bilindiği gibi Toprak ve İskân Umum Müdür
lüğü 4753 sayüı Kanunla çiftçiyi topraklandır
mak maksadiyle kurulmuştur. Bu gaye ile ku
rulan Umum Müdürlüğün çiftçiyi topraklandır
dıktan sonra işletme haline getirebilmesi için do
natılması lâzımdır. Bu maksatla bütçeden ayrılan 
900 bin liranın çok az olduğunu belirtmek 
isteriz. Oysa ki, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
bu bölüme 1962 bütçesinde 2 milyon lira ko
nulmasını kabul etmiş (bulunuyor. Mütaakıp 
senelerde bu miktarın, işin vüsati nispetinde 
artırılmam ası halinde çiftçiyi topralklandırma 
'konusu da taiha'kkuku z'or ve hattâ muhal bir 
maüıiyet arz edebilir. 

Buraida dikkati çekmek istediğimiz bir hu
sus da şirrtdiye kadar köylüye talh&is edilen 
mera miktarı 13 729 171 dönümdür. Hayvan
cılığımızın son seneler zarfında kaydettiği 
azalma endişe vericidir. Zirai faaliyetlerin 
yanında oldukça önemli bir mevki ihraz eden 
'hayvancılığın inkişâfında toprak tevziînin; 
toprak ve iskân Umum Müdürülğü faaliyet
leri içinde halli mümkün değîMir. Bu mevzu
da imar ve I^kân Bakanlığının Tarım'Bakan
lığı ile koortfine çalışmaları lüzum ve zaru
retine inanıyoruz. 

Gecekonldu mevzuu yıllardan .beri, vatan
daşın bellibaşlı ıstıraplarından birini teşkil 
etmektedir. Birtakım ihtiyaçların doğurdu
ğu âmiller sebdbiyle va!tanda<şın başını soka
bileceği barınakların sayısı oldukça fazladır. 
Bu yo'ksun kimselerin zaman zaman bmbir 
müşkülât ile yapabildikleri yuvaların yıktı-
rılmast daimî bir 'huzursuzluk tevlidetmekte
dir. 

Bu işin halli Devlet Planlama Teçkilâtm»ı 
da belirttiği gibi Zorlayıcı ve yasaklayıcı 
tedlbirlerle c/öaülmesi mümkün olamaz. An* 
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cak gecekonduları doğuran sebeplerin ortadan 
kaldırılması ile iyi neticeler elde edilebilir. 

!Bu vesile ile Kir kere dalha belirtmek is
teriz İki, bu dâvalar küçük rakamlarla cılız-
laştrııldığı müddetçe Türkiye'de mesken dâ
vasının halli inandırıcı vasfını mulhafaza ede-
miyecektir. ıBakanlar Kurulu, yeni kurul
muş olan imar - İskân Bakanlığını birinci 
plânda ele alınan Bakanlıklar seviyesinde mü
talâa etmesi zaruretine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Vaktin müsaadesi nispetinde kısaca izahı

na açlıştığımı'z 'hususlardan s'onra 'Sayın Ba
kandan şu hususların aydınlatılmasını rica 
ediyoruz. 

1. Mevcut iskân Kanunu ancak dıştan 
gelen göçmen ve mültecilerin iskânını âmir 
bulunmaktadır. E'sas memleketimizdeki iç is
kânın da tanzim edilmesi zarureti vardır. 
Bu hususta evvelce Meclise intikal eden is
kân Kanunu da ne zaman Meclise getirilecek
tir. iskân politikamızın ana Ihatları ne olacak
tır? 

2. inşaatı süratle yapabilmek için Pire 
fabrikasyona gitmek hususunda ne düşünül
mektedir, çalışmalar var mıdır? 

3. Büyük şehirlerimizde münferit evler 
mi, yoksa blok apartmanlar inşası mı düşünül
mektedir? 

4. 'Toplu inşaata gidilmesi zarureti karşı
sında yapı kooperatifleririin ucuz inşaat el
de edebilmeleri için statülerinde bir deği
şiklik yapılması düşünülüyor mu ve koope
ratiflerin teşviki için ne ' ıgibi kolaylık ve 
tedbirler alınmaktadır? 

5. Mesken Kanunu, köy, şelhir ve kasa
ba meskenlerinin inşasını içine alıyor mu, bu 
takdirde artan nüfusu da hesaba katarak 
Türkiye'de mesken dâvasının kaç yılda hal
ledilebileceğine ve ne miktar paraya ibltiyaç 
bulunduğuna dair bir program mevcut mudur, 
bu program aynı zamanda ibütiün sektörleri 
d e ü p l e almakta mıdır? 

6^ «imar - iskân Bakanlığının mesken in
şası ve bölge plânlaması mevzularında Dev
let Plânlama. Teşkilâtı yönünden durumu 
nedir? 

7. Bölge plânlama çalışmaları nasıl bir 
program ve plân çerçevesi içinde yapılacak-
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tır, birkaç ilimiz üıariç diğerleri geri kalmış 
bulunduğuna göre bu illerimizin bölgelere 
taksimi hazırlıkları yapılmış mıdır, yapılmış 
ise hangi ölçüler kullanılmıştır? 

S. Memleketin kültür arazisinin 16 küsur 
milyon hektar olduğu, buna mukabil 22 mil
yon ıhektar arazinin işlendiği nazara alınırsa 
dağıtılacak toprak kalmadığı anlaşılır. Bu 
durum karşısında toprak tevzi işlerinin ne 
şekilde yapılacağı ve toprak dağıtımında bu
günkü zihniyetten ayrı bir tevzi sistemi dü
şünülmekte midir? 

9. Tabiî âfetlere mâruz bölgelerde yaptı
rılan evlerin maliyeti çjok yüksek gösterilmesi 
sebebiyle talip çıkmamaktadır. Buna misal 
olarak Manisa'da Gördes, Çanakkale'de Yeni
ce, Balıkesir'de Ayvalık, Gönen, Manyas gibi 
illerimizin sayıldığını hatırlatmak mümkün ol
duğu gibi Çankırı'da 1959 senesinde inşa etti
rilen 42 evden 36 sının üç dört seneden beri 
ihtiyaç sahiplerine tahsis edilemediği vakıası 
karşısında bu evler metruk halde kalacaklar 
mı, yoksa kurulacak bir imar komisyonu ta
rafından malhallî rayiç üzerinden âfete mâruz 
kimselere tevzii düşünülmekte midir? 

Bütçenin taksiminde bir tevazün mevcut 
değildir. Ve bu Bakanlık bütçe tasarısının 
ihzarında unutulmuştur, imar ve iskân Bakan
lığının idamesi noktasından Hükümetin açık 
olarak gösterdiği zühul, Karma Komisyonunun 
da gözünden kaçmıştır. Bütçe tekniği bakımın
dan bir münakale zarureti vardır. Aksi tak
dirde bu Bakanlık bir yı'l faaliyetten mahrum 
vo 'muattal bırakılacak demektir. 

Yukardan beri izalhına çalıştığımız imar -
Iskan Bakanlığının 'çalışmalarını engelliyen 
sebepleri Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Grupu adına arz ettikten sonra hemen itiraf 
etmeliyiz ki kendisine muhtacolduğu maddi 
imkân esirgenen imar - iskân Bakanlığından 
J962 yılında kuruluş gayesine uygun ve Hü
kümet programında, mündemiç mesaiyi bekle
menin mümkün olamıyacağını belirtirken Sa
yın Hükümetin gelecek yıllarda bu nevi idame 
bütçelerinden tevakki etmesini ansamimül kalb 
temenni eder, bütçenin Türk Milletine ve Ba
kanlık camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileriz. Saygılarla. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Y. T. P. Meclis Grupu adına 

Sayın Hüsamettin Atabeyli. 
Y. T. P. MECLÎS GRUPU ADINA HÜSA

METTİN ATABEYLİ (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar; İmar ve İskân Bakanlığı 1962 
bütçe tenkidlerini Y. T. P. Meclis Grupu adı
na yapmaya 'başlarken, Yüce Meclisi hürmetle 
selâmlarım. 

71.16 sayılı Teşkilât Kanunu ile şehir, kasa
ba ve köylerin imarı, sosyal, iktisadi ve coğ
rafi Ibünyemize uygun bir mesken politikasını 
memleket ölçüsünde tanzim, tatJbik ve bu tat-
'bikatm zaruri neticesi sayılacak yapı malze
melerinin temini imkânlariyle standardizasyo-
nunu yapmak, bölge plânlamalarına ait etütleri 
tanzim ve tedbirleri almak, iktisadi ve zirai 
se'beplerle vâki dahilî nüfus hareketlerini tan
zim, hariçten gelecek göçmenlerin iskânın] 
temin vazifeleri uhdesine tevdi olunmuş bulu
nan (Bakanlık bütçe tenkidini hu sistematik 
içerisinde yapmaya çalışacağız. 

Vekâlet bünyesinde Plânlama ve İmar Ge
nel Müdürlüğünün meşgul Olduğu şehir, ka
saba ve köylerin imar plânları mevzuundaki 
çalışmalarının gayrikâfi ve bilhassa verimsiz 
olduğunu ifade etmek mecburiyetindeyiz. Fil
hakika mevcut 600 şehir ve kasaba plânından 
ancak 50 «inin kadastrosu yapılabilmiştir. Di
ğerlerinde ise hu sebepten imar tatbikatı ya
pılamamakta veya hatalı yapılmaktadır. Bu 
müşküllerin önlenmesi tatbikatı tacil edeceği 
cihetle temenniye şayandır. Sureti umumiyede 
şehirlerdeki inkişaflar ufki ve şakulî olarak 
iki istikamet takilbeder. Daha dar sahalara, 
daha geniş nüfusu sığdırmak, hu suretle yol, 
su, gaz, kanalizasyon, temizlik ve saire gibi 
beledî hizmetlerin ifasına daha geniş imkân 
ve zemin hazırlaması, gayrimerikullerde ranta-
hiliteyi temin suretiyle de inşaat sahalarına 
daha büyük sermayeyi davet bakımından şehir 
plânlarında şakulî inkişafı temin edecek ted
birlerin alınmasını tavsiye ederiz. 

İmar tatbikatında değil kasaba, birçok vi
lâyet belediyelerinin teknik eleman sıkıntısı 
içerisinde bulunduğu nazara alınarak belediye
lere teknik eleman temininin bakanlık . görev
leri arasına alınması ve umumiyetle az olan bu 
elemanların temini yolunda da vekâletler arası 
koordinasyona çalışılmaısı zaruret haline gelmiş-
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tir. Mevcut şekliyle belediye fen işleri fonksi
yonlarının icaplarını yerine getirmemekte ade
t a mesken yapanları taciz teşkilâtı zihniyetiy
le çalışmaktadır. 

Bölge plânlaması, mevzuun yeniliği ve im
kânların darlığı karşısında lâyikli alâkayı maa
lesef bulamamış durumdadır. Bölge plânlama
larının ve tatbikatının vekâletlerarası iş birliği 
hattâ özel sektör yatırımlarını da içine alan bir 
sıra dâhilinde mütalâa olunması şarttır. Bu lâ-
zime plânlaması yapılmamış bölgelere ibtidaen 
yapılacak yatırımların ileride bu plânlama çer
çevesinde değerlendirilmesinde büyük mahzur
lar göstereceği kanaatini takviye etmektedir. 
Bu itibarla bölge plânlamalarına vekâlet bün
yesinde en geniş yerin verilmesi zaruridir. Sa
nayiin beıs'if bulunduğu bölgelerle turizm bakı
mından birinci plânda bulunan bölgeler dışın
da plânlama ve tatbikatının yurdun geri kal
mış doğu bölgelerinde başlatılmasındaki fayda 
izahtan varestedir. 

Muhterem arkadaşlar, memleketimizin mes
ken dâvasının endişe verici bir sahada bulun
duğuna bilhassa işaret etmek isterim. Büyük 
şehirlerimizdeki gecekondu mevzuu artık ih
mal olunamıyacak derecede bir tehlike tevlidet-
mektedir. Biz gecekonduyu mücerret Hazine 
veya eşhas arazisine kaçak olarak yapılmış plân
sız, gayrisıhhi tehlikeli yapılar olarak değil 
ileride sosyal bünyemizde geniş ihtilâtlar tev-
lidedecek mihraklar olarak görmekte ve acilen 
hallini yıkmakta değil, ıslahta bulmaktayız. 
Filvaki vekâletin de aynı görüşte olduğunu ko
misyonun müzakerelerinde gördük; yalnız 240 
bin civarında bulunan gecekonduların ıslahı 
için vekâletin 1962 bütçesine teklif ettiği 303 
milyon liraya mukabil yeniden inşa olunacak
ların ıslahı da dâhil sarf olunacak para Karma 
Bütçe Komisyonunun 20 milyon lira ilâvesiyle 
25 milyon lira olarak tesbit olunalbilmiştir. Ge
cekondu adedinin mevcut durumu ve bendesi 
artışı karşısında tedbirlerin azlığı bizi endişe
lere sevk etmektedir. Hükümet detaylı bir mes
ken politikasını maalesef getirememiştir. Mes
ken dâvasının halli için 10 milyar liraya ihtiyaç 
bulunduğu hakikati ile mevcut bütçe imkân
ları karşılaştırıldığı takdirde endişelerimiz da
ha da artmaktadır. Şu vazijyette tek çıkar yo
lun, herkese meskenini yapıma imkânım kazan-
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dıraeak bir iktisadi vasata en kısa zamanda 
girmek olacağını kabul mevkiindeyiz. Bakanlı
ğın pek lüzumlu saydığımıız sosyal mesken mev
zuunda plân safhasına dahi ciddî olarak gire
memiş 'bulunmasını üzüntü ile karşılıyoruz. 
Mevzuun ehemmiyeti ve mesken arzı açığının 
1962 yılı için 30 bin civarında bulunması ba
kanlığı, umumi mesken politikası dışıinda bu 
sene ve ileriki seneler için bu politikanın tat
bikine imkân verecek kanal'ize tedbirleri ta
hakkuk ettirmek mevki ve müşkülâtı ile karşı 
"karşıya bırakmıştır. Mevcut güçlükler karşı
sında mesken ofisinin en verimli şekilde tahak
kukunu müspet karşılayacağız. Bu konuda 
Timiberger raporunu dile getirerek kıymetli za
manlarınızı almak istemem. Yalnız birçok ha
kikatleri objektif bir görüşle dile getirmiş bu
lunan bu rapordan Bakanlıkça istifade olunma
sını hararetle tavsiye etmekteyiz. 

7269 sayılı Kanunun tatlbikatı Menken 
Genel Müdürlüğünün diğer faaliyetleri için
de hususi bir yer işgal etmektedir. Zira, jeo
lojik teşekkülâtı ile zelzele, inşaat tarzı itiba
riyle, yangın, ve su baskınlarına mâruz bulu
nan memleketimizde bu talbiî âfetlerin zuhu
rundan önce hazırlıklı bulunulması zarure
tiyle 1962 bütçesine bütün bu hizmetler kar
şılığı, konan 34 milyon liranın tezat teşkil ettiği
ni işaret etmek isterim. Kaldı ki, bu meblâğa geç
miş senelerin hasarlarının telâfisi de dâhildir. 
Sel ve heyelanlar dolayısiyle nakli icabedecek 
yerlerin ,nakil zaruretini tesbit edecek jeolog kad
rosunun darlığından bu hizmet gayeye uygun 
tarzda ifa olunmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, memleketteki nüfus ha
reketlerini kontrol altına almak bilhassa büyük 
şehirlere akını önleyici tedbirler üzerinde koordi-
ne çalışmalar yapılarak bu hareketlerin sosyal 
ve iktisadi bünyemize uygun istikamette cereya
nını temin etmek, Bakanlığın önemle üzerinde 
durması lâzımgelen bir mevzudur. Bu nüfus ha
reketlerinin müstehlik sınıf lehine artış kaydet
mesi başlıca endişemizdir. îmar ve îskân Vekâ
leti yönünden gecekondu inşasına son verecek ön-
leyiöi tedbirleri serian almak, bölge plânlama ve 
tatbikatına derhal girişmek bu suretle de sosyal 
farkların izalesini, bölge bünyesine uygun indüst-
riel faaliyetlerin hareket ve rasyonalizasyonunu 
temin verimli bir toprak tevzii politikasını müm-
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kün kılmak esası tedbirler olarak mütalâa olun
malıdır. 

Göçmen mevzuu belirsiz zamanlarda Hüküme
te büyük zorluklar tahmil etmiş, âdeta onu fener
siz yakalamıştır. Geçici ve acele tedbirler yerine 
bu işin de bir ıplâna bağlanması, göçmenlerin en 
kısa zamanda müstahsil duruma getirilmesi el
zemdir. Büyük şehirlerin hemen civarına yapı> 
lan yerleştirmeler gayriiktisadi ve ,gayrisosyal ne
ticeler vermiştir. Göçmenlerin yerleştirileceği 
toprakların ıgeliş yerlerindeki toprak ve iklim 
şartları uygunluğuna bilhassa dikkat etmek lâ
zımdır. 

Aziz arkadaşlarım, sağlam bir mesken politi
kasının içerisinde yapı malzemesi hususi bir yer 
işgal eder. Millî ıgelirimizden senede 5 milyar lira 
yapı sahasına intikal etmekte, malzeme bu mikta
rın % 75 ine baliğ olmaktadır. Binaenaleyh mem
leketin yapı malzemesi ihtiyacını tesbit, standat-
] arının hazırlanması ve yapı malzemesi endüstri
sinin geliştirilmesi şarttır. Ayrıca bölge malze
meleri üzerinde de ıgerekli etüt ve incelemelerin 
yapılarak tatbikatını temin edecek tedbirlerin 
alınmasını tavsiye ederiz. 

Yapı malzemesi Türk Standartları Enstitüsü
nün hazırladığı malzeme standartları memleket 
kaynakları nazara alınarak tatbik sahasına ko
nulmalı, senede dört milyar civarında sarfı olan 
inşaat malzemesinden millî gelir itibariyle âzami 
tasarruf sağlanmalıdır. Bu sahada yapılacak ça
lışmalara 1962 bütçesinde ayrılan bir milyon 200 
bin liralık tahsisat vâki yatırımın yüz binde on 
üçüne tekabül etmektedir ki, bu her halde bizleri 
memnun bırakır bir netice değildir. 

Sayın üyeler, Emlâk ve Kredi Bankasının as
li vazifesinin, vatandaşa mesken yapma imkân
larının, bu gaye ile kurulmuş bir kredi müessese
sinin malî kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak 
temin etmesi olduğunu kabul ediyoruz. Fonksi
yonunu bu şekilde tesfbit ettiğimiz banka kredi 
imkânlarım yurdun her köşesine sâri bir metot 
dairesinde tahakkuk ettirmek mevkiindedir. Ban
ka her şeyden evvel belirli bir mesken politikası 
tatbikinde vatandaşın güveneceği bir finansman 
kaynağı rolünü ifa ettiği takdirde beklenilen ga
yesini yerine getirmiş olacaktır. 

Bugüne kadar cereyan eden tatbikat filhaki
ka bankanın malî takatinin da üzerine çıkarak 
bu sahaya ıgeniş bir kredi temin ettiği bir vakıa-
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dır ve mezkûr hizmetleri İde sebk ekmiştir. Yalnız 
şu ciheti de tesbit etmek mecburiyetindeyiz. Bu
gün muhtacolduğumuz mesken tipi sadece büyük 
paralar yatırılarak tesis edilen yüksek maliyetli 
apartmanlar değil, bir taraftan vatandaşın öde
me imkânlarına muvazi bir kredi politikası ile 
yurdun her tarafında mesken dâvasının tahak
kukuna yardımcı olmak diğer taraftan lüks ste-
ler yerine sosyal mesken tarifinin şümulünde biz
zat inşaata girerek örnek davranışları .gerçekleş
tirmek mevkiindedir, işçi Sigortaları ile yapıla
cak müşterek çalışmaların bu mevzuda pek müs
pet sonuçlar vereceğine kaaniim. 

Banka bugün malî imkânlarını zorladığı hal
de isteklere cevap verememektedir. Normal ge
lirlerinin dışında bankasının takviyesi lâzımdır. 
Banka, finanse ettiği iktisadi Devlet Teşekkülü 
gibi müesseselerde olan alacaklarını zamanında 
tahsil edebilmelidir. Tenkid mevzuu olan bir 
cihet de şubeleri bulunmıyan yerler dışındaki 
kredili inşaatların yüksek maliyette olmasıdır. 
Zira normal faiz ve masraflarım dışında ağır 
kontrol masrafları da vatandaş sırtına intikal 
etmekte ve bu hal artık şikâyetlere yol açmak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, iller Bankası üzerindeki 
tenkidlerimizi de şu hulâsa içerisinde ifade edebi
liriz. Belediyelerimizin, en önemli finansman 
kaynağı olan iller Bankası elektrik, içme suyu, 
kanalizasyon, harita ve imar plânlarının tahak
kukuna yardımcı faaliyetleriyle bu fonksiyonu
nu ifaya çalışmaktadır ancak, bu hizmetleri ifa 
ederken hesabi bir çalışmaya şiddetle ihtiyacı 
bulunduğunu ifade etmek isteriz. Bilhassa elek
trik ve içme suyu teminindeki plân ve hesapla
rının istikbale muzaf bir karakter taşımaması, 
günlük hesaplarla yetinmesi, nüfus artış ve in
tikallerinin doğuracağı talep şiddeti nazara al
madan yaptığı birçok tesisler bugün ihtiyaca 
cevap vermemekte veya kapasitelerinin belki 
yarısı ile çalışmakta belediyesine büyük tevsi 
masrafları tahmil etmektedir. Bundan böyle 
banka bir işi bir kere yapmak lâzımgeldiği şu
uru içerisine girmelidir. Banka borçlarının mü
him bir kısmı 154 sayılı Kanunla konsolide edil
diğine göre, geniş Hükümet yardımı olmadan 
yeni yatırımlara giremiyecektir. Aksi halde 
konsolidasyonun hiçbir mânası kalmaz. Banka 
ayrıca faiz, komüsyon ve taksit olarak 50 mil-
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yonun üzerine bir para ödemek mecburiyetinde 
bulunmakta, bu miktarı her sene yatırımların
dan düşmektedir. Şu mevcut durum karşısında 
bankanın yeni yatırımlara gitmesinden ziyade 
kendi eliyle veya kendi kredisiyle yapılmış ya
tırımların tamamını tekrar gözden geçirerek 
tamir, ıslah, tevsii ve takviyelerle senede mil
yonlara mal olan zarar, ve hizmet noksanların
dan belediyeleri ve beldeleri kurtarmasını hara
retle tavsiye ediyoruz. Ayrıca bu tesisleri bakım 
ve kontrolları için teknik eleman ve ustalar ye
tiştirmeli, mevcutlar kurslarla takviye olunma
lıdır. 

Banka hesaplarının kolaylaşması ve bilhassa 
alacaklarının tahsili bakımından Belediye Ge
lirler Kanununun tadiline lüzum olduğuna da 
kaaniiz. 

Toprak ve iskân işlerimiz : Bakanlık içeri
sinde bu Umum Müdürlüğün bilhassa hususi bir 
yeri vardır. Bir kere topraklandırma mevzuu 
Bakanlığın diğer hizmetlerine tesiri olabilecek, 
nüfus hareketlerine veçhe verecek bir mevzu
dur. Ancak, mücerret Hazineye ait veya kamu
laştırma yoliyle temin olunan arazinin, gayri-
muayyen üniteler halinde dağıtılması bu ihti
yacı karşılıyamadığı gibi, gayrikâfi verilen iş
letme kredisi de heba olup gitmektedir. Sani
yen; bir taraftan kadastro, diğer taraftan top
rak tevzi komisyonları, teknik neticeleri itiba
riyle aynı gayeye hizmet ettikleri halde ayrı 
teşkilâtlar olarak çalışmakla hem verimleri nok-
sanlanmakta, hem de çoğu defa bir iş iki kere 
yapılmaktadır. Bu sahada mevcut elemanlarımı
zın azlığı karşısında artık modern usullerle ça
lışmanın lüzumunu takdir etmemiz bilhassa fo-
toğrametrik metodu komisyonlarımıza da sok
mamız lâzımdır. Şu ciheti de önemle tebarüz et
tirelim ki, arazide en gayrimüsait şartlar altın
da çalışan tevzii komisyonları eleman ve tekni-
siyenlerinin hayat seviyelerini yükseltecek malî 
tedbirlerin alınması şarttır. Aksi halde ileri se
nelerde eleman bulmak sıkıntısı içerisinde kalı
nacaktır. Bu sene bütçesinde bu hususun tat
minkâr olarak nazara alınmamış bulunmasını 
üzüntü ile karşılıyor, önümüzdeki senelerde 
dalha müsait bütçe tekliflerini bekliyoruz. Ko
misyon faaliyetleri 'hakkında tavsiyelerimiz 
şunlar olacaktır. 

Toprak tevziinde dönümden ziyade, dönüm 
başına verimin artırılması çarelerinin aranması. 
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Mera tevziatının durdurularak meraları da- I 

ğıtan yerlere mera tahsislerinin yapılması. 

Büyük kısmı tapusus, mevcut tapuların da 
büyük bir kısmı hukuki kıymetini kaybetmiş 
bulunan arazilerimizde zilyetliğin komisyonlar
ca lâyıkı ehemmiyeti görmediğini ifade etmek 
isteriz. Bilhassa toprak sahiplerinin kaderini 
üç tane köy ehlivukufuna bağlamanın sosyal 
adaletle dahi izahına imkân yoktur. Kamulaş
tırmalarda menafii umumiye sınırının büyük 
hassasiyetle çizilmesi tesir ve nüfustan azade 
hareket olunması şarttır. 

Bataklıkların kurutulması ciddî alâka gör
memiş durumdadır. Çok cepheli faydalar temin 
edecek olan bu teşebbüslerin bir an evvel baş
latılmasını temenniye lâyık bulmaktayız. 

Aziz arkadaşlar, Bakanlığın bütçe tenkidini 
belirli bir zaman içerisine ancalk ana hatlariyle 
sığdırmaya çalıştık. Büyük imkânsızlıklar için
de olduğuna 'kaani bulunduğumuz bakanlığın 
memleketimize hayırlı hizmetler ifa ötmesi bi
zi ancak memnun bıra'kacaktır. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına Sayın Nusret Köklü. 

A. P. MECLÎS GRUPU ADINA NUSRET 
KÖKLÜ (Manisa) — Muhterem 'Başkan ve 
'kıymetli arkadaşlarım, İmar ve İskân Bakan
lığı 711'6 sayılı Kanunla 1958 yılında kurulmuş 
dört senelik mazisi »olan yeni bir Bakanlıktır. 
Hallini üzerine aldığı mevzu ise insanlığın 
tarihî kadar erkidir. İnsan oğlunun yer yüzün- ı 
de karşılandığı birinci mesele karnını doyur
mak ise ikinci mesele de muhakkak ki, kendi
sine bir mesken teminine çalışmak olmuştur. 
Bu itibarla Bakanlığın kuruluş gayelerini ta
hakkuk ettirilebilmesi bugünkü sosyal bünye
mizde yapılması lâzımgelen işlerin başında gel- I 
mektedir. Ancak, 10 milyarı aşan Hükümet 
bütçesi içerisinde Bakanlığa 69 148 029 liralık 
bir miktarın ayrılmasını dâvanın büyüklüğü I 
ile ve Hükümet programı ile kabili telif bul
mamaktayız. I 

Bakanlıkça tesbit edilmiş bulunan ihtiyaç- I 
lar bu rakamın çok üstündedir. Bütçe kifayet- I 
sizliği dolayısiyle kabul edilmiş bulunan bu I 
mütevazi Bakanlık bütçesinin bile güzide Ba- | 
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'kanlık elemanlarının elinde bir kıymet olaca
ğına inanıyor ve ileri senelerde yapılacak bü
yük yatırımlara bir başlangıç sayıyoruz. 

İmar ve İskân Bakanlığının bünyesi içeri
sinde, Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü, 
Mesken Genel Müdürlüğü, Yapı Malzemesi Ge
nel Müdürlüğü ve katma bütçeli Toprak ve İs
kân Genel Müdürlüğü vardır. Ayrıca Türkiye 
Emlâk Kredi Bankası ve İller Bankasının Teş
kilât Kanununda yazılı görevlerini murakaba 
eder. 

Biz Bakanlığın kuruluş gayelerini daha ve
rimli bir şekilde tahakkuk ettirebilmesi için 
Harita ve Kadastro Umum Müdürlüğünün bu 
Bakanlığa bağlanmasını, ayrıca mahallî tatbi
katların sağlanabilmesi için de belediyeler ile 
müşterek mesai yapan vilâyet teşkilâtının mut^ 
laka kurulması zaruretine inanıyoruz. Plânlı 
ve pnoıgramlı çalışmalara esas teşkil eden ista-
tistikî bilgilerin temini için de en kısa zaman
da hakiki durumumuzu gösteren bir mesken 
sayımının yapılmasını şart görüyoruz. Ancak 
bundan sonradır ki, meseleler bir vuzuha ka
vuşacak ve üzerine eğilinmesi icabeden nokta
lar 'meydan çıkacaktır. 

Şehir, kasaba ve köylerin halihazır harita
larını yapmak veya yaptırmak, bunların imar 
plânlarını tanzim etmek veya ettirmek afetten 
zarar gören vatandaşların yerleşecekleri saha
larda yerleştirme plânlarını tanzim etmek, her 
türlü etütlerle müstakbel hakle durumlarını 
esaslandıran çalışmalar yapmak muhakkak ki, 
çok mühimdir. Ayrı ayrı şehir gruplarını bir 
bölge halinde etüdeden plânlama çalışmaları 
da bölgenin sosyal ve ekonomik yönden etüdü
nü sağlamaktadır. Devlet ve özel sektörün ya
tırım ve yerleşmelerini organize etmek sure
tiyle sosyal yaşama ve nüfus hareketlerini 
ayarlamak demek olan bölge plânlaması, bir 
konudaki ihtisasın diğer birçok ihtisasların 
birleşiminin ortaya çıkarabileceği bir mevzu
dur. O itibarla memleketimizde bu mevzuda 
yetişmiş eleman azlığından dolayı bu branşın 
mütehassısının dışardan getirilmesi veya tah
sile gönderilen mimarlarımızın bu mevzuda ih
tisas yapmalarının mecburiyeti aşikârdır. Ba
kanlıkça bu mevzuda yapılan çalışmalar ümit 
vericidir. Ele alınmış bulunan Marmara ve Zon
guldak bölge plânlamalarından sonra, Antalya 
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ve Çukurova bölge plânlaması üzerinde de etüt- ı 
lere başlanmıştır. Bütün Türkiye'yi kapsıyan I 
bir çalışmanın başlamasını da arzu ediyoruz. 
imar plânının büyük bir kısmı İller Bankası I 
vasıtasiyle yapılabilmektedir. Fakat bu mevzu- I 
dâki eleman azlığı yüzünden 'şehirlerimiz için 
hayati bir önem .taşıyan imar plânları kâfi etüd--
edilemeden tanzim edilme'kte, sonradan mahallî 
ihtiyaçların zorlaması ile gelişigüzel tadiller 
yapılmaktadır. Tanzim edilmiş bulunan imar I 
plânlarını ise belediyeler mevzua'tsızlık, malî I 
imkânsızlık ve personelsizlik yüzünden maale
sef tatbik edememe'kte ve bunun neticesi olarak 
da imar plânları inşaatı engelliyen bir unsur 
olara'k ortaya çıkma'ktadır. Anayasamızın te
minat altına aldığı mülkiyet 'haklarına riayet 
etmiyen imar Kanununun ele alınması gerekli 
tadil ve ilâveler yapmak suretiyle değiştiril
mesi zaruridir. Parselleri şuyulandıran 42 nei 
maddenin tatbiki ise mevcut gayrimerikullerin 
durumu dolayısiyle güçtür ve içinden çıkılmaz 
(hukuki meseleler doğurmaktadır, imar Kanu
nunun ilgili maddelerine istinaden belde ihti
yaçları da göz önünde tutularak tanzim edilen 
talimatname hükümlerinin de vatandaşın mül
kiyet ve tasarruf haklarına hürmetkar hüküm
ler ihtiva eder tarzda değiştirilmesi icalbeder. 
Bakanlığın imar plânlarının hazırlanışında 
olduğu gi'bi tafsilât paftalarının hazırlanışında 
ve tatbikat sırasında da belediyelere yardımcı 
olmasını bekliyoruz. A'ksi halde bu plânlar (be
lediyelerin dolaplarını dolduran birer özenti
den ileriye geçemiyecektir. 

Muhterem arkadaşlar, her aileyi fennî ve sıh
hi şartları haiz birer meskene sahibetmek parti
mizin arzuladığı ve taha'kkükuna çalışdığı baş
lıca meselelerden biridir. Dünyanın fezada ya
rışa geçtiği bir zamanda Anadolumuzun, maa
lesef mağara devrinden bugüne ka'dar mesken 
tiplerini görebileceğimiz bir müze halinde ol
duğu kaJbul edilmesi lâzımgelen bir gerçektir. | 
nüfus artışından ömrünü tamamlamış mesken- j 
lerden, âfet ve istimlâklerden, mes'kenlerdeki i 
aşırı kalabalıklığm normal hale indirilmesin- | 
den, mevcut gece'kondularm ıslalhı ve tasfiye- ; 
sinden mütevellit mes'ken ihtiyacımız her ge- '• 
cen yıl gittikçe büyümekte ve halli gayrimüm-
kün bir dâva halini almaktadır. 

Her yıl ortalama 250 000 mesken yapımına 
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ihtiyacolduğunu resmî makamlardan öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Teknik eleman, iş gücü, malzeme, arsa, ma
liyet ve amortisman durumları da göz önünde 
tutularak bir mesken politikasının tanzimi za
ruridir. Serbest teşebbüsün bu alana kaymasını 
temin etmek bakımından da mesken inşaatının 
faydalı bir yatırım olmasını sağlamak için kre
di, vergi ve 'kira mevzularının da Hükümetçe 
acele olarak ele alınmasını şart görüyoruz. 

Normal faaliyetle yapılmakta olan mesken 
inşaatı için sarf edilen para ile dalha fazla mes
ken yapılmasını temin için küçük ölçüde mes
ken yapımını da teşvik etme'k şarttır. Bu t ip 
inşaatlara uzun vadeli ve az faizli krediler ile 
teknik yardımlarla da desteklemek çok faydalı 
olacaktır. Ayrıca az imkânlı vatandaşlara ku
racakları yapı kooperatiflerinde idare, teknik 
ve malî yardımlarla takviye edilerek birer 
meskene salhibolmalarını temine çalışmak Hü
kümetin başlıca vazifelerimden biri olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, köylerimizin büyük 
bir klsmmın kuruluşunda iktisadi faktörler bu
lunmadığı için iskâna müsait olmıyan yamaç ve 
tepelerde gelişigüzel dağılmış küçük küçük in
san topluluklaı*ı manzarası arz etmektedir. Bu 
itibarla köylerimizi iktisadi fonksiyonları olan 
merkezî köylere toplamak şarttır. Bu merkezler
de yol, su, mektep gibi ihtiyaçları karşılamak 
çok daha verimli ve kolay olacaktır. Bu şekilde 
merkezileştirilmek istenen köylerde imar plân
ları yapılmalıdır. Ayrıca tipleştirilmiş yapı ele
manları kullanılarak teknik ve ekonomik yardım 
da sağlanılarak bu köylerde inşaatı teşvik et
mek çok faydalı olur kanaatindeyiz. Bu suretle 
nüfusumuzun çoğunluğunu teşkil eden köylü
müz de sıhhi ve fennî meskenlere sahibolmuş ola
caktır. 

Nüfusumuzun süratle artışı ve köylerden şe
hirlere olan akın neticesi geliri az olan vatan
daşlar tarafından yapılan kaçak inşaatlarla bir 
gecekondu mevzuu ortaya çıkmıştır. Bugüne ka
dar alman şiddet tedbirleri bunları önliyemediği 
gibi, 250 000 rakamını da aşarak büyük şehir
lerin etrafını sarmıştır. Gecekondu sosyal bir 
zorlamanın neticesidir. Bu itibarla Hükümet ve 
belediyeler gecekondu yapan vatandaşların kar
şısında değil, yanında olmalıdır. Eğer bu görüş 
üzerine bugüne kadar hareket edilmiş olsaydı, 
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bu durumlar meydana milyonlarca lira ziyan 
olmaz ve insan gücü de boşu boşuna harcanmaz-
dı. Bugün için gecekonduların ıslah edilmesi bir 
nizam ve intizama bağlanması şarttır. Bundan 
sonra bu durumu tekrar yaratmak istemiyorsak 
Hazine arsaları üzerinde kendi evini kendi eme
ği ile yapan bu kimselere teknik ve malî yardım 
da yaparak ucuz tip meskenlerini bir plân tah
tında tamamlamalarına yardım etmelidir. 

Gecekondu dâvası ancak sosyal mesken in
şaatının Hükümetçe ele alınmasından sonra hal
ledilebileceği kanaatindeyiz. Ancak, dâvanın hal
lini yalnız Devlet sektörüne bırakmak doğru de
ğildir. İktisadi durumumuz sosyal meskenler için 
bütçeye büyük çapta para konmasına imkân ver
memektedir. Bu itibarla serbest teşebbüs ile 
Devlet elele bu işi halletmek zorundadır. 

Kıymetli arkadaşlarım, bugün inşaatlarda 
sarf edilen paranın yüzde yetmişini malzeme gi
deri tutmaktadır. Bu itibarla yapı malzemesinin 
önemi kendiliğinden ortaya çıkar. Artan inşaat
ların gelişme seyrine uygun olarak mahallî ka-
rekterde inşaat malzemelerinde teknik ve eko
nomik denge içerisinde inkişaflarını temin için 
Hükümetçe her türlü çalışmalar yapılmalı ve 
serbest teşebbüsler desteklenmelidir. 

Bakanlığın kontrolü altında çalışan iller 
Bankası belediyelerin imar plânlarını, yol, su, 
elektrifikasyon, mezbaha, kanalizasyon gibi ihti
yaçlarını plânlamak ve finanse etmekle vazifeli
dir. Ancak İller Bankası bugün için sermaye ki
fayetsizliği sebebiyle bâzı müesseselerden yük
sek faizli finansman temin etmekte ve daha yük
sek faizle de belediyelere borç vermektedir. 

Bu hal malî vaziyeti bozuk belediyeleri büs
bütün bozmaktadır. Buna çare olarak bütçeden 
her sene takviye edilerek bankanın ödenmiş ser
mayesinin artırılması şarttır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası dar gelirli 
vatandaşlara sağladığı mesken kredisi ile birçok 
ailenin bir yuva sahibi olmasını sağlamıştır. 
Ancak, kendi kurmuş olduğu inşaat şirketleri 
vasıtasiyle yapmış olduğu inşaatların maliyeti 
çok pahalı ve lüks inşaatlardır. Banka mesken 
haricindeki yapı faaliyetlerini bırakıp, sosyal 
mesken dâvasının hallinde Hükümete yardımcı 
olmalıdır. Toprak ve İskân Genel Müdürlüğün-
lüğünce yapılan çiftçiyi topraklandırma çalış
maları daha verimli bir hale getirilmelidir. Çift-
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çiye sade toprak dağıtmak değil onu işliyecek ve 
verimli kılabilecek çalışmaların yapabilmesi için 
gerekli telkin ve malî yardımda mutlaka yapıl
malıdır 

Muhterem arkadaşlar, İmar ve İskân Bakan
lığının alâkalı mevzularına ait partimizin görüş 
ve düşüncelerini özet olarak böylece sıraladık
tan sonra 1962 malî yılı bakanlık bütçesine ait 
fikirlerimizi kısaca izah edelim. 

Komisyonumuzun başında da belirttiği gibi 
10 milyonu aşan bir bütçe içerisinde Bakanlığa 
69 148 029 liranın ayrılmasını çok az bulmak
tayız. 

Hükümet teklifine bütçe kifayetsizliğine rağ
men bâzı mühim ilâveler yapan Bütçe Karma 
Komisyonuna teşekkürü bir borç biliriz. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin personel 
giderleri tutarı 4 134 568 lira olup geçen sene 
nıevcudolan kadroyu aynen muhafaza etmekte
dir Yeni ihtiyaçlar karşısında teknik personel 
kadrolarının takviyesi imkânsız kalacaktır ka
naatindeyiz. 

Yönetim giderleri bölümünde geçen senenin 
aynı tutulmuştur. Ancak bu bölümdeki kira be
deli olarak her sene 1 211 000 lira ödemek yeri
ne Bakanlığın işgal ettiği binayı müsait şart
larla devralınmasa veya yeni bir bina yaptırma
sı herhalde maddi ve mânevi bakımdan çok da
ha iyi olacak kanaatindeyiz. Yine bu bölümde 
teftişler yolluğunun artırılmış olmasını mahal 
tatbikatları daha yakından takibini mümkün kı
lacağından takdirle karşılıyoruz. 

Fuar ve sergi bölümündeki 75 000 lira gide
rinde Bakanlığın bu sene yapacağı öğretici ve 
tanıtma çalışmalarını daha geniş çapta devam 
edeceğinin bir işareti sayıyoruz. 

Yapı malzemesi standartlarının ele alınması
nı Devlet Plânlama Teşkilâtınca kararlaştırıl
ması üzerine bu bölüme konulan 90 bin lira çok 
isabetli olmuştur. 

Bütçenin yatırımlar kısmında ise umumi ha
yata müessir âfetler dolayısiyle Türkiye Emlâk 
Kredi bankasına devredilen 35 milyon lirayı 
mevcut ihtiyaçlar karşısında çok az buluyo
ruz. Bu bölümde harcanması lâzımgelen ve Ba
kanlar Kurulunca kararnamesi çıkmış daha 234 
yerde 88 milyon liralık bir yatırıma ihtiyaç var
dır. 

7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi gere
ğince ıslaha muhtaç ve tasfiyesi gereken mes-
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kenler için Hükümetçe konulan 5 milyon liraya I 
karşılık Karma Komisyonun bunu 25 milyon I 
liraya çıkarması takdire şayandır, Bakanlığın 
ise bu mevzuda isteği 300 milyonun üstündedir. I 
önümüzdeki senelere bir başlangıç olarak ya- I 
pılacak verimli çalışmalara hemen başlanmasını I 
temenni etmekteyiz. Yine bu bölümde imar I 
plânlarının her türlü tatbikatı için ihdas edil- I 
miş bulunan faslı takdirle, ancak buraya tatbi
kat için bir para konmasını da üzüntü ile kar
şılıyoruz. I 

Mesken ve yapı malzemesi etüt ve araştırma
ları için kurulacak lâboratuvara konan 240 bin 
lira ile alınacak aletler için konan 200 bin lira
nın azlığı ise üzerinde durulmıyacak kadar mey
dandadır. 

Muhterem arkadaşlar; diğer bakanlıklaıda 
bir fasıl gideri kadar olan îmar ve îskân Ba- I 
kanlığı 1962 malî yılı bütçesinin kifayetsizliği 
meydandadır. Bu dar bütçe içinde dahi bakan- I 
lığın gayelerini başaracağından emin bulunuyo
ruz. 

Kıymetli arkadaşlarım; Adalet Partisi Mec
lis Grupu adına îmar ve îskân Bakanlığının 
müntesiplerine başarılar diler, bütçe tatbikatı
nın vatan ve milletimize hayırlı olmasını diler, 
hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Mec
lis Grupu adına Sayın Fakih özlen. 

C. H. P. MECLÎS GRUPU ADINA FAKÎH 
ÖZLEN (Konya) — Muhterem Başkan, muhte
rem arkadaşlar, 

Henüz kuruluş ve teşkilâtlanma safhasını 
ikmal etmekte bulunan, bütçesi mütevazi, vazi
feleri ve iddiaları vatan sınırlarını kucaklıyaıı I 
imar ve îskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki dü
şünce ve temennilerimizi, C. H. P. Grupu adma 
arz etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

«Arslan ininden belli olur» diye söylenen 
halk sözünü, vatan, milletin fertleri tarafından 
karış karış, ev ev, âbide âbide, imar edilmesiyle 
vatandır. Veya milletlerin medeniyet seviyeleri, I 
beka ümitleri vatanlarına sahiplikleri, vatanla-
rmdaki oturuş ve yaşayış rahatlıklariyle oran
tılıdır, şeklinde ifade edersek îmar ve îskân 
Bakanlığının Türk Milletinin vatan toprakları I 
üzerinde ebediyete kadar dayanacak sağlam
lıkta yerleşmesi ve kökleşmesi gibi millî ve me
deni bir dâvanın vazifelisi olduğu hakikatini I 
ifade etmiş oluruz. | 
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Böylesine derinliğine ve genişliğine vatan 

sınırlarını ve meselelerini kucaklamak vazife
sinde olan bu çok genç Bakanlık : 

îdari müdürlüklerle 
Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğü, 
Mesken Genel Müdürlüğü, 
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü, 
Toprak ve îskân İşleri Genel Müdürlüğü ile 

Teşkilât Kanununun 17 ve 19 ncu maddeleri 
uyarınca v Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlı
ğından murakabeleri devralman Türkiye Emlâk 
Kredi Bankası ve iller Bankası teşkilâtından 
kurulmuş bulunmaktadır. 

Bakanlık çalışmaları plânlama, araştırma ve 
tatbikat olarak iki safhada yürütülmektedir. 

Plânlama ve îmar Genel Müdürlüğünün mev
cut 1 004 belediyeden 713 ünün haritasını ve 621 
inin imar plânı mevcut bulunduğuna göre 1962 
senesinde geri kalan harita ve imar plânlariyle 
çok eskiden yapılmış olup tatbikatta revizyona 
ihtiyaç gösteren imar plânlarının tashihine ve
ya yenilenmesine çalışacağı anlaşılmaktadır. 

Plânlama ve araştırma safhasında bölge 
plânlama, şehir plânlaması, âmme tesisleri, 
imar tatlbikatı, arsa işleri, mevcut mesken du
rumu, geleceğe ait mesken ihtiyacı, gecekon
dular, iş gücü, sosyal mesken standartları üze
rinde çalışmalar yapılmakta, imar ve mesken 
politikasının esaslarım teslbite gajyret edilmek
tedir. 

1962 yılı bütçe raporunda da belirtildiği gi
bi bölge plânlama çalışmalarının bütün mem
leketin bölgelere ayrılarak bütün memlekete 
teşmili ve teşmil işiyle ibirlikte bölgelerin bir
birleriyle kıyaslanarak memleket çapında en 
faydalı hal şekillerini ve bölgelerin birbirleriy
le hemaıhenk olmalarını temine gayret etmek 
şayanı tavsiye ve şayanı arzudur. 

Hükümet programında İbir intikal bütçesi 
olarak vasıflandırılan 1962 yılı bütcjesi ancak 
ibu istikamete yönelme ve hazırlanmayı temin 
edecek durumdadır. Meselâ malî takati bulun-
mıyan belediyelere plân mevzuunda yardım ya
pılması zaruri iken bu sene ancak, sembolik 
ibir fasıl açılıp bir lira tahsisat konabilmekten 
ileri gidilememiştir. 

Bakanlığın İkinci Genel Müdürlüğü olan 
Mesken Genel Müdürlüğü ise, kabul etmek lâ
zımdır ki, vazifeleri ile imkânları arasındaki 

- 608 — 



M. Meclisi B : 57 
mesafe ço'k daha açık olan yapması lâzımgelen I 
işlerin tasavvur ve tasarı kıısmmı ancak yapa
bilecek kadar dar bir bütçe içine sıkıştırılmış
tır. 303 milyon lira olarak teklif edilen bütçe 
5 milyona indirilmiş sonra komisyonca 20 mil
yon ilâve yapılarak 25 milyon liraya çıkarıla
bilmiştir. 

Nüfus artışlarından, kullanılmaız hale gelmiş 
yani ömrünü tamamlatmış olan meskenlerden, 
âfetler ve istimlâlklerden, meskenlerdeki aşırı 
kalabalığın normal bir hadde indirilmesinden, 
mevcut gecekonduların ıslah ve tasfiyesinden 
mütevellit birikmiş mesken ihtiyacımız : 

Şehirlerde 573 000 
Köylerde 1 000 000 dur. 

1970 yılma kadar şehir nüfûsunun 14 mil
yona köyler nüfusunun ise 23 milyona yükse
leceği tahmin edilmektedir. Bu duruma göre 
1970 yılma kadar ortalama yıllık mesken ihti
yacı şehirlerde 180 bin köylerde 230 bin ol
mak üzere 410 bindir. Muhtelif sektörlerle ya
pılanı 125 bin kabul ödersek 1970 yılına ka
dar yıllık mesken açığımız 285 bin olarak bu
lunur. Yani her yıl 285 bin dalha fazla mesken 
yapmak ihtiyacındayız. 

Türkiye'de Devlet eli ve âmme yardımı ile 
yapılan meskenler toplam faaliyetin % 9 unu 
teşkil etmektedir. Bir fikir vermek için bu ma
betlerin ; 

Çekoslovakya'da % 100 
italya'da % 45 
FransaVla % 91 
Almanya'da % 50 olduğunu söyler

sek gelecek yıllarda âmm'e sektörü ile Devlet 
elini ağır vazifelerin be'kl ediği neticesine varı
rız. Bu ralkamlar Devletçilik anlayışımızın ve 
yeni Anayasamızın getirdiği yeni zihniyetin 
'Sosyal mesken bakımından henüz çok gerilerin
de bulunduğumuzun müşahhas misalidir. 

Bu mevzuda temennilerimiz kısaca şöyle sı
ralanacaktır : 

— Tasarlanmakta olduğunu duyduğumuz 
mesken ,'kanunu ve umumi bir meıs'ken politika
sının süratle tâyin ve tahakkuku, 

— Şehir, kasaba, köy ve gecekondular için 
memleket ve iklim şartlarına uygun bilhassa 
ucuz tipler üzerinde çalışmak, I 

— Köyden şehire alkım durdurmamıza ve 
dolayısiyle gecekondu inşaatını önlememize tat- I 
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bikatta imkân olmadığına göre büyük şehirle
re civar, tercihan mevcut gecekıondu sahaları 
bitişiğinde muayyen sahaları gecekondular için 
plânlamak ve bu plânın kontrol ve tatlbi'kml 
sağlamak gerekmektedir. Bunu yaparken bu 
sahaları mevcut gecekondular yakınında bul
mak müm'kün olursa bu suretle mevcutların yı
kılmasını önlem'ek ve yapılan ve yapılacak ge
cekonduları yıkmamak bilâkis eskilerin ıslahı 
cihetine gidelerek asgari belediye ihtiyaçlarını 
temin etmek lâzımdır. 

Köylerde kendi meskenlerini kendi imkânla-
riyle yapmaya çafaalıyan vatandaşların bu fâal 
durumlarının tercih sebebi olarak kaale alınması 
bunlara yardım çarelerinin aranıp bulunması 
kalkınma plân ve stratejimizin getirdiği yeni 
zihniyetin icabatmdandır. 

İlerde de tekrarlıyacağımız üzere memleket 
çapında teşkilât kurarak bütün mesken inşaatla
rının imar mevzuatına ve mevcudolan yerlerde 
imar talimatlarına uygun yapılmasını Bakanlı
ğın titizlikle murakabe ve kontrol etmesini isti
yoruz. İcabediyorsa bu hususta bir kanun geti
rilmelidir. 

tstitraten arz edelim ki, bugüne kadar.Sayın 
İmar Bakanına ve milletvekillerine iskân ruhsatı 
vermiyen veya vermekte titizlik gösteren imar 
Müdürlüklerinden şikâyet edilmektedir. Kanaa
timizce vazifesini titizlikle yapan bu daire veya 
şahısları şikâyet değil taltif etmek lâzımdır. Hü
kümet merkezi olan Ankara'nın göbeğinde pro
fesörlük ve Adalet Bakanlığı mertebesine kadar 
çıkmış bir vatandaşın kaçak iki) kat yapabildiği 
ve buna iskân raporu alabildiği düşünülürse bu 
mevzuda daha ne kadar dikkatli olmak lâzımgel-
diği meydana çıkar. 

-Şelhir ve kasa'balarımızdaki binalar bizim yüz 
akımızdır. Gelecek nesillere miras bırakacağımız 
varlıklarımızdır. Hiçbir vatandaşın imar mev
zuatı ve plânı dışına çıkarak gayrisıhhi binalar 
yapmaya şehirleri çirkinleştirmeye hakkı yoktur. 
ıBirçok taşra şehirlerimizde bir inşanın sığamı-
yacağı kadar dar, en sıhhatli bir kalbin tırmana-
mıyacağı kadar dik merdivenler yapılmakta, kü
mes büyüklüğünde odalar inşa edilmektedir. Bü
tün bunlar Bakanlığın memleket ölçüsünde kont
rol teşkilâtı kurması zaruretini açık bir şekilde 
ortaya koymaktadır. 
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Fethiye, Eskişehir, Sivrihisar'da olduğu gibi 

âfetlerden zarar <gören yerlerde yapılmış olan 
meskenler pahalılıkları ve kullanış maksadına 
uymamaları sebepleriyle kısmen boş durmakta 
imişler. Bu millî servetlerin heder olmaması için 
iskân imkânları ve yollarının icabında bir kanun 
mevzuu olarak halledilmesi şarttır. 

ıSon sözümüz âmme sektörü ve Devlet elinin 
mesken inşaatına ve gecekondu mevzuuna müm
kün olan süratle ve mümkün olan vüsatle el at
masını temenni etmektir. 

132 sayılı Kanunla kurulmuş Türk Standart
lar Enstitüsü ile koordine halde meselâ doğra
malar, mutfak ihtiyaçları gibi kısımların Al
manya'da olduğu gibi muayyen normlarda ima
lini ve tatbikini sağlamayı Yapı Malzemesi Ge
nel Müdürlüğünden beklemek istiyoruz. Bu mü
dürlüğün malzeme kaynakları ve sanayiinin yurt 
içine yayılması şeklini etüt etmesini faydalı gör
mekteyiz. Bunu malzeme kaynakları ve iş gücü
nü kıymetlendirme ve nakliye külfetini azaltma 
bakımından müspet telâkki etmekteyiz. 

Toprak Genel Müdürlüğünün son günlerde 
toprak dağıtımını yavaşlatmış hattâ durdurmuş, 
dağıtılacak toprakların bilhassa ihtilafsız olanla
rın tesbiti ile uğraşmakta olduğunu duymaktayız. ' 
Bu yerinde bir karar olmakla beraber topraksız 
vatandaşların tazyiki gittikçe arttığı gibi Hükü
met programında bahsedilen toprak reformu ve 
topraksız çiftçiyi topraklandırma ve donatma 
dâvalarının bir an evvel tahakkuku icabetmekte-
dir. 

'Toprak ve iskân dâvasını hariçten gelen göç
menleri rasgele yerleştirmek ve bir köyde ken
dilerine tapu verilen vatandaşlar tarafından ki
raya verilmek veya büsbütün bırakılmak sure
tiyle terk edilmeye mahkûm 5 -10 dönüm tarla 
dağıtmak şeklinde anlamıyoruz. Memleketin boş 
ve işe yarar arazi envanteri yapılarak nüfus ke
safeti ve dağılışı tetkik edilerek memleket çapın
da toprak, insan ırk ve kültür muvazenesini sağ-
lıyacak bir iskân ve topraklandırma politikası 
olarak anlıyor, Umum Müdürlüğün bu yolda ol
duğunu memnuniyetle görüyoruz. 

Halen toroslarda kışları sahillerden, yazları 
yaylalardan koğula koğula dağ kovuklarında, ça
dırlarda göçebe yaşıyan vatandaşlarımız bulun
ması çok düşündürücü ve üzücüdür. 
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Biz Genel Müdürlüğün tevzi ve iskân işlerine 

ancak, yetişebileceği kanaatinde olduğumuzdan 
dağıtılan topraklardaki çiftçi ailelerini teçhiz et
mek vazifesinin Tarım Bakanlığı ve Ziraat Ban
kası ile kordine çalışarak daha yeterli hale geti
rilmesi şekil ve çarelerinin aranmasını istiyoruz. 

Ayrıca, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
ile, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğünün, 
İmar ve İskân Bakanlığı camiasında hemahenk 
ve hattâ birlikte çalışma çarelerinin araştırılması 
ve icabederse bir kanun mevzuu yapılmasını uy
gun mütalâa etmekteyiz. 

Toprak tevzi işleri mahallî ve siyasi tesirler
den sureti katiyeden kurtarılmalıdır. 

Bakanlığa bağlı Emlâk Kredi ve iller Ban
kası hakkında da birkaç söz söylemeden geçemi-
yeceğiz : 

Şehir ve kasabalarımızın imarında büyük hiz
metler başarmış olan bu müesseselerimiz takat-
ları üstünde yüklü bulunmakta talepleri karşıla
makta müşkülât ve hattâ imkânsızlık içinde kıv
ranmaktadırlar. İmkân ve fırsat buldukça bu 
müesseselerimize yeni malî kaynaklar bulmamız 
yeni imkânlar sağlamamız şarttır. 

Emlâk Kredi Bankasının Ataköy'de olduğu 
gibi lüks inşaat yerine ucuz blok apartmanlar is
tikametine yönelmesi zamanı gelmiştir. İşçi Sigor
talarının yaptığı gibi kredi vereceği meskenle
rin projeleri üzerinde bâzı kayıtlar koymasında 
dalhi mahzur görmemekteyiz. Bu Bankayı büyük 
şehirlerde eşrafı beldeye konforlu evler yaptıran 
bir müessese hüviyetinden ıçıkarıp orta sınıfı ınü-
tevazi vasat ve ucuz bir meskene kavuşturma 
amacı güden fakir babası bir âmme müessesesi 
olarak tanıtmaya ıgayret etmek lâzımdır. Esasen 
Bankanın bu yola girdiğini de memnuniyetle mü
şahede etmiş bulunmaktayız,. 

Gelecek 10 yıllık gelirlerini de harcayıp mad
di imkânları ve teşkilât kapasitesi dışına yayılmış 
olduğunu işittiğimiz İller Bankasının elinde mev
cut işleri bitirmek ve projeleri hazır ve zaruri 
işlere başlıyabilmek için istediği asgari 50 milyon 
liralık talebin maalesef sadece 30 milyonu verile
bilmiştir. 

Bu müessesede çalışan arkadaş ve mesleştaşla-
nmın kıymet ve feragatlarmı sayigı ile anmakla 
beraber ge'rek Bankanın ıgerek serbest sektörün 
elindeki personel, malzeme ve malî imkânların 
aded ve takatinin çok üstünde işe girişmiş olmak 
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yüzünden birçok kasabalarımızda, kendi köyüm-

'de de olduğu gibi işler çok pahalıya çıkmakta, sü-
renmekte süründükçe daha pahalanmakta ve ne
ticede tesis ya yarım yamalak çalışır veya hiç ça
lışmaz durumda yüzüstü kalmaktadır. 

Taşkent kasabasının 200 bin liraya ihale edi
len içme suyu 900 bin liraya çıkmış, 8 litre su ge
tirmesi lâzımgelen isale 2 litre suyu ancak taşıya
bilmektedir. Bu misaller bir değil, beş değil, on 
değildir. Sürüncemede kalan, sürüncemede kal
dıkça maliyeti bir, üç, beş, on hattâ daha yukarı 
misline kadar katlanan tesisler neticede işler ve 
işe yarar halde bitirilmiş olsaydı burada bu ka-
darcık bahse dahi lüzum görmezdik. Maalesef 
mühimce bir miktarı işe yaramaz bir halde halen 
sürünmektedirler. 

Bu kadarcık işaretten .maksadımız yurdumuza 
ve halkımıza büyük hizmetler görmekte olan bu 
müessesemizin malzeme ve personel imkânlariyle, 
ve malî takatiyle ve meselâ Karabük'ün yapabi
leceği boru miktarı kadar içme suyu tesisine gi
rişmek suretiyle işleri bir sıraya ve nizama sok
masını temenni etmek içindir. Bu suretle k binler 

. veya milyonların heder edilmesi önlenmiş olacak-
. tır., 

Başta da belirttiğimiz gibi henüz kuruluş ve 
yayılış devresini ikmal etmemiş bulunan îmar ve 
İskân Bakanlığının 1962 yılı bütçesi ihtiyaçlara 
cevap vermekten çok uzak bulunmaktadır. Bu 

.sebeple bütçe, tenkid ve murakabeden ziyade bi
zi, temenni sınırları içinde kalmaya zorlamıştır. 
:, Bu mütevazi bütçeye rağmen, bu vatanı Türk 

milletine yakışır şekilde imar etmek, milletimizi 
evi ile toprağı ile içeceği suyu ve ışığı ile vatan 

; üzerine yerleştirmek ve kökleştirmek gibi ağır ve 
şerefli vazifelerinin başında genç Bakanından, 
dâvanın iman ve heyecanını duymuş dinamik teş
kilât arkadaşlarına kadar muvaffak olmaya az
metmiş bir kadronun teşkilâtlanma ve hizmetlere 
koyulma istikametindeki hamlelerini ve muvaffa
kiyetlerini, bütçenin maddi imkânsızlığını örten 
ve unutturan bir ümit kaynağı olarak kaydetmeyi 
bir vazife biliriz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Konforlu verahat evlerinde müreffeh yaşıyan 

bizler,, aydınlarımız ve zenginlerimiz, milyonlarca 
vatandaşımızın kömürlük mesabesinde mesken
lerde oturduğunu, susuz, ışıksız kasaba ve köyle-
riıriîzin mevcudiyetini bilerek bu mevzulara her 

gün 5 -10 dakika eğilmek ve düşünmek ve çare 
aramak sahavetini gösterebilirsek, heyecanını du
yarsak, imar ve iskân Bakanlığının ağır yükü kı
sa zamanda hafifletmek ve başarılmak yoluna 
girecektir. Buna inanıyor bu inanla hepinize say
gılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar bit
miştir. Şahsı adına konuşacak sekiz arkadaşı
mız vardır, söz sırası Sayın Tahsin Telli arka-
daşımızdadır. 

TAHSİN TELLİ (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, bir Bakanlık faaliyetini düzenler
ken, ay veya göz önünde bulunma sebebiyle 
değil, ihtiyaçlara cevap verebilmek; mesuliye-
tiyle karşı karşıya bulunduğunu düşünerek 
plânlı bir şekilde hareket etmesi lâzımdır. Hal
buki imar ve iskân Bakanlığında, böyle bir 
düşünce hâkim olmamıştır. Bugün bizlere da
ğıtılmış olan bölge plânlama ve mesken dâva
mız adlı broşürü tetkik ettiğim zaman bu en
dişemde haklı olduğumu gördüm. Mesken po
litikası dolayısiyle yapılacak plânlamalarda bu 
yerlerin merkez ittihaz 'edilmesi bizi düşündür
mektedir. Vatandaşlar, her hangi bir şekilde 
ister mal sahibi olarak, ister kiracı olarak otu
rabilecek bir yer bulduğu zaman şükretmekte
dir. Bu sebeple memleketimizin Doğu ve Orta -
Anadolu bölgelerinin mesken politikası bakı
mından öncelikle ele alınması lâzımgelen böl
gelerin başında gelmektedir. Zira bu bölgelerde 
yalnız kiracılar değil, mülk sahipleri dahi he
nüz gecekondu binalarının sağladığı rahatlığı 
temin edebilecek bir yere sahip değildir. 

O halde vaziyet böyle olunca Bakanlığın 
bu bölgelerde öncelikle ele alması lâzımgelen 
tedbirlere başvurması lâzımgeldiği kanaatin
deyim. 

Biraz da, t'oprak tevzi işlerinde faydalı gör
düğüm dikkat edilmesi lâzımgelen hususlar 
kanaatimce neler olmalıdır: Arz edeyim. 

1. Dağıtılacak toprak, çiftçinin ihtiyacını 
karşılıyabilecek miktarda ve vasıfta olmalıdır. 

2. Dağıtılan toprak parçaları memleketin 
toptan istihsalini azaltacak neticeler tevlidede-
cek şekilde küçük parçalara ayrılmamalıdır. 

3. Toprak dağıtımı mevzuunda meraların 
dağıtılmasından mutlaka içtinabedilmelidir. 

4. Çeşitli mahzurlar göz önüne alınarak 
gerçek mânada ihtiyaç sahiplerine dağıtım ya-
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palbilmek için Çiftçiyi topraklandırma Kanunu 
mutlaka değiştirilmelidir. 

5. Toprak dağıtımında, toprağın gelişi gü
zel parçalanmaması için ziraat uzmanlarının 
görüşlerine ehemmiyet vermemizin kaçınılmaz 
bir zaruret olduğu kanaatindeyim. 

Sözlerime son verirken hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara Milletvekili Sayın Muh
lis Ete?... Yok. Konya Milletvekili Sayın îhsan 
Kabadayı. 

ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Muhterem 
arkadaşlarım; ikinci Dünya Harbinden sonra 
yer yer her tarafa dağılıp renk veren, işaret ve
ren, fakat ilgililer tarafından ciddiye alınmadığı 
için, bugün Türk cemiyeti için ehemmiyetli ve 
mühim bir dert kaynağı haline gelen bu millî 
felâket ve ıstırap nedir? Diğer şehirleri ele al
madan Ankara vilâyetinden misal vermek istiyo
rum. Ankara'nın, Dikmen, Çankaya, İncesu, Ay
rancı, Mamak, Etlik, Keçiören semtlerini şöyle 
bir dolaşacak olursanız her türlü ihtiyaçlardan 
uzak ev diyemiyeceğiniz Âdem Baba hâtırası ku
lübelerle karşı karşıya kalırsınız. Bunlar gecekon
dulardır. Altındağ kazası bir gecekondu kazası
dır. Bunları uzaktan seyrederseniz birer tabiat 
kalesi kartal yuvası hüviyetinde görürsünüz. 
Ama içlerine girdiğiniz zaman, dertlerini ve ıs
tıraplarını duyarsınız. Bu gecekonduların bu
lundukları yerlerde değil vasıtayla yaya dahi 
yürüyemezsiniz. Yazın toz, toprak, kışın çamur 
deryasından ibaret sonsuz perişanlık bu bölgeyi 
sarmıştır. Tesadüfi olarak bir kulübenin kapı
sını açınız. En azından 4 - 5 tane çocuk karşını
za çıkar; ayakları yalın, sırtlarında hiçbir şey 
yok, çırılçıplak... içtimai şartlar ve ihtiyaçlar 
bunları her şeye muhtaç kılar. Kendilerine as
la Devlet eli uzanmamış bir halleri vardır. Bu 
gecekondu kazasının yazın susuzluktan duçar 
olduğu perişanlık, samimiyetle söylüyorum, he
pinizin gözlerini yaşartır. Bu garip vatandaşlar 
halde, yolda ve nasipte olduğu gibi susuzlukta 
da sanki kerbelâ şehidi imam Hüseyin'in hakiki 
torunlarıdırlar. Elleri semada yağmur bekler, ah 
bir yağmur yağsa Baraj daha bol su verse der
ler. 

Gecekondunun durumunu tesbit eden kanun 
6188 sayılı Kanundur. Halen meriyette olan bu 
kanun gecekondu yapımına mâni değildir, yal-
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nız yıkma esasına matuf, böyle bir kanun mede
ni cemiyetlerde ve sosyal adalet diye bağırmak
ta olduğumuz Türk cemiyet hayatına sığmıyan. 
bir kanundur. Bu mühim mevzuun bir an evvei 
ele alınması ve gecekonduların insan oturacak 
bir hale getirilmesi, vatandaşların da memleket 
imkânlarından faydalanması zamanının gelip 
geçtiğine kaaniim. Durumu tetkik ettiğimde şah
san şu karara vardım. Altındağ semtinde gece
kondular kira maksadiyle yapılmakta olup bu 
mmtakada 20 ev sahibi olan insanlar vardır. Ay
nı gecekonduların bir kısmı kâr maksadiyle 
yapılıp satılmaktadır. 4 - 5 bin liraya kadar. Ay
rıca bu işi ticaret haline getirmiş, bunun müte
ahhitliğini yapan insanlar vardır, beher gece
konduyu 600 liraya yapıp teslim etmek suretiy
le bu işi devam ettirmektedirler. Biz bu duruma 
seyirci kalırsak, kanunlarımızın bu husustaki 
kifayetsizliği devam edecek olursa, Ankara vi
lâyeti bir baştan diğer bir başa gecekondularla 
dolup taşacaktır. Bu suretle de Başkent şehri 
bir gecekondu şehri haline gelecek, dolayısiyle 
âmme hizmetleri yürütülemiyecek bir vaziyete 
düşecektir. Bu durum karşısında da güvendiği
miz Türk cemiyetinin geleceğine emin olarak 
bakamıyacaksmız. Tarihen içtimai nizamı ve dü
zeni ne kadar sağlam bilinirse, içtimai şartları 
ve yaşayışları bu derece sefalet içerisinde bulu
nan insanların haklarını aramaları, ihmal böy
le devam ederse, er geç beklenebilir. Roma'nm 
yakılışı, Madrit şehri ayaklanması ve yıkılışı 
neden oldu? Fransa'da içtimai nizam 1789 da ne
den bozuldu. 1917 Rusya olayları neden meyda
na geldi? Bunların hepsi birbirine bağlı olay
lardır. 

Bendeniz, gecekondu meselesinde mesken dâ
vası için ayrılan paranın yani 25 milyon liranın 
kâfi olmadığı kanaatindeyim. Bununla 700 - 800 
gecekondunun ancak ıslahı yapılabilir. Emin ve 
istikrarlı bir cemiyet için mesken dâvasını cid
diyetle ele almak lâzımdır. Bu meselenin üze
rinde ehemmiyetle durmak gerekmektedir. Ka
nuni Sultan Süleyman dahi İstanbul'un şehir 
güzelliğinin ve geçim şartlarının bozulmamasını 
temin maksadiyle şehire vâki olabilecek gelişi
güzel akınları önlemek gayesi ile gelen vatan
daşları çiftlerini bozup geldiklerinden, müstah
sil iken, müstehlik olduklarından Çift Kazanç 
Kanunu adiyle ağır bir vergiye tâbi tutmuştu, 
gelişigüzel istanbul'a gelişlerine müsaade etme-
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mistir, istanbul'da ne kadar vatandaş yerleşebi
lirce tâbi olduğu iskân şartlarına göre muhace
reti formüle etmiştir. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bir hâ
diseyi anlatıp sözlerimi bitirmek istiyorum. 

1924 tarihinde Türkiye'den İtalya'ya bir he
yet gitmiş. Bu heyet Musolini ile konuşmuş. Mu-
solini bu heyete diyor k i ; yeni bir Devlet kuru
yorsunuz. Hükümetleriniz birçok problemlerle 
karşıkargıya kalacaktır. Bunların başında vatan
daşlara birer mesken temini dâvası gelmektedir. 
Vatandaşları bulundukları yerde mesken ve iş 
sahibi yapmak Hükümetlerin başlıca vazifelerin-
dendir. Hizmetleri vatandaşların ayağına götür
mek lâzımdır. Müstahsil vatandaşı müstehlik du
ruma düşürmemek için, köylü şehre inmeden 
şehir nimetlerini köye kadar uzatmak, götürmek 
gerektir diyor. Bunun en büyük güçlüğü ban
dan doğmaktadır. 

Arkadaşlar mesken dâvasına hakikaten eğil
memiz zamanı gelmiştir. Gecekondu derdi haki
katen mühimdir. Bunun bir an evvel ele alınma
sını temenni ederim. Gelecek sene inşallah Ba
kanlığın daha kabarık bütçe ile gelmesinin lüzum 
ve zaruretine kaaniim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Musta
fa Uyar. 
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İmar ve İskân Vekilinin bu konuyla ilgilenme
sini hassaten rica ediyorum. 

2. İkincisi; göçmen davasıdır. Son yıllarda 
memleketimizde .oldukça göçmen gelmiştir. Mem
leketimizin bir göçmen politikası vardır. Bu göç
men politikasında ilk akla gelen iş, memleketi
mize gelen göçmenlerin memleketimizde, kendi 
geldikleri yerlerdeki iklim şartlarına ve iş vazi
yetlerine uygun bir şekilde yurdumuzda yerleş
tirilmesi lâzımgelirken; maalesef bu politika tam 
mânasiyle tatbik edilememektedir. Ziraatçi olan 
göçmenler sanatkâr muhitine veya sanatkâr olan 
göçmenler, ziraatçi muhitine yerleştirilmek su
retiyle bunların emeklerinden istifade edileme
mektedir. Her şeyden evvel ıgöçmenlerin isKân 
mevzuunda evvelemirde, bu hususu nazarı itibara. 
almak faydalı bir hareket olur kanaatindeyim. 
Yine göçmenlere verilmekte olan, bilhassa mes
ken, ev gibi ve gayrimenkullerin tapuları son yıl
lardır bir mesele olmuştur. Seçimlerde bu mesele 
dile getirilmiş, fakat, maalesef bu göçmen vatan
daşların tapuları halen verilmemiştir. Tapuları 
verilmiyen bu vatandaşların tapularının verilme
sini bilhassa rica ediyoruz. Yine bu konu ile ilgili 
olarak, göçmenlere verilmekte olan gayrimenkul-
lerin kanunla muayyen bir müddetle satılmama 
mecburiyeti vardır. Bu, kanaatimce Anayasaya 
aykırıdır. Mecburi bir iskân sistemine tâbi tutu
yoruz. Halbuki bu göçmenleri, yerleştirdikten 
sonra kısa bir zaman içinde müstehlik durumdan 
kurtarıp, müstahsil duruma sokmak mecburiye
tindeyiz. Bunun için de göçmenlerin yerleştiril
miş oldukları mahallerde kendilerine verilen 
gayrimerikulleri onbeş sene satamamak gibi bir 
mecburiyetten kurtarılması lâzımdır. Sözlerimin 
başında da ifade ettiğim gibi, bir çiftçi göçmen 
bir sanatkârlar şehrine1, yerleştirilmiş olabilir. 
Orada müstaihsıl bir hale geçemiyorsa, ona, gay
rimenkulunu satıp başka bir mahalle gitmesine, 
orada müstahsil bir hale gelmesine imkân veril
melidir. 

Son olarak, biraz evvel konuşan arkadaşımın 
temas ettiği gecekondu meselesi hakkında ben de 
birkaç kelime konuşmak istiyorum. 

Gecekondu Kanunu bugün vatandaşlar için 
hakikaten içtimai bir derttir. Bu meselenin halle
dilmesi için (gecekondu tapularının sem'bolik be
dellerle sahiplerine veya gecekonduların bulun
dukları yerlerdeki hükmi şahıslara verilmesini ve 
bu suretle şagillerine intikalini bilhassa rica edi-

MUSTAFA UYAR (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlarım üç konu üzerinde kısa olarak mâru
zâtta bulunacağım : 

1. >Son yıllarda memleketimize oldukça mül
teci gelmektedir. Bunların vatandaşlığa kabulü, 
Vatandaşlık Kanununa göre ikmal edildikten 
sonra bunlara nüfus hüviyet cüzdanı verilmek
tedir. Fakat son aylarda tes^bit ettiğimize göre; 
bu şekilde mültecilikten vatandaşlığa geçen kim
selere nüfus hüviyet cüzdanı verilmemekte ve bu
nun için de 800 küsur lira talebedilmektedir. Bu
nun mevzuatta bir türlü yerini bulamadık. Her 
ne kadar mültecilere nüfus verilmesi İmar Ba
kanlığının vazifesi cümlesinden değilse de; İçiş
leri Vekâleti bütçesinin konuşulmasında bu hu
sustaki fikirlerimizi serd etmeye imkân bulama
dık. Mültecilerin vatandaşlıktan sonraki, iskân 
meselesi bu bakanlığın vazifesine girdiğinden bu 
hakikati burada ifade-, etmeyi bir vazife bildik. 
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yorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Güldoğan, 

HlLMÎ GÜNDOĞAN (Diyarbakır) — Muh
terem Başkan, aziz arkadaşlarım, bugün îmar 
ve İskân Bakanlığınca hazırlanıp elimize geçen 
plân broşüründe yalnız Marmara ve Zonguldak 
havzasının imar plânı ve programını görmüş 
bulunuyoruz. Acaba, bunun dışında bu bakan
lığın kuruluş ve görevleri hakkındaki 7116 sa
yılı Kanunun 2 nci maddesine göre yapılması 
lâzımgelen, bütün yurdun plânları hazırlanmış 
mıdır? Bu plânlara muvazi olarak şehir ve ka
sabaların ve hattâ köylerin planlanmasına te
vessül edilmiş midir? Bu noktayı tavzih etsin
ler. İstirham ediyorum. Elimizde bulunan mes
ken dâvamız broşüründe Sayın Bakan Muhiddin 
Güven'in, memleket realitelerine çok samimî ve 
açık bir dil ile itiraf ettiklerini görmekle has
saten memnun oldum. Kendilerini cidden tebrik 
ederim. 

Aziz arkadaşlarım; bugün memleketin ana 
dâvalarından birisi de köy davasıdır. İmar ve 
İskân Bakanlığının politikasında, köy mevzuu-
nun ehemmiyetle ele alınması zaruridir. 10 bin
lerin üstünde bulunan köylerimizin ışıktan, 
okuldan, yoldan, sağlık müessesesinden mahrum 
olduğu bir gerçektir. Ancak, bu mahrumiyetler 
sebebiyle, köyleri, yaygın, dağınık halden kur
tarmak lâzımdır. Bunun için de bunları yol kav
şaklarına birkaç tanesini toplamak suretiyle on
lara yaşama şartlan temin etmek mümkün ola
caktır. Bu suretle, şehirlere göç duracaktır. 
Gecekondu mevzuu da halledilmiş olacaktır. 
Köylü kendi yerinde âmme hizmetini görünce; 
yolunu bulunca, suyunu bulunca, sağlık tesisini 
bulunca, şehir ve kasabalara akın etmekten 
vazgeçecektir. Sosyal bir mesele de halledilmiş 
olacaktır. 

Aziz arkadaşlarım, İmar ve İskân bütçesi ile 
bugünkü köy ve kasabaların durumunun düzel
tilmesi biraz zordur. Zaten kifayetsiz bir büt
çesi olan Bakanlığın, gösterişli masraflardan sa
kınması lâzımdır. Bugünkü meskene olan ihti
yaçlarımız nazara alınarak mesken inşa etmeli
dir. Diyarbakır'ın, Lice ilçesinde 1961 yılında 
katî kabulü yapılmış ve büyük masraflarla mey
dana gelmiş olan evleri bugüne kadar sahibini 
bulmamıştır. Sebebi, dağın eteğinde bulunan ka

saba eski evleri daima kayaların kaymasiyle 
yıkılmakta ve can kayıplarına meydan verdiği 
halde, yeni inşa olunan evler tuğlalı, kiremitli 
evler kasabanın geleneklerine uymadığı için o 
evlere hiçbir kasabalı iltifat etmemektedir. Bu 
mülklerin de bir an evvel hukuki durumlarının 
tesbitini, müstahaklarına verilmesini ve bu su
retle bu meskenlerin hizmete tahsisini ehemmi
yetle rica ediyorum. 

1962 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin 
milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni 
eder, bütçenin tatbikatında da Sayın Bakana 
ve kıymetli mesai arkadaşlarına üstün başarılar 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Giyasettin Karaca. 

GİYASETTİN KABACA (Erzurum) — Sa
yın Başkan, muhterem arkadaşlarım, benden ev
vel konuşan arkadaşlarım İmar ve İskân Bakan
lığının ehemmiyetini bariz bir şekilde tebarüz 
ettirdiler. Ben de vaktin darlığına rağmen bâzı 
mahallî dileklerden bahsetmek mecburiyetinde 
kaldığım için sizlerden özür dilerim. 

Arkadaşlarım, birinci mevzu Kabadayı arka
daşımın bahsettiği gibi gecekondu mevzuudur. 
Memleketimizde gecekonduların adedçe kaba
rık olduğu ve baştan sona kadar gecekondu i ar
la döşenmekte olduğu hepimizin malûmudur. 
Meselâ Ankara'ya hangi cihetten girersek, gire
lim ilk önce karşımızda gecekonduları görürüz. 
Memleketin merkezî idaresi böyle olursa diğer
lerini siz düşünün. Ne gariptir ki, gecekondu
ların yanında kondurulmuş beşer katlı apart
manlar vardır; bunun imar bakımından ne ka
dar büyük bir aksaklık olduğunu hepiniz ben
den iyi takdir edersiniz. Ancak, memlekette ge
niş bir mikyasta mesken dâvasının halledilmesi 
için istikrarlı imar çalışma faaliyetlerine giriş
mek zaruretinde olunduğu bilinmektedir. Bu 
sebeple 7116 sayılı Kanunla bir Mesken Umum 
Müdürlüğü kurulması teşebbüsünü gayet iyi 
karşıladık. Bundan dolayı teşekkürlerimizi arz 
ederiz. 

Diğer bir mevzu, tabiî âfetler dolayısiyle; 
sel ve zelzele sebebiyle taınamen harabolmuş 
ve bu bölgelerdeki şahıslara Bakanlığın bugün 
mesken temin etmeye muktedir olmadığı bilin
mektedir. Ancak,' Bakana ve sayın mesai arka
daşlarına şu kadarını hatırlatayım ki, 1959 sene
sinden itibaren, zelzeleler dolayısiyle Hınıs ka-
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zasmın ve köylerinin bir harabeye döndüğü bi- I 
linmektedir. Yüksek huzurunuzda bilhassa şunu 
ifade etmek isterim ki, meskenleri harabeye dö
nen bu vatandaşlar, kendi çatlak binalarını ona
rıp kendilerine yeni meskenler kurmak istiyor
larsa da, buna bakanlıkça mâni olunmaktadır. 
Sebebine gelince; bu bölge zelzele bölgesidir, bu
rada yerleşmek doğru değil, biz size yeni bina
lar yapıp vereceğiz deniyor. Fakat bugüne ka
dar yapılmamıştır. Bilhassa yeni bölgeden vaz
geçilerek mevcut yıkılan evlerin noksan kalan 
kısımlarının tamir edilmesi suretiyle bu işe bir 
hal çar^inin bulunmasını temenni ediyorum. 
îş, bı. durum 1959 yılından itibaren maalesef bir 
neticeye bağlanamamıştır. Buraya kısa fasıla
larla mühendisler gönderilmiş, harcırahlar ve
rilmiştir. Onlar da şurasını, burasını tamir et 
demişler, vatandaşı lüzumsuz yere masraf etme
ye zorlamışlardır. Dört bin liraya yapılacak ta
mirler için bin lira verileceğini söylemişlerdir. 
Bu durumda vatandaşlar kışın çadırlar içinde 
göçebe vaziyette geçinmektedirler. Sizler de 
takdir buyurursunuz ki, Devletin masraflarına 
vergilerle katılan bu vatandaşların ıstırabı bu
güne kadar sarılmamış yaralar, tedavi edilme- I 
mistir. Sayın îmar Vekâletinin insaflı Sayın Ve
kili sayesinde bu işin ele alınarak yakından ilgi
leneceğine inanıyorum. I 

Diğer bir mevzu; 4753 sayılı Kanundur. 4753 
sayılı Kanunla; îmar tskân komisyonları tara- I 
fmdan ehil olmıyan 3 - 5 arkadaşın haksız ve I 
(keyfî tasarrufiyle bir mirasa konulmuş gibi 
yanlış hareket tarzlariyle her gün vatandaşla- 1 
rm sızlandıkları anlaşılmaktadır. I 

Muhterem arkadaşlar, mal emniyetinin mev- I 
zuubahsolduğu cemiyetimizde ehil olmıyan bu 
gibi kimseler tarafından fuzuli masrafın yapıl- I 
maması, tecrübeli memurlar tarafından yapıl- I 
ması, aynı zamanda hak ve hukuka riayet edil- I 
meşini arzu ediyoruz. Ancak bu yolda ilerleme 
kaydedilirse köylümüzün toprak meselesi bir ba
kıma halledilmiş olur. Badema, toprak komis
yonlarına, lâzımgelen liyakatli kişilerin seçil
mesi hususunda titizlik gösterilirse biz, memle- I 
ketçe bundan haz ve gurur duyarız, 

Muhterem arkadaşlarım, vaktin dolması ha
sebiyle diğer kısımları söyliyemiyeceğim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim; Ibir yeterlik önerge- I 
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si gelmiştir. Onu oylarınıza arz etmeden ev
vel, bir değiştirge var, okultucağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
imar ve İskân Bakanlığı (bütçesinin 725 nci 

bölüm 20 nci maddesine (konulmuş bulunan 
tahsisat için bütçede yer alan : 

(7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
B, C, D fıkraları gereğince ıslaha muhtaç ve 
tasfiyesi gereken mesken topluluklarının ye
rine yapılacak meskenlerle yeniden inşa edi
lecek meskenlerin (giderleri (sarf şekli Bakan
lar Kurulu karariyle (belirtilir.) 

İfadenin; bâzı tereddütleri tevlidettiği gibi 
mezkûr taftısisatm sarfından (beklenen 'hizmet
lerin süratle ifasına da imkân veremiyeceği 
mülâhazasiyle işbu maddenin, 

('7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
B, C, D, fıkralarındaki vazifelerin ifası için 
konulan taJhsisatm sarfı ıMulhasdbei Umumiye, 
Artırma ve Eksiltme, Divanı 'Muhasebat 
'kanunlarına tâbi değildir. Bu ta'hisat, ıslâha 
mu'htaç ve tasfiyesi gere'ken ftoplu mesken
lerin ıslalh ve tasfiyesi işleriyle yeniden inşa 
edilecek toplu meskenler için, Bakanlar Ku
rulunca teslbit edilecek talimatname esaslarına 
göre îmar ve îs'kân Bakanlığınca sarf ve idare 
edilmek üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankası
na devredilir.) 

İfadesiyle tadili Ihususunu arz ve teklif 
ederim. 

EskişeOıir 
Öelâlettin Üzer 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu. 

KARMA BÜTÇE KOMİSYON SÖZCÜ
SÜ ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Pek muh
terem arkadaşlarım, Îmar ve îs'kân Vekâleti 
Bütçenin 725 nci nölümü, Karma Komisyo
nun Hükümetçe 5 milyon lira olarak teklif 
edilen ıtalhsisatm; 20 milyon lira ilâvesiyle 
25 milyton liraya çı'kmışti; (bu para 7116 sa
yılı Kanunun 10 ncu malddesin'e g'öre sarf 
edilecek; gecekondu topluluklarının tasfiye 
ve sıhhi iskâna elverişli yerler (haline getir
mek için konulan taihsisat Iböl'ümoMür. Şimdi 
verilen bir takrirle Ibu paraların sarfı için is
ter Artırma ve Eksiltme Kanununa, gerefc 
Muhasefbei Umumiye Kanununa gerekse Di
vanı Mulhasöbat Kanununa tâbi olmaması is-
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tenmektedir. Takrir ile bu maksadın temini 
için maddeye bir fıkra eklenmesi isteniyor 
Arkadaşlar, şurasını sarahatle ifade edeyim 
ki, 7116 sayılı Kanunun 10 ncu maddesinin 
(B, C, D) fıkraları gereğince; ıslaha muhtaç 
meskenlerin ıslah edilmesi yolunda tedbirler 
alınması, ayrıca fakir vatandaşların mesken 
sahibi 'kılınması veya ucuz kira ile barındı
rılmalarının sağlanması derpiş olunmuştur. 
Buraya tahsis edilen meblâğın sureti sarfı 
Vekiller Heyetince tâyin edilecek esaslar 
dairesinde cereyan edecektir. Filhakika böyle 
bir artırma sarahati ilâve etmeye encümeni-
mizce lüzum ve mahal 'görülmedi. Esasen 
mevcut maddedeki sarahate göre bu paranın 
sarf şeklini Vekiller Heyeti tesbit ve tâyin 
eder. Heyeti Vekile bir kararname veya bir 
talimatname ile imar ve îs'kân Bakanlığının Ibu 
paraları ne suretle ve nerelere sarf edeceğini 
tesbi't eder. îmar ve İskân Bakanlığı camiasına 
dâhil iki büyük malî müessese vardır; ti
ler Bankası, diğeri Emlâk Kredi Bankası. 
Emlâk Kredi Bankasının 25 milyon li
ranın sarfına dair talimatname, kararname 
hazrılanırken durumu tesbit edilecektir. 

Bu paranın sarfı için hazırlanacak 'olan İta 
emri filhakika Divanın vazifesine tâbidir. 
tmar ve İskân Vekâleti bütçelerine konulan 
bu tahsisatlar, bir îta emriyle Divanı Muha
sebatın vizesinden 'geçer. Ve bundan sonra 
talimatnam'e esaslarına göre sarf edilmek 
üzere; İller Bankasına mı yoksa Emlâk Kredi 
Bankasına mı verilecekse verilir. Bu bakım
dan elimizdeki kararnameye müsteniden yapı
lacak sarfiyat, ayrıca bir senelik ömrü olan 
Bütçe Kanununa bir fıkra 'eklenmek suretiyle 
Teşkilât Kanununda yer alması mûtadolan bir 
hüküm; bir sene hükmü lolan bütçe kanun
larına koymak mümkün değildir. Teşkilât 
kanunlarında sarahaten ifade edilir fakat 
bütçe kanunları maddelerine bu şekilde mu
vakkat hükümler konulamaz. 

Hükümet yapacağı muhtelif işlerde kul
lanacağı bu paranın sarf 'edileceği yerler tes
bi't edilmiş olacaktır. Onun için1 bilhassa is
tirham ederim, İmar ve İskân Bakanlığı he
saplarını gayet titizlikle yapsınlar ve 10 ncu 
maddenni icaplarını yerine getirmeye çalışsın
lar. Mevzuubahsolan, gerek 35 milyon ve gerekse 
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25 milyon lira paranın Emlâk Kredi Ban
kası veya İller Bankasında bulundurmak su
retiyle, zamanında sarfiyatını yapmak daha 
çok hizmetin ifasını Bağlıyacaktır. Mevzuata 
uygun olarak sarfının yapılması lâzımdır. 
Esasen, Divanı Muhasebat Kanununa tâbi ol
madığı ve ayrıca Artırma, Eksiltme Kanununa 
da tâbi olmadığından bahsedilerek barem ve 
ücret rejimlerinin hudutları dışına çıkılmasına 
sureti kafiyede cevaz verilmemelidir. 

Bu mevzu, büyük bir yaradır. Barem esa- . 
sini altüst etmiştir. Bu paranın sarfını her 
halde pek kıymetli Bakanımız da murakabe 
edeceklerdir. Aksi takdirde 1961 den beri mü-
teamel olan usule göre bütçenin hizmet fasıl
ları geniş mikyasta zedelenecektir. Bu vazi
yette barem sistemi altüst olur. Bu hususa 
Sayın Bakanın dikkat buyurmasını istirham 
ederim. 

Bu mâruzâtım ile kanunun öyle zannedi
yorum ki, açıklanmamış tarafı kalmamıştır. 
Bu takrirle 'encümenimizin mutabık olmadığı
nı arz ederim. Hürmetlerimle.. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonu Sözcüsü bu 
tahrire iştirak etmediklerini bildirdiler. Tak
riri'şimdi oylarınıza sunacağım. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddedilmiştir. Efendim 
takrir reddedildi şimdi bir yeterlik önerge
si var onu okutuyorum. (Konuşmak istiyen-
ler var sesleri)1 

Yüksek Başkanlığa 
Grupların sözcüleri ve hatipler mevzuu 

•kâfi miktarda aydınlatmışlardır. Müzâkere- -
lerin kifayetini arz ve teklif ederiz. 

Kars Amasya 
Hasan Erdoğan Kemal Karan 

Urfa 
Sabri Kılıç 

BAŞKAN — Yeterlik hakkında . Buyu
run Halil özmen. 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Muhterem . 
arkadaşlarım, memleketimizin birçok bölgele
rinde vatandaşlar mağaralarda, inlerde ya
şamaktadır. 'Toprakların altında yaşamakta
dır. Bunları gözlerimizle görmekte ve şah'i-
dolmaktayrz. Binaenaleyh, bu mevzuu üzerin
de etraflı olarak durmamız 'gerekmektedir. 
Memleketin bırakınız diğer yerlerini şu Anka-
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ra dahi gecekondular memleketi haline I 
gelmiştir. 

BAŞKAN — Mendim önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Yeterliği 'kaibul ibuyuranlar... I 
Ka*bul etmiyenler... Kaibul olunmuştur. 

'Sayın tmar ve İskân Bakanı, buyurun. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHİDDİN 

GÜVEN (istanbul) — Sayın Başkan, çok kıy
metli milletvekilleri gerek parti sözcülerinin ve 
gerekse şahısları adına söz almış olan arkadaş- I 
larıma minnettarım. Mesuliyetini deruhde etmiş 
olduğum vekâletin meselelerine bu kadar derin
liğine, bu kadar samimiyetle eğiliş karşısında I 
ancak heyecan duyulabilir. Bu heyecan içinde, I 
yapılmış olan tenkidler ve izhar olunan temen- I 
nileri, vekâlete tevcih edilmiş olan soruları I 
minnetle karşılar ve kendilerini tatmin edecek I 
bir ifadenin içine girmek isterim. I 

Var olan bir kâinatın, var olan dünyası üs- I 
tünde yaşıyan insanlarız. İnsanların gayesi ken- I 
dilerine mesut ve müreffeh bir hayat temini I 
için çalışmaktır. İşte bu gayeyi temin için gay- I 
ret sarf ederken insanları yapıdan ayırmak I 
mümkün değildir. Hep beraber içinde faaliyette I 
bulunduğumuz bu bina da bir yapıdır. İstekle
rimiz şudur k i ; içinde çalıştığımız böyle bina- I 
larla birlikte insanlarımızın yaşadığı mesken- I 
leri de bir muvazene haline getirelim. I 

Bakanlığım, adını taşıdığı «İmar ve İskân» I 
kelimeleri altında işte bu faaliyeti değerlendir- I 
mek için kurulmuş bulunmaktadır. Bakanlığı- I 
mm deruhde ettiği mevzuların mütalâasında sı- I 
rasiyle arza çalışacağım meseleleri ifade eder- I 
ken, kıymetli arkadaşlarımın hassasiyetle üze- I 
rinde durmuş oldukları noktalara da temas ede- I 
ceğim. Bu suretle, evvelâ prensiplere ait cevap- I 
larımı arz edeceğim. Bilâhara detaylara geçme- I 
ye çalışacağım. I 

Yüksek Heyet; I 
Vekâletimi teşkil eden umum müdürlükler, I 

bir insan vücudunun muhasebesini yapar gibi I 
memleket içi bir faaliyet: sarf etmekte ve böy- I 
le bir vazife anlayışı ile karşı karşıya bulun- I 
maktadır. Umum müdürlüklerimizden bir ta- I 
nesi, İmar ve Plânlama Umum Müdürlüğüdür. I 
Faaliyet sahası içinde olduğu bölge plânlama I 
konusu hazırlamış olduğumuz broşür ile bilgi- I 
nize arz edilmiştir. I 

Bölge plânlaması, âdeta bir insanın heyeti I 
umumiyesine ait bir hareketin ifadesidir, öyle | 
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ki, memleketin içinde yaşıyan insanlarımız ile 
yaşadıkları toprağın sahibolduğu varlıklar, hep 
beraber mütalâa edilerek, değerlendirme çare
leri burada araştırılmaktadır. 

İnsanın sahibolduğu güçle, insanın üstünde 
bulunduğu toprağın bir arada mütalâa edilme
sinde, gücün kıymetlenmesi ve istihsale matuf 
olan faaliyetin değerlendirilmesi elbette düşü
nülecektir. İşte mebde noktası olan insan, faali
yetlerinde, yine kendisine müteveccih bir mün-
tehadır. öyle ki ; kendi hayatını temin etmek 
için hem bir vasıta, hem de, bizatihi bir gaye
dir. Bölge plânlamada yapmak istediğimiz faa
liyet, bu meselelerin tahlilini yapmak, tahlile 
göre varılacak- teşhisin neticesinde, insan gücü 
ve insanın içinde yaşadığı cemiyete ait faaliye
tin ne yönde, hangi istikamette ve beşeri bütün 
çabaların değerlendirilmesinde nasıl bir istika
met alacağına dair araştırmaların ta kendisidir. 
İşte bu araştırmalar neticesinde insanların bu--
lundukları bölgelerde, bulundukları toprak üze
rinde o toprağa bağlı hale getirilmesi keyfiyeti 
birinci gayeyi teşkil etmektedir. 

O halde huzurunuza serdiğimiz küçük bro
şürde de ifade ettiğimiz gibi yapılan bu tahlil
lerle zirai, iktisadi, sınai, ticari ve akla gelebilen 
bütün mevzuların envanteri yapılmakta, dolayı-
siyle hem hususi sektörün hem âmme sektörünün 
gelecekteki inkişafının 'hangi yollarda olması icab-
ettiğine dair neticeler bulunup istikametler veri
lebilmektedir. Bu yönden kıymetlendirmeye ça
lıştığımız Marmara Bölge Plânlamasını bu mâna
da neticeye ulaştırmaya çalışıyoruz. Zonguldak 
Bölge Plânlaması ve onun arkasından Çukurova 
ve Antalya bölge plânlamaları aynı derecede 
ehemmiyet kazanmış 'bulunmaktadır. Şu hususa 
işaret etmek isterim ki, Doğu ve Güney - Doğu böl
ge plânlamaları da Vekâletimisce Toprak - İskân 
Umum Müdürlüğü tarafından ele alınmış bulun
maktadır. Üzüntü ile ifade etmek isterim ki, bir 
eksiklik olarak broşürümüzde buna işaret edilme
miştir. Zaman zaman sözlü sorulara karşı Karma 
Bütçe Komisyonunda da ifade ettiğim gibi geri 
kalmış olan, Doğu ve Güney - Doğu bölgelerine 
ait plânlamalar bizim için; büyük bir ehemmiyet 
taşımaktadır. Bakanlığımızın üzerinde durduğu 
bu mevzu, 14 vilâyeti kapsıyacak vüsattedir. Bu 
plânlamanın gerekli safhaları kısa zamanda ta
hakkuk ettirebilmek için bütün gücümüz ile ça-
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lışılacaktır; Fakat bölge plânlama konularının I 
çalışma vâdeleri kısa değildir. Uzun süreli daimî 
bir araştırma ile cemiyet içindeki hareketleri kon
trol etmek ve onun inkişafını takibederek, gele'cek 
için şümullü olabilecek, hastalıkları daha evvelin- l 
den teşhis ederek devasını gösterebilmek için mü
temadi bir faaliyet içinde bulunmayı icabetti r-
mektedir. Bölge plânlaması çalışmaları neticesi
nin cemiyete intikal etmesi için hizmete âmâde ol
duğunu da belirtmek isterim. Yani faaliyetimiz 
tek cepheli ve nazari değildir. Beşeri faaliyetle
rin bütün cephelerini ihtiva etmektedir. Bunun 
içindir ki, istanbul Marmara bölge plânlamasın
da, Ticaret ve Sanayi Odaları ile iş birliği yapı
larak onlarda mevcut bilgilerden istifade edil
miş, verdikleri tavsiyeler göz önünde tutulmuş ve 
heyeti umumiyesi ile realist ve bir görüş altında, 
Marmara bölge plânlamasının hazırlanmasına 
çalışılmıştır. Bu mânada hususi sektörün, yapı
lan çalışmaların neticesinden büyük faydalar sağ-
lıyacağı görülerek, maddi yardım va'dinde dahi 
bulunmuşlardır. 

Bir sözlü soru münasebetiyle kıymetli arkada
şım Edirne Milletvekili Ilhami Beye verdiğim ce
vapta Marmara Bölge Plânlamasında Edirne vi
lâyetinin de mütalâa edildiğini söylemiştim. Bu 
mütalâada, yalnız zirai, iktisadi, sınai ve diğer 
hususlar değil, turistik mevzuların da planlan
dığını ifade etmek isterim. 

Tarihî varlıkları ve hususiyetleri sahibolduk-
ları âbideleriyle ve Türk camiasının en büyük 
iftihar kaynaklariyle şehirlerimizin düşünülmesi 
ve kıymetlendirilmesi lâzımgelmektedir. 

Senatomuzda, bütçe müzakeresi sırasında bir 
arkadaşımın İstanbul şehri hakkında ileri sürdük
leri fikirlere cevap verememenin üzüntüsü içeri
sindeyim. İstanbul şehrimiz Marmara bölge plân
lamasının esas nüvesini teşkil etmektedir. Öyle 
bir nüve ki, yalnız Türkiye'nin değil, bütün dün
yanın göz bebeği emsalsiz belde, insan emeğine 
muhtaç, insanın maddi imkânlarını bekliyen bir 
hazinedir. Bu hazinenin değerlendirilmesi şimdi
ye kadar parça parça ele alınmıştır. Temenni ede
rim ki, bunların ikmali bize nasibolsun, elbett^ki 
İstanbul şehrinin imar plânlaması ele bu yönden 
alındığı takdirde, ki alınmıştır, alınmaktadır, bu
nun turistik ve tarihî keyfiyeti ön safta tutula
caktır. Bilhassa turistlerin üzerinde hassasiyetle 
durdukları, bizim ananemize eski yaşayışımıza | 
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ait hususi ifadelerin değerlendirilmesi keyfiyeti
ne gidilmelidir, kanaatini taşıyoruz. Bölge plân
laması konusu içinde ufak cüzülere inilirse, köye 
kadar varılabilir. Kıymetli arkadaşlarımın işaret 
ettikleri köy kalkınması bölge plânlaması dâhi
linde mütalâa edilecektir. Dağınık köy mü, toplu 
köy mü, meselesi yalnız başına İmar ve İskân Ve
kâletinin ele alacağı bir mesele değildir. İmar ve 
İskân Vekâleti, Tarım Vekâleti ve Sanayi Vekâ
leti ile diğer bütün vekâletler, topluca tesbit ede
cekleri memleket politikası içinde halledilebile
cektir. öyle bir politika ki, dağılmış ve âdeta bir
birinden irtibatını kaybetmiş bu cüzüleri bir ara
ya getirerek, kıymetlendirilmesi yoluna gidilecek
tir. 

öyle bir kıymetlendirme ki, ımektep mevzu
unda, sağlık 'mevzuunda, içme suyu ve elektrik 
ile yol mevzularında iktüsadiliği ve verimliliği 
de sağlıyabilsin, işte Ibu esaslar, bölge plânla
ması dâhilinde diğer vekâletlerle tam bir iş bir
liği halinde mütalâa edildikten sonra, varıla
cak neticeye göre, yeni köylerimizin nasıl inşa 
edilecekleri kararma vanlabilecektir. Bu tak
dirde de yeni köylerimizin inşaat plânları tes
bit edilebilecektir. 

Şimdi, bölge plânlaması dâhilinde tatbik 
edilen prensiplere böylece temas ettikten son
ra, diğer cüzülere geçmek isterim. Bunlar da 
yüksek malûmunuzdur ki, kasaba ve şehir plân
larıdır. Bölge plânlama konusu, yalnız bizde 
değil, Garp memleketlerinde de yeni olan bir, 
mevzudur. Evvelki anlayış içinde kasaba ve şe
hir plânları, tek başlarına ele alınırdı. (Emni
yet hareketleri) yakmen takibedilemediği ve 
inkişafa göre istikamet vermek imkânı bulun
madığı için hazırlanan imar plânları cemiyetin 
yürüyüşü karşısında daima arkada kalmaya 
mahkûm olurdu. Nitekim böyle devam etmiş
tir. 

İşte biz, bu yeni anlayış içinde ihtiyaca ce
vap vermiyen ve veremez hale gelen imar plân
larını muayyen bir program altında revizyona 
tâbi tutmak emelindeyiz. Yeni plânları ise söy
lediğimiz prensipler muvacehesinde tanzimi ci
hetine 'gideceğiz. 

Bakanlığımın diğer bir umum müdürlüğü
ne, Plânlama ve İmar Umum Müdürlüğün faa
liyetlerini işaret ettikten ve temas edilen mev
zulara prensipler bakımından cevap verdikten 
sonra Mesken Umum Müdürlüğüne geçiyorum. 
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Muhterem Heyet; imar plânlarının tahalkku- I 

ku elbette ki, imar plânlarının tatbikine mes
net teşkil eden şehir zemini için katî (bir yapı 
faaliyetini ieabettirir 

insanlar adeta /bir şeihir vücûdunun (hücre
lerini teşkil eden evlerinde ikamet ederler, I 
fabrikalarında bürolarında çalışırlar ve okulla
rına devam ederler, sağlık yerlerinde sağlık: I 
hizmetlerini ve diğer âmme (hizmetlerini ifa I 
eklerler. işte insanların bütün bayatları boyun
ca ayrılmaları mümkün ıolmi|yan meskenlerinin 
mütalâası meslken Umum Müdürlüğünün vazi
fesi dâhilinde bulunmaktadır. Burada Ibiz, insa
nın 'Oturduğu ımeskeni ne şekilde 'düşündüğümü- I 
zü ifade etmek isteriz. Biz 'diyoruz ki; en bi- I 
rinci istihsal unsuru olan insan ihiç (olmazsa bir I 
fabrikanın faaliyeti için gerekli ımakina ölçü- I 
sündedir. O ne kadar kıymetli telâkki edilir- I 
se biç «olmaz ıkendi 'oturduğu mesken de fabri
ka yapısı (kadar kıymetli telâkki edilmelidir. 
Kanaatimizce ibir maJkinadan daha üstün ele I 
alınmalıdır. Ohalde bir fabrika için düşündü- I 
ğümüz sınai yatırımda piriyorite esası nasıl ön I 
plâna geçiyorsa insanın oturduğu meskenin de 
asıl böyle bir piriyoriteye bağlı kılınması lâ-
zımgelir ve muhakkak birinci 'dereceyi işgal I 
etmesi icaıbeder. Bu yönden mütalâa ettiğimiz I 
takdirde bir mesken politikasının zaruretine I 
inanmamız lâzımgelir. Vazifeyi devir aldığımız I 
günden jberıi meselelerin müdafaasını bu açıdan I 
ele almış bulunuyoruz. Yüksek Heyetiniz Hü- I 
kümet programında tmar - İskân Bakanlığına I 
ait meseleleri tetkik ettiği takdirde bu dâvanın I 
daima bu açıdan müdafaasının yapılmış oldu- I 
ğunu tesfbit etmiş (bulunacaklardır. İşte biz ar- I 
tık insana gereken ehemmiyetin verilmesini işa
ret ektikten sonra onların ikamet edecekleri I 
meskenlerinin de onlara lâyık olan şekilde ya- I 
pılmasmm iealbettiğini ifade etmek isteriz, öy- I 
le M, âdeta kendi başlarına bırakılmış 'olan in- I 
sanlar ıbu mevzuda artık: Devletin yardımiyle 
ayağa (kaldırılmalıdır. Ve içinde bulunduğu- I 
muz cemiyet vasatı içinde bir muvazenenin sa- I 
hdjbi /-olmalıdır. 'Gayretlerimizi bu yöne tevcih 
edebilımek için Garpta lolduğu ıgibi, meskenle- I 
rin, meskenlere ait ihtiyaçların, tahakkukunda I 
Devlet yardımının mu'halkkak ki, igereken yeter
liği bulması lâzımgelmektedir. Bir arkadaşım I 
işaret ettiler, kendilerine verdiğimiz proşürle- I 
rimizi tetkik suretiyle istifade ettikleri için ha- I 
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ikikaten müteşekkirim. Memnun oldum. Orada
ki cetvellerde göstermiş olduğumuz hususlar 
şudur 'ki: Devletin Garp'ta mesken inşaatındaki 
yardımı % 56 nisbetindedir. Bizim ise gayreti
miz, ancak ve ancak % 9 dur. Biz istiyoruz ki, 
bu % 9 u % 30 a çıkarabilelim. Fakat bütün 
çabamıza rağmen, bütçemizde vaz'ettiğimiz ra
kam, işaret ettikleri gibi 303 milyona mukabil 
5 milyon 'olabilmiştir. -Meskene ait priyorite-
nin demin arz ettiğim gibi 5 ve 6 ncı plânda mü
talâa edilmesi neticesinde 303 milyonu alamadık 
fakat Karma Bütçe Komisyonu titizlikle bu işin 
üzerinde durarak beş milyon lirayı 25 milyona 
çıkardı bundan dolayı arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Şimdi biz bununla ne yapabiliriz? El-
betteki bu sembolik rakamla ancak bir hazırlık 
içinde girebileceğiz, öyle bir hazırlık ki; eğer 
bunun beğendirilmesinde muvaffak olabilirsek, 
sizin çok kıymetli anlayışımızla gelecek senele
rin bütçelerinde lâyık olduğumuz seviyeye yük
seleceğiz. 

Biz bu 25 milyonun iki buçuk milyonunu ge
cekondu mahallerinde gereken araştırmaları 
yapmaya, takriben 10 milyonunu kendi evini ya
pana yardım şeklinde gecekondu mahallerinin 
ıslahına, geri kalan 12,5 milyonunu ise blok hal
de sosyal mesken yapımına ayırma kararını ver
miş bulunuyoruz. Belki programımız katî şekle 
girdiği zaman bu rakamlar arasında ufak tefek 
değişmeler olabilir. Yalnız esaslar bunlardır. 

Şimdi; mesken mevzuunun en ehemmiyetli 
bir kısmını teşkil eden gecekondu meselesine 
gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem Heyet, elbette ki gecekondu dâ
vası bir hastalıktır. Hem, tehlikeli bir hastalık
tır. Çünkü bir ihtiyacın zorlamasından meydana 
gelen gayrikanuni bir davranıştır. O halde bizim 
faaliyetimiz, evvelâ, gecekondu faaliyetine ait 
gayrikanuni davranışı durdurmak olabilecek
tir. Şimdiye kadar olmuş bulunan bu gayrika
nuni hali kanuni bir hale sokmaya çalışmak; 240 
veya 260 bin diye tesbit edilmiş olan gecekon
duların ifnası veya ıslahı üzerinde durmak lâ
zımgelmektedir. Biz şuna kaaniiz ki, ufak para
larla meydana getirilmiş olan bu mahalleler ma
alesef 800 milyonla bir milyar liraya yakın bir 
serveti kendi bünyesinde topladığına göre ifna
dan daha evvel ıslah çarelerini araştırmak mec
buriyetindeyiz. O halde bizim yapacağımız iş 
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mahallî tetkikleri, derinliğine yaptıktan sonra 
sosyal mesken ölçüsüne uygun yapıları muhafa
za etmek ve bunların ıslahı mümkün olanlarını 
ıslah etmek, mümkün olmıyanlannm tesbitini 
yaptıktan sonra bunların yerlerine sosyal mes
kenler inşa etmektir. Böylece gayrisıhhi mahal
ler yerine yeni merkezler inşa ederek bunları dev
rettikten sonra, bu hücreleri ortadan kaldırma
yı düşünüyoruz. Bu arada Amerika'da son za
manlarda muvaffakiyetle tatbik edilmiş olan 
«kendi evini yapana yardım» sisteminin tatbiki
ni ve Devletin de yardım için âzami gay
ret göstermesinin tatbikini temin edeceğiz. 
öyle ki, şahıslar ve aileler kendi varlık
larından faydalanarak, kendi güçlerine göre 
ve Devletin de uzattığı proje ve teknik yar
dımlarından faydalanarak, ufak kredilerle 
hazırlanmış olan parselasyonlar üzerinde kendi 
inşaatlarını tatbik edebileceklerdir. 

Bu suretle mesken yapımını teşvik etmiş ola
cağız. Bunu yapabilmek için, değerli Heyet, el
bette ki, bir arsa politikasını takibetmek lâzım
dır. Arsa politikası şimdiye kadar el atılmamış 
bir mevzudur. Fakat, büyük iskân yapabilmek, 
ancak böyle bir politikayı tesbit etmekle müm
kün olabilir. Çünkü, yapının inşa edileceği yer 
zemindir. Vekâletimiz, işte bu yönden çalışma
lar yapmaktadır, huzurunuza yakın bir zaman
da bunlara ait mevzuat istekleriyle gelecektir. 

Bu bakımdan, Vekâletiniz Hazineye belediye
lere ait arsaları, tesbit ettirmek yolundadır, öy
le ki, gecekondu mahalleleri etrafında veya şe
hir plânlarında bulunan bu arsalar tesbit edil
dikten sonra imar plânları, yeni inkişaf sahaları 
muvacehesinde bunların değerlendirilmelerine 
çalışılacaktır. Şu hususa da işaret etmek istiyo
rum; biz bu iskânları yaparken orada oturacak 
ailelerin iş merkezlerine olan yakınlık derecele
rini ve bunlarla olan münasebetlerini, kendileri
nin sosyal cephelerini, ailelerin nüfus adedleri-
ni ve kazançlarını da tesbit edeceğiz. Bütün bun
lar muvacehesinde iskân gayretlerimizi kıymet
lendirmeye çalışacağız, öyle ki, insanların iş yer
lerine gidip gelirlerken zaman kaybetmemeleri
ni taşıyacak olan vasıtadan ve o vasıtaların kul
lanacağı Benzin ve saıreden tasarrufu birer iktisa
di problem olarak mütalâa etmek zarureti vardır. 

Dolayısiyle insanların iş hayatından geri ka
lan istirahat zamanları da kıymetlendirilmelidir. 
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İmar ve iskân Vekâletinin yapacağı çalışmalar
da, işte bu değerlendirmeler mevcut bulunmak
tadır. 

Sosyal mesken mevzuuna gelince : 
Elbetteki, sosyal meskenin dar gelirli ailelere 

verilmesi esastır. Halen yapılan inşaatlarımızda, 
asgari saha içinde bir ailenin gereken ihtiyacını 
nasıl giderilebileceği lâyıkiyle ele alınamamıştır. 
Biz diyoruz ki, hususi sektörün meskene yatıra
cağı para, bu yöne sevk edildiği takdirde, değeri 
artabilecektir. Ve sarf ettiği (X) kadar para ile 
bugünkü (I) yerine 1,5-2 ünite elde edebilecektir. 
Bu araştırmalarda hususi sektöre ve şahıslara 
icabeden kredi kolaylıklarının sağlanması ve bu
na mümasil tedbirlerin alınması mütalâa edilmek
tedir. 

Ayrıca biz, sınai tesis faaliyeti içinde her ser
mayedarın kendi fabrikası etrafında kendisine 
hizmet eden işçisi için meskenler inşa etmesi için 
sermayedarı teşvik etmeyi düşünüyoruz. Yani, 
sermayedar bizzat kendi işçisine ait mesken sitesi 
inşa etmek durumuna sokulmalıdır kanaatini ta
şıyoruz. îşte prensiplerini hulâsa olarak arz etti
ğim bu hususlar huzurunuza getireceğimiz mes
ken kanunu tasarısında yer alacaktır. Bu suretle 
gerek âmme sektörünün gerek hususi sektörün 
faaliyetlerine muayyen ve plânlı bir şekilde değer 
kazandırmaya çalışılacak ve temenni ederiz ki ge
lecek yıllarda bu ihtiyaçlarımızın asgariye inme
sini görmekle bahtiyar olacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım; 
Şimdi Mesken Umum Müdürlüğümüzün meş

gul olduğu bir diğer mevzua temas edeceğim. 
O da âfetler konusudur. Yüksek malûmunuz

dur ki; âfetler, zelzele, heyelan, sel baskını, kaya 
sukutu ve yangın gibi esas âmillere bağlanmakta
dır. Vekâletimiz işte bu felâketlere uğrıyan va
tandaşlarımıza elini uzatmakta ve sahibolduğu 
kanun muvacehesinde kendilerini yeni bir iskâna 
tâbi tutmaktadır. Şimdiye kadar olan tatbikatta 
bâzı aksaklıklar zuhur ettiği veyahut da tatbikat 
neticesinde bâzı şikâyet mevzularının ortaya «,'ik-
tığı görülmektedir. iŞuna karar vermiş bulunuyo
ruz ki, şimdiye kadar tatbik edilmiş fakat bâzı 
kısımları eksik kalmış veyahut da arkadaşlarımın 
işaret ettikleri gibi kendisinden istifade edilemez 
halde görünen meselelerin bu sene tasfiyesi cihe
tine ıgideceğiz. Şikâyet konusu mesele gelecek se
neye devredilmemiş olacaktır. Yeni faaliyetimiz 
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için üzerinde deminden beri prensiplerini arz et- I 
mek istediğim hususlar muvacehesinde bir çalış
manın içine girmek ve şimdiye kadar yapılagel-
miş işlerden de istifade ederek bir netice istihsa
line çalışılacaktır. Fakat üzüntü ile şu hususa işa
ret etmek isterim ki, Bakanlar Kurulu kararma 
iktiran etmiş olan ve felâkete uğramış olan vatan
daşlarımızı iskân etmek için istediğimiz parayı 
yine maliyeden elde edememiş bulunuyoruz. Büt
çede yer almış olan 35 milyon ve buna ek 20 mil
yonla, yani, 55 milyon lira ile bu faaliyetin içine 
gireceğiz. Ama gayretimiz, eski senelere göre ya
pılmış olan üniteler adedi muvacehesinde, sarf et
tiğimiz paradan, daha fazla ünite temin etmek 
olacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım, imar ve Plânlama I 
Umum Müdürlüğü ve Mesken Umum Müdürlüğü
nün faaliyetlerini kısaca ifade ettim. Şimdi, yapı 
Malzemesi Umum Müdürlüğünün çalışmalarına 
geçeceğim. Yüksek malûmunuzdur ki, bir yapı
nın esas unsurlarından birisi de malzemedir. 
Malzemesiz bir yapı inşa etmek mümkün değil
dir ve yapılan tetkiklerde, önünüze sermiş oldu
ğumuz broşürlerde ifade ettiğimiz gibi, bir se
ne de takriben 5,5 milyar lira yapı işlerine yatı- I 
rıldı. Bu 5,5 milyarın 2,5 - 3 milyarının karşılı
ğını malzemenin teşkil ettiği düşünülecek olur
sa, çok mühim bir mesele karşısında bulunduğu-

, muzu anlamış oluruz. O halde yapı malzemesi I 
üzerinde araştırmalar standart konuları norm 
mevzuları elbette ki, çok mühim bir yer işgal eder. I 
Şöyle ki; bizim araştırmalarımız da bir duvar 
'bölgesinin, bir kaplamanın, bir döşeme veya taban I 
inşaatının şu bu şekilde etüdü neticesi ondan sağ-
lıyacağımız işçiliğe ait iktisat, zamandan kazana
cağımız miktar ve nihayet hafiflik mevzuu gibi 
neticelerle müessir bir iktisat temin etmek müm
kün olacaktır. Bu takdirde yapı maliyeti düşe
cektir. işçilik azalacaktır. O zaman maliyet mev
zuu düştüğü takdirde açığımız çok geniş olarak 
görünen bir mevzuda bir rahatlık unsurunun içi
ne gireceğimiz tesbit edilecektir. 

Bu arada memleket içinde muhtelif bölgeler
deki yapı malzemelerinin ele alınması, bunlara 
değer verilmesi ve iyi şekilde kullanılması hu
susundaki araştırmalarımız mevcuttur. Her böl
genin kendi hususiyetine göre o malzemenin 
kullanılabilmesi, dolayısiyle suni olarak bir yer
den bir yere malzemenin taşınmaması mümkün 
hale gelecektir. Bir hususa ayrıca temas etmek | 
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isterim; şöyle ki ; orman mevzuu memleketimi
zin en bellibaşlı meselelerinden birisidir. O hal
de ormandan istihsal edilen kerestenin iktisadi 
bir şekilde kullanılması emelimiz olmalıdır. Ve
kâletimizin tatbik edeceği inşalar, çatı üzerin
deki araştırmalar keresteyi iyi kullanma yö
nünde inkişaf etmekte ve bu suretle memleke
tin her tarafında ormana taarruz etmiyen bir 
inşa sisteminin tatbiki araştırılmaktadır. Buna 
ek birçok misaller daha verebilirim. Arz etmek 
istediğim husus Yapı Malzemesi Umum Müdür
lüğünün yapmakta olduğu çalışmaların ehemmi
yetine işaret etmektir. Bu arada şu sevindirici 
haberi vermek isterim, memleketimiz yapı sa
nayii yapı malzemesi ihtiyacını karşılıyacak 
duruma gelmiştir. Kalite bakımından da Garp
taki örneklerden aşağı değildir. Fakat bir haki
kati daha ifade etmek isterim, yaptığımız he
saplara göre, bu sene yapı faaliyeti için harca
nacak para takriben 9 milyarı bulacaktır. 5,5 
miJyardan 9 milyara yükselecek bir faaliyetin 
karşısında elbetteki, buna yetişecek bir malze
me sanayiine ihtiyaç vardır. O halde bizim mal
zeme sanayiini teşvik edici tedbirler almak du
rumunda olduğumuz açıkça görülmektedir. 

Kıymetli arkadaşlarım şimdi, Toprak iskân 
Umum Müdürlüğüne geçiyorum. 

Göçmenlerin yerleştirilmesi ve müstahsil ha
le getirilmesi, terk edip geldikleri bir başka bir 
diyardan kendi diyarlarına yerleşirken onlara 
ait iklimin mütalâası elbetteki lâzımgelmekte-
dir. Böyle olduğu takdirde gelen göçmenler 
memlekette bir yabancılık hissetmiyecekler. 
Derhal intibak ederek arzu edilen bir çalışma 
hızının içine gireceklerdir. Elbetteki önümüz
deki bir göçmen mevzuu olduğu takdirde vaz'-
edilen bu prensipler göz önünde ehemmiyetle tu
tulacaktır. Edindiğim bilgiye göre göçmenlerin 
tapuları hak sahibi oldukları tesbit edildiği 
müddetçe kendilerine verilmektedir. Yalnız 
bâzı iskân mevzularında hususi ve âcil ihtiyaç 
karşısında yapılmış olan barındırmaların neti
cesi bâzı şikâyet mevzuları vekâletimize intikal 
etmiştir. Bunlara el koyduk ve halledeceğiz. 
Köylüyü topraklandırma konusu hakikaten çok 
önemli mevzulardan birisidir. Bunu yaparken 
memleketimizin hususiyetini de nazarı itibara 
alarak mülkiyeti en inandığımız bir prensip 
olarak göz Önünde tutmaktayız. Bunun zedelen-
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memesi için ahitliyiz. Topraklanan köylüyü 
toprak üzerinde hakiki bir müstahsil hale getir
mek lâzımdır. O halde onların teçhizi icabeder 
yalnız teçhizi değil, takibi de icabeder. Toprak 
sahibi kıldığımız insanların bundan faydalanıp 
faydalanmadığı meselesi de hakikaten mütaıâa 
edilmelidir, toprakları değerli şekilde işleyip 
işlemedikleri de takibedilmelidir. Yine malî im
kânsızlıklar dolayısiyle bu mevzuda talebedilen 
5 milyon lira Devlet Plânlama Teşkilâtı tara
fından 2 milyon liraya, Maliye Bakanlığı tara
fından da 900 bin liraya indirilmiştir. Maalesef 
dert büyük, ve yetişemiyoruz. Ama meseleleri 
bütün çıplaklığı ile görüyoruz. Ve haklı olarak 
üzerinde hassasiyetle duruyorsunuz. Temenni
miz odur ki, bir derlenme, toplanma yılı olarak 
ilân ettiğimiz bu sene içinde, gelecek olan ışıklı 
yolu çizebilelim. 

Kıymetli arkadaşlarım, îmar ve İskân Bakan
lığının konularını kısa olarak huzurunuzda arz 
ettikten sonra, Bakanlığın icra kollarına geçe
ceğim. Bunlardan birisi İller Bankası, diğeri 
Emlâk Kredi Bankasıdır. Büyük cemiyetimizin 
mühim hizmetlerini ifa etmiş ve etmekte olan 
bu müesseselerin malî durumlarının zayıf bir 
halde bulunduğu açık bir hakikattir. Fakat, or
tada bir hakikat daha var ki, memleketimizin 
ve onu teşkil eden insanlarının da büyük ihti
yaçları vardır. Onun içindir ki, bütün gücümüz 
ve gayretimizle her iki müesseseyi maddi ve 
malî olarak desteklemek ve beslemek mecburi
yetindeyiz. Devlet muhakkak ve muhakkak bu 
iki millî müesseseye el uzatmalıdır. 

İçme suları, elektrik, kanalizasyon, imar 
plânları harita çalışmaları konulariyle meş
gul olan İller Bankasının üzerinde (büyük Ibir 
yığın vardır. Bu yığın ele alınmış ve tatbik 
edilmekte olan işlerin 'bitirilmesi, hazırlanmış 
olan projelerin ihaleye çıkarılması ve mü
temadiyen intikal eden ihtiyaçların karşılı
ğını bulabilme çabasıdır. Biz yine vazett i
ğimiz prensip dâhilinde evvelâ başlanmış ve 
'bitirilmesi icalbeden işlerin tasfiyesi üzerinde 
duracağız. Yeni projelerin de ehemlerini mü
himlerine tercih ederek 1962 yılı programı 
içinde tahakkuk ettirme imkânlarını araştı
racağız. 

Yine kıymetli arkadaşlarınım esasalı bir 
şekilde işaret ettikleri 'gibi şikâyet mevzula- | 
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rını Ibizi iyiye doğru sevk eden âmiller diye 
kaıbul edip üzerinde eğileceğiz. Teşhise va
rıp onları azaltmaya, asgariye indirmeye ça
lışacağız, önümüzdeki seneyi bu şekilde ikmal 
edeceğiz. 

Emlâk Kredi Bankasının faaliyeti d!e mes
ken inşaatı faaliyetine inhisar etmektedir. 
Emlâk Kredi Bankasının bu çalışmalarını söz
lerimin 'başından beri arz ettiğim prensipler 
muvacehesinde değerlendirmek esası içinde
yiz. Bu bakımdan içinde bulunduğumuz malî 
imkânlar nisbetind'e âzami bir çalışma hızı 
içine girmek düşüncesindeyiz. Konuşmuş 
olan arkadaşlarımın ortaya sürmüş oldukları 
meselelere, Vekâletimin faaliyetlerine ait yap
mış olduğum konuşmalarla umumi mânada 
cevap vermiş oldum. Müsaade ederseniz şim
di detaylarına geçeceğim. 

Köy meskenleri mevzuunda bölge plânla
ması prensiplerini vaz'ettikten sonra tatbikatı 
düşünüldüğü takdirde her şeyden evvel köy
lünün kendi gücünü harekete geçirmek eme
limizdir. 

Devletin bu alanda yapacağı yardım tek
nik eleman ve malzeme yardımı şeklinde te
celli edecektir. Ve arz ettiğim gibi, kendi 
evini yapana yardım şeklinde tahakkukuna 
çalışacaktır. Yalnız yeni kurulacak köyle
rimizin nerede ve ne şekilde teşekkül edeceği 
konusu ancak, plânlamaların diğer vekâlet
lerle müşterek yapılacak çalışmalar netice
sinde tesbit edilecektir. 

Şu hususu da işaret etmek isterim ki, yap
mış olduğum gezilerde bâzı acı hakikatlerle kar
şı karlşıya kaldım. Gördüm ki, Orman İdaresi 
kendi faaliyet sahası içinde bir çalışmanın 
içine girmiş, yeşil şeritlerin teşkiline başla
mış ve bu arada yasak mıritakalar ilân etmiş. 
Fakat, burada bulunan köylerin ve bu köy
lerde oturan insanların nereye ve ne şekil
de iskân edileceği düşünülmemiş. Bundan 
dolayı âmmeye müteveccih olan bir orman 
kıymetlendirilmesi maalesef bir başka taraf
tan âmmeyi teşkil eden cüzülere aksi şekil
de intikal etmiş. Istırap içinde olduklarını 
gördüm. Demek oluyor k i ; bir mevzuu ele 
alırken o mevzuu külden veya tamamından 
tecridederek değil heyeti umumiyesiyle müta
lâa etmek mecburiyetindeyiz, işte bir köyün 
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plânlaması, Ibir köyün ne şekilde bir- yere I 
yerleştirileceği konusu ıbir orman meselesin- I 
den ayrı mütalâa edilemez. Onun içindir ki; I 
bu meseleler ı'hattâ orman mmtâkası civarın- I 
da oturan ve tahripkâr 'olduğu tesbit edilen I 
muayyen Ibir nüfusun Ibir yerden diğer Ibir I 
yere kaldırılp yerleştirilmesi konusu çok I 
ehemmiyetli ıbir iskân politikasını icabettir- I 
me;ktedir. Ayrıca % 69 nislbetinde !kır nü- I 
füsunu 'teşkil eden halkımızın Ibu (hali devamlı I 
şekilde şehirlere doğru 'kaymak zaruretin- I 
dedir. Garp memleketlerinde hu nisbet hemen I 
hemen yarı yarıyadır. Bizde de Ibu a'kın de- I 
vam edecektir. Bunları ıgöz önüne alarak I 
tedbirler almak mecburiye tinde olduğumuzu I 
kabul buyurmanız lâzımdır. I 

Topraklandırma konusunda bir arkadaşı- I 
mızm ehemmiyetle işaret ettiği nokta, buna I 
ait kanunun tadile maJh'taoolduğu istikame- I 
tindedir. Vekâletimiz bunu tesbit etmiş ve 
Toprak Reformu Komisyonundan da geç- I 
miş 'olarak âcil bir tasarı hazırlanması lüzu- I 
mu belirmiştir. Buna ait yapacağımız bâzı 
değişiklikler şunlardır; kamulaştırma usulle
rinin yeni Anayasa muvacehesinde gerçekleş
tirilmeli, şahısla Devlet birbirinden tefrik 
edilmeli ve teşkilât işleri daha esaslı hüküm- I 
lere bağlanmalıdır. Kamulaştırmaya gidilir- I 
ken, düzenli bir şekilde işliyen zirai işletme- I 
leri himaye etmeli, düzensiz olanları ise, I 
muayyen bir hadden yukarısının kamulaştır
maya tâbi tutulacağı 'hakkında yeni hüküm
ler konmalıdır. Çevresine örnek olmak üze
re inşa edilen köyleri 'kolaylıkla ttrarmak için 
yeni hükümler vaz'etmelidir. Topraklandırı
lan şahıslara donatım için, Donatım Umum I 
Müdürlüğünden yeni bir fon tesis edilmeli I 
ve mevcudolanm da takviyesi düşünülmelidir. 
Çiftçiye açacağı kredi hadleri genişletilme
lidir. Bununla kıymetli arkadaşımın düşünce
lerine ve suallerine cevap vermiş loluyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, öyle tahmin 
ediyorum ki, vermiş olduğum cevaplarla siz
leri bir nisbette de 'olsa tatmin ettim. Yalnız 
huzurunuzdan ayrılmadan evvel şu hususa 
işaret etmek isterim; biz bir yolun üstünde 
cemiyet katarımızı bir istikamete tevcih ettik. I 
Bu katara bir hız verdik. Bu hızın sahibi 
sizlersiniz. Bu hızın sahibi biziz. Bu hızın sa-
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hilbi bütün millettir. Bütün gayretimiz birbi
rimize aidolan en küçük bir iyiyi değerlendir
mek olmalı kanaatindeyim. Bütün gayretimiz. 
fenayı gördüğümüz zaman ifna değil ıslah et
mek olmalıdır'. Onun içindir ki, hep birlikte 
katıldığımız bu katar, hızını kesmeden devam 
etmelidir. Bu işin başında bulunan bizler, bu 
işin sahibi olan sizler titizlikle bunu muhafaza 
ediniz, edelim ki, artık basamağını koyduğu
muz bu ruhî ve fikrî zemin üzerinde hep bir
likte önümüzde yükselen bu merdivenlerden o 
ışıklı istikbale doğru yükselelim ve bir daha 
kimse bizi loradan indirmesin. 'Hepinizi saygı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Reşit Ülker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Muhterem ar

kadaşlar, Sayın Bakanın gönül e inşirah veren 
ve bir ay evvel bütçe komisyonunda sözlerini 
dinlediğimiz, andan, bu yana mesafe kat etmiş 
olan .icraattım 'gönül ferahlığı ile dinledik. Yal
ınız bir, iki ufak noiktaıyı arz etmek isteri'm. Bun
lardan. birisi, (bütçede evvelâ 5 -ondan Sonra 25 
nıiliyona iblâğ edilmiş ıbir para var. 

Muhterem arkadaşlar, ıSayın Bakan Ibu 25 
milyonun,. 12,5 milyonunun isoisyal meskenlere, 
10 milyonunun (mesken yapacaklara, 2,5 milyo
nunun da plânlar için tahsis edileceğini söyle
diler. Son söz olarak, Tanrı bana Ibu fırsatı 
verdi. Zira orada oturup düşünüyordum, bu hu
susta. nasıl söz söyliyebilirim dilye. Bilhassa dört 
senelik bir devrenin birinci senesinde faaliyete 
başlıyan bir Hükümet icraatında psikolojik bir 
hayatı önlemek isterim. Bu kütle gecekonduda 
yaşıyan vatandaşlar îstanlbuPda 370 bin kişi ve 
100 bin gecekondudur. Ankara'da 60 bin gece
kondu ve 300 bin kişidir. Diğer şehirleri vakit 
darlığı sebebiyle saymıyorum. Eğer alman bu 
paradan yapılacak işleri gecekondudaki vatan
daş bir 'miktar da olsa gözüyle görmezıse emin 
olun bu. mesken dâvasına inanmaz ve işi ak-
ısaıtır. Onun için Bakandan ricam bu paranın mü
him ıbir kısmını bu gecelkondu ımmtakalarma. 
harcasınlar. Yollara, fenerler, lâğımlara. Ev
velâ burada yaşıyan vatandaşlar Devlet baiba 
bana yardım etmeye başladı diye düşünsün, biz 
de arkasından gidelim. Bu sene artırdı, gele
cek sene d ah ad a artıracak diyelim. 

îkinci bir nokta da şudur; bugün Bakanlık 
bir yazılı s'oruiya verdiği cevap dolayısiyle; 

— 624 — 
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mahkeme ilâmı ıolan işler durdurulmıyacak ve 
icra edilecektir, demişlerdir. tB'ilyorsunuz Dev
let Başkanıimızın 27 Mayıstan sonra yapılan ge
cekonduların lyıkılmıyacağı hakkındaki vaitle-
ri ve arkasından teyiden yapılan tamimlere gö
re gecekondulara ddkunulmyacaktır. Hükümet 
programı dolayısiyle .'konuşmamda söylediğim 
gibi Sayın Bakandan istirham ediyorum, gece
kondu yapımı durdurmalı, fakat, yeni mesken 
kanunu hazırlanırken yeni (gecekondu kanunu 
çıkıncaya kadar çıkarılacak geçici bir kanun
la lyıfkmalar durdurulmalıdır. (Bu Anayasaya 
aykırı değildir. Anayasaya göre, vatandaşın ge
cekondularını muhafaza etmeleri için istimlâk 
hakkı dahi mevcuttur. Bunun dçin hasseten Sa
yın Bakandan rica edeceğim, bir geçici kanun 
getirilir de bu yıkma işi durdurulursa, Ibu hal 
gecekondu dâvası bakımından vatandaşa bir 
inanç ve gönül huzuru getirecektir. Çünkü, bir 
taraftan Devlet Reisi diyor İki, «ıCfecekonduları 
yıktırmıyacağrm.» diğer taraftan yıTsmak için 
tamimler çıkıyor, 'ondan sonra gecekondular 
yıktırılıyor. Bu böyle devam ederse Devlete 
inan kalmaz arkadaşlar. (Alkışlar) 

Üçüncü bir nokta; 

Bütçe Komisyonunda da Sayın 'Balkana arz 
etmiştim. Cevap vermediler. Ama bu sefer ko
nulmalarında bir nisbet dâhilinde buna temas 
ettiler. Mesken dâvasının kökü, arkadaşlar bü
tün medeni memleketlerde toprak davasıdır. 
Arsa 'spekülâsyonu yapıldıkça, arsa fiyatları 
alabildiğine artırıldıkça vatandaş mesken sahi
bi olamıyacağı gibi şehirlerde ucuz (topraklara 
doğru dağlara, tepelere ve kırlara doğru uza
yıp gider. Binaenaleyh bu arazi enfilâsyon işi
ni de mutlaka Balkanlık ele almalıdır ve ele al
mak mecburiyetindedir. 

Bir de mesken dâvasında en mühim konular
dan birisi Ikira mevzuudur. Yeni bir kira ka
nunu getirmeli, ev sahibi ve 'kiracı münasebet
lerini tatmin etmelidir. Bütün Türk vatandaş
ları bu ikanunu dört gözle beklemektedirler. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — tmar ve îdkân Bakanlığı büt
çesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. Bölümle
re geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
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G — İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI 

BÜTÇESİ 
B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci İkisini - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 2 435 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 1 146 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetler ücreti 84 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 

206 4178 ve 4598 ısayılı kanunlar »ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 30 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecneb dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli (Sandığına yapılacak 
ödemeler 232 765 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira B. 

309 

403 

451 

452 

453 

Üçüncü kilsim - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 63 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 1 247 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 295 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... KabuLedilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 39 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil masrafları 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yaiym giderleri 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

Lira 

458 

476 

501 

502 

653 

656 

Fuar sergi ve 'kongre giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve seminerler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

1 Beşinci 'kısım - Borçlar 

Et-

75 000 

40 000 

1 459 

27 600 

90 000 

Greçen yıl 'borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar 'borçları (1958 -1960) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 

İmar ve İskân Bakanlığı Memur 
ve Müstahdemleri Tutum ve Mu
avenet Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekleri
ne yardımda kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Türk Standartlar Enstitüsüne 
yaddım 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
111 - Transfer edilen 

yatırım fonları 

725 7269 ve 7116 sayılı kanunların 
tatbikatı ile ilgili 'masraflar 60 000 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 

741 Etüt ve proje giderleri 2 110 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onarımlar 

7116 sayılı Kanun gereğince ku* 
rulacak mesken ve yapı ımalze-

751 
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mesi etüt ve araştırına lâboratu-
varları kuruluş ve genel gider
leri 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 

792 , 'Makina ve teçhizat satmalımı 
ve 'onarımı 268 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

D — TOPRAK VE tSKÂN ÎŞLERÎ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Şimdi toprak ve İskân işleri 
Genel Müdürlüğü bütçesine geçlyıoruz, 

Bölümlere geçilmesini oyunuza arz «diyo
rum. Kaibul edenler... Kaibul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 

İkinci 'kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 

Lira 

209 

201 

202 

203 

206 

Maaşlar 
BAŞKAN 
miyenler... 
Ücretler 
BAŞKAN 
miyenler... 

8 668 000 
— Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Et-

6 073 400 

207 

— Kabul edenler... Et-
Kabul edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecneibi dil 'bilenlere 3656 sayılı 
kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

163 200 

297 000 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım. - Yönetim 
giderleri 

957 255 

70 000 

Et-

Et-

Et-

Et-

Merkez daireleri ıbüro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira ıbedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 2 935 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir; 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

462 000 

60 000 

184 000 

675 000 

19 000 

Et-

Et-

50 000 

862 000 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5 000 
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414 

417 

Lira 

425 

427 

429 

Taşrana giderleri 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kldral edilmiştir. 

4784 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin gerektirdiği eşya ve gi
yecekler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

iskân işletti giderleri 735 600 
BAŞKAN -^. Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

•Toprak Bayramının gerektirdi
ği giderler 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

5613 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (F) fıkrasının 2 nci ben
di gereğince arazi açma giderleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nliyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile Iher çeşit 
giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası ınjünaseibetlerin ge
rektirdiği giderler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
ini yenler... Kabul edilmiştir. 
İç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kura giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenleı*... Kabul edilmiştir. 

Besinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 

452 

453 

457 

476 

B. Lira 

502 Eski yıllar borçları 91 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Toprak ve İskân İşleri Genel 
Müdürlüğü Memur ve 'Müstah
demleri Para Biriktirme ve Yar
dım Sandığına (Memur ve müs-
dahdemlerin öğle yemeklerine 
yardımda kullanılmak üzere) 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı ! 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - İstimlâk ve satınalmalar 

711 4753, 5618 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre istimlâk edilecek 
arazi bedeli 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

725 İktisadi kamu teşekküllerine 1 176 236 
BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

727 2510, 105, Ö826 ve 6093 sayılı 
kanunlar 'hükümlerine igöre 'göç
men, mülteci ve nakle tâbi kimse
lere yapılacak mesken inşaatı, ta
rım, alet, vasıta ve kredi yardımı 1 476 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 

741 Etüt ve proje giderleri 4 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıniy enler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I B. 

VI - Yeni yapi ve esaslı 
onarımlar 

751 2510, 105 ve 6829 sayılı Kanunun 
ek 1 nci maddesi hükümlerine gö
re iskân edilecek göçmen <ve mül
tecilerle nakle tâJbi tutulan kimse
lere yaptırılacak mesken, misafir
hane ve sair giderler 5 360 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Bt-
miyenler... Kabul 6dilmiştir. 

Lira 

IX - Makin» ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 
onarımlar, taşıtlar 

792 (Makina teçhizat satmalımı ve 
esaslı onarımlar 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprşk ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi tamamlanmıştır. Hayırlı olsun. 

27 Şıibat Salı günü saat onda toplanılmak üze
re Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20,12 



* 

M. Meclisi B:57 26.2.1962 0 : 2 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısına' verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 244 
Kabul edenler : 209 

Reddedenler 31 
Çekinserler : 4 

Oya katılmıyanlar : 205 
Açık üyelikler : 1 

[Kabul edenler] 
ADANA 

Yusuf Aktimur 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur 'Baki 
Asım Yılmaz 

AĞRI 
Rıza Pol'at 

AMASYA 
Reşat Arpaci'oğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Haitip-
oğlu 
Ilyas Seçkin 

ANTALYA 
Etem Ağva 
ihsan Ataöv 
Ömer Erkan 
Rafet Eker 
Nazmı Kerimoğlu 

ARTVİN 
Sabit Osıman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 

Nedim Müren 
Reşat özarda 
lameit Sezgin 
Mehmet Yavaş 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BÎTLlS 
Müşjtak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Turgut Çulha 
Kemal Deımir 
Kâmil inal 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Palksoy 
Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Rahmi inceler " 
Şaban Keskin 

ÇORUM 
Muzaffer Dündar 

DENİZLİ 
ismail Ertan 
ibrahim Kocatürk 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen 
Ilhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 
Giyasettıin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyunt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
ibrahim Comalcılar 
Seyfi öztürk 
Aziz Zeytin'oğlu 

GAZİANTEP 
Osıman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

Mustafa Kemal Çilesiz 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Derimancı 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 
Cihad Baban 
Mahmut Rıza Bertan 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dormarı 
Ali Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi Özarar 
ismail Hakkı Toldinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Zeki Zeren 

— 630 



İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Nailî Erdem 
Ziya Hanhan 
Nihat Kürşat 
Necip Mirkelâmoğlu 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Mehmet Göker 
Hüsamettin GümüşpaJla 
Vedat Âli Özkan 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 

KOCAELİ 
Cemal Babaç 

KONYA 
İrfan Baran 
Ahmet Gürlkan 
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thsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Ömer Kart 
Abdüssamet Kuzucu 
Büstü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Mehmet Kesen 
Eauf Kıray 
Sezai Sarpaşar 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fırat 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Şevket Ea§it Hatdpoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yalkup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 
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Adnan Karaküçük 

MARDİN 
Şevki Aysan 

MUĞLA 
Hiüimi Baydur 
Cevdet Osıkay 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsıoy 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Ferda Güley 
»Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Muslihdttin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Fevzi Geveci 
Hâmit Kiper 
Hüsejsin Özalp 

SÜRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mahmut Alieanoğlu 
Cemil Karahan 

Haşim Tari 
SİVAS 

İbrahim Göker 
Ahmet Kangal 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan öztrak 

TRABZON 
Elkrem Dikmen 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 
Ali Rıza Uzuner 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Görentaş 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Fevzi Fırat 
Ra/miz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin MüftüoğL. 
Mehmet Ali Pestilci 

[Reddedenler] 
ADIYAMAN 

AM Turanlı 
BİNGÖL 

M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Fuat Ümit 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 

HATAY 
Sekip İnal 

KARS 
Kemal Kaya 
Sim öktem 

Rıza Yalçın 
KASTAMONU 

Sabri Kesildin 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KIRKLARELİ 
Meihmet Alâeddin Eriş 

MALATYA 
H. Avni Akşit 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 
Seyfi Günestan 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztünk 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Reşaıt Turhan 
Fethi Mahramlı 

— 631 



TOKAT 
H. Ali Diaman 
Zeyyat ffiocamemi 
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URFA 

Kemal Badıllı 
Celâl Öncel 

O :2 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

VAN 
Şükrü Kösereisoğlıi 

AFYON KARAHISAR 
Veld Başaran 

[Çekinserler] 
AĞRI 

Nevzat Güngör 
BALIKESİR 

Gökhan Evldyaoğlu 
İSTANBUL 

Fahrettin Kerim Gökay 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Euaramüftüoğlu 
Melih Kemal Küçüktte-
pepınar 
Cavit Oral (B.) 
Kemal Sarribrıahimoğlu 
Ahmet Savrun 
ibrahim Tekkı 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler (I. Ü.) 
Mehmet Turgut 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Kerem özoah 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
Isımail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
ismail Rüştü Alksal 
Burhan Apaydın 
Raif Aybar 
Osman Bölükbaşı 
Bülent Ecevit (Bakan) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim İmirzalıoğlu 
ihsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (î.) 

[Oya katılmayanlar] 
ÇORUM 

Nuri Ahıskalıoğiu 
Abdurrahman Güler 
Hilmi İncesulu (B.) 
Faruk Küreli 
Necmi ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sanan Bosna 
Mehmet ÇdbanoğTu 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azîzoğlu ., 
Recai Islkenderoğlu 
Vefik PıMnçcioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

Emin Palksüt (Bakan) 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su (B.) 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Orhan Apaydın 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Fennî îslimyeli 
Süreyya Koç 
Cihat Turgut (1) 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİTLİS 
Nafiz Giray 

BOLU 
Ahmet Çalkmak 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 
Nadlfor Yavuzıkan 

BURSA 
ibrahim öktem 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat (I) 
Şefik inan IÇB.) 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Cevat önder 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Celâlett&n Üzer 

GAZİANTEP 
Ali İhsan Göğüs 
Kudret Mavitan 
Mithat San 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Nıizamettin E irkmen 
ibrahim Etem Kı-
lıçoğlu 
Al'i Köymen 

GÜMÜŞANE 
Neemeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Beraketoğlu 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
inayet Mursaloglu 

İÇEL 
Celâl Kılıç 
ihsan önal 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Fuat Arna 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven (B.) 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Ilhami Sanıear '(B.) 
Selim Sarper (B.) 
Reşit Ülker 
Salbri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 



İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Ba'kşık 
Araf Ertunga 
Ragıp Gümüşpala 
İhsan Gürsan (B.) 
Saim Kaygan 
Şinasi Osuna 
Kadri özek 

KARS 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
Avni Doğan (B.) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Melhmeit Sağlam 
Bari Yazır (t. Ü.) 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Biligisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
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Selçulk Aytan 
Mekki Keskin (Baş. V.) 
Fakih özlen 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ali Enbek 

MALATYA 
İsmet İnönü (Başbakan) 

MANİSA 
Muammer Erten 
Fevzi Lûtfi Karaosraan-
oğlu 
Nusret Köklü 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Vahap Dizdaroğlu 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
Asun Eren 
Haydar Özalp 
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Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refet Aksoy (Başkan 
V.) (İ.) 
Ata Bodur 
Sadi Pehlivanoğlu 
Alta Topaloğlu 

RİZE 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Yusuf Uilusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu (B.) 
tlyas Kılıç 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
Rahmi Günay 
Sebata Hastaoğlu 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 

Tahsin Türkay 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Mehmet Kazova 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Ahmet Cemil Kara 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Kadri Eroğan 

UŞAK 
Ali Rraa Akbıyıkoğlu 
Ahmet Taıhtakıüıç 

VAN 
İhsan Biedirhanoğlu 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 
Celâl Sungur 

ZONGULDAK 
Nuri Beşer 
Kenan Esengin 
Yusuf Ziya Yücebilgi: 

[Açık üyelikler] 
Muş 1 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 

Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/17, 
Cumhuriyet Senatosu 1/21) 

Not - Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 10 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 10.2.1962 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 362 - 1/21 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 9 Şubat 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 
olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişilk okrafe sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Suad Hayri Ürgüplü 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

T.B.M.M. 
Karma Bütçe Komisyonu - ,' 13 „ 2 .1962 

Esas No: 1/17-104 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunum 9 Şubat 1962 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul 

edilen «Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanı 
Elâzığ 

Ömer Faruk Sanaç 




