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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Birinci Oturum 
Çankırı Milletvekili Nurettin Ok, Başkanlı

ğın geçen Birleşimdeki tutumunu içtüzüğe uy
gun ve tarafsız bulduğunu açıklıyan gündem 
dışı bir konuşma yaptı. 

Değerli kâğıtlar kanunu tasarısına dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu ra
poru ile, 

1962 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı 
kabul .olundu. 

Ulaştırma Bakanliğı 1963 yılı bütçesinin gö
rüşülmesine geçildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Ferruh Bozbeyli Nurettin Akyurt 

Kâtip 
Balıkesir 

Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

îkinci Oturum 

Ulaştırma Bakanlığı, 
Devlet Hava Meydanları ve, 
Çalışma Bakanlığı 1968 yılı bütçeleri kabul 

olundu. 
22 . 2 . 1963 Cuma saat 10 da toplanılmak 

üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Konya 

Ferruh Bozbeyli Vefa Tanır 
Kâtip 

Balıkesir 
Mithat Şükrü Çavdaroğlu 

SORULAR 

Sözlü sorular 

1. — Aydın Milletvekili Reşat özarda'nın, 
Milletvekillerinin yabancı sefaretlerle temasla
rının ne suretle temin edildiğine dair sözlü 
soru önergesi, Dışişleri ve İçişleri Başkanlık
larına gönderilmiştir. (6/563) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevikii 
Güler'in, Afyon Karahisar Milletvekili Veli 
Başaran'a veya ilgili olduğu firmaya, seçimler
den önce ve sonra, bankalar tarafından açılmış 
olan kredi miktarına dair sözlü soru önergesi, 
Ticaret ve Maliye Bakanlıklarına gönderilmiş
ti .'. (6/564) 

3. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar'a Hazine Avukat

lığına kimin tâyin edildiğine ve Ibu tâyinde 
siyasi bir tesir olup olmadığına dair sözlü sonu 
önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. (6/565) 

4. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevki 
Güler'in, Afyon Karahisar Adliyesine 1962 
yılı içerisinde kimlerin hangi ölçülere göre 
atandığına dair sözlü soru önergesi, Adalet 
Bakanlığına gönderilmiştdr. (6/566) 

Yazılı soru 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Şevkli 

Güler'in, 1963 bütçe yıllı içinde, Afyon iline, 
normal cari hizmetlerin dışında, yapılacak 
Devlet yatırımlarının miktarlarına dair yazılı 
soru önergesi, Başbakanlığa gönderilmiştir. 
(7/268) 

GELEN KÂĞITLAR 

Raporlar 
1. — Âmme hükmi şahısları veya müessese

leri tarafından fiilen âmme hizmetlerine tahsis 
edilmiş «ayrimenkuller hakkındaki Kanunun 4 
ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/286) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 112) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 19631 

2. — İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca, Si
vas Milletvekili Güner Sarısözen, Sivas Millet
vekili Cevad Odyakmaz ve Sakarya Milletvekili 
Nuri Bayar'ın, Milletlerarası andlaşmaların ya
pılması, yürürlüğü ve yayınlanması ile bâzı and
laşmaların yapılması için Bakanlar Kuruluna 
yetki verilmesi hakkında kanun teklifi ve Geçici 
Komisyon raporu (2/419) (Gündeme) (S. Sayısı: 
114) [Dağıtma tarihi : 2 1 . 2 .1963] 
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M. Meclisi B : 57 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

ile Amerika'da kâin Howard International Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/401) 
(Gündeme) (S. Sayısı : 115) [Dağıtma tarihi : 
21 . 2 . 1963] 

Cumhuriyet Senatosundan gelen işler 

4. — Bâzı suç ve cezaların affı hakkında ka
nun tasarısı ile Eskişehir Milletvekili Aziz Zey-
tinoğlu'nun, seçim suçları ve Umumi af kanunu 
teklifleri ve Diyarbakır Milletvekili Alp Doğan 
Şen'in, 113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesi
nin «m» bendinin kaldırılmasına dair, Balıkesir 

22 . 2 .1963 0 : 1 
Milletvekilleri Cihat Bilgehan ve Kaya Bıüut'un, 
seçim suçlarının affı hakkında, Cumhuriyet Se
natosu Maraş Üyesi Nedim Evliya ve 8 arkadaşı
nın, basın suçları hakkındaki takibatın durdurul
ması ve verilmiş cezaların çektirilmemesi hak
kında, Bursa Milletvekili Sadrettin Çanga'nııı, 
28 . 6 .1960 tarihli ve 5 sayılı silâh taşıyan ve bu
lunduranların affına dair geçici kanunun yürür
lükten kaldırılması hakkında ve îçel Milletvekili 
Mazhar Arıkan'ın, 134 sayılı Kanunla muaddel 
113 sayılı Af Kanununun 3 ncü maddesinin (I) 
bendinin tadili hakkında kanun teklifleri. (1/407, 
2/3, 2/4, 2/28, 2/37, 2/275, 2/299, 2/404) (Ada
let Komisyonuna) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Mekki Keskin. 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Manisa Milletvekillerine kadar yoklama ya

pıldı, elektrikler kesildi.) 
BAŞKAN — Elektrik arızası düzeltilinceye 

kadar 10,50 de açmak üzere oturumu kapatıyo
rum. 

Kapanma saati : 10,20 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 10,50 

BAŞKAN — Başkanvekili Mekki Keskin. V 

KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), İbrahim Sıtkı Hatipoğlu (Ankara) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklamaya devam ediyoruz. 
(Maraş milletvekillerinden başlamak üzere 

yoklama yapıldı.) 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Bursa Milletvekili İbrahim Öktem'in ge
çen Birleşimde Çankırı Milletvekili Nurettin Ok'-
un, gündem dışı olarak C. II. P. Grupuna müte
veccih konuşmasına ve Başkanlık Divanının gö
revlerine dair gündem dışı demeci 

İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş
kan gündem dışı söz istiyorum. 

BAŞKAN — Mevzu nedir! 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Başkanlık 

Divanının tutumu hakkında. 
BAŞKAN — Buyurunuz. 
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri, Yüksek Meclisin 
Başkanvekili Sayın Nurettin Ok, dünkü birle
şimin başında gündem dışı söz alarak, Baş
kanlık kürsüsünü işgal ettikleri evvelki gün
kü birleşimde cereyan eden ve hepinizi üzdü
ğüne emin olduğum olaylar hakkında bir ko
nuşma yaptılar. 

Sayın Ok bu konuşmasında, münhasıran 
Grupumuza mensubolan iki Bakan arkadaşı
mızla, Grupumuza karşı tenkid ve tarizlerde 
bulundular. Her iki Bakanı usule aykırı hare
ketle ve bu arada Millî Savunma Bakanını 
Hükümet adına söz aldığı halde Hükümetle il
gisi olmıyan konulara temas etmekle ve niha
yet Başkanvekili olmakla şeref duyduğum Gru-
pumu da devamlı bir uğultuya sebebiyet ver
mekle itham ettiler. Nedense Mecliste o gün
kü müzakereler sırasında cereyan eden daha 
vahim olaylara ve bu olaylara sebebiyet ve
ren diğer şahıslara hiçbir şekilde işaret et

mek lüzumunu duymadılar. Sayın Başkanve-
kilinin konuşmasının geri kalan kısmı ise, 
esas itibariyle herkesin tasvibedeceği güzel 
sözler ve, öğütlerle dolu idi. 

-'- Sayın -'Başkanvekilinin cidden yadırgadığı
mız bu .görevini yerine getirme tarzı hakkında 
Grupumun görüşlerini açıklamak üzere gün
dem dışı isoz almış bulunuyorum. Yüksek mü
samahanızı dilerim. • - . . . . . -.-..•-. 

Sayın milletvekilleri; " 
Evvelâ şunu belirtmek isterim ki, Anaya

sanın 84 ncü maddesi, Millet Meclisi Başkan-
vekillerini «görevlerinin yerine getirilmesini 
gerektiren haller dışında Meclis 'tartışmalarına 
katılmaktan^ meneden bir hüküm getirmiştir. 

Biz, Sayın Ok'un dünkü konuşmasının, 
her şeyden evvel Anayasanın bu sarih hük
müne uygun olmadığı kanaatindeyiz. Gerçek
ten konuşmanın yapılış şekli ve muhtevası ba
kımından bu böyledir. 

Anayasanın bu sarih hükmü Başkanvekille-
rine, Meclis tartışmalarına katılma imkânını 
ancak şu iki şekilde verebilir. 

*̂ 
Bunlardan birincisi, tabiî olarak, Başkan-

vekilinin,' Başkanlık kürsüsünü işgal ettiği 
müddetçe, birleşimin idaresi için yapması ge
rekli konuşmalardır. İkincisi ise; Başkanlığın 
ve Başkanlık Divanının görevleri hakkında 
Başkanlıktan vâki sualleri cevaplandırmak vo* 
ya bu görevlerle ilgili diğer hususları açıkla
makla görevlendikleri zaman yapacakları ko-. 
nuşmalardır. 
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Mkecİisi S :67 
Bizim görüşümüze göre, Millet Meclisi Baş

kan vekillerinin bu iki halin 'dışında, Meclis 
tartışmalarına katılmamaları, kendilerinin ta
rafsızlığı ve otoritesi üzerinde en ufak bir 
şüphenin uyanmaması için kesin bir zaruret
tir. Şu halde, Bayın Nurettin Ok, dünkü'ko
nuşmasını, Başkanlık kürsüsünü işgal etmek ve 
Başkanlık vazifesini yerine getirmek lüzumu 
içinde yapmış olamaz. Olsa olsa, kendisinin 
bu konuşmayı.Başkanlığın ve Başkanlık Diva
ninin görevleriyle ilgili bir vazife olarak yap
mış olmaları ihtimali akla gelebilir. Bu tak
dirde de Sayın Ok'un bu konuşmasını Millet 
Meclisi Başkanının bilgisi ve direktifi altında 
yapmış olmaları gerekir. Bu hususta aydın
lanmak ihtiyacını duyduğumuzu ifade etmek 
isterim. Zira, halen yürürlükte bulunan İçtü
züğün 204 ncü maddesi, Başkanvekillerinin, 
Millet Meclisi Umumi Heyet müzakerelerinin 
idaresinde Başkana vekâleten hareket ettik
lerini gösterir. Bu görevle ilgili olarak Umu
mi Heyete açıklama yapmak istiyen Başkanve
killerinin, Başkana bilgi vermeleri ve'ondan 
talimat almaları lüzumu aşikârdır. İçtüzüğün 
210 ncu maddesi de, «Milletvekillerinin Baş
kanlığın ve Başkanlık Divanının görevleri 
hakkında verecekleri sözlü ve yazılı soruların 
Başkana - dikkat buyurulsun, Başkanlığa den
memiş - vermelerini]» âmir bulunmaktadır. Bu 
da gösterir ki, Başkanlık Divanının her hangi 
bir üyesinin kendi görevleri hakkında, Umumi 
Heyette-, açıklamalarda bulunması ve Umumi 
Heyetteki müzakerelerin cereyan tarzı hakkın
da umumi mahiyette fikirler iserd etmesi, an
cak ve ancak Başkanın bilgisi ve direktifi 
altında yapılabilecek faaliyetlerdendir. Hele 
M serd edilen fikirler polemiklere yol açmak 
istidadını taşırlarsa, ciddî vazife ihtilâflarına 
yol açabilir. 

Sayın Milletvekilleri; 
Derhal söylemek isteriz ki, grupumuz, sayın 

Nureddin: Ök'u kınamak niyetinde değildir. 
Kendilerinin iyi niyetlerinden olsa şüphe ifade 
etmek istemiyoruz. Ancak, takdir buyurursu-

*n;üz ki;" hu usuli noktalar üzerinde .kendilerinin 
hassasiyetlerine muvazi bir hassasiyet göster
meye bizi bizzat (kendileri zorlamış ibulunuyor-
lar. 

Sayın Ok'un, dünkü konuşmasında, muhte-

2 2 . Sİ. 1SÖ3 0 : 2 
va bakımından da üzerinde durmamız gereken 
noktalar vardır. Usul konuları üzerinde Bakan
larla giriştiği tartışmada, aslında sayın Baş-
kanvekili ile Bakanlar arasında ciddî bir usul 
ihtilâfı da mevcut değildir. Bu itibarla bu 
konu üzerinde fazla durmak istemiyorum. An
cak, sayın Ok, (konuşmasının bir yerinde, Sayın 
Millî Savunma Bakanını, Hükümet adına söz 
aldığı halde, Hükümetle ilgili olmıyan konu
lara temas etmekle tenMdetmektedir. Şunu be
lirtmek lâzımdır İdi; Hükümet adıiia konuşan 
bir Bakan, sözlerinin Hükümetle ilgisi bulunup 
bulunmadığının takdiri yetkisine bizzat kendi
si sahiptir. İçtüzük, Baş'kanlık Makamına, sa-

•I dece hatipleri sadet içinde konuşmaya davet 
ve buna uyulmadığı takdirde müdahale hakkını 
verir. Yoksa, 'bu İçtüzük, Başkanlık Makamı
na Hükümet üyelerinin sözlerinin Hükümetle 

| ilgisi olup olmadığını takdir hususunda her han
gi bir yetki vermiş değildir. Aıksi 'halde, 'bu 
Yüksek Heyet içinde tıpkı Milletvekilleri gibi 
stöz ihakkına ve serbestliğine sahibolan ve olma
sı gereken Hükümet üyelerinin çalışmaları ve 

I Meclisle irtibatları ciddî surette zarar görebi-
I li/r. Bu itibarla sayın Ok'un bu konuyu ele al

ması uygun değildir. Bir Hükümet üyesînin 
sözleri Hükümetle ilgili değilse ve Hükümetin 
görüşüne aykırı ise, bu husus kendisine Grup-

: 1ar ve Milletvekilleri tarafından hatırlatılabilir 
ve bu konu, elbette, Bakanlar arasında ve mün
hasıran Bakanlar Kurulu içerisinde müzakere 
konusu olabilir. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
j Sayın Ok'un konuşmasında asıl üzerinde, du

rulması gereken nokta kendisinin, evvelki gün
kü Birleşimde cereyan eden üzücü olayların 
menşei hakkında yanlış bir teşhis koymuş olma
sıdır?. Hakikat şudur ki ; üzücü olaylar, sade
ce söz vermeme konusunda bâzı Bakanlarla 

j arasında geçen - aslında pek de önemli olmıyan -
kısa süreli anlaşmazlıklar sonucunda sayın 
Başbakan Yardımcısına şahsı adına söz verilme-
yişinden muğber olan Grupumuzdan çıktığı söy
lenen uğultudan doğmamıştır. Bu gibi usul an
laşmazlıkları her Parlâmentoda olduğu gibi, 
Yüksek Meclisinizde de zaman zaman vu'kubul-
makta, şu ve bu Gruptan uğultular ve hattâ 
gürültüler çıkmaktadır. Bunlar bir yandan 
önlenmesi lâzımgelen, diğer yandan da, Par
lâmento hayatının kaçınılmaz cilvelerinden sa-
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M. Meclisi 8 : 57 
ytİarak, müsamaha ile karşılanması gereken 
olaylarıdır. Kaldı ki, evvelki günkü Meclis mü
zakerelerine hâkim olan elektrikli hava bütün 
Grupları sarmış ve bunun tepkileri umumi Mr 
hal arz etmiştir. 

Sayın Ok'un bu 'tek taraf li müşahedesini 
Yü'ksek Meclisin insaflı takdirine arz ederim. 

Gerçek, sayın Ok'un söylediği gibi olmuş ol
sa bile, evvelki günkü (müzakerelerde Grupu-
muzun infialini, sadece Başkanlıkla onun men
supları arasında geçen usul anlaşmazlığına da
yayıp geçmek, hiçbir maksada makrun olmasa 
dahi, haksız bir itham mânası taşır. Bahis 'ko
nusu kanunun müzakeresi, dünkü ve bugünkü 
siyasi hayatımızı bütün unsu'rlarftyle içine alan 
ve tarafları alabildiğine tahfife müsait bir hava 
içinde cereyan etmiş, ve maalesef Başkanlık bu 
müzakereleri gerektiği gibi inızıbat altına ala
mamıştır. 

Mu'hterem arkadaşlar, işte asıl burada, yal
nız Sayın Ok'tan değil, bütünüyle Baş'kanlılk 
Divanından çok mühim bir ricamız olacaktır. 
Bu da, grupları haklı infiale sevik eden tahrik
lerin 'bu kürsüden yapılmasını önlemeleridir. 
(Br/avo,.'sesleri) 

Yürürlükteki İçtüzüğün 188 nci maddesinin 
'1 ıı cü bendi, Meclisten geçici olarak çıkarma 
cezasını gerektiren hallerden biri olarak, Ana
yasa hükümlerine tecavüze teşvik etme fiilleri
ni sayar. Hal'bu'ki, evvelâ gün -bu kürsüden, T. 
C. Anayasası, tecavüze teşv'ilk şöyle dursun, te
mellinden" tecavüzlere mâruz bırakılmıştır. (Or-
taldan, «OBravo», sesleri) Başkanlığın bu gilbi te
cavüzlere göız yummaması gerekir. Başkanlık 
bu nevi tecavüz ve ta'hr'iikleri önlediği takdir
dedir ki, Yüce Mecliste zaman zaman şalhidol-
duğumuz üzücü olayların gerçek kaynağı ku
rumuş olur. 

Başkanliktan, bu yolda vazifesini enerji ile 
yerine getirmesini C. İH. P. Grupu olarak ıs
rarla taleb etmekteyiz. 

Aziz arkadaşlarım, 
^Evvelsi gün cereyan eden müzakerelerin za

bıtları tetk'i'k edildiği zaman, bu görüş ve iste-
ğimlizde ne kadar haklı olduğumuz anlaşıla
caktır. 

22. Ö. 1963 0 : 2 
Mu'hterem Başkanlık Divanine! an çok mülkim 

saydığımız bir vazifeyi yerine getirmesini açık
ça istemekteyiz; Evvelki gün, bu kürsüde ko
nuşan bâızı hatiplerin sözleri İçtüzüğün 188 nci 
maddesinin 3 ncü bendi muvacehesinde lütfen 
tetkik buyurulsun, Görülecektir ki, Yıüce Mec
lisinize rulhunu ve mânasını veren 27 Mayıs 
Anayasası temelinden ve meşruluğundan çeşitli 
tecavıüzlere mâruz bırakılmıştır. 

Bu ulu çatı altında, 27 Mayıs Anayasasının 
sembolü olan millet iradesini temsil yetkisine 
saihip Muhterem Heyetimizin bu tecavüzlere ka
yıtsız kalması, bundan dolayı hiçbir infial ese
ri göstermemesi asla 'beMenemcz ve beklenme
melidir, (Bravo, sesleri ve alkışlar) 

İşte Büyük Meclisin ibiır uzvu olan C. H. P. 
Grupu, «Evvelki gün bu neviden bir asil infial
le sarsılmış ise», bunda vahim mahiyet taşıyan 
bir hukuk ihlâline karşı bir protesto mânasını 
aramak yerinde olur kanaatindeyiz. (Ortadan, 
«(Bravo», sesleri ve alkışlar) 

Bizler, zamanla olgunlaşma istlidadı sezdiği
miz genç Başikanvekİlimizin teşhisinin isabetsiz 
olduğuna kaaniiz vıe herşeye rağmen bu isabet-
siızliğinti de mazur görmek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, bu mecburi açıklamayı 
yapmış olmaktan dolayı affınızı diler, Yüksek 
Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Ortadan al
kışlar) 

(BAŞKAN — Mulhterem arkadaşlar, Baş-
kanvekil'i Sayın Nurettin Ok arkadaşımız, yine 
Anayasanın 84 noü maddesinin ışığı altında ko
nuşacağını söyliyerek, yanıi görevli ilgili oldu
ğu kanaati ile şahısları adına Baş'kanlığa vâki 
itecavüzleıtin yapılmaması ha'kikında, bir beyan
da bulunmuştur. Beyanlarının şalhsi olduğu za
bıtların tetkikinden 'anlaşılmaktadır. 

Ancak, Sayın Öktem'in de işaret ettiği gibi, 
gayet güzel tavsiyeleri .haliz olan kısımlara Mec
liste bütün Parti gruplarını teşkil eden arka
daşlarımızın d'ükkat etmelerini Başkanlık bil-
'hassa rica eder. Yani Başjkanlığa vazifesini gö
rürken arkadaşlar yardımcı olmaz ve oturduk
ları yerlerden bağırır, çağırırlarsa müzakere
lerin seyri güçleşir ve imkânsız hale gelr. Bu 
'hususları da Heyeti Umumiy^ye arız etmiş olu
yorum. 
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5. — aöRüf 

i. — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
ile Amerika'da kâin Hovuard lînternational Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun 
tasarısı ve Geçici Komisyon raporu (1/401) 
(Gündeme) (S. Sayısı: 115) (1) 

BAŞKAN — Bir teıkllif var, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gelen kâğıtların ııaporlar kısmında bulunan 

Türküye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ame
rika'da kâin Howard International Inc. Fir
malı arasındaki ihtilâfın hallin* dair olan ka
nun tasarısının gündeme alınarak öncelik ve 
ivedillikle gömülmesini arz ve teklif ederim. 

Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

BAŞKAN — Efendim, evvelâ gelen kâğıt
lardan gündeme alınmasını oylarınıza sunuyo
rum; kabul edenler... Etmiyenler... Kaimi edil
miştir. 

Tevziinden itd'baren 48 saat geçmediği için, 
48 saatlik müddetin nazara alınmadan müza
keresini oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

öncelik teklifi vardır, öncelikle görüşül
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz isüiyen arkadaşımız var 
mı? 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Efendim, ge
rekçenin okunmasını ve bilgi verilm eslini rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Gelen kâğıtlardan olduğunu" 
arz ettik efendim. Arzu ediyorsanız gerekçeyi 
okutalım. 

Geçici Komisyon raporu 
Millet Meclisi 

Geçici Komisyonu 21.2.1963 
Esas No. 1/401 

Karar No. 2 T ' 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile 
Amerika'da kâin Howard Intternational Inc. 
Firması arasındaki ihtilâfın haline dair kanun 

(1) 115 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundajiır. 
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ÜLEN İŞLER 

tasarısı ilgili Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakan
lıkları ile T.C. Ziraat Bankası temsilcilerinin de 
iştirakleri ile komisyonumuzda görüşüldü. 

Hükümet gerekçesinde izalh edildiği veçhile 
Türk Al'ka - Ahmet Oğuz Akal Firması ile Ame
rikan Firması Howard International Inc. ara
sında akdedilen 19 Temmuz 1956 tarihli satış 
Anlaşmasına göre üç kısımdan ibaret ve Demir 
ve Çelik Fabrikası ismi verilen bir tesisin 
2 400 000 dolar mukabilinde satışı takarrür et
miştir. Alıcı Alka Firması satış bedelini, Kromit 
Madencilik Limited Şirketinin istihsal edeceği 
düşük dereceli krom cevherinin Amerika'ya ih
racından tahaşşüt edecek dolarlarla ödiyecek-
tir. T.C. Ziraat Bankası bu ödeme şeklini formü
le eden 1543 sayılı teminat mektubunu 9 Mayıs 
1957 tarihinde Howard International Inc Firma
sı lehine The öhase Manhattan Banka (Oha-
manbank) hitaben vermiştir. 

Chaman'bank da Ziraat - Howard - Ohaman-
bank adına açılan üçlü muvakkat hesapta krom 
ihracatından talıassul eden dolarlar teraküm 
ettikçe T.C. Ziraat Bankasının talimatiyle Ho-
ward'a tediye yapılmış ve bu suretle satış mev
zuu fabrika 2.10.1959 tarihinde Türkiye'ye gel
miş ve Gebze Çayırova Fabrika sakasında Al
ka - Ahmet Oğuz Akal namına fîktif gümrük 
antreposuna alınmıştır. 

Fabrikanın satış bedeli, 2 400 000 dolar ve 
bu bedelin ödenmemiş bakiyesi 914 868,57 dor 
lârdır. Satıcı firma ödenmiyen bu bakiye borcu 
teminat mektubu veren Ziraat Bankasından is
temiştir. Ziraat Bankası; teminat mektubu ver
mek suretiyle olan kefaleti sebelbine dayanarak 
mukavelenin satıcıya yüklediği vecibelerin ta-
mam'iyle yerine getirilmemiş olduğu iddiasında
dır. Bu. sebeple, kefaletini ifa etmemiştir. 

İddiaya göre, Türkiye'ye getirilen fabrika 
tesislerinin montajının, satıcı .firma tarafından 
yapılması gerekmektedir. Satıcı firma ise, esas 
mukavele ve tadilleri ile bıöyle bir mükellefiyeti 
kabul etmediğini beyan etmektedir. 

Komisyonumuz bu konuda Maliye ve Ticaret 
Bakanlıkları temsilcilerinin verdikleri tamamla
yıcı malûmat karşısında, asıl ve ek mukavelele
re ,göre bahis konusu fabrikanın kurulması ve
cibesinin, Ziraat Bankası temsilcilerinin ifade 
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ettikleri gi'b'i Howard International Inc. Firma
sına tahmil edildiği kanaatine varamamıştır. 

Netice itibariyle, uzun müddetten beri sürün
cemede kalan ve Ziraat Bankasının haklı olduğu 
katiyetle ifade edilemiyen ihtilâfın, daha fazla 
uzaması suretiyle bir millî bankamızın dış 
memleketlerdeki itibarının ve dolayısiyle bü
yük millî menfaatlerimizin haleldar olabileceği 
Komisyonumuzca nazarı itibara alınarak, mez
kûr kanun tasarısının aynen kabulüne ve Ge
nel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Başkan 
İstanbul 

V. özarar 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Bursa 
Muhalifim 

(ıSöz hakkım mahfuz) 

Z. Uğur 
Sivas, 

M. Vural 

Ordu Trabzon 
A. Bodur A. Şener 

Ankara 
I. Gence 

İmzada bulunamadı 

KASIM GÜLEK (Adana) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arka

daşlarım, bütçe konuşmaları arasına şimdi gi
ren veya girmesine karar verilen bu meselenin 
mahiyetini anlıyamadık. Bu gayet karışık bir 
iştir. Tasarı dağıtılmamış, henüz okuma imkâ
nı olmadı. Bunun için bütçe müzakeresinin 
arasına girdiğini ben takdir edemedim. Bunu 
anlamak mecburiyetindeyiz, izahat isteriz ve 
çok temenni ederiz ki, bunu bütçe konuşma
ları arasına sıkıştırmıyalım, ferah zamana 
bırakalım. 

Evvelâ niçin bu sıkışık bir zamana geldiğini 
izah etsinler, kaani olursak konuşalım. Yoksa. 
bunu biraz daha ferah zamana bırakalım da 
anlıyalım. Ben burada okunan gerekçeden hiç, 
bir şey anlamadım, dünyada cereyan eden bu 
gibi. hâdiseleri takibeder bir arkadaşınızım. 
İçinden çıkamadım, bu şartlar altında rey ve
remem. Onun için lütfen izah etsinler, neden 

02. *. 1903 0 : 2 
aceledir? Eğer o kadar acele değilse bunu büt
çe konuşmalarının sonuna bırakalım. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Hatta öncelikle konuşulması

nı kabul buyurduğunuza göre, sayın bakan ta
sarı hakkında izahat versin. Buyurun sayın Ba
kan. Ele aldık konuşacağız. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Muhterem arkadaşlarım, mesele şudur: 
Ahmet Oğuz Akal frrmasiyle Amerika'da kâin 
Howard International Inc. firması arasında 
bir alım satım muamelesi cereyan ediyor/Şöy
le k i : Oradan • bir demir - çelik fabrikası alına
cak, ona mukabil, bu firma buradan saltığı 
kromlardan tahassül eden meblâğları, Amerikan 
Firmasına aradaki bankalar vasıtasiyle ödiye-
cektir. Bu iş için Ziraat Bankasına da müracaat 
ediliyor. Yani, Ziraat Bankası Ahmet Oğuz Ak
al Firması namına Amerikan Firmasına teminat 
verecek ve bu paralar ödenemediği takdirde, 
banka kendisi ödemeyi üzerine alıyor. 

Aradan vakit geçiyor, Ziraat Bankası ile 
Amerikan Howard International Inc. Fir
ması arasında yazışmalar cereyan ediyor. Ziraat 
Bankası, Amerikan, firmasının tam taahhüdünü 
yerine getirmediğini, yani montajın ve sairenin ya
pılamadığını, binaenaleyh bu teminat mektubu
nu veremiyeceğini teminat mektubunun icapla
rını yerine getiremiyeceğini ifade ediyor. 

Buna mukabil Amerikan Firması İsrar edi
yor : «Aradaki mukaveleye göre montaj mev-
zuubahis değildir, nezaret mevzuubahistir, neza
ret için adamlar gelmiş, bir şey yapamadan dön
müştür» diyor ve Ziraat Bankasının teminatını 
yerine getirmesini, yani bedeli ödenmiyen kıs
mın, 2 400 000 dolardan 914 000 küsılr doları, 
Ziraat Bankasından talebetmektedir. 

Bu iş büyümüştür, Amerikan Senatosuna ak
setmiştir ve Türkiye ile Amerika arasında yapı
lan yardım anlaşmasında, bu husus da dercedil-
miştir. Yani Amerika'nın Türkiye'ye, -yapacağı 
yardımlarda, bu firmaya karşı Ziraat Bankası 
bu vecibesini yerine getiremediği takdirde, bu 

H yardıma da müessir olabilir, denmektedir. 
Hükümetin bilhassa üzerinde durduğu ye hu

zurunuza getirdiği kanun tasarısının mahiyeti 
de budur. Hükümet der ki; ihtilâf devam ede
bilir, Ziraat Bankası haklı olabilir, parasmı ala
bilir ve rücu edebilir, -Fakat meselenin asıl siya
si tarafı, bu işi yani bu ihtilâfı halletmek. Ve Zi-
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raat Bankasına, bu borcu, yani aşağı - yukarı 10 
milyon Türk lirasına yaklaşan borcu ödemesi için 
Hazineden muayyen zamanlarda avanslar veril
mesi ve bu borcun ödenmesi suretiyle Amerika 
ile Türkiye arasındaki pürüzlerin halledilmesi 
istenmektedir. Çünkü, yardım devam ediyor, 
edecektir. Böyle bir pürüzün ortada kalmasını 
doğru bulmuyoruz. Meselenin bizi alâkadar eden 
siyasi tarafı buradadır. İşin teknik cephesi ve 
ticari cephesi çok uzundur. O itibarla sırf yar
dım anlaşmasiyle alâkadar olan bu ihtilaflı me
selenin halli için bu iki maddelik tasarı huzu
runuza getirilmiş bulunuyor. Arzu edildiği tak
dirde, gerek sözcümüz ve gerekse bendeniz daha 
fazla malûmat vermeye amadeyiz. Hürmetle
rimle, 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sual soracaklar. 
NECMETTİN AKAN (Kars) — Af dışında 

bırakılan Krom it Şirketi ile bu şirket aynı mı
dır? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Aynı Şirkettir. 

NECMETTİN AKAN (Devamla) — Ziraat 
Bakanı suiistimali olan bir şirkete niçin temi- -
nat mektubu vermiştir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Ziraat Bankasının teminatı çok daha 
evvel ki bir teminattır. «Tarihini söyle» sesle
ri Ziraat Bankası bu suiistimal ortaya çıktığı 
zaman değil, muameleler normal şekilde cere
yan ederken vermiştir. 

Tarihi, 31 . 7 . 1960 dır. (Orta sıralardan «ilk 
tarihi, ilk tarihi» sesleri) İlk tarihi şimdi ha
tırımda değil, sonra bakarım-, 

NURETTİN ÖZDEMİR (Gümüşanc) — İlk 
veriliş tarihini söyleyin lütfen.. 

SEYFİ ÖZTÜRK (Eskişehir) — Hükümetin 
getirmiş olduğu tasarı millî hükümranlık hak
larımızla kabili telif midir, değil midir? 

İkincisi, beynelmilel sahadaki yargı organ
ları, vasıtasıyla ihtilâfın halledilmesi icabeder-
ken, özel bir kanunla muayyen bir firmanın 
siyasi tesirlerle himaye edilmesi gibi bir his ve 
koku mevcut mudur, değil midir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) . —• Burada buyurduğunuz şekilde bir mesele 
mevzuubahis değildir. Maksat, ihtilaflı bir me
selenin ihtilafını halletmek için, memleketin 
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yüksek menfaatleri icabı Hükümetin bir avans 
vermesi meselesidir. Bu bakımdan bu tasarı gel
miştir. 

BAŞKAN — Buyurun saym Tahtakılıç, 
AHMET TAHTAKILIÇ (Uşak) — Teminat 

müessesesi hususi hukuk hükümlerini alâkadar 
eder. Sayın Bakan «Yardım işleri ile alâkalı
dır» dedi. Bunu anlayamadım. Amerikalı dost
larımız, Amerikan Hükümetinin hususi , hukuk 
sahasında cereyan eden bir işi yardım mesele
siyle nasıl alâkalandırıyor? Anlıyamadım. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Amerika ile yapılan anlaşmalarda 
bir hüküm konmuştur. Bit hükümde denir k i : 
«Yapılan yardımların inkıtaa uğramaması için, 
eğer bu yardımı alan memlekette böyle bir te
şekkül borçlanırsa, bu borcun da yerine getiril
mesi şarttır.» İşte böyle bir hususi hüküm mev
cut olduğu içindir ki, Hükümetiniz bunu bu şe
kilde halletmek tarftarı oldu. 

BAŞKAN — Saym Esengin. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Saym 

Bakan, geçen gün okuduğum bir yabancı gazete
de diyor ki, «Amerika Senatosu bir kanun mad
desi koymuş. Yardım yapılan memleketler Ame
rikan tebaasından her hangi birine olan borcunu 
ödemezse o memlekete yardım kesilir, Ancak Ame
rika'nın emniyeti ile ilgili bir durum varsa, yar
dıma devam edilir,» öyle zannediyorum ki, bu 
durum bundan doğmuştur. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Tamamen doğrudur, efendim. 

BAŞKAN — Saym Sabit Osman Avcı. 
SABİT OSMAN AVCI (Artvin) — Saym 

Bakan buyurdular ki, Amerikan Hükümeti yar
dımı Amerika'daki bir firmaya veya bir şahsa te
min etmemiştir, ödemeye bağlı olduğumuz, bu 
borcun ödenmesi kesbi katiyet etmiş midir, yok
sa ihtilaflı borçlar da buna dâhil midir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Amerika'nın iddiası keşbi katiyet etmiş
tir, Ziraat Bankasının iddiası ihtilaflıdır. Hükü
met, bu bakımdan o tâbiri kullanmıştır. İhtilâfın 
halledilmesi içindir. Borçlu, alacaklı münasebet
leri dâvası devam edecektir. , 

BAŞKAN — Sayın öktem, 
NACİ ÖKTEM (İstanbul) — Ziraat Banka

sı, bu parayı Amerikan şirketine, ödiyecek, sonra 
Ziraat Bankası ile şahıs arasında anlaşma gere-
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ğirıee Ziraat Bankası tahsil edecek. Mesele bu de
ğil mi? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETU (De
vamla) — Tamamen budur. 

BAŞKAN — Başka soru soran var mı? 
ŞEHMUZ ARSLAN (Diyarbakır) — Ziraat 

Bankası ödiyeceği parayı kimden alacak? Bu fir
ma nerededir?. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Ziraat Bankasına bu para, Hükümet 
tarafından, sermayesine karşılık olarak veriliyor. 
Ziraat Bankası bu parayı ödedikten sonra eğer 
alacaklılardan alabilirse alacak. Alamazsa, gayet 
tabiîdir ki, zarara geçecektir. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Güven. 
SELÂHATTİN GÜVEN (Trabzon) — Sa

yın Bakan, kanunlarımıza göre henüz borç, haline 
gelmemiş bir parayı, bu kanunla biz Amerika'ya 
ödersek, Ziraat Bankasının haklarına tecavüz et
miş olmaz mıyız? 

Madem ki» bu kadar mühim bir mevzu var
dır. Bunun Mecliste uzun uzun görüşülmesi daha 
uygun değil midir? Acaba siz, birkaç gün içinde 
bu mesele halledilmezse yardımın kesileceği mü
lâhazasında mısınız? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
vamla) — Buyurduğunuz doğrudur. Bu paranın 
bir an evvel verilmesini Amerika istemektedir. 
Bu itibarla bu pürüzün bir an evvel halli için 
Hükümetiniz bu tasarıyı getirmiştir. Hakikaten 
bugünlerde bu paranın ödenmesi lâzımgeldiğini 
düşündük. O itibarla rica ediyoruz. Böyle bir 
müstacel vaziyet olmasa, elbetteki bu sıkıntılı za
manda huzurunuza gelmezdik. 

Efendim, müsâadenizle şöyle söyliyeyim. 
Bu meselenin, başlarken de arz ettiğim gibi, 

bir hukuki tarafı vardır, bir siyasi tarafı vardır. 
Hükümetin, huzurunuza getirdiği mesele, siyasi 
pürüzün, siyasi tarafın bu şekilde halledilmesi 
içindir. Tahmin buyurursunuz ki, muhtelif im
kânları düşündük, fakat bu işin, memleketin yük
sek menfaatleri muvacehesinde bu şekilde çıkma
sının en hayırlı ye en makbul bir hal tarzı oldu
ğuna inandık. Yoksa, ben de Kromit vakasının 
bütün hikâyesini bilenlerdenim. Fakat şimdi o 
mevzuubahis değildir. Memleketin yüksek men
faatleri muvacehesinde Hükümet bu tasarıyı hu
zurunuza getirmiş ve evvelâ siyasi pürüzün halli 
tarafına gitmiştir, Mesele budur, öbür taraflar 
çok münakaşa edilebilir, çok konuşulabilir. 
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BAŞKAN — Buyurun Karamüftüoğlü. 
AHMET KARAMÜFTÜOĞLÜ (Adana) — 

Teminat mektubu 1960 yılının 7 nci ayında ve
rildi diye Sayın Bakan ifade ettiler. O zamandan 
bu zamana kadar 2,5 sene gibi bir zaman geçtiği 
halde Kromit Şirketi bu parayı hiç ödeme teşeb
büsünde bulunmamış mıdır? Yahut 2,5 seneden 
beri borcun tasfiyesi için, birikmesi lâzııngelen 
paradan hiç ödememiş ise, badema da ödemiye-
cek, demektir. 

TİCARET BAKANİ MUHLİS ETE (De
vamla) — Gerek o firma, gerekse ve en çok Zi
raat Bankası, kefalet mektubu müessesesi veren 
müessese olduğu için, haklı olduklarını iddia et
mektedirler. Halbuki biz Hükümet olarak, bu
nun haklı ve haksız tarafları olduğunu, ihmal 
edilmiş cihetleri bulunduğunu ve daha fazla bek
letilmeye tahammülü olmayan bir mesele olduğu
nu kabul ederek bu tasarıyı huzurunuza getirmiş 
bulunuyoruz. 

(»erek Oğuz Akal Firması hakkında, gerek 
Amerikan Firması hakkında ve araya girenler 
hakkında bir hayli müzakere ve münakaşa edile-

• bilir. 
BAŞKAN — Sayın Akbıyıkoğlu. 
ALÎ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — Efen

dim, Kromit Yolsuzluğu, bir ifadeye göre, 70 mil
yonluk, bir ifadeye göre 90 milyonluk bir yolsuz
luktur. Şimdi bu tasarının istihdaf ettiği miktar 
ise 8 - 9 milyon liradır. Bu miktar, evvelki 70 veya 
90 milyonluk meblâğın dışında mıdır? Yoksa ona 
dâhil midir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (An
kara) — Hayır, bunun haricindedir. Bahsedi
len para ise 70 milyona yakın olan bir alacak
tır. Bu dâhil, yanlış anlaşılmasın. 

ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) — 1960 
da verilmiş olan teminat mektubundan Ibaş'ka, 
ayrıca Kromit Şirketi tarafından bir karşılık 
gösterilmiş midir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Anka
ra) — Oğuz Akal Firması, Türkiye'den Ameri
ka'ya ihracettıği kromların bedelini karşılık 
göstermiştir. 

ALİ RIZA AKBIYIKOĞLU (Uşak) .— Ri
canı şudur. Bu çok ımülhim bir mevzudur ve bü
tün Türkiye umumi efkârını alâkadar etmek
tedir. Bütçe müzakerelerinin bitmesine iki gün 
kalmış olmasına göre rica ediyorum, konuşula-

r 



M. Meclisi B : 57 
eak birçok hususlar vardır, bu meseleyi müsta- | 
kil bir güne talik edelim. Bu mesele o gün ko- I 
nuşulsun. I 

TİCARET BAKANİ MUHLİS ETE (De
vamla) — Emir sizlerindir. Biz sırf bu işi biran 
evvel halletmek için buraya getirmiş bulunuyo- I 
ruz. («Aceleye ne lüzum var?» sesleri) I 

BAŞKAN — Efendim, sorularınızı sorun, ce- I 
vaplarmızı alınız. Ortadan konuşmayınız. I 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (De
v a m l a ) — Şunu da söyliyeyim, belki müzakere
ye lüzum kalmaz. Eğer Heyeti Umumiyeniz bu 
•hususta ısrar ediyorsa, daha rahat bir şekilde 
konuşalım. Biz de meselenin ehemmiyeti bakı
mından buraya getirmiştik. Karar Yüksek He
yetinizindir. Eğer Yüksek Heyetiniz bunda ıs- | 
rar ederse o zaman benim diyeceğim yoktur. 

KASIM GÜLEK (Adana) — TTsul hakkında 
söz rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bakan kürsüden inmeden na
sıl usul hakkında söz vereyim? 

Sayın Bakand'an başka sual soracak var mı? 
Yok... 

Usul hakkında, buyurun Sayın Gülek. 
KASIM GÜLEK (Adana) — Usul hakkında

ki mâruzâtım şudur arkadaşlarım. Hükümetten 
rica ediyoruz, bu kadar karışık ve bu kadar kı-
sia zamanda çıkmasına imkân olmıyan bir mese
lenin bütçe müzakereleri arasına sıkıştırılması 
hatalıdır. Buna (benzer kanunları bir daha böy
le sıkışık zamanlarda getirmesin. Meclis, vere
ceği kararı iyice inceliyerek vermek zorunda
dır. Hepimiz bu işi ve buna benzer işleri incele
meden karar veremeyiz. Bu mesele de aylar de
ğil yıllardır süren 'bir mesele olduğu aşikâr. 
Dar zamana gelmesi doğru değildir. Bir daha I 
bu yola gitmemesini Hükümetten rica ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, usul rae- I 
nelesi, Divanın takibettiği usul hakkında olur. § 
Sayın Gülek'in bu usul hakkındaki sözlerini I 
Hükümetten temenni olarak kabul ediyoruz. I 

BAŞKAN — Komisyon. I 
GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 

ÖZARAR (İstanbul)) — Muhterem arkadaşla- I 
rım, Umumi Heyetinizin bu mevzuda gösterdiği I 
hassasiyeti takdir etmekteyiz. Bizler de sizler I 
kadar hassasiyet göstererek 3 4 oturum bu mev- I 
zuu etraflıca tetkik ettik. Hükümet tarafından | 
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I "hâdisenin öncelikle müzakeresi mevzuu arzu 
I edilmektedir ve komisyonumuz da bu işin müs-
1 tacelen bir karara bağlanması kanaatine varmış 
I bulunmaktadır. 
I Hadisle şudur arkadaşlar : 
I Bir millî banka dışarda, bir satıcı ile içeri-
I deki bir alıcı arasındaki satış akdine müsteni-
I den bir teminat mektu'bu vermiş. Dışardaki aa-
I tıeı firma kendi kanaatine göre vecaibini ye-
1 rine getirmiş. Alıcı firmaya vâki taaMıüdü do-
I layısiyle tesisatı Türkiye hududu içine getir

miş, teslim etmiş. 
Burada, yıllardan beri duran bu tesisatın 

I bakiye bedelini istemektedir. Mukavele akdinin 
yerine getirileceğini bir millî 'banka verdiği te-

I minalt mektubu ile taanhüdetmiştir. Muhtelif 
muhabereler, mulhtelif görüşmeler cereyan et
miştir. Ziraat Bankası eskiye ait bir mukavele 
diolayısiyle bu vecaibi yerine getirmekten endi
şe etmekte, hukuki bakımdan kendisini haklı 
göstermektedir. Buna müka'bil Maliye Hukuk 
Müşaviri, ve Hariciyemizin hukukçuları bu 
mevzuun Ziraat Bankası tarafından ödenme
mekteki ısrarının pek yerinde olmadığı kanaa
tine varmıştır. Dış memleketlerdeki bu ileri .ge
ri söylentileri ve Hükümetimizin dış memleket
lerdeki malî itibarını zedelememesi bakımından 
bu mevzuun biran evvel halledilmesini ve içte
ki ihtilâfın yine namına teminat mektubu veril
miş olan firma ile Ziraat Bankası arasında de
vamını uygun görmektedir. Teminat mektubunu 
veren Ziraat Bankasının dayandığı mesnetler 
vardır: Borçlu firmanın mallarını, emlâkini ter
hin etmiş, ıbuna mukabil kendisinden birtakım 
taahhütler almıştır. Yanlış almış, doğru almış, 

I bunları karşılar yahut karşılamaz. Muhterem 
I arkadaşlar biz buna geliyoruz. 

Bu bizim iç hastalığımızdır. Teminat işi Zi
raat Bankasınca yanlış oldu, doğru oldu mev-

I zuunu münakaşa etmiyoruz, iç bünyemizi ilgi-
l lendiren bir husustur. Bunu adalet huzurunda 
I (alâkalılarla hallederiz, ©iz dışardaki itibarımızı 
I halletmek için Hükümet avan's olarak bunu Zi-
I raat Bankası hesabına vermekle ihtilâfın bir 
I an evvel halledilmesini istiyoruz. Bu bakımdan 
I eğer Yüksek Heyetiniz kabul ederse Hükümet 
I borçluya bu parayı ödiyecek ve bu parayı 2A-
I raat Bankasına vereceği yardımdan mansulbede-
I çektir, Ziraat Bankasının da borçlu firmayla 
I olan dâvası devam edecektir. 

— 106 — 
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'Mevzu budur, bunun bütçeden sonraya kal

ması düşünülebilir. Fakat işin ehemmiyetini tak
dir buyurmanızı istirham ederiz. Bu kadar sı
kışık bir zamanda bunu elbette huzurunuza ge
tirmek istemezdik. Birtakım politik zaruretler, 
birtakım siyasi mülâhazalar bunun biran evvel 
hallinli ica'bettirme'kledir. Esasen nasıl olsa ban
ka tarafından yerine getirilmesi icabeden bir 
vecibedir. Kabulünü bilhassa istirham ederiz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tahtakılıc. 
AHMET TAHTAKILIC (Uşak) — Sayın 

Başkan, komisyondan bir hususu istirham ede
ceğim. 

Hüküm'eJt bir millî bankaya avans verirken, 
'ki, Ziraat Bankası zaten Hazineye karşı taah
hütlerini yerine getirmiyen bir bankadır, nic'in 
ihtilâfın tashihi bakımından, avans vermek su
retiyle ihtilâfın mahiyetine müessir bir tasar
rufta bulunuyor Hükümet? Komisyon böyle bir 
tasarrufu nasıl kahul ediyor? 

Ziraat Bankasının tediye imkânı yoksa Zi
raat Bankasının Hazineye 120 milyon lira 
miktarında bir borcu vardır. Ziraat Bankası 
yalnız bu miktarı Hazineye verir ve borcunu 
öder. Fakat bu işle Ziraat Bankası katiyen 
alâkadar olmaz, hele Hükümetin bu hususta 
bir kanun çıkarması, hiç de doğru değildir. 
Komisyonun bu husustaki noktai nazarlarını 
öğrenmek istiyorum, lütfen bu hususu açıkla
sınlar. 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 
ÖZARAR (istanbul) — Muhterem arkadaşlar 
Ahmet Tahtakılıc arkadaşımız noktai nazarla
rında ' 'haklıdırlar. Hükümetin mülâhazası da 
budur. Ziraat Bankası bu teminatını yerine ge
tirmekte kendini haklı göstermektedir. Bu hâ
disenin 'evveliyatmdaki birtakım kararlar, 
hareketler dolayısiyle kendini yetkili görmü
yor. Kendi hukuk müşavirleri de bu mukavele
deki taahhüdünün yerine getirilememesi nok
tai nazarındadır. Buna mukabil vekâleti hu
kuk müşavirleri bu vecaibin . yerine getiril
mesi kanaatindedir. Şimdi Hükümet Ziraat 
Bankasına '% 40 iştirak ettiği halde ödememe
si bir müdahaleyi hukukiyedir, hakkımız yok
tur. Ne, yapıyoruz biz? Dışardaki ihtilâfı, dev
letin itibarını sarsan bir malî mevzuun, bu 
kısmını bu kanunla hallediyoruz, içerideki 
kendi ihtilâflarımızı kendi hukuki kaideleri
mizle hal yoluna gidiyoruz. 
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Biraz evvel de arz ettiğim; komisyonumuz 

bu işin hukuki cephesine ne kendisini yetkili 
görmetke, ne de o kudrete sahibolduğunu iddia 
etmektedir. Bütün mesele politik bir mevzuun 
halledilmesi ve içimizdeki ihtilâfın yine hu
kuki yoldun halledilmesi mevzuudur. 

AHMET TAHTAKILIC (Uşak) — Sayın 
Başkan, komisyondan bir sualim daha var. 

BAŞKAN - - . Buyurun Sayın Tahtakılıc. 
AHMET TAHTAKILIC (Devamla) — 

Efendim Hazine Hukuk Müşaviri «Bu paranın 
tediyesi lâzımgclirdij» demişler. Benim kanaa
time göre Amerikan firması Kromit Şirketine 
yaptığı vadini yerine getirmemiştir ve bu 
para-da- bunun için ödenmemiştir. Arada hu
kuki bir ihtilâf vardır.- Şimdi biz burada bu 
kanunu çıkarmakla aradaki bu hukuki ihti
lâfı kaldırmış oluyoruz. Ve doğrudan doğruya 
Amerikan firmasını haklı çıkarmış oluyoruz. 
Halbuki buna hakkınız yoktur, iki firma ara
sındaki bu ihtilâfı bu kanunu kabul etmekle 
kaldırıyoruz ve parayı ödemekle Amerikan fir
masına peşinen hak veriyoruz. Buna Hüküme
tin hakkı yoktur. 

KOMİSYON ADINA VAHYl ÖZARAR 
(Devamla) — Arz ettim, bu bir hukuki ihtilâf 
konusudur. Bu ihtilâf konusu devam ettiği' 
müddetçe dışardaki millî itibarımız, dış yar
dımlarımızın tahsili birtakım sarsıntılara uğra
yabilir. 

'BAŞKAN — -Buyurun, irfan Baran. 
İRFAN BARAN (Konya) — iki ticari fir

ma arasındaki ihtilâflarda, yabancı da olsa nor
mal yol mahkemelere gidip hüküm almaktır. 
Amerikan, şirketi yardım anlaşmasında da hu
kuki yollara gidilecek hususları dercetmiş iken, 
neden bu yola gitmez de, siyasî tazyiklerle Türk 
Hükümetinden böyle bir kanun çıkarmasını is
ter? Komisyon da niçin bunu açıkça izah etmez? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYl 
ÖZARAR (İstanbul) — Efendim, cevap arz 
edeyim. 

Muhterem irfan Beyendi komisyonumuzun 
üyesidir. Komisyonda alâkalı bakanlar bu işe 
dair etraflı izahatı verdiler. Herhangi bir taz
yik yoktur. Amerikan makamatmm Hükümeti
mizden temenni ve ricaları vardır ve yardım 
anlaşmasında da bâzı kayıtla bu ricalarını orta
ya koymaktadırlar.. Mülâhaza budur. («Geri 
alms-m» sesleri, «bütçeden Sonra» sesleri) 
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BAŞKAN — Komisyon isterse geri alır. 

GEÇlCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 
ÖZARAR (Devamla) — Sayın Başkan, arka
daşların sualleri varsa emirlerine amadeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, komisyondan sua
liniz vartsa hıtıfcn sorun,'cevaplandıracaklar. 

HÂLDAN KİSA YOL (Kocaeli) — Efendim, 
benim bir sualim var. Bu kanun tasarısının her 
ne kadar öncelik ve ivedilikle görüşülmesi ka
rara bağlanmışsada bütün partili arkadaşlar sual 
sormaktalar ve bunun kısa bir zamanda yıka
cak bîr kanun olmadığını ifade etmektelerdir. 
Bütün bu arzular karşısında komisyon illede bu 
kanun tasarısının görüşülmesinde ısrar ederler. 
mi, bu işin bütçe müzakerelerinden sonra ele 
alınmasını düşünmezler mi? 

GEÇİCİ KOMİSYON BAŞKANI VAHYİ 
ÖZARAR (İstanbul) — Muhterem arkadaşla
rım, Yüksek Heyetinizdeki tezahür ve netice
lere göre komisyonunuz kararını verecektir. 
Bendeniz suallerinize arzı cevap için huzurunuz
da bulunuyorum. Yoksa komisyonun ne karar 
vereceğini şu anda söyliyecek mevkide değilim. 

BAŞKAN — Geri alınması için pek çok öner
ge vardır. Bunu komisyonca bir tezekkür edin 
de.... 

Buyurun («Komisyon geri alsın» sesleri) 
Muhterem arkadaşlar, acele buyurmayın, 

önce soruları bitirelim. Belki neticede geri alır. 

KOMİSYON ADINA MAHMUT VURAL 
(Sivas) — Muhterem arkadaşlarım; bu kanun 
tasarısı komisyonda müzakere edilirken, cidden 
meselenin bir hukuki yönü, bir de siyasi yönü 
olduğu tezahür etti. Komisyon üyesi olarak 
bendeniz de hakikaten devam eden müzakere
ler esnasında mümkün olduğu kadar meselenin 
vuzuha kavuşması için itirazlar dermeyan et
tim. Ve komisyon üyelerinin içinde en çok mu
halefet eden arkadaşlardan biriydim. Meselenin 
ıhakikaten te-'tkika ihtiyacı vardır. Komisyon, 
kendi üyeleri arasında da vuzuha kavuşamamış 
bir durumda iken, meselenin bir hukuki, bir de 
siyasi yönü ileri sürülmüşken arkadaşlarımızın 
meseleyi daha iyi kavrıyabilmeleri ve derinine 
nüfuz edebilmeleri bakımından komisyon ola
rak kanun tasarısını geri alıyoruz. (Bravo, ses
leri,; alkışlar) 

22 .2 . 1963 0 : 2 
BAŞKAN — Karnın tasarısı gündeme alın

dığına göre, komisyona verilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ta
sarı komisyona verilmiştir. 

2. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe dair 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 
1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. Sayı
sı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) (1) 

A — Sanayi Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN -— Sanayi Bakanlığı bütçesi üze
rindeki konuşmalara başlıyoruz. 

Bu arada Başkanlığın bir sunuşu vardır : 

Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesinin, Sanayi 
Bakanlığı bütçesi ile beraber ele alınmasına ve 
diğer bütçelerde olduğu gibi, gerek grupları 
adına, gerek şahısları adına konuşacak arka
daşların konuşmalarını bir arada yapmalarını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Millet Partisi Meclis Grupu adına buyurun 
Sayın Memduh Erdem ir. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MİR (Kırşehir) —- Muhterem Başkan, muhterem 
milletvekili eri : 

19Go yılı Sanayi Bakanlığı bütçesi hakkında 
Millet Partisi Meclis Grupunun görüş ve te
mennilerini arz etmek üzere söz almış bulunu
yoruz. 

Bu kürsüden, Grupumuz adına evvelce de 
ifade edildiği üzere iktisadi kalkınma, yıllık 
millî gelirin hızla artırılmasını ve onun fertler 
arasında mümkün olduğu kadar âdil bir şekil
de dağılmasını sağlamakla varılan bir hedeftir. 

(1) 80 S. Sayılı hasmayazı 11 . 2 . 1963 ta
rihli 46 ncı Birleşim tutanağı sonundadır. Ayin 
tasarı ile ilgili C. Senatosu 16 S. Sayılı basma-
yazısı ise C. Senatosunun 30 . 1 . 1963 günkü 34 
ncü Birleşim tutanağı sonuna bağlıdır. 

W 
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Batının bugünkü refah seyiyesine az çok yak-
laşabilmemiz için uzun yıllar milletçe bir ça
lışma ve fedakârlık seferberliği içinde bulun
mak mecburiyetindeyiz. 

İktisadi kalkınma için geniş ölçüde yatırım
lara ve bu yatırımların da en verimli sahalara 
tevcihine ihtiyaç vardır, işte bu noktada Sa
nayi Bakanlığının Önemi meydana çıkmaktadır. 
İktisadi kalkınma plânının; hazırlanmasinda, 
yıllık programların icrasında ve bu icraatların 
kontrolünde, uhdesine büyük mesuliyetler dü
şen Sanayi Bakanlığının; teşkilât kanununun, 
personel kalite ve miktarının kifayetsizliğine 
ilâveten bütçe imkânsızlıkları içerisinde, mesu
liyetlerinin gerektirdiği vazifeyi yapabileceğine 
Millet Partisi Meclis örupu olarak üzülerek 
ifade edelim ki, kaani bulunmamaktayız. 

Bir hizmetin ifası, önce hizmetin gerektir
diği ücretin tesbitinde sonra da bu hizmeti gö
recek kaliteli personelin bulunmasına bağlıdır. 
Sanayi Bakanlığı, kadro ve ücret azlığı sebe
biyle hiçbir zaman, yeter sayıda kaliteli perso
nele kavuşamamış, binnetice vazifelerini gerek
tiği şekilde yapamamıştır. Hemen ilâve edelim 
ki, değişen hayat şartlarına nazaran daima ye
rinde kalan, bugünkü ücret sistemimizin statik 
yapısı istihdam olunacak personelin vasıflarına 
hizmetlerin ehemmiyet ve şümulüne uygun, 
muvazeneli bir şekilde tadil edilmedikçe, sadece 
Sanayi Bakanlığındaki değil, diğer Devlet dai
relerindeki hizmetlerin de, hepimizin zaman za
man şikâyet ettiği son derece düşük seviyenin 
üstüne çıkartılması mümkün değildir. Hükü
metin lâyık olduğu ehemmiyette üzerinde dur
madığı ücret sistemimiız 59 milyar liralık bir 
yatırım hacmim kapsıyan 5 yıllık plânın mu
vaffakiyetin*. tesir edebilecek mühim faktörler
den birisidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sanayi Bakanlığının faaliyetleri meyanında, 

İkinci Koalisyon Hükümetinin müstakar ve be
lirli bir sanayi politikasının takilbedildiğini gö
rememekteyiz. Bu sebepledir ki, memleketimiz
de mevcut irili ufaklı çeşitli sanayiin, sağlam 
ve sıhhatli bir envanter'i elde mevcut değildir. 
Oolayısiyle, bilcümle sanayi mamullerinden, han
gilerinin vıe ne miktarının. daMlde imal edildiği, 
hangilerimin hariçten getirtildiğıi bilineınenne'kîte-
dir. Sınai sahadalki istihsal hacmini bilıniyen 
Hükümetin ise, bir sanayi politikasının olmama-
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sim tabiî karşılamamaktayız. Bu vesile ile, sana
yi politikası ile ilgili bâzı düşünce ve temenni
lerimizi kısaca arz etmek isteriz : 

1. Devlet sanayi ve işletmeciliğinin hangi 
mevzulara şâmil olacağı, kamu iktisadi teşebbüs
lerinin hangilerinin muhafaza edileceği, hangi
lerinin ve ne gibi şartlar altında özel teşebbüse 
devredileceği hususlarının evvelemirde tesbi't 
edilmesi gereklidir. 

2. Sanayi politikası ile zirai politika arasın
daki iş birliğini ve ahengi temin için, gerek zi-
raatimizin mulhtaç bulunduğu mefoanizasyonu 
temin edeeefc imalât sianayiinim ve gerekse zi
rai ürünlerimizin kıymetlendi riltmesine matuf 
sınai tesislerin kurulmasında ve kurulmuş olan
ların idamesinde tutulacak yol tâyin edilmeli
dir. 

3. Büyük sanayi ürünlerimi! işlemek üzere 
ibuı telislerin, yamırudıa kurulması taıbiî olan, kü
çük sanayii mevzuunda lüzumlu çalışmalar ya-
piilımlalıldır. 

4. özel sanayi müesseselerini teşvik ede
cek lüzumdu tedbirler süratle alınmalıdır. 

5. Sanayii sahasında yurdumuzda çıalışımak 
istiyen yalbancı sermayenin, hangi mıntakalar-
da vie ne gibi mevzularda! çalıştırılacağı ev
velden' te'stbit ohınımallıdır. 

Merkez teşkilâtının bir arada bulunmaması 
selbelbiyle de esıasen rasiyonel çalışaımıyan Sa
nayi Bakanlığının, 12 milyon 600 bdn liralık 
(bir bütçe ile bu saydığımız hizmetleri yapma
sını ve memleket şümul bir sanayi politikasını 
tetslbit ve takibefomesini de beklememekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Altmıştan fazlasının, Sanayi Bakanlığı bün

yesinde olması itibariyle, takriben 50 milyar 
liralık millî bir varlığa sahip İktisadi Devlet 
Teşekküllerimizi ilgilendiren mühim) bâzı mese
lelere teması zaruri buluyoruz. 

Bilindiği üzere 23 sayılı Kanunla bu teşek
küllerin idare meclisleri kaldırılmış, idare mec
lislerinin yerine kaim olmak üzere, teşekkü
lün geneli müdürü ve yardımcılarından mürek
kep bir müdürler' kurulu kurulmuştur. 154 
sayılı Kanunla da İktisadi Devlet Teşekkülle
rinin hukuki, idari ve malî bünyelerinin ıslahı
na mesnet olacak raporların hazırlanması için 
komisyonlar kurulması derpiş, olunmuştur. 

Yerii ve yalbancı uzmanların raporlarında, 
İktisadi Devlet) Teşekküllerimde beliren başlı-
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ca aksaklıklar : «Bu teşekküllerin Hükümet ve 
ilgili bakanlıklar tarafından verilen emirlerle, 
mevcut, sermayeleri ile gerçekleştirmeleri im-' 
kansız olan işlere girişmeye; iştigal konula-
riyle ilgili olimıyan, hattâ kuruluş kanunları
na aykırı, teşekküllerarası ve hususi şahıslarla 
ortaklıklar kurmaya zorlanmaları; iktisat dışı 
mülâhazalarla maByfetlerinin altında satış fi
yatı teislbit etmek ve aşırı stok yapmak mecbu
riyetinde bınakılımalaırı; girişmeye zorlandıkla
rı işleri başarabilmek için Merkez Bankası, 
Amortisman ve Kredi Sandığı ve İşçi Sigor
talarından' alınan avansları yatırımlarda kul
lanmak mecburiyetinde kalmaları sebebiyle fa
katlarının üstünde borç ve faiz yükü altında 
(bulunmalarıdır.» şeklinde ifade edilmiştir. 

23 «ayılı Kanunun getirdiği; hem kanar, hem 
icra. ve hem de murakabenin saihilbi bulunan 
Müdürler Kurulunun- kaldırılmasına, yukarda 
bahsettiğimiz ve İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin tamamiyle bünyelerinin dışındaki sebep
lerden doğan aksaklıkliaırıu giderilmesine ma
tuf rasyonel tedbirler alınacağı yerde; gerek 
mervzuubaihis raporlardaki ve gerekse Bakanlık
lar mütalâalanndaikif teklif ve tavsiyeler bir ta
rafa bırakılmıak .sünetiyle Malîye Bakanlığının 
kurulduğu günden beri bir türlü değişmliyen 
klâJsik zihniyetiyle kaleme allınımış -ve halen 
Yüce Meclisin komisyonlarında bulunan «İk
tisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak
kındaki kanun tasarısı» karşısında, bünyesin
de 66 aded İktisadi Devlet Teşekkülü ve iş
tirakini barındıran Sanayii Bakanlığının bigâ
ne kaim asını esefle karşılıyoruz. 

Bu tasarıdakilerle birlikte, Devlet Yatırım 
Bankası tasarısında mevcut, sert merkeziyetçi!, 
ve müdahaleci hükümler; murakabe, müdahale 
kademelerini çoğaltmak ve ö'zel hukuk hüküm
lerinden uzaklaştırmak suretiyle, kamu iktisa
di teşebbüslerim; Devletin âtıl, randımansız, 
masrafçı ve otoriter daireleri haline sokmak 
gayretine matuf bulunmaktadır. 

Bir değil, birkaç yönden hatalı olarak atıl
mış olan bu adımın Yüksek Meclisinizden ilti
fat görmiyeceği ümidini taşımaktayız. 

Diğer taraftan 23 sayılı Kanunun Yüksek 
Murakabe Heyetini teşriî organa bağlamıştır. 
Yüksek Murakabe Heyetinin Kamu iktisadi Te
şekkülleri 'hakkında (hazırladığı raporların, teş
riî organca ne şekilde tetkik olunacağı ve bu 
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teşekküllerin ne suretle ibra edileceği keyfiyeti 
halen meşkûk bulunmaktadır. 

Anayasamızın 127 nci maddesi, «Kamu ikti
sadi teşebbüslerinin T. B. M. Meclisince denet-
lenmesli kanunla düzenlenir.» hükmünü vaz'et
tiği halde, bu yönden gerekli kanun tasarısını 
hazırlayıp getirmemek suretiilyle, Hükümetin 
bir Anayasa emrini âdeta hiçe saymış olmasını 
ve böylece Yüksfek Murakabe Heyeti Raporları
nın, tâbir cafese, rafta bekletilmesind ciddî bir 
hareket telâkki etmeye imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; 
İkinci Dünya Harbinden sonra, harbin ağır 

tahribatına uğramış olan milletler; kalkınma
larını temin için millî gelirlerinim mühim bir 
kısmını elektrik enerjisi sakasında harcamış
lardır. Bizlim memleketimizde de kalkınma plâ
nımızın süratle tahakkukuna yardım edecek 
unsurların başında elektrik enerjisi gelmekte
dir. Memleketimizin bu sahadaki mevcut duru
mu ise, biç te yüz güldürücü bir mahiyet taşı
mamaktadır. Sayın Çelikbaş geçen sene Bütçe 
Komisyonunda, Türkiye Elektrik Kurumunun 
kurulup kurulmıyacağı hususundaki sorulan 
suallere cevaben: «Elektrik enerjisi konusunu 
çıkmaza sokmak istesek, bundan kötü bir bal 
tarzı 'bulamayız.» demişler, ve Yüce Heyetiniiz 
'huzurunda da, «Elektrikle ilgili bilumum mese
leleri tek bir elden yürütmek işlini benimtsemiş 
bulunuyorum. Bu husustaki tasarı hazırlanmış
tır. En erken zamanda huzurunuza gelecektir.» 
.şeklinde beyanda bulunmuşlardı. Bir sene gibi 
mühim bir zaman geçmiş olduğu halde maale
sef Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı 
halâ Yüce Heyetinize gelmemiştir, 

Bu ataletlin sebebini; iİJgilii Hükümet üyele
rinin bu mevzu üzerinde samimilyetle durmama
sında ve meıseleyi çeşitli istikametlere sürükle
mek istiyen; Devlet Su İşleri, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi, Etibank ve İller Bankası gü'bi mü
esseselerin üstünde lüzumlu otoriteyü tesis ede
mem esinde aramaktayız. 

Üzerinde ehemmiyetle duracağımız diğer bir 
konu da nıadenciliiğimdzdir. 

Halen 'tatbikatta bulunan Maden Kanunu
nun ıgünün ihtiyaçlarını karşılamadığı yüksek 
malumunuzdur. Madenciliğiimidin, memleketi
mizin, menfaatlerine uygun bir şekilde düzen
lenmesi iki nokta üzerinde samimiyetle durul
masına bağlıdır. Bunlardan Mri^i Maden Kanu-
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nunun '5 yıllıık plânda derpiş olunduğu şekilde 
tadil eldilmesi, diğcrisi de, bu kanunu tatlbik 
etmek üzere Maden Dairesinin yerine kaim ola
cak, yeni' bir teşkilâtın kurulmasıdır. Üzülerek 
ifade edellim ki, Maden Kanunu 5 yıllık plân
daki esaslara mulhalif olarak Yüksek Meclisi
nizin komisyonlarında görüşülmüş, teşkilât me
seleleri ise hiç ele alıımuamiiştır. Bu durum mu
vacehesinde, Millet Part'fci -Meclis Grupu ma
denciliğimizin Hanay i Bakanlığının bu tutumu 
ile düzeltileceğine ihtimal vermemektedir. 

Mâruzâtımıza son vermeden bâzı temennile
rimizi kısaca arz edeceğiz : 

1. Plânlı devrenin lüzum gösterdiği mevzu
at değişiklikleri, plânın ruhuna ve metnin e sa
dık kalınarak vakit geçirme'den hazırlanmalı 
ve Büyük Meclise getirilmelidir. Türkiye Elek
trik Kurumu Kanunu, Maden Geliştirme Ban
kası kanunu bu değişiklikler cümlesindendir. 

2. Plânda derpiş olunan tedbirlerin tama
mını ihtiva etmiyen Maden Kanunu tasarısı 
Meclisten geri alınmalı ve yenisi getirilmeli
dir. 

3. Plânlı devrede, dayanağımız hiç şüphe 
yok ki, yüksek nitelikte iş gücünü temin ede
cek personeldir. Sanayi Bakanlığı bu meseleyi 
bütün veçheleriyle, plânı aksatmıyacak bir şe
kilde halle'tmelüdir. 

4. Yerli sanayi tarafından imal edilmekte 
olan maddeleri gö'steren istatistikler hazırlan
malı ve toplu bir şekilde memleketin istifade
sine arz edilmelidir. 

!5. Sanayi mamullerimizin dış piyasada ta
nıtılması ve müşteri temini hususunda gerekli 
çalışmalar yapılmalıdır. 

6. Halen Meclis 'komisyonlarında bulunan 
ve Maliye Bakanlığı tarfafmdan hazırlanmış 
olan, îk'tlisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirak
leri ha'kkındaki kanun tasarısı Hükümetçe mut
laka geri alınmalı ve 154 sayılı Kanunun ruhu
ma uygun, geniş muhtariyet ve özel hukuk an
layışı tahtında yeniden hazırlanacak iktisadi 
Devlet Teşekkülleri ıslahat kanunu tasarısı kı
sa zamanda Yüce Meclise getirilmelidir. Bu ya-
pılmadikça. hariçten yeteri kaklar yardım temin 
edilemiyeceği keyfiyeti de bilinmelidir. 

Kısaca ifade ettiğimiz bu tedbirlerin alın
maması halinde, Sanayi Bakanlığının ve mura
kabesini yaptığı İktisadi Devlet Teşekkülleri
nin 1963 programında derpiş olunan milyarın 
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üzerindeki yatırımı gerçekleştireceğine inan-
mama(k'ta|yiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Yüce Meclisin grup sözcülerinin konuşması

nı 20 dakikaya indlirmesli sebehiyle Sanayi Ba
kanlığına bağlı teşekküller hakkındaki düşün
celerimizi arz e'demiyeceğiz. 

Mâruzâtımıza son verirken, Millet Partisi 
Meclis Grupu olarak Sanayi Bakanlığı bütçesi
nin memleketimiiız için hayırlı olmasını diler, 
Yüksek Heyetinize saygılarımızı sunarız. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Cemal Babaç. 

A. P. GRUPU ADİNA CEMAL BABAÇ (Ko
caeli) — Muhterem Başkan, Sayın Bakan ve Ba
kanlık erkânı, çok saygı 'değer Milletvekilleri; 

Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde Adalet 
Partisinin görüşlerini, tenkid ve temennilerini 
arz edeceğim : 

Tenkid ve temennilerimiz; memleket ve mil
let hayrına Bakanlık hizmetlerinin imkânlar 
nisbetinde mükemmeldi ifasını, Bakanlığın 
idare ve denetimine tevdi edilen İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ile iştiraklerinin Karma Ekonomi 
doktrini içinde özel teşebbüsü teşvik ve temin 
edici rasyonel gayeyi hedef tutan politikamızın 
ifadesinden ibaret bulunacaktır. 

Çok partili rejimin tabiî ve zaruri neticesi 
bundan 'böyle olageleeek iktidar değişmelerinde 
sosyal bünyenin devlet yapısının, sarsıntılara 
-mâruz kalmaması endişesiyle devletin 'deruhde 
ettiği adalet, âmme intizamı, Millî Savunma, 
sosyal., ekonomik, kültürel ve malî hizmetlerde 
ana prensiplerin dış politikada olduğu gibi de
ğişmez, müşterek ve millî temel taşları olarak 
kabulünü Yüce tasviplerine arz ederiz. 

Bunun dışında parti doktrini bakımından 
vâki olacak tenkidlerimiz, siyasi vazifelerimi
zin ve millete karşı taahhütlerimizin sadakat 
şuuru içinde açık ve medeni seviyede ifasından 
ibaret bulunacaktır. 

Zamanın darlığı yüzünden birlikte verdiği
miz kaırarlar gereğince grup adına tenkidleri-
nıizi derleyip, toplayıp komprimeler halinde 
arz ediyoruz. Yine bu sebeple Cumhuriyet Se
natosunda Sanayi bütçesini objektif ve dikkat
li bir çalışmaya dayanan teknik ve detayye ten
kidini okumak 1 fit funda bulunmanız temenni-
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siyle yüksek huzurunuzda yalnız umumi mese
lelere, sanayi politikasının tatbikatına ve neti
celerine ait tenkidlerimizi arz edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar; Sanayi Bakanlığı büt
çesi kuruluşuna ait 693 sayılı Kanunun birinci 
maddesinde ve buna ek 'kanunlarda tadat olu
nan hizmetleri gerek kemiyet gerekse keyfiyet 
bakımından ifaya kâfi olmadığı gibi kabul bu
yurduğunuz Kalkınma Plânının hedefleri, dev
let ve özel sekîöre ait tavsiyeleri ile Sanayi Ba
kanlığına tahmil edilen, kârlı, verimli, hızlı 
kalkmdırıcı hizmetler, /muvacehesinde, çoğu dev
let sektörüne ait birkaç yatırım maddesi müs
tesna, bilhassa reform hamlesinden yoksun 'bı
rakılmıştır. Bu sdbeple teşri devremizin ve plân 
tatbikatımızın, ikinci yılı da küçük, büyük ve 
bilhassa turizm verimizi artıracak el işleri sana
yii bakımlarından ümit verici hamlelerin müj
delerine intizar halinde geçecektir. Çünkü; Ba
kanlık teşkilâtı 1963 bütçesinde görenek haline 
getirilen klişe ve formalitelerin batı ritmine 
bağlı, Bakanlık Makamı emrinde işliyen robot 
bir mekanizma halinde muhafaza edilmiştir. 

Hemen irşat etmeliyiz ki ; 6309 sayılı Maden 
Kanununu esaslr bir revizyondan geçirmek su
retiyle klişeleri, formaliteleri, köstekleyici mu
ameleleri asgari haddine indirmek, madenciyi 
ve maden istihsalâtım teşvik etmelk ve ihracatı
nı kolaylaştırmak, müteşebbisleri teknik kredi 
yardımları ile himaye etmek. arzu ve heyecanı 
içinde hazırlanıp Yüce Meclisinize sunulan tadil 
tasarısını sitayişe lâyık bulmaktayız.-

Bu tasarı ; bize hiç olmazsa Kuzey - Afrika 
devletlerinin kısa hayatları, zarfında yarattık
ları ve tetkik ederken özenımekte utanç duj^lıı-
ğumuz modern maden teşkilâtına kısa zamanda 
kavuşmak ümidini vermiştir. 

intikal devremize ait düzeni sağlıyacak olan 
bu tasarıyı takiben milletçe safvet ve heyecan
la beklenilen yeni modern Maden Kanununun 
hazırlanması için büyük bir dost devletin, bel-
(ki de 55 bin dolar tutan ücretinin tamamını ba
ğışlamak suretiyle göndereceği Sayın Uzmana 
da önceden bildirmek lâzımdır ki ; Türk milleti 
ve Türk madencisi artık hamal ve hammadde 
satıcısı olmak istemiyor. (Bravo sesleri) Sayın 
Uzmanın beklenilen hayırhah mesaisinde bu 
görüşün müşterek ve millî bir prensip olarak ışık 
•tutmasını yüce tasviplerinize arz etmeyi vazife 
bildik. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Toprak altı mamelekimiz tenörü fakir ma

den cevherleri bakımından çok zengin re
zervlere sahiptir. Yüksek tenörlü maden ya
taklarımız ise mahdut nevilere münhasırdır. 
Fakir madenlerimizden bir kısmının ucuz te
sislerle, tenörlerini yükseltmek, zararlı veya 
lüzumsuz maddelerden temizlemek suretiyle 
değerlendirmek, bir taraftan millî gelir hâsı
lasını çok yükseltecek, diğer taraftan istih
dam sahasını genişletecek, vergi hâsılasına 
tesir edecek önemli bir konudur. Bu husus 
kalkınma plânımızda gereği gibi nazara alın
mamıştır. Yakında kurulacağı müjdesini al
dığımız (Maden Yatırım Bankası) için bu 
konu çok kârlı (bir yatırım sahası olur. 

Bir misal arz edelim : Büyük rezervleri 
bulunan Manyazitin ham halinde tob fiyatı 
beher tonda 10 dolardır. Fırınlanmak sure
tiyle elde edilecek kalite manyazitin ise be
her tonu 90 dolar civarında satınalınımakta-
dır. Bir nevi hamallık demek olan hammadde 
satıcılığından gördüğümüz zararı böylece yük
sek takdirinize arz ederiz. 

' Maden yatırım komisyonu faaliyete geç
tiğinden beri bu güne kadar, maden müstah-
sıllarma yalnız ümit veren etütlerle meşgul 
olmuştur. Emrindeki paradan sekiz yüz bin 
lira" kadar yardım edebilmiştir. Bu işe tahsis 
olunan paranın halen îş Bankasında bekle
mekte olduğu ve statüsünün müsaidolajmadı-
ğından dolayı madencilere ikrazatta buluna
madığı anlaşılmaktadır. 

Madenciliğimizi canlandırmak ve istihsalâ-
tınıızı çoğaltmak malksadiyle bağış suretiyle 
yapılan bu yardımın tutarı 40 milyon Türk 
lirası kadardır. 

Bu meblâğ halen nerede muhafaza edil
mektedir'? İş Bankası ne için tercih ediilmiş-
tir? Başka bir konuda kullanılmış olduğu 
şaiyası kulaklarımıza kadar gelmektedir. 

Maden mustahsıllarmın beklediği yardı
mın bu yıl istihsal mevsimi başlarken kulla
nılmasına imkân yok mudur? Sayın Bakanın 
tatmin edici bilgiler vermesini rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlık bütçesinde küçük sanayi, el sa

natları ve imalâtçı esnaf konuları bir daire 
reisliği emrinde kendi hallerine bırakılmış gi
bidir. Bu vatandaşlar, diğer esnaf ve dar ge-
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lirlilerle birlikte Türk Milletinin orta- sınıfını 
teşkil etmektedirler. Sosyal bünyenin gövdesi 
olan orta sınıf aşırı ideolojilerin cehennemi 
fırtınalarına karşı mukavemet edecek tek kud
rettir. Bu gövdenin çelimsiz bulunduğu mil
let bünyelerinde sosyal adaletin çiçekleri 
açmaz, meyvaları bol ve doyurucu olamaz, 
devlet vergilerinin geliri kısırlaşır. Çünkü 'bu 
sınıf ticaretin, üretim ve tüketime mütaallik 
sirkülasyonun emniyetli ve namuslu vasıta
sıdır. İşçinin, çiftçinin, dar gelirlinin alım
cısı, \ satıcısı, sırdaşı ve kredi kaynağıdır. 
Servet bu ellerle âdilâne bir surette inkısama 
uğrar, bu ellerle sermaye piyasası tağdiye 
olunur. Esnaf ve sanatkâr büyük ticaretin, 
büyük sanayiin eşiğine yönelmiş vatandaşla
rın toplumudur. Hal ve hakikat böylesine 
önemli iken, Sanayi Bakanlığı bu konuda ne
ler yapmıştır, bunu bırakalım, neler düşün
mektedir, onu sormak hakkımızdır. 

Kaderi, Sanayi Bakanlığının gözetim ve yö
netimine tâbi bu esnaf ve 'sanatkârın korun
ması için kurulmuş ve Ticaret Bakanlığınca 
murakabe edilmekte bulunmuş olan Halk Ban
kası, dükkânı, atölyesi, evi, bağı, bahçesi 
ve tarlas< ile büyük tacir ve büyük sanayici
den daha da emin ve daha verimli olan bu 
müşterilerine şimdiye kadar ne yapmıştır?- Bu 
sayede hangi esnaf tacir olmuş, hangi sanat
kâr imalâtçı olmuş, kaç imalâtçı fabrika kur
muştur? Bu gayeye müteveccih güdümlü 
kredinin hacmi nedir? İhtiyaç ne kadardır? 
Verdiği gülünç, bir meblâğı1 teminat altına 
alan esnaf kefalet kooperatiflerini de kifa
yetsiz sultası altına almaktan başka emeli bu-
lunmıyan bu banka karşısında esnafın ve sa
natkârın turizm gelirinde dikkatle üzerinde 
durduğumuz lirik zevk, göz nuru, el emeği 
harcıyan el işleri sanatkârlarının hamisi, ge
lişmelerinin sağlayıcısı olan Sanayi Bakanli-
ğmın durumu ve tutumu nedir? öğrenmek iş
itiyoruz. 

Bu konuda Sayın Bakandan Hükümetin 
tutumunu ve düşüncelerini bildirmelerini is
tiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bakanlıklara 
bağlı olanlarla birlikte Sanayi Bakanlığına da 
bağlı bulunan Devlet iktisadi Teşekkülleri ve 
iştirakleri hakkımda bir reorganizasyon kanıı-
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mı tasarısı ile bir de Devlet Yatırım Bankası 
kanunu tasarlısının Yüce Meclisinize takdim 
edildiği ve Karma Komisyonda müzakeresine 
başlandığı malûmdur. ' • ( • . * ' ' 

Bu tasarıların Yüksek Meclisinize arzında 
görüşlerimizi ve tenkidlerimizi ayrıca sunaca
ğımız tabiîdir. Ancak 'bugün tasarıların ma
liye uzmanlarınca hazırlanmış bulunduğu ve 
Sanayi Bakanlığının hazır aşın- çeşnisine (ba
karak bunları olduğu gibi benimsemiş oldu
ğunu haber vermeye mecburuz. Ajyrıca, bu ta
sarıların karlık, verimlilik terimleri altında 
bir felsefeye dayandırılmak istenilmesi de 
gerekçelerden anlaşılmaktadır. Bakanlık ida
re ve kontrolü altında bulunan bütün sanat 
kollarının da aynı felsefe ile gelişmelerinin 
sağlanacağını düşünerek kârlılık ve verim
lilik prensibinde kâr unsuru hakkında görü
şümüzü ifade etmeyi lüzumlu bulmaktayız. 

Adalet Partisi kâr unsurunu; serbest reka
betle müesses iç piyasada ve gaye olarak ih
racatı teşvik (bakımından dış piyasada cari fi
yat içinde mütalâa etmektedir. 

Zararı Hazine tarafından Ödenecek yıkı
cı fiyat indirimlerinden veya Monopollarda ol
duğu gibi, kontrolsuz yüksek maliyetlere bir 
de kâr ekliyerek meydana çıkarılacak suni fi
yatlardan endişe etmekteyiz. 

Bunun gibi özel sektörün devlet sektörü 
tarafından serbestçe istismar olunabilecek ha
yat sahasında emniyetle çalışabilmesini temin 
edecek ve kalkınma plânında kendisinden isteni
len büyük yatırımları korkmadan nasıl yapabile
ceğini garanti edecek kaideleri kesinlikle öğren
mek istiyoruz. Bu suretle; iktisaden geri kalmış 
milletlerin yüksek uygarlık seviyelerine ulaştırıl
ması görevini taahhüdeden hükümetlerin, devlet 
kapitalini aşırı kapitalist zihniyeti içinde kulla
narak yurt sathındaki bütün müsmir sahaları is
tilâ etmesini ve özel teşebbüsü bu kapital emrin
de ve bu' kapitalin sultası uğrunda karma eko
nomi afyonu ile istihdamına ait temayülü varsa 
tehlikeli bulmaktayız. 

Adalet Partisi karma ekonomiyi samimiyetle 
bir gerçek olarak kabul ediyor. Devlet patrimuva-
nmm zarardan korunmasını, Devlet kapitalinin 
meşru kârını arzu ediyor, ancak Devlet patrimıı-
vanına ve sermayesine önem verildiği kadar özel 
teşebbüs mamelekine ve sermayesine de aynı şart-
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larla emniyetli hayat sahası, teknik ve kredi yar
dımı sağlanmasını istiyor. 

Biz Türkiye'nin ekonomi alanında muasır me
deniyet seviyesine ancak bu prensipler içinde ula
şabileceğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Sanayi Bakanlığı bütçe 
gerekçesinde, yetiştirilmek üzere teftiş heyeti kad
rosundan tek müfettişin Avrupa'ya gönderilmesi 
içîh konulan ödeneğin Yüce Meclisçe kabul buyu-
rulmasma mütaallik yalvarış ve yakarışlar, önem
li olduğu kadar acı bir hakikatin dile getirilmesi
ne fırsat vermiştir. Böylesine ağır ve iddialı bir 
yükün altında hızla kalkınma yoluna çıkmış bu
lunan Sanayi Bakanlığı, yılda bir tek müfettişi, 
medeni ülkelere göndermek suretiyle hizmet ada
mı, Devlet adamı yoksunluğuna çare aramakta
dır. Ağlanacak halimize gülerken, ciddiyetle ve 
insafla ifade edelim ki, bu Devletimizin ezelî dertle
rinden biridir. Eskiden adına kahtı rical derlerdi, 
bugün bir Devlet adamı, hizmet adamı yoksunlu
ğu diye acılarımızı ifade ediyoruz, 

Tanzimattan beri gelmiş'geçmiş, istibdat, meş
rutiyet ve Cumhuriyet hükümetleri millî eğitim 
politikalarından medet umarak bu kıymetlerin 
millet sinesinden doğmasını beklemişlerdir.' Üs
tün idareci, direktif veren, yol gösteren, başarıya 
ulaştıran hizmet adamı, Devlet adamı yetiştiril
mesi ve yetişmiş, olanlardan istifade edilmesi ayrı 
usullere ve ciddî tetebbulara ve bâzı şartlara bağ
lıdır. 

Bu ne iştir ki; medeni âleme profesörler, mü
hendisler, -kimyagerler, doktorlar, kalifiye usta
lar ihracederiz de, başımız sıkıldığı zamanda me
deni âlemden uzman dileniriz. Varlık içinde yok
luk, servet içinde açlık, akla rağmen budalalık... 
artık bu büyük problem halledilmelidir. (Soldan 
alkışlar) 

tik çare; âmme hizmeti teşkilâtı dâhil, İktisadi 
Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri başında ku
manda mevkilerinde, karar organlarında bilgili, 
kabiliyetlij namuslu, fakat mutlaka tarafsız, gele
ceğinden emin ve kanunla tâyin edilmiş Devlet 
Teftiş ve Murakabe Teşkilâtının denetimine tabi 
siyasi nüfuz sahiplerinin oltasına takılmış balık 
olmaktan kurtarılmış vefakâr hizmetkârlara ihti
yacımız vardır arkadaşlar. Ne yazıktır ki, Plânla
ma Dairemizde hizmet adamlarımızın, iş adamla
rımızın henüz bir envanteri dahi yapılamamıştır. 

Yüksek idareci yetiştirmek için medeni âlemin 
usullerini süratle tetkik etmemiz ve mizacımıza 
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uygun bir statü ile bunları yetiştirmek için he
men tatbikatına başlamamız lâzımdır. 

Arkadaşlar, insan unsurunun aktivitesine iti
bar etmiyen bir plân ümit bekliyenlerin hüsranı
nı hazırlamaktan başka netice vermez. 

Adalet Partisi, Devlet mamelekine dâhil İkti
sadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri müessese
leri ile özel sektör müesseseleri arasında hiçbir 
cark gözetmemektedir. 

Devlet sanayii toplum olarak özel sektör sana-
yiide kişi olarak Türk milletinin öz malıdır. 

Mulhfoereım arkadaşlar; hal 'böyle iken özel 
sektöre ait sınai tesfislerün büyük bir kısmı 
içindle (bulunduğumuz ve ,gM,eralım«|sinıe çalıştı
ğımız siyasi, sosyal ve ekonomik 'krizden kur-
tulmanın, yeniden faaliyete 'geçmenin çaresiz
likleri içlinde mezlbulhane gayretler sarf etmek-
ted&rler. 

Devlet sanayiinin ve ilimlilik ve kârlılık 
prensiplerine göre kalkıddırıl'maları uğrunda 
Hükümetçe slarf edilten »gayretleri ehemmiyet
leri nisbetin'd'e takdir edlerken, özel se'kfööre de 
aynı imkânların ba'hşedilmesi yolundaki faali
yetlerin anicak kısa vadeli yetersiz ve istihsali 
pe!k müşkül 'krediler temininden ileri gideme
diğini müşaih'ede etmekteyiz. 

Osmanlı Bankası ımlektielbijaden yetişen ve 
•bu bankanın Türkiye'yi bir Şark pazarı gift)i 
telâkki eden statüsün* ben'zer statülerle yeni 
(harikalarımızı kuran eski (bankacılarımızın aşı
ladığı zihniyetim ,'hâ'lâ Türk tacirini dış dünya 
satıcılarının vie akçıllarının menfaatlerini sağ-
hyacak birer -mlemur tutumunda bıraktığını 
esefle müşalhede etmekteyiz. 

Dış ıpiyasa ile ilgili itihalât ve ihracat enı-
teasııMan, tacir depolarında bulunabilecek 
st'oMara ve ıbunlar meyanında çürük yumurta
lara Ibtile avans »ünmarşaridils veririz. Ama sa-
niayicinin fabrikasında buluridurduiğu ham ve
ya mamul maddie stokları karşısında kreldi al
ması ç>ok ama çok müşküldür. Hete madenci
nin istihsal eylediği cevher karşılığında kredi 
alması isle katiyen mümkün değildir. 

•Bu seîbeple fabrikatör mamulâitını zararına 
ve uzun vadeli bonolarla satmakta 'Ve t'opltan-
cılara büyük Ibi'r kâr sağlamak medburüyetiride 
kalmaktadır. 

tçinde 'bulunduğumuz ve giâerUmteisdne ça
lıştığımız kriz yıllarında mevcudiyetlerini mu-
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h&faıza uğrunda asgari kadrolarla çalışmaya 
medbur (kalan bu. smaJi müesseselerden çoğu iş
letme sermayelerini tüketmişler, ağır (borçlara 
girmişlerdir. Bâzı harikalarımızın da, serma
yedarlarımızın da iştliraikleri veya ikrazıa't sefoe-
Ibliyle alacaklı Ibulundulkları 'bu müesslesıelere ye
niden yardım yapıp 'Canlandırma arzüsun'da ol
malarına rağmen çare ye imlkân bulunamamak
tadır. (Bunlardan icra golüyle satışla çıkarılan
lar dalhi, müşteriler aılca'k .hurkla kıymeti değe
rinde fiyat vermektedirler. 

Mamul madde stoklarının ıpeşin para ile 
müşteri Ibulamamlasından, 'Uzun vadeli \b-ono 
muka'bâli satışlar (bonoların nakde talhvilinıde-
ki müşlkülâttan, işletme vsermayelsinin. tülkien-
meism'den; (blore faizlerinin Ikarşıla nama m as ni
dan dolayı eli 'kolu 'bağlanmış ve işcjilcri dış 
piyasalara kaç'mış bulunan 'ibu tenisleri faali
yete gedirmeğe, Ifyöy-lece işçi istihdamına ve 
emtia, sirküTâlsyonıunıa medar olacalk tedbirleri 
vaı^a ^u'zur ve teselli bulmak: ümidiyle muhte
rem Sanayi Bakanından açıklanmasını Hica edi
yoruz. 

Yüce Meclisle Adalet Partisinin hürmetleri
ni 'af'z' ve iSanıayi Balkanlığı bütçesinin muv'af-
fa'kliyetle tatbikini temenni ve niyaz eyleriz. 
(Alkışlar) -

BAŞKAN — Sayın Nihat Kürşat, Adalet 
Partisi Meclis Grupu adına. Sayın Nihat Kiir-
.şat, konuşüıanızın beş dlakikadan fazla olmıya--
cağını hatırlatırım. 

NTBAT KÜRŞAT (İzmir) — Muhterem ar
kadaşlar ,ben 'bir telk mevzua temas etmelk için 
söz almış (bulunuyorum. O da gazete kâğıdı 
meselesidir. Bu münaseibetJe matbuatımızın 
uğradığı halklsıızluğı ve ağır malî yiıkii izallıa 
çalışacağım. 

(Basın hürriyetinin esas şartlar mel an birisi 
de, ^basının 'kenidıi istihlâ/k edeceği kâğıt ve m:al-
zem'enin her hangi bir mü'da'haleye mâruz kal
maksızın en ucuz ve elverişli bir şekilde kendi
si tarafından iltihal Ve 'teminidir. Bu husus 
Anayasamızın 23 ncü 'maddecimle ifadesini şöy
lece Ibulımalkta'dır. 

«Mladde 23. — Gazıete ve dengi cılkarıl/ınası, 
önıceden izlin al'ma ve malî teminat yatırma şar
tına bağlanamaz. 

Oaizete <ve dergilerin çikarı İması yayımı. 
malî kaynakları ve ;gazetecil$k jnesle'kî ile ilgi-, 
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li şartlar .kanunla düzenlenir. Kanun, haber, 
düşünce Ve kanaatlerin serlbfestçe yayınlanma
sını 'enıgelleyk'i veya zorlaştırıcı, siyasii, iktisadi, 
imali veya teknlilk kayıtlar Ikıoyamaz. 

Gamete ve dergiler, Devletin ve (diğer kamu 
tüzel kişilerinin veya bunlara Ibağlı kurumla
rın araç ve İmkânlarından eşitlik esalsma göre 
faydalanır.»1 .- • . 

Görülüyor ki Anayasanın bir kanunla dalhi 
teylikledilmesi'nİ ftaavlib etmediği bir Ihususu, Sa
nayi Balkanlığı bir indî tasarrufla sağlamış ve 
'TüHk miatbuatını 'bir Devlet işletmesinin vesa
yeti altına almıştır. 

Türkiye'de gazete kâğıdı imal ve ithali fii
len SEKA nın inlhlisarı al'tıridadır. . Bu (müesse
se ken'di imalâtı ile-li'tJhal ettiği kâğıdı, paçal 
yaparak ve umumu masraflardan (bir hislşe ilâ
vesiyle hür nıaliyet fiyatı elde etm'etk'te ve bu
nu gazetelere zorla tatbik etmektedir. Matbuat 
müstehlik olara'k SEKA nin allım fiyatlarına 
ve bunlardaki isabeti kontrol edememektedir. 

Hür dünyanın (hliçlbir memleketinde 'basm 
üzerinde böyle bir vesayit ve müdalhale nnevcut 
'değildir. 

Mulhtelif sanayi [kollarımız, iptidai 'madde
lerini mevcut dış ticaret rejimi çerçevesi içinde 
•dileıdliğl gibi ithal ve temin ederken, basının 
Ibüyl.e Ibir istilama ile malî ve te'knJİk güçlükler
le zararlara dücar eidilmeislinde ısrar, Hüküme
tin hasına «karşı hayırhak bir davranışın sahibi 
olımadığmı ortaya koymaktadır. Grııpumuz ba
sının bu ağır yükten (bir an önce 'kurtarılmasını 
temenni eder. (Alkışlar) 

BAŞKAN — O. K M..P. Grubu adına sayır 
Veli Başaran. 

VELİ BAŞARAN (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan ve Muhterem arkadaşlarım. 

Mensubu bulunduğum C.K.M. Partisi Meclis 
Grupu adına Sanayi Bakanlığı bütçesi hakkın
daki görüş ve temennilerimizi arz etmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Sanayi Bakanlığı Teşkilât Kanununa göre 
memleketin sanayi, maden, enerji işlerini umu
mî menfaat ve -ihtiyaçlara uygun şekilde tan
zim ve idare etmek ve bunları ifada ilgili mü
esseseler arasında iş birliği sağlamak, kendine 
bağlı iktisadî devlet teşebbüslerinin faaliyetle
rini tanzim, teftiş ve murakabe etmek, hususî 
teşebbüsün sanayi, maden, enerji sahasındaki 
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gayretlerini teşvik etmektir. Bakanlığın fonksi
yonu bu olduğuna göre, görevini tam m an asiy
le yapabiliyor mu? Gerek bütçede ayrılan tahsi
sat noksanlığı ve gerekse Bakanlığa bağlı teşek
küllerin tesis ve işletme sermayesini yetine ge
tiremediği ve gereken alâkayı bu gibi yerlere 
teksif edemediğinden arzulanan neticeyi alama
maktadır. Bununla beraber, 

a) Fazla memur ve işçi kullanılmasından, 
b) Geniş sosyal tesislerinden dolayı, umu

mî masrafların yüksekliğinden ve bundan vaz 
geçilmemesinden, 

c) Mubayaa ve satış faaliyetlerini karış
tırılmasından, 

ç) Müdür ve amirlerin sık sık değiştirilme
sinden, 

d) Yeter olmıyan tesis ve işletme sernıeye-
lerinin kifayetsizliğinden istenilen neticeyi vvv-
mediğini görmekteyiz. Bu bakımdan Sayın Ba
kanlığın bunları tahakkukunda gayret göster
mesini temenni ederiz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Sanayi Bakanlığı esasında hususi sanayi ile 

uğraşmayı ön plâna alması icabederken tatbi
katta bu böyle olmamış, geriye bırakılmış, si ki et 
merkez Devlet sanayiine kaydırılmıştır. 

Bakanlık, merkez ve taşra teşkilâtı ile hususi 
sanayiin be'llibaşlı ihtiyacına cevap veremediği 
gibi, hayretle söyliyelim ki, sayım ve vasıflarını 
da tam mânasiyle tesbit edememiştir. Sanayi 
kredi mevzuu bir türlü hal. yoluna: . girmediği 
gibi, Sosyal sigorta fonundan Sümcrbank tarafın
dan tevzi edilen sanayici kredisi âdil esaslara 
göre sanayiciye verilmemiş, büyük sanayicileri 
bundan istifade ettirin ele için en düşük had 
200 000" lira olarak alınması kanaatimizce doğru 
bir yol değildir. 

Vergi mevzuatına eski sanayiciyi korumak 
gibi hükümler koydurulmadığı gibi, Bakanlık 
kâfi derecede alâkadar olmamıştır. Sosyal dâva
larda'işçi ile iş veren ihtilâflarında iş veren ve 
sanayicinin hukukunun korunmasını ön plâna 
alınmasını uygun görmekteyiz. Döviz tahsislerin
de ve kotaların tevziinde özel sektöre ayrı bir < 
alâka gösterilmesini temenni ediyoruz. Son siyasi 
hâdiseler karşısında güç duruma düşen sanayii 
piyasadaki durgunluk sebebiyle meydana çıkan 
işsizlik Ve stokların satılamıyarak terakümü kar
şısında'Devlet Sektörü için vâdeye bağlanan vergi" 
borçlar! Özel sektör için de tatbik edilse idi daha 
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iyi neticeler alınmış olacaktı. Bakanlığın.bu .hu
suslarda yakın alâkası gelecek bakımından iyi 
neticeler doğuracağından üzerinde durmasını şa
yanı temenni görmekteyiz. 

Küçük sanayii .-
Muhterem arkadaşlar, 
5 yıllık kalkınma plânında açıkça işaret edil

diği gibi, küçük sanayiinin memleket sathında 
yaygın hale getirilmesi zarureti kabul edildiğine 
göre kaza ve şehirlerimizde küçük sanayi, ima
lâtçı, esnaf, sanatkâr nam iyi e büyük şehirleri
mizde atelyelerde, dükkânlarda İstanbul'un han 
odalarında dağınık çalışan bir zümrenin Türki
ye ekonomisinin belkemiğini teşkil ettiği bilinen. 
bir gerçektir. Sanayi ile , çalışan insanların 
% 67 sini küçük sanayide çalışanlar teşkil et
mektedir. Bugün bunlar kendi hâllerine bıra
kılmıştır. Halk Bankasından esnaf kefalet koo
peratiflerinden istenildiği kadar istifade edeme
diği gibi, âmme siparişlerinde tercih görmüş bü
yük sanayi ile karşı karşıya rekabet halinde bıra
kılmıştır. İthalâtın başlaması ile durumları çok 
zorlaşmıştır. Usta, kalfa, çırak vaziyetleri tan
zim edilmemiştir. Küçük sanayi erbabı koopera
tifler halinde birleşmeleri mümkün iken bunlar 
yerine getirilmemiştir. Meslekî birleşmeler ka
nunla ifadesini bulacağı gerçeği karşısında kü
çük sanayiciyi kalkındırmak ve korumak için 
küçük sanatlar kanununu Bakanlık bugüne ka
dar Meclise getirmemiştir. Bunun, bir zaruret 
haline geldiğini görüyor ve bu hususta Bakanlı
ğın hassas davranmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, 
Yukarda izahına çalıştığım gerek, özel sanayi 

ve gerekse küçük sanayiin durumlarının ışığı al
tında sanayi politikamızın aşağıdaki esaslara da
yanmasını yarının müreffeh Türkiyesi bakımın
dan zaruri görmekteyiz. 

1. Memleketimizde istimal ve istihlâk ettiği
miz mamullerin ne kadarım dâhilde imal edece
ğimizi ne gibilerin hariçten ithal edeceğimizin 
hangilerinin münhasıran hariçten ithal' edeceği
mizin bilinmesi sanayi istiklâli bakımından za
ruri görülmektedir. : \,-

2. İltihak etmek istediğimiz müşterek pazar 
şartlarını göz önünde tutarak Devlete ye özel 
sektöre vereceğimiz yön şimdiden tâyin edilme
lidir. 
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3. Mevcut Devlet sanayiinin hangilerinde 

ısrar olunacağı, hangilerinin peyderpey hangi 
şartlar altında özel sektöre devrolunacağı tes-
bit olunmalıdır. Yabancı sermayede hangi mev
zulara tahsis etmek istendiği tesbit edilmelidir. 
Az giriş sebepleri üzerinde durulmalı ve yatı
rım yapılacak yabancı sermayeye Hükümet ola
rak garanti vermeyi üzerine almalıdır. 

5. Mevcut Devlet tesislerinin etrafında kü
çük sanayiin kurulmasını ve beslenmesinin tâ
yini. Meselâ, Nazilli'de dokumacılar, Karabük'
te imalâtçılar ve saire gibi. 

6. Ziraat politikası ile sanayi politikası 
arasında sıkı bir iş birliği sağlamak suretiyle 
millî sanayiin hammaddesinin en elverişli 
şartlar altında istihsal edilmesini sağlamaya 
doğru gitmeliyiz. Merinos, panruk, pancar, or
man gibi maddelerin yetiştirilmesi rasyonel bir 
tarzda ele alınmalıdır. 

7. Hususi sanayiin mahiyeti, sayısı hakkın
da esaslı bir malûmata sahibolmak zorundayız. 
Küçük sanayii geliştirmek için gereken tedbir
leri almak zarureti karşısındayız. 

Yukarda saydığımız hususları gerçekleştir
mek için sanayi odaları, odalar birliği ile ba
kanlık beraber çalışma zemini hazırlarsa iyi 
neticeyle alınacağı inancındayız. 

Sanayi Bakanlığının, sanayileşme şuurunu 
memlekette yerleştirmesi şart olduğuna göre 
yerleşen bu şuuru daima desteklemesi yarının 
Türkiyesi bakımından iyi neticeler vereceğinin 
zaruretine inanıyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Kalkman bir Türkiye görmek ve bu toprak

lar üzerinde gelişen bir sanayi meydana getir
mek için plânlamada kabul edilen esasların ve 
yatırımların harfiyen yerine getirilmesiyle 
mümkün olabileceğine kaani bulunmaktayız. 

Günün şartlarını içine alan sanayii himaye 
eden zaruri kanunların bir an evvel çıkması 
sanayiimiz bakımından iyi olacaktır. 

Sym milletvekilleri, 
Malûm olan bir hakikat varsa Bakanlığın 

madencilik işleri arzulandığı kadar pek iyi işle
memektedir. Bunun da sebebini dış pazarda 
müşteri bulamayışımız ve memlekette işletilen 
madenlerin murakabesinin yapılmamakta oldu
ğu, yeteri derecede mütehassısın bu işlere tek
sif edilmeyişinde görüyoruz. Bunların daha ras
yonel çalışabilmesi ve verimli olması için Ma-
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den Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesi lüzumunu Grupumuz müdrik oulunmakta
dır. 

Maden rezerveleri hakkında bilgilerimizi ar
tırmak hususunda Maden Tetkik Aramadan 
daha fazla teknik yardım alınmalıdır. Devlet 
madenciliği ile hususi madencilik arasında 
esaslı bir sınıf tesbit edilmelidir. Maden rezer-
velerinin ilelebet dayanan servetler olmadığını 
kabul ederek bunların kötü bir istismar netice
sinde kısa bir müddet zarfinda tükenmesine 
karşı tedbir almak lüzumludur. Madenciliği
mizi geliştirmek ve aranan neticeye varmak için 
istenilen kredinin sağlanması zaruridir. Bunun 
için de-Etibankı vazifelendirmekten iyi netice
ler alınacağı muhakkaktır. Bu kısmr geçmeden, 
geçen sene de grupumuz adına konuşmamızda 
belirttiğimiz gibi, bu mevzuda Bakanlığın has
sas olmasını temenni edeceğiz. 

Biliyorsunuz ki, Maden Tetkik Arama Ens
titüsü 17 seneden beri murakabe ve ibra edil
mediği gibi Meclis nezdinde bugüne kadar te
şebbüse geçilmediği bir hakikattir. 

Sayın'. Bakanlık bu hususta bir an evvel teşeb-
. büsc geçerek bu ibrayı yaptırması zaruri olduğu 
kadar faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Enerji işleri : 
Türkiye'mizde enerji işlerinin tedvirinde bi

rinci derecede vazife alan müessese Elektrik İş
leri Etüt İdaresidir. Fakat bu idarenin imkân
ları çok az olduğundan istenilen neticeyi vereme
mektedir. İmkânlarım artırmak ve daha rasyo
nel bir çalışma düzenine koymak iyi neticeler do-
ğııracaktır. Bu müessesenin de Maden Tetkik 
Arama gibi 15 senedir ibra edilmediği bilinen J$r 
hakikattir. Bakanlığın bu mevzua bilhassa eğil
mesi şayanı temennidir. Bugün muhtelif daire
lere dağılmış bulunan enerji işlerinin bir elden 
yürütülerek esaslı bir koordinasyon sağlanmasın
da büyük faydalar vardır. Bu da bir seneden be
ri bir türlü Meclise ğelemiyen Türkiye Elektrik 
Kurumu Kanunu ile tahakkuk edeceği gibi,.elek: 
trik enerjisi daha rasyonel bir çalışma imkânına 
kavuşacaktır. Enerji mevzuuna 5 yıllık plânda 
geniş yer verildiğini takdir edersiniz. Yalnız bu
nun tahakkukunda Bakanlığın titizlik ve plânı 
tam tatbikiyle tahakkuk edeceği inancındayız. 
Keban Barajı Yüksek Meclisin ve Türk milletinin 
bir an evvel tahakkukunu arzuladığı müşterek ve 
millî bir dâva olduğuna göre, bunun tahakkuku 
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için yabancı devletlerle gereken teşebbüsü ve an
laşmayı yapmalarını zaruri görüyoruz. Ve bu hu
susta Bakanlığın ciddî çalışmalarını şükranla kar
şılıyoruz. 

İktisadi Devlet Teşebbüsleri : 
Fiilen girdiğimiz plânlı devrede Sanayi Ba

kanlığı bünyesinde önemli yer alan İktisadi Dev
let Teşebbüsleri bütün iyi niyet ve sarf edilen 
gayretlere rağmen henüz plânlı devrenin icapla
rını yerine getirebilecek bir kudreti iktisabetme-
dikleri bilinen bir gerçektir. Bunun sebebini de : 

1. Sermaye a2İığı, 
2. İdari bünye ve hukuki sistem karışıklık

ları, 
3.. Organizasyon bozuklukları, ve koordinas

yon eksiklikleri, 
4. Hatalı fiyat politikası, 
5. Ekonomik olmıyan sosyal mülâhazalar, ka

barık ve verimsiz istihdamda görmekteyiz. 
Sermaye yüksekliği : 
Sanayi Bakanlığına bağlı iktisadi Devlet Te

şebbüsleriyle anonim ortaklıkların hemen hepsine 
sâri olan bir hastalık olarak göz önünde durmak
tadır. Bu hususun geçmiş senelerde olduğu gibi 
gelecek senelerde de böyle devam etmesi memle
kete ve müesseselere vâki zararı oldukça büyük 
olacaktır. Memlekete zararı yüksek maliyet fiyat
larına sebebolacak ve müstehliki iştira gücünü 
azaltacak ve bununla da istihlâk hacmini düşü
rerek dış memleketlere ihraç imkânlarını ortadan 
kaldıracaktır. Bunun da memleket ekonomisine 
büyük zararlar tevlidedeceği bir hakikattir. Mü
esseseye zararı ise, ödediği faizle birlikte âtıl ka
pasite ve stokların anormal olarak çoğalmasına 
sebebiyet verecektir. Bu da uzun müddet devam 
edemiyeceğine göre, Devletin üzerine yük olmak
ta devam edecektir. Meselâ: Sümerbank, Türkiye 
Demir - Çelik, işletmeleri ve saire gibi. Bu iki 
müessese üzerinde kısaca durmak faydalı olacak
tır. . 

Türkiye Demir Çelik işletmeleri 6559 sayılı 
Kanunla müstakil bir Genel Müdürlük haline ge
tirilmiş sermayesi de 200 milyon lira olarak tes-
bit edilmiş iken, 1960 yılında Bakanlar Kurulu-. 
nun karariyle 400 milyon liraya çıkarılmış. Oysa 
ki, 1963 plân yılında bu müessese için bir milyar 
200 milyon liralık bir yatırım programl astırmış 
durumdadır. 

Sümerbank ödenmiş sermayesi 500 milyon lira 
olduğu halde iştiraklere yatırdığı ve açtığı kredi 
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yekûnu 409 milyon liradır. Bu sebeple her sene 12 
milyon lira faiz ödemek zorundadır. Bu müessese
nin sermayesi bir milyara çıkarıldığı takdirde ve 
mevsiminde de Merkez Bankasından da 300 - 400 
milyon lira kredi sağlanması temin edilirse ran
dımanlı ve ucuz maliyetli bir çalışma zeminine 
girer. Yukarda saydığımız 2 müessese de görülen 
sermaye noksanlığı hemen hemen bütün iktisadi 
Devlet Teşebbüslerinde mevcudolduğu bilinen bir 
hakikat olduğuna göre Bakanlığın bu müessesele
re âcil tedbir almasını temenni ediyoruz. 

idari bünye ve hukuki sistem karışıklıkları : 
Bu durum mevcut sanayimizin rantabl çalış

masına imkân vermemektedir. Meselâ Türkiye Şe
ker Fabrikaları Anonim Ortaklığının aynı zaman
da ithal edilmiş şeker fabrikaları vardır. Bu ithal 
edilen fabrikalardan diğerine mevzuat noksanlığı 
dolayısiyle malzeme nakline imkân yoktur. Böyle 
olduğundan bir ufak parça koskoca bir fabrikanın 
faaliyetini aylarca geciktirdiği bir hakikattir. Ke
za Kütahya, Konya, Kayseri, Amasya, Adapazarı 
Şeker şirketleri müstakil bünyelere sahiptir. Bun
ların hepsi Şeker Fabrikaları Anonim Ortaklığı
nın bünyesi içinde bir statüde birleşmesi kanaa
timizce iyi neticeler meydana getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hatalı fiyat politikası organizasyon bozukluk

ları ve koordinasyon eksiklikleri, ekonomik olmı
yan sosyal mülâhazalar, kabarık ve verimsiz istihr 
dam üzerinde geçen sene de bütçe görüşmesinde 
grupumuz adına konuşmamızda Bakanlığın dik
kat nazarını çekmiştik. Fakat bu mevzuda Bakan
lıktan daha çok anlayış beklemekteyiz. Böylece iyi 
sonuçlar doğacağına eminiz. 

Azot Sanayii : 
Memleketimizin gülbre politikasını yürüten 

tok müessese olan Azot 'Sanayii, esasa dayanan 
bir politikası 'bulunmaması sebebiyle, Devlete 
milyonlarca Jlir& zarar getiren toir müessese ola
rak ayakta durmaktadır. Bunu tevlideden âmil
lerin Ibaşmda rantaibl bir çalışma düzenine gir
meyişi, lüzumundan fazla memur ve müstah4em 
bulundurulmasında görüyoruz. 

TürkiyeVle tek falbri'ka olduğu thalde koskoca 
Umum Müdürlük teşkilâtının yükünü ;bu fabri
ka çekerse elbette yüksek maliyetten kurtulamı-
yacaktır. Azot Sanayiinin tesislerinin eksik ka
lan kısımlarının foir an evvel tamamlanması is
tikbali bakımından iyi neticeler verecektir. 
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Muhterem arkadaşlar, 
İktisadi Devlet Teşebbüslerinin rantabl bir 

çalışma düzenine 'girebilmesi için reorganizas-
yıona ihtiyaç vardır. Bunun için de reorganizas-
yon kanununun çıkması zaruridir. Böyle bir ka
nun alâkalı Bakanlığın 'haberi olmadan Maliye 
Bakanlığı vergi mülâhazalariyle acele Meclise 
sevk etmiş durumda olduğumu öğrenmiş bulu
nuyoruz. Bu kanunun geliş şekli ile derde deva 
olacağına inancımız yoktur. Temennimiz kanu
na Bakanlığın yetkili elemanları tarafından tet
kik edilerek Meclise sevkı daha iyi dur . 

Sayın Milletvekilleri, 
Sanayi Bakanlığının daha enerjik olması ve 

memleket (gerçeklerine vâkıf bir çalışma düzeni 
içine girmesi zaruret haline gelmiştir. Bakanlık 
hemen yapabileceği işleri maddi değere dayan
madan yapma teşebbüsüne geçerse Türk ekono
misi bakımından büyük faydalar meydana gele
cektir. 

Buna misal darak sanayi standardını göste
rebiliriz. Bakanlığın 'sanayi standardı olmadığı 
ıgilb'i bu standardı yürütecek standart nizamna
mesi de yoktur. Bir an evvel ele alınmasının za
ruri olduğuna inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî ekonomimizin temel direklerinden biri 

ve ıgeleceğe mütaafllik ümitlerimizin kaynağı 
dan petrol işletmeleri mevzuuna da öz darak 
dokunmakta fayda mülâhaza etmekteyiz. Bu-
>gün 'Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ta-
mamiyle millî ve ümit verici bir müessesemiz 
•olarak üstüne düşeni yapmaya gayret ısarf et
mektedir. Millî servetimiz olan petrdü arayan, 
bulan, işleten ve tasfiye ettikten sonra piyasaya 
arzına kadar ıgeçen 'safhalar içinde bu değerli 
kurulumuzun birtakım güçülülklerin'i mevcudol-
duğunu da kabul etmek ziorundayız. 

Filhakika 5 - 6 senelik heyecanlı bir gayretle 
yurt ihtiyacının dörtte birini karşılıyacafc bir 
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istihsal kapasitesine ulaşmış bulunmaktadır. An
cak aramada tecrübe ve satışa arza kadar bü
tün işlemleri kendi imkânları ile.yapan bu mü
essesemizin (bilhassa satışta hele petrol müştak-' 
katından d a n yağları ve diğer ağır maddelerin 
satışından yenilmesi güç zorluklarla karşılaştık
ları bir vakıadır. 

Hükümetten bu millî ve gelecek için ümit ve
rici kurumumuzun tevzi ve ısatı§ mevzuu üze-' 
rinde dikkat ve hassasiyetle durmasını C. K. M. 
P. Meclis Grupu ehemmiyetle temenni ve tavsiye 
eder. 

Sayın Milletvekilleri, 
Geniş bir müstahsil kütlesini ilgilendiren pan

car mevzuunada ilişmeden geçemiyeceğim. 
Filhakika 1953 - 1954 yılları arasında nakil 

vasıtalarının azlığı ve nakil ıgüiçlükleri dolayısiy-
le konulmuş bir nakliye ücret normu vardı, me
selâ demirydları üzerindeki pancar kantarla
rında tonu 133 lira olan pancar demiryolundan 
hangi uzaklıkta dursa olsun açılmış pancar kan
tarlarında 103 liradır..; 

Tonda 30 lira nakliye ücreti.bu igünün rayi
cine ıgiöre çok fayiş bir fiattır. Ve pancar müs
tahsilini mağdur etmektedir. Çiftçi kütlelerinin 
bu mağduriyetine son verilmek üzere gerekli tet
ikliklerin yaptırılmasını ve makul bir nakliye fi-
a'tmın düzenlenmesini grubumuz büyük bir ehem
miyetle ilgililerden talep etmektedir. 

C.K.M.P. Meclis Gurubu 1963 yılı Sanayi 
Bakkanlığı bütçesinin yüce milletimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi (hürmet
le selimlam. (Alkışlar) 

BAŞKAN -nSayın Sadrettih Tosb'i, Grup
ları/ adına konuşmak üzere ismini yazdırmışlar; 
fakat, kendileri burada yoklar. 

Saat 14.30 da toplanmak üzere birleşime ara 
veriyorum : 

Kapanma saati : 13,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Mitat Şükrü Çavdaroğhı (Balıkesir), Rıza Polat (Ağn) 

BAŞKAN — Müzakerelere devam ediyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grupu adı

na Sayın Rüştü özal (Yok sesleri) 
Yeni Türkiye Partisi Meclis G-rupu adına 

Sayın Ali Dizman. 
Y.T.P. GRUPU ADINA ALÎ DÎZMAN (To

kat) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri, Sa
yın Bakan ve Bakanlık erkânı; 

Y.T.P. geri kalmış ülkelerde ziraatle uğra
şan 'büyük kütlenin sefaletini birazıcık taftıfif, 
sanayie ilk hızı vermede yardım ve nihayet en 
asgari ölçüde sanayiin son garantisi mütalâası 
"iel zirai 'önceliği kabul etmekte ve fakat müref
feh 'bir millet olmanın ancak sanayi île kaim 
olacağı görüşü ve nihayet hu açıdan, 'memleke
tin iktisadi akibetinde birinci derecede mesul 
'bir Bakanlık bütçesi olduğu kanaati ile görüş
lerini açıklıyacaktır. 

İhracatı geliştirmek amacı ile vergilerle il
gili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
kanun tasarısı gerekçesinde «millî geliri artır
mak, 'her şeyden önce üretimin artışına bağlıdır. 
Bu artışı yalnız tarım alanından belde mey e im
kân yoktur. Bu alanın, er geç 'bir gün kifayet
sizliği, sabitliği anlaşılacaktır, istihsal ve dola-
yısiyle ihraç artışını Türkiye sınai mamuller 
alanında bulmak kaderindedir» demek sure
tiyle Hükümetin ve Y.T.P. ile prensipte tam mu
tabakat halinde bulunmasından memnunluk 
duymaktayız. 

Y.T.P. halen ve görülebilir 'bir geleceğe ka
dar Türk ekonomisinin karma ekonomiye dayan
mak zaruretini memleket realitelerinin Ibir sonu
cu ve fakat asli dayanak olarak özel sektörü 
ka'bul etmekle görüşlerimizi ihu sıraya uygun 
olarak arz edeceğiz. 

Sanayi Vekkâleti kuruluş ve vazifeleri hak
kındaki 6973 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin 
O ıbendei «Hususi teşeJbbüsün sanayi, maden ve 
enerji sahalarındaki faaliyetlerini kolaylaştır

maya ve teşvike matuf etütleri yapmayı, bunu 
mümkün kılacak her türlü teknik yardım ve 
kredi imkânlarını hazırlamayı, bununla vazifeli 
müesseseleri kurmak ve kuruluşlarını kolaylaş
tırmayı» Bakanlığın vazifesi cümlesinden say
maktadır. 

Bu hükümden anlaşılacağı veçhile, Bakanlı
ğın ilk vazifesi realitelerimizin 'bir neticesi ola
rak, hususi teşebbüsün faaliyetlerini kolaylaş
tırmaya ve teşvike matuf etütleri yapmaktır. 
Bu hüküm Sanayi Dairesi Reisliğinin vazifeleri
ni gösteren 3-E maddesi ile daha açık olarak 
belirtilmiştir. Bu seibepİedir ki, gerek .geçen se-
neki gerekse İm sen eki Bütçe Komisyon rapo
runda bu vazifenin ifa edilmemiş olması, ten
kide 'hedef olmuştur. 

Bu tenkide 18.1.1963 tarihinde Sayın Sanayi 
Bakanının 'Bütçe Karma Komisyonundan «Garp 
memleketlerinde daıhi böyle 'bir usulün mevcud-
olmadığı, kanuna baktığını, hakikaten böyle 
'bir hüküm gördüğünü ve fakat esbabı mucibe-
sini aradı ise de, bulamadığını bu hükmün ka
nuna nasıl.ve nereden girdiğini bilmediğini, bu
na imkân olmadığını» 'bildirmesi, memleketimiz 
hal ve istikbali 'bakımından endişe vericidir. 

Sayın Bakan bu hükmün yersiz ve gerçekleş
tirilmesinin imkânsız olduğuna kaani ise, yapa
cağı iş, o hükmün kanundan çıkarılması yolun
da teşebbüse geçmek, aksi halde tatbikine, hiç 
değilse gayret sarf etmek olmalıdır. Yoksa. 
kanaatine uygun olmıyan kanuni bir vazifeyi 
kaale almamak değildir. 

Türkiye'nin istismara elverişli, en rantaıbl 
bir şekilde işletilmesi" mümkün taibiî kaynak 
zenginliği, geniş ve işsiz nüfus kütlesi ve niha
yet istihlâke susamış 'bir iç pazarı meydanda 
iken, hu imkânları gerek iç ve gerekse diş âle
min göz önüne sermek maksadiyle çok ince 
rantabilite hesapları şeklinde olmasa dahi,. 
Türkiye'nin bir sanayi inkişaf plânını hazırla-
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mak yîöluna gidilmeyip bu imkânların belli (be
lirsiz tbir halde kalmasına sebebolmayı, ehem: 
miyetli bir kusw olarak mütalâa etmekteyiz. 
Y.T.P. bu 'kanuni hükmü yersiz değil aksine 
memleketimiz için kaçınılmaz (bir zaruret olarak 
mütalâa etmektedir. 

Bu kanuni vazifeler cümlesinden olan, diğer 
mühim bir nokta, kredi imkânı hazırlamaya ma
tuf olan hükümdür. 

Türkiye'de kredi politikası bir keşmekeş 
içerisindedir. Bir taraftan kredi; sânayi ve şir
ketler istikametine teveccüh etme'k, diğer taraf
tan yeter miktarda temini kabil olmak gerekir
ken, bu lâzimelerin hiçbirisi yerine getirilmemiş 
olduğu gibi, emareleri de istenen ölçü ve evsaf
ta yakında yerine ^getirileceğini gösterir yeter
likte (bulmamaktayız. 

.. Ö-eniş imkânlar yaratabilecek tasarruf bo
no mevzuunun, âdi bütçe ıgiderlerine tahsisi 
ıbüyük ıbir kayıp olduğu gibi sosyal sigorta 
fonlarının da müessir ölçüde bu mevzua tahsis 
edilememiş olması, ve nihayet anonim şirketle
rin, bir aile şirketi vasfından kurtulup büyük 
kısmı halka mal olmuş şirketler haline ifrağını 
temine matuf tedbirler almak yolunda her han-
jgi bir işaret giörülmeyişi, üzülecek bir keyfiyet
tir. 

En asgari ölçüdeki mevcut imkânların, istih
sal yerine âdeta istihlâke yönelmiş olması da 
mevzuun tam tersinden halli gayretinden başka 
bir şey değildir. Netice itibariyle Y.T.P. Ba
kanlığın bu mevzudaki en önemli vazifesini de 
lâyıkı veçhile yerine getirdiğine şaJhidolamama-
ıııtı üzüntüsü içerisindedir. 

Türkiyemiziçin en büyük Ibir mesele teşkil 
eden küçük sanatlar mevzuu da, maalesef ciddî 
surette ele alınmış değildir. Bütçe Komisyonun
da bir misli "artırılmak yolu ile, sadece bir mil
yon liraya yükseltilmiş bulunan bu mevzUdaki 
tahsisat dahi, meselenin ne nisbette ele alınmış 
olduğunu 'göstermeye kâfidir. Sayın Bakanın 
Bütçe Karma (Komisyonunda «bu mesele sadece 
bir kredi politikası da değildir, daha geniş bir 
mevzudur» beyanı her ne kadar yerinde ise de, 
mevzuun genişliği karşısında bir kötümserliğe 
kapılmaya mahal yoktur. Sadece ufak bir bilgi 
ve 'kredi yardımı ve organizasyon ile, mesele
nin mühim nisbette hallolabileceğî kanaatinde
yiz. 

2 2 . İ . 1963 Q : $ 
I Türk 'Milletinin çalışkanlık ve bilhassa ka« 
I naatkârlığı birçok eksiklerimizi telâfi edebilir. 
I Ne yazık ki, küçük sanatlar mevzuunun memle-
I ketimizde talihsiz bir mazisi vardır. ıSanayi Ve-
I kâleti kurulurken Hükümet tasarısında ve îkti-
| sat ve Nafıa encümenleri tadillerinde ayrı bir 
I reislik iken, zamanın bütçe komisyonunda Sa-
I nayiDairesi içinde bir muavinlik ile idaresi der-
I piş edilmiş ancak, Mecliste yapılan müdahale 
I ile bugünkü hale gelebilmiştir. 

I O gün dâvanın memleketimiz için ehemmı-
I yetini belirtenler küçük sanatlar mevzuuna te-

sahübeden bir teşkilât bulunmadığından, bu 
I yoldakki teşkilâtların üvey evlât muamelesi çför* 
I düğünden yakınmışlardir. Buıgün ise biz de bu 

yakınmaları hâlâ aynen tekrarla meşgulüz. 
I Turizmin ıgelişmesi, insanların bir kısmının, 
I ihtiyaçların tazyikinden kurtulması, turistik 
f ve hatıra eşya talebini artırmış, böylece bir za-
f manlar sanayiin inkişafı ile hemen, tamamen 

kaybolmak tehlikesi geçiren küçük el sanatları 
bugün tekrar süratle ilerlemeye başlamıştır. Bu 

I fırsatı değerlendirmedeki ehemmiyeti tekrara 
I lüzum olmadığı kanaatindeyiz. 

I (Bakanlığın diğer bir vazifesi; karma ekono-
I- inimizin bir tarafını teşkil eden, İktisadi Devlet 
I Teşekkülleri mevzuudur. 
I Türkiye'nin sermaye, teknik ve idari bilgi 
I noktasından en ziyade kısır olduğu bir devre-
I de, bu teşebbüslerin teşkilini, Jbu noksanların 
i telâfisi bakımından atılmış kıymetli}bir adım 
I olarak mütalâa etmemeye imkân yoktur. 
; Fakat, memleketimizin en zengin tabiî kay-

I: naklarına âdeta monopol olarak; el koymuş ve 
I hemen daima imkânların paylaşılmasında imti-
I; yaza sahip kılınmış bu teşekküllerin hali, ne 
I kadar tenkidedilse yine de azdır. •;. • 
I i (Bu teşekküller zaman içerisinde yukarda arz 
I edilen noksanlıkların telâfisine hizmet edecek, 
I âdeta birer mektup vazifesi »görecekken, hiç ak -
I la ıgelmedik bir neticeye ulaşmış ve Devletin üe-
I ret politikasına adaletsizliğin-girmesine, ıbugün-
I kü personel dâvamızın âmme vicdanını müte-
: essir eden keşmekeşliğinin mucidi, israfın öğ-

I reticisi olmakla, memleketin maddi ve mânevi 
I alanında derin rahneler açmıştır. Memleket kal
kınmasında baş rolü oynıyacak ve kalkınma 
için kaynaklar temin edeceği yerde, yeni bir 

[; 'külfet kaynağı durumuna (girmiştir. 
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Ikl meseleleri ıslah ve 50 milyarı aşkın bir 

imkânın memleket kalkınmasındaki hakiki (ve
rini bir an evvel almasını temin bir zaruret
tir. 

Bu maksatla : 
1. iSaym Bakan, Bütçe Komisyonunda ten-

. İkicilere cevap verirken; «Sanayi Bakanlığının 
'bütçede görülen kadrolarla vazifesini yerine 
getirmesine im!kân olmadığını bu sebeple mües
seseleri ile bağlılıkları davam etmek üzere ik
tisadi Devlet teşekküllerinin personelinden is
tif akie * edildiğini» gayet rahatlıkla beyan et
miştir. 

Çalışma Bakanlığı aynı yoldan cüzi de olsa 
faydalanmak için bir kanun tasarısı ile Yüce 
Meclise müracaat etmiş ve' (biz de teşekküllerin 
Ibir de bu şekilde yük altına alınmamasını mü
dafaa etmiştik. Yukardaki beyandan anlatmak
tayız iki, bizim bîr emtsal olmasından korktu
ğumuz mevzu, daha evvel tatbik sahasına bile 
konulmuştur. Bu vesile ile, bu teşebbüslerin, 
herkesin istifade edebileceği bir salha olmaktan 
çıkarılması lüzumuna işaret etmek isteriz. Sa
yın Bakana, o.memurlar lazımsa, onların te
şekkülle irtibatlarını kessin, bütçeye konacak 
tahsisatla bünyesine alsın, böylece hem teşek
küller külfetten kurtulsun ve hem de Meclis 
hizmetin neye mal olduğunu bilsin. 

2. Umumiyet itibarîyle personel fazlalığı, 
görülen ve rapforlarla da siübuta eren -bir key
fiyettir. Sayın Bakan, «On kişli çikarsan üç, 
dört milletvekili ve senatör, 8.-10 tanıdığın 
haklı olarak geldiğini, ekmek ile oynamak ni
yetinde olmaldıklarmı işten ayrılanların yerine 
yenisini almamakla, bu fazlalığı eritmeye çalış
tıklarını beyan etmişlerdir. Ekmekle oynama
nı âk Y. T. P. Meclis Grupunun da, üzerinde en 
hassas bulunduğu bir mevzudur. Fakat sadece 
ayrılanların yerine yenisini almamak tedbirin 
kifayet eitmiyeceği de aşikârdır. Bu arada yeni 
teşebbüslerin eskileririden beslenmesi yoluna 
da gitmdk ve personeli hiçbir şekilde mutazar
rır etmiyecek tedbirlerle fazlalığın izalesi bir 
zarurettür. Kaldı ki, personel fazlalığından, is
tihsalde itilınfteıi bulunan işçinin fazlalığı de
ğil, bürölardaki fazlalık ön plânda kasdedîl-
mektedir. 

3. iSayın Bakan her fırsatta bunların basi
retli bir tacir gibi hareket edip fiyat teisbfrtin-
de serbest olmalarını, birkaç mevızu hariç, za- | 
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ten bu salâhiyetin kendilerime verildiğini ele 
keza Komisyonda belirtmiştir. Bu tedbiri ye
rinde müîtalâa etmekteyiz, ancak, kâfi değildir, 
fiyat artışını temadi ettirmek sadece vatandaşı 
yeni külfetlerle karşılaştırmakla kalmaz, niha
yet fiyatların bir noktadan sonra artmasına 
da, imkân kalmıyacağından, bu daimî ve esaslı 
bir tedbir olarak mütalâa edilemez. Evvelâ mâ-
Myeti ucuzlatmak ve en sonunda fiyattan fay
da ummak ıgerekir. 

4. Bu teşekküllerin misafirhaneleri bir lü
zum neticesi ve maliyet üzerindeki.akisleri cüzi 
de olsa vatandaş gölünde ayrı bir devlet inti
balarıni bırakmaları çok daha mühim ve israf
larının müşahhas bir delili kabul olunmakta
dır. Bu misafirhanelerin, turistik bir tesis ola
rak kullanılması hem memlekete turistik tesis 
kazandırmış olacak ve hem de (yukardaki mah
zurlardan kurtulmuş olacak ve her halükârda 
israfa son vermek bir zarurettir. 

Bakanlık bütçesi hakkındaki görüşlerimizi 
sadece bâzı mevzulara temas ederek geçmek 
şeklinde hitama erdirirken, bir noktaya, da te
mas etmeden geçemiyeeeğiz. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinin bu hâle düş
mesinde en büyük sebelbolarak iştirak hissesi 
cüzi olan özel teşebbüsle iş birliği halinde bir
çok teşebbüslere ortak olması ve meselâ bu me-
yanda Sümerbankın sermayesinden fazla işti
raki bulunduğu meselesidir, 

Bu mevzuun ıslahı lâzım cihetleri bulundu
ğunda Y. T. P. hemiflkirdir. Fakat, ıslahı ge
rekli bir müesseseyi tamamen iptalin katiyen 
karşısmdadır. Hükukan ve plâna göre iptal 
edilmemiştir. Fakat son senelerin tatbikatı ve 
bahusus bu mevzudaki çiok şiddetli tenkidler 
hukukan değilse bile, fiilen iptali şeklinde te
celli etmiştir. Bu hal ise, ıbir.çok hayırlı teşeb
büslerin akamete uğramasına sebebolmuştur. 
Memleketimizde özel teşebbüs teknik ve idari 
bilgi ve sermaye noksanını telâfi edinceye ve 
bu noksanlıkları telâfi edeoek başka usuller bu
lununcaya kadar bu sistemin ıslahan devamın
da bir zaruret bulunduğuna işaret etmek is
teriz. 

Bakanlıkça başarılmış veya başarılma yo
lunda olan mevzulara da, kısaca temas etmek 
isteriz. 

Her şeyden evvel sanayi ve enerji mev^uu-
nun inanılmış olarak ele alınma gayretine giril-
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miş olması tebrike şayandır. Plânda derpiş edi
len şekilde, enerji devamızın Ihalli ve bu arada 
en büıyük eslerlerimizden biri olacak Kefban Ba
rajının taiha'kkuku yolunda samimi gayretler 
-gösterilmesi, sanayiin süratli bir istihsal tem
posuna girmesi ve. stıdklarm erimesi, canlı -bir 
devreye girmekte bulunması, iyi alâmetlerdir. 
Doğu kalkınmasının henüz fiilen olmasa da 
bir fikir ölara'k dahi benimsenmesi diyebiliriz 
ki, zanıanımıızda alınmış en isabetli bir karar
dır. Bu kararın .sadece coğrafi bir 'bölge ola-
ralk değil imkânlardan istifadede asgari ölçü
de dâhi hisse alınmamış bölgeler olarak anla
şılması talbiîdir. Zaten Doğu bu. ölçüde başta 
gelmektedir. 

Bu vesile ile ham petrol istihsalimizdeki ar
tışı geleceğimiz için bir ümit ışığı olarak mü
talâa ettiğimizi belirtme'k isteriz. 

Allâhtan bütçenin ibaisan.li bir tatbike maz-
(har olmasını diler, Y. T. P. Meclis Grupunun 
Yüce Meclise saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pıı. adına Sayın Rüştü özal, buyurun. 

C. H. P. GURUPU ADINA RÜŞTÜ ÖZAL 
(Konya) — Muhterem Başkan, muhterem ar
kadaşlar : 

Başlangıç : 
Buluşlara göre sık sı'k isim değiştiren, he

nüz yarılarında bulunduğumuz yüzyıla ışimdi-
lik feza çağı denilmektedir. Bu akışta en 
geri milletler bile sanayileşme lüzum ve zaru
retini, yaşamalarının değişmez şartı sayar hale 
gelmiş bulunmaktadırlar. 

Makinal aşmanın üstünde, otomotasyonun, 
elektronik cihazların artık tatbikatta yerlerini 
almakta olduğu asrımızda da şüphesiz di
reksiyonunda bulunan insan unsuru ve emek 
en önemli ve en değerli âmil bulunmaktadır. 

Hal böyle iken klâsik bir şekilde ziraat ve
ya sanayinin tercihinde ve sanayileşmenin ge
rektirdiği bütün şart ve icapları ile yerine 
getirilmesinde boş iş saati 'kaybına imkân ve
rilmemesi lüzumu kesin olarak ortaya, çıkmış 
bulunmaktadır. 

Malûmdur ki, 20 nci Asır insanoğlunun sa-
nayiie tabi olduğu asırdıtr. milletlerin mede
niyet, refah ve hattâ birçok kıymet ölçüleri 
sanayiin gelişme 'kudreti île orantılı olarak 
değerlenmekte, milletler sanayileşme güç-
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lej'i oranında gelişmiş, a/ gelişmiş olarak sı
nıflandırılmaktadırlar. 

Asrımızda prodüksiyon yerine artık prodük
tivite - imal gücünün, âzamisine çıkış - ve 
rantabilite ön plânda yer almıştır. 

Bu izaha muhtacolmıyan sebeplerledir ki 
sanayileşmeye, süratle sanayileşmeye ve buriü 
en iyi şekilde yapmanın yollarını aramaya 
mecbur bulunuyoruz. 

İşte bu esas noktadan hareket edilerek; fa
kat memleket imkân ve şartlarını göz önünde 
bulundurarak, Sanayi Bakanlığı ile büyük bir 
kısmı dm Bakanlığa bağlı bulunan kamu İk
tisadi teşebbüsleri hakkındaki 1963 yılı 'bütçesi 
dolayısiyle serd edeceğimiz kanaat ve müta
lâalardan evvel, bakış açımızdan konunun gö
rünüşünü tâyin, tesbit ve ifade etmek istiyoruz. 

Genel olarak, devletin hükümranlık vasfına 
d a y a tırnak suretiyle devlet teşkilâtı tarafın

dan yürütülen ve vergilerle finanse edilen faa
liyetleri yanında, özellikle yeterleri tabiî kaynak
ları olmıyan, verimli teşebbüslere az, veya süratli 
kazanç gayesine, fazla temayül olan, keza :tec
rübesi kifayetsiz memleketlerde devletin, di
ğer bâzı temel sosyal hizmetleri daha yap
ması ve işte bu meyanda, endüstrinin doğup 
büyümesi için koruyucu; yeni sanayi sahaların
da memleket bünye ve şartlarına uygun olarak 

doğrudan doğruya, veya teşvik edici, düzen
leyici •• tedbirler alması ve bunları gerçe'kleş-

; t irmeye çalışması, tabiatiyle ve evi eviyetle medeni 
.diğer memleketlerde de olduğu gibi .metal, kö
mür, elektrik enerjisi gibi iktisadi hayatın temel 
unsurlarını aramak, bulmak, değerlendirmek ve 
kullanmak üzere büyük sermaye ve.teşkilât is
ti yen işleri yapması gerekmektedir'. 

Bu maksatladır .ki'; 5528 sayılı Kanunla 
devlet 'sektörüne dâhil bir kısım iktisadi te
vekkül ve teşebbüsleri kapsamak üzere kurul
muş olan işletmeler Ba-kanlığmın yerini; 

Umumi ihtiyaç ve menfaatlere uygun bir şe
kilde, memleketin sanayi, maden ve enerji işle
rini resmî ve özel sektörde bir bütün olmak 

üzere mütâlâa edilmesi suretiyle, özel teşebbü
sün bu sahalardaki faaliyetlerini kolaylaştır
mak, teşvike matuf etüdlerle bunları mümkün 
kılacak yardımları hazırlamak, bu istikamet
lere yönelen yatırımları ayarlamak, koordinas
yon esaslarını tesbit etmek üzere 6973 sayılı 
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Kanunla kurulan., Sanayi Bakanlığına bıraktı
ğını görüyoruz. 

Memleketimizde özel sermayenin, resmî ser
mayeye ehemmiyetli ve etkili bir miktarda ka
tılma halinde bulunmadığı vakıasına, normal 
sayılmıyacak iştirak ve miktarlardan da fay
dalı sonuçlar alınmasına imkân olmıyacağı ger
çeğine bakılarak devletçi anlayışımızla, kalkın
ma plânımızın karma ekonomi tâbirini, Devlet 
sermayesi ve, işletmeciliği - içinde olmaktan zi
yade, bu sermayenin yanında - özel sermayenin 
de kolay, emin, teşvik edilir bir şekilde yerini 
bulması ve alması mânasında kabul edip be
nimsemekte olduğumuz gibi, özel teşebbüsün 
inisiyatifine devletçi olarak karşı bulunmadığı
mızı da açıklamak istiyoruz. 

Heraen burada bir temennimizi belirtmenin 
mümkün hale gelmiş olduğu kanısındayız : 
Memleketimiz sanayileşmesinin hızlanmasında 
faydalı olmuş şirketler, genel olarak, aile şir
ketleri halinde görünmektedirler. Büyük sana
yi tesislerine sahibolmuş veya sahibolaeak mü
teşebbislerin, küçük tasarruf erbabını hisselen-
direcek şekilde sermaye terakümüne önayak 
olarak birer fonksiyon sosyal yapmaları özle-
mimizdir. 

Bu anlayışımız, bizi; Devlet elinde bulunan 
işletmelerde rantabilite ve prodüktiviteyi artır
mak, daha iyiye ulaşmak ve yatırımla orantılı 
sonuç, sağlıyabilmek üzere gerek yönetici per
sonele, gerekse emeğe, kârdan prim verilmesi 
esasının adaletin sosyal icaplarına uygunluk 
sağlıyacağı kanaatini de eklemeye yöneltmekte
dir. 

Böyle olduğu içindir ki, Sanayi Bakanlığı
nın kuruluş Kanunundaki görevlerinin kemali 
ile ifa edilmesi lüzumuna kaani bulunuyor, an
cak, tadat ve tekrar etmiyeceğimiz bu görevle
rin lâyıkı gibi yapılamamış olduğu, işletmeler 
Bakanlığı zaman ve anlayışından fazlaca ileri
ye gidilememiş bulunduğu hakikatini kabul ve 
tesbit ediyoruz. 

Memleketimizin sanayi^ maden ve enerji.gibi 
çeşitli ve ağır konularının güç problemlerini 
yüklenen Bakanlığın kuruluşundan bir etüd dai
resinden mahrum bulunması ve resmî sektöre 
ait Bakanlıkla ilgili konular gibi özel sektör 
hizmetlerinin hemen hiçbirini tam olarak ve 
iyi bir şekilde görülememiş olması ve hattâ bü
tün bunların mihverine getirilememiş bulunma-

3 2 . ? . 1963. - 0 : 3 
sı karşısında, ancak, bunların sebepleri üzerin
de durmayı iktidar gövdesi olan Grupumuz ya
pıcı bir gayretin gereği sayar. 

Memnunluk duyduğumuz cihet; temas ede
bileceğimiz veya üzerinde durmaya imkân bula
madığımız bütün konuların, Bakanlıkça ele 
alınmış sayılabileceği ve gelecek için bu sebeple 
ümit verici bir anlayışın mevcudiyetidir. 

Bakanlığın .başlıca konuları : 
Reorganizasyon : 
Bakanlığın mevcut teşkilâtı kadro ve ele

manları ile, özellikle plânlı devrenin yüklediği 
görevleri yapacak durumda olmadığı müşterek 
bir anlayış vasfını almış qlsa gerektir. 

Gerçekten, birinci devresinde 59 000 000 000 
liralık yatırımı ön gören kalkınma hareketi
mizde ; Sanayi Bakanlığının direkt ve endirekt 
olarak plân muvaffakiyetinde büyük derece
lerde müessir olacağı açıktır. 

Bu sebeple de, başkaca tecrübelere gitmeden 
Bakanlıkta bir organizasyon ve reorganizas-
yona gidilmesi ve böyle bir kabul içinde çeşitli 
ve ağır hizmetlerden meselâ maden ve enerji 
gibi işlerin ayrıca mütalâasının dikkate alın
maya değer bulunduğu söylenmelidir. Görevle
rin yapılması için yetkilerin tamamlanmasını 
gerektiren kanun tadillerinin mümkün kılın
masında Meclisimizin yardımcı olacağını sanı
yoruz. . . 

Personel rejimi : 
Bakanlık, gerek kendi bünyesinde, gerekse 

kamu teşebbüslerinde sayı ve nitelik bakımın
dan yeterli; yönetim, işletme, muhasebe, tica
ret dallarını içine alan şümullü anlamı ile bir 
teknik personel rejimine ve kadrosuna sahibol-
manm ve bunu devam ettirmenin çaresini bul
maktan uzak kalamaz. Geçim darlığının yarat
tığı psikolojik sebeplerle tazminat, prim, fazla 
mesai ve sair namları ile yapılan ödemelerin 
maaş ve ücretlere ilâvesinden dolayı farklı so
rumluluk,, hizmetin ağırlığı istihsale müessiri-
yet, verimlilik esaslarına dayanan teşvik edici 
ve miikâfatlandırıcı serbest piyasaya uygun, 
idarenin menfi müdahalelerine kapalı ve ancak 
bu takdirde cömert bir ücret sistemine lüzum 
vardır ve bundan kaçınmak mümkün olmıya-
c aktır. 

Kanun tadilleri : 
Bakanlığın maden ve enerji gibi konuları

nın ayrı bir bünyede mütalâa edilebilmesi üze-
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rindeki işaretimize ilâveten, başta sanayi dai
resi olmak üzere bütün daireleri ile Bakanlığın 
kifayetli, aktif henüz ele alınmamış olan tadil 
kanunlarının süratle kalkınmanın icaplarına 
uyar hale getirilmesi lâzımdır. 

Bakanlık bünyesinde, iç koordinasyon, ye
terli sınai etüdler, standardizasyon ve mamul
lerin kontrolü ciddî surette sağlanabilir hale 
getirilmeli ve kanunların boşlukları kapatılma
lıdır. Keza küçük el sanatlarından beklenilen 
(toplumsal) faydayı sağlamaya müteveccih çalış
malar ve özel sektörün teşvik ve yardım faali
yetlerinin desteklenmesi temin olunmalıdır. 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri : 
Giriş : 
Bakanlık bünyesine değindikten sonra, bü

yük ağırlık ve hacmi bu Bakanlıkla ilgili bulu
nan Kamu İktisadi Teşebbüslerine dair görüş
lerimizi de evvelâ müşterek konularda tesbite 
çalışacak ve bilâhara zamanın imkânı derece
sinde bu müesseselerden bâzılarını .^ayrıca ele 
alarak düşündüklerimizi söyliyeceğiz. 

İdari ve hukuki bünye revizyonu : 
Aynı bakanlıkla ilgili - Bakanlığa bağlı de

miyoruz - benzer hizmetler gören teşekküllerin 
farklı idari ve hukuki bünyelere sahibolduğuna 
evvelemirde.dikkati çekerek, 

Prensip itibariyle, Devletin, bir müteşebbis 
olarak yapmak mevkiinde bulunduğu,sözlerimi-
zin başında dokunduğumuz tip faaliyetleri, bun
lardan istifade edenlerin ödemeleri ile finanse 
edileceği noktasından hareket edilerek, bizce; 
bu görev ye faaliyetlerin gayeleri ile idari me
kanizma ve murakabenin hudut ve genişlikleri 
ajçık olarak belirtilmek gerekmektedir. Gerçek
ten, iktisadi kamu teşebbüslerinde kamu yarar
lığı unsuru aynı derecede değildir. Bir uçta.. 
Petrol Ofisi, ve -Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı gibi kuruluşlar, bir uçta eğlence ve isti
rahat yerleri şirketleri bulunmaktadırlar. 

Bu sebeple Devlet İktisadi Teşebbüslerinin 
durum ve faaliyetlerinin - Bunları inceliyen he
yetleri belirttikleri veçhile - tarif ve ana pren
siplerinin tâyin edilmeleri lüzumuna kaani bu
lunuyoruz. 

Ancak bu suretledir ki, 
1. Kamu teşebbüslerinin bakanlıklarla, ya

sama organları ile münasebetleri belli edilmiş, 
yönetim ve murakabeleri bir esasa bağlanmış 
olacaktır. Mevcut kuruluşlardan bir kısmının 

22.2.1963: O :3 
15 ve 17 yıl ibra olunmadığı keyfiyetini mura
kabenin farklılığı bakımından örnek gösterebi
liriz. 

2. Keza idareleri, personel politikaları, sı
nai ve iktisadi faaliyetleri ve icabında sosyal 
maksatları tesbit olunmuş bulunacak, 

3. Ve ancak bu halde, müesseselerin benzer 
hizmetlerde idari ve hukuki bünyeleri ayrı ol-
mıyaeak, 

4. Umumiyetle ve hemen yalnız Devlet ser
mayesinden teşekkül etmiş, fakat hususi hukuk 
hükümlerine tabi ve bazen Devletçe sübvansiyo-
ne edilmeden yaşamaları mümkün olmıyan 
anonim ve limitet şirketlerin durumları iyice 
dikkate alınmış olacak, 

5. İktisadi şartlar, hammadde fiyatları ve 
piyasa rayici, dış pazarlar nazara alınarak ser
best fiyat politikaları tesbiti tasavvur edilebile
cek, 

6. Devletin istihsale, ücrete, hizmete ve sa
tış fiyatına müteveccih menfi yönden müdahale 
yolları kapatılabilecek, 

7. Bu yol, müesseselerin sübvansiyone edil-
. meleri şartına bağlı olarak kısmen açık kalabi
lecek, 

Ve böylece de; 
8. Müesseselerin bir sermaye tedarik plân

ları yapılmak suretiyle oto finansmanları kon
trol edilebilecek, 

9. Teşebbüslerin mevsimlik geçici ihtiyaç
ları göz önünde bulundurulabilecek, 

10. Buna mukabil sabit kıymet ve stoklar
daki fazlalıklar dikkate alınarak stokların ih
tiyaçlara göre ayarlanması mümkün hale gele
cek, 

11. Âtıl sabit kıymetler ihraeedileeek, 
12. Lüzumsuz, faydasız, zararlı iştirakler 

yapılmıyaeak, 
18. Sermayeleri ve öz kaynakları;'ne kuru

luşlarına ne işletmelerine kifayet etmediği hal
de ve hattâ ağır borçların altında ağır faizler 
ödemekte bulunmalarına rağmen bu gibi kuru
luşların maksat dışı iştiraklerle kendilerinin bir 
finansman müessesesi haline getirilmeleri 

Önlenmiş olacaktır. 
Kamu teşebbüslerinde personel politikası : 
Belirli ve sağlam bir personel rejiminin esas

larını genel mütalâalarımız arasında söylemiş bu
lunuyoruz. Kalkınmamızın teknik eleman yej 

tiştirme konusu önemle temin olunmalı fakat 
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bugün katiyetle söyliyebileeeğimiz şekilde, Dev
let müessesesi içinde mevcuttan sağlanan fayda 
miktarının asgariye inmiş olduğu ve yetişmiş 
elemanın azlığına rağmen israf edilmekte bu
lunduğu nazardan uzak tutulmamalıdır. 

İstikrarlı, güvenilir açık ekonomik politika : 
Hükümetlerin, sanayi ham.ve iptidai madde 

temini, tedarik ve fiyatları üzerinde güven ve
ren, istikrarlı, açık bir politikası olması ve bu 
esastan hareket ederek istihsal ve imalâtta stan
dart vasıf kontrollârı yapmak suretiyle piyasa 
imkânlarını hazırlıyabilmesi ve yaratabilmesi 
lüzumlu olmak gerektir. 

Pamuk gibi hammadde fiyatları, işçi ücret 
tarifeleri, satış bedelleri Hükümetçe tesbit ve 
tâyin edilen ve gerekmediği hallerde dahi idari 
müdahalelerin yapılabildiği bir memlekette te
şebbüslerin kâr ve zararlarından bahsetmek 
mümkün olmamak lâzımdır. 

Nitekim şeker gibi Tekel mamulünde maliye
te muayyen vergi ve garantili kâr koyarak ya
pılan satışta mutlak kâr bulunmasına mukabil, 
artan mâden kömürü .fiyatına rağmen kok kö
mürü fiyatını bir politika olarak artırmıyan 
sistemde zarardan bahsetmek doğru görülmeme
lidir. 

Bahis bu konuya gelmişken bir miktar daha 
fikrimizi açıklamaya imkân anyacağız : 

Devletçiliğe - Devlet sermayedarlığına ve iş
letmeciliğine - yöneltilmiş olan ağır tenkidleri 
haklı bulmak; saydığımız sebeplerle, her zaman 
kabil olmaz. Hususi teşebbüs erbabı ile aynı şart
larda ticari bir zihniyetle kendi kendilerini ida
re etmek üzere, idare ve murakabeleri 3460 sa
yılı Kanunla düzenlenmiş olan kamu teşebbüsle
rinin birer devlet müessesesi olmak mantalite-
sinden kurtanlamamalanna, menfi ve teferruata 
inen müdahalelere açık bulunmalara.., serbest
çe çalışma inisiyatiflerine malik bulundurul-
mamalarına, gayriiktisadi tesis ve teşebbüslere 
zorlanmalarına, gerekli sermayelerinin temin 
olunmamasına bu sebepten ağır borç ağır faiz
ler altında bırakılmalarına, mamul veya mah
sullerinin satış fiyatlarının sübvansiyonsuz ola
rak zararına tesbit edilmesine mukabil - yani çe
şitli politik idari ve gayriiktisadi zorlamalar dı
şında - kamu iktisadi teşebbüslerinin memleke
te ağır yük olduğu ve büyük zararlar tevlidet-
tiği fikir ve mütalâalarına iştirak etmek imkânı 
kalmaz. 

2 2 . 2 . 1 9 6 3 - Q:3 
Bir misal olarak 1933 yılında Sanayi ve Maa-

din Bankasından devraldığı 10 milyon lira ser
maye ile işe başlıyan Sümerbankın 1961 yılı ni
hayetine kadar kârlanndan sermayesine 416 
milyon lira ilâve yaptığı ve muhtelif adlarla 2 
milyara yakın Devlete vergi ödediği söylenebile
cek; keza Etibank gibi müesseseler için de benzer 
hesaplar şüphesiz yapılabilecektir. • 

Bu kuruluşların özel teşebbüse önder olmak, 
eleman yetiştirmek gibi hizmetleri ise daha da 
büyük sayılmak gerektir. Kamu İktisadi Teşeb
büsleri özel sektöre kaynak oljnuşlar, memlekete 
bir sanayi ananesi getirmişler ve bir sanayi nesli 
yetiştirmişler ayrıâa sermayelerini artırmış ve dü
rüst vergi mükellefleri olmuşlardır. 

Fakat bütün bunların üstünde bu nevi teşek
küllerin kuruluş ve başarı anlayışında asıl mak
sadın; aşırı ideoloji ve doktrinlerden korunmak 
suretiyle yurt kalkınmasını sağlamak olduğu bi
linmelidir. Kamu teşebbüslerinin yeniden düzen
lenmesi yine ve ancak bu esaslar ve çerçeveler 
içinde olmalıdır. 

Bakanlıkla ilgili kamu teşebbüsleri : •' -:= 
Bakanlığa ve bakanlıkla ilgili teşebbüslerin or

tak konu ve meselelerine kısa da olsa değindikten 
sonra şimdi bu müesseselerden birkaçına ayrıca 
bakmak istiyoruz. 

Fakat daha evvel reorganizasyonla beraber ak
la gelen bir noktanın üzerinde bir miktar daha 
durmak ihtiyacındayız. Mevcut kuruluşların hiz
met amaç ve imkânları iyice tetkik olunmadan 
yeni kuruluşlara hevesli olmamak isteriz. Bu göz
le mevcutlara bakılırsa, meselâ Etibank, Devlete 
ait madenlerin istihracı ve değerlendirilmesiyle 
görevli iken Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu
nun başlıca vazifesi de taşkömürü, linyit, turp 
gibi kömür madenlerini aynı suretle aramak, çı
karmak ve bunlardan tâli mahsuller elde etmek
tir. 

Etibanktan, T. Elektrik kanun - tasarısı 
enerji işlerini almak yolunda bulunduğuna göre 
TKÎ eskiden olduğu gibi Etibankia bir idarede 
mütalâa edilebilir kanısındayız. Bu düşünce, iş
letme, teknik personel ve umumi masraflar bakı
mından ciddî tasarruf temin edecek mahiyette 
telâkki olunabilir kanaati vardır. Keza ağır ma
den sanayiinin ve Divriği demir madenlerinin 
Etibank bünyesine alınması buna karşılık adı ge
çen müessesenin bankacılık kısmının Devlet teşeb
büslerini finanse eden bir müessese haline getiril-
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mesi düşünülebilir. Bu takdirde Etibank çalış
malarım madenciliğe teksif etmiş olabilecektir. 

1963 yılı kalkınma program tatbikatının Ka
mu İktisadi Teşekküllerinde iş programlarına ek
seriya, hemen aynen intibak ettirildiği görülmüş 
olmakla beraber tesbit edebildiğimiz rakamlara 
göre enerji bölümünde iç finansman ihtiyacı yu
varlak rakamla 154 milyon lira noksan olarak 
nazara alınmış olduğu, maden ihracı bölümünde 
bakıra yer verilmediği, memleketimiz rezervleri 
bakımından müsait bulunan günümüzün stratejik 
maddelerinden Borasit'in daha fazla ihraç imkân
ları üzerinde çalışmaya ciddî olarak ihtiyaç bu
lunduğu, krom cevherinin ise dış piyasa durumu
nun daha da önemle üzerinde durulması lüzumu 
tesbit olunmuştur. 

Türkiye Çimento Sanayii : 
1962 yılında 2 316 000 ton olan senelik üreti

min 1963 te bütün yurt çimento üretimi olarak 
2 milyon 666 bin tonu bulacağı, bu miktarın birin
ci yıl kalkınma programının öngördüğü miktara 
hemen hemen tevafuk etmiş sayılacağı görülmek
te ise de geçen yıla göre talebin bu seviyeyi aşma
sı ve çimento ithaline ihtiyacolacağı ihtimalinin 
dikkate alınması gerektiğine kaani bulunuyoruz. 
Bu ithal, aynı zamanda spekülatif hareketleri de 
önliyecektir. 

Genel mütalâalarımızda tesbit ettiğimiz üzere 
bu kuruluş dahi 1961 deki 134 milyon liralık öz 
kaynağa mukabil yatırımları yekûnu 1963 sonun
da 400 milyonu aşacak durumdadır, istikrazların 
faizleri maliyeti artırmakta olduğundan bir plân 
dâhilinde sermayesinin artırılması zaruri bulun
maktadır. 

Resmî sektörü temsil 'eden Sivas /vle Anka
ra ÇJiimentlo; fabrikaları (ile Türk Çimerito Sana
yii A. O. lığına ait fabrikaların [birbirine zanar-
lı 'tesirleri imalât "hacminde daralmalar yarat-
mıalkta ve ıme'selâ fSilvais Falbrikafsının '200 Ibin 
rtfonlulk kapasitesine mukabil Ü50 lıle 1160 Ibin 
tonluk listühsalin üstlüne çılkılamamaktaJdır. - • 

Kallkunma planındaki 412 milyon liralık ikti
sadi Devlet 'Teşekkülleri 1963 yılı yaftırım fo
nu sağlandığı takdirde Nliğde Falbrikasının 19'64 
'başında ve Şark'ta kurulacak Ibir falbrükanın 
aynı «sene sonunda çaluşalbilecleği Ihımdan başka 
önlemi istihsal fazlalığı ve Ibuna ımukalhil ön'etm-
li alkar yakıt 'taisaırru'fu »ağlıyacak (olan Ibâzı 
falbrikal'arın datha kuru süstemle üretilme 'çevril
meleri mümkün ıdlaieağı anlaşılmış'tır, 
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tBu sanayiin ibi'r konulsu olarak l'96'O yılımda 

ortalama ton maliyetli olan 1212 liranın 'T96! dte 
133 liraya yükseldiği Ibu rakamın HI963 de 130 
lira civarında 'olacağı işaretlendikten sonra ku
ru slis'tem .maliyetlerfine ıgöre buigünklü 'çimento 
fonunum fena 'tesürlerini 'bertaraf etmek üzere 
çalışılması gerektiği kanısındayız. 

Şeker sanayii: 
22 ımlilyon lira vsenmaye ile Türkiye 'Şeker 

Fabrikaları A. O. adıyla kurulmuş . Ibülunan 
'müesseseye 'bağlı 11 faibrika ile özel 5 fabrika 
ve Kastamonu Fabrikasından ilbarelt lolan şeker 
san'ayliimliz yekûnen '17 falhrikaya salhip demek
tir. ÛBu fabrikaların ö'zel kaynaklar yekûnu 
1215 milyon liradan ibaret 'olduğu halde kulla
nılan sermaye '2,5 milyarı jbulımak'tadır. Buma 
göre ödenmiş 'sermayenin Iblir miHyar liraya çı
karılması /ve ayrıca Ibunun yarısı kadar da iş
letme kredisi temini lâzımıdır. 6 anonim şlirke't 
halindeki şeker sanayiinin ıbir elden idaresinin 
doğru olacağı ye Ibu sanayie yeni Iblir bukuM 
yön verilmesi mütalâası hâkim bulunmaktadır. 

Şeker «toklarının eritilmesi ilcin 1%2 de i'h-
raçedilen 104,6 ibin ton şekerin 17i kuruşluk 
maliyetine mukalblil lühraç fiyatının 'ton basma 
58,82 dolardan ibarte't olduğuna işaretle yetine-
nek Ibuna göre 1İ961 de istihsal edilen. '3189 Ibdn 
ton şekerin 31611,5 Ibin tonluk istihlâke ay arlan -
mıiş olmalsını yerinde Ibulunduğu'muzu kaydede
riz. 

Şeker sanayüi'mizlm lilgili .olduğu 'tarım saka
sına dalha etkili çalınmalarını 6 yıllık plânın 
sağlıyacağını teslbilt etmiş 'bulunmaktayız. An
cak maiyetlere müessir îblorç ve faizler için fi-
nasman programına, mamul şekerli madde ih
racına, hususi amlballâjllı sekenin piyasalara, şev
kine yarıyacak tedlblirler alınması yanında, 

Pancar fiyat kademelerinin tatbikattaki ha
talarının 'bertaraf edilmesini, iham maddesini 
melasın (teşkil ettiği sanayi, kollarının teşviki
ni, istihlâk resmi ve sabit kâr garantisi esasiyle 
(bu nisibeltlerin gözden geçirilmelerini, (zira 
yükselen ımenlfî fon Ihlesaplarının ve şeker iftira
cından maliyenin şirketlere olan 1659 milyon li
ralık iborcunutn diikkate alınmadı gerekmekte
dir.) Şe'ker sanayiinin bir elden idaresini. ('zira 
5 şirketin 150 milyon mecmu sermayesine mu-
kaibil 480 'milyon lira borçlu Ibulunimaktadi'r.). 
22 milyon lira Sermayeli Şeker IŞİirketinin 17,5 
milyon lira ile iştürak ettiği yatırıtmlarm faiz-
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lerkıi ödiyemez bulunduğunu ve Kanma Bütçe 
Komisyonunda ISayın Vekilin te'ş'kiüâ'ta a/tfen 
işlin güçlüğümden Ibalhsetmiş olmasına rağmen 
pancar ,alım ıfliya'tlarmm digestiyion özerinden 
teislbli'tlinde mutlalka fayda .göridüğümÜ'zü ve (bu
nun 'katiyen müş'kül Ibulunmaklığını y&rı'e yalnız 
i'fadeyite ye'tinilyoruz. 

Makina ve 'kimya Banali : 
1950 yılında İktisadi Devlet Tevekkülü ha

line ıget&rilmiş bulunan Malkina - Kimya En
düstrisi Kurumu (bilhassa ımü'hi'mıma't imaUâitma 
ai't ^kapaJsiteleri'nd -dış siparişler dolayısiyle -
önemli derecede 'genişle'tmiştir. 

Mühi'mmat'tan Ibaş'ka limalâta rantalbl olarak 
'elverişli Ibulünmıyan, Ibir 'kı'sım 'teslislerim 'halen 
'imal ettilkl'eri siparişin ikmali'nden sonra; ima
lât 'fiaaliiyetllerini idame ettii'relblil'mdk i'çlin yeni 
dış, siparişlere ilh'tiyae 'vardır. 

iBekleli Amerikan Yardım Flonundan sağlan
mak 'sureltiıyle Amerikan yardım li'sitesiinden çı
karılan askerî malzemıenün Iburada yapılalbitm'e-
sli 'önemli Ibir tkonudur. 

Mi'hliimmat imalâtı dışındaki .malkina ve 'te
sisle ri'n piyasa ihtiyacını 'karşılamak hususun
daki faaliyetinin pe)k maJhdudolduğu vakıadır. 
Piyasa ihtiyaçları liçJin 'teslislerim ıgerekli 'taıdil-
lere gitmesi !bu meyan'da bir dö'külm'hane mey
dana 'ge'tirmesi 'liü'zulmlu igörülm'elktedir. 

Burada da ıteorülbeli, müte'ha'ssıs eleman Iki-
faıyetsüz ve aynı veçıhile 400 milyOin liralıik no
minal s'er.mayeslm'den ancaik W&2 yılı isonunda 
252,9 milyon liirası ödenebilmiş Ibülunduğu Ihal-
buki yallnız ston senelerdeki tevsi ve lilâıveler 'tu
tarının 400 milyon lirayı Ibuldu^ğu söylenme
lidir. Kurum 1962 yılında '2İ8,7 miliyon lira 
Woı«ç ödemekle ınlülkelleftİT'. Ve l'9ı03 yılında 
237 'milyon Amortisman Ve Kreıdii (Sandığına, 
1O0 milyon lira Oürük îdariesine ib'otfcunu t'edi-
ye etmelk medburii'yetiyle yaptığı iş programı
nın malî 'karşılığı 51211 milyon lirayı 'bulmuş ve 
fakat kal'kınma prögraımında Ibu miktar, 36,5 
milyon. lirası işletme açığına, 60,9 mi'lyion I ra
sı yatırımlara sarf olunmak üzere '97,4 milyon 
lira olarak öngörülmüştür. Yatırım programı 
Kurumca 70,7 milyon lira ilken kalkınma pûâ-
nrrida M karşılığı 54,8 miliyon liradan 51b a ret 
./bulunmuştur. 

Demir /ve çelik Sanayii: 
1'9S2 yıllı fa'Uiyetıimn seVindirici sonucu, Ka

rabük testlerinin % 200 artış ile istihsali 600 
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bin 'tona ve nihai 'hadde 'mamulü 480 bin tona 
yükselmiş Ibııllunduğu'dur. Kok FaJbrikası, 'yük
sek fırın, çieli'k ocakları, ikalın profil haıdde'ha-
ne^i ikmal leküılmiiş sayılabilir. Yapılmakta olan 
tetiklerle yatırım seviyesi bir 'milyar lirayı IbuL 
muş olacaktır. Bu imalât (kapasiteme göre 
demir ceVheri' İhtiyacı Divriğ madenlerinin ge
nişletilmesiyle sağlanacak ise de ıgereîk demir 
cevherinin gerek: maden 'kömürünün nalkli 'hu
susunda demiryollarının tedlbir alması ihtiyacı 
zâlhrrdir. Samsun yolunun Ibu naıkliya'ta. elve
rişli olduğu 'kalbull •edilm'eme'kt'edir. 

Majkina .ve Kimya Kurumu ile beraber ge
rekli çelik ihtiyacının temini liçin Maden Hur
dacılığı Şirketinin 'bu görevi yapacak ipekle if- x 

rağı gerekmektedir. 
Demir fiyatlarının İML 'de artırılması tale-

Ibine rriulkalbi'l Ibu ımüesisesenin tenzilâtlı kütülk 
satışına yönelmesi 'doğru 'olmamış, 1*902 de ise 
stokların gösterilen kolaylıklarla eri'tilmesdn-
den Ihemen 'sonra piyasa 'takibinin karşılanamı-
yara'k ısuni fi'yait yüksıelfmelerine ısdb'elbolunması 
piyasada şüphe ve 'tereddüt yaratmıiş'tır. Genel 
olarak fiyatların pi'yaisa şartlarına uygunluğu 
hattâ mieVsimlere göre fiyat 'teslbit olunabilmesi 
müessesenin inisiyatifine terk olunmalıdır. 

Diğer nıüesseseller gibi (billhas'sa Ereğli De
mir ve 'Çelik 'İşletmeleriyle yetişmiş eleman sı
kıntısı şiddetini artıracak keza 'son 'tevsilerin 
bir milyarı bulan malî portesine karşılık mü
essesenin 400 milyon lira olan sermayesinin 
artırılmaisı gerekecektir. 

1963 yılı iş programının 227 milyon lira ola
rak hazırlanmasına mukabil ön görülmesine mu
kabil Kalkınma Plânında 15 milyon lira noksa-
niyle 215,8 milyon lira sarfı esas alınmış ve far
kın işletme fazlasiyle karşılanabileceği düşünül
müştür. 

Azot Sanayii : 
Kalkınma Plânında yer alan yatırımlar şir

ketin iş programlarında aynen görülmüş olmak
la beraber kifayetsiz sermayeli ve sermayesinin 
tamamı Devlete ait olan ve bütün milletlerce 
Hükümetlerin yardımı ve zirai politikasına bağ
lanmış olan şirketin bir kamu teşekkülü haline 
getirilmesi lüzumu aşikârdır. Böylece üretim ile 
memleket ihtiyacı için ithali gerekli gübre ko
nusunun bir elden idaresinde isabet olacaktır 
kanısındayız. 
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Selüloz ve Kâğıt Sanayii: 
Diğer emsali maddelerde olduğu gibi dünya 

vasatisine değil hattâ komşu milletler tüketi
mine nazaran yok aşağıda bulunan (Dünya va
satisi 25 Kg./yılda nüfus, Yunanistan'da 12, Yu
goslavya'da 9, Bulgaristan'da 8, bizde 3,2 Kg. 
dır.) Kâğıt ve korton mamullerinin 1963, yıllık 
programında Türkiye tüketiminin 135 bin ton 
olacağı bunun 120,590 tonunun üretilebileceği 
14,410 tonluk ithalâta lüzum bulunduğu hesap
lanmış ise de ilgililerin bu miktar ithalâtın ihti
yacı karşılıyamıyacağı ve ithal edilecek mikta
rın iki misline çıkarılması hakkındaki mütalâ
alarına biz de yer vermek istiyoruz. 

Kalkınma Plânımızda Sellüloz ve Kâğıt Sa
nayii üretiminde istihsal maliyetinin yüksekliği 
mucip sebebiyle olacak memleket için kâfi olmı-
yan bir kapasite ilâvesiyle yetinilmiştir. 

1967 de kâğıt aihtiyacımızm 230 bin tona 
yükseleceği etüd edilmiştir. O halde ilâve ka
pasite 5 yıl sonunda mevcudun bir misli fazla
sı olmak gerektir. 

Kâğıdın başlıca alıcısı basınımızın, maziden 
kalan anlayışın bertaraf edilerek istenmiyen 
durumun devam ettirilmemesi için gayret ve fe
dakârlık gösterilerek ihtiyaçlarına serbestçe te
mini sağlanmalıdır. 

Bu müessesenin sermayesi 100 milyon, öz 
kaynakları 131 milyon lira olduğu halde 196.1 
sonu yatırımları yekûnu 159,7 milyon lirayı bul
muş olduğuna göre önümüzdeki yıllar yatırım
ları için sermayenin bir misli daha artırılması 
lâzımdır. 

Netice : 
Bakanlık ile ilgili müesseselerin tamamını 

burada incelemiye imkân olmayacaktır. Bunlar
dan 1962 yılında he? seneden fazla miktar ve 
nisbette ve 1955 ten beri en yüksek seviyede 
taleple karşılaşmış bulunan Elektrik İşleri Etüt 
İdaresi gibi yurdun elektrik enerjisini istihsale 
elverişli kaynakları etüd etmek, tesbit edilen 
imkânları plânlamak ve avan projelerini hazır
lamak görevleriyle yükümlü bir ana müesseseyi 
dahi tetkikimiz çerçevesine alamamış bulunuyo
ruz. 

Ancak Sanayi Bakanlığı ve bu Bakanlıkla 
beraber mütelâası icabeden müesseseleri, mem
leket sanayii ve umumiyetle kamu iktisadi te
şekkül ve teşebbüsleri hakkındaki düşünceleri-
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mizi C. H. P. Grupu adına özetliyerek ifade et
miş bulunuyorum. 

Memleketimizin çağımıza'göre kısa zamanda, 
insan hak ve hürriyetlerine ve demokratik 
esaslar içinde sanayileşmesi, süratle sanayileş
mesi ümit ve temennileriylc Yüksek Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, muhtelif 
parti grupları adına yapılan konuşmalar bit
miştir. Şahıslan adına 17 sayın üye arkadaşımız 
söz almış bulunmaktadır. Ancak, sayın arka
daşlarımdan Riyaset Divanı adına bir ricada 
bulunacağım. 

Şayet Sayın Bakandan soru sormak istiyen 
arkadaşlarımız mevcutsa, lütfen şimdiden soru
larını yazılı olarak sorularını hazırlarlarsa ve 
Sayın Bakana versinler, Bakan konuşmaları sı
rasında bunları da cevaplandırmak imkânına sa
hip bulunsun. Aksi takdirde büyük zaman kay
bına sebebiyet verilecektir. 

Şahısları adına konuşacak arkadaşlardan söz 
sırası, Sayın Abdürrahınan Altuğ'dadır. 

ABDURRAHMAN ALTUĞ (Kırklareli) — 
Muhterem arkadaşlarım; Zirai bir memleket 
olan Türkiye, saklanmaz bir gerçektir iki, bu
gün kendi kendine yetmez bir durumdadır. 

Hakikat odur ki ; ziraatimiz üzerinde yapı
lacak bütün yatırımlara ve kaydedilecek geliş
melere rağmen, arzu ettiğimiz memur ve mü
reffeh Türkiye'yi yaratmak mümkün olamiya-
caktır. 

Bu durum karşısında; daha fazla vakit ge
çinmeden gözlerimizi ve çalışmalarımızı yeni is
tikametlere çevirmek zamanı gelmiş, hattâ geç
miştir. Türkiye'nin iktisadi gelişmesi kendi 
kendine yete'r hale gelmesinin çareleri ne ola
bilir? 

Turizm alanındaki geriliğimizi, memleketin 
çok müstacel hali ile muvazi bir şekilde ve sü
ratle gidermek mümkün değildir. Gelişmiş bir 
sanayi memleketi değiliz. 

Su ürünlerimizden, gereği gibi istifade öt
mek imkânlarından çok uzağız. 

Bu durum karşısında, süratle el atabileceği
miz saha yeraltı servetlerimiz olmalıdır ve bu
na mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; Türkiye'nin jeolo
jik yapısı, arazi bünyesi ve coğrafi mevkii, 
ekonomi ve savunma alanında değerleri yüksek 
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olan maden yataklarının teşekkülüne imkân 
vermiştir. 

Çok ;büyük emek ve masrafa ihtiyaç 'göster
meden, hususiyle özel teşebbüsün kolayca el 
atabileceği, yatırım yapaibileceği bu yeraltı ser
vetle rimigi, yerüstüne çıkarabildiğimiz takdir
de, bütün tehlike ve sıkıntılarımızı bertaraf et
me imkânına kavuşmuş olacağız. 

Bu maksatla Sanayi Bakanlığında kurulmuş 
bu işlerle uğraşan'daireler vardır. 

Bunlardan Petrol Dairesi, ehliyetli, idari ve 
•toktuk personelin elinde, malî ve kanuni imkâu-
larının müsait olması, metotlu, verimli ve 
dinamik çalışması ile bizim için yüz güldürücü 
neticelere ulaşmış ve geleceğimiz için büyük 
bir ümit kaynağı haline gelmiştir. Teferruatına 
girmiyerek, çalışmalarını teşekkürle karşıladı
ğımızı ve aynı hızla devamımı dilediğimizi be
lirtmek isterim. 

Muhterem (arkadaşlarım; maden işleri ile 
uğraşan M. T. A. ve maden dairesi için bu te
mennileri tekrarlamak imkân ve zevkinden 
mahrumuz. 

Üzülerek ısöyliyelim ki ; iktisadi kurtuluşu
muzun en büyük kaynaklarından biri olan ma
dencilikte; Hükümetimizin henüz tesbit edil
miş bir politikası yoktur. 

Maden dairesi, yetersiz kanunlar ve (bağla
yıcı hükümler sebebiyle, statik, bürokratik bir 
çalışmadan öteye gidememekto ve gözle görü
lür bir fayda sağlıyamamaktadır. Bu yüzden 
yeraltı servetlerimiz verimli (bir şekilde işleti-
lemcmekte hattâ tahribedilmektedir. 

Bu 'sahada istihsalimizin hızla artmasına ça
lışmaları ve yatırımları ile imkân vereceğine 
kaani olduğumuz özel teşebbüse, Hükümetçe 
gereken yardım ve kolaylık gösterilmemekte
dir. 

Maden aramasında kullanılması zaruri olan 
jeolojik halitalarımız kifayetsiz, topoğrafik 
haritalarımız her ne hikmet ise saklı tutulmak
ta ve bu alanda .çalışmak istiyenlere verilme
mektedir. 

Bu yüzden madenci nerede ne ve nasıl araya
cağını bilememektedir. Madenciliği gelişmiş 
memleketlerde madencilerine akla gelebilecek 
her türlü kolaylıklar gösterilmesine mukabil, 
'bizde bu işle görevli M. T. A. Enstitüsü bu ba
kımdan madencilerimizi aydınlatma ve bilgi ile 
teçhiz etme hizmetini ifadan uzaktır, 
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Saym Bakandan bu enstitüyü, bütün araş

tırma ve çalışmaları ile madencilerimizi aydın
latıcı (bir istikamete yöneltmesini istemekteyiz. 

Madenciye kredi sağlıyacak bir teşekkül ıhe-
nüz kurulmamıştır. İstihsal ve nakliyede zorluk 
çekilmekttedir. Elinden tutulmayan madenci, 
çok iptidai usullerle, teknik personel ve kont-
roldan yoksun çalışmakta ve tabiatiyle istih
sali az, niteliği düşük olmaktadır. 

Dünya maden piyasası, Hükümetçe gereği 
gibi takibedilemediği için, uzun vadeli istihsal 
programları ile çalışılamanmktadır. 

Bu yüzden dış pazar temininde büyük müş-
kilâtla karşılaşmakta ve emeği komüsyoncula-
rııı elinde heba olmaktadır. 

Bu durum karşısında m'adenlerimizin alıcı
lar^ istedikleri miktarı zamanında alamamak
ta ve madencilerimize itimatları azalmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Maden sahasındaki bu verimsiz ve istikrar— 

sız durumun halli, her şeyden evvel Maden 
Kanununun süratle hazırlanarak çıkarılması 
ile mümkün olacaktır. 

5 yılık Kalkınma Plânında derpiş edilen hu
suslara göre vakit geçirmeden hazırlanacak bir 
kanun; madenciye gerek bilgi gerek kredi 
temininde uzatılacak yardım eli, Türkiye'ye 
sağlam yeni bir iktisadi temel kazandıracak
tır. 

Sayın Sanayi Bakanımızın, çalışmalarım bu 
istikamete teksif ve hazırlandırmasını temen
ni eder. Sanayi bütçesinin hayırlı olmasını di
lerim. 

Saygılarımla (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Turgut. (Kifa
yeti reye koymıyorsunuz sesleri) Bir iki arka
daşımıza şahsan söz vermek lüzumunu hisset
tim. Israr ederseniz kifayeti reye koyarım. 
(Israr ediyoruz sesleri) 

Yeterlik önergelerini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Sanayi Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde 

6 milletvekili konuşmuş olduğundan zamanın 
nezaketi dikkate alınmak üzere kifayetin, oya 
konulmasını arz ederim. 

Ordu 
İzzettin Ağaoğlu 
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Sayın Başkanlığa 

Bugünün'programında görüşülecek daha iki 
Bakanlık bütçesi bulunduğundan, kifayet tak
ririmin, Bakanın " konuşmasını mütteakiben İç
tüzüğün son söz hükmü mahfuz kalmak üzere 
oya arzını saygılarımla rica ederim. . 

Yozgat 
İsmet Kapısız 

BAŞKAN — Yeterik önergesinin aleyhinde 
konuşmak üzere Sayın Arif Hikmet Gün er, bu
yurun. 

ARİF HİKMET- GÜNER (Rize) — Muh
terem arkadaşlarım, Türkiye'nin her bakımdan 
kuruluşu sanayiine bağlıdır. Arkadaşımız 
zaten 5 er dakika konuşmaktadırlar. Bu büt
çenin böyle kısaca geçiştirilmesi, • belki de arka
daşlarımızın Sanayi Vekâleti için ışık tutacak 
fikirlerini dermeyan etmeden geçiştirilmesine 
sebebolabilir. Bunu memleket aleyhine kayıp 
telâkki etmekteyim. Bu bakımdan önergenin 
reddini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterliği oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
. SANAYİ BAKANI FETHİ OELİKBAŞ 

(Burdur) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin 
değerli üyeleri, evvelâ Sanayi Bakanlığının 
1.968 yılı bütçesi vesilesiyle gerek grup.sözcüle
rine ve gerekse şahsı adına konuşanlara şük
ranlarımı sunmak isterim. Filhakika biz arka
daşlarımızın konuşmalarını, Bakanlığın politi
kasında alınacak tedbirlerin isabeti bakımından 
yardımcı unsurlar olarak telâkki etmekteyiz. 

Arkadaşlarımızın konuşmalarına karşılık, ce
vabını evvelâ umumi hatalâriyle arz etmek, bu 
umumi esaslar içinde cevabını almıyan hususla
rı da ayrıca cevaplandırmak maksadiyle bir tas
nife tâbi tutulmuş bulunmaktayım. 

İlk olarak, Sanayi Bakanlığı ve Sanayi Ba
kanlığının bütçesi hakkında mâruzâtta bulun
mak istiyorum. 

Sanayi Bakanlığı 1957 yılında İşletmeler 
Bakanlığının yerine geçmek ve aynı zamanda 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının bâzı dairele
rini kendi bünyesi içine almak ve bilâhare Ba
yındırlık Bakanlığına bağlı bulunan bir daireyi 
de içine almak suretiyle kurulmuş bir teşekkül
dür. Bâzı arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığına veri
len vazifelerin yapılıp yapılamadığı mevzuunda-
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| ki konuşmalarını Bütçe Komisyonunda cevap-
I larken, vâki beyanlarıma ilişerek tenkidlerini 

ileri sürmüşlerdir. Ben, bu tenkidlere cevabımı 
arz etmeden evvel, teşkilât kanununda Bakanlı
ğa vazife olarak verildiği halde, gerek buna mü-

I vazi kadro ve servislerin ihdas edilmemesini, ge
rekse bilâhara çıkan kanunlarda dahi Sanayi Ba
kanlığına verilen vazifelerin icaplarının yerine 
getirilmediğine dair bâzı misaller vermek suretiy
le konuşmak istemiyorum. 

Sanayi Bakanlığına, gerçekten kanun gereğin
ce özel sektörün kredi işleriyle- meşgul olmak ve 
ona ait müesseseleri kurmak ve kredi işleri üze
rine eğilmek vazifesi verilmiştir. Bu teşekkül, bu 
Bakanlık 1957 senesinde kurulmuştur. 

1958 senesinde çıkan Bankalar Kanunu; Tür-
I kiye'de kredi politikasının tanzimi hususunda 

Hükümet için hazırlık çalışması yapan Banka 
Kredileri. Tanzim Komitesine, 1957 yılında ku
rulmuş olan Sanayi Bakanlığının da katılmasını 
uygun görmüştür. 1957 de kurulan bu bakanlı
ğın, vazifeleri arasında krediyle meşgul olmak 
hususu da bulunduğu halde, Sanayi Bakanı ve il-

I 'gili servis başkanları, Banka Kredilerini Tanzim 
Komitesine üye gösterilmemişlerdir. Diğer taraf
tan Banka Kredileri Tanzim Komitesi içinde, Ti
caret Bakanı ve Çalışma Bakanı üyedir, fakat Sa
nayi Bakanı üye değildir. Kanun bu şekilde çık-

I mıştır. Bunun bakanlık olarak acilen düzeltilmesi 
lâzımgelen hususlardan birisi olarak tesbit ettiği
miz içindir ki, Maliye Bakanlığı ile müzakereleri 
Hükümetin sevk ettiği Banka Kanunu tadil tasa
rısında tavsiye etmiş bulunuyoruz ve bugün ta
sarı kanuniyct kazandığı için, Türkiye'nin kredi 
politikasında bugüne kadar Sanayi Bakanlığının 
bir sözü geçmediği halde, bundan sonra geçme 
imkânı hukukan sağlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, Sayın Yeni Türkiye Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın, benim Bütçe Komisyonun
daki bir mâruzâtım dolayısiyle vâki beyanatında 
Sanayi Dairesine, alelûmum Sanayi Bakanlığına, 
hususi teşebbüse sanayi, maden ve enerji sahala
rındaki kolaylık teminine ve teşvike matuf etüt
leri yapmak vazifesi verildiği halde, Bakanlık teş
kilât kanununda etüt servisi diye bir servis dü
şünülmemiştir. 

Ben daha fazla vaktinizi işgal etmek istemi
yorum, Bakanlığa verilen vazifelere muvazi bir 
teşkilât esasen Bakanlık kanunu ile derpiş edilme-

j diği gibi, bilâhara bakanlığa verilen vazifelerle 
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alâkalı tasarılar ve kanunlarda dahi, Sanayi Ba
kanlığı düşünülerek buna lâzımgelen yer veril
memiştir. Bunları peyderpey tashih etme yolun
da çalışmaktayız arkadaşlar. 

Enerji Dairesi: 
Enerji Dairesi, belediyelerin ulaştırma, şehir-. 

içi işletmeleriyle teknik kontrol vazifesi bakımın
dan ilgilendiği halde Enerji Dairemizin kurulu
şunda bugün bu kontrolü yapacak bir işletmeci 
mevcut bulunmamaktadır. . 

Maden Dairesi : 
Demin bir arkadaşım haklı olarak temas etti; 

Türkij^e, madenler bakımından müsait durumda
dır, ama Maden Dairemizde, maden cevherlerinin, 
dünya piyasa vaziyetini takibetmek için bir ser
visimiz, bir idaremiz mevcut değildir, ne tasarı
da, ne teşkilâtta... Biz bunları şu anda idareten 
yürütmekteyiz. Niçin idareten yürüttüğümüzün 
sebebini arz edeyim : 

Küçük sanatlar dairesinin ise gerçekten meni- • 
leket için fevkalâde ehemmiyetli bir teşekkül ol
masına rağmen, kanunun sevkı sırasında nasıl 
bakanlık kadrosu içinde daire reisi olarak yer al
dığı bir arkadaşımızca gayet güzel bir şekilde izah 
ve ifade edilmişti. Şu halde, Sanayi Bakanlığı ne 
yapmaktadır? Bakanlığa verilen vazifelerin yeter
li görülmesine imkân verecek bir kadro bulunma
masına rağmen, teşkilâtı meveudolmamasına rağ
men ne yapmıştır? 

Hükümetiniz, memleketin merkezi hizmetle
rini Ankara'da toplanan merkezi hizmetlerini Or
ta - Doğu Âmme İdaresi Enstitüsünün ve onun 
lüzum göreceği sair teşekküllerle birlikte davet 
edeceği mütehassıslarla reorganize etmek vazife
sini o enstitüye verdiği için, bu reorganizasyon 
merkezi hizmet teşekküllerinin birbirine tedahül 
eden, bâzı ahvalde sahipsiz bırakılan hizmetleri
nin nasıl organize edilmesi lâzımgelir vazifesi ne
ticeleri alınıncaya kadar bakanlıkta hazırlanmış 
olan reorganizasyon tasarısını, ilgili bakan arka

daşların mütalâasını dahi almadan muhafaza etmek 
lüzumunu hissetmişimdir. Bu sebeple evvelâ mer
kezi hizmet teşekkülleri ne istikamette reorganize 
edilmelidir, bunun hakkında Hükümet bir karara 
vardıktan sonra, Sanayi Bakanlığı bu kararın ışı
ğı altında reorganizasyon tasarısını gözden geçi
recektir. • 

Bendeniz Hükümet içinde bir bakanlığın müs
takil bir varlık olduğunu değil, müşterek ve mü
teselsil mesuliyet içinde çalışan bir organ telâkki 
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ettiğim için, bu Hükümetin, merkezî hizmetlerin 
reorgan^zasyonu hakkındaki görüşü tebellür et
meden, re"'sen bir bakanlık reorganizasyonunun 
Başbakanlığa şevkinde memleket için fayda de
ğil, zarar mütalâa etmekteyim. 

Fakat, bu arada şu hususu, da tesbit etmiş bu
lunmaktayız : Türkiye iktisaden gelişme halin
de olan bir memlekettir ve üstelik iktisaden ge
lişme halinde bulunan bu memleketin bâzı bün-
yevi arazı içindedir. Kronik vaziyettedir, müz
min vaziyettedir. 

. Türkiye'nin mühim bir konusu yakıt mevzu
udur. 1938 yılında bir Mahrukat Kanununun 
çıkarılmış olmasına rağmen, bugüne kadar bâzı 
büyük şehirlerimizin ihtiyacı dışında Türkiye'
nin yakıt meselesi halledilmiş olmaktan uzaktır. 

Diğer taraftan memleketimizde petrol mese
leleri artık üç sene evvelinin çok ötesinde büyük 
ehemmiyet - kazanan bir enerji kaynağı mevzuu 
halindedir, tşte bu sebeplerle yabancı mütehas
sısların yapmış oldukları tetkiklerden 2 nci Dün
ya Harbinin sonunda sanayii ilerlemiş olan mem
leketlerde dahi yakıt ve enerji mevzuunun ne 
ehemmiyetle ele alındığını yakından takibederek 
tesbit etmiş bulunduğumuzdan, Başbakanlığa, 
Türkiye'de Yakıt ve Enerji* Bakanlığı adı altın
da müstakil bir bakanlığın kurulması lüzumunu 
Sanayi Bakanlığı olarak bildirmiş bulunmakta
yız. 

Sanayi Bakanlığının umumi kuruluşu, vazi
feleri v. s. hakkındaki kısa mâruzâtımdan sonra, 
onun bütçesiyle alâkalı mâruzâtıma geçmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım. 
Sanayi Bakanlığı bünyesi itibariyle Bayındır

lık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi re'sen bir
takım hizmetleri, harcamaları yaparak yürüten 
bir Bakanlık değildir. Sanayi Bakanlığına bağlı 
birtakım teşekküller vasıtasiyledir ki, bu hizmet
ler yürütülmektedir. Ezcümle Sanayi Bakanlığı
nın vazifelerinden olan enerji politikası, etüt 
plânlama ilk projelerin yapılması, Elektrik İş
leri Etüt idaresi tarafınöLan Sanayi Bakanlığı
nı n bünyesinde bulunan ve 10 küsur milyon lira
lık bütçe ile çalışan ve bir yılda kullanmadığı 
para kalırsa, mütaakıp bütçesine intikal eden, 
tahsisatı iptal edilmiyen bir müessese ile yürü
tülürken, bunun icra programı Türkiye'de diğer 

.tiler Bankası, Devlet Su işleri Umum Müdür-
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lükleri gibi teşekküller yanında icra politikası 
Etibank tarafından yürütülmektedir. 

Bu itibarla Sanayi Bakanlığının kendi hiz
met işleri, bünyesindeki harcamalarla her dalın
da yapılmamaktadır, ama o sahalarda yapılan 
harcamalarla bir arada mütalâa edilecek olursa Sa
nayi Bakanlığına aidolan vazifelerde mühim 
ölçüde harcamalar yapıldığı tesbit edilmek pek
âlâ mümkündür. Bu özelliği - dolayısiyledir ki, 
Sanayi Bakanlığı bütçesi diğer hizmet bakanlık
ları bütçesi gibi çok kabarık olmamaktadır. Yal
nız, bir değerli arkadaşım, benim bütçelere mn-
hassas rakamların kabarık olmasiyle hizmetlerin 
yeter derecede görülüp görülmediğine dair gö
rüşümü tenkidetti. Aynı kanaatimi izhar ede
yim, muhterem arkadaşlarım. Bir hizmetin gö
rülmesinde muvaffakiyet nisbeti hiçbir zaman 
ona ayrılan paranın miktarı veya yapılan har
cama ile değildir. Bâzı harcamalarla, iyi bir or
ganizasyon mevcutsa, iyi bir sevkü idare mevcut
sa, tahsisat iyi kullanılıyorsa, daha fazla netice 
almak imkânı mevcuttur. Ekonomik sahada bu
nun Ölçüsü prodüktivite ve rantabilitedir. Ama 
şunu bilhassa belirteyim ki, Bütçe Komisyonun
da arz ettiğim gibi, Garp memleketlerinde eko
nomik olmıyan, âmme hizmeti karakteri taşıyan 
işlerde dahi artık masrafların hizmetlerle muka
yesesi prensip haline gelmiş bulunmaktadır. Bir 
hizmetten evvel elde edilen randıman, kaça çıka
cağı, kaça mal olacağı hesapları orada yapıl
maktadır, Niçin? Çünkü, her hangi bir hizmetin 
daha az para ile görülmesi, bir memleketin mu
ayyen bir para ile daha çok hizmet görmek im
kânı sağladığı için... Bu itibarla o kanaatini hu
zurunuzda bir kere daha ifade etmiş olayım. 

Bakanlığın politikası ne olmuştur? Millet Par
tisi Meclis Grupühun Sözcüsü arkadaşım Mem-
duh Erdemir, «İkinci Koalisyonda, hele sanayi 
politikası, istikrardan mahrumdur.» demiştir. 
Ben muhterem arkadaşımı beklerdim, acaba han
gi noktada istikrarsız bir davranışımız olmuştur 
ki, bileyim, mucip sebeplerini izah edeyim. 

Sanayi Bakanlığı, Hükümet içerisinde tıpkı 
diğer bakanlıklar gibi, memlekette kendisine aid
olan sektörlerin istikrar içinde kalkınmamız po
litikasını takibetmekte ve ettirmektedir, özel 
sektörde de böyledir, resmî sektörde de böyledir. 

Ben bir misal vereyim, istikrarsızlığa sebeb-
olarak gösterilebilir. Mevzua nüfuz edememiş 
olan çevrelerde .denebilir ki, «Bundan evvelki 
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kotada, dış ticaret rejiminde, sanayiciler itha
lâtta bulunurken hiçbir teminat ödemiyorlardı. 
Halbuki, 10 ncu kotada yeni neşrettiniz, yüzde 
10 teminata bağladınız. İthalâtçı tacirler ,% 10 
jteminat öderdi, onları % 20 \yc çıkardınız. Sa
nayiciler hiç ödemezdi, onu da % 10 yaptınız. 
Bu bir istikrarsızlıktır.» denebilir; ama muh
terem arkadaşlarım, Hükümetiniz, memleketin 
imkânlarını en iyi şekilde kullanmak va'zifesiy
le mükelleftir. Memleketin döviz kaynakları ve 
imkânları ithalâtın, muayyen noktalarda biraz 
'olsun yavaşlatılmasını, frenlenmcsiini gerekti
rir bir istikamet almışsa, içeride memleketin 
ekonomik durumu bizlerin daJhi beklemediği
miz bir gelişme sürati . kazanmış .olıur da bâzı 
tedbirler almak lâzımıgelirse, bu tedbirlerin 
alınması, icrayı Hükümet sanatının icabından 
sayılır. İstikrarsızlıkla katiyen alâkası yoktur. 

Bu itibarla Sanayi Bakanlığı ve Hükümet 
memleketin her noktada ekonomik gidişini, bir
takım ilmî esaslar içerisinde, metotlar içerisin
de takibederek, yerli yerinde tedbir almayı, Hü
kümet etmek sanatının icabından sajyarak ça
lışmaktadır ve bunun memleket ekonomisinin 
istikrarını zedeler hiçbir tarafı yoktur arka
daşlar. 

Şimdi ne netice alınmıştır, onu arz ede
yim. 

Elimde, memleket ekonomisini, elimizdeki 
vesikalara göre, en yakından takibeden en son 
bir mecmua var. Türkiye İş Bankasının, 1962 
yılında Batı - dünyası ve Türkiyenin iktisadi 
durumu adlı 15 Şubat 1963 tarihli bir mecmu
ası. Sanayiimiz hakkında şu söyleniyor : 

«İki yıllık bir durgunluk devresinden sonra 
1962 yılında sınai istihsal ve sınai gelir mühim 
'sayılabilecek 'bir gelişme kaydetmiştir.» Mü
him sayılabilecek bir gelişme' kaydetmiştir. 

«Enerji faaliyeti, elektrik enerjisi: 1962 yı
lında memleketimizde elektrik istihsali bir ön
ceki yıla nazaran müftüm ölçüde yükselmiştir.» 
'«Aynı yükselme sanayi do kullanılan elektrik 
•enerjisi miktarında da meydana gelmiştir.» Şu 
halde, Türkiye ekonomisi, (Fazla vaktinizi iş
gal etmemek için arz edeyim) bir aralık 4 Ağus
tos 1958 tarihinden itibaren ve 1960 da daha 
büyük Ölçüde içerisine- ıgirmiş olduğu durakla
ma = resesyıon devrinden 1962 yılında, bida
yette yavaş, fakat 2 nci yarısında süratli bir 
ıgelişmeye erişmiştir arkadaşlar. Bunun neti-
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eesidir ki, stoklar erimiştir, özel selktörde ve 
resmî sektörde mevcudolan mensucatta, inşaat 
malzemesinde ve sairede stoklar erimiş ve fab
rika kendileri stok yapmak yerine, stok yap
mak 'külfetini alıcılara yükleme imkânına ka
vuşmuş ve binnetice çok sıkıntı çektikleri liki
dite bakımından, • malî seyyaliyet bakımından, 
biraz feraba kavuşmuşlardır. 

Bunun en mesut neticesi şudur: Tarihiniz
de ilk defa, 1963 yılının birinci ayında şeker 
'Sarfiyatımız, geçen senenin aynı ayında, 1962 
yılının Ocak ayında 34 bin ton olmasına rağ
men, ,1968 yılının Ocak ayında 40 bin tona yük
selmiştir. 6 bin tonluk fark, gerek kendi bün
yesi içinde âzami faiktır, gerekse 60 bin ton
luk istihlâk bugüne kadarki, aylık istihlâkin 
âzamisidir. 

Şimdi, bunun içerisinde bütün işletmelerin 
vazilyeti iyi midir? Muhterem arkadaşlarım; 
uzun, yaygın ve derin bir enflâsyondan sonra 
her memlekette ve ber zaman bir kısım işlet
melerin müşkülât içerisinde bulunması ekono
minin tabiî zaruretidir. Bu sebepledir ki uzun 
yıllar, enflâsyonla kalkınmanın bir serap ola
cağı tenkid edilmiştir. Bu yüzden, sağda solda 
•kulaklarımıza gelen şikâyetler, malî bakımdan 
ısılhbat içerisinde olmıyan, enflâsyon içerisinde 
işini yürütmüş, fakat isltikrar politikasına geç
tiği andan itibaren malî müşkülâta mâruz kal
ması tabiî olan işletmelerin durumudur. 

Hükümet, bunların da, mümkün olduğu nis-
be'tte, müşkülât!arını bertaraf etmek için ted
birler almıştır, işçi Sigortaları Kurumu, fer
den ferda her işletme müracaat ettiği takdir
de, Sigorta primlerini tecil etmekte, taksitlere 
bağlamaktadır. Kabul buyurduğunuz bir tasa
rıyla, bu çeşit işletmelerin vergi borçları mu
ayyen taksitlere bağlanmıştır. Ama, bütün bun
lara rağmen yine bâzı işletmeler işi yürütemi-
yorsa, demin anz ettiğim gibi, bunu uzun yıllar 
devam eden enflâsyonun neticelerine hamlet- • 
mek lâzımigelir arkadaşlar. Her tarafta bunlar 
görülmüştür. 

19G2 yılında yalnız sanayi haya'tımuz inki
şaf etmekle kalmamış, işletmelerin dalha yüksek 
kapasilte ile çalışmaları mümkün olmamış, mem
leket ekonomisi birbiri ile, mütekabildi, irti-
Ibat içerisinde olan bir organizma, bir uzviyet 
olduğu için, bunun neticeleri her sabada ken
disini 'göstermiştir. Mevduat artmıştır. Geçen se-
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nenin aynı aylarına nisbetle büyük ölçüde mev
duat artışı kaydedilmiştir ve şayanı şükran ola
nı vadeli mevduat vadesize nisbetle maJhsûs bir 
gelişme kaydetmektedir. Diğer taraftan Bakanlık 
ve Hükümet Türkiye ekonomisinin normal geliş
me seyrinde noksan dan bir takım müessesele
ri İkmal etmek maksadiyle çalışmalar yapmaktan
dır. Bakanlığımızla alâkalı olanlardan (bir tane
si, kredi mevzuudur. Sanayiimizin tesis kredisi 
1949 da kurulmuş olan Türkiye Sınai Kalkın
ma Bankası ile muayyen 'ölçüde düşünüldüğü hal; 
de, işletme kredisi henüz mevcut değildir. İşte" 
bunu düşünen Hükümet Sanayiin ınühtaç oldu
ğu kısa ve orta vadeli işletme kredisi ihtiyacını 
karşılamak maksadiyle gerekli kanun tasarısını 
sevk etmiş ve tasarı kanuniyet kazandıktan sonra, 
kararname ile bu maksada matuf bir teşekkülün 
kurulmam teşebbüsüne geçmiştir. 

Aynı suretle madencilerimizin mubtaç olduğu 
(kredinin sağlanması maksadı ile de teşebbüse ge
çilmiştir. Bir maden geliştirme teşekkülü kurul
ması yolunda çalışmalara başlanmıştır. 

Bâzı arkadaşlarımız küçük sanat erbabının 
kredi ihtiyacına temas ettiler. Türkiye'de (bu
nunla *mesjgul olan teşekkül Türkiye Halk Ban
kasıdır, Ticaret Bakanlığına bağlıdır., Tabiî Sa
nayi Bakanlığı da yakından takibetmektedir. 
Ama bu mevzuda henüz yeteri kadar tedbir alın
mış değildir. Geçenlerde kabul buyurduğunuz 
bir kanunla Türk Ticaret Bankasının kredi kay
nakları 100 milyon raddesinde artırılmasına im
kân lıâsDİ olmuştur. Ama şu anda hemen kullan
dırma yoluna ıgidilmemektedir. Sebebi ekono
mik konjonktürümüz kredi politikasında biraz 
dikkatli olmayı. ıgerektirecek bir noktaya geldi
ği için. 

Demin arz ettiğim gibi, Hükümet her nok
tada ekonomik faaliyetlerimizi Garp memleket
lerinde olduğu igibi muayyen vasıtalara, muay
yen ibrelere bakmak suretiyle yakından takibet
mektedir ve bunun neticesidir ki 1962 yılında 
toptan eşya endekslerimiz Türkiye'ye mahsus 
olan mâkulf ölçüler dâhilinde artmış olmasına 
rağmen (% 5 - 6 arasındadır, Türkiye için nor* 
maildir, Garp 'memleketlerinde % 4 - 5 arasın
da artış kaydetmiş memleketler 1962 senesinde 
gözükmüştür.) memleketimizde istikrar içinde 
ekonomiye (hareket verme, hız verme imkânı bu
labilmiştir. 
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Bâzı arkadaşlarım sanayi mevzuunda alı

nan tedbirler hakkında da neler alındığını öğ
renmek istediler, onu da kısaca arz etmek istiyo
rum •: 

Bir kere tatbikatımız ve politikamız özel sek
törle resmi sektör arasında fark gözetici bir mu
amele yapılmaması maksadına -matuftur. Din
ledim arkadaşlarımı, acaba, özel sektör aley
hine resmî sektörü nerelerde tutmuşuz diye 
bir misâl söylenmedi. Şu kadarını ifade ede
yim ki, 10 ncu kotada tahsisli ithal malları 
listesinin sanayi 'kısmına ayrılan 20 milyon 
dolarlık tahsisin yüzde 11 i resmî sektöre, ge
r i kalan yüzde 89 u özel sektöre tahsis edilmiş 
bulunmaktadır. Fark gözetiş bunun neresinde 
arkadaşlar'11? Fakat, tatbikatta maziden gel
me bâzı kuruluşlar var ki, bu zaman zaman 
tenkid konusu olmaktadır. Ama, bunların da 
haddinden fazla bir değer mübalâğalandırıl-
ınası doğru değildir arkadaşlar. Ezcümle res
mî sektörle özel sektörün, en ileri seviyede ça
lışır oldukları sektör mensucat senayiidir. 
Mensucat sanayiinde bu'çeşit itirazlar olmaz. 
ama memleketimizde özel sektörün şu veya 
bu noktasından vaktiyle bir teşebbüse geç
miş olmaktan mütevellit inhisar veya şibih 
inhisar vaziyeti varsa bunların muvazene 
edilmesi teşebbüs, erbabı arasında isltenebilir 
olması istenebilir. Ama Hükümetiniz buna 
müsaade etmek kararında değildir. Tasvip bu
yurduğunuz beş yıllık kalkınma plânında da 
esasen buna ait tedbirlerin alınması Hüküme
te vazife olarak verilmiştir. Bu sebepten özel 
sektörle resmî sektör arasında fark gözetil
diğine dair- yapılan tenkidler, bu tenkidi enin 
mesnedi, muhtevası öğrenilmek: istenildiği 
takdirde, üzerinde ehemmiyetle durulacak 
mahiyette tenkidler olmadığı da kolaylıkla 
anlaşılmaktadır. Teık bir misâl; tahsisli it
hal malları mevzuunda bunu açıkça göster
miştir. Geri kalan mallarımız ise, libero mal
lardır, müracaat ettiklerinde ithalatçılar mem
lekete sokabil inektedirler. 

Ben, arkad-a-şlarımdan bu mevzuda, sual 
soranlar olursa, memnuniyetle cevap' vermeyi 
vazife bilmekteyim. Günkü, yalnız memle
ketimiz içinde değil, -memleketimiz dışında 
da zaman zaman özel sektörle resmî vsekltör 
arasında tefrik gözetildiğine dair iddialar 
serdedilmekte, fakat biz .kendileriyle karşı-
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lastiğimiz zaman, hâdiseleri izah ettiğimiz an
da, kendileri aldığımız tedbirlerin yerinde 
olduğuna dair kanaatlerini bize ifade -etmek
te ve eski görüşlerini değiştirmektedirler. 

Memleketimiz sanayiinin muhtacolduğu, ik
tisadi politika, tedbirlerinden bir tanesi de ve
rimle alâkalıdır. Yıllardan beri memleketimiz
de bakanlıklara rası ıbir prodüktivite -merke
zi, o tarihte Avrupa İktisadi îş Birliği Teş
kilâtı içindeki prodüktivite merkezi ile birlik
te kurulmuş olduğu halde - ki, kuruluş tarihi 
1953 tür - bugüne kadar 'bu teşekküle hukuki 
bir statü sağlanamamıştır. Halbuki Garp mem
leketlerinin ikinci Dünya Harbinden sonra 
bugün her tetkik edeni hayrete ve takdire sevk 
eden süratli gelişmesinde prodüktivite üzerin
de çalışmasının büyük değeri herkesçe kabul 
edilmektedir. 

Sanayi Bakanlığı altı ay evvel millî prodük-
tüvite merkezinin kurulması ile ilgili tasarıyı 
Yüksek Meclise sevk etmiş bulunmaktadır. Ka
nun tasarısı arkadaşlarımızın tasvi'biyle kanu
niye! kesbederse, Türkiye'de sanayi işletmeleri
mizde çok muhtacolduğumuz prodüktüv'ite me
selelerinin ilmî olarak ele alınması ve tatbik 
edilmesi mümkün olacaktır. 

'Gerçekten şunu da. arz edeyim; bir memle
ketin gelir dağılışında, (bilhassa gelirlerinin 
muayyen bir seviyeye, ulaşmasında, çalışanların 
çalıştığı yerde işletmelerin verimini artırmak, 
enflâsyona kaçmadan, fiyat istikrarını zedeleme
den bulunabilmiş olan tek yol olarak gözükmek
tedir. Bu itibarla memleketimizde sınai işletme
lerde prodüktiivıtenin artırılmasiyle birlikte ça
lışan memur ve işçilerinin 'gelirlerinin artırıl
ması ve bunun neticesi sosyal hasıladan daflıa 
'büyük ölçüde hisse alabilmeleri imkânım sağla
mış olacaktır. 

Standart meseleleri : 
Memleketimizde 1961 yılında muhtar olarak 

• Türk Standartları Enstitüsü kurulmuştur. Bu 
enstitü iş adamlarını, idareyi ve ilim adamları
nı kendi bünyesinde toplıyan bir kuruluş için
dedir. Bu enstitünün çalışmaları neticesi 40 kü
sur, nizamname 'halinde, standart tesbit etmiş 
bulunmaktadır. Fakat, mu'hterem arkadaşlarım, 
sanayi mamulleri standardının tespit edilmesi 
maksat için kâfi değildir. Standartların tesbi'ti 
kadar, bunların kontrolü ile ilgili teşkilâtın 
kurulması da 1 âzımıgelmektedir. Sanayi Bakan-

'— 134 — 



M. Meclisi B : 57 
lığı vasıf kontrolü 'bakımından gerekli teşkilâ
tın kurulması için teşebbüse geçmiş, Bakanlık 
bünyesinde hazırlanan ön proje üzerinde özel 
sektörle birlikte müşterek bir mesai yapılması 
uygun görülerek çalışmalara başlanmış ve bi-
]âhara diğer 'bakanlıkların da mütalâası alın
mak suretiyle vasıf kontrolü ile ilgili teşkilâtın 
kurulması tasarı halinde Hükümete teklif edi
lecektir. 

Şunu memnuniyetle belirteyim ki, özel sek
törde küçük sanayi erbabının, küçük işletmeler 
de dâhil olduğu halde, Ticaret ve Sanayi Oda
ları, Ticaret Borsaları Birliğinin iştiraki, Tür
kiye işçi Federasyonları, konfederasyonları tem
silcilerinin iştirakiyle dış ticaret rejiminin tes-
bit edilmesinde geniş ölçüde himayeye mazhar 
kılınmaktadır. Ve memleketimizde muayyen ni
telikte ihtiyaca cevap verecek miktarda istihsal 
edilmiş olup ithalât politikasiyle himaye edil
mediğinden şikâyet eden küçük sanayi erbabı
nın şikâyetlerini memnuniyetle dinleyip gerek
li tetkikleri yapdıktan sonra ithalât politikasın
da 'gereken tedbirin alınması maksadiyle Bakan
lık, kendisi teşebbüse geçmektedir. Ama itiraf 
edeyim ki, bu konuda bâzı işletmelerimiz malî 
imkânlarının vebalini dahi Bakanlığa yükliye-
cek derecede ileriye gitmektedir. Hükümetin 
vazifesi; hariçte; mümasil maddelerin rekabe
tinde yerli mamulün; müstehlikin de menfaat
lerini düşünmek suretiyle, korumaktır, ama, 
kendisi bir satış teşkilâtı kurmaz, sanayi faa
liyetlerini veya ekonomik faaliyetlerini sadece 
imalâttan ibaret sayar da, müstehlikin ayağı
na malını götürmek gayretini göstermezse, bu
nun mesuliyeti Bakanlığın veya Hükümetin ol
mamak lâzım gelir arkadaşlar. 

Memleketimizde sanayiin envanteri mevzu
unda sırası gelmiş iken bir noktanın bilinmesi
ni faydalı bulurum; Bakanlık, Hükümet ve 
Odalar Birliği bu mevzuda gereken gayretleri 
gösterdikleri halde, bâzı sanayi erbabımız ken
dilerinden mahrem olmadığı halde, (ticari mafh-, 
remiyet elbette mahfuz olacak) istenen bilgileri 
zamanında vererek gerekli envanterin, memle
ket sanayii durumunun ortaya konulması im
kânlarında bize yardımcı olamamaktadırlar. 
Hatanın bir taraflı olduğunu iddia etmek insaf
sızlık olur. Memlekete ait meselelerde Devlet 
istatistik Enstitüsü kendi kanunu gereğince 
çalışırken, Sanayi Bakanlığı da kendine aidolan 
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sahalarda, özel sektörle iş birliği yaparak muay
yen bilgileri, toplama gayreti içerisine girdiği 
ahvalde, büyük müşkülât özel sektör mensup
larının her zaman istenilen malûmatı vermedik
leri noktalarda toplanmaktadır. Bunun da (belir
tilmesinde fayda görmekteyim. 

Şimdi Bakanlığın umumi olarak bu politika
sını izah ettikten sonra - iktisadi Devlet Teşek
külleriyle alâkalı kısmını bilâhara arz edece
ğim - teker teker dairelerle ilgili olan bâzı nok
talara temas etmek istiyorum. 

Bâzı arkadaşlarım, çok haklı olarak, Bakan
lığın Türkiye Elektrik Kurumu tasarısının he
nüz meydana getirilmesinde yeter gayreti {gös
termediğinden şikâyette bulundular. Bu mev
zu, huzurunuzda bilhassa belirteyim ki, plânlı 
kalkınma devrimizin ve bütün arkadaşlarımı
zın yakın alâkasını gerektirecek ehemmiyette 
olan bir konumuzdur. Fakat çalıştırdığı men
faatlerde tasarının erkenden tekevvün etmesi
ne mâni olacak bir genişliktedir. Bugüne kadar 
enerji mevzuu ile meşgul olan daireleri Bakan
lıkları muayyen bir görüş etrafında toplamak 
kolay olmamıştır. Nasıl olsun ki ; Türkiye Ener
ji Kurumu tasarısı 1959 yılında müstaceliyetle 
Büyük Millet Meclisinin gündemine alınıp mü
zakeresine başlandığı, 15 maddesi kabul edildiği 
halde, bilâhara terk edilen bir karakter taşı
maktadır. Bu itibarla Sanayi Bakanlığı bu 
mevzuda Bakanlık olarak gayret göstermiştir, 
ama çeşitli görüşleri bir nokta etrafında telif 
etmek müşkülâtı karşısında, hattâ bidayetteki 
görüşlerinden fedakârlık yapmak zorunda kal
mıştır. Ama tasarı nihayet tekemmül etmiş, Baş
bakanlığa arz olunmuştur. 

Ben bu kanun tasarısı vesilesiyle, tenkidle-
rini bizden esirgemiyen değerli arkadaşlarımın 
bu tasarının Heyeti Umumiyede müzakeresi sı
rasında aynı suretle yardımlarından bizi mah
rum etmemelerini rica etmek isterim. 

Fakat içinde bulunduğumuz yılda büyük bir 
enerji sıkıntısı geçirdiğimizi bu vesile ile be
lirtmek isterim. 

Burada, bütün arkadaşlarıma müteşekkirim, 
bu mevzuu tenkid konusu yapmadılar, memle
kette birçok vatandaşlarımızı eziyete sokan bir 
tatbikat içerisinde bulunduk. Ama takdir eder
siniz ki, bunu kendi isteklerimizi, veya arzula
rımızı tatmin etmek maksadiyle tatbik etmiş 
değiliz. Memleketin içinde bulunduğu şartlar 

135 



M. Meclisi B : 57 
böyle bir politikada bizi zorlamıştır. Bir saat 
erken vazifeye başlamak suretiyle, memleketi
mizde sanayiin muhtacolduğu elektrik enerjisi
ni vermeye muvaffak olmuşuzdur. Geçen yıla 
nisbetle sanayide umumiyetle elektrik sarfiya
tımız yüzde 16,5 nisbetinde bütün şebekelerde 
bir artış kaydetmiştir. Bugüne kadar geçen 
yıllarda emsaline rastlanan bir nisbet değildir. 

Bu vesile ile, demokratik nizamın kurulma
sında büyük [gayretler sarf eden insanlar ola
rak, işlerimizin yürütülmesinde, başka memle
ketlerin tatbikatından, müsaadelerinize sığına
rak, bir misal arz etmek istiyorum. 

Bu enerji koifayetsizliği zaman zaman Garp 
memleketlerinde de hasıl olmaktadır ve gerekli 
tedbirler alınmaktadır. İsviçre'de böyle bir ted
bire ihtiyaç hâsıl oluyor ve Şubatta İsviçre'de 
enerjisiyle'ilgili olan resmî makamlar halktan 
ricada bulunuyor: «Sabahları saat 8,30 da muh
terem müstehlikimizden, halkımızdan rica ede
riz, fazla enerji sarf etmeyin.» diyor. .Rica, 
ilân... Netice arkadaşlar: 16 Şubat Çarşamba 
günü 146 bin kilovat, Perşembe günü 326 bin 
kilovat, Cuma günü 119 bin kilovat, mütaakip 
»hafta Pazartesi günü 115 bin kilovat takatle 
memleket ihtiyacı karşılanabiliyor. Hiçbir ted
bir yok, sadece ve sadece-bu sıkıntılı durum va
tandaşlara ilân ediliyor, sabahları 8, 30 da biraz 
gayret edin az elektrik istihlâk edin deniyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bir başka vesile ile 
ifade ettiğim gibi, memleketimizin dertlerini 20 
küsur Vekâletten mürekkep bir Bakanlar Kuru
lu ile, 500 - 600 kişiden mürekkep"bir teşriî or
ganın yürütemiyeceği aşikârdır. Memleketimi
zin dertelerini açıklıkla mahrumiyette hor biri
miz kendi ölçümüzde fedakârlıkla seve seve 
katlanmayı kabul edebildiğimiz takdirdedir ki, 
demokratik nizamı, emsallerinde, Garp âlemin
de gördüğümüz gibi vatandaşlarımıza maletmek 
kabil olabilecektir kanaatini taşıyorum. Bu iti
barla uzun tenkid konusu olan, bu enerji politi
kamızı muhterem heyetinizden her hangi bir ar
kadaşımızın tenkid konusu yapmamasından do
layı da artık bu meselenin yeter bir vuzuh ile 
anlaşılmış bulunması karşısında, arkadaşlarımı
zın tuttuğumuz politikanın-isabetinde bize hak 
verdiklerinin delili olarak kabul ediyor ve me
seleyi kapatıyorum. 

Sanayi Bakanlığı içerisinde bir yıldan beri 
üzerinde çok çalıştığımız, fakat henüz bir poli- 1 
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tikaya kavuşturamadığımız, üzüntülü bir mev-
zuumuz, küçük sanayi kısmıdır arkadaşlarım. 
Türkiye, ekonomik yapısı itibariyle ekonomik 
tekâmülümüzün bugünün merhalesinde, henüz 
bir küçük sanayi ekonomisidir. Ama bu küçük 
sanayi her yönüyle bir politikaya kavuşturul
muş değildir. Biz bu mevzudaki çalışmalarımı
za evvelâ valiler kanaliyle memleketimizde çe
şitli küçük sanayi kollarında çalışan vatandaş
larımızın adedini tesfbit mâk'saldiyle b'ir anket
le girişmiş bulunuyoruz. Aldığımız neticelerin 
noksan olduğuna yüzde yüz kaniim. Kaba taslak 
bir fikir almak maksadiyle yaptığımız bu anke
tin neticesinde 300 bin küsur kişi küçük sanat
larda çalışmakta olduğu görüldü. Ancak anket
te şöyle bir husus vardı Her hangi bir sanayi 
kolu ele alınırken, bir. ilde o sanayi kolunda 
50 den aşağı miktarda işçi çalıştırıldığını görür
seniz onu kaale almayın, dedik. Meselâ bunlar 
kimler olabilir, nalbantlar olabilir, semerciler 
olabilir, çalışanlar yekûnu 50 den az olanları 
nazara almayın dedik, önümüze gelen rakam 
300 -. 400 bin arasında idi. Bu miktarın nokson 
olduğu kanaatindeyim. Ama, bu mevzuda bu
güne kadar yapılan çalışmalar kifayetsiz olduk
tan başka, Garp âleminde yapılan yardımlı ça
lışmalar da maksadına ulaşamamıştır. Birtakım 
teşebbüsler olmuş, terk edilmiş. Bu mevzudan 
küçük sanayii dünya birliğinden bir mütehassıs 
getirtmek suretiyle, memleketimizde meseleleri
mizi gördürmek, bu mesele! eılmizin halledilme
si için, alınacak tedbirler ve kurulacak teşkilât 
mevzuunda, bizi tenvir etmesini talebetmiş bu
lunuyoruz. Bu talebimiz müspet istikamette 
gelişmektedir. Derhal arz edeyim,ki; merkezi 
bir teşekkül kurulmadan ve bu merkezi teşek
külün, küçük sanat ve el sanatları erbabiylc 
çevrelerindeki ilgisini devamlı olarak takibede-
cek taşra teşkilâtı kurulmadan bu işin arzu edi
len neticeye ulaşması mümkün olmadığından, 
şimdiden bu üç konu üzerinde çalışılmaktadır. 

Bir merkezî teşkilâtın kurulması: Küçük sa
natlarda halıcılık, çorapçılık, dokumacılık te
şebbüsleri veya hasırcılık teşebbüsleri vardır. 
Hükümette başka bakanlıklar da bununla meş
guldür; Tarım Bakanlığı meşguldür, Millî Eği
tim Bakanlığı meşguldür. Koordine bir çalış
makla, merkezle taşra teşkilâtı arasında irtibat 
kurarak, küçük sanat konusunda çalışan vatan
daşlarımızı mesaisini takibetmek istiyoruz. Ama 
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bu mevzuda kolay netice alabileceğimiz kanaa
tini taşımamaktayız. Demin arz ettiğim gibi, 
bunun bir cephesi de küçük sanayile ilgili va
tandaşlarımızın, Hükümetçe gösterilen alâkaya 
karşılık, kendilerinin alâka göstermesi keyfiye
tidir. 

Gezdiğimiz yerlerde, bu çeşit teşebbüslerle 
çok ilgilenmişimdir. Alınması lâzımgelen ted
birleri yerine giderek öğrenip teşekkülleri vası-
tasiyle veya re'sen kendilerinin yazılı olarak 
bildirmesini istediğim halde 10 isteğimin 9 u 
yetine getirilmemiş, biri yerine getirilmiştir. 

Bu itibarla, Hükümet küçük sanayi mevzuun
da bir politikayı tesbit etse bile, küçük sanayi 
politikasından müstefidolacak vatandaşlarımız 
aynı ölçüde alâka göstermedikleri nisbette, alına
cak neticenin düşük olacağı tabiîdir. 

Şimdi, ben vakitlerinizi fazla işgal etmiye-
yim. Fakat, bâzı arkadaşlarımızın sualleri oldu. 
Kısaca bunlara da temas edeyim, huzurlarınız
dan ayrılayım. 

İki bakanlık bütçesinin de aynı günde beraber 
görüşülmesi durumu, bendenizi daha az konuş
maya mecbur ediyor. 

Evvelâ kâğıt mevzuu: Muhterem arkadaşla
rım, Hükümet kendisi hariçten gazete kâğıdı it
hal etmek için bir politika tâyin edip SEKA'ya 
vermiş değildir. Bu politika 1957 yılında bir ka
rarname ile verilmiş, 26 . 11.1957 de hariçten it
hal edilecek gazete kâğıdı inhisarı SEKA'ya 1957 
yılında verilmiştir. Saym Nihat Kürşat arkada
şımın o tarihte bir itirazı olup olmadığını bilmi
yorum. Ama ben, Hükümet içerisinde bu mevzu
da gazeteci arkadaşlarımızla vâki temasımda, it
halâtı bizzat yapmak istediklerini tesbit ettiğim 
için gerekli teşebbüse geçmiş bulunuyorum. 

Fakat aradan geçen zaman içerisinde 1957 den 
sonra SEKA'nm inhisarcı olarak gazete kâğıdı
nı ithal etmesiyle beraber, gazete kâğıdı ihtiyacı
nın memlekette yapılması, karşılanması maksa-
siyle SEKA yatırım yapmıştır arkadaşlar. Sade
ce gazete kâğıdı imal etmek üzere bu millet mas
raf yapmıştır, para harcamıştır. SEKA'nm kapa
sitesiyle hariçten gelecek kâğıdın bir arada müta
lâa edilerek SEKA'nm da mevcut kapasitesinin 
çalışamaz duruma düşmemesi için gerekli çalış
malara başlanmıştır. Müsaade buyurursanız bu 
politikanın vebali ve mesuliyeti bugünkü Hükü
mete raci olmasın arkadaşlar. Eğer Nihat Kür
şat arkadaşım diyorsa ki; «SEKA'nm yaptığı ya-
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tırımlar varsın âtıl kalsın, o çalışmasın», bende
niz memleketteki sınai tesislerin (özel sektörde, 
resmî sektörde) tam kapasite ile çalışmasına, Hü
kümet makamında bulunan bir Bakanınız sıfa-
tüyle razı olamam. SEKA'nm vasitaısiyle kurul
muş olan tesislerinin de tam kapasiteyle çalış
tırılması bizim için vazifedir. 

Bu iki ihtiyacı telif ederek çalışmak Sanayi 
Bakanlığının vazifesi olacaktır. Yalnız arkadaşım, 
«Hür dünyanın hiçbir memleketinde basın üze
rinde böyle bir vesayet mevcut değildir» elediler. 
Ben huzurunuzda öğrenmek istiyorum; SEKA'
nm ithalât yapması, 1962 yılında basm üzerinde 
bir vesayet olarak tatbik ettiğimiz bir muameleye 
şahidolmuş mudur? Olmamıştır. Hükümetiniz 
basm üzerinde, değil ithalât, değil kredi, her han
gi bir şekilde Anayasanın verdiği hürriyeti zede
ler mahiyette tasarrufa niyetli değildir. Bu iti
barla ilân mevzuu bir kurul tarafından yürütül
mektedir, Hükümet tarafından değil arkadaşlar. 

Şu hususu da arz edeyim. Bu gibi mevzuları 
olan arkadaşlar bunları müstakil soru haline ge
tirirlerse muhterem heyetiniz daha iyi tenvir edi
lir, ben de vaktinizi fazla işgal etmemiş olurum. 

Sureti katiyede SEKA'nm 1957 senesinden 
beri münhasır ithalâtçısı olma keyfiyetinden isti
fade ederek bugün, Hükümetiniz basm üzerinde 
bir baskı olarak bunu kullanmayı aklından bile 
geçirmemiştir. Bunu bilhassa tesbit etmek isterim. 

İktisadi Devlet Teşekküllerimiz ftçin, mulhte-
rem arkadaşlar, tasarı geldiğinde ıgerekli mâ
ruzâtta, (bulunacağım. Yalınız şu Ikadarmı ifa
de edeyiim ki, reortganizasyon tasarısı Maliye 
Bakanlığınca (hazırlanmıştır aıma Maliye Ba
kanlığımda 'hazırlandıktan sıonra IBa'kanlıklar-
arası iktisadi iş Birliği kurulunda (İki, o tarih
te sekiz IBakandan müteşekkil Mi, bugün on 
Balkandan müteşekkildir) Yüksek İMuralkalbe 
Heyeti Başkanı ve beraberinde ıgetirdiği ımü-
tehassıslarm (iştirakiyle günlerce müzakere edi
lerek tasarı, Hükümet tasarısı kalini 'aldıktan 
sonra Meclise sievk edilmiştir, karma bir ko
misyonda müzakeresi devam etmektedir ve Iko-
misytonda, Maliye ©akanı arîkadaşımi'zın vazi
feleri çjok olduğu için, Hükümet adına bende
niz bulunmakltayım, sırası geldiğinde ıgerekli 
izajhatı vereceğim. Tenkitlerin Ibir kısmı yan
lış anlayıştan ileri (gelmekte, Ibir kışımı da .'esas
sız bulunmaktadır, şlimdi vaktinizi fazla işgal 
etmiyeceğinı. 
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İktisadi. Devlet Teışeklriil terimizin re'nı-gani- I 

Kimyonu, evvelâ kendilerinim umumi bir p'oliti- • 
ikaya. kavuşturulmaısına 'bağlıdır, sevk ettiğimiz 
1 asarı ıbunu sağlan aktadır. İkindi olarak da, bu 
politikanın ışığı altında 'her (birinin Ikendi (bün-
y esimde yapılmam lâzımıgelen ıvslalhatla ilgilidir. 
«'Sermayeleri kifayet'sizdi'r», doğrudur, «müda
hale vardır»1 'doğrudur, ancak asigari (hadde in-
mlştür. İktisadi Devlet 'Teşelkküllerifmiz Ibugün 
sureti 'kafiyede partizan davranırlardan silkin- I 
m iş tür, ıhıiçlbi'r partizan davranış Ik'tÜsadi Dev
let Teşekkülle Hin e hâkim değildir. Bu itibarla, 
Hükümetçe pollilti'ka'sı tâyin 'edilenier müstesna,, j 
fiyat 'politikahırını 'kendileri tâyin edelbiliHler. I 
Bunlardan. Ibâzrları sermaye k'ifayeitsi'zlliği dola-
yıısiyle, dışarıdan temin ettikleri paralar için • 
Uniyülk mikyasta faliz ödemekiledirler. Meselâ 
Şelker Şirketi Ortaklığının 1W0 da ödediği faiz | 
90 küsur milyon liradır. Ama, 'bunlar politika ! 
t e ay yün etmeden münferiden perakende olarak j 
halledilmez. Reorganizasyon ta'sarımı'z kamı-', i 
niyet kazandıktan sonra 'bulgün'kü İktisadi Dev
let T eşe'kküIJ erimizden 'hangülerünin İktisadi 
Devlet Teşe'kkülü ol'aeaksa 0 aylilk zaiman zar
fında •onların tâyinleri ihuzurunuza ıgelecelkti'r, 
orada. Ibunlar düşünülecektir. Bu teşekküller
de we Balkanh'k içeririmle personel 'politikası 
hakikaten mülhim Ib'ir konudur ve yalnız Ba
kanlıklarda, İktisadi Devlet 'Teşeik'klü İle rinde 
değil, Türküye'd'e umumi hizmetler m'eivzuun-
(la persone'l pollitikamız cidden acil tedbir bek- | 
üyen'(bir 'karaiktcr taşımaktadır. Eğer perso
nel piplitilkamızın neticeleri d'erhal bu yıl içinde J 
^huzurunuza 'getir* ilecek bir 'kara'kter taşı m aya -
calk olurfsa, Hlü'kümet bunu da derpiş ederelc-
acilen alınması lâzıniıgelen kararlar üzerinde 
çalışma'k im aks adiyi e teş'ehlbüse de 'geçmiştir. 
Personel 'politikasının. esa'slarım tâyin, etımdk ij 
pek 'o İkadar kolay dlraıyaıeağı için, Ibu fevka- I 
lâde çetrefil 'bir konu olduğu için acilen alın
ması lâzımgelen tedlbirleri ayrıca mütalâa ede
rek Hükümet çaİTşnTaya ha'şlami'ş Ibülunmalkta-
dır. Bunun neticesini önümüzdc'kü aylarda Ibe-
h'emetıal alacağız. 

Bendeniz, İktisadi Devlet Teş'elblbıülslerinin 
teker teker 'hepsinin üzerinde duramıyacağım. 
Zira 'hu uzun müddet va'kltiniz'i alacalktır. Ama 
Ibu konuda teükidde Ibülunan a^kadaşlarıımızın, 
tenikidlerinden Bakanlık olarak faydalanaca
ğız. Bunu da arz ederim/ I 
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ıBÜr arkada'şıımız, m ademciliği de ayrı bir 

Bakanlık olarak, ibaM enerjiyi de düşünmemi
zi taıvsiye etti. (Zannederim Rüştü Özal arkada
şımız) Biz, Sanayi Bakanlığında buna ipek lüzum 
görmedik. Oünkü maden politikamızın hedefi, bir 
arkadaşımızın tenkid ettiği gibi, cevher ihracat
çısı 'olmak 'değildir arkadaşlar. Oeviheri 'müm
kün lolduğu kadar nilhayi 'hale 'getirmenin üçe-
risinde bulunuyoruz. Yani, metalürjiye ,geç-
me'k elektro - metalürji üzerinde callışımak bil
hassa maksadımızı teşkil etmektedir. Rafine 
metal üzerinde çalışmak 'kararında Ibıılunduğu-
muz için nıad'enî, sanayiden ayırmam'ayı dü-
ŞLİnmemelkteyiz. 

Bir arkadaşım, Maden Dairesli hakkında 
tenkidde ıbulundu. Maden Dairesi tasa'rısı ha
zırlanmak üzere çalışmalar yapılmaktadır. 
19;>o de çıkan 'kanun 'bunu âmirdir. 'Bu çalış
malarımız lönüım'ü'zdeJki aylarda neticesini vere
cektir. 

Vralni'z Ibir hnsus 'hafkkında Adalet Partisi
nin muhterem slüzjeüslünc teşekkür etmeyi bir 
vazife biliyorum. Sebebi, Adalet Partisi mu
halefet vazifesini yapmakta, Millet Partisi de 
muhalefet vazifesini yapmakta,, diğer partiler 
iktidar içinde bulunmaktadırlar. Millet Par
tisi Sözcüsü Sayın. Menıduh arkadaşım bizim 
sevk ettiğimiz, im ad en kanunu tasarısını, ten
kid ederek- hattâ «ihtiyaca o 'kadar cevap ver
miyor ki, bunun geri alınması lâzımdın» der
ken; Adalet Partisi Sözcüsü arkadaşımızın da 
sitayişkâr bir ifade ile büyük ihtiyaca cevap 
verecektir demesi, iki noktai nazar arasındaki 
açık farkı belirtmektedir. Ben Adalet. Partisi 
Sözcüsü arkadaşımın, .sevk. edilen bu tasarıyı 
memleket ihtiyaçlarına geniş ölçüde cevap ve
ren. bir tasarı olarak kabul etmiş olmasından 
dolayı yapıcı görüşlerine teşekkür ederken, 
Menıduh arkadaşıma da üzüntülerimi ifade et
mek isterim; 

Şimdi muhterem arkadaşlarımın, muayyen 
objektif konularda birbirine bu kadar aykırı 
görüşler olmamak iktiza eder. Bendeniz her 
görüşün muhterem olduğunu kabul ederim. 
Ama bu kadar farklı olam'az. Bir görüş, «çok 
isabetlidir, yerinde olmuştur, sitayişle bahset
mek isterimi» derken, bir başka görüş de; «bu 
tasarı geri aJınmalıdııp olursa bunun orta yo
lunu bulmak lâzımgelir kanaatindeyim. 
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Şimdi müsaade ederseniz, bâzı arkadaşla

rım yazılı sualler sordular. Bunlar arasında 
cevapsız bıraktığım sualler olacaktır. Bu ar
kadaşlarıma cevap verme'k üzere şimdi he
men onlara geçeceğim. 

Sayın Asım Eren arkadaşımızın soruları 
şu : «Petrol Dairesi ile Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı arasındaki Petrol Kanunu
nun ikinci maddesi üzerindeki anlayış ihtilâ
fını halleden Bakanlık 'kararını ve Petrol Ofi
sin. yeni şekline dair taşanlarını Sayın Baka
nın lütfen izah etmesini rica ederimi» diyor
lar. 

Soruyu okumanıdaki muradın bilhassa za
bıtlara geçsin içindir. Şimdi arkadaşımız, Pet
rol Kanununun ikinci maddesi gereğince Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile, Petrol 
Dairesi arasındaki ihtilâf da bakanlığın kara
rının ne olduğunu sormaktadırlar. 

Sanayi Bakanlığı, bu ihtilâfda komiser tâ
yin edilen hâkimin mütalâasında, Petrol- Ka
nununun. 24 ncü maddesi gereğince - ki, koor
dinasyon işleriyle meşgul olan bir heyetten 
bahseder madde - bir heyetin kurulması ve 
orada mevzuun müzakere edilmesini tavsiye 
ettiği için, Sanayi Ba'kanlığı bu heyetin ku
rulmasına karar vererek ihtilâfı oraya götür
müştür. 

Heyet de kanun gereğince, Petrol Dairesi 
Pei'siuin Başkanlığı altında. Dışişleri Bakanlığı 
İktisat ve Ticaret Dairesi Genel Müdür Muavi
ni, Maliye Bakanlığı Hazine Genel Müdürlüğü 
Milletlerarası İktisadi İş Birliği Teşkilâtı 
Genel. Sekreterliği Genel Müdür Muavinliği, 
Ticaret Bakanlığı Tetkik Kurulu Başkanlığı 
uzmanı, Gümrük ve 'Tekel Bakanlığı Gümrük
ler Genel Müdürlüğü Müşaviri ve Sanayi Ba
kanlığının Birinci Hu'kük Müşaviri toplan
mış, ihtilâfı tetkik etmiş Petrol Kanununa 
göre alınacak bir tedbirin olmadığı kararma 
varmıştır. Bakanlık bu kararlara mutabık ka
larak, kanun gereğince bunu Besmî Gazete 
ile neşrettirece'ktir. İhtilâfla alâkalı mâru
zâtım bundan ibarettir. Yalnız huzurunuzda 
şunu da ifa^e edeyim ki, bir başka vesileyle 
Sayın Asım Eren arkadaşım, Petrol Dairesi
nin tutumunu tenkid etmişti. Ve birtakım 
hariçteki firmaların, bâzı gayri meşru sayıla
bilecek faaliyetlerinin bulunabileceğini ileri sü
rülüyordu. Muhterem arkadaşımızın bu konu-
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da her hangi bir bilgisi varsa, gereken tahki
katı ve titizliği göstermek mevzuunda hassasi
yetimi bildiği için, bana duyurmasını rica ede
ceğim. Hattâ bu çeşit mevzuların sadece konu
şulmakla değil, icabettiği takdirde Meclisçe bir 
araştırma yapılması da Anayasamız gereğince 
mümkün olacağına göre, her hangi bir mevzu 
muayyen bir neticeye varmadığı takdirde, o dai
relerde çalışan arkadaşlarımızın müteessir ola
caklarını da düşünerek, o arkadaşlarımızın hu
zurunuzda aksini görmedikçe savunmak benim 
vazifem olduğu için, bunu da belirtmek istiyo
rum. 

İkinci konu, Petrol Ofisi ile Türkiye Petrol 
Anonim Ortaklığı konusudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün memleketler
de petrol mevzuunda çalışmalar, etüd safhasın
dan başlıyarak petrolün satışına, hattâ benzin 
depolarına akıtılmasına kadar her safhanın bir 
otorite altında toplanmasını âmir bulunmakta
dır. Ama bu otorite gerektiği zaman düzinelerle 
şirket kurabilir, anonim şirket, limitet şirket ku
rabilir. Ama plânlama işi, etüdden tevzie varın
caya kadar her safhasında, tâli maddelerinin de
ğerlendirilmesi v. s. de bir otorite altında top
lanmayı gerektirir. Hükümet, buna karar ver
miştir. Ticaret Bakanlığı tasarıyı sevk edecek
tir ve Petrol Ofisiyle, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığını füzyon haline getiren tasarı ya
kında huzurunuza getirilecektir. 

Sayın Asım Eren arkadaşımın bu iki sualine 
cevap arz etmiş oluyorum. 

Sayın Bahtiyar Vural'ın suali; «Sayın Ba
kanlığınıza bağlı İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
kalkınma plânında gösterildiği gibi, rasyonel ça
lışmaları için ne gibi tedbirler alınacaktır?» 

Demin mâruzâtta bulundum. Bugünden bâzı 
tedbirler alınmıştır. Bu konuda siyasi tesirler 
bertaraf edilmiş, işletmeler, kendi idari muhta
riyetlerine kavuşturulmuştur. Yatırımlar, plân 
içerisinde yürütülecektir. Nihayet projelerin 
yerlerini seçmek İktisadi Devlet Teşekküllerine 
aidolacaktır. Onlar 5 yıllık plânda geçti. Ayrıca 
reorganizasyon tasarısı kanuniyet kazandıktan 
sonra, her teşekkülün bünyesinde yapılması lâ-
zımgelen ıslahat kanunen gerekli tadilâtla bera
ber huzurunuza getirilecektir. 

Sayın Sezai Sarpaşar arkadaşımız, «Azot sa
nayi tesislerinin tevsiinin etüdü için 1963 prog
ramına konulmuş olan ödenek, Kütahya Azot 
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Fabrikasının tevsiini, proje ve etüt hazırlığı için 
mi, yoksa başka bir yerde de ayrı bir fabrika 
yapılmasının rantabilitesinin tesbiti için mi ay
rılmıştır? 

Muhterem arkadaşlar, Azot sanayiimizin ge
liştirilmesi mevzuunda umum müdürlük gerekli 
tetkikleri yapmaktadır. Bu tetkikler neticesinde, 
anlaşılmıştır ki, azot sanayii Kütahya'daki fab
rikalar % 125 nisbetinde tevsi edilirse sınai ma
liyet fiyatları geniş ölçüde düşmektedir. Ama 
memleketimizde rafineri tâli mahsullerinden de 
azotlu gübrelerin yapılabilmesi imkânı karşısın
da onlar üzerinde de etüdler yapılmaktadır. 
Özel sektörden de yabancı sermayeden o konuda 
etücl yapan teşebbüsler olmaktadır. Mütehassıs 
dairenin ifadesine göre, fabrikanın hangi nisbet-
lerde kurulacağı, bütün bu yapılan etüdlerin 
sonucunda belli olacaktır. 

Kemal Güven, «1963 tatbikat programında 
Doğuda 100 000 ton kapasiteli bir çimento fab
rikası kurulması derpiş edilmektedir. Fabrika
nın kuruluş yerinin tesbiti bakımından etüdleri 
yaptırılmış mıdır? Etüdleri yapılan iller arasın
da Kars da bulunmakta mıdır? Yoksa, etüd yap
tırılması düşünülüyor mu?» diye soruyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Çimento Sanayii 
Umum Müdürlüğü memleketin 1963 ve mütaakıp 
yıllarında yapacağı yatırımların çimento ihtiya
cım da dikkate alarak, Elâzığ fabrikasının tevsi 
edilmesini uygun görmüştür. 1963 yılında Elâzığ 
fabrikasının tevsii üzerinde çalışılacaktır. Doğu 
illerinde bilhassa Batman'da kurulması düşünü
lüp, bilâhara makinaları Çanakkale'ye gönderi
len çimento fabrikasının, o tarihte yapılan etüd-
lere göre, tekrar fabrikanın Batman'da kurul
ması, 6 - 7 ay evvel, uygun görülerek o bölgeye 
nakledilmesi söylenmişti. Bu etüdlerin kifayet
sizliği Umum Müdürlükçe beyan edildiği için, 
Doğu'da yaptırılacak fabrika etüdlerinin daha 
da genişletilmesi maksadiyle, Umum Müdürlük 
çalışmalara başlıyacaktır. 1963 te Elâzığ tevsi 
edilecektir. Umum Müdürlüğün alacağı diğer 
birçok tedbirler var, sualle ilgili olmadığı için 
söylemiyorum. 

Şunu arz edeyim : 5 yıllık kalkınma plânın
da kabul edilen esas şudur : Hükümet hangi is
tihsalin ne seviyeye ulaşacağını gerekli etüdleri 
yaptıktan sonra ve Plânlama Teşkilâtı, Yüksek 
Plânlama Kurulu ve Bakanlar Kurulu karar 
verdikten sonra bu hedeflere ulaşmak için yapı-
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lacak yatırımların yerinin tâyini mesuliyetini 
ilgili iktisadi Devlet Teşekküllerine bırakmakta
dır. Kabul buyurduğunuz beş yıllık kalkınma 
planındaki esas budur. Etüdleri yapmakta, «umu
mi politika hedefleri dikkate alınarak» en isa
betli yatırımın ekonomik olarak nerede yapıla
cağı sorumlu umum müdürlükler tarafından ka
rara bağlanmaktadır. 

Ali Turanlı «Adıyaman mensucat fabrikası
nın durumu» malûmunuz bulunmaktadır. Bina 
inşaatı, tamamlanmış ve makinaları mahalline 
gönderilmiştir. Noksanların ikmali için, «bütçe
den 1,5 milyon liralık ödenek tefrik edilmiştir. 
Bunun, mevcut ihtiyacı karşılaması mümkün gö
rülmemektedir.» diyor. 

BAŞKAN — Efendim, takdir zatıâlinize ait
tir, bu suallerin sözlü soru haline getirilmesini 
istersiniz. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Muhte
rem arkadaşilarıım, arzu Ibuyurulursa, Ibu sualle
re yazılı cevap arz edeyim. (Doğru, doğru ses
leri) 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının bu mev
zuda yapacağı 'bir şey yoktur. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Be
nim 'soruma kısaca... 

BAŞKAN — Sayın Güven sualler milletve
killerinin hakları mey anındadır. Ancak, (bir 
'suale ânında, gününde cevap verip vermemek de 
Balkanın salahiyeti dahilindedir. Bakanı mutla
ka cevap vermeye medbur tutamayız. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Bizim 
buradaki konuşma hakkımız kısıldı. Siz de su
al hakkımızı (kullanırken biraz tolerans tanıya
caksınız. Sualler mevzuunda benim verdiğim 
yazılı sorular, Başkanlığın böyle bir usul ittihaz 
etmesinden doğmuştur. Yerimden soruyorum. 

BAŞKAN — Yerinizden dalhi sormuş olsa
nız, Sayın Bakan isterse suallerinize aynı za
manda cevap vermeyi te'kalbbül edebilir, isterse 
yazılı cevap vereceğini söyliyebi'lir. 

SELÂHATTÎN GÜVEN (Trabzon) — Benim 
'soruilarıma kısaca cevap verebilirler. 

SANAYÎ BAKANI FETHÎ ÇELÎKBAŞ 
(Devamla) — Hazırlığı icalbet'tiren sorulara kı
saca cevap verilmesi 'gayet tabiîdir ki kolay 

değildir. Burada verilmesi mümkün olmıyanı, 
kısaca size söyliyebilirim. 
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t. ETEM KILIÇOĞLU, (Giresun) — Efendim 

Ihazırlığı icabettiren suallere (bilâlhara, cevap ve
rebilirler. Fakat şimdi burada cevap verilebile
cek suallere cevap verirlerse bizleri de tatmin 
etmiş olurlar. 

(BAŞKAN — Bunun takdiri Bakana aittir. 
İsterse hepsine şimdi cevap verebilir. İsterse 
yazılı cevap verir. 

ISANAYİ BAKANI FETHİ ÇELİKBAŞ 
(Devaımla) — Muhterem arkadaşylarım, bende
niz suallere burada cevap verebilecek durumda
yım. Ancak, (bâzı arkadaşlarım, daha iki Bakan
lık bütçesinin bulgun müzakere edileceğinden 
bahsile istical gösteriyorlar. Takdir Yüksek Hey
etinizindir. • («Çok kısa cevap verin» sesleri) 

Şimdi mulhterem arkadaşlarım, sual sahübi 
arkadaşım demektedir ki, sualim çok kısa.. Fa
kat, kısa cevap verilecek sual vardır, uzun ce
vap verilecek sual vardır. Bunu da sizlerin tak
dirinize bırakıyorum. Sayın arkadaşlarım Bakan
lığın tutumu 'hakkında fikir edinmek isterlerse, 
icabında ıbilâhara sözlü soruya 'inkılâbehmesi 
mümkün Olur düşüncesiyle suallerin yazılı ve
rilmesi dalıa doğru olur kanaatindeyim. Şalisi 
kanaat olarak arz ediyorum. Her zaman için bu
nu sormak hakkımızdır. Ama ben Muhterem 
Heyetin isticalini ıburadan ıgörüyorum, itiraf 
edeyim ki rahat dahi konuşamıyorum. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir. Bu
yurun, Sayın Turgut, ( «Sorularımız var,» ses
leri) ( «Bakanın cevap vermesi lâzım» sesleri) 
Bakan konuşmasını ne zaman bitirirse bitirir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Grup 
adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, grupıınuzdan 
kimse yok. Grup adına konuşmaya yetkili misi
niz? 

MİLLET PARTİSİ GRUPU ADINA MEM
DUH ERDEMİR (Kırşehir) — Evet, 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Bakanın ko
nuşmasında geçen bir mevzu üzerinde durmak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüksek Huzurunu
zu fazla işgal etmiyeceğim, efendim. 

Maden Kanunu mevzuundaki, tenkidlerimiz 
esnasında, Mecliste görüşülmekte olan kanunun 
Hükümetçe geri alınmasını tavsiye etmiştik. Ada
let Partisi Sayın Sözcüsünün Maden Kanunu 
üzerindeki görüşleriyle bizim görüşlerimizin aynı 
olması elbette beklenemez. Sayın Bakanın, Adalet 
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Partisi Sözcüsünün görüşlerinin kendi anlayışla
rına uygun olmasını bahane etmek suretiyle bizim 
görüşlerimiz karşısında üzüntülerini beyan etme
sini yersiz bulmaktayız. 

Bir noktanın tavzihine ihtiyaç, duymaktayız 
arkadaşlarım : 

• Elimizde bir plân mevcuttur. Bu plân Meclis
ten geceli çok olmamıştır. Bu plânda Maden Ka
nununun ne şekilde yeniden düzenleneceğine dair 
bir kısım tedbirler ittihaz edilmiş ve sıralanmış
tır. Sayın Bakan, halen Meclis komisyonlarında 
bulunan bu kanunun bu tedbirleri tamamiyle 
kapsadığını ve bu tedbirlerin kanunda aynen 
alındığını ifade edebilir mi? Bunu sarahaten söy-
liycbilir mi? Bizim konuşmamız bu mevzuda ay
nen şöyle idi : «Plânda derpiş olunan tedbirlerin 
tamamını ihtiva etmiyen maden kanunu tasarısı 
Meclisten geri alınmalı ve yenisi getirilmelidir» 
demiştik. 

Hal böyle olunca, muhterem arkadaşlarım, bir 
plân tüm olarak mevzuubahistir. Plânın bir kı
sım hükümleri tatbik edilmez, bir kısım hüküm
leri tatbik edilir şeklindeki bir anlayışı biz, mazur 
görünüz, acayip karşılamaktayız. 

Bu itibarla, Sayın Bakanın bu mevzu üzerin
deki görüşlerini tavzih etmek üzere söz almış bu
lunuyorum. Hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı 1963 bütçesi
nin tümü üzerinde müzakereler cereyan etmiştir. 
Şimdi bölümlere geçilmesini oya sunacağım : 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölümleri okutuyorum. 
B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenl'er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 6 701 198 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyenler... Kabul edilmiştik'. 

202 Ücretler 2 154 600 
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Bu bölüm için değiştirge takriri 

Yüksek Başkanlığa 
Sanayi 'Bakanlığı 19(03 yılı bütçesine ait (])) 

ıcetvelinin merkez teşkilâtında bulunan 1 adet 
600 lira ücretli lâlborant kadrosunun, Sanayi 
Dairesinin lâboratulvarları istanbul 'da bulun-
nıals] sebebiyle, tiler Teşkilâtına naklini arz ve 
tekili' ederim. 

Karma Komisyon Başkanı 
Hatay 

ıŞekip lînal 

BAŞKAN — Teklifi kabul edenler... Etmi
yenler... ;Ka;bul edilmiştir. D cetveli buna ıgöre 
düezltllecektir. 

Bölümde değişiklik . yoktur. (Bölümü 
2 154 600 lira. olarak kaibul edenler..» Etmiyen-
ıl er... Kaibul edil mistir. 
B. Lira 

I I - Başka haklar 
206 417« ve 4598 sayılı Kanunlar 

(gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 82 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

207 Yalbaneı dil ıbilenlere 3656 sa
yılı Kanunun '5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler..! Kabul edilmiştir. 

201) 5434 sayılı Kanunun 14 neü 
maddesinin (D) fıkrasının 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
.gereğince T. O. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 533 000 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

2110 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısıvn - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 325 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
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302 İller ibüro giderleri 185 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

303 iBateılı kâğıt ve defterler 80 000 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

304 Pasta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 203 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
.Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

305 Kira Ibodeli 775 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

,306 diyecekler 25 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'307 Yolluklar 635 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler'... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve 
yollukları 40 000 

509 'Taşıt giderleri 23 500 
BAŞKAN -~- Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
(hizmetleri 

403 Temsil igiderleri 7 500 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Tahlil lâboratnvar giderleri 120 000 
'BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etımiyenler... Kaibul edilmiştir. 

419 6309 sayılı Maden Kanunu 
gereğince yapılacak Ibilûmuftı 
ilân ve saire igiderleri 100 000 
IBAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler;.. Kaibul edilmiştir. 

420 Harita ve levazım satmalına 
igiderleri 50 000 
(BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

450 Bıurs (giderleri 60 000 
IBAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kalbül edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 60 000 
IBAŞKAN — Kaibul edenler... 
Eıtmiyenler... Kalbül edilmiştir. 
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Staj giderleri 
(BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
»gerektirdiği giderler 
[BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
ıGeçen yıl borçlan 
[BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Türk Standartları Enstitüsü
ne yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iSanayi Bakanlığı Mensupla
rı Mahdut Mesuliyetti İstih
lâk Kooperatifine (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda kullanılmak 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar. 
I - Onarımlar 
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316 000 

5 000 

7-500 

40 000 

57 000 

1 000 

5 000 

İBina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maden (hizmetlerinde kullanı
lan makina, alet ve malzeme
min onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

İktisadi Kamu Teşekküllerine 49 380 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

özel teşebbüsler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•5 000 000 
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7120 Sanat modelleri satınalmma-
sı ve dağıtılması 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... K-ıbnl edilmiştir. 

IV - İştirakler 
721 (Sümerbank Genel Müdürlü

ğüne (Anlaşması gereğince 
Ereğli Demir ve Çelik Fab
rikaları T.A.Ş. ne iştirak his
sesi karşılığı) 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 

722 Türkiye Demir ve Çelik Fab
rikaları Genel Müdürlüğüne 
(Anlaşması gereğince Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları 
T.A.Ş. ne iştirak hissesi kar
şılığı) 58 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivr>nW... Kabri edilmiştir. 

V - Etüt ve projeler 
731 Etüt ve proje giderleri 4 074 000 

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

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

781 Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı 404 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı: 
30) [Dağıtma tarihi : 9 .2.1963] (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Reisliği Bütçe 
Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oyu
nuza sunuyorum; kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(1) — 77 S. Sayılı basmayazı tutanağın so-
nundadır. Aynı tasarı ile ilgili C. Senatosunun 
30 S. sayılı basmayazısı ise C. Senatosunun 
6,2.1963 günlü 41 nci Birleşim tutanağı sonu
na bağlıdır. 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçe 

kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi 'Başkanlığı lî>63 
bütçe yılı giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 600 002 lira öde
nek verilmiştir. 

©AJŞKAN — (A/ l ) işaretli cetveli okuyup 
Muinlerini oylarınıza arzediyoruim. 

B. 

201 

202 

204 

206 

207 

009 

210 

301 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
IMaaşlar 
BAŞKAN — Kabul eden&er... 
Etmdy enler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le ibunlara yardımcı persone
llin .ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak zam ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
'gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
5434 (sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Temsil ödeneği ' (10306 sayılı 
Kanunun 18 noi maddesinin 
(a) fıkrası) 

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

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

948 901 

187 050 

75 000 

11 .000 

96 360 

25 200 

69 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

304 Posta ve telgraf, telefon üc
ret ve ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira ibedelı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edemi er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi ıgiderleri ive 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(309 Taşıt ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyonler... Kabul edil iniş tir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri' 

403 'Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muflıasebei Umumiye [Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 (0326 sayılı Kanunun 9, 87 nci 
maddelerini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme .giderleri ile 6326 
sayılı Kanunun 21 nci mad
desi ıgereğince komiserlere ve
rilecek ücret ve ıgiderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

12 000 

50 000 

5 000 

38 000 

000 

9 000 

3 000 

1 138 

001 

20 000 
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Lira 

6085 sayılı Kanunun 56 nci 
'maddesi gereğince «sigorta fo
nu karşılığı 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil mü
dafaa fonu karşılığı 1 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri ~ - 17 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

452 4489 numaralı Kanuna göre 
staj için ecnelbi memleketlere 
igönderileceklerin yolluıklariyle 
başka lı er çeşit giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 

•Besinci kısım - Borçlar 
501 Oeçen yıl borçları 3 000 

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

502 ıBsfci yıllar borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısmı - Yardımlar 
653 Memur ve müstahdemlerin 

öğle yemeklerine (Sanayi Ba
kanlığı Memurları istihlak 
Kooperatifine) 4 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup oyunuza su
nacağım. 

(Madde 1 tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi (A/l) işaretli cet-

veliyle 'birlikte oyunuza sunuyorum; kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
(bütçe- yılı giderlerine karşılık olan gelir, bağlı 
(ıB) işaretli, cetvelde gösterildiği üzere 
1 600 002 lira olarak taJhmin edilmiştir. 

22 

B. 
!2 

.2.1963 
BAŞKAN 

0 : 3 
Cetveli okutuyorum. 

Lira 
737 620 Petrolden Devlet Ihaüskı 

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

S Müteferrik gelir 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 'Tefberrular 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 ıGeçen yıld>an devreden nakit 
mevcudu 862 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — ikinci maddeyi kabul edenler... 

Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 

1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için kadro alına
bilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5, — İstimlâk bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak mebaliğden idarece irat kaydı lâzım-
gelenler bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele ge
lir, diğer taraftan (A/l) işaretli cetvelin ilgili 
tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümündeki 

ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin aidol-
duğu tertiplerinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1954 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçesinde bulunan borçlar, 1963 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 ncü kı
sım bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanunu Maliye ve Sanayi 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü açık oylarınıza sunulmuştur. 
Sanayi Bakanlığının bütçesinin görüşülmesi 

bitmiştir, memleketimize hayırlı ve uğurlu olsun. 
Sayın arkadaşlar, açık oylama için, lütfen 

oylarını kullansınlar. 

C — Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdür
lüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Şimdi, Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığı bütçesinin tümü üzerindeki 
görüşmelere başlıyoruz. («Bakan yok.» sesleri.) 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanı ve Bakan
lık erkânını bekliyoruz; lütfen istical gösteri
niz. («Geliyorlar» sesleri.) 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi
nin tümünün görüşülmesine başlıyoruz. 

Millet Partisi Grupu adına Sayın İsmet Ka
pısız. 

M. P. MECLÎS GRUPU ADINA tSMET KA
PISIZ (Yozgat) — Muhterem Başkan, saygı de
ğer arkadaşlarım! 

1963 malî yılı Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı bütçesi hakkındaki görüşlerimizi arz et
meden önce Yüce Meclisimizi grupumuz adına 
en 4erin hürmetlerimle selâmlarım. 

22 . 2 .1963 0 : 3 
Henüz bir teşkilât kanununa sahibolmadığı 

için hukuki varlığı olnııyan, 5392 sayılı Kanun
la bir Umum Md. lük halinde çalışmalarına Ba
kanlık kisvesi altında devam eden teşkilâtımız, 
üzerine düşen görevleri ifa edememektedir. 

Sözlerimize; yeni Anayasamızın ışığı altında 
hazırlanmış, memleket gerçeklerine cevap veren 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı teşkilât kanunu
nun bir an önce Yüce Meclisinizden çıkması te
mennisi ile başlıyacağız. 

Muhterem arkadaşlar : 
Yürürlükte olan,kanuna göre Bakanlığın en 

önemli görevlerinden biri Türkiye'yi dışarda ta
nıtmak, Türk demokrasisinin gelişmesini sağla-
lamak, Basın - Yayın mesleğine ait çeşitli işlere 
bakmak ve turizmin inkişafını sağlamaktır. Şu 
hale göre Bakanlık elinde bulunan her türlü im
kânla bir fazilet rejimi olan demokrasimizin 
Türkiye'de yerleşmesi için gereken bültenleri 
hazırlıyacak, haberleri yayacak, uyarıcı telkin
lerde bulunacaktır. 

Kıymetli arkadaşlarım; şimdi de bu Bakan
lığın çalışma mevzuları hakkındaki görüşlerimi
zi sırasiyle arz edeceğini: 

1. Basın - Yayın îşleri: Yeni Anayasa hü
kümleri muvacehesinde durumu vuzuha eren ve 
195 sayılı Kanunla Basın - Yayın müesseseleri 
ile ilgisi kesilmiş olan bu Bakanlığın görevi sa
dece bu vadide basın kartlarını tevzi etmekten 
ibaret kalmıştır. 

Biz, Millet Partisi olarak, bu vesile ile Türk 
Basınının tutumuna burada temas etmeden ge-
çemiyeceğiz. 

Türk basını Türkiye'de 4 ncü bir kuvvettir. 
Anayasa ile tam bir teminat altına alınmıştır. 
Halkı temsil ettiği nisbette de hakkın sesi ola
rak hürmetimize hak kazanır. 

ihtilâlden çıkmış bir memlekette, iktidarın 
yanında olmayı huy edinmiş bir kısım gazeteler, 
birtakım çıkarcıların elinde maalesef hakkın se
si olmak şerefine erişememişler, bir fikir hare
keti olmaktan çıkmış, sermaye sahipleri patron
ların elinde en kısa zamanda en çok kâr temin 
eden müesseseler haline gelmiştir. 

Türk basınının büyük çoğunluğunu çıkarcı 
olmaktan tenzih ederim; ama sayısı az da olsa 
bir kısım basının istismarcı, dikta heveslisi so> 
la meyyal olduğunu söylemek de gerekir. 

Bilhassa 15 Ekim seçimlerinden bugüne ka^ 
dar şu memlekette kütleler arasında uçurumun 
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açılması için alabildiğine gayret sarf eden bir 
kısım basının dördüncü kuvvet olma vasfına hiç 
de lâyık olmadığı ifade ettiler., 

Biz, Millet Partisi olarak, bu memlekette 
milyonlara hitabetme durumunda olan basının 
vatanperver bir tutumla millete ışık tutmasını, 
ona doğru yolu göstermesini, onun en salim bir 
duygu ve düşünce ile memleket gerçekleri üze
rine eğilmesini temin etmesini meşru nizamlara 
ve müesseselere saygı telkin etmesini arzu edi
yoruz. 

Ne yazık ki, bugün memleketimizde bir kı
sım basının yanlış görüşe sahibolması demok
rasimizin halsiz düşmesine sebep olmaktadır. 

Diğer taraftan da bir kısım şerefli Türk ba
sınını, mevcut düzeni bozmak millî bütünlüğü 
sarsmak istiyen cereyanlara karşı dimdik ve 
sağlam görmenin gururunu duyuyoruz. 

Vatandaşı huzursuz kılan ve kütleleri çeşitli 
tahriklerin çalkantısı içinde tutmaktan son de
rece menfaat uman ve zevk duyan bâzı gazete
lerin tutumu hakkında Hükümetin bu kadar la
kayt kalması basın hürriyeti ile kabili telif 
görülür mü? Kanaatimizce bu vurdumduymaz
lık bu memlekette huzursuzluğun bir kazan gibi 
kaynamasına sebep olmakta devam edecektir. 
Bu mevzua girmişken; bütün imkânsızlıklara 
rağmen, şerefle görevini ifa eden Anadolu bası
nı hakkında da kısaca görüşlerimizi arz etme
den geçemiyeceğiz. 

Patronların himayesinde, Basın İlân Kuru
mundan bol bol nasiplerini alan büyük gazeteler 
yanında vali ve kaymakamların tutumlarına 
terk edilmiş pazarlıklı ilânla geçinmeye mecbur 
çilekeş Anadolu basını halka karşı görevlerini 
lâyıkı ile ifa ederler, halkın dertlerini dile ge
tirirler, ağabeylerinden fazla olarak da vatan
daşlar arasında kardeşlik hislerinin tesisi için 
çalışırlar ve hattâ komünizme ve aşırı sol cere
yanlara karşı da mücadele bayrağını açarlar. 

Samimî arzumuz 1&5 sayılı Kanunun tâdil 
edilerek Basın ilân Kurumunun Anadolu ga
zeteleri ile bir kısım kültür mecmualarını hi
mayesi altına almasıdır. 

Radyo meselemiz : 
Muhterem arkadaşlar: Radyo ve televizyon 

'hakkında Anayasanın 121 nci maddesine uygun 
olarak hazırlanacak bir kanunun Yüksek Mec
lisinizden çılkması ve radyonun İktisadi Devlet 
Teşekkülü haline gelmesi arzumuzdur. 

22 . 2 .1963 O : 3 
Memleketimizde İstanbul, İzmir ve Ânkara'-

daki radyo tesislerimize ilâveten büyük mer
kezlerde kurulmuş ve kurulacak: olan istasyon
ların bir an önce ve lâyıkı veçhile faaliyete geç
mesini arzu etmekteyiz. 

Ankara Radyosu son zamanlarda değişik 
program ve yayını ile bir yenilik getirme arzu
su içerisindedir ve bunda da kısmen muvaffak 
olmuştur. Radyoevini gezdiğimizde kalifiye ele
manın, tekni'k personelin çok rodksan olduğunu 
esefle müşahede ettik. İlgililer, alâkalıların 
'alâkasızlığından acı acı şikâyet ettiler. Devle
tin ve milletin dili durumunda olan bu millî 
müessesemizde üniversite mezunu mütehassısı
mız 500 - 600 lira ücretle çalışırsa balkan veya 
'bakanlığın bu işi nekadar gayriciddî tuttuğu 
ortaya çıkar. 

Radyolarımız bağımsızlığa kavuşmadığı için 
tarafsızlığını muhafaza edememekte, mütehas
sıs eleman noksanlığından da günün ihtiyacına 
cevap verememektedir. 

Muhterem arkadaşlar : 
Radyo tarafsız olamıyor nedense. Bu kür

süden muhtelif partilere mensup arkadaşların 
hücumlarına mâruz kalan Anlkara Radyosu 
Meclis saati yayınlarında adalet ve hakkani
yete riayet etmemektedir. 

En tase misali: 20 Şubatta af tasarısı Mec
liste görüşülürken, siyasi parti liderleri Hükü
met Başkan ve üyelerinin konuşmaları nokta
sı, virgülüne kadar be(yan edilirken grupumu-
zun bu husustaki görüşünün iki cümle ile ge
çiştirilmesinin gayriciddî ve tarafsızlığı İhlâl 
edici bir hareket olduğu inancının bizde doğ
masına selbe'bolmuştur. 

- Muhterem arkadaşlar: Çok yakın bir za
manda her türlü teknik imlkâna, mütehassis 
personele, bağımsızlığa kavuşmasını arzu etti
ğimiz radyolarımız maalesef bugün politik, kül
türel, sosyal ve teknik konulan bakımından 
devamlı şikâyet konusu olmaktadır. 

El'an 'Hükümet tarafında bulunan Devlet 
Radyosu özlenen nitelikte değildir. Radyo ta
katleri zayıftır. Demirperde radyoları ve bil
hassa Bizim Radyo denilen melun tesis, her-
gün bünyemize rahatça zehrini .akıtırken, An
kara ve İstanbul radyolarının Türkiye hudut
ları dahilinde rahatça dinlenilmemesi alâkalı
lar için elem verici olmalıdır. 
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Anadolu ajansı: 
Kıymetli arkadaşlarım; Rahmetli Atatürk'

ün, «Anadolu Ajansı» adiyle kurduğu ve sene
lerdir .Basın - Yayın ve Turizm Umum Md. lü-
ğü tarafından üvey evlât muamelesine mâruz 
bırakılan müessese binası, teknik tesisat ve ci
hazları ve personel durumu ile ıslaha muhtaç
tır. Bütçe imkânları (yeteri kadar olmıyan bu 
müessesenin dışarda mulhabirleri çok azdır. 
Bakanlığın bu müessesemizi ihaberalnia tekniği
nin çok ilerlediği zamanımızda her türlü imkân
larla teçfhiz etmesi en samimî temennimizdir. 

'Meclisimiz bünyesinde 'bir Anadolu Ajansı 
(bürosu 'bulunmaktadır. Atatürk kitaplığı ola
cak salonun düralit veya kontrplâkla zevksiz 
bir şekilde bölünmesi ile elde edilen bu yer, 
büronun rahatça çalışmasına asla imkân ver
memektedir. 

İlgililerden görevin ifâsı için lüzumlu te
leks tesislerini yerleştirebilecek küçük ve sakin 
ibir odayı bu büro için talhsis etmeleri de ayrı
ca gerekmektedir. 

Basın temsilcilerimiz. 
Kıymetli arkadaşlarım: G-erek yurt içinde 

ve bilhassa yurt dışında basın temsilciliği, ba
sın ataşeliği vazifesini deruhte eden arkadaş
larımızın bu görevi lâyıkı ile ifa edememeleri 
uzun zamandan beri söylenir. Meslekten yetiş
memiş, kariyere salhi'bolmıyan kimselerin dı
şarda bu mevzuda bihakkın fe'izi temsil etmesi 
beklenemez. Haber bürolarımızın ve basın ata
şeliklerimizin daha randımanlı çalışması en 
büyük arzularımızdan lolduğu gibi, istanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünden mezun 
lolan genq istidatların yeni çıkacak kanunla ba
kanlık bünyesinde istihdamını lüzumlu görü-
lyor, meslekten olmıyan elemanların ve bilhassa 
dışarda bizi temsil edememenin acızi içinde bu
lunan personelin tasfiyesini lüzumlu .görüyo
ruz," •". 

Saygı değer arkadaşlarım; 
{Bu bakanlığın en mühim görevi hiç şüphe

siz turizm ve tanıtmadır. Bu sebeple Yüce Mec
lisimizden çıkacak kanunda Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Teşkilât Kanunudur. 

'Türkiyenin medeni camiada lâyık olduğu 
yeri alması, 

1. Memleketimizin dışarda 'bihakkın tanı
tılması, 
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2. Ecnebilerin de Türkiye'yi tanımaları iie 

mümkün olur inancındayız. 
Turizmin, Türk Ekonomisinin gelişmesine 

hizmet edecek yegâne ümit kaynaklarından birlisi-
'olduğunu takdir edersiniz. Turizmi bir endüst
ri bolu olarak memleketlerinde ihya etmiş olan 
İtalya, Avusturya, Fransa, İsrail ve Yunanistan 
bu mevzuda büyük bağanlar 'elde etmişlerdir. 

Bir fikir vermek için arz ediyorum: 19'60 
senesinde Turizmden elde edilen gelirler. 

İtalya 642 milyon dolar, (bizim bütçemizin 
yarısı), Fransa 525 milyon, Avusturya 232, İs
rail 60, Yunanistan 47 ımilyon dolar. Yunanis
tan 1961 de 90 milyon dolar kazanmıştır. İsrail 
bu mevzuda 5 yıllık plânın gerçekleşmesi için 
80 milyon dolar tahsis etmiştir. Avusturya ge
çen sene dış ticaret açığının 3/4 mü Turizm ge
lirleri ile kapatmış, İtalya ihracat gelirinin 
1/5 ni, İspanya 1/3 nü, İsviçre 1/6 nı Turizm
den sağlamaktadırlar. 

Bizim bu mevzudaki gelir imkânımız sade
ce 5 - 7 milyon dolar arasında değişmektedir. 

Muhteremi arkadaşlarım; 
Türkiye dünyada eşine az raslamr tabiî 

zenginlikleri olan bir memlekettir. Cihan impa
ratorluklarının merkezlerindeki tarihî eserleri
miz görülmeye değer. Turizm bir bakıımda ta
rih ve tabiat güzelliğini görmek demektir. Ya
bancı uzmanlara göre Avrupa bu konuda cazi
besini kaybetmiştir. Türkiye, yirmiden fazla 
uzmanın hâlâ rafta duran raporlarında müşte
reken ifade ettikleri gibi, Turizm bakımından 
inkişafa en müsait görülüp gezilmeye değer en 
güzel ülkedir. 

Ne yazık iki, Bakanlığın ve 'Hükümetin bu 
ımevzua gereken önemi vermemesi, gayriciddî 
tutumu bu çok önemli döviz (kaynağımızı 'maale
sef 'kısırlaştırmaktadır. 

Biz Meclis 'olarak Hükümet olarak bu yurdun 
insanlarını iktisadi refah içinde yaşatmak çaba
sı içinde bulunurken hu gelir menbamdan isti
fade edemememiz, dünkü İsrail'in bizi ibu saha
da da geride bırakması çok hazindir. Sebebini 
ibir teşkilât kanununun çıkmamasına bağlamak 
istiyen mesul kimselerin bu husustaki lâkaydi-
1 liderini ve idarei maslahat politikalarını, günü
nü gün etme şeklindeki davranışlarını üzüntü 
ile, esefle karşılıyoruz. 

Turizm sanayii tesisinin, hu hususta geniş 
yatınım imkânları temininde Hükümetin elbette 
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görevleri olduğu inancındayız. Maliye Bakan
lığı (bu mevzuda çok hasis davranırsa elbette 
bir Umum Müdürlük (olarak çalışan sözde 'Ba
kanlık bu yükü zayıf omuzlarında taşıyamaz. 

Turizmin inkişafı, memleketimizde bu mev
zu ile alâkalı hizmetlerin koordine bir çalışma 
sistemi içinde bulunması ile vücut bulur. Evvel
emirde gümrük Ikanunlarımızda turizmin inki
şafına engel olacak hükümleri derhal kaldırma
lıyız. Yorucu gümrük muayenelerinden canı 
hayli sıkılan turisti memleketimizde formalite 
çokluğu içinde boğarız, ayrıca turist canını, 
(maalesef çok üzücüdür) bâzı kereler emniyet
te de göremez. 

Diğer yandan ulaştırma imkânlarımız da 
turizme elverişli olmalıdır. Kara, deniz ve hava 
vasıtalarımızda her ftürlü .rahatlığı ve kolaylığı 
sağlamak mecburiyetindeyiz. Ücret tarifelerin
de turist lehine fedakârlık yapmalıyız. 

Muhterem arkadaşlar; çoğu sahalarda oldu
ğu gibi bu Umum Müdürlük bünyesinde mevcut 
teşekkül veya turiztmin inkişafına hizmet ede
cek Türkiye müesseseleri kalifiye personel ba
kımından çok fakirdir. Milyonlar harcar, tesis 
kurarız, meselâ oteller işletecek personel bula
mayız. M. E. B. Bakanlığına bağlı bir Otelcilik 
Okulumuz vardır. Otelcilik meslekinin icabet-
tirdiği detrslerden gayrisini nazari olarak ted
ris eder. 

En ibüyük temennimiz 5 yıllık kalkınma plâ
nının ışığında memleketimizin turizm sanayii
nin gelişmesini temin edecek kadar yatırımla 
Hükümetin, özel teşebbüsün <bu mevzua> lâyık 
olduğu değeri vermesidir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

üzer.indeki görüşlerimizi takdim etmiş bulunu
yoruz. 1963 yılı bütçesinin büyük milletimize 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı mensupları
na hayıırlı olmasını temenni ediyoruz. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN r— Adalet Partisi Meclis Grupu 
adına sayın Nihat Kürşat. 

A. P. GRUPU ADINA NİHAT KÜRŞAT 
(izmir) — Yüksek Meclisin muhterem Başkanı 
ve üyeleri, sayın Bakan ve değerli mesai arka
daşları; sizleri Adalet Partisi Meclis Grupu adı
na hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 
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Aziz arkadaşlarım, 

Geçen yılın bütçe müzakereleri dolayısiyle 
açıklanan partimiz görüşünde aynen şu parag
raf yer almış bulunmakta idi : «Bizim kanaati
miz şudur ki; memleket, turizmin kalkındırıl
ması, içinde bulunduğu şartların ıslahı için, son 
]2 seneden beri söylenecek sözler, yapılacak tav
siyeler, hazırlanacak raporlar, hemen noksan
sız bir şekilde ortaya, konmuş bulunmaktadır. 
Hiçbir mevzu bu derece enine boyuna tetkik et
tirilmemiş, yerli ve yabancı mütehassısların ra
por ve mütalâalarına bağlanmamıştır. Artık bi
zim turizm bahsinde konuşmayı bir yana bıraka
rak işe koyulmamız ve uzun vadeli programlarla 
turizm endüstrisi için yatırımlar yapmamız lâ-
zımgelmektedir.» 

Bir yıl evvel ifade edilen bu görüşümüze 
muvazi olarak, memleketimizde geniş tetkikler 
yapan Belçika Turizm Komiseri Mösyö Haulot'ta 
şöyle demektedir : «Artık sondajlar, anketler 
ve etütler fasıllarına nihayet vermeli ve icab-
eden, her sahada birden harekete geçmeye baş
lamalıdır.» 

Muhterem arkadaşlar, 
Geçen bir yıl içinde Hükümetin, turizm sa

hasında tam bir adalet içinde kaldığını. Maliye 
Vekâletinin neşrettiği 17 sayılı Kararnamenin 
dışında müspet bir hareket ve ciddî bir icraata 
girişmediğini üzülerek ifade etmek zorundayız. 
Eğer 1963 bütçesinde Hükümetin dâvayı kavra
dığının işaretini, işe koyulmak azim ve basireti
ni görebilseydik, üzüntümüz hafifliyecek; bun
da, boş geçen bir yılın tesellisini bulabilecektik. 
Bu noktada mutlak bir inkisar içindeyiz. 

Beş yıllık Kalkınma Plânında turizm mevzuu, 
ehemmiyetiyle mütenasip bir ölçüde etüt edil
mediği gibi; noksan da olsa plândaki esaslar ve 
tavsiyeler 1963 bütçesinde yerlerini alamamış
lardır. Bu itibarla plân ile bütçe arasında derin 
bir samimiyetsizlik belirmiş bulunmaktadır. 

Yüksek Heyetinizi tafsilât ile meşgul etme
mek için bu iki nokta üzerindeki kanaatimizi bir 
tek misal ile ifade etmeye çalışacağız. 

Kalkınma. plânında turizmi tanıtma ve pro-
poganda masrafları için 150 milyon liralık bir 
tahsisat konmuştur. Bir kere, bu meblâğın plân 
devresinin beher senesine 30 ar milyon lira isa
bet edecek şekilde, 5 müsavi dilime ayrılması; 
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plâncıların turizmin hususiyetlerine nüfuz ede
mediklerini ve propoganda tekniğinden anlama
dıklarını ortaya koyan bir tutum tarzıdır. Zira 
turizm hareketinin gelişmekte olduğu başlangıç 
yıllarında reklâm ve propaganda için sarf edi
len meblâğın büyük dilimler halinde tesbiti ge
rekmektedir. Mütaakıp yıllarda, hem bu meblâ
ğın amortismanı hesaplanacak, hem de turist 
adedi artmış olacağından propaganda için ayrı
lan meblâğ düşük bir seviyede kalacaktır. 

ikinci nokta şudur : Plânda 1963 yılına isa
bet eden propaganda tahsisatı 30 milyon olduğu 
halde bütçede sadece 4,5 milyon olarak yer al-

_ mıştır. Bu rakam, basın ataşeleri ve haber büro
ları propaganda fasıllarında yapılan 522 bin li
ralık indirim ile 4 milyonun da altına düşmekte
dir. 

Plân ile bütçe arasındaki, bunun gibi sami
miyetsizlik örneklerini çoğaltmak mümkündür. 
Yatırım bahsinde de durum aynıdır. 

Plânda derpiş edilen 175,5 milyonluk turizm 
yatırımlarının muhtelif devlet sektörlerine isa
bet eden miktarlarının karşılanacağına ve yerine 
sarf edileceğine inanmak safdillik olur. Meselâ; 
borçlu ve maaş veremez durumda olan belediye
lerin turizm yatırımlarına 30 milyon lira harca
malarını beklemek boş bir hayaldir. 

Turizm yatırımlarindaki kredi ihtiyacını 
karşılıyacak tedbirler henüz alınmış değildir. 
Maliye Vekâletinin bu sahada taahhütlerini ye
rine getirmekten kaçınması ve AID'nin özel te
şebbüse verilmek üzere Türkiye'ye tahsis ettiği 
25 milyon liranın Devlet tarafından kullanılmak 
istenmesi, Hükümetin bu sahadaki anlayış ve sa
mimiyet noksanlığını ortaya koymaktadır. Kısa
ca ifade etmek lâzımgelirse; kalkınma plânı ile 
bütçeler arasında samimî bir intibakın sağlana
maması plân üzerinde yapılan bunca gürültülü 
münakaşalardan sonra, vatandaşı yeis ve ümit
sizliğe sevk etmektedir. 

Bu inkisar içinde Türk milleti; plânlı kalkın
ma devrinin demogojisi ile avunmaktansa, plân
sız devrenin eserlerinin nimetlerinden faydalan
mayı tercih etmek durumuna gelmektdir. 

Turizm sanayii yatırımlarına içerden ve dı
şa rdan sermaye temin edebilmek için mevzua
tımızda tadilât yapılması henüz bir tavsiye ola
rak muallâktadır. Yabancı sermaye Kanununun 
turizmin hususiyetlerine göre ayarlanması ve hiç-
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olmazsa Yunan yabancı sermaye Kanununun 
bahşettiği imkânlarla teçhiz edilmesi, Hüküme
tin ele almak şöyle dursun aklından dahi geçi-
remediği bir mevzuudur. 

Gayeye kısa yoldan varmak bakımından bi
zim turizm çalışmalarımızda rehber ittihaz etme
miz ve kendileriyle samimî bir iş birliği yapma
mız lâzımgelen israil ve Yunanistan'ın arz ettik
leri ehemmiyet lâyıkiyle anlaşılmış değildir. Tu
rizm endüstrisini idare edecek organın teşkilât 
ve karakteri hakkında henüz belirli bir pren
sip anlaşmasına varılamamıştır. 

Geçmişte cereyan eden müessif hâdisele
rin ışığı altında, turist emniyetini temin ede
cek ciddî (tedbirlerin alınması lüzumuna inan
makta ve memleketimizi ziyaret etmekte (bu
lunan turistlere karşı işlenecek yol kesme, Ir
za tecavüz suçlarında diğerlerine nazaran iki 
misli ceza tatbik edilmesini uygun bulmakta
yız. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bize tahsis edilen kısa bir zaman fasılası 

içinde turizme ait görüşlerimizi böylece ifa
de ettikten sonra, mevcut (teamüle uyarak, 
mezkûr bütçe münasebetiyle basın hakkındaki 
kanaatlerimizi de serdetmeye müsaadelerinizi 
rica ederim. 

Türk matbuatı, gerek teknik, gerek kadro 
ve tiraj bakımından son yıllar zarfında bü
yük inkişaflar kaydetmiş ve «Büyük başın 
derdi büyük olur» fehvasınca, matbuatın dert 
ve meseleleri o nisbette büyümüş ve çoğal
mıştır. Ancak, Hükümetin bu durumu tam 
bir lâkatydi ile karşıladığını müşahade etmek
teyiz. Matbuatın hiçbir dâvası Hükümette 
mâkeıs bulamamıştır. Bir ihtilâl havası için
de gerekçesiz ve alelacele çıkarılmış 195 ve 
212 sayılı kanunlar, alâkalıların ve geçeri yıl 
toplanmış olan çalışma meclislerinin karar 
ve temennilerine rağmen hâlâ ele alınmamış
tır. Mezkûr kanunların tatbikatta yarattık
ları huzursuzluklar Hükümetin yanlış ve isa
betsiz .tasarruflariyle daha da büyütülmekte 
ve körüklenmıektedir. Danıştayın bu sahada
ki bakanlık kararını iptal etmesi, görüşümü
zün isabetini ortaya koymaktadır. Bizler ba
sın çatısı altında sınıflaşma fikrini reddedi
yor ve bu kabîl tutumları tahrik edenleri 'tas-
vib etmiyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Basının hayati iptidai maddesi olan kâ

ğıdın imal ve ithali hâlâ Devlet inhisarı al
tındadır. Başamsız işletmecilik ve fuzuli kır
tasiyecilik yüzünden * kâğıdın yükselen ma
liyet yükü basının omuzlarına pervasızca yük-
letilmektedir. Kaldı ki, cari sistem, 23 ncü 
madde muvacehesinde sarih bir Anayasa ih
lâli olarak ortada durmaktadır. Grupumuz 
kâğıt ve mürekkep gibi iptidai maddelerde 
devlet müdahalesini münhasıran bir sübvan
siyon çerçevesi içinde mütalâa etmekten iba
ret olan kanaatini muhafaza etmektedir. 

Hükümeti basın politikası bahsinde oldu
ğu gibi basın hürriyeti anlayışında da belir
li (bir davranışın sahibi görmemekteyiz. Bizim 
ise, basın hürriyeti mevzuunda görüşleri
miz açıktır. Gazetecinin gayrimevkuf yargı
lanması tezini destekliyor ve basın suçların
da hapis cezasını kaldırmayı hedef tutan ye
ni bir sistemi benimsemenin zamanı geldiği
ne inanıyoruz. Kelepçe ve hapis tehdidi al
tında bulunmıyan bir matbuatın rejime ve 
memlekete daha büyük faydalar sağlıyacağı 
•tereddütsüz kabul edilecek bir keyfiyettir. Bu 
görüşe muvazi olarak basın mevzuatında de
ğişiklik yapılmasını ve huisusiyle Tedbirler 
Kanununun kaldırılmasını beklemekteyiz. Tek
zip müessesesi bilhassa tatbikat bakımından 
matbuatımızı sıkan ve çirkinleştiren bir tarz
da işlemektedir. Bu müessesenin yeni huku
ki kaidelere ıbağlanması gerekmektedir. 

Muhterem milletvekilleri; 
Bizler siyasi bir grup olarak, matbuatı en 

az kendimiz kadar demokratik nizamın vaz
geçilmez bir unsuru telâkki etmekteyiz ve bu 
görüşün ışığı altında matbuatla rejim bahsin
de olduğu gibi diğer memleket meselelerinde 
de tam bir anlayış içinde yanyana çalışmayı 
yürekten dilemekteyiz. 

Bu halisane niyetlerimize ve bu yoldaki 
gayretlerimize rağmen karşımıza çıkan bâzı 
gazetelerin bize yönelttikleri iftira ve tehdit
lerin haksızlığını belirterek üzüntümüzü ifa
de etmek isterim. 

Bunların, (bizi ergeç anlıyacaklar^nı ve 
mümessili bulundukları zümrelerle birlikte 
doğru yolu bulacaklarını ümidetmekteyiz. 

Bizi üzüntüye sevk eden bu haksız davra
nışlarda müteselli olduğumuz bir husus var-
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dır : O da, Adalet Partisine karşı olanların, 
demokraisi ve millî irade düşmanlariyle daima 
bir safta bulunduklarını müşahade etmemiz-
dir. Gerçekten, bizler ne zaman millî hâkimi
yet esaslarını metanet ve' cesaretle müdafaa 
etmişsek bunlar halk düşmanları ile birleşe
rek^ karşımıza çıkmışlardır. 

Hangi fikrin tercümanı olursa olsun mat
buatla iyi geçinmek, memleket menfaatlerinin 
ışığı altında onunla münasebetlerimizi sulh 
ve anlayış içinde idame ettirmek, şaşmaz pren-

j sibimizdir. Ancak halk ve hak yolunda teh
dit ve iftiralardan yılmıyacağıımızm ilânında 
zaruret vardır. 

Bu mevzuda, Adalet Partisi grupunun gö-
I rüşünü sadakatle aksettirmesi bakımından 

bir fikir adamınım şu sözlerini kendimize mal-
• ederek bu kürsüden tekrarlıyoruz. «Bisz sulhu 
i severiz. Allalh bilir sulhu, ne kadar severiz. 

Fakat hiçbir zaman baskıya sulh demek ha
tasına düşmiyeceğiz.» (Alkışlar) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 
I bütçesi için oyunu kullanmıyan arkadaşlar lût-
I fen kullansınlar. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu 
adına Sayın Kadircan Kaflı. 

C. K. M. PARTİSİ GRUPU ADINA KA
DİRCAN KAFLI (Konya) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri, 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 1963 yılı 
bütçesi hakkında C. K. M. Partisi Meclis Gru
punun görüş ve düşüncelerini arz etmek üzere 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

1963 senesi bütçe kanunu tasarısında Basın -
Yayın ve Turizm Bakanlığı, diye bir bakanlık 

I bulamıyoruz, ancak, bu isimde bir Genel Müdür-' 
i lük vardır, çünkü henüz bu bakanlığın teşkilât 
: kanunu çıkmamıştır. 

40 sene önce Matbuat Müdürlüğü, 7 sene ön-
; ce Umum Müdürlük olmuştu, 6 sene önce Tu-
I rizm Dairesi de eklenmek suretiyle Bakanlık ha-
j Iine getirilmiştir; fakat bilhassa kadrosu bakı-
; mmdan genel müdürlük durumundan büsbütün 
i kurtulmuş sayılamaz. Kaldı ki, bu kadronun bir 

kısmı bâzı hallerde Başbakanlığa bağlı bulunu
yor. 

j Bu durumdaki Bakanlığın koalisyonun bizim 
; kanadımıza mensup bir arkadaşımıza yüklenmiş 

olmasını âdeta talihsizlik sayarız. 
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Bakanlığın bu seneki bütçesi 8 milyon fazlası 

ile 66 milyon liradır. Bunun 22 milyon lirasının 
gerçek yatırımlar olması memnuniyet vericidir. 
Ayrıca Vakıflar Bankası gibi müesseselerin de 
20 milyon kadar turistik yatırım yapmaya ka
rarlı oldukları öğrenilmiştir. Turizmin ilerlediği 
memlektlerdc başarıları herkese teşebbüs ve "Ser
maye sağlamıştır. Bizim de bu yolu tercih et
mekle geçmişten ibret aldığımız anlaşılıyor. 

Yeni Anayasanın yürürlüğe girmesi ile Hü
kümetin basma müdahalesine son verilmiştir, 
böylece Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 
basınla ilgisi hemen hemen basın kartı vermek
ten ibaret kalmıştır. Eskiden basına mühim öl
çüde faydası olan basın ataşeleri ve haberler 
dairesi ancak yabancı basında Türkiye ile ilgili 
olarak çıkan yazılarla haberleri ve radyo neşri
yatını takibederek hazırladığı bültenleri resmî 
makamlara sunmaktadırlar. Gerekli sürat sağla
namadığından Türk basını bundan müstağni kal
mıştır. 

Dış memleketlerde bulunan basın ataşelikleri 
çok zaman birer kayırma yeri olmuştur. Ehliyet
siz ellerde kalmıştır. Bâzı meziyetli ve değerli 
elemanların yetişmeleri âdeta tesadüfen olmuş
tur. 

Basınla pek az ilgisi kalmış olan bakanlık 
195 numaralı Basın İlân Kurumu Kanununun 
ve 222 numaralı Kanunun tatbikatmdaki aksak
lıkları düzenlemek istemiş her taraftan gelen ba
sın temsilcileri ile Ankara'da bir toplantı yapmış 
fakat basın mensupları arasındaki şiddetli reka
bet yüzünden bu pek hayırlı teşebbüs Bakanın 
pek engin niyetine rağmen neticesiz kalmıştır. 

Bu münasebetle basının durumu ve ihtiyaçla
rı üzerinde bulunmak lüzumunu belirtmek iste
riz : 

Demokratik rejimde basının değeri büyük
tür, fakat aynı zamanda basın için de demokra
tik rejiminin değerli olduğunun bilinmesi icab-
eder. Hürriyet uğruna birçok şehitler vermiş 
olan basının bugüne kadar teminata kavuştuğu, 
bugünkü kadar hür olduğu görülmemiştir. Ba
sının da bunu iyi kullanması beklenir. 

Halbuki, bâzı gazeteler akıl, mantık ve 
millî menfaat açısını aşarak hissi hareket edi
yorlar, halkı aydınlığa değil şüpheye ve şaş
kınlığa sürülüklüyorlar. Birbirleri arasındaki 
siyasi ve satış rekabetinin millet zararına 
işlediği görülmektedir. Bu türlü gazetelerin 
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tutumları bindikleri dalı 'kesmekte olan insan
ların durumlarını andırıyor. Türk basını de
mokratik rejimin bekçilerinden biridir. Ya
bancı İdeolojilerin nüfuzuna ve yerleşmesine 
engel olabilir. Pek değerli ve zeki insanların 
vazife gördükleri Türk basınındaki hataları 
yine meslektaşları düzeltecektir. Nitekim 
Atatürk (Basın hürriyetinin mahzurlarını yine 
basın hürriyeti önler) demiştir. 

Yüce Meclisin pek takdir ettiği basın 
mensuplarını istisnasız Yüce Meclisle beraber 
görmek isteriz ve hepsini grupumuz adına can -
dan selâmlarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İstibdat ve İkinci Meşrutiyet devirlerinde 

ve hattâ Cumhumyet devrinde ço'k çile çeken, 
çok zarar gören basın mensuplarının iktisadi 
durumları 27 Mayıs inkılâbından sonra bü
yük ölçüde düzelmiş, teminat altına alınmış
tır. Bununla beraber gerek 195 numaralı Ba
sın İlân Kurumu Kanununun, gerek 212 numa
ralı Fikir İşçileri Kanununun ıslaha muhtacol-
duğu ilk tatbikatta belli olmuştur. İlk 212 
numaralı-Kanundan bilhassa basın iş verenleri 
/şikâyetçidirler. Basında ahengi sağlamak için 
işçi ve iş veren münasebetlerinin âdil temellere 
dayanması icabeder. Bütün iktisadi alanda ol
duğu gibi basın alanında da ne işçi, ne de iş 
veren mağdur olmalıdır. Tek taraflı kanunlar 
faydadan ziyade zarar verir. 

Bugünkü şekli ile gazetelerin kâğıtlarını İz
mit Kâğıt Fabrikası kendi mâmûlleriyle ve 
yaptığı ithalâtla sağlar. Kısaca SEKA denilen 
bu müessese hem fabrika, hem de ticarethane 
durumundadır, hem de tekel gibi çalışmakta
dır. Kendisi kâğıdı pahalıya mal etmekte dışar
dan getirdiği kâğıdı da yüksek zamla gazetelere 
satmaktadır. Gazete sahipleri başka yerlerden kâ
ğıt almak veya dışardan kâğıt getirtmek hak
kından mahrumdurlar. Bu hal ne demokrasi ile 
ne hak ve adaletle", ne de insafla bağdaşabi
lir. Bu tutum basına baskı yapılan devirlerin 
kalıntılarından biridir. Çok ileri memleketle
rin bile bir çoğunda gazete kâğıdından hattâ 
Gümrük Resmî alınmaz, alınsa bile indirimli-
dir. Kaldı ki, bizde halkımızın çoğunun oku
duğu tek nesne ı gazeteden ibarettir. Gazete 
kâğıdına ekmeklik buğdaya olduğu gibi prim 
'bile vermek gerekir. Bayilere 1'6 kuruşa ve
rilen tek gazetenin yalnız kâğıt bedelinin 
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1.1, yazılı hale geliaceyö kadar masrafıma 22 
Kr. olduğunu söylemek meselenin önemini be
lirtmeye yeter sanırım. Bugün bu mesele gö
rüşülürken bu mesele Sanayi Bakanına da arz 
edildi. 

Sanayi Bakanı bu konudaki soruya cevap 
verdi! «Biz yapmadık, 1957 de neşredilen bir 
kararname ile ithalât hakkı SEKA ya veril
miştir.,» dedi. «Bundan elde edilen kârla ga
zete kâğıdı imali için yatırım yapılmıştır» 
dedi. SEKA bir şirkettir de gazeteler oraya 
ortak mıdırlar? Bu bir vergi ise kanunsuzdur, 
vergi değilde iştirak ise gazetelere fabrikada 
hisso tanısınlar. 

1957, de neşredilen kararname Allah emri 
midir ki, değiştirilmiyor? Bir Hükümetin ken
dinden evvelki Hükümet tarafından yapılan 
haksızlıkda İsrar etmesi daha büyük haksız
lıktır. Ben yapmadım diye hatada ısrar edil
mez. Bu tutum Anayasaya da aykırıdır. 

Yeni Anayasaya göre radyoların hükmi şah
siyeti haiz olarak idaresi lâzımdır. Buna 
dair kanun tasarısının Bakanlar Kuruluna 
«evk edildiğini memnuniyetle öğrendik. Şim
dilik radyolardaki neşriyatın tarafsız ya
pılması için bakanlığın gösterdiği gayreti ve 
titizliği takdir ederiz. Bilhassa mevlût yayı
mını doğrudan doğruya camiden handa "ala
rak yaptırılması halkımızın arzusuna uy
gun düşmüştür. Ramazan münasebetiyle ırad-
yolda yapılan dinî, ahlâki yayınları takdirle 
karşılarız. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlık, radyoların idaresinde eski zihni

yetin bıraktığı kötü alışkanlıklarla müca-. 
dele zorunda kalmış, tarafsızlık bahsinde mü-
hdm ilerlemeler. sağlanmıştır. 

Radyo İdaresinin yabancı ideolojilere halkı 
uyanık tutm'a yolundaki çalışmalarını artırması 
mutlaka lâzımdır. (Bizim radyo) isimli komü
nist radyo neşriyatı bizde maalesef meşhur 
olmuştur. Aynı küstah dille değil, fakat 
ciddî ve Türklüğün vekârma yakışır şekilde 
bu neşriyatı cevaplandırarak halkımızı ay
dınlatmak gerektiğine inanıyoruz. 

IMu'hterem arkadaşlarım; 
ıBilmek lâzımdır ki, radyolar her şeyden 

önce haber, eğlence ve eğitim vasıtalarıdır. Hal
kımızın 'geleneklerine ve temayüllerine uymıyan 
yayınlardan sakınmaları lâzımdır. Radyo temsil-
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lerinde maalesef bazan 'münasebetsiz ve çirkin 
fikirlerin aksettirildiğine şahidolduk. Bunu ön
lemesini Sayın Bakanımızdan rica ederiz. 

Radyolarımızda Türk musikisine ve bilhas
sa Türk halk musikisine fazla zaman verilmesi 
halkımızın başlıca dilekleri arasındadır. 

Memleketimizde televizyon bulunmaması 
çok büyük eksiktir. Âdeta utanılacak haldir. 
Bizden çok ufak ve geri memleketlerde bu ek
sik kalmamıştır. Televizyon tesislerini Devlete 
yük olmaksızın yabancı sermaye ile ve yabancı 
teşebbüslere kurdurmak mümkün olduğunu 
sanıyoruz. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 4 milyon 
lira yardım yaptığı Anadolu Ajansı ile doğru
dan doğruya ilgili değildir. Anadolu Ajansı 
vaktiyle gazetelerin ve radyoların tek haber 
kaynağı gibi idi. Bugünse gerileye gerileye din
leyicisi olmıyan şarkıcı durumuna düşmüştür. 
Ancak Osmanlı devrinin resmî vaka nüvisleri 
kadar rolü kalmıştır. Tarihî bir şahsiyeti de 
olan bu müessese mutlaka ıslah edilmek lâzım
dır. 

(Bakanlığın bundan sonraki asıl işi tanıtma 
ve turizmdir. Nitekim teşkilât kanunu çıkınca 
bu Bakanlık Tanıtma ve Turizm Bakanlığı un
vanını alacaktır. 

'Turizm Türkiye için zengin gelir kaynağı 
olabilir. Memleketimiz dünyadaki yeri ve mu
tedil iklimi ile hem kuzeyden hem güneyden 
gelecek turistler için ideal bir yerdir. Dünyanın 
en zengin eski eserleri buradadır. İtalya ve 
Fransa ıgibi milyonlarla turist çekebilir. Birçok 
mütehassıslar bunu teyidetme'ktedirler. 

Turizmi geliştirmek için şimdiye kadar kul
lanılan usuller verimsiz olmuştur. Çünkü hatalı 
idi. Turistik işletme sahipleri her turisti zengin 
ve âdeta yolunacak kaz sanmışlardır. Halbuki, 
gerçekte orrlar birer misafirdirler, ucuz ve te
miz müesseseler ararlar, şimdiye kadar Devle
tin yaptırdığı ve işlettiği turistik müesseseler 
hep zarar etmişlerdir. Her türlü ve her boyda, 
turistik işletmeler ancak özel teşebbüs elinde 
muvaffak olur. Hükümetin vazifesi ancak ehli
yetli ve namuslu müteşebbislere bilgi ve kredi 
yardımı olmalıdır. 

Turizm Bankası ve İller Bankasındaki 50 
milyon liralık fon büyük ümitlerle kurulmuş 
neticesiz kalmıştır. 
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Bankaya devredilen tesisler hep zarar etmiş

tir. Zaten, bankaya Hazineden verilmesi vaide-
dilen 120 milyon liradan ancak 4 milyon kadarı 
ödenmiştir, iller Bankasındaki fon ise ancak 10 
milyon lirayı 'bulmuştur. Amerika'nın karşılıklı 
paralarından turizme ayrılacağını işittiğimiz 25 
milyon T.L. ikraz fonunun ne olduğunu öğrene
medik. ıSaym Bakanın bize bu hususta bilgi ve
receğini umarız. 

İç turizm dış turizme zemin hazırlar. Hal
buki, iç turizmin lâfı bile edilmemektedir. 

Orta - Doğu memleketleri bizim 'için en tabiî 
turist kaynağıdır,. Oralarda propagandayı ar
tırmalı »geliş [gidişi kolaylaştırmak ve onların 
hayat şartlarına ve ıgeleneklerine cevap verme
yi bilmelidir. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının kendi 
başına başarılar elde etmesi imkânsızdır. Çün
kü gümrük zorlukları, ikamet ıgüçlükleri, asa
yişsizlik, yolların yokluğu veya bozukluğu, es
ki eserlerin bakımsızlığı, ulaştırmanın iyi işle
memesi turizmi köstekler. Bu sebeple Gümrük 
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ve Tekel, İçişleri, Bayındırlık, Millî Eğitim, 
Ulaştırma bakanlıklariyle bu Bakanlık arasın
da sıkı bir koordinasyon şarttır. Bu maksatla 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığında bir 
Koordinasyon Komitesi yoksa kurulması fay
dalı olacaktır sanırız. 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 1963 büt
çesinin hayırlı olmasını diler, heppinizi C.K.M.P. 
Meclis Grupu adına saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, Petrol 
Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçesi kanun ta
sarısı yapılan açık oylama sonunda (13) çekin-
ser, (39) ret oya mukabil (183) kabul oy ile 
kanunlaşmıştır. (235) Sayın üye arkadaşımız 
oylamaya katılmış bulunmaktadır. Hayırlı ve 
uğurlu olsun. 

Vakit gecikmiş olduğundan saat 20 ye kadar 
Birleşime ara veriyorum. Bu arada Basın - Ya
yın ve Turizm Bakanından sual sormak istiyen 
arkadaşlarım lütfen yazılı olarak versinler. 

Kapanma saati : 18,10 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN —- Başkanvekili Nurettin Ok. 
KÂTİPLER : Vefa Tanır (Konya), Nurettin Akyurt (Malatya) 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü 1963 yılı Bütçesi üzerindeki görüş
melere devam ediyoruz. 

C. H. P. Millet Meclisi Grupu adına Sayın 
Sadrettin Çanga. 

C. H. P. GRUPU ADINA SADRETTÎN 
ÇANGA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın mil
let vekiller'i; bir Bakanlık olarak Teşkilât Ka
nunu geçen yıl da çıkmamış bulunan Basın -
Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 1963 
yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Meclis Grupunun 
görüş ve1 temennilterini takdim ediyoruz : 

Kanunun önemi itibariyle önce turizmden söz 
açacağız. 

•Sonsuz ve millî bir gelir, bir bereket kayna
ğı saydığımız turizm dâvamıza, gönlümüzün, 
arzu ve düşüncelerimizin gerektirdiği şekilde hâ
lâ belirli bir yön verememenin acısını, üzün
tüsünü duyuyoruz. Kabul ettiğimiz 5 Yıllık Kal
kınma Plânının bu ilk tatbikat yılında ve bundan 
sonrasında, kalkınmamızın gerçek ve belirli bir 
döviz ve gelir kaynağını şüphesiz başlıca turizm 
teşkil edecektir. 5 Yıllık Kalkınma Plânında 
turizm dâvamızın hallini gerektiren prensiple
rin ve tatbikatın esasları tesbit ve tâyin olunmuş
tur. Ancak, hemen ifade edelim ki, turizm po
litikamızın ve hizmetlerinin başta vazifelisi sa
yılan Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 
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1963 yılı Bütçesinde ayrılan paraların gerçek hiz
metlere yetebilecek bir ölçüde olmadığı muhak
kaktır. Bu itibarla, 1963 yılı içinde yeni Teş
kilât Kanunu ile «Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı* adını alacak ve hizmet alanı sadece turizm 
ve tanıtmaya dayanacak bu Bakanlıktan iste
diğimiz ve arzuladığımız hizmetlerin yerine ge
tirilmesini beklemek yine ,güç olacaktır. 

5 Yıllık Kalkınma Plânı gereğince turizm 
yatırımlarına 900 milyon liraya varan bir para 
ayrılmıştır. Turizme 1963 yılında 163 380 000 
liralık (bir yatırım yapılacaktır. Bu paranın 
dağılış şekli şöyledir : ' 

Lira 

Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı 
Millî Eğitim Bakanlığı 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Denizcilik Bankası 
İller Bankası 
Emekli Sandığı 
İşçi Sigortaları Genel Müdürlüğü 
Vakıflar Bankası 
Mahallî idareler 
özel teşebbüsler 

4 500 000 
5 830 000 
8 800 000 
1 200 000 
3 400 000 

53 300 000 
800 000 

6 000 000 
30 000 000 
50 000 000 

Görülüyor ki, 1963 yılı turizm yatırımların
dan sadece 4,5 milyon lira Turizm Bakanlığının 
emrine ve tasarrufuna verilmiştir. Bu paranın 
da, turizm propagandası için ayrılan 30 milyon 
liranın 1963 yılına isabet eden ve yabancı bir 
propaganda ve reklâm şirketi ile anlaşmaya va
rabilmek için olduğu söylenmektedir. 

özel teşebbüse ayrılan 50 milyon liranın bir
çok ve isabetli ölçülere dayanılarak tevzii sonu
cunda turizm alanında özel yatırımların teşvi
kinin mümkün olabileceğine ve bu sebeple gele
cek günlere ümitle 'bakıyoruz, 

Bunlar dışında diğer Bakanlık veya kamu 
sektörlerine ayrılan paralar elbette turizm yatı
rımlarıdır. Ve falkat, bu yatırımların çeşitli ka
mu sektörlerine dağılışının bir zarureti tekrar 
ortaya koymuş olduğuna da işaret etmeden geçe-
miyeceğiz. O da, turizm konusunda bakanlık-
lararası, gecikmelere ve formalitelere sebebiyet 
vermiyen, bir iş birliğidir. 

Sayın arkadaşlar 
Turizm, yabancı memleketlerin artık bütçe

lerinin denkliğini sağlıyan, dış ticaret açıklarını 
kapatan ve her çeşit kalkınmalarını hızlandıran 
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muazzam bir döviz ve (istikrarlı bir ıgelir kay
nağı 'olmuştur. Kaldı İki, turizmi, sadece bâr 
döviz ve gelir konusu da .değildir. Turizm in
san tanımasını, insanları sevmesini öğretir. Tu
rizm, milletlerin birbirlerine yaklaşmalarını, 
ımilletlerin birfbirlerini sevmesini ve saymasını 
sağlar. Ve turizm medeniyet ıgetirdr, medeni-
yetieri ıtanıtır ve refaha açılan kapının tam 
'kendisüdir. Sosyal ve kültürel kalkınmanın; 
t'esirli bir vasıtası da yine turizmdir. 

Yer yüzünlün en müstesna, en ıgüzel, 'tabiat 
ve tarihin en zemgiin /toprakları üzerinde ya
şıyoruz. Bu dünyada, yabancı turistlerin bil
medikleri (bir 'Türkiye vardır, yabancıların dl'gti 
duydukları turistik bir Türkiye vardır. 

Hepimiz ortak bir duygunun, ortak bir he
yecanın «tatlı sancılarını -çekiyoruz, önemini 
yeni yeni anlıyabildiğlimiz ve sevmeye başladı
ğımız turizm, bundan böyle günlük hayatımı
zın da konusu almalıdır. Bu selbteple bir «millî 
turizm seferberliği» ilân 'etmeli, milletçe (hisse
mize düşen hizmetileri, gecikmeksizin, yapma
lıyız. 

Muhterem 'arkadaşlar, 
Turlizmin önemi hakkında hepimizce bilinen 

ve hepimizce özlenen bu 'gerçekleri bir ktere 
daha ifadeden sonra, bu konuda lüzumlu bul
duğumuz temenni ve tedbirleri arz edeceğiz. 

Turizım ve 'Tanıftma Bakanlığı teşkilât ka
nununun bu yıl mutlaka çıkarılması 'gerektiği 
düşüncesindeyiz. Bu kanunun bir <an <önee çı
karılması için C. H. P. Meclis Grupu üzerine 
düşen vazlifeleri süratle yerine (getirmeye ka
rarlıdır. 

'Turizm İle ilgili mevzuatın yeni baştan dü-
zerilemeisline, değ%en devir şartlarına ve bil
hassa 5 Yıllık Kalkınma Plânının turizm ile 
ilgili politikasının gerçekleştirilmesine uygun 
blir İhale ıgeltirilmesine şiddetle zaruret duymak
tayız. Turizm konusunda, dalha >eazip imkânla
rı hudutlarımızın 'ötesinde kullanan yabancı 
s'ermayeyi -çeglitli muafiyet itedlbirl'eri sayesinde 
Türkiye'ye çekmeyi teşvik etmek turizm polir 
tikamızm (bir başka 'önemli konusu sayılmalı
dır. Hazineye zarar vereceği ve suiistimale 
uğrayacağı düşüncesiyle bâzı ıgümrük muafi
yetlerinin tanınmasını engelliyecek davranış
lardan u(zak kalmayı faydalı buluruz, (Bu, ilk 
bakışta, zarar verici gibi görünen muafiyetle* 
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itin her (biri, asılında döMz ıgelirini teşvik edici 
ve fyalbancı memleketlerin daima taltlbük edegel-
dikleri 'tedlbirlerdir. 

Turizm propagandası gayesiyle dışlarda bas
tırılan (broşür, afiş ve Ibenzerİ yayınların mut
lak bir 'gümrük muafüfyeltine tabi tutulmasını el
zem (buluyoruz. Gümrüklerde muayene ve 
'kontrol usullerinin, /gümrlük muamelelerinin tu
ristin canını sılkmıyaeak, turisti yolundan 'alı-
'koymıyacak medeni ibir -şekle kavuşturulması 
geç kaldığımız ted'b'irlerden'dir. 

İTurizm, İbir Iba'kıma ive Ihattâ, mutlak otelci
lik demektir. Otellerimizin, 'turizmden bekle
diğimiz nimet ve (hizmetlere yeter derecede ol
madığı maalesef, İbir .gerdektir. Turizm dava
larını (halletmiş 'memleik'etler ibu davanın en 
önemli meselesi olan otelcilik konusunu da ya 
çoktan 'halletmişler veya hal yoluna Ihıala ko
yulmuşlardır. Hem esef «ve 'hem ele özenti ile 
kaydedeceğiimiz şu mukayese bu IkonıMa ne 'ka
dar çjdk gerilerde ıkaldıği'mıızın acı (bir talblo'su-
dur. Fransa, İtalya, Almanya ve lînlgiltere gi-
Ib'i (büyü'k memleketleri İbir yana (bırakıyoruz. 
Son istatistiklere göre Yulgoslaıvya'da turist
lerin ikona'Mayabilecekleri oda sayısı 60 000 dir. 
Bu, Yunanistan'da 50 000, Ibizde ise sadece 
6 ÖÖO dür. 'Turizm talbiî ve tartiihî kaynakları 
bakımından oizden dalha 'fakir olan >bu memle
ketlerin kaydettikleri ilerlem'eyi gıpta ile sey
retmeli <ve ıgayrete ıgelmeyi (bilmeliyiz. 5 Yılh'k 
Plânın turizm kısmına ayrılan yatırımların pe'k 
'büyük İbir kısmının otel 'konusuna- ta'hJsis edi
leceği inancı ışiimdiUik tesellimizdir. 

Otelcilik kadar bir diğer önemli konu da, 
otel personeli işidir. Bu konuda da gerilerde
yiz. Kalifiye otel personeli ihtiyacımız gözle 
görülür durumdadır. Talebe sayısı pek az, tek 
bir Otelcilik Okulunun bu ihtiyaca daha uzun 
yıllar cevap vereceği beklenemez. Bu okul sü
ratle ıslah edilmeli, daha cazip bir hale getiril
meli ve kanaatimize göre her çeşit idaresi Tu
rizm Bakanlığına bırakılmalıdır. 

Turist, tarih ve tabiat güzellikleri, rahatını 
sağlıyacak bir otel ile birlikte, eğlenmeyi'de is
ter. Eğlenme yerleri ve vasıtaları, turistin ikâ
metini uzatır. Bizde, yabancı turistin ihtiyacını 
karşılıyaeak kapasitede eğlence yeri de azdır. 
Oyun, talih oyunları ve beynelmilel spor temas
ları turist celbini sağlıyan hareketlerdir. Geçen 
yıl, Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul, İzmir 
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ve Ankara'da yabancıların oyun oynamalarını 
sağlıyacak oyun salonlarının açılması hususun
da Turizm Bankasına bir yetki verilmişti. Bu 
hususta bir Alman firması ile anlaşıldığını işit-
miştik. Turizm Bakanından, bir gelir kaynağı 
olalı bu hareketin hangi hazırlık safhasında ol
duğunu anlamak isteriz. 

Yollarımızın, kara, hava ve deniz yollarımı
zın geniş ölçüde turizm hareketlerini sağlıyabi-
lecek bir vasıfta olmadığını da söylemeliyiz. Bil
hassa karayolları, turizm hareketlerinde birin
ci derecede mütalâa edilen bölgelerde bozuk
luktan, toz ve çamurdan kurtarılmalı ve asfalt, 
turistik yolları yapılmasına önem verilmelidir. 
Devlet işletmesinde olan ulaştırma vasıtalarının 
tarifelerinin turizmi teşvik edici imkânlara ka
vuşturulması düşüncesindeyiz. 

Yine, geçen yıl bütçe konuşmasında söyle
diğimiz gibi, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı es
ki eserlerin, müze ve türbelerin resmî tatil gün
lerinde açık bulundurulmasına bir kere daha bu 
vesile ile dikkati çekeceğiz. 

Turizmle ilgili mahalli turizm derneklerine 
yapılan yardımların artırılmasını, mahallî festi
valler ve eğlenceler tertiplerini teşvikin turiz
min tabiî icaplarından olduğunu da ayrıca kay
dedeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, 
Turizm alanında kendisinden ciddî hizmetler 

beklenen Turizm Bankasının maalesef, geçen 
Hükümetlerin de ilgisizliği sebebiyle, artık bu 
dâvaya hizmet edebilecek bir takati kalmamış
tır. Kanunen tamamlanması gereken sermayesi 
yıllarca tamamlanamamış, statüsü ilân edilmesi
ne rağmen, başlangıçta temin edilen 70 milyon 
liralık bir sermaye ile işe başlıyan Banka, o gün
den beri bu para ile sahibi olduğu turistik te
sisleri zararına işletip durmaktadır. Âdeta ölü 
bir halde doğan ve 1955 yılından bu yana bir 
hayli maddi sıkıntılar içinde kıvranan Banka
nın yeni bir hüviyete, yeni bir düzene tabi tu
tulması gerekmektedir. Devlet turizm işletme
ciliği, Kalkınma Bankası, Ticaret Bankası vasıf 
ve hüviyetlerini aynı zamanda bünyesinde top
lanmakla, işletmecilik ve bankacılık anlayışın
da birbirleriyle telif edilemiyen vasıfları itiba
riyle, Turizm Bankası doğuşta ve dolayısiyle tat
bikatta mahzurlu olmuş, başarı sağlıyamamış-
tır. 
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t Bu itibarla, Turizm Bankasının hususi sektör 

turizm işletme ve tesislerinin finansmanınııı, yi
ne hususi sektör eliyle kurulacak ve kaynakları 
dış yardım karşılıklarından tahsis edilecek fon
larla takviye edilecek bir kalkınma bankası ha
line getirilmesi ve halen bu banka elinde olan 
ve kıymetleri 70 milyon civarında bulunan tu
ristik tesislerin bir İktisadi Devlet Teşekkülü 
hüviyetinde olacak «Devlet Turizm İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü» adı altında yeni bir teşkilâ
ta bağlanması yolundaki hazırlıkları uygun kar
şılamaktayız. 

Sayın arkadaşlar, 
Turizm, propaganda ve tanıtmaya en fazla 

ihtiyaç duyulan bir endistrüdür. Yabancı mem
leketler, bulgun bize de cazip görünen turizm 
hareketlerini, turistik 'kaynaklarının bolluğun
dan değil ve fakat propaganda ile, btfoşür ve 
afiş baktırıp dağılmakla, dokuma nter filmler 
(yapmakla temin etmişlerdir. Turizmle ilgili 
broşür ve renkli afişler basıp dağıtmak, tanıt
ma filimleri yapmak hiçbir şekilde israf sayıl
mamalıdır'. Aksine, bu imkânlarımızı geliştir
mekte her memleketten çok bu yola, bu vasıta
lara mııhtacolduğumuz unutulmamalıdır. 

Bu hulusta Türk basınına da 'büyük görev
ler düşmektedir. Meselâ, çok nâdir olaralk cere
yan eden yabancı bir turiste tecavüz olayı ba-
ısınmıi'zı günlerce ve geniş ölçüde işgal etmek
tedir. Böylesine olaylarda ilgililerin dikkatini 
çekmek elbette ki, basının vazifesidir. Fakat, 
hu hizmet görülürken memleketimizin turizm 
propagandasını zedeliyecek ölçülerin dışına çı
kılmamasını istemek .her halde haksız bir taleb-
olmıyacaktır. Nitekim, ya'bancı memleketlerde 
'turistlere da'ha sik ve dalha çirlkin tecavüzler 
yapıldığı halde o memleketlerin basını bu kabil 
'haberlerin yayınında daha titiz davranmakta
dırlar. 

Buna mukabil, sansasyonel ,haberleri tercih 
eden basınımız, turizm dâvasında beklenen hiz
metleri âideta esirger görünmektedir. Meselâ, 
Efes'teki Meryem Ana, Vatikan tarafından 
Hristüjyanlarm hac. yeri olarak ilân edilmiştir. 
Muazzam bir döviz kaynağı haline getiremedi
ğimiz Efes'te bu yıl hac mevsimi pek sönük geç
miş, ne Hükümet propagandası iyi işlemiş ve 
ne de basınımız, bir turiste tecavüz olayı ka
dar bu olayı diğerlendirememiştir. 
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Mu'hterem arkadaşlar, 
idaresi Bakanlığa bağlı Devlet Radyoları, 

her günün önemli konularından biri olarak 
görünmektedir. Yeni Anayasamızın gereğince 
radyolarımızı bağımsız bir hale getirecek, «Tür
kiye Radyo Televizyon Kanununun» bu yıl 
mutlaka çıkarılması gerekecektir. Memleketimi
zin en yaygın haber yayma onganı olan radyo
lar hakkında şikâjyoitler yine eksilmemiştir. 

'Bunun, yanında, dinleyicilerin programlara 
'değinen istekleri vardır. Siyasi partiler, bilhas
sa muhalefet partileri, Hükümet tasarrufunda 
bulunan Devlet radyolarında Hükümet icraatı
na dokunan yayın yapılmasından müştekidir-
ler. Devlet Radyosunun bu tabiî hizmetini ta
rafsızlığı ihlâl ile suçlandırırlar. Ayrıca, rad
yo programlarını beğenmezler, radyonun duru 
Tüakçesinden yakınırlar. 

Tahammül edilcmiyen bir gerçeğin açıkça 
'bilinme'si lâzımdır. Mulhalefetin, radyonun ta
rafsız olmadığı yolundaki iddiaları yersiz ve 
itamamiıyle haksız bir görüştür. Vaktifyle bu 
radyolarda, sabah, öyle, akşam ve gece Vatan 
Cerihesi açılış törenleri, Vatan Cephesi iltihak
ları yayınlanırdı. Yine o devirde, Devlet radyo
larından, muhalefette bulunan bir başka siyasi 
teşekkülü sabah akşam küfürler, hakaretler ve 
ıhatıtâ tdhditler savrulurdu. Siyasi temel atma 
törenlerinin israf ettiği saatler de hafızalardan 
silinmemiştir. 

Ne haizindir ki, radyonun o günkü tutumu
nu savunan zihniyet, yine o radyoların bugün
kü masum ve taraferz tutumuna taihammül ede
memektedir. Akıl ve izana hitabederek sormak 
lâzim değil midir1? Devlet Radyolarında bugün, 
hangi siyasi partinin propagandası yapılmak
tadır veya muhalefette bulunan hangi partiye 
hakaretler ve tetıditler savurulmaktadır. 

Düzenlenmesi yolundaki istekler de yok de
ğildir. Bize düşen vazife, bu organları politika 
hesapları içinde değil, bir hizmet çerçevesinden 
görebilmektir. 

Kanaatimizce radyolarımızın asıl noksanlığı 
şuradadır. Bir defa radyolarımızın takatleri, gü
nün ihtiyacına yeter dereceden uzaktır. Radyo 
istasyonlarının hemen hepsi teknik onarıma 
muhtaçtır. Arap âlemi ve bilhassa komünist 
memleketler yayınları, kendi radyolarımızdan 
daha kuvvetli olarak seslerini yurdumuz sathın-
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da duyurmaktadır. Bu zararlı yayınları tesirsiz 
hale getirecek çarelerde artık geç kalmamalıyız. 

Memnuniyetle öğrendiğimize göre Ankara, 
istanbul ve îzmir radyolarından ayrı, daha 11 
ilimizde yayına geçirilen il radyoları için bu yıl 
17 milyon liralık bir yatırım yapılacaktır. Bü
tün bu radyoları, bilhassa haber yayınları bakı
mından, ortak bir çalışma içinde görmek her hal
de faydalı olacaktır. 

Radyolarımızın geniş Ölçüde ıslaha muhtaç 
birdiğer konusu da, personel ve mevzuat, bilhas
sa maaş ve telif ücreti konusudur. Radyo prog
ramlarının kaliteli bir hale gelmesinin ücretlerle 
ilgisi vardır. Meselâ radyolarımızda bir konuşma 
metnine 50, konuşma yapana, bir metin tercüme 
eden 15 ve 60 dakikalık bir piyes yazan tiyatro 
yazarına 600 lira ödenmektedir. Bunun gibi rad
yo müdürünün aldığı aylık 800, raportörlerin 
350 ve spikerlerin 450 - 950 liradır. 

Radyo gibi önemi pek çok olan ve her biri 
ihtisas kadrosu sayılan bu hizmetlerde aylıklar 
bu kadar olur, radyoya eser veren ve konuşma 
yapanlar böylesine sembolik ücretler alırlarsa 
radyolarımızın gelişmesi gerilerde kalır. Bu, 
süratle halledilmesi lâzımgelen bir dengesizlik 
ve hattâ haksızlıktır. 

Radyo konusunda bir temennimiz de, prog
ramlar içindir. Radyoda turizm ve köylü saat
leri mutlaka artırılmalı, eğitim konuşmaları sık-
laştırılmalıdır. Meclis saati olduğu gibi, ayrıca 
bir Hükümet saati ihdas olunmalı ve her devir
den çok, Hükümetin sesine muhtacolan vatan
daşlarımıza bu süre içinde Hükümet hizmetleri 
vaktinde duyurulmalıdır. 

Ayrıca Anadolu basını için yazdırma servi
sinin daha da geliştirilmesini uygun buluruz. 

Sayın arkadaşlar, 
Bu yıl çıkarılması Anayasa hükmü olan Tür

kiye Radyo ve Televizyon Kanunu gereğince te
levizyon gerçekleşecektir. Çoğu çevrelerin lüks 
bulduğu televizyonun bizim için artık kaçınıl
maz bir ihtiyaç olduğu düşüncesindeyiz. Sosyal, 
kültürel ve iktisadi kalkınmamızda, kulaktan 
ziyade göze hitabeden televizyonun hizmetleri 
büyük olacaktır. Bu vesile ile Türkiye için tele
vizyon hazırlıklarının hangi safhada olduğunu 
öğrenmek istiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Anadolu Ajansı Atatürk'ün kurduğu bir mü-
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essesedir. Ajans, âmme hizmeti görmektedir. Bu 
yılki bütçesi bir miktar eksiltilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Çanga, eğer sözünüz uzun 
sürecekse devamı için Heyeti Umumiyenin kara
rını alacağım. 

SADRETTÎN ÇANGA (Bursa) — Evet. 
BAŞKAN — Arkadaşımız Halk Partisi Grup 

Sözcüsü olarak konuşmaktadır, fakat süresi için
de bitirmesine imkân yoktur. Devamını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SADRETTÎN ÇANGA (Devamla) — Teşek
kür ederim. 

Barındığı bina küçük, tesisleri eski ve yeter
sizdir. Bu imkânsızlıklara rağmen ajansın, yeni 
bir istihbarat düzeni içinde çalışmalara geçtiğini 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Temennimiz, 
Anadolu Ajansını en kısa bir zamanda memleket 
ve hattâ dünya ölçüsünde hizmetlere süratle ye
tişebilecek bir seviyede görmektir. Bunun için 
de, bu müessese üzerindeki himayenin gerektiği 
şekilde kullanılmasını hatırlatmak isteriz. 

Değerli arkadaşlar, 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

görüşülürken basın hakkında düşünceleri duyur
mak bir gelenek haline getirilmiştir. Her ne ka
dar, Bakanlığın basınla olan ilgisi sadece basın 
kartlarına münhasır kalmışsa da, biz bu geleneğe 
uyarak basın hakkındaki düşünce ve duyguları
mızı duyurmak isteriz. 

Pre-n'silbolarak (benimsediğimiz ib'ir gerçeği, 
'bir 'kere dalha tekrar etmekten ıgurur duymak
tayız. C. H. P. Meclis Grupu, Iba'sını demokra
tik rejimimizin gerçek ve faydalı 'bir unsuru, 
vazgeçilmez Ibir teminatı saymaktadır. Yeni 
Anayasamızın ışığı ve hükümleri ile tamamiyle 
bağımsızlığına kavuşan ve hükümetlerin poli
tik (baskılarından 'masun 'bulunan Türk bası
nının, demokrasi, 'tarihimizde eşsiz ve unutul
ması imkânsız hizmetleri 'vardır. Dünkü ikti
dar devrinde 'olduğu ıgübÜ, siyasi kanaatlerinden 
ötürü (basına, (bugün bir Hüküme!t Ib askısı artık 
düşünülemez. ReSmî ilân kayırmaları, haksız 
kâğıt, mürekkep ve çin'ko tahsisleri 'artık 'tari
he ' karışmıştır. Her ış'eyden 'önemlisi, 'basın, 
'kendi dâvasını Mir idlaralk 'kendisi yürüten Ibir 
varlık haline 'getirilmiştir. 

Ancak, (bu (hudutsuz Üıürri'yeidin, foâzı politik 
ve ıbasit hesaplara ale't edildiği Ibasın 'çevreleri 
vardır. Bir Ibülyük üzüntümüz Ibudur. De m ok-
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raltik düzenin Iher türUü endişeden uz'alk ve mo
dern anlamıyla yerleştirilm'e'sine uğraşıldığı 
şu ıgünlerde, (basınımızı hizmetlerin en değerli
si ve en ışereflisi beklemektedir. (Basımla, bu 
hÜzmetleri bilerek ve ısrarla teSiııgiyenler dik
kati 'çekmektedir. Bu düzeni kökünden sare-
ma'k is'tiyenler, «dünün (kayırmacılığını üzliyen-
ler, kin ve husumeti Ik'örükliyenler ve nihayet, 
zararlı ıcereyarilara (kapılanlar vardır. Bütün 
bunlar yanında 'güven ve tesellimiz, memleket 
selâmetini düşünen ve demokratlık düzene ina
nan (basının daha •çoğunlukta ve dalha kutretli 
oluşudur. Huzur Ibozuicu yayından menfaat 
umanlar ve inaltla 'bu yiolu takibedenler, akıl 
ve vicdanlarda her geçen ıglün litilbarlanıu kay-
'betmek'tedirl'er. Memlekete, hizmete nnütla'k 
Ikararlı, şeref/ve inancını mulhafazaya kararlı ve 
gerçek mânasiyle ıgurur duyduğumuz basının, 
'kendi .saflarında imiş ıgilbi1 (görünen bu, sözde 
îbasın azınlığını, alhlâki ve (kudretli davranışla
rıyla 'kendilerinin karşılarına ve dışına iteceği
ne 'inanıyoruz. 

(Basın, 'onu ısevenlerin, «ona fgönül verenlerin 
meslekidir. ıBa'sm mensuplarının kesin olarak 
hallini 'bekledikleri meseleler vardır. Fikir 
(işçileri ile iş verenler 'arasında zaman zaman 
çıkan İhtilâflarda, ibatemin Ibu iki vaiz geçilmez 
unsuru karşılıklı huzura kavuşturacak tedibi r-
l'er üzerinde düşünmeliyiz. Balsın meslekimde 
çalışanların sosyal ve dinlenme İhtiyaçlarına 
imlkân yaratılmasına, onları m'esken salhibi et
meye çalışmalıyız. Servetlerini bu hizmete dö
kenlerle, hayatlarının en iyi yıllarını bu hizme
te feda 'edenlere sevgi ve saygı 'beslemeyi vazi
fe Ibi'lm'eliyfrz. 

Ve (bu arada, Iher Ibaikımdan himayeye muh
taç Anadolu iıl ve ilçe (gazetelerinin isteklerine 
titizlikle eğilmeliyiz. 

ıSayın arkadaşlar, 
Ba'sm - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü 

bütçesi üzerindeki düşünce ve temennilerümıizi 
sona ledirmiş (bulunuyoruz. C. H. P. 'Meclis Gru
pu '1963 yılı (bütçesinin .mıemleketi'mize mutlu
luklar ve refa'h ıgetİrmesini, Bakanlık mensup
larını (başarıya ulaştırmasını diler ve saygıları
nı sunar. (Alkışlar) 

BAŞKAN >- Y. T. P. 'Meclis Grupu adına 
Zeyyat Kocamemi. 

Y. T. P. GRUPU (ADINA ZEYYAT KOCA-
MEİMÎ (Tbkat) — Aziz (başkanım, sev'gili arka-
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daşlaom; 1963 ©asın - Yayın ve Turizm büt
çesi üzerinde'ki konuşmalara 'başlarken Y. T. P. 
Grupu adına kepinizi saygı ile selâmlarım. 

Arkadaşlarım, sabırla koruğun helva olduğu 
bir. dünyada yaşamamıza rağmen, senelerden beri 
âdeta aynı kelimelerle tekrarlanan temenniler, 
gösterilen büyük sabır karşısında bile hakikat ola
mamaktadır. Bu bakımdan sabrınızı taşıran son 
damla olmak endişesi ile 18 defa geri alman teş
kilât kanunundan, sayısı bine yaklaşan şifalı su
lardan bahsetmeden bir iki nokta üzerinde fikir 
beyan edeceğiz. 

Arkadaşlarım, kısa bir zaman sonra Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı olarak tescil edilecek olan bu 
teşkilâtın daha bugünden basınla alâkası kesilmiş 
vaziyettedir. Bu bakımdan üzerinde durulması 
lâzımgelen husus, Turizm olmak gerekir. Bu ko
nuya girmeden evvel ise turizm kelimesinin bizce 
ne ifade ettiğini belirtmek isterim. 

Turizm mefhumu içinde iki unsur vardır : Bi
ri turistin kendisi, diğeri ise gidilip gezilen, görü
len memleket. Bu ikisi olmadan turizm olmıya-
cağı gibi kelimenin bu iki unsur içinde turizmin 
ayrı ayrı mânaları vardır. Turist için turizm 
«tatile açılan kapı» kapıdan geçerek memleket 
görmek, gezmek, eğlenmek spor yapmak, tedavi 
görmek v. s. dir. İkinci unsur bakımından ise 
lehte bir tediye muvazenesi veya muazzam bir 
döviz kaynağıdır. Bu iki unsurun bir araya gel
mesi için gösterilecek gayret de ev sahibi olan in
sanlara düşer. Bizim de, turisti eezbetmeye mec
bur olan memleketlerden biri olarak, şöyle bir dü
şünce ile işe başlamamız icabeder. Kendimize so
racağımız ilk sual şu olmalıdır. Acaba biz turisti 
nasıl cezbedebiliriz? Ve arkasından sualler birbi
rini kovalar: Ne yapmalıyız ki, turist tekrar, tek
rar bizi ziyarete gelsin? Gelmiyorsa neden gel
mez? Onun bizden yüz çevirmesine sebep ne ola
bilir? Bütün bunların cevabını bulup gayeyi ta
hakkuk ettirecek tedbirleri almak için de davet 
ettiğimiz insanların özelliklerini bilmemiz gerekir. 

Evvelâ zihinlere şunu iyice yerleştirmelidir ki, 
bugünün turistleri dünün seyyahlarına benzeme
mektedir. Bugün çoğunlukla eskiden imkân bula-
ınıyan orta tabaka ve işçi sınıfı, ücretli tatil, se
yahat kolaylıkları, tenzilâtlı tarifeler sayesinde 
bu sahaya atılmışlar ve turist denen insanı lüks
ten kaçan fakat konfor arayan bir hüviyete bü
ründürmüşlerdir. Bu bakımdan bugünkü turistin 
normal medeni vasıtalarla rahat bir otel temiz bir 
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lokanta gibi tatmin olunacağını kabul edebiliriz. 
^inıdi bu vasıfta bir yabancının memleketimizi 
ziyaret maksadiyle hudutlarımıza geldiğini düsü-
nenlerce acaba turist hudutlarda, gümrük kapıla
rında nasıl karşılanacaktır? Kendisine ne gibi bir 
muamele yapılacaktır? Türkiye'de geçireceği gün
leri plânlamak üzere kendisine anlıyabileccği bir 
dilde yazılmış, içinde her türlü malûmatın bulun
duğu bir broşür verebilecek miyiz? Vapur veya 
uçakla gelinirse gitmek istediği yerlere rahat ve 
teiniz vasıtalarla gidebilecek inidir? Hattâ daha 
mühimi vasıta bulabilecek midir? Eğer otomobili 
ile gelmişse kendisine gideceği yolları gösteren 
haritalar verebilecek miyiz? Bu haritalarda gös
terilen yollar hakikattekine uyacak mıdır? Yol
ların kalitesi ne merkezdedir? Asfalt mı, şose mi 
yoksa patika mıdır? 

«Şartlar ne olursa olsun, bir kere geldik, gö
receğiz» diyen turist, memleketin görülecek yer
lerine kadar giderken yol boyunca dinlenebileceği 
durak yerleri, temiz tuvaletli benzin istasyonları 
bulabilecek midir? Değil yol kenarında, geceliye-
bileceği rahat bir binada, şehir içinde temiz bir 
otelde kalabilecek midir? Garajlar, tamirhaneler 
ne âlemdedir?. Eğlence yerleri kendisini tatmin 
edecek midir? Diyelim ki, bunların hepsini buldu, 
oralarda kendisine hizmet eden insanlar, her ba
kımdan iyi yetiştirilmiş, anlayışlı kimseler midir? 
Eğer bunlara müspet cevap verebilirsek durma
dan gelişen turistik faaliyetlerden hissemize dü
şeni alacağımızı ümidedebiliriz. Aksi halde ise ne
leri yapmaya mecbur olduğumuz kendiliğinden 
meydana çıkar. Bütün bu saydığımız veya say
madığımız işleri yapmak için lüzumlu parayı te
min etmek ve yatırımları yapmak için de iki kay
nak mevcuttur. Bunlardan biri resmî sektör, di
ğeri ise özel sektördür. Bunlardan başka her iki 
sektöre yardımcı vaziyette 3 ncü bir kaynak daha 
vardır ki, o da dış yardımlardır. Yer yüzündeki 
turistik yatırımlara bakacak olursak, totaliter re
jimleri bu dünyanın dışında telâkki ettiğimize 
göre, hemen hepsinin yükünün özel sektörün 
omuzlarına dayandığını görürüz. Bizde ise bu sa
hada Avrupalı bir turisti tatmin edecek kalitede 
olanlar, resmî sektör tarafından yapılmaya çalı
şılmaktadır. Bu şekilde yapılan tesislerin de mil
lete neye mal olduğunu tebarüz ettirme bakımın
dan birkaç misal vermek isterim: 

Yurdumuzda Devletin finanse ettiği teşebbüs
ler eliyle yapılan turistik tesislerin bedelleri ast-
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ronomik rakamlarla ifade edilmektedir. Bundan 
başka bunların her sene duçar oldukları zarar da 
küçüınseımıiyecek miktarlara baliğ olmaktadır. 
Meselâ Turizm Bankasına Ziraat Bankasından 
müdcvver Kilyos, Küçük Su, Bolu, Abant Otel ve 
tesislerinin 8 senelik zararları 15-milyon civarın
dadır. Sadece Abant'ın senelik zararı 750 bin TL. 
olduğu göz önüne getirilirse bu tesisin zararı ile 
senede bir otel yapılabileceği yanlış bir iddia ol
maz. 

Bunların yanında maliyet tahmini GO milyon 
lira olan İzmir Otelinin bir ihtilâf neticesi inşaatı 
durdurması yüzünden 50 milyon zarara sebebi
yet verdiği geçen seneki bütçe görüşmelerinde sa
lahiyetli ağızlarca ifade; edilmiştir. Bundan baş
ka inşaatı bittiği halde bir türlü kiraya verilenii-
yen Çanakkale ve Balıkesir otellerinin aslında za
rar veren bir tesisten başka, bir şey olmadığı mey
danda bir hakikattir. 

Maliyet meselesine gelince, 1968 plânında 55 
milyon liraya çıkacağı bildirilen 184 odalı Anka
ra Oteli bu sahada bir rekor teşkil etmektedir. 
Oda başına şimdilik 800 bin lira gibi bir maliyet 
gösteren bu otel, bu gibi işleri hususi sektörün 
yapması hakkındaki görüşümüzün doğruluğunu 
teyideden çok kuvvetli bir delildir. 

Her beylik iş gibi turizm sahasında yapılan 
bu tesisler de milletin sırtına yük olmakta ve bun
lardan beklenen faydalar daha başlangıçta yok 
olup gitmektedir. Bugün için Türkiye'de1 hususi 
turistik vsaJhiaya akım ayıp umumi değil hu
susi me's'ken inşaatına meyletmesi hakikati kar
şıcında resmî sektörün döviz getiren bir işlet
meciliğe el atması, ilk 'bakışta doğru gibi gö-
rüne'bilirse de; aslında, çok daha praltik usul
lerin bulunalbileceği de aşikârdır. 

Türkiye'mize bakacak olursak, her salhada 
olduğu gibi turizmde de teşebbüs salhiplerinin 
kâfi miktarda sermajye ile tedhiız edilmedikleri 
görülür. Mevcut sermaye, turistik yatırımların 
az kârlı gibi görünmesi 'karşısında teışeblbüıs 
kabiliyeti istemiyen sahalara kaymalkta, böy
lece tur'iLsti'k salhada teşe'bbüs kabiliyeti ile ser
maye aralsında bir muvazenesizlik hâsıl olmak
tadır. îş'te yapılacak iş, bu muvazenesizliği 
bertaraf edecek tedbirleri alma'ktan ibarettir. 
Bunun en k'olay şekilde evvelâ bir zihniyet 
değişikliği içinde turistik yatırımların, o ya
tırımı yapan şaihıs veya teşek'külden ziyade top
luma faydalar sağlayacağı noktasından hare-
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ketle turizm sahasında açılacak kredilerin pi
yasa şartlarının altında bir rayiçle tahsis edil
in esidir. 

Birtakım vergi kolaylıkları ile de tahkim 
edilecek böyle bir usulün sermayeyi turistik sa
fhaya çekeceğine ve Devlet eliyle yapılan bir 
işletmecilikten çok daha faydalı neticeler ve
receğine inanmaktayız. Zira Balıkesir veya Ça
nakkale otellerine sarf edilen milyonların ya
hut tzmir Otelinde zıyaa uğrıyan 50 milyonun 
bu tarzda 'kullanılması ile bir yerine on otel 
yapmak imkânı hâsıl olurdu. Bu iddiamızı te-
yiden A. I. D. Teşkilâtının yaptığı 4,5 milyon 
liralık yardımla Tusan Şirketinin yaptığı tesis
leri zikretmek kâfidir, zannederim. 4,5 milyon 
lira ile bir Tusan Şirketi hardke'te geçtiğine 
göre 50 milyon lira ile 10 Tusan Şirketinin vü
cut bulacağını kestirmek güç olmasa gerektir. 
Bir an için bu tarzdaki yardımlarla kurulacak 
tesislerin muvaffak olmıyacaklarını düşünsek 
bile kaybolması muhtemel olan bu paralar esa
sen zarar hanesinde 'bulunduğuna göre üzüle
cek pek fazla bir şey yok demektir. 

Yalnız burada bir nokta üzerinde durmak 
islteriz. Ne kadar yardım görürse görsün, tu
ristlik ihtiyarlarımızı karşılayacak genişlikteki 
bir sermayenin özel sektör elinde bulunduğu
nu düşünmek biraz fazla iyimserlik olur. Fa
kat özel teşebbüse cazip bir hale getirilmiş ya
tırım imkânlarının, birtakım başka kolaylık ve 
teminatların desteği ile yabancı paraların Tür-
kiye'ye akımını sağlıyabileceği inancındayız. 
İşte ancak bâzı kolaylıklarla memleketimize 
akımı sağlıyacak bir yaibancı paranın turistik 
dertlerimizi halledeceği kanaatindeyiz. Bu ka
naatimizde miktar bakımından başka sadece 
paranın hiçbir şey ifade etmediği hakikatini 
Balıkesir ve Çanakkale otelleri mâcera/sının ya
nında Hiltlon Otelinin pek beliğ bir şekilde ifa
de etmesinin de rolü büyüktür. 

Turizm bakımından işin can damarı olarak 
mütalâa ettiğimiz bu yaibancı para, memleket
lere iki şekilde gitmektedir. 1. - Devlet yardım
ları şeklinde, 2. - özel yaibancı sermaye olaralk. 
Her iki şekilde de faydası inkâr edilemiyen bu 
sermayelerin arasında b'ir tercih yapabilmek 
için aralarında mevcut bâzı farkları göız önüne 
almak lâzımgelir. 

Evvelâ yaibancı hükümetlerce yapılan yar
dımlar hibeler, istisna edilmek kaydiyle, şart-
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lar ne kadar müsait olursa olsun ilerde faizi ile 
birlikte döviz olanak ödenmesi mecburiyetini 
de beraberinde getirir. Bu paralarla kurulan 
tesisler ister başarıya ulaşsın, ister ulaşmasın, 
taksitlerinin gene döviz olarak muntazaman 
ödenmesi zorunluğu da vardır. Halbuki hususi 
yaibancı sermaye yatırımlarında tesisin kazanç 
'sağlaması halinde sadece kârın transferi bahis 
konusu olabilir. Ana paranın ialdesi yaltırım ya
pılan memleketin ekonomik şartlarına tabidir. 
Nerde kaldı ki, son zamanlarda muayyen bir 
müddet işletme hakkı karşılığında yatırım yap
ma, pek revaçta olan bir husustur. Hususi ya
bancı sermayenin bir iyiliği de ilerde ihtiyaç 
duyulacak olan personelin yetişmesine büyük 
yardımı djokunan teknik elemanı da beraberin
de getirebilmesidir. Bu derecede faydalı bir 
akımı temin edebilmek bakımınldan Türk Hükü
metlerinin ellerinden geleni esirgemiyerek ha-
zırlıyacakları kanunlarla bu hareketi teşvik et
meleri mecburiyeti zaman kaıylbma tahammülü 
olmıyan bir husuftur. Fakat sadece kanuni teş
viklerle 'böyle bir akımın temin edileceğini um
mak da biraz fazlaca iyimserlik olur. Sayısız 

meziyetleri yanında yaibancı sermayesinin tâbir 
caizse bir de kusuru vardır. Yaibancı sermaye
ler, oldum olasıya biraz fazlaca nazlı, biraz 
fazlaca ürkektir. Muhit değiştirmeye hazırla
nan insanlar gibi, yabancı sermaye de gideceği 
memleketin iklimine intibak edip edeımiyeceği-
ni araştırır. Gideceği her yerin, bilhassa geri 
kalmış. memleketlerin, tediye muvazenesi onu 
alâkalandırır. Kazanç umarak gittiği y erlerde 
kârın kudurup sermayeyi götürmemesi için po
litik düzenin demokratik esaslara dayanıp da
yanmadığına bakar. Sonu yok pahasına bir mil
lileştirmeye varacak bir devletçi zihniyetin mev-
cudiye'tini görmek istemez. Şu hale göre eğer 
biz, her safhada olduğu gibi turizm sahasında 
da bir şeyler yapmak istiyorsak, evvelâ ya
bancı kaynaklardan gelecek paranın memleke
te girmesine taraftar olup olmadığımız husu
sunda kesin bir karara varmak mecburiyeltin-
deyiz. Eğer biz yabancı sermayenin kalkınma
mıza yardımcı olmasını istiyorsak tediye bilân-
çiomuızu müsbete çevirmek için plânlı ve bil
gili bir şekilde çalıştığımıza işten anlıyanları 
inandırmak zorundayız. Eğer biz yabancı ser
mayenin bütçe açığını kapıyan borçlanmalar 
dışında da memleketimize akmasını istiyorsak 
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bünyemiz icalbı tatbik ettiğimiz karma eko
nomiden maksadın zaman içinde gittikçe dev
letçiliğe kayan bir ekonomi sistemi değil, im
kânlarımız nisbeltinde gittikçe özel sektöre 
meyleden 'bir sistem olduğunu tebarüz ettirmek 
mecburiyetin'deyiz. Eğer biz yabancı sermaye
nin yerli sermaye ile el ele turistik hazineleri
mizin değerlendirilmesini hakikaten istiyorsak, 
radyolarımıza kadar girip küçük yavrularımı
za servet düşmanlığı aşılıyan cereyanların kar
şısına geçip, «Dur!» demesini bilmeliyiz. 

Y. T. P. olarak üzülere'k belirtmeye mecbu
ruz ki şimldiye kadarlki hükümetlerimizin ya
bancı sermaye karşısındaki tutumları pelk tat
minkâr olmamıştır. 

Halbuki bunu yapmaktan başka yıkar yol 
olmadığı inancındayız. Aksi halde ya vatandaş
ların dar imkânları ve natamam bilgileri ile ya 
da, büyük zararlar karşılığı olması yanında ge
ne de kifayetsiz devlet işletmeciliği ile yetin
mek zorundayız. Bu ise hiçbir şekilde ihtiyacı
mıza cevap vermiyecektir. Bu husustaki tutu
mumuzu belirtmek bakımından bir iki misal ver
mek isterim. 1949 yılında Amerikan İktisadi îş 
Birliğinden bir mütehassıs Mr. Charles White 
davetimiz üzerine memleketimize gelmişti. Bu 
zat; «turizm mevzuatında ve Devlet ulaştırma 
işlerinin turizmle ilgili işletmelerinde bâzı de
ğişiklikler yapılması şartiyle 5 milyon dolar ve
rilmesini teklif etmiştir. O zaman mütehassısın 
tavsiye ettiği mevzuat değişiklikleri bir türlü 
yapılamadığı için 5 milyon doları da almak müm
kün olamamıştı. Son zamanlarda da Taksim ge
zisinde ve Çırağan Sarayında otel yapmayı tek
lif eden yabancı sermayenin bu teklifleri Hilton 
ve Tusan misallerine rağmen iltifat görmemiş
tir. Meşhur Kurup'un Antalya'da yapmak iste
diği tesis hikâyesi de galiba aynı akibetle kar
şı karşıyadır. Halbuki komşumuz Yunanistan, 
Alman iş adamlarından Doktor Hartman Von 
Richtisfen ile bir anlaşma imzalıyarak 20 sene 
müddetle işletme hakkı karşılığında Korfu ve 
Rodos'ta gazinolar, kabareler, spor- sahaları gi
bi tesisleri kurdurmuş ve bu sayede 1961 de sa
dece Rodos'a giden turist miktarı 157 bine ula
şarak tekmil Türkiye'nin 144 bin kişilik rakamı
nı geride bırakmıştır. 

Daha birçok söyliyecek şeylerim bulunduğu 
bu konuda kendi yağımızla kavrulma felsefe
sinin bir ifadesi saydığımız önce iç turizmi geliş-
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tirme bahsinde de bir iki cümle söyleyip sözle
rimizi bitireceğiz. 

Âdet anane ve yaşayış tarzları ile yetişme 
şekilleri birbirine yakın olan topluluklarda iç 
turizmin dış turizmi davet ettiği bir hakikat ise 
de bizim gibi farklı düşünen, yetişmeleri ve te
lâkkileri birbirine uymıyaıı topluluklarda çok 
dikkatli davranıp tedbirli hareket edilmezse iç 
turizmin dış turizmi kaçırmasından korkulur. 

Arkadaşlarım zamanımızın geldiğini tahmin 
ediyorum. Hasta hasta konuşup sizleri rahatsız 
ettiğim için özür dilerim. Yeni Türkiye Partisi
nin sevgi ve muhabbetlerini bildirerek huzuru
nuzdan ayrılıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. adına Cemil Kara-
han. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA CEMİL KA-
RAHAN (Sinop) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, ismi bakanlık ve fakat içindeki cis
mi genel müdürlük olan ve yatırım giderleri ile 
birlikte 66, buçuk milyon lira gibi cüzi bir büt
çesi bulunan Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğünün, ne basınına ne de yayınma temas 
etmiyeceğim. 

Bir teşkilât kanununu dahi yıllar yılı çıkar
maya muvaffak olamıyan bu Genel Müdürlü
ğün. tek cevheri olan turizmin bugüne kadar 
ihmal edilmiş olmasına vaktimin müsaadesi nis-
betinde temas edeceğim. Turizm bir memleket 
için en büyük endüstridir. 

Bilhassa bizim gibi iktisaden geri kalmış; 
her yıl ithalâtı ile ihracatı arasında büyük mik
tarda döviz açığı bulunan memleketlerin teves
sül edeceği ilk iş bu olmalıdır. 

Bugün Afrika'nın Şimal ve Cenubundaki bü
tün devletlerin, hattâ Milliyetçi Çin'in ve daha 
yurdumuzla kıyaslanmıyacak birçok milletlerin, 
çok seneler evvel bu işi benimsediği hepimizin 
malûmudur. 

Üç çevresi, üç ayrı iklim şartları ihtiva eden 
denizlerimizle çevrili güzel vatanımızın; dâhille
rinde ve sahillerinde turistik ehemmiyeti hâvi 
birçok zenginliklerimiz vardır. Her bucağı, cen
netten bir köşe olacak kadar tabiî güzellikler arz 
eden yurdumuzun en müşkülpesent bir turisti 
dahi memnun edeceğinden şüphemiz olmamak 
lâzımdır. 

Bu mevzuun üzerinde neden bu kadar hassa
siyetle durduğumuzun gerçek misalini vermek 
isterim... 
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Yalnız Amerika Birleşik Devletlerinin vatan

daşları, bu mevzuda memleketlerinin dışında bir 
yılda 7,5 milyar dolar harcamaktadırlar. Bu
nun için diğer devletleri de dâhil edersek dün
yada bir yılda bu mevzuda dönen para 100 mil
yar dolardır. 

Bu hareketten bizim de istifade etmememiz 
için ortada hiçbir sebep mevcut değildir. 

î lk anda yurdumuza gelecek turistler için ha
zırlıklı olmadığımız nazariyeleri ortaya atılabi
lir. 

Böyle bir ahvalde iaşe, ibate ve yer temini 
bakımından 'sıkıntıya düşeceğimiz şeklinde 
mütalâalar serd edilebilir. Ama şunu bilmek za
rureti vardır ki, dünyada hiçbir millet; dört-
(başı mamur hazırlığını ifa etmek suretiyle bu 
yola baş koymamışlardır. 

Yurdumuza gelen turistlerin de bir kısmı 
memnun olmadan ,geri dönebilirler... Bundan 
korkmamak lâzımdır. Devlete düşen vazife; bü
tün gayreti ile yurt dışında bunun propaganda
sını yapmak olacaktır. 

Yurdumuzda bu hareketi gören birçok husu
si teşebbüsler yavaş yavaş bu eksiklikleri ta-
mamlıyacaklardır. Yurdumuzun tabiî güzellik
lerinden başka mânevi zenginlikleri de vardır. 
Meselâ Papa'ya, bir pepsikol kelimesini söylet
mek için milyonlarca dolar teklif edenler ol
muştur. Papa bunu söylememiştir ama; Efes si
zin mânevi ziyaretgâhmızdır, orayı ziyaret edi
niz demiştir. 

Bizim için bundan daha iyi bir propaganda 
da olamaz. Mevzuu buraya kadar getirmişken 
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünün 
bu yıl için, bu mevzuda bu çok mütevazi bütçe
sine 4,5 milyon liralık bir tahsisat koymuş ol
duğunu görmüş olmaktan C.K.M.P. Grupu adı
na duyduğumuz memnuniyeti huzurlarınızda 
arz etmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade 
etmek isteriz. 

Basın - Yayın Genel Müdürlüğünün bütçesin
deki bu hareketi artık bu yola yönelmenin bir 
ışığı saymakta ve devamını beklemekte olduğu
muzu arz eder, hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, parti grup
ları adına konuşacak arkadaşlarımız kalmamış
tır. Şahısları adına konuşacak arkadaşlara ge
çiyoruz. 
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Sayın îhsan Ataöv. 
İHSAN ATAÖV (Antalya) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlar, Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü bütçesi üzerinde (Ba
kanlığı sesleri) henüz Bakanlık olmadı, görüş
lerime başlamadan önce C.H.P. Grup Sözcüsü 
arkadaşımın bir konuşmasına hafifçe bir do
kunacağım. 

Muhterem arkadaşlar, hiçbir şahıs ve teşek
kül kendi aczini, kendi muvaffakıyetsizliğini 
mazinin dedikodusu üzerine mazeretle geçiştire
mez. Bizim arkadaşlarımız nedense kendi ikti
darlarından olan teşekküllerin başarısızlığını, 
hemen mazinin hata veyahut da hata gördüğü 
hususlarına istinadettirirler. Nitekim bugün 
radyonun tutumunu muhalefetin tenkidettiğini 
beyan etti Sayın Sözcü arkadaşım. Halbuki rad
yodan bu 1,5 senedir radyonun tutumundan şi
kâyetçi olmak lâzımigelen, fakat olmıyan tek ta
raf muhalefet grupudur. Çünkü, bu kürsüde 
pek çok olaylar cereyan etti, Cumhuriyet Halk 
Partisinden, Yeni Türkiye Partisinden, hattâ 
Sayın Bakanın mensubolduğu Cumhuriyetçi 
Köylü Millet Partisinden çıkıp radyodan şikâ
yet eden oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcü
sü arkadaşımız, kendi konuşmalarının, 1,5 satır 
muhalefetten az olduğunu söyliyerek, bu kür
süde radyoyu yerden yere vurdular ve radyo
nun mesul adamlarına dediler ki : «Onlardan 
bunun hesabını soracağız». Muhalefet hiçbir za
man böyle konuşmadı. Çünkü, muhalefet radyo
nun içinde bulunduğu şartları, radyonun bazan 
hata yapabileceğini bilen, idrak eden, buna mü
samaha gösteren anlayışlı, mâkûl bir teşekkül
dür. 

İktidara mensup bir arkadaşımız, «Vatan 
cephesine iltihaklardan, temel atma törenlerine 
kadar her şey radyoda-yer işıgal ediyordu» de
di. Muhterem arkadaşlar; bugün bir Hükümet 
saati kurulmasını teklif eden iktidar partisi ka
nadı siyasi temel atmaları neden yadırgar? 
O siyasi temel atmalardan hangisi vermemiştir, 
onlar bu"'ün sayılmalı. Hattâ bu atılmış siyasi 
temellerden vatanda meyvesi derilip de ihtilâl
den sonra kurdelesi kesilenlerin de, Ikurdelâsı-

! nm kesildiği, temelinin atıldığı devirler zikre-
dilerelk radyoda dile geM Hamlelidir. Türk Mil
leti, hangi devirde olursa o'lısun, yapmıış ol
duğu eserleri, duyıntaık, öğrenmek ilbtityacında-
dır. Esenler radyoda gizlense dahi vaıtandaşın 
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vicdanında, âmmemin gözümde yaşıyacaktır. 
Ama bunun yanında iktidar geniş bir şekilde 
radyoda komıuşnmktadır. Şefik İnan Beyefen
dimin geçen sieferkl bütçe hiaklkındalki radyo 
konuş'maısını, FeSthi Çelilklbaş'ın pancar ekicile-
ri (hakkındaki radyo konuşmasını! dinledik. 
Biz bunlardan şikâyet etmedik. Hükümet ic
raatım radytoda Türk Milletine . hildirecektir. 
Ama bu icraat, İbu icrâ'at Hükümet 'olanak fbil-
diırileeelktir. İsmet Paşa icraatı diye, parlti 
propagandası yapılmıyacalktır. 

Arkadaşım, eğer (biz Iböyle yapmadık derler
se, kendisine Ikürisüden bir satırı okuyayım : 
Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren şeker 
ısamayii politikasında inönü hükümetlerinin ilk 
çalışma yılı sonunda ulaştığı bu netice, üze
rinde önemle durulacak Ibir keyfiyettir. Neden 
'Cumhuriyet hükümetlerinin ulaştığı netice de
ğil de yalnız inönü hükümetlerinin ulaştığı ne
tice? Çümkü İsmet inönü vatandaşa duyuru
lacaktır. Cumhuriyet Halik Partisinin Genel 
'Başkanıdır. 

Muhterem, arîkadaşlar, numa hiç lüzum yolk. 
Çünkü vaitanidaş İnönü'yü de, Adalet Partisini 

.de, Yeni Türkiye Pantisinıi de leserl eriyle, ha
yır ve haistenatı, ,günalh ve sievafoı ile, (her şeyi1 

ile 'bilmektedir. Bunu ihatırlatmıya lüzum yok
tur. (boldan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv bir dakikanız 
kaldı. 

İHSAN ATAÖV,(Devamla) — Muhterem ar
kadaşlarım, Ibiz radyodan şikâyet ctmilyeceğiz. 
Bizim konuşmalarımıza yer vermese dahi bu
günkü imkânlariyle radyo, kemdi kuvvetinde 
ve kudretimde olan şeyleri yaıpmiaktadır. Biz 
ancak ve ancalk radyoya bühtan edenlere, Ni-
h'at Kürşalt'ın şu zalbıtlara tescil edilmiş sözlerle 
cevap yerip geçeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Ataöv, vaktiniz 
dolmuştur. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Biraz daha 
var efendim, arkadaş!anım müsaade ederlersfe 
•'bitireyim. 

BAŞKAN — Sayın Ataöv'ün konuşma müd
detinin 5 dakika uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kalbul tedenller... 

İHSAN ATAÖV (Devamlıa) — C. K. M. P. 
İdler, sizin Vekilinizi müdafaa ediyorum. Kal
dırın ellerimizi. 
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VELt BAŞARAN (Afyon Karalhıisar) — Bi

zim Vekilin müdafaaya ihtiyacı yok. 
İHSAN ATAÖV (Devamla) — İhtiyacı yok 

•miuî Peki, peki... 
BAŞKAN — Kalbul etmiyenller... Arkadaşı

mızın 5 dakika daha konuşması kaibul edilmiştir. 
Sayın Anduçıoğlu müdaıhaile etlmleyln. Devam 

buyurun Sayın Ataöv. 

İHSAN ATAÖV (Kendisine yapılan müda
hale üzerine) — Elhamdülillah hayatta en (bü
yük istinatgahımız, doğruluğuımuzdur. Eğer 
ben açarsam o def tenleri... («Mevzua gel» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Ihisan Ataöv lûtlfem Ba-
'kanlılkla ilgili konuşmanızı devam ettiriniz. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Muhterem ar
kadaşlarım, bundan iki gün önce burada bir 
müzakere cereyan etti. Af Kanunu üzerindeki 
ibu mfüzalke nelerde Sayın Turhan Feyziioğhı 
şallısı adına burada kıonnşmaı yaptı. («Mevzuu-
muzum dışına çıkıyorisunuz» sesleri) («Tahrik 
etme» sekleri) 

BAŞKAN — Sayın Ataöv lütfen konuyu ge
nişletmeyiniz. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Efendim, 
Ibıralkmız da cümlemi taınıaımiıyayım. işte 'bu
rada nadyoyu tenikid edeceğim. 

Sayın Turhan Feyz'ioğlu buradan konuştu. 
Sayın Başkam', şalhsınız adına mı d'iye sordu, 
şalhısıım adına dedi. Tutanak!arda vardır. On
dan sonra1, işte şiımdi radyoyu tenikid ediyo
rum, o akşam radyo Meclis saatini dinlediğim 
zaman Turhan Feyzdıoğlu'nun buradaki konuş-
nıasını aynen radyo neşretti. 

Muhterem arkadaşlar, radyo, iktidara men-
ısup bir Baıkanm yaptığı konuşımıaısmı aynen 
Veremez. «Kayseri Milletvekili Tunhan Feyzi-
oğlu dedi ki» diyebilir, veyahut «Bir milletve
kili dedi ki» diyebilir. Onun Bakanlık sıfatını 
'kul'lanımadığı zaman, benim sıfatımı nasıl neş
rediyorsa onunkini de öyle neşretmek mecbu
riyetindedir. Biz tarafsız radyoyu böyle görü
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin ve şu anda bütçesini tasdik ede
ceğimiz bu Bakanlığa bağlı olan Radyo idaresi 
bu memlekete hizmet eden partiler, bu memle
ketin mümessilleri olan vekillerinin görüşlerini, 
ve düşüncelerini efkârı umumiye aynen intikal 
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ettirmek mecburiyetindedir. Büyük hakem olan 
Türk Milleti kimin ne söylediğini, kimin ne dü
şündüğünü ancak Türkiye radyoları vasıtasiyle 
öğrenecektir. Arkadaşını biraz evvel dedi ki, 
«Basının içinde bir azınlık var, bunları yok 
edin.» Bizimki de söyledi, «Basının içindi; menfi 
bir tutum var, onları yok edin.» Demek ki, iki 
tutum var, anlaşılıyor, tşte Türk radyoları bu 
iki tutumu "birleştirecek ve gerçekleri Türk hal
kına aksettirecek olan yegâne organdır. Orada 
konuşmanın başında, ayrı ayrı milletvekillerinin 
isimlerini saydıktan sonra, o milletvekillerinin 
fikirlerini toplu olarak süzgeçten geçirmek hiç-
birşey ifade etmez. Radyo her milletvekilinin 
konuşmasını adını söyledikten sonra vermelidir. 
Radyo yarım s&alt, bir saat bu konuda yayında 
çalışmalı Ve Türk Milletinin Parlâmentoda ça
lışan insanları murakabesine fırsat vermelidir. 
Ama, bunun yanında, radyonun hatalarını söy
lerken, sevaplarını da söylemeyi ihmal edecek 
değilim. 

Radyolar, bugün komünizme karşı yayınla
ra ' en geniş şekilde yer ayıran, açık oturumlar 
yapan... 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Ataöv, 
tamam... 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Cümlemi or
tasından kesmeyin efendim. Cümlemi tam a mi ı-
yayım da ondan sonra, Sayın Başkanım istir
ham ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, radyolarımızın yap
mış olduğu açık oturumlar, bilhassa komüniz
me karşı tahsis ettiği saatler hepimizi ve bütün 
Türk Milleltini iftihar ettirecek konulardır. 
Bundan dolayı, tahmin ederim, Anadolu'nun en 
ücra köyünden radyolarımıza tebrik ve teşekkür 
telgrafları gelmiştir. Böyle bir tutuma gi
ren radyolarımızı biz tenkid etmiyoruz. Bu yol
daki çalışmalarını daima destekliyeceğiz. Allah 
onları bu yolda muvaffak etsin, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Soldan, alkışlar.) 

Konuşmama cevap verirlerse, grup adına söz 
alıp, tekrar cevap vereceğim. 

BAŞKAN _ Sadrettin Çanga. 
O. H. P. MECLÎS (ÎRUPÜ ADİNA SAD

RETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, benim İhsan Ataöv arkadaşım gibi de-
megoji. yapmaya ihtiyacını yok. Yalnız bir şeyi -
hakikattir arkadaşlar, lütfen dinleyin - açıkla-
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I mak isterim. Arkadaşım yaptığım konuşmayı 

tam mânasiyle dinlememiş, radyo konusunda ta
mamen ters tarafından anlaşılan bir mütalâa ile 
veyahut bir cevapla karşımıza çıkıyor. Arkada
şım şayet iyice dinlemiş olsaydı, ben bugün 
muhalefetin radyonun tarafsızlığı mevzuunda 
yaptığı şikâyetten bahsetmiştim. Bu bir gerçek. 
Arkadaşım da biraz evvel istemiyerek ağzından 
kaçırdı. Açıkça soruyorum şimdi; gelsin burada 
cevap versin: Dün olduğu gibi bugün Türkiye 
Devlet Radyoları bir siyasi partiye iltihak ha
berlerini günün 24 saatinde dört tarafa yay
makta mıdır? Bugün Türk radyoları, dün oldu
ğu gibi, her gün bir siyasi partiyi hedef tutar-
casına ona tehditler, hakaretler, küfürler yağ
dırmakta mıdır? Ben tarafsızlık ölçüsünü bu 
şekilde anladım. Arkadaşımız buna cevap vere-
bilirse, söylediğimiz sözler yalan ise o zaman bi
zim de teşekkür vazifemiz olur. Hürmetlerimle. 

İHSAN ATAÖV (Antalya) — Grup adına 
cevap vereceğim. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA İHSAN ATAÖV (An

talya) — Muhterem arkadaşlar, şimdi Sayın 
Sadrettin Çanga arkadaşım bundan en aşağı üç 
sene evvelden bahsettiler. Biz buraya geleli 
birbuçuk sene oldu. Radyonun mührü elimiz
de değil. İktidara iştirak ettiğimiz fi, 6 aylık 
devrede bahsettiği konuda her hangi bir ilân 
yapmadık. Eğer, Cumhuriyet Halk Partisi gi
bi her kanadın ortağı olarak çalışsak ve eğer 
Cumhuriyet Halk Partisinin de saflarına bir 
hayli iltihak eden olsa, belki bunu radyoya in
tikal ettirmek için tazyik eder, fakat radyonun 
bugünkü zihniyeti buna da müsaade etmez. Bir. 

İkincisi, muhterem arkadaşlarım, Sadrettin 
Çanga arkadaşım... 

RUHİ SOYER (Niğde) — Kedi, köpek isim
lerinin okunduğunu hatırlatırım. 

İHSAN ATAÖV (Devamla) — Ciddî sualle
re ciddî cevap, gayriciddî suallere gayrieiddî 
cevap... 

Muhterem arkadaşlarım; Adalet Partisi Mec
lis Grupuna memleket hizmetinde mesuliyet te-
rettübettiği andan itibaren sorulacak olan her 
suale, bütün santimine yarıneaya Ikadar bütün 
mesuliyeltleri tekeffül ederek hesap vermek bir 
şereftir. Sual soranken salâhiyet ve mesuliyet 
tekeffül ettiği günlere raci >olsun. Biz 'burada 
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Adalet Partili milletvekilleri olarak Türk mil
letinin huzurunda verilmiyecek hiçbir hesabı
mız yoktur. Aıma 'biz hesap sorduğumuz zaman 
bizim soracağımız suallere 1950 - 1960 arasında
ki hâdiselere basa ibasa, onlara omuz vermeden 
1950 den evvelinin hesaplarına da cevap verecek 
kuvvet ve kudretleri varsa o zaman da o sual
leri 'buradan soracağım. Onun için cevap ver
meden iniyorum. (C. H. P. sıralarından «cevap 
vereceğiz» sesleri) 

BAŞKAN — Rica ederim müdahale etmeyin, 
grup çatışmasında yalnızca Basın - Yayın ve 
Turizm Genel Müdürlüğü bütçesi ile ilgili ko
nuşmada bulunalım. Bu şekilde tartışmaların 
önünü almak takdir edersiniz ki mümikün ola
maz. 

Buyurun sayın Çanga. 
SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Muhte

rem arkadaşlar; bir noktayı tavzih etmek zaru
retini duyuyorum. Arkadaşım yine yaptığım 
konuşmayı itam mânasiyle dinlememiş. Benim 
demin tevcih ettiğim sual Adalet Partisi Grupu-
na değildir. O itibarla bu işi karıştırmakta her
hangi bir fayda mütalâa etmiyorum. 

Yalnız kısaca bir noktaya temas edeceğim, 
hesap vermek lâzımgelirse, bilmiyorum arka
daşım düne niçin bu kadar sahip çıkmakta ıs
rar etmektedir, ondan evvelki yıllar da dâhil 
olmak üzere kendi mesuliyetleri devrine de işti
rak etmek suretiyle, ıhepsinin hesabını vermeye 
hazırız. Çünkü 1950 yılından evvel bizim içi
mizde hesap vermeye mecbur 'olanlar bugün si
zin savunmasını yaptığınız devrin yine liderle
ridir. Cumhuriyet Halk Partisinin 'başına da 
çorap örmüşlerdir. Demokrat Partinin başına 
da. 

BAŞKAN — Sayın Turhan Kut? Yoklar... 
Sayın Halûk Nur Baki. 

HALUK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Vazgeçtim efendim. («Yeterlik önergeleri var» 
sesleri) 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini şimdi 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ve Genel 

Müdürlüğü bütçesinin tümü üzerinde altı mil
letvekili görüş ve temennilerini belirtmişlerdir. 
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Umumi Heyet kâfi derecede aydınlanmıştır. 

Konuşmaların yeterliğinin oya arzını saygıla-
ıımla rica ederim. 

Hatay 
Saki Zorlu 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığı bütçesi 

üzerinde altı arkadaş 'görüşlerini ifade etmiş
lerdir. 

Programın ikmalini teminen yeterliğin oya 
vaz'ını arz ederim. 

Ordu 
Y. İzzettin Ağaoğlu 

BAŞKAN — Efendim, Hükümetin konuşma
sı akabinde son söz milletvekilinindir hükmüne 
göre bir mebus arkadaşımızın konuşma imkânı 
mevcuttur. Kifayeti ancak o şekilde oylayabi
liriz. Kifayetin aleyhinde, buyurun Şevki Gü
ler. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; grupların konuşması ânın
da açılan polemikler neticesi dünden beri millet
vekiline konuşmak imkânı verilmemeiktedir ve 
bütçe başladığından bugüne kadar, bilhassa ge
celeri, aşağı yukarı, sağımıza, solumuza baktığımız 

! zaman gelen arkadaşlar hemen hemen aynıdır. 
P>u arkadaşların beşer dakikalık konuşmalarına 

J fırsat verilmemektedir. Eğer Yüksek Heyeti
niz müsaade ederse, meselâ ben de söz almış 
bulunuyorum. Beşer dakika için hiç olmazsa 
fikir ve temennilerimizi söyliyebilelim. Yolksa 
bütçe dedik, grupların polemikleri, ondan 
sonra yok 'bir şey. Bu bakımdan yeterlik öner
ge 1 e Hinin reddini ve bizlere de ıbeşer dakikalık 
konuşma imkânı, vermenizi istirham ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye
terlik önergesi kaibul edilmiştir. 

ŞEVKİ GÜLER (Afyon. Karahisar) — Beş 
dakikalık 'bir konuşma fırsatı verilmedi. 

BAŞKAN — Sayın Güler, Bakandan sonra 
son söz Milletvekilinindir ve siz sıradasınız, 
konuşabilirsiniz. 

Buyurun, sayın Bakan. 
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI 

CELÂL TEVFİK KARASABAN (Cumhuriyet 
Senatosu Afyon Karahisar Üyesi) — Sayjm Baş
kan, sayın milletvekilleri, evvelâ Yüksek Mec-
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liste bakanlığımın iştigalâtma temais eden 
hususlarda beyan edilen tenkidleri kemali dik
katle dinledim ve umumiyetle yapıcı olan bu 
tenkidleri büyük bir memnuniyetle karşıla
dığımı arz etmeyi ibir vazife' bilirim. 

Birçok arkadaşlarım müştereken işaret bu
yurdukları gibi, hakikaten Basın - Yayın ve 
Turizm Bakanlığı şimdilik sadece bir Baka
nın başında bulunmasından ibaret bir hüvi
yet arz etmekte, evsaf itibariyle bir umum 
müdürlük mahiyetinde bulunmaktadır. Ar
kadaşlarımız ısrarla temas ettiler, teşkilât 
mevzuuna. Malûmunuzdur ki, bu kanun el'an 
Meclisimizin Bütçe Komisyonunda müzakere 
mevzuudur ve tahmin ediyoruz iki, arkadaş
larımızın himmet ve alâkası ile Meclis tata-
linden sonra ilk toplandığı zaman görüşülecek 
kanunlardan birisi de bu olacaktır. Raportör 
«arkadaşımızın gayet güzel ifade ettiği gibi, 
18 nei, 19 ncu defa tevdi edilmiş bu kanun 
tasarısını artık bir daha geri almadan (bura
dan çıkarmak bahtiyarlığına nail olacağız. 
Bittabi bu kanun çıkarken yüksek irşatla
rımızdan ve yapacağımız tadilâttan, icalb-
ederse istifade edeceğiz, inşallah en mükem
mel sekilini alacaktır. Bütün temennimiz bu 
bakanlığın gelecek sene karşımıza hakiki 
bir bakanlık hüviyetiyle her türlü imkânlara 
sahibolarak çıkmasından ibarettir. 

Şimdi arkadaşlarımın lütfettikleri ten-
kidlere umumi olarak cevaplarımı arz edeceğim 
ve eğer buralarda noksan kalanlar olursa bun
ları da, notlarıma bakarak tamamlıyaeağım. 

Arkadaşlarım, evvelâ basından bahsettiler. 
Hakikaten, bilhassa son Anayasamızın ışığı 
altında bakanlığımızın basma karşı olan va
zifesi yalnız bir yardımcı olmaktan ve bir 
koordinasyon vazifesi görmekten ibarettir. 
Basın üzerinde hiçbir murakabemiz yoktur. 
Belki, meşhur basın kartları dolayısiyle ta
limatlara, kanunlara göre yapltığımız Ibâzı tek
lifler vardır. Bunun haricinde basın üze
rinde hiçbir kontrol, tarafımızdan yapılma-
maktadur ve yapılamaz. Benim de, birçok 
arkadaşlarımın söyledikleri gibi, basma kar
şı derin bir hayranlığım, hürmetim ve tak
dirim vardır. Balsın hürriyetinin, ancak ba
sın hürriyeti ile tahdidedileceğini ve binaen
aleyh yukarıdan yapılan tesirlerle basının 
birtakım çerçeveler içinde almmasmıtn zama-
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nmı çoktan geçmiş olduğunu hepiniz takdir 
buyurursunuz. Elbette basının seviyesi, ba
sının vatanseverliği, basının yüksek memle
ket menfaatlerini düşünmesi hepimizin kal
binde en saf bir arzu olarak bulunmaktadır. 
Fakat bunu zorla ıtemin etmeye imkân yok
tur. Birçok arkadaşlarımızın, sağdan soldan 
beyan ettikleri gibi, basın ancak halk efkâ
rı umumiyesinde rağbetini bulduğu müddet
çe yaşar, rağbetini bulamazsa yaşayamaz. 

Basının birta'kım dertleri olduğunu (ben
deniz vazifeye başlar başlamaz anladım. Ge
rek Ankara'da, gerek İstanbul'da, gerekse 
izmir'de ayrı ayrı basın teşekküllerine yap
tığım ziyaretlerde bilhassa 195 ve 212 numa
ralı kanunların tatbikatımdan şikâyelt eden
ler de oldu, bunların iyi olduğunu söyliyen-
ler re oldu. Fakat umumiyetle şu kanaate 
vardım ki, basın mensuplarını bir araya top
lamak ve meselelerinin kendileri tarafından 
deşilmesini sağlamak ve onların bize vere
cekleri ışık altında, eğer bize terettübeden 
bir vazife varsa bunlara girişmek iyi bir 
şey olacaktır. Buna göre, 'bir basın kongresi, 
daiha doğrusu, bir 'basın istişari toplantısı için 
tertibat aldık, Ibütün Anadolu, Trakya, İstan
bul gazetelerine ve basın teşekküllerine daveti
ye gönderdik. Bu ıhu'sus, aynı zamanda bir su
al mevzuu »bulunmaktadır. Bu hususta izahat 
vermek için İbir 'türlü vakit 'bulamadım, bu ve
sileyle kısaca arz edeylim ki bu kongre, maale
sef beklenen neticeyi vermedi. Dalha İlk ânın
dan itibaren dağıldı. Burada hangi , sebepler 
aÜtm'da dağıldığını anlatmakla kıymetli vakit
lerinizi israf effcmek istemem. Yalnız ıbu ba
sın kongresi talik (edilmiştir. Hem benlim tara
fımdan ıtal'ik edilmiştir, hem de 'bizzat devam 
eden Anadolu .gazeteleri taraıfmdan da talik 
edilmiştir. Maalesef, bu iti'barla, 'Sayın Kadir-
ean ıKaflı arkadaşımızın da işaret ettiği gibi, 
bu (hayırlı teşebbüs (kendisinden belki enen neti
ceyi verememiştir. 

'Bununla berafber (biz Ibasmın dertleriyle, te
şekküllerle temas etmek 'suretiyle, alakadarız 
ve ayrıca da, 'Senatoda arz ettiğim 'gilbi, beynel
milel ıbasın enstitüsünden iki ımü'teihassi's iste-
'd'îk. Onlar buraya /geldikleri zaman kendile
riyle ve üniversite profesörlerinden 'davet ede
ceğimiz Ib'ir İstişare komitesiyle görüşeceğiz ve 

— 167 — 



M. Meclisi B : 57 
gerek (basının 195 sayılı ve 21'2 sayıılı kanunlar
la ilgili meseleleri /hususunda, gerekse llıakika-
1en .çofk efhemmlyeti bulunan .k'âğılt .meselesi [hu
susunda fikirlerini alacağız. 'Kaldı 'ki, kâğıt 
meselesi hususunda, alâkadar arkadaşlar 'bilir
ler ki Basın - Yayın IBa'kam ıoflara'lc bendeniz, 
'ken'd'i hisseme 'düşeni yaptım ve yapacağım. 

Hakanlığımızın Ibasınla diğer .bir alâkası da, 
Haherler 've Yayınlar Müdürlüğü diye flbir dai
renin 'Bakanlığımızda bulunmasından i'baret-
tir. Bu Daire mütevazı 'bir çerçeve içinde ça
lışmaktadır. Arkadaşımın işaret ettiği giıbi 
basma imlediğiml'z .şekilde faıydalı olamam afata
dır. Falha't hemen ilâve edeyim ki d'ostumuz 
Ba'(;ı - Almanya'nın yardımı ile Ibize verilen 
Teleks imadan a larıyla. !bıı 'servis günden yüne. 
telkemmül etmelkltedir. Kü'ba (hâdiseleri ısırasın-
da. bu servisin meımfeketJİm'izin Ibasma ve mem-
le'kete yaptığı 'hizme'tlcr'i anmayı, Senatoda ol
duğu gibi, bir vazife sayacağım. Birçok yerler
den (bu huSuSta. haberler gecikirken ve Harici
ye teşkilâtımız da pek talbiî .olarak, şifre etmek 
tahlkika'tta /bulunmak gib'i sebepler dolayısiyle 
ha'ber vermdkte gecikirken 'bu ufalk teşlk'ilâtımrz. 
da'k'ikası. dakikasına Hükümeti en s/on hâdise
lerden haberdar etmiştir ve Hütoü'mclt bundan 

''büyük İstifadeler sağlamıştır. Bu teşkilâltın 
Ibütün (balsına hizmet edelbilecek ıbir duruma 
gelmesi en 'büyük gayemizdir. Teşkilât Ikanunu 
çıktığı zaman bu daireye lâzımgelen ehemmi-
ye't'i. de vereceğiz. Bu daire sizlerin desteği ile 
hakikaten Ibasma yardımcı Ibir uzuv -olarak ça-
li'şacafatır. 

Radyo -meselesine geliyorum. 'Evvelâ arz 
e'tmdk isterim iki, Anayasanın 1'2S ııci maddesi 
muc'ilbince, eğer yanılmıyorsam radyoların ve 
•kurutursa televizyonun müslta'kil Ibir hükmi 
şalhSiyet halinde çalışan, Devletin nüfuzundan 
tamaımlyle 'ayrıl m ÜŞ ıbir müessese haline getiril
mesi için, Türkiye Radyo ve Televizyon Umum 
Müdürlüğü kanunu tasarısını hazırladık, Ba
kanlıkların 'mütalâasını aldık ve Başbakanlığa 
'•sunduk. Zaten Anayasada gösterilen mlfdde't 
zarfında Hm kanun tasarısını Yüksek Meclise ' 
takdime meoburduk. Temenni ederiz 'ki, Kimi
ni uzdaki fi - 7 ay zarfında huzurunuza gelir ve 
en mükemmel şeklini .alarak ıhakikateıı bizi de 
zaman zaman üzen İm radyo mevzuu kökün
den halledilmiş olur. 
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Arkadaşlarımız ihaklı olarak Türkiye rad-

yiolarının, sesinin 'değil Ihariç'te, ınıemleke'timizln 
bâzı /bölgelerinde 'bile, iyi duyulmadığını söyle
diler. Bu benini Ilı er .vatandaşın (bildiği gibi 
bildiğim bir mevzudur. Faika t 'bu hususta, (bu
günkü Basm - Yayın ve Turizm ıBakanlığının 
yapabileceği ,şey pek azdır. Kurulan tesislerin 
kifay'etsizTiği, bâzı tesislerin de eisfa'i m'odel 
olması, parçalarının güç tedarik edilmesi ve 
İstanbul'da olduğu gibi isüediğ'imiz takatin te
min edilememesi .'bizi uniişkülât içinde /bırak
maktadır. 'Buna rağmen 'bunlardan âzami ran
dımanı .alamaddayız. Bunu fark eden hüldi-
metlerin'iz, şimdiye ıkadar İm hususta 'bâzı 
adımlar atmışlardır. 

Mayın Sadret'tin Oanga at'ka'daşımızm da 
ifade ettiği gibi bütçeye İkonan 17 milyon lira
lık tahsisatla gelecek sene zarfında . bu nok
sanlarımız ikmal edildikten başka Diyarbakır'
da, MerSİin'de iki de ayr'i ve kuvvetli istasyon 
kurulmak suretiyle dört kuvvetli istasyona sa-
hibolmuş bulunacağız. Bu meyanda İstanbul 
"Radyosunun takviyesi, Ankara Radyosunun za
ten kısmen bitmiş olan stüdyo tertibatının faa
liyete geçmesiyle radyo şebekemizin iyiye doğ
ru gitmesi de tahakkuk edecektir. İl radyoları
na da büyük ehemmiyet veriyoruz. îl radyoları 
bususıntdaki prensibimiz, mümkünse her ilde 
bir radyo yapmaktır. Fakat maddi durum /bu
na şimdilik imkân vermemektedir. Bunun için 
Ibir prensip tertibetmişizdir. Bizim radyolarımı
zın iyi işitilemediği bölgelerde mutlaka il rad
yoları kurmak ve bir de hudut. 'bölgelerinde 
menfi propagandalara karşı Türklükle kabili 
telif olmıyan neşriyata karşı mukavemet ede
bilmek için o bölgelerdeki illerde radyolar kur
maktadır. Bu malî sene zarfında, bu prensipler 
dâhilinde gayretler sarf ettiğimiz gibi, önümüz
deki sene zarfında da daha 'büyük gayret sarf 
edeceğiz. Yalnız, birçok kimselerin zannettiği 
gibi, her ilde bir radyo kurulmasına da madde
ten imkân yoktur. Muhakkak olan bir şey varsa 
o da gelecek sene radyolarımız Türkiye'nin her 
tarafında daha iyi işitilecek, menfi propagan
dalara karşı halkımızı bunları dinlemekten 
müstağni edecek, zengin mulhteviyatlı program
ları tatbik eden il radyoları da (bunların yanın
da yer alacaklardır. 

Radyoların tarafsızlığı hususunda yapılan 
tenkidleri, kemali dikkatle dinledik. Biz âzami 
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gayreti sarf ediyor ve üzerinde fbüyük bir has
sasiyetle duruyoruz. Hatalarımız, belki olur, 
'bunların hoş görüldüğüne dair burada bâzı söz
ler işitmek beni bilhassa memnun etmiştir. Ka
sıtlı değildir. Bâzı 'kaçamaklar oluyor, bunlar 
da kasıtlı değildir. îyi bir kontrol sisteminin 
kurulamamasmdan, belki radyo Meclis saatini 
hazırlıyan arkadaşların bu işi henüz kemaliyle 
kavrıyamamasmdan ileri gelmektedir. Fakat 
yüksek malûmunuzdur ki, bilhassa Meclis saat
leri hususunda biz 'gerek Yüksek Meclisimizin 
Başkanlığına gerekse Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığına mâruzâtta bulunduk; Ibu. işin müşte
reken tesbitini teklif ettik ve temennimiz de bu 
saatlerin Riyaset Divanları tarafından tertibe-
dilip bize verilmesinden ibarettir. Bu mümkün 
olduğu takdirde biz muhatabolmıyacağız, sizin 
istediğiniz de hâsıl olacaktır. 

Yalnız, bir noktaya işaret etmek isterim : 
Radyo, nihayet herkesin malıdır. Bütün Türki
ye onu dinlemektedir. Burada saatlerce cereyan 
eden ve hepsi de faydalı olan ve ser d edilen her 
fikirde büyük hikmetler bulunan müzakerelerin 
aynen radyolara verilmesine imkân olmadığı gi
bi, bunları fazla ölçüde vermekte de fayda yok
tur. Bu itibarla, bunu münasip bir dozla ve iyi 
bir şekilde vermek için çalışmaktayız. Bu vazi
fe Meclislerin Riyaset Divanlarına dahi verilse 
kendilerini zamanla mukayyet göreceklerdir. 
Bütçe zamanlarında biz bu saatleri biraz uza
tıyoruz. Fakat diğer zamanlarda, diğerleriyle 
mütenasibolacak şekilde, mümkün olan zama
nı ayırıyoruz. Maahaza bu hususta da biz Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin her iki yüksek 
müessesesi ile iş birliği yapmayı kendimize va
zife ve şiar etmişizdir. 

Radyonun dili meselesine temas ettiler, ar
kadaşlarımız. Biz radyoda umumiyetle, bittabi 
memleketimizde devam eden ve devam edecek 
olan Türkçenin saflaşması hareketine ayak uy
durmakla beraber, zorlanmış halka malolmamış 
herkesin anlıyamıyacağı kelimeleri kullanma
maya da çalışıyoruz. Bu hususta, Büyük Ata
türk'ün kurduğu Dil Kurumu ile sıkı iş birliği 
halindeyiz. Hiçbir geri harekete müsamaha et
mediğimiz gibi, fazla aşırı ve anlaşılmaz hare
ketlere de, katılmayı münasip görmüyoruz. Bu 
hususta Dil Kurumu ile olduğu gibi diğer alâ
kalı müesseselerle de iş birliği halindeyiz ve gün 
geçtikçe radyomuzun dilinin, değerli spikerler, 
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değerli program tertipçileri bulmaya başladığı
mız andan itibaren daha tatmin edici bir hale 
geleceğini ümidetmekteyiz. 

Yıkıcı yayınlara karşı koyma hususunda 
Yüksek Heyetiniz, giriştiğimiz faaliyetleri bil
mektedir. Bu hususta iki yönde faaliyet sarf 
ediyoruz : Memleketimizi aşırı ve tahrikçi ce
reyanlara karşı uyanık bulundurmak için, ka
nun dışı olan komünizm hakkında tenvir etme
ye çalışıyoruz. 

Bu husustaki mesaimiz halk tarafından bü
yük bir alâka ile karşılanmakta ve her gün 
bize birçok teşvik mektupları belmektedir. Bu 
mesaimize devam edeceğiz ve tekemmül ettire
ceğiz. Yalnız bunu yaparken 'bir kalba propa
ganda şekli verilmemesine de itina etmekte
yiz. 

İkinci mücadele sistemimiz de, kısa dalga 
neşriyatımız vasıtasiylc bilhassa dışarıya hi-
tabdtmektir. Biliyorsunuz ki, ecnebi memleket
lere, bilhassa Almanya'ya binlerce işçi vatan
daşımız gitmişlerdir. Bunların bize mütaaddit 
müracaatı vardır. Kendilerine mahsus bir prog
ram yapmamızı isterler. Bunu derhal tatbik et
tik ve kendilerinden teşekkür mektubu aldık. 
Hattâ zannederim, yarın akşam için kendileri
ne bir hususi program tatbik edeceğiz. Radyo
muzun sesi daha iyi bir şekilde etrafta duyu
lunca bizim bu mesaimizin artacağı da şüphe
sizdir. 

Bit'ta'bi, bu neşriyatı yaparken ilgili daireler
le, bilhassa Millî Eğitim Bakanlığı ile, Dışişleri 
Bakanlığı ile, içişleri Bakanlığı ile ve Genel
kurmayla sıkı iş birliği yapmaktayız, memle
ketin yüksek menafii bakımından. 

.Sayın Kadircan arkadaşımızın temas ettik
leri .gibi, dinî neşriyatı da dinin ulviyetiyle mü
tenasip ve halkın arzusuna uygun bir şekilde, 
en ciddî bir tarzda yapmak gayreti içindeVyiz 
ve bu hususta Dilyanet Işleni ile iş birliği ha
lindeyiz. Bu mevzuu, demagoji mevzuu olmak
tan çıkarmak en büyük emelimizdir. Zannedi
yorum ki, bu Ramazan içinde yaptığımız neş
riyat memleketin her tarafında derin ve müs
pet tesirler uyandırmıştır. Bunun için aldığı
mız mektuplar dosyaları doldurmaktadır. 

Televizyon konusuna da temas edildi. 
Beş yıllık plânda televizyona ait hükmün 

iyi anlaşılmadığını görüyoruz. Bütçe Komisyo
nunda ve Senatoda verdiğim izahatla da belirt-
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tim. Televizyonun beş Kene içinde tesis edilme
mesi gibi menfi bir hüküm 5 yıllık plânda yok
tur. 

•Bize yapılan teklifler, M bunlar bittabi ec
nebi memleketlerden gelmektedir, ekonomik 
sarılanımıza, teknoloji ihtiyaçlarımıza cevap 
verilse bu yeni icadın da memleketimizde bir 
an evvel telsisi mümkün olacaktır. Böyle bir te
rakki merhalesinden memleketimizi uzun sene
ler mahrum etmek katiyen mevzuübah'is değil
dir. Hemen arz edeyim ki, teknolojik şartlar 
dediğim zaman, bize teklif edilen radyoların 
dem'ode olup sökülen, artık bundan dolayı da 
işe yaramıyacak şeyler olmaması, ekonomik ba
kımdan da bizden zaten müşkül olan döviz va
ziyetimizi sarsacak mübalağalı taleplerde bulu-
nulmamasıdır. MJeselâ alıcıların Türkiye'de ya
pılması gibi şartlardır. Hemen arz edeyim, ki, 
!bu hususta 'bazı teklifler de vardır. Bu teklif
ler henüz katî bir şe'kil almamıştır. Bu vesile 
ile yine Batı - Almanya Hükümetinin bu işe 
•gösterdiği alâkajya huzurunuzda teşekkür et
meyi bir vazife bilirim. 

Bu sene kendileriyle yiapacağraıız iş birliği 
sayesinde burada hem radyo hem de televizyon 
teknisyenleri yetiştirecek bir kurs açacağız. Bu 
kurstan yetişecek gençler (bir sene sonra kü
çük ölçüde televizyon neşriyatına başlıyalbile-
eeklerdir. Ondan sonra hâsıl olacak duruma gö
re, televizyonun daha geniş bir şekilde tevsii 
ve memleket çapında 'bundan istifade edilme 
çareleri elbette aranacaktır. 

Turizm hususundaki tenkidlere şu şekilde 
cıevap vermelk isterim; turizmin önemini bu
gün kavramıyan bir millet, bir aydın buluna-
maız. Memleketimiz için turizmin önemi ise ma-
•alesef hu hususta geri kalmamız itibariyle da-
Iha da büyüktür. 

Yalnız arkadaşlar, turizm edebiyatla, kanun 
maiddeleri ile halledilecek bir dâva değildir. 
Bir taraftan Devletin ekonomik tedbirleri al
ması, diğer taraftan maddi imkânları sağlama
sı şarlttır. Elimizde hu hususta iki imkân var
dır, daha doğrusu üç diye'biliriz. Bunlardan 
(birincisi Türk özel sektörünün bu işe göstere
ceği alâkadar. Bunların bâzı .müspet eserleri 
vardır, istanbul'da bir Divan Oteli, İzmir'de 
ıKJöm'et Oteli vardır. Daha birçok yerlerde bir-
çsok oteller açılmıştır, bunlar hakikaten iftihar 
edebileceğimiz müesseselerdir. Pekâlâ, her han-
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.gi bir Avrupa şehrinde 'bulacağınız konforu ve 
her türlü hizmet olgunluğunu buralarda bula
bilirsiniz. Bunlar bizim için akla gelmiyen şey
lerdir. özel sektörün buna alâkası yavaştır. Bu
nun da sebebi memleketimizde birikmiş serma
yenin maalesef mahdut olmasıdır. 1953 te çıka
rılan 6086 numaralı Kanunla birçiok imkânlar 
bahşedilmiştir. Bu imkân dairesinde bu müte
vazı umum müdürlükte elinden gelini yapmış
tır. 

Bir vekâletin içinde ne yapıldığını, ne ya
pılmadığını bilmek bir müddet o vekâlette bu

lunmakla mümkün olabilir. Ben 8 nci ayın için
de ancak bu işlere nüfuz edebilecek duruma 
geldim ve gördüm ki, bütün noksanlık ve bü
tün tevazuuna rağmen vekâlet elinden gelenin 
âzamisini yapımaya çalışmaktadır. Bize düşen 
ilk Vazife turistik müesseselerin, turistik vasıf
ta olup olmadıklarını, rantablitelerini tesbit 
etmek ve ona göre tekliflerinizi yapmak ve 
bugün bakanlık bu salâhiyete sahip değildir, 
Teşkilât Kanunu ile bu değişecektir. Bunu 
Yüksek Başvekâlete arz edip oradan da vesi
kalarını istibsial edip bu müesseseleri faaliyete 
geçirmekti i', özel sektöre karşı vazifemiz 
budur. 

Yabancı özel sektörün de memleketimizde 
turizmin gelişmesiyle ilgisi vardır. En parlak 
misali, Hilton geliyor ve sonra da Tusan. Hil
ton, muvaffak olmuş bir müessesedir. Döviz 
bakımından bize muazzam bir gelir kafynıağı 
olmuştur bu müessese. Hilton bürolarında boz
durulan döviz tutarı 2 milyon doları geçmiş
tir. Demek ki, böyle 10 otelimiz olsa, 20 mil
yon doları getirmesi işten bile değil. Diğer 
otellerimiz de her halde bu hususta faydalı 
hizmetler yapmaktadırlar. 

Zaten, memleketimizde turizm hareketi öte
den beri, her sene iki misli olmlak üzere, art
mıştır. 1'9'60 daki rakam 1961 de iki misline yak
laşmıştır ve tahmin ediyorum ki, önümüzdeki 
mevsim yine iki misline çıkacaktır. Daiha doğ
rusu ben biraz endişeli durumdayım, gelecek 
sene biz bu kadar turisti kabul edebilecek mi
yiz diye... 

Bunun için de alimizden gelen her türlü gay
reti sarf ediyoruz. Bilhassa turistik bölgelerde
ki illeri âdelta seferber ediyoruz. Ellerindeki 
turistik otelleri, turistik olmayıp da turist ka
bul edebilecek otellerin nerelerde olduğunu so-
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•ruytoruz, motelleri keza bildirmelerini, mümlkün 
mertebe kamplar tesis cltmelerini istedik. Bil-
Ihaıssa Lufltlhanza'nın müspet müracaatını esas 
ittihaz ederek bu husustaki faaliyetlerimize is
tikamet vermejye çalışıyoruz. 

Arkadaşlar, değil yalnız civarımızdaki 
memleketlerden, tâ Finlandiya'dan, Norveç'ten, 
İsveç'ten memleketimize gelmek için talepler 
vardır. Almanya'dan muazzam talep vardır. 

Bize demişlerdir k i ; «Biz İtalya'ya gidiyo
ruz, Yunanistan'a gidiyoruz, artık buraları 
öğrendik ve bıktık. Türkiye'de birçok ar
keolojik zenginlikler olduğunu, tabiat güzellik
leri bulunduğunu biliyoruz, işitiyoruz. Bun
lardan istifade için artık gezilerimizi Tür
kiye'ye tevcih etmek istiyoruz. Vaziyetiniz ne
dir? Ne yapabilirsiniz?)» diye bize soruyorlar. 
Biz de kendilerine mümkün olan izahatı veri
yoruz. Yalnız izahat vermek kâfi değil, maddi 
imkânlar da hazırlamak icabeder. Keza bu sa
halarda turizm hususunda yatırım yapmak için 
bâzı teklifler de vardır. Ve Krupp müessesesi
nin yaptığı teşebbüs hepinizin malûmudur. 
inşallah gelecek sene bu tahakkuk edecektir. 
Fakat bunun arkasında gerek bizim özel sek
törümüzün iş birliği ile, gerekse kendiliğinden 
birçok ecnebi sermayedar müessese memleke
timiz turizmine para yatırmak istemektedirler. 

Arkadaşlarımızın dediği gibi, kendilerine 
âzami kolaylığı göstermek, elimizdeki kanun
lar kâfi değilse huzurunuza bu işi teşvik ede
bilecek daha geniş imkânlar getirmek millet
vekili olarîtk bana terettübeden bir vazifedir. 
Bizi her halele bu gibi teklifler karşısın
da bulmıyacağmız muhakkaktır. 

Arkadaşlar, üçüncü sektör devletin sektö
rüdür. Devlet sektörü, tâbirimi mazur görün 
zoraki bir sektördür. Biliyorsunuz bu Turizm 
Bankasının tesiri ile başlanmış bir hikâye
dir. Bu banka hüsniniyetle hususi bir banka 
olarak' on milyon sermaye ile kurulmuş, bi
raz zorlanarak birtakım müesseseler meydana 
getirilmiştir. Yalnız acı ile söyliyeyim, kim
seye tariz etmek istemiyorum. Bu tesisler ku
rulurken, bâzdan isabetli yerlerde kurul
muş, fakat, bâzıları muhtelif tazyiklerle - ki 
bunu Bakan olduktan sonra daha kuvvetli 
hissediyorum - aman bizim yerde de olsun, 
aman burada da bir motel yapılsın diye bir
takım tazyiklerle bâzı verimsiz yerlerde tesisler 
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do meydana getirilmiş ve hattâ maddi imkân ol
madığı halde bir kere başlansın da nasıl olsa 
biter diye plânsız bir şekilde bâzı tesislere de 
girişilmiştir. 

Bugün Turizm Bankasının elinde Çeşme'de 
.karkas halinde bulunan - hakikaten çok gü
zel bir yerdedir, çok güzel bir şey olacak - bir 
otel olduğu gibi yine izmir civarında bir ılıca 
vardır. Bolu'da da keza bir otel tesisi olduğu 
gibi yarım kalmıştır. Istinye'de de Orta - Şark 
turistlerini celbetmek izin, çok güzel bir fikir 
olarak meydana getirilmek istenen bir teşeb
büs daha başlangıçta kalmıştır. Bu suretle, 
maalesef, banka da lüzumundan fazla yük al
tına girdiği için ne yapacağını şaşırmış bir 
lıale gelmiştir. Bankanın sermayesinin 300 mil
yon lira olması lâzımgelirdi. Fakat bu 300 mil
yon sermayenin Devletçe temin edilmesi lâzım. 
120 milyonuna karşılık, Kadircan arkadaşımızın 
da temas ettiği gibi, 4 milyon lira gibi bir para 
1 cinin edilebilmiştir. Bu da ancak memurların 
maaşına yetecek bir miktar idi. İki sene evvel 
verilmiştir. Bütün gayretlere rağmen, bu banka
ya sermaye bulmak ve su yüzüne çıkarmak im
kânını bulamadık. Mesele Bakanlıklararası İk
tisadi tş Birliği Kuruluna arz edildi ve orada 
vaziyet tetkik edildikten sonra Turizm Banka
sının kendisinden beklenilen turizm endüstrisi
ne kredi vermek imkânına sahibolmadığı anla
şıldı. Hazinenin 100 milyon, 50 milyon, hattâ 20 
milyon verecek hali olmadığı tesbit edildi. Bu
nun üzerinde bunun kurulacak olan Devlet ya
tırım bankası çerçevesi içinde mütalâa edilme
si ve oradan ayrılacak bir sermaye ile yeniden 
teşkil edilmesi, fakat bu defa yarı resmî de de
ğil doğrudan doğruya özel sektörün de iştiraki 
ile tıpkı İş Bankası, Ticaret Bankası gibi bir 
banka haline getirilmesi prensibine vardık. 

Bunun sermayesi de, arkadaşımız da temas 
ettiler, Amerika'da bunların karşılık paralardan 
turizm için serbest bıraktığı 25 milyon lira ile 
Devletin Hazineden bulacağı 25 milyon lira ile 
yeni bankanın Devlet payı sağlanmış olacaktır. 
Arkadaşlarımın demin özel sektöre verileceğini 
söyledikleri para budur, bu tamamiyle özel sek
töre kredi verilecek şekilde kullanılacaktır. Res
mî' sektör bundan beş para bile almıyacaktır. 
Amerikalıların baş şartı da budur. Binaenaleyh 
uzun vadeli, az faizli bir kredi menbaı bu su
retle temin edilecektir. Temenni ediyoruz ki, 
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l)iı kanun huzurunuza geldiği zaman tasvip gö
recek ve İm banka bir sene içinde, yaza kadar 
faaliyete geçecektir. Bunun yanında Turizm 
Bankasının elinde bulunan ve maalesef verim
siz bulunan işletmeler ve Devlet Turizm işlet
meleri umum müdürlüğü halinde ayrı bir teş
kilâta bağlanacaktır. Yalnız bu teşkilâta, esas 
beş yıllık plânda söylendiği gibi bu Turizm 
Bankasının işletmeleri değil, Emekli Sandığı
nın, İşçi Sigortalarının, Vakıflar Bankasının, 
Denizcilik Bankasının (ilindeki bütün işletmeler 
verilecek ve bu suretle bunların tek bir elde 
toplanmasına ve mütehassıs bir Umum Müdü
rün başkanlığında ecnebi mütehassısların da 
daimi olarak bulunması suretiyle» verimli bir ha
le getirilmesine çahşılacakttır. Bu özel sektöre 
mâni olacak bir müessese olmıyacaktır, statüsü 
gelince göreceksiniz, Turizm Bankasının sta
tüsünde de vardır ama işlememiştir. Ortaklık
lar tesis etmek, satmak, kiralamak gibi salâhi
yetleri olacaktır. Demek ki, bu müessese ge
rek yerli gerek ecnebi özel sektörün yanında 
kombine bir şekilde işliyecektir. Kantabl bir te
şekkül olacaktır. Mahaza turistik müesseselerin 
bugünden yarına kâra geçmeleri mümkün değil
dir. Arkadaşlar bunu pek iyi takdir buyururlar. 
Aradan bir zaman geçmesi lâzımdır. Kaldı ki,, 
Turizm Bankasının talihsizliği olarak bu mü
esseselere muazzam faizler yükletilmiş ve ban
ka işletmelerinden esasında kâr ederken bunla
rın kârı, amortisman ve faizleri lıesabedilince za
rarlı görülmektedir. 

Arkadaşlar, Aban t hususunda bir yanlış te
lâkki vardır. Aban t Oteli Turizm Bankasının 
bir müessesesi değildir. Banka orada ortaktır. 
Ab an t Oteli Bolu Vilâyetinin özel İdaresinin bir 
şirketidir. Binaenaleyh orada da ziyan ediliyor 
veyahutta kâr ediliyor gibi sözler söylenilir. Ya
ni ziyan da edebilir. Fakat bunlar da böyle faiz
den ve amortisman bedellerinin yüksekliğinden 
ileri gelmektedir. 

Turizm tesislerinde lükse kaçılmamak ve da
ha ziyade orta smıfa hitabedilmesi bizim de şia
rımızdır, bunu çok tavsiye ediyoruz. 

Falkat emin olalbilir ki adkadaşlarraıız, o za
man yapılmış olan bu tesirlerin bugünkü kıy
meti' yüz ımilyon Mirayı aşmaktadır. Bunlar mü
him kıymeltlendir ve bunları ötekinin, beriki
nin elinde kaptırmak da 'katiyen mievzuufbaihso-
lamaz. 
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Turizmi enigelliycn bütün 'mevzuatın göz

den geçirilmesi Baıkaıı lığım izm bilhassa üzerin
de durduğu bir noktadır. Bu hususta teşeb
büslere geçtik. Muhtelif vekâletlere ve Başve
kâlete mâruzaitta bulunduk. Bu suretle vekâle
timizde velkâletleraraısı 'bir komisyon toplana-
ralk bu mevzuatın revizyonu üzeninde çalışacak
tır. Bilhassa bu turistlere 'tecavüz olaylarının 
ağır hükümlere bağlan ması ve otomıolbil kaba
larında Avrupa ımemleket terinde tatbik edilen 
usullere muvazi bir usulün tatlbiik edilmesi g'ilbti 
birtakım adlî mevzuat ve gümrük mevzuatı ve 
diğer mievzuat da bunun içindedir. Millî Eği
tilin Bakanlığı ile, .biılJhassmı dkullara ve öğret
men okullarını a turizm hakkında seminerler ya
pılması, dersler konulması ihusulsaında iş birliği. 
yapmaktayız. Halkımızı da hu hususta tenvir 
et m iye çalışıyoruz. Biliyıor'sunıiız turislt oellbi 
hususunda çok büyük faydasını -gördüğümüz 
'müesseselerden binisi de memleketin mıihtelif 
'bölgelerinde .kurulan, mahallî turizm dernekle
ridir. Memleketin hor tarafına- gittikçe yayılan 
İRI dernekler buıgüıı yüzelliyi geçmiş bulun
maktadır. Bunlardan yüzyirnıi kadarına bu 
sene Bakanlığımız, hiiçlbir 'bölge farkı gözet-
'meksizin, kendilerimin yaptıkları müracaatlar 
nazarı itibara alınarak, göster e çekleri ihtiyaç
la!- müteıhaissıslar tarafından te'sbit olunacak 
elimizde bulunan 500 000 lira son santimine 
kadar dağıtılmıştır ve bunlar bize çok faydalı 
olduğu giıbıi, memleketimizde turizmin fikrinin' 
yayılmasına da hizmet etmektedir. 

Arkadaşlar, en muinim mevzulardan birisi de 
Sayın Oemii Karahan arkadaşımızın temas et
tiği propaganda ımevzuudur. Fil'h'alkika 5 yıllık 
plân içerisinde bu hususta her sene bu Bakan
lığın emrine 150 milyon lira gilbi muazzam Ibir 
mielblâğ ayrılmıştır. Haddi zatında bu meblâğ 
muazzam gibi göınilür, fakat vereceğim iza
hatla bunun böyle olmadığı anlaşılacaktır. Tav
siye edilmiştir. Ancak bu semenin malî imkân
ları ıbu fasıldan bize ancak 4,5 milyon lirayı na-
silb etmiştir. Bu da az bir para değildir. Aslın
da 30 milyon lira demek -°> milyon dolar demek
tir. 

Bir tek tanınmış mecmuada, ıVevv - York 
Times yaihuit Times ve diğer Avrupa ve 
Amerika gazetelerinde neşriyat yaptırmak için. 
'bize vâ'k'ı müracaatlardan: anladığıımıza göre, 
lıer propaganda bize 20 bin dolara mal olacak-
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tır. 20 ıbiıı. dolar 200 hin Türlk lirası demek-
tii'. Bir milyonla ancak beş tanesi yapılabi
lir, :•$ milyonla 15 tanesi yapılır. 

Binaenaleyh 'bıı -'10 milyon haddizatında nıü-
balıâğalı değil. Fakat imlkânlarımızı da düşün
mek mcclburiyeltindeyiz. Biz yine Devlet Plân
lama. Teşkilâtının tavsiyesi veçhile bu işi mü
tehassıs ecnebi firmalara vermek kararında
yız ve bunu esaslı bir pızgaranı a bağlıyoruz. 
Bunun için de -birçok teMifler alidık, belki 
gazetelerde görmüşsün'üzdür, falkat yanilı§ 
aksettirilmiştir. Bir anlaşma yapılmamıştır. 
Bir teklif karşısın dayız. Hamilton Wright fir
ması daha 1957 de memldketinıize gelmişti. O 
zaman birçok temaslarda bulunmuş, falkat iste
diği 600 hin dolar temin edilemediği için bir 
şey yapılanı anı iş.. Şimdi yine gelmiştir. Bize 
müracaat ederek film, televizyon, /mecmua, ga-
!z( te, broşür ve .sair neşriyatla ve büyük seyahat 
aeentalarına pankantlar yaptırmak suretiyle 
Anı erilka'da, Tugilte re 'de, İskandinav memleket-
İvrinde ve Avrupa'da propaganda yapmak için 
tekliflerde bulunmuştur. Teklifler hakikaten 
<;!olk enteresandır. Bittabi biz kendilerine «Tek
liflerinizi tahrirî olarak bildiriniz, tetlklk ede
ceğiz, ve bizle yapılmış başka teklifler de var
dır, bunu ilân da edeceğiz, dalha iyi teklifler 
vâ'kı olmazsa bittabiî sizi tercih ederiz.» diye 
cevap verdik. M'dsele bundan ibarettir. Faikat 
sahadaki çalışmalanmızı göstermelk bakımından 
bu meseleyi zikretmeye lüzum gördüm. 

.Bir de Bakanlığımızın üzerinde' ehemimi iyet'lc 
durduğu iki mevzu daha vardır. Bunlardan bi
nisi; hâtıra, eşyası hediyelik eşyadır. Eskişe
hir, Kütahya, Kırşehir'de yapılanlar ve daha 
memleketimizin bir çok yerlerinde yapılan hâtı
ra ve hediyelik eşyalar (gibi mevzularla yakın
dan alâkadar olmaktayız, (tetirdiğimiz Teşkilât 
(Kanunu ile ibu hususta .ayrıca bir fon teşkil edi
yoruz. Bu işi Vckâletimiz bizzat eline alacaktır. 
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapmak, Sa
nayi Bakanlığına da keza danışmak suretiyle. 
Bıı cök mühim bir mevzudur ve memleketimize 
ayrıca bir döviz kaynağı olacaktır, istanbul'da 
bir sergi ele tertip ediyoruz. Finliler bunu bil
hassa istemişlerdir. Bu serginin verdiği alâka 
bizim için çok cesaret verici olmuştur. 

Arkadaşla]', bir de tabiî turizm mevzuu var
dır. Bu hakikaten memleketimizin her tarafını 
alâkadar eden ve memleketimizde bin kadar 
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faidesi ilmî raporlarla saibit olmuş kaplıcalar, 
içmeceler ve ılıcalar 'vardır. Bugün Yalova'daki 
ve Bursa'dakiler müstesna olmak üzere, maale
sef iyi bir halde değillerdir. ıBdki Sandıklı ge
lecek sene çok daha iyi vaziyete gelecektir. Gö
nen'den ıgeldilor, oradaki durumun da iyi oldu
ğunu söylediler. Fakat bu işin Devletçe ele alın
ması zamanı igelmiştir. Bakanlıklararası topla
nan Komisyon gayet ıgüzel bir rapor vermiştir. 
Bu konuda Teşkilât Kanununa bir maddenin ek
lenmesini de teklif etmiştir. Bunu da zamanı 
gelince yüksek huzurlarınızda arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; Muğla Milletvekili sa
yın Adnan Akarca'nın bir suali var; memle
ketimizdeki coğrafya, isimlerinin gelişigüzel de
ğiştirilmesinden şikâyet ediyorlar. Hakikaten 
•üzerinde durulacak bir meseledir. Bunda iki 
veçhe vardır; benim yaşımda olanlar hatırlar
lar ki istiklâl Harbinden sonra, o zamana ka
dar kullanılan ecnebi şehir ve mevki isimleri
ne karşı kuvvetli bir ahtipati beslerdik. Mese
lâ Uludağ'a eskiden Keşişdağı derdik. Bunun 
yabancı karşılığı Olempdağı idi. istanbul'a hem 
Kostantıniye, hem de istanbul derdik. Ecnebi
ler Oostentinople derlerdi. Biz istanbul'u ter
cih ettik. Ecnebiler hâlâ İstanbul'a KoStanti-
nople demeye devam et in ektedirler. Buradan 
milli hislerimize tecavüz mânasını çıkarmanın 
yeri olmadığım zannediyorum. 

Arkadaşımızın temas ettiği nokta çok mühim
dir. 'Turistik bültenlerde, yazılarda mahallerin 
tarih bakımından, arkeolojik bakımdan ehemmi
yetlerini gösteren isimlerin kaybedilmemesi de 
hakikaten şayanı temennidir. Bunu yaparken 
tekrar ıgeriye dönmek de caiz olmaz. Belki isa
betli değiştirmeleri muhafaza ederiz, isabetsiz 
değiştirmeler üzerinde de 'dururuz. Bu hususta 
Millî Eğitim ve diğer alâkalı Bakanlıklarla te
mas etmemiz lâzım gelecektir. 

Yine aynı arkadaşımız, millî parklardan bah
settiler. Kendilerinin 'de buyurdukları gibi bu 
Tarım Bakanlığına ait bir mevzudur. Biz de 
bu işle çok alâkalıyız. Yalnız, bu alâkamız bir 
eflâtuni alâkadan ileri ıgitmemektodir. Bizim 
gösterdiğimiz alâka kampingler kurmak husu-
sundadır. Bu hususta turizm derneklerine, be
lediyelere, özel idarelere ve eşhasa yardım öt
meye çalışıyoruz. 
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Milli park hususunda, bu fikirden istifade 

ederek, Ziraat Vekâletiyle işbirliği yapmak ha
kikaten lüzumludur. Çünkü meselâ ben Bursa'-
ya gittiğim zaman bana Uludağ'ın milli park 
ftıaline sokulup sokulmıyacağımı sordular. Ben 
cevap veremedim. Turistik bölgelerde bu gibi 
ormanlık ve park olacak kaabiliyette yerlerin 
muhafazası için bitelim Ziraat Vekâletiyle işbir
liği yapmamızda büyük bir fayda vardır. Ken
dilerine bunu ıbize (hatırlattıkları için (bilhassa 
teşekkür ederim. 

Bir arkadaşımız son çıkan 17 sayılı karar
name ile bâzı bloke paraların yarışıl ecnebi dö
vizi olarak dışardan geitirilmek şartiyle tu
rizm sahasına tahsis edilmesi hususundan bah
settiler. Yalnız dediler ki, «bu hususta mü
racaat garip oluyor. Ecnebi sermayeyi teş
vik etme kanunu bakımından evvelâ Ticaret 
Bakanlığı vasıtasiyle müracaat etmemiz lâzım-
geliyor. Halbuki bu turistik bir müessese ol
duğu için evvelâ bir turistik vesika alması 
lâzım. Sizin vekâlete de müracaat edilmesi lâ
zım. Ondan sonra işin tatbikatı baıkıimmdan 
Maliye Bakanlığı ile alâkası oluyor. Bu üç 
muamelenin hangisi önce başlıyacak, hangi
si sonra başlıyacak hususunu tâyine imkân 
yoktur. Binaenaleyh, her üç vekâlet bir ara
ya gelse de bunu! tek bir elde toplamak im-
kânılnı araştırsa dediler. Bu fikir de hakika
ten iltifata değer bir fikirdir. Ancak, bu bir 
kanun mevzuudur. Bunu da alâkalı bakan
lıklarla temas edereJk yapmaya çalışacağız. 
Bugün için bu gibi müracaatlerin evvelâ bi
zim bakanlığımıza Sapılması lâzımdır. Çünkü 
müracaat yapıldığı zaman, 6086 sayılı Kanun 
mucibince komisyona havale ediliyor. Komis
yon evvelâ yapılacak tesisin turistik olup ol
madığını araştırıyor ve sınıfını tesbit ediyor. 
Ondan sonra, eğer bu müessese bir tesis yap
mak talebinde ise, bunu temin edecek kabi-
liyeıtte olup olmadığını tetkik ediyor. 

Bize müracaat edenlerin ki biz bunları son 
zamanlarda son derece süratlendirdik, buna 
birkaç arkadaşım da şahit olmuşlardır, mua
melelerini bir an evvel çıkarırız ve ondan son
ra Ecnebi Sermayeyi Teşvik Kanunu baıkı-
mından Ticaret Bakanlığına göndeririz. Ti
caret Bakanlığı da bize son derece büyük (bir 
anlayış göstermektedir. Ondan sonra da Ma
liye Bakanlığında halledilir. Fakat, bunla-
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rıın hepsinin birleştirilmesi hususu da ayrıca 
bir mevzudur. Bunun üzerinde duracağız. 

'Sayın Nuri Ahıskanlıoğlu arkadaşımız mü
him bir mevzua temas ettiler. Ben huzurunu
zu fazla işgal ememek için teferruata inmedim. 
Arkadaşlarım bana teferruatı tesbit eden not
lar vermişlerdir. 

Turistik müesseselerin fiyatlarının mura
kabesi meselesi arkadaşlar, bu hususta bi
zim bakanlığın hiçbir salâhiyeti yoktur. An
cak biz alâkalı müesseselerin; hüsnüniyet
lerinden bilistifade (kendileriyle istişarede bu
lunuyoruz. Fiyatlara bir plâfon tâyinine ça
lışıyoruz. Hakikaten turistik müesseselerin ge
lecek ecnebiler için seyyar birer .müessese ol
maması da çok mühimdir. Çünkü ecnebiler 
memleketimizi üç balkımdan (enteresan bulu
yorlar: 'Talbiî .güzellikleri, arkeolojik 'zenginlik
leri ve nislbe't'en ucuzluğu, ispanya'da meselâ, 
turizm sahasında büyük bir (hainle yapmış ve 
geçen sene zarfında turizmden temin ettiği va
ridat 500 milyon doları bulmuştur. , Başladığı 
tarih de 5 - 1 0 seneden ibarettir. Fakat bunu 
yaparken en büyük cazibesi, (hayat ucuzluğu 
olmuştur. Binaenaleyh, bu unsuru kaybetme
mek. lâzımdır. Yen'i teşkilât kanunu tasarısın
da Bakanlığımızdan iter Denetim Kurulu mey
dana getirdiğimiz gibi bu fiyatların kontrolü 
im'kânlarını (sağlayacak (hükümler -koymuş bu
lunuyoruz. Bugün için salâhiyetimiz maalesef 
pek mahduttur. Biliyorsunuz ki turistik mües
seseler belediye tarifelerine tabi değildir. Bu, 
teş'vîk bakımından yapılmıştır. Yalnız bunu 
yanlış anhyanlar, bunu teşvik değil 'kayıtsız ive 
şartsız, tabirimi mazur 'görün, (geleni zarara 
sokmak ve kazıklamak mânasına almaktadır
lar. Talbiî böyle olmaması icabed'er. Ciddî mü
esseseler bunu böyle yapmaz., 

Yin'e aynı arkadaşımız, A'laca'höyük Hara
beleri ıcivarıma bir tesis yapılıp yapılmıyaicağı-
ni sordular. Ne gariptir ki iki ıgün evvel, bir 
ecnebi sefire Ihanım da bana aynı şeyi sordu. 
«Aman, dedi. Ne yapıp yapıp orada soğuk (bir 
şey içecek ve hafif (kahvaltı yapabilecek bir yer 
yapın. Bi'l'hassa [güneşli 'zamanlarda zor oluyor, 
ve ıçlök ecnebiler gidiyor. Buna çalışın..» Bu 
notu kemali dikkatle naızarı itibara alacağımı 
şimdiden arz edebilirim. 

Efendim, Türlk müziğine verilen zamanın 
azlığından ve Türk musikisinin kalitesinin dii-
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yüklüğünden lbirc.dk kimseler bahsettiler. Bun
dan ^evvel iSenatoda ve Bütçe Komisyonunda bu 
mevzulara ftemais edildi. Bu, son derece nazik 
Ibir mevzudur. Biz Türk musikisini, ona haki
ki Türk musikisinin, bilhassa halk musikisinin 
daha zengin, daha kaliteli bir şekilde verilmesi
ne büyük bir ehemmiyet atfediyoruz. Spiker 
idinde, programcı işinde ve diğer teknisyen işin
de olduğu gibi, bu işde de mesele paraya daya
nır. Bizim yaptığımız tediyat, maalesef kıymet
li artistlerimizin dışarıdaki kazandıklarıyla kı
yas kabul etmiyecek kadar mütevazidir. Sırf 
seslerini radyoda işittirmek için belki bunu ya
panlar oluyor ye ondan dolayı az paralara kat
lanıyorlar. Fakat bu iyi bir siyaset değildir. 
Kendilerine lâyık 'oldukları ücretleri verebilmek 
imkânları araştırılmalıdır. 

Demin de ,arz ettiğim gibi, Türk televizyonu 
kanunu geldiği zaman huzurlarınızda bunun 
malî imkânlarını da tasviplerinize arz edeceğiz. 
Bugün elimizdeki imkânlarla bunun en iyi bir 
şekilde yapılmasını, imtihanlara ehemmiyet ve
rilmesini, dediğim gilbi, halk musikisine, haki
ki Türk .musikisine ıson derece dikkat edilmesine 
ve neticenin kaliteli olmasına son derece çalışı
yoruz. 

Yalnız muhterem arkadaşlar, bu vesile ile 
arz e'timek mecSburiy etini hissediyorum ki yapı
lan imtihanlarda muvaffak olamıyan bâzı kim
seler, birçok kimselere müracaat ediyorlar, en 
yüksek makamlara -kadar gidiyorlar ve her gün 
kapımda bekliyorlar. İmtihan heyeti var, bu 
heyeti ben seçmedim. Bir rtalimatı var, 1,5 se
neden beri mevcuttur. Tanınmış kimseler... Ben 
'onların imtihanına na/sıl karışabilirim, nasıl bo
zabilirimi. Beni zorluyorlar, ille boz. Bozamam. 
Bu gibi tazyiklere daima mukavemet edeceğim. 
Meğer ki, imtihanda bir usulsüzlük, hir yersiz
lik ola.. (Bravo sesleri, alkışlar) Bunun gibi her 
hangi bir (.memurun almışında, bir vazifeye tâ
yin hususunda elbette ki, 40 yılını Devletin hiz
metinde geçirmiş nâçiz bir 'arkadaşınız sıfatiyle 
ben, her şeyden evvel âmmenin menfaatini, ehli
yeti, iktidarı ,ve namusu ararım. Kimsenin par
tisini araştırmam, 'kimsenin evveliyatına bak
mam, meğer ki, bu evveliyat namus bakımında u 
haysiyet bakımından olsun. (Bravo sesleri, alkış
lar) Bu hususta yapılan tazyiklere, bu hususta 
yapılan tezvirlere de hayatımın sonuna kadar 
mukavemet edeceğim. (Alkışlar) 
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îl radyolariyle ben de meşgul oldum. İl rad

yoları, üzerinde durulmaya muhtaçtır, bilhassa 
Ankara ve İstanbul. Bu hususta Millî Eğitim 
Bakanlığıyla iş birliği halindeyiz. İl radyoların
da da Türk müziğine, Halk musikisine yer verile
cektir. Bunun için çalışıyoruz. Bu hususta eli
mizden geleni yapmak vazifemizdir. 

Meclis saati hususunda demin mâruzâtta bu
lundum. Yüksek Meclislerin Başkanlık Di
vanları ile temas ederek bunu gerek zaman ve 
gerekse muhteva itibariyle tatminkâr olmasına 
çalışacağız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorulara ceva
bınız daha çok mudur ? 

BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI CE
LÂL TEVFİK KARASAPAN (Afyon Karahi-
sar C. S. Üyesi) — Efendim sorular çoktur. Ar
zu edilirse yazılı olarak cevap verebilirim. 

Eğer bu derme çatma mâruzâtım sizleri 
tatmin ettiyse kendimi bahtiyar addederim. (Al
kışlar) 

OĞUZDEMİR TÜZÜN (Niğde) — Bir sua
lim var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
OĞUZDEMÎR TÜZÜN (Niğde) — Efendim; 

1952 - 1953 yıllarında Amerikalılar tarafından 
filime alman Aksaray Ihlara vadisinde, kilise
ler mıntıkasmdaki hiristiyanlığa ait eserler ile 
yeraltı şehirleri ve Yaprakhisar Kaplıcaları, ve 
Hclvadere Köyündeki hiristiyanlığm ruhani 
merkezi «Nazyans» Şehri harabeleri hakkında 
Bakanlık ne düşünmektedir1? 

İkincisi; Niğde'nin Ulukışla kazası Çiftehan 
nahiyesindeki kaplıcalarda yapılacağı söylenen 
bir buçuk milyon liralık belgesi verilen turistik 
otele bu sene başlanacak mıdır? 

Sayın Bakanın Meclis kürsüsünden cevap 
lûtfunda bulunmasını arz ve rica ediyorum. 

BASIN - YAYINTE TURİZM BAKANI CE
LÂL TEVFİK KARASABAN (Afyon Karahi-
sar C. S. Üyesi) — Efendim; kısaca arz ede
yim. 

Niğde Milletvekili arkadaşlarım, lütfen gel
diler, taltif ettiler. Kendileriyle görüştük. De
ğil Türkiye'nin yalnız plân ila gösterilen ve bit
tabi mesaimizin teksif edilmesi lazımgelen 
Marmara, Ege, Antalya Bölgesi, her tarafı 
turistik bakımdan, muhtelif zaviyelerden en
teresandır. Alâka çekici mahiyettedir. Bilhas-
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sa Orta - Anadolu hiristiyanlığın en eski de
virlerine taalluk eden zamanlardan kalma yeral
tı kiliseleri ve saire ile doludur. Biliyorsunuz 
ki, Taş devrinden bağlıyarak memleketimizin 
20 - 25 medeniyetin üst üste gömülü bulunduğu 
bir mübarek topraktır ve herkesin alâkasını bu 
bakımdan çekmektedir. Biz arkadaşımızın söy
lediği bölgeye hususi bir ehemmiyet atfediyo
ruz. Bizzat kendim de gidip buraları gördük
ten sonra bu sene -elimizden geleni yapacağız. 
Bu hususta birçok teşebbüsler vardır. Çiftehan 
işiyle de alâkadar olduk. Çiftehanda ılıca Oteli 
tesisi için evvelce turistik belge verilmiştir. Bi
naenaleyh, Niğdeli arkadaşlarımdan rica ediyo
rum, Çiftehan'claki otel yapılsın, ötekinin de 
yapılmasına yardım çareleri arıyalım. 

ALÎ BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) 
— Grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Numanoğlu. 
Sayın Bakan, bir sual daha var. 

KADRİ EROĞAN (Urfa) .— Efendim, ge
rek 1962 yılı bütçesinde, gerek kalkınma plâ
nında dört peygamberin gelip geçtiği mukaddes 
Urfa vilâyetinin, turistik bakımdan haiz olduğu 
ehemmiyeti bertafsil arz etmiştim. 1963 yılı 
bütçesinde de aynı temennileri nazarı itibara 
alarak bu bölgeye yatırım yapılması hususunda 
istirhamda bulunmuş idim. Bu kalkınma büt
çesinde bu bölgede hangi mıntakalarm ele alın
dığını ve ne miktar yatırım yapıldığını, şayet 
yatırım yapılmamışsa bunun sebeplerinin ne ol
duğunu öğrenmek istiyorum. 

BASIN - YAYIN VE TURlZM BAKANI CE
LÂL TEVFÎK KARASAPAN (Devamla) — 
Efendim, maalesef bu hususta tatmin edici bir 
cevap verecek durumda değilim. Demin umumi 
olarak malumat arz ettim. Urfa vilâyeti de 
bizim için aziz bir bölgedir, imkân]armuz nis-
betinde ora ile de alâkadar olmak ve orada bir 
turizm derneği teşkil edilirse ona da yardım 
etmek vazifemiz olacaktır. 

BAŞKAN — Grup adına buyurun Sayın 
Baran Numanoğlu. 

MİLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA ALI BARAN NUMANOĞLU (Nevşehir) — 
(Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının hepi
mizce malûm bulunan imkânları nispetinde, 
turizm dâvasına sarf ettiği gayret cidden tak
dire değer görülmüştür. Bu meyanda; yılda 30 
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bin turisti celbeden ve birinci sınıf bir turistik 
'bölge olan Göreme harabelerinin, kıymetlendi
rilmesi hususunda Sayın Bakanın ve Bakanlık 
mensuplarının gösterdikleri alâka bölge halkı
nın -memnuniyetini mucibolmuştur, 

Turistik kıymeti haiz bulunan yerlerin ge
rekli restorasyonlarının biran önce yapılabilme
si için, (malûmları olduğu veçhile bu harabeler 
Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğüne 
aittir;) Millî Eğitim Bakanlığı ile bu Bakanlı
ğın koordine bir çalışma yapması icabeder. Ak
si takdirde; ayrı ayrı görüşlerin mahsulü olan 
çabalarla ibu eserler, harabolup gider. 

Muhterem arkadaşlarım, millî gelirlerimizin 
artmasında mühim bir rol oynıyacak olan bu 
Bakanlığa ait teşkilât kanununun biran evvel 
çıkarılması en samimî temennimizdir. 

Radyo yayınlarında, millî duygularımızı bes-
liyen yurttan sesler programının daha da zen
ginleştirilmesi vatandaşların umumi arzusudur. 
Bu vesile ile yurttan sesler programının kıy
metli kurucusu ve yürütücüsü olan rahmetli 
Muzaffer Sarısözen'in ruhunun şâdolmasını 
Tanrıdan diler, hepinizi hürmet ve muhabbetle
rimle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesinin tümü üze
rindeki (görüşmeler bitmiştir. Bölümlere geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
T - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 6 140 727 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20-3 Ücretler 10 116 360 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

20-1: Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 71 480 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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206 

207 

209 

301 

302 

:ÎO:Î 

804 

305 

306 

307 

308 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasîyle 34, 
38 ve 39 ucu maddeleri gere
ğince T.O. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
•Giyecekler 
BA.ŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

43 260 

6 000 

750 000 

144 675 

650 000 

20 000 

449 800 

435 940 

80 000 

450 000 

25 000 

B. 

309 

310 

403 

417 

450 

451 

452 

453 

476 

501 

502 

Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basın ataşelikleri ve haberler 
büroları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Radyo istasyonları ve stüdyo
ları yönetim ve işletme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın, turizm ve propaganda 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve başka 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

77 000 

4 770 500 

17 500 

7 170 000 

65 000 

7 530 000 

30 000 

403 460 

38 000 

2 500 

5 001 
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Altıncı kısım - Yardımlar 
Ajans ödeneği ve Ajans diş 
muhabirlerinin her türlü ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhtelif turizm teşekküllerine 
yardım . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basın - Yayın ve Turizm Genel 
Müdürlüğü Memurları Yar
dımlaşma Derneğine (Memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerine yardımda bulunmak 
üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalnü edilmiştir. 

Yatırımlar 
II - istimlâk ve satınâlmalar 

istimlâk bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :Ö7 
Lira 

4 000 000 

500 000 

110 097 

1 500 000 

731 Etüt ve proje giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve esaslı 

onarımları 
741 Yeni yapı ve esaslı onarmalar 17 000 001 

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

VIII - Sosyal sermaye ve yatı
rımları ve esaslı onarımları 

772 Turizmi geliştirme ve kalkın
dırmanın icabettirdiği inşaat, 
tesisat ve her türlü ödemeler 
(hizmetlere tevzi tarzı, ödeme 
şekil ve esasları Basın - Yayın 
ve Turizm ve Maliye Bakanla
rının müşterek teklifi üzerine 
Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilecek programa ,göre ya
pılır.) 750 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler;.. Kabul edilmiştir, 

22 
B. 

781 

783 
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IX - Makina ve teçhizat alımları 
ve esaslı onarımları 

Makina ve teçhizat satmalımı 
ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Satmalınacak motorsuz taşıtlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

3 025 000 

2 500 

1963 yılı Basın - Yayın ve Turizm Genel Mü
dürlüğü bütçesi memlekete ve millete hayırlı 
olsun. («Hayırlı ve uğurlu olsun» sesleri) 

Ç) İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — imar ve iskân Bakanlığı büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

ilk söz Millet Partisi Grupu adına Sayın Kâ
zım Arar'm. 

'MÎLLET PARTİSİ MECLİS GRUPU ADI
NA KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, 

Millet Partisi Meclis Grupu adına îmar ve îs-
kân Bakanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi 
açıklıyoruz : 

1958 yılında kurulmuş olan bu bakanlığın ana 
mevzuları özetle şöyle ifade edilebilir : imar, 
mesken, yapı malzemesi ve toprak - iskân. 

Şimdi bu mevzularla ilgili olarak bütçenin 
yatırımlar kısmı üzerinde duracağız : 

Bölüm 715, madde 10 da umumi hayata mü
essir- âfetler hakkındaki 7269 sayılı Kanunun 33 
neü maddesi gereğince konulan 30 milyon lira 
üzerinde durmadan önce bu konu üzerinde de 
Yüksek Meclisin dikkatini çekmek isteriz. 

1962 bütçesinde mesken dâvası için bakanlık
ça istenilen 303 -milyon liraya karşılık sadece 5 
milyon, imar ve tatbikatı ve İller* Bankası fonu
na ve sermayesine yardım olmak üzere bakanlık
ça istenen 162 milyon liraya karşılık yalnız 1 li
ra, âfetler için istenen 170 milyon liraya karşı
lık 35 milyon lira verildiğini geçen yıl belirtmiş
tik. Tenkid ve temennilerimizin üzerinde, az da 
olsa faydalı olacağını düşünmüşken, aksine ola
rak kısıntılar yapıldığını görüyoruz. Bu konu
nun esas mühim olan tarafı geçen yıl 170 milyon 
lira olarak gösterilen bu ihtiyacın bu yıl taleb-
edilmemiş olmasıdır. Bu münasebetle birkaç hu-

178 



M. Meclisi B : 57 
susun Sayın Bakan tarafından cevaplandırıl
masını rica ediyoruz. 

1. 7269 sayılı Umûmi hayata müessir âfeti er 
hakkındaki Kanunun şümulü içine giren kaç 
mevzu vardır? 

2. Bu hizmetlerden bugüne kadar hangileri 
yapılmıştır ? 

3. Yapılamıyan işler hangileridir, yapılma
ması sebebi nedir? 

4. Yapılamıyan işler için ne miktar paraya 
ihtiyaç vardır? 

Muhterem arkadaşlar, felâketler memleketi 
olan Türkiye'de bu ayrılan miktar aynı yıl için
de vukua gelen âfetleri bile karşılamıyacak du
rumda iken geçen yılki talebim daha kuvvetli 
bir mucip sebeple bütçeye intikal ettirilmemesi 
gerçekten üzücü olmuştur. 

170 milyon lira umumi hayata müessir âfet
ler için talebedilirken bu yıl da talebedilnıemiş 
yahut da Hükümet bu 35 milyonu 30 milyona in
dirmiştir. Geçmiş yıllarda teraküm eden işlerin 
nasıl yapılacağı hususunu Sayın Bakanın Bü
yük Meclise izah etmesi bir mukteza haline gel
miştir. 

Muhterem arkadaşlar, yine yatırımlar kısmı
nın bölüm 715, 20 nci maddesinde gösterilen (»de
neğin çeşidini beraber okuyalım : 

«Islâha kabil gecekonduların ıslâhı için sa
hiplerine malzeme ve teknik yardım ile bu saha
ların âmme tesisleri yardımı ve gerek tasfiye ge
rekse yeniden gecekondu teşebbüslerini önle
mek için kendi evini yapana yardım şeklinde 
nüve meskenlerin kurulacağı yeni sahaların ani
me tesislerin yapımına ait yardım» olmak üze
re 15 milyon 750 bin lira konulmuştur. 

Gecekondu mevzuu bugünkü haliyle bir çık
mazdadır. Sebebi malûm çeşitli ihtiyaçların 
meydana getirdiği bu mevzuun bu nevi tedbir
lerle halledilebileceğini ummak ciddî bir davra
nış olarak kabul edilemez, Müzmin hale getiri
len bu mevzuun süratle halli için Hükümetin 
esaslı bir prensibe sahibolması gerekir. Ne büt
çe gerekçesinde vuzuh vardır, ne de Hükümetin 
Karma Bütçe Komisyonunda verdiği izahat 
tatminkârdır. Bu sebeple tenevvür etmek istedi
ğimiz hususfarı Rayın Bakandan sormamıza mü
saade buyurunuz : 

1. Türkiye'de kaç gecekondu vardır, ve ne
relerdedir? 
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2. Gecekonduların bir taraftan yıkımı diğer 

taraftan yapımı devam ettiğine göre bu çıkmaz 
hakkında bir tedbir alınmış mıdır? 

3. Gecekonduların tam tasfiye edilebilmesi 
için ne kadar zamana ihtiyaç vardır? 

4. Gecekondu sakinlerinin nüve meskenlere 
intikali ne miktar paraya mütevakkıftır? 

5. Gecekonduların devam eden yıkımları 
karşısında Hükümetçe daha mutedil bir tatbikat 
düşünülmekte midir? 

6. Her yıl bütçeye konulan bu mütevazi ra
kamla bu bölümde tadadedilen işlerin tahakku
kuna gerçekten inanıyor musunuz? 

Bu büyük ve gerçekten Bütçe kanun tasarı
sında da külçe halinde yer alan bir yığın mesele 
için 1.5 750 000 lira, buna gecekondu dâvası da 
dâhil, buna eğer Sayın Bakanlık allanıyorlarsa öğ
rendikten sonra yine görüşlerimizi ifade etmeye 
devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar, bu bölümde İslahı ka
bil gecekondu sahiplerine malzeme ve teknik 
yardım da yapılacağına işaret edilmektedir. Biz 
bu yardımın mahiyetini de anlıyamadık. Hükü
metin elinde ne gibi malzeme vardır? Malzeme 
Ofisi kurulmuş mudur? Yardım şümulüne giren
ler hangileridir ve ne miktar yapılacaktır, şart
ları mevcut mudur, teknik yardım nasıl yapı
lacaktır?. 

Hepsi meşkûk ve yuvarlak kelimeler halinde 
sıralanan, üstelik hizalarında hizmetin ifasını 
karşılayacak rakamlardan mahrum bir bütçenin 
imar ve iskân mevzuunda 1963 yılında da mem
lekete faydalı bu mesaiyi yapamayacağını ifade 
de isabetsizlik olmadığına kaaniiz. 

Bu tenkitlerimizden sonra gecekondu mev
zuunda düşünce ve temennilerimizi söyliyelim : 

İmar ve Tskân Bakanlığı bu durumu ile Bü
yük Meclise karşı muhatap sayılamaz. Yeni ku
rulmuş bir bakanlık olarak geçmişin hesaplarını 
kendilerinden istemek de insafsızlık olur. Bu 
münasebetle bir vakıayı belirtmek isteriz. 

Bir kanun teklifi münasebetiyle Ankara ve 
İstanbul Belediye Reisleri İmar ve İskân Komis
yonuna davet edilmişlerdi Ankara Vali ve Bele
diye Beisi olan zat, hali hazırda gecekondulara 
mâni olamıyoruz, bir taraftan yapılmaya devam 
ediliyor, biz bir hal çaresi bulamıyoruz demek 
suretiyle izharı aczetnıişti. 

İçişleri Bakanlığının murakabesinde bulunan 
belediye imar müdürlüklerinin İmar - İskân Ba-
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kanlığına bağlanması zarureti vardır. Nitekim, j 
her bakanlığın muhasebe müdürlükleri mevcut
tur, fakat hepside aşağı - yukarı Maliye Bakan
lığına bağlıdır. Teknik elemanlardan mahrum 
olan içişleri Bakanlığı belediyelerin imar işlerini 
kontrol edememektedir. 

imar - iskân Bakanlığının kâfi müeyyide ve 
para ile teçhiz etmediğimiz müddetçe kendile
rinden beklediğimiz hizmeti yapmalarına imkân 
yoktur. Aksi halde bu bütçe bu rakamlarla ve 
kısır yetkiyle kaldığı müddetçe imar ve iskân 
Bakanlığı mumla kazan kaynatmaya mahkûm
dur. 

Muhterem arkadaşlar, yine yatırımlar kıs
mında bölüm 715, madde 20 de 499 bin 904 
lira da köylerde kendi evini yapana aynî ve 
teknik yardım olarak konulmuştur. Geçen 
yıl da bu kürsüden Devlet Plânlama Teşkilâ
tının realiteleri konuşturan mütalâalarını be-
nimsiyerek bu işin de muhal olduğunu belirt
tiğimiz için tekrar etmiyeceğiz. Yarım mil
yon lira ile köylere kadar aynî ve teknik yar
dım yapmak istiyen bir düşüncede mesnet ara
mak cidden bir külfet olur. 

Ayrıca bu rakam niçin 500 bin lira değil 
de 499 bin 904 liradır? önce milim'etresine ka
dar hesabedilmiş bdr hizmetin önümüze ge
tirildiği zehabını veren bu mütevazi tahsisat 
ile köylerimizde ne gibi hizmetler yapılabilece
ğini öğrenmek bizim için müstesna bir zevk 
olacaktır! 

Mesken dâvamız : 
Senelerden beri beklediğimiz Mesken Ka

nununun henüz Meclise intikal ettirilip etti
rilmediğini öğrenememiş bulunuyoruz. Heyeti 
Vekiliyo getirildiği yolundaki beyanlar doğru 
ise, sadece memnun oluruz. Ancak, bu hayati 
Önemi haiz olan kanunun getireceği yenilik- I 
leri tahakkuk ettirecek tahsisatı bütçeye 
koymadıkça, koyamadıkça beklediğimiz neti
ceyi istihsal mümkün olamaz. 

Biz şu kanaatteyiz ki, Hükümet mesken 
dâvasını henüz ele almamıştır. Kurulduğu ta
rihten bu yana mesken yapmak, vatandaşı 
meskene kavuşturmak şöyle dursun, 5 senede 
yalnız Mesken Kanununa bile kavuşturama-
mış olması bu dâvaya verdiği önemi ifadeye 
yeter. 

Şu ciheti de istidraden belirtelim ki, vatan
daşı meskene kavuşturmak için behemahal J 
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Mesken Kanununa da ihtiyaç yoktur. Mevcut 
mevzuat ile de pekâlâ mesken yapımı temin 
edilebilir. Netice iş paraya dayanıyor. Bütçe 
kifayetsizliği yüzünden 1958 yılında kurulan 
bu bakanlığı faal hale getiremiyen sebep de 
budur. Plânlı devreye girmemize rağmen hâlâ 
fiilî bir davranış müşahade edilmemektedir. Te
menni ederiz ki, 1964 yılı bu gürüşümüzii tadil 
eder mahiyette olsun ve çok önemli bir dâva
da idame politikasından Hükümetin ayrıldığını 
görmüş olalım. 

Geçen yıl bu konu için 20 yıl devam etmek 
üzere her yıl bütçeye 500 milyon liralık tah
sisat konulması lüzumunu temenni etmiştik. 
Bu düşüncemizi tekrarlamakta fayda mülâhaza 
ediyoruz, («Bize hitabet» sesleri.) 

BAŞKAN — Sayın Arar, lütfen Meclise hi-
tabediniz. 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Meclise hita-
bediy oranı, efendim; boyum uzun da kâğıdı 
okurken mikrofona karşı olmak için yan dön
mek mecburiyetinde oluyorum. Yoksa muha
lefete karşı hiçbir zaman sırtımızı çevirmedik. 
(Ortadan, «biz muvafık» sesleri.) Sizin muva
fık olduğunuzu biliyorum efendim. 

Temenni ederiz ki, 1963 yılı bu görüşümüzü 
tadil eder mahiyette olsun ve,çok önemli bir 
dâvada idame politikasından Hükümetin ay
rılmış olduğunu görmüş olalım. 

Muhterem arkadaşlar, vaktin darlığı ve he
pinizin takatinizin tükenmiş olması itibariyle 
kısa pasajlar halinde bir iki noktaya daha te
in fi s ettikten sonra sözlerime son vereceğim 

Yapı malzemesi : 
Yapı malzemesi Umum Müdürlüğü faaliyeti 

hakkında da umumi bir bilgiye sahip değiliz. 
Bütün memleket bir harabe halindedir. 

Ziya Paşanın «diyarı küfrü gezdim beldeler, 
kâşaneler gördüm. Dolaştım mülkü islâmı bü
tün viraneler gördüm» sözünü teyiden bu hara-
bezar memleketi imar ve ihya için bütün ümit-
leir ve gözler imar - iskân Bakanlığına tevcih 
edilmiş, ibu gerçekten kuruluş gayesi ve çalış
maları itibariyle 'de hepimizi tatmin eder du
rumda olan Bakanlığın bütçe konuşmalarında 
başından sonuna kadar izah ettiğim ıgibi, bütçe 
kifayetsizlikleri karşısında beş seneden beri 
muattal bırakılmasını huzurunuzda kendilerini 
muhatap saymıyarak Hükümete tevcih edilmiş 
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bir sual halinde tekrarlıyoruz. Biir sene zarfın
da bir kuruş artırmadan rakamlarda tensikat 
yapılmak suretiyle bu bakanlığı mefluç hale 
getirmenin mâna ve medlulü üzerinde de eğil
mek lâzımdır. Bunun üzerinde ayrıca çalışma
lar yapacağımızı da partim adına iarz ve beyan 
ederim. 

Bu mevzuda şunu da arz edeyim; eğer İkti
sadi Devlet Teşebbüsleri gibi bizim imar ve îs-
ikân Bakanlığı da Ibu muazzam meseleyi 20 mil
yon civarındaki para ile 40 000 köyümüzün ye-
nibaştan imar ve iskânı ve diğer iller ve kaza-
larraıızdaki harabeleri düzeltmek için yapı mal
zemesi imaline kalkmak ve memleketin başına 
bir yeni iktisa'di devlet teşebbüsü ilâve etmek 
istiyorlarsa bu noktada kendileriyle beraber ol
madığımızı şimdiden belirtmek isterim. Bu 
doğrudan doğruya teşebbüsü şahsiye bırakılmalı 
ve mesken kredileri de olduğu gibi kendilerine 
yeni imalâthanelerin çalışması ve işletilmesi kar
şılığı krediler verilmeli ve bu tesislerden her vi
lâyette en az birer tane yapılması sağlanmalı
dır. 

Her ilde tuğla, kiremit, biriket ve kireç, gi
bi imalâthanelerin kurulmasını sağlamalı ve te
kel maddeleri gibi inşaat malzemesini her an 
bulunur bir meta hale getirmeli ve 'bu konuda 
maliyete tesir edecek ciddî bir fiyat politikası 
tanzim edilmelidir. 

Pre faıbrikasyon : 
Takma evler âdını da verebildiğimiz pre 

fabrikasyon üzerinde çalışmaların sona erdiği
ni umuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Arar bir dakikanız kaldı. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Netice hak

kında tenevvür etmek için birkaç hususu öğren
mek istiyoruz : 

1. Türkiye'de kendi imkânımızla bu işin 
halli mümkün müdür, şimdiye kadar ne gi'bi ça
lışmalar yapılmıştır, ne netice (alınmıştır? 

2. Yabancı memleketlerden teklif alınmış 
mıdır, alınmışsa Bakanlıkça bir karara varıl
mış mıdır, maddi imkânlardan mahrum olduğu
muza göre bu tekliflerin reddi halinde mucip 
sebep olarak ne gösterilmektedir? 

Muhterem arkadaşlar; bu pre fabrikasyon 
meselesi senelerden beri üzerinde durulduğu 
halde nedense müsbet bir netice alınamamıştır. 
Nedense bütün Bakanlıklarımızda bir düşünce 
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hastalığı var. Bir işin üzerinde fazla duruyor
lar. O işin üzerinden biraz inmek lâzımdır. Ve 
işe başlamak lâzımdır. Nedir bu kadar tered
düt? Madem ki, hiçbir şey yapamıyoruz, ya
bancı sermayeye esasen muhtaeolan Türkiye'nin 
bu mevzudaki tekliflerini kabul edip, memle
ketimizde-şu mesken dâvası yönünden biraz da
ha ucuz, daha seri imalâta girişmenin hemen 
üzerinde durmadığımızı (bir türlü anlıyamıyo-
rum. Bakanlık değiştikçe fikirler değişmiyor. 
Hattâ eski tetkikler yeni Bakanı tatmin etmi
yor, o yeniden işe basılıyor. Halbuki bakanın 
kendisi tetkik etmez, teknik elemanlardır tet
kik eden. Ve bu elemanlar tetkiklerinin netice
sini rapor halinde verir, dıştan gelen raporla 
yeni bakanın 10 işe orada başlaması lâzımdır. 

Pre fabrikasyon işi artık bir pire gibi tutul
maz hale geldi. Çok rica ediyoruz, bunun üze
rinde fazla bekletmeyin, memleket hakikaten 
yüzbmlerce gecekondu mevzuu karşısında bir 
taraftan Hükümetin tazyikleri, öte yandan evi
nizi bugün yıkacağız, yarın yıkacağız tehditle
riyle kendilerinden başka türlü menfaatler 
ummak gibi çeşitli yönlerden tazyiklere girişil-
diği şu anda hiçbir müeyyidesi ve kanuni yetki
si bulünmıyan îmar ve İskân Bakanlığını mu
hatap tutmuyor ve kendilerini muahezeye lü
zum görmüyorum. Ama Hükümeti ikaz duru
munda görerek kendilerine diyorum iki, bu ge
cekondu dâvasını biran evvel halletmedikleri 
takdirde yurdun muhtelif köşelerinden gelecek 
âvâzelerin karşısında durmanın güçlüğünü id
rak edeceklerdir. Bu itibarla pre fabrikasyon 
bununla muvazidir. Yabancı memleketlerden 
gelen teklifleri niçin kabul etmiyorlar? Bunun 
üzerinde etütlerimiz vardır ve kendilerine bu 
'sahada ayrıca tevcih edeceğimiz sualler de var
dır. Lütfen şu sorduğumuz kısımlara cevap 
versinler, mütaakıp kısım için de gerekirse ısöz 
alacağım. 

Sözlerimi bitirirken bir iki temennide bulu
nacağız : 

Bütün mesken kredi ve faizlerinin indiril
mesi ve vatandaşın mesken kredisi müddetleri
nin 30 seneye çıkarılması hakkında ne düşünül
mektedir ve bugüne kadar çeşitli bakanlıkları 
bir turist gibi dolaşan Tapu Kadastro Umum 
Müdürlüğünün, îmar ve îskân Bakanlığıma bağ
lanması düşünülüyor mu? 
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Hepinizi Millet Partisi Meclis Grupu adına 

hürmet ve sevgi ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Adalet Partisi Meclis Grupu ^ 

adına Sayın ismet Sezgin, buyurun. 
A, P. GRUPU ADINA ÎSMET SEZGİN (Ay

dın) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım. 
Adalet Partisi Meclis Grupu adına imar ve 

İsikân Bakanlığınım 1963 yılı bütçesi üzerin
de görüş ve temennilerimizi arz ederken, he
pinizi en derin saygılarımızla selâmlarım. 

îlk olarak, memleketimizin mesken' du
rumu üzerinde duracağız. 1960 yılı itibariyle, 
şehirlerimizdeki «oturulabilir konut» sayısı 
1 milyon 175 'bin; köylerdeki konut sayısı 
ise 2 milyon birimdir. Ayrıca, 1962 yılı so
nundaki gecekondu sayısı da 297 516 dır. Bu 
rakam, 1.960 yılında 264 037 idi. Şehirleri
mizdeki konutların % 36 sı karalık olup, aile 
gelirlerinin % 37 si kiraya gitmektedir. Bu 
oran, mesken kiralarında gelir ile kira ara
sında denge olmadığını 'açık olarak göster
mektedir. Bu denge, pekçok memleketlerde 
% 20 yi hiçbir surette geçmez. Memurları
mızın % 80 inin ortalama maaşları 400 lira 
olduğuna göre, -kira olarak ödedikleri para, 
ayda 150 lirayı bulmaktadır. 

Şehirlerimizdeki konutların % 41 inin ba-
rmdırm'a şartları iyi; % 33 ünün orta; %26 
sının ise kötüdür. Ankara'daki vatandaşları
mızın % 45 i ; Istanbul'dakilerin % 25 i; 
Izmir'dekilerin ise % 20 si gecekondularda 
yaşamaktadırlar. Yani, 800 000 vatandaşımız, 
sadece bu üç şehirde, en basit medeni ih
tiyaçlarından, çoğu, sudan, elektrikten, yol
dan yoksun hayat şartları içinde yaşamakta, 
korkunç hayat mücadelelerine, 'bir de çamur 
deryaları ile savaşmayı eklemek zorunluğunda 
kalmıaktadıırlar. Köylerimizdeki mesken du
rumu ise, gecekondulardan daha fecidir. Yir
minci yüzlıhn ikinci yarısında, dünya mil
letlerinin ayda iskân yarışlarını hızlandırdığı, 
korkunç bir teknolojik savaşın hüküm sür
düğü çağımızda, köylerimizdeki hayat şart
ları ve mesken durumu maalesef utanç veri
cidir. Doğu - Anadohıda mağara devrinin 
kalıntılarını görmek mümkündür. Memleke
timizin mesken durumunu panoramasını kısa 
çizgilerle belirtmeye çalıştık. 

Biz, Â. P. Meclis Grupu olarak, vatanda
şımıza insan haysiyetine yaraşır şerefli bir 

22 . 2 .1963 O : 4 
yaşama tarz ve seviyesini, ortamını yaratma
nın, devletin başlıca vazifelerinden biri ol
duğuna inanıyoruz. Nitekim, Anayasamızın 
49 ncu maddesi «Yoksul ve dar gelirli ailele
rin sağlık şartlarınla uygun konut ihtiyaçla
rını karşılayıcı tedbirlerin alınmasını» dev
letin temel vazifelerinden biri saymıştır. Bu
nunla birlikte, üretimin temel unsuru olan 
insan gücünü en iyi şekilde korumanın, üre
timdeki artışla çok yakından ilgili bulundu
ğu bir vakıa olduğuna göre, insan gücünü ko
ruyan mesken müessesesi üzerinde önem ve 
ciddiyetle eğilmek zorunluğundayız. Bu sebep
ledir ki, mesken yatırımlarının prodüktif ol
madığı yolundaki görüşlerin karşısındayız. 
Ve, mesken yatırımlarının prodüktif bir ya
tırım olduğuna inanıyoruz. 

Muhterem 'arkadaşlarım; 
Memleketimizin mesken durumundan son

ra, ihtiyacımıza geçiyoruz : 
Nüfus artışlarından, kullanılmaz hale ge

len meskenlerden, âfetler ve isttimlâklerden 
ve sair sebeplerden birikmiş mesken ihtiya
cımız, şehirlerde '573 000, köylerde ise, 1 mil
yon 430 bin adeddir. Nüfusumuzun % 3 gibi 
büyük bir hızla artışını da gözönüne alırsak, 
yıllık mesken ihtiyacımızın daha bir hayli ar
tacağı açıktır. 

imar ve iskân Bakanlığı ile Devlet Plân
lama Teşkilâtının yıllık mesken ihtiyaçlarımı
za dair rakamları birbirini tutnmmaıktadır. 
Bakanlığa göre, şehirlerimizdeki yıllık mes
ken ihtiyacı 180 000; köylerimizdeki ise, 
230 000 adeddir. Plânlamaya göre ise, 1963 
yılına göre, şehirlerdeki ihtiyaç' 128 725; köy
lerdeki ihtiyaç da 106 484 adettir, iki daire 
arasındaki yıllık mesken ihtiyacı rakamları
nın ıbirbirini tutmaması dahi, mesken proble
minin ele alınışmdâki hatayı göstermektedir. 
Bu hatalı , ileride mesken probleminin çözü
münde de göreceğiz. 

Yatırımlar ve millî gelir bakımından mes
ken durumumuzu incelediğimizde; 1960 yılı 
itibariyle, konut yatırımınım gayrisâfi millî 
hâsılanın % 3,74 ünü, genel yatırımım ise, 
%23,30 unu teşkil ettiğini görüyoruz. Konut 
yatırımlarının millî gelire göre oranları, muh
ite lif memleketlerde, 1955 yılına göre şöyle
dir : 
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Batı - Almanya'da % 5,8 - Belçika'da 4,1 -

Fransa'da 4,3 - İsveç'te 4,9 dur. Verdiğimiz 
bu rakamların, mesken problemlerini çözüm
lemiş ileri Batı memleketlerine aidolduğunu 
belirtmek isteriz. Ayrıca, para değeri ve mil
lî gelir yüksekliğinin bu oranların değerlen
dirilmesinde esas olacağı da tabiîdir. Aksi 
takdirde, memleketimize ait % 3,74 oranının, 
Avrupa memleketlerindeki oranlara yakım olu
şu, bizi bugünkü mesken yatırımınım yeter
li olduğu kamışına .götürür ki, bu da, yanıl
mamız demek olur. 

1960 yılındaki 1 milyar 812 ımilyon liralık 
konut yatırımının ;%2,4 ü devlet; % 97,6 sı 
kredi müesseselerinin yardımı da dâhil ol
mak üzere, özel sektör marifeti ile yapılmış
tır. Bu oranlar, 1955 yılı itibariyle, bâzı Av
rupa memleketlerinde ise şöyledir : 

özel sektör 
ve kredi 

Ülkeler Devlet yatırımı müesseseleri 

Belçika % 44 % 56 
Denimarka 55 45 
Fransa 47 53 
Kolanda 09 31 
isveç 36 54 
İngiltere 56 44 
Batı - Almanya 27 73 

Memleketimizdeki % 2,4 olan Devlet mesken 
yatırımları oranınım Batı'da ortalama yüzde 
56 ya yükseldiğini görüyoruz. İleri Battı mem
leketlerimde, Tanrımın en mükemmel yaratığı 
olan im&amıoğlun» verilen değer ve kişiliğine 
gösterilen saygının en açık delili olan bu oran
lar, aynı zamianda mloderm devlet anlayış ve va
zifelerini göstermesi bakımlından da, o derece 
manalı ve önemlidir. 

Sevgili arkadaşlarım, 
Arza gayret ettiğimiz bu görüş ve düşünce

lerimiz, Plânlama Teşkilâtınca da aynen be
nimsenmiş olmalı ki, 5 Yıllık Kalkınma Plâ
nında «Konut problemi» ele' alınmış, ama ilke
ler metot, bugünkü durum, meseleler ve bir
takım tedbirler vaiz'edilmiştir. Buna göre, yur
dum mesken ihtiyacını karşılamak üzere, ilk 
plân döneminde, 10 milyar 931 milyon lira har
canarak 561 200 aded şehir konutunun yapıl
ması öngörülmüştür. Bu tahminlerin bütünüyle 
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gerçekleşmesi halimde dahi, halihazırdaki 
573 000 aded mesken açığı, eksilmek şöyle dur
sun; plân dönemi sonumda, 581 607 ye yük
selecektir. Mesken yatırımın, Plânlama Teş
kilâtınca hazırlanan 1963 yılı tablosuna göre, 
2 milyar 85 milyon liralık bir konut yatırımı 
yapılacaktır. Bunun 187,5 milyon lirası bütçe
den ; 1,7 milyon lirası İktisadi DevM Teşekkül
lerince; 120 milyon lirası mahallî idarelerce 
ve 1 milyar 775 milyon 800 bin lirası da össel 
sektörce karşılanacaktır. Plânın yıllık icra ptno-
gramlannım karşılığı demek olan Devlet bütçe
sinde, Plânlama Teşkilâtınca öngörülen bu ra
kamları göremiyoruz. Şöyle ki : 1963 yılı, 
imar - İskân Bakanlığı Bütçesine, 10 milyon 
lirası etüt - proje giderleri olmak üzere, 71 
milyon 350 bin liralık bir ödenek konmuştuır. 
Bu ödeneğe, su'bay lojmanları inşası için, Millî 
Savunma Bakanlığı 'bütçesine konan 54 milyon 
liralık bir ödeneğin ilâvesiyle, 115 milyon 360 
ıbim lira eder ki, bu rakam, plânda 1963 yılı 
için öngörülen rakamdan 72 milyon 150 bin 
liralık bir eksiklik arz etmektedir. 

Yine plânda, mahallî idarelerin 1963 yılı 
içdmde konut yatırımlarına 120 milyon lira har
canacağı ifade edilmekttedir ki, bunun, gerçek
le hiç, ama hiçbir ilgisi yoktur. Beldelerimizin 
en basit medeni ihtiyaçlarımı karşılamaktan 
uzak bulunan, büyük borçlar altında kuvraman, 
üstelik, memur maaşlarını daihi Ödemekten âciz 
olan belediyelerimizin 320 milyon liralık yatı
rımı nasıl yapabileceklerini merak ediyor, ve 
ilgililerim bu konudaki sihirli formüllerini öğ
renmek istiyoruz. Yinıe,aynı tabloda, özel sek
törüm 1 milyar 775 milyon liralık bir yatırım
da bulunacağı belirtilmektedir. İşçd Sigorta
larının, sadece işiçi meskenleri için ancak 107 
milyon liralık bir kredi verebileceği, Emlâk 
Bankasının da, yetersiz kaynakları ve dar im
kânları karşısında,., plasmanın gayet az olaca
ğı gözönüne alınırsa, kredi imkânlarını kaybe
decek olan özel sektörün, bahıiis konusu 1 mil
yar 775 milyon liralık yatırımda bulunmasının 
imkânsız olduğu kendiliğinden meydana çıka
caktır. 

Yine 5 Yıllık Kalkınma Plânı, 3 600 adled 
gecekondunun tasfiyesi ve yeniden gecekondu 
yapımını önlemek üzere 10 000 aded halk ko
nutunun yapılması için 1963 yılında 103 mil
yon 759 bin liralık bir yatırımı derpiş ediyor-
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ctu. 1963 yılı Bütçesine bu rakamın, yani, 103 
milyon 759 hin liranın konulması gerekirken, 
sadece 15 milyon 750 bin liralık bir ödenek ko
nulmuş- ve mütebaki kısmının işçi Sigortala
rı ve Emlâk Kredi Bankasından verilecek kre
dilerden sağlanması tavsiye edilmiştir 

Gerek Işçıi Sigortaları Kurumu, gerek Em
lâk Kredi Bankasının bu konuda kredi yenme
lerinin imkânsız olduğu ilgililerce ifade edil
diğine göre, plânda ortadan kaldırılması ön
görülen 3 000 gecekondunun tasfiye edilemi1-
yeceği ve yeniden yapılacağı,ifade edilen 10 000 
aded konutun yapıla mıya cağı meydandadır. 
1963 yılında, imar ve iskân Bakanlığınca, 15 
miliyon 750 bin liralıik ödeneğe ek olarak 39 
milyon 675 'bin liralıik kredi bulunafbildiği tak
dirde, ancak ] 350 aded geeclconduiya malzeme 
ve teknik yardımı ile, 2 000 aded gecekondu
da mahallinde âmme tesisleri yapımı suretiyle 
ıslah ediltebilecelk ve gecekondu yapımını önle-
mıek için ise, evini kendi yapana yardım meto
du ile 4 150 masken yapıl'aıbilecektir. Grörülü-
ylor ki, kredi bulunduğu takÜdrde dalhi, büt
çe, plândaki 1963 hedeflerinin % 30 unu bııle 
ka.rşTİıyaımam aktadır. 

Plânda, uzun uzun sözü edilen, önemi be
lirtilen sosyal mesken inşası için ise, ancak 
1962 yılında başlanılanları tamamlıyafbilme'k 
üzere 14 milyon 671 bin liralıik bir Ödenek ko-
nullaibilmişlti'r. Bu ise, insan unsuruna ve top
lumun ilk nüvesi olan aileye, gereken önem ve 
dleğerin verilmediğini, ve kalkınmanın arzula
nan şekilde tahakkuk edemiyeceğini gösterir. 
Biz, en geniş anlamiylo insan eğitiminin, onun 
ruJh ve beden saflığının aile yuvasında ve bu 
yuvanıu barınağı olan meskende baışllıyacağına. 
ve gelişeceğine kaaniiz. 

Aksi takdirde, yine köylerimizde, kentleri
mizde insanlarıtmı<z, kötü hayat şartları içeri
sinde yaşamaya devam edecek ve ruhî bünye
ler, bu denli bir toplumaın maddi ve mânevi 
baskılarının sarsıntılarından, çöküntülerinden 
kolay kolay kurtulamıyacaktır. Meısken politi
kasının gerçekleşmesinde büyük hizmeti doku
nacağına inandığımız, «Mesken Kanununun» 
hâlâ getirilmemiş olmasını üzüntü ile karşıladı
ğımızı belirtmek Merim. 

Mulhlterem arkadaşlarım, 
Plân ve bütçe üzerinde yaptığımız bu kısa-

karşılaştırma, şu gerçeği açık olarak ortaya 
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koymaktadır ki, Kalkınma Plânının, Özellikle 
konut 'bölümü, bir iyi niyet beyannamesi ol
maktan öteye geçememektedir. Hükümetin, ge
cekondu ve meısken politikasını hafife aldığıj 
maalesef, hâzin bir gerçektir. 

Yeniden gecekondu yapımının önleneceğini, 
gecekonduya geçişi önlemek için ucuz arsa ve 
bol kredi sağlanacağını, halk konutu yapımı
nın artırılacağını, yurtdaışlarm, 'kendi evini ya
pana yardım yoliyle, destekleneceğini belirten 
5 yıllık Kalkınma Plânının bu kesin ifadeleri 
ile, bütçeye konulan bu yetersiz ödenekleri, çok 
dar ve sınırlı kredileri bağdaştırmamızın müm
kün olanııyacağını belirtmek ve gecekonduların 
taısfiyc ve yapımı içlin alınacak tedbirlerin ne
ler olduğunu, yeniden gecekondu yapımının na
sıl önleneceğini öğrenmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Biz büyük bir sosyal problem halini alan 

gecekonduların, kura kanunlarla, plânın ideal 
'bir dilek olmaktan ötejye geçemiyen ifadeleriy
le halledilebileceğine inanmıyoruz. Plânda gös
terildiği gibi, birtakım palyaltif tedbirlerle, ye
niden gecekondu yapımının önlenmesi imkân
sızdır. Köylerden şehirlere akın devam ettikçe, 
gecekondu yapımı devanı edecektir. Köydeki 
hayat ile şehirdeki 'hayat arasındaki uçurum, 
köyün aleyhine derinleştikçe, şehirlere akın 
devanı edecektir. Köydeki açık ve gizli işsizlik 
•yenlim edikçe, göç devam edecektir. Kısacası, 
köy ve toplum kalkınmasına girişilmeden, Türk 
'köyü ve köylüsüne .gereken değer ve önem ve
rilmeden, gecekondu dâvasının çözümlenebile
ceğini sanmıyoruz, işte, Hükümetin, kanun ve 
kararlardan önce, yukarda arz ettiğimiz ted
birleri alması, kısaca, köylerden, büyük şehir
le re akını durdurması gerekirdi. Bu tedbirler, 
bugünden, ciddî olarak alınmadığı takdirde, 
sefaletin kol gezdiği bu ortamın, birtakım sos
yal, ekonomik, psikolojik ve politik prohlem-
ler doğuracağı şüphesizdir. Konu, bu açıdan da, 
ayrıca manalı ve önemlidir. Asırlık yurtlarını, 
yuvalarını, topraklarını ve kendilerini bütün 
'bunlara bağlıyan her türlü mânevi bağlarını 
terk ederek taşında, toprağında altın aramak 
için değil, bir ışık aramak, medeniyette kavuş
mak için, çocuklarını okutmak, iktisadi hürri
yeti tatmak için, tek kelimeyle insanca yaşa
mak için istanbul'a, Ankara'ya, izmir'e koşan 
vatandaşlarımızın barındıkları gecekondu sa-
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İlalarının pek ejoğu; sudan, yoldan, ışıktan, lâ
ğımdan yoksundur. Çoğunun helası, evin dışın
da ve bir çukur halindedir. Kısacası, her türlü 
sağlık şartlarının dışında bir hayat vardır ge
cekondularda. îşte bu seheple, her şeyden önce, 
gecekondu sahiplerine, gecekondularını ıslah 
etmeleri için imkân verilmelidir. Böylece, her-
'kes kendi evini düzeltecek ve insanoğlunun 
hajysiyetine yaraşır bir duruma sokacaktır. Bun
dan sonra da, okul, yal, su, elektrik ve kanali-
izasyon »gibi âmme tesislerine süratle girişmek 
tgerekir. Bunların tamamlanmasından sonra, ye
nilerinin, yani halk konutlarının yapımına gi
dilmelidir. Bunda da, Devlet yardımı ve kredi 
yolu ile birlikte vatandaşların da katılacağı bir 
döner sermaye sistemi tercih edilmeli, inşa edi
lecek konutlarda oturanların, kiracı, ev sahibi 
ımünasebetleri düzenlenerek bir oto - finansman 
usulü tesis olunmalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İmar ve iskân konuları, toplumda mevcut 

bütün beşeri faaliyetlerin ilk ve son noktaları 
iarasmda tek ve ana mihveri teşkil etmektedir. 
Bu mihverin özü de, insan unsurudur. Bu ger
çeğin önünde, insanın «meskeni», toplumun va
tan sathında «imkânı», bu iskânın bünyesinde 
mevcut «imar» hamleleri bir kalkınmanın eser 
halindeki sonuçlarıdır. Bayındırlık, ulaştırma, 
sağlık, tarım, turizm, sanayi ve diğer kolların 
faaliyetleri, «imar ve iskân» da birleşmektedir. 
Köy ve köylü dâvası, orman meselesi, her tür
lü ekonomik sosyal, zirai ve kültürel cephele-
riyle; sınai ve ticari hareketler, ilksel, mamul 
madde ve pazarları, depolamaları ile, <bir böl
ge plânlama çalışmasının kesif, dikkatli, kısa 
ve uzun süreli sonuçlarına bağlıdır. Kö)y yol
ları, içme suları, okulları, sağlık kurumları Ve 
diğer Devlet hizmetlerine ait faaliyetin verim
li olabilmesi, zirai istihsalin, bilgili ve gittikçe 
gelişen bir tempoya sahip kılınması için 40 000 i 
aşan köylerimizin büitün nitelikleriyle töstbiti, 
köy ünitesinin, ekonomik bir işletme haline ge-
tirilehilmesi için gereken etüdlerin ikmali, mem
leketimizin nüfus kesafetlerine, toprak ve diğer 
imkânlarına ve" bölge karakterlerine göre, sis
temlerin kalbulü gerekmektedir. Ancak bu tak
dirdedir ki, belirli bir istikamette ve ekonomik 
anlamda, bir köy yolları şebekesinin, içme su
ları, köy okulları programının tahakkuku müm
kün hale gel eh ili ı*. Yani, belirli bir iskân poli-
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tikasınm t-e^blti ve uygulanması gerekmekte
dir. Bu da, ancak, «Böllge plânlama», çalışma
larına gereken önemin verilmesi ile mümkün
dür. Aksi takdirde, bugünkü haliyle, plân, ne 
vaad ederse etsin j İıriızm eti erin ifası düşünüle
mez. 

Ayrıca, bugün, 6 - 7 şehir üzerine yüklen
miş bulunan sınai faaliyetin diğer unsurlariy-
le birlikte doğurduğu cazibe, bu şehirlerimizi, 
muhtelif mıntakalardan akın eden insanların 
hücumuna mâruz bırakmakta, bu da, beledî, sos
yal, iktisadi ve ahlâki hüyük meseleler yaratmak
tadır. Bir istikrarın ve bir seviyenin içinde ge
lişmesi icabeden şehirlerimiz, taşıyamıyaoağı 
yükler altında ezilmektedir. Bundan dolayı, ye
ni cazibe merkezlerinin araştırılması, t'eslbiti, 
sanayiin bu bölge merkezlerinde taazzurunun 
ve inkişafının sağlanması gerekmektedir. Bu 
da, yine bölge plânlama çalışmalarına bağlıdır. 
Bu sayede, bölgelerde yapılan envanter tesbit'i, 
her türlü kaynaklar, bölgenin verimi, mahsulle
rinin cinsi, .bölgenin taşıyabileceği yük, kurula
cak sanayiin bölge ve bölgeler ,çapmda kıymet
lendirilmesi suretiyle, zirai sektörden arta kalan 
nüfusun, geri kalan zamanını kullanabileceği ve 
değerlendireceği iş sahalarının teminiyle, "insan
ların belirli noktalara göç etmeleri önlenecek 
yeni çekimi merkezlerinin meydana getirilmesiyle, 
düzenli -bir yerleşme mümkün hale gelecektir. 
Bütün bu çalışmalarla, (bugün, memleketimizin 
kır ve şehir nüfusu arasında mevcut oransız fark 
ve bugünkü ekonomik icaplar dolayısiyle denge 
kuruluncaya kadar daiima şehirlere akın zorunlu-
ğu karşısında belirli şehirler üzerine vâki tazyik, 
yavaş yavaş azalacak ve gecekondu probleminin 
asıl çözümü, bölgelerde bulunacaktır. Biz, çok 
önemli gördüğümüz «imar, iskân» dâvasının Ve 
'bir «Ibölge plânlama» çalışmasının, iddia edil
diği ölçüde önemle ele alınmadığını üzüntü ile 
müşıahade ediyoruz. 

Bakanlığını meşıgul olduğu «CVT-armara ve 
Zonguldak Böllge Plânlamaları» na ait çalışma
larından çok değerli sonuçlar elde edildiği ma-
lûmumuzdıır. Hattâ, özel sektörün, işin öne
mini idrak ederek teşkilâta yardımcı oldukları
nı duymaktan da ayrıca memnun oluyoruz. Fa
kat, plânda, Iböllge plânlatmasına dayanılmadan 
hicJbİT şey yapılamıyacağına, haşarının buna 
bağlı olduğuna dair açık ve kedin ifadelere 
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rağmen, hamle sağlıyalcak bir davranışın içine 
girilemem'iştir. Ayrıca, Bakanlığın, elindeki 
teşkilât ve uzmanlarla, 'kanunen kendine veri
len (görev ve yetki iealbı giriştiği çalışmaların 
yanında, D. P. T. nın «Çukurova pilot Ibölge 
plânlama •çalış.maları», na el aJttığı görülmekte
dir. Kanaatimizce, plânlamanın ibu 'konuda uz
manları varsa, Ibunların Ba'kanlılk bünyesinde 
yer alarak çalıştırılmaları gerekir. Aksi tak
dirde, müşıavİr, teknik bir heyet olan D. P. T., 
asıl safhasını bırakıp, Bakanlık vazifesine ait 
dişlere müdaJhale (eder bir tutuıma salhi'b olacaktır. 
Bu selbeple, gerek yeni Ibaşlanmış «Çukurova» 
gerek «Antalya» ,'b'ölge plânlama çalışmalarının, 
Bakanlık kanalı ile, diğerleriyle (birlikte ele 
alınması ve tamamlanmam [gerektiği kanısında
yız. Böllge plânlama çalınmalarının, bir ilhtı-
sası icalbetltirdiği yüksek malumlarınızdır. Bu 
maksatla, geçen yıl mJüte'hassııs yetiştirmek üze
re Avrupa'ya eleman ıgöndenmek amacıyla büt-
çeyte ödenek konmuştu. Bu elemianlar gönde
rilmiş midir? Bu yıl ne düşünülm'ektedir? Sios-
yal, ekonomik, zira! ve diğer kollarda, ayrıca 
ilhtıaas istiyen plânlama konusunda yeteri ka
dar elemana sahübolmadığımız, Ibir gerçektir. 
Bununla ilgili olanak, Bakanlığın geleceğe ait 
ne gibii, bir tedıbir içinde olduğunu ib'ilmek ıis-
teriz. 

Ayrıca, Bakanlığın, âfete uğrayan vatandaş
lara yönelen faaliyeti büyük önem taşımakta
dır. Geçen yıl, 72 mahalde programa alman 
3 700 mesken bitirilmiş midir? öteden beri, yıl
dan yıla devredilen, yine âfet mmtakalarmda-
ki inşalara ait ikmal, kıymet takdirleri, hak 
sahiplerine teslim, taksitlendirme, ayrılmış olan 
yardımların hak sahiplerine verilmesi işleri bi
tirilmiş midir? (Fethiye, Marmaris, Hınıs, Eğ
ridir, Sütçüler v. s. gibi...) Bu seneki program
lar neleri ihtiva etmektedir? Belediyelerdeki 
imar Md. lüklerinin îmar ve iskân Bakanlığına 
bağlanılması hakkında ne düşünülmektedir? 

BAŞKAN-— Sayın Sezgin, bir dakika... 
Arkadaşlar, Sayın Sezgin'in konuşmasının 

bitimine kadar, müddetinin uzatılmasını oyunu
za sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devam buyurun efendim. 
A. P. MECLÎS GRUPU ADINA İSMET 

SEZGÎN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlıkla ilgili görüş ve düşüncelerimizi arz 
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ettikten sonra, Bakanlığın yönetiminde bulunan 
bankalar üzerinde de kısaca duracağız : 

Yurdun imarı ve vatandaşın mesken ihtiya
cını karşılamakla görevli bulunan T. Emlâk 
Kredi Bankası, 15 yıldan bu yana, fonksiyonu
nu mükemmel bir şekilde başarmış, memleketi
mizin imarı ve vatandaşlarımızın ev sahibi ol
maları hususunda büyük hizmetler görmüştür. 
Aynı hali, aynı müspet hizmetleri bugün de ay
nen göstermemesi için hiçbir ciddî sebep bulun-
mıyan bankanın, dinamizmini kaybetmesi, bize 
büyük bir üzüntü vermektedir. Bu halin birin
ci derecede sorumlusu, bizzat Hükümet ve son
ra da, bankanın yöneticileridir. 

Emlâk Bankası, son yıllarda, inşaat ve mes
ken kredilerini tamamen yapı tasarrufuna çe
virmiştir. Yapı tasarrufu, hepimizin bildiğimiz 
gibi, mesken sahibi olmak istiyen vatandaşı, ta
sarrufa teşvik ve biriktirilen bu paralarla, bir 
fon tesis ederek, mesken kredisi vermeyi temin 
eden bir sistemdir. Emlâk Bankası, bu sistemi, 
10 küsur yıldan beri, başarı ile devam ettirir
ken, 1962 Ekim ayında aldığı bir kararla, ma
kabline teşmil garabetini de göstererek değer
lendirme emsalini 100 den 250 ye; tahsise hak 
kazanma süresini, 18 aydan 30 aya çıkarmış ve 
bu şekil değişikliğinin sebebi olarak da, fon ye
tersizliği gösterilmiştir. 

Alman bu karar, her şeyden önce, bankanın 
prestijini zedelemiştir. Ev yaptırmak için, birta
kım angajmanlara girişen ve sıraları geldiği 
halde kredilerini alamıyan vatandaşın, çok müş
kül durumlara sokmuştur. Piyasaya menfi yön
den tesir etmiş ve birtakım inşaat firmalarını 
iflâsa sürüklemiştir. Yapı Tasarrufu sistemin
deki bu değişikliğin sebebi, iddia edildiği gibi 
fon yetersizliği değildir. Zira, 30 . 9 . 1962 ta
rihi itibariyle, bankaca sağlanan Yapı Tasarru
fu mevduatı, 404 milyon 890 bin lira olduğu hal
de yapılan ikraz tutarı sadece 313 milyon 839 
bin liradır. Açık olarak görülmektedir ki, sağla
nan mevduat, yapılan ikrazdan 91 milyon 51 bin 
lira fazladır. O halde, bunun fon yetersizliği ne
resindedir? Bunun sebebi, bizce, fon yetersizliği 
değil, olsa, olsa beceriksizliktir. 

Alman bu karar, vatandaşın erken tasarru
funu cezalandırmıştır. Hükümetlerin vazifesi, 
erken tasarrufu cezalandırmak, geç tasarrufu 
tavsiye etmek değil, erken tasarrufu teş
vik ve ona yardım etmek olmalıdır. Her türlü 
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ihtiyaçlarını kısarak, büyük fedakârlıklara 
girerek, hattâ yüzüğünü, küpesini, bileziğini sa
tarak; çoluğunun - çocuğunun bir an önce ba
şını sokabileceği bir mesken yapabilmek için 
didinen, çırpınan vatandaşa; «Efendi, tasarru
funu geciktir, sana yardım yapamam. Başının 
çaresine bak» demek olan bu hatalı tutumdan 
derhal vazgeçilmesini temenni ediyoruz. 

Ayrıca; bankanın 300 milyon liralık serma
yesi, kanun ile kendisine verilen ve sosyal düze
ni kurmak için lüzumlu hizmeti ifa edebilecek 
yeterlikten çok uzaktır. Bu itibarla; 

1. Bankanın, sermayesinin artırılması sure
tiyle öz kaynaklarının yükseltilmesi, 

2. Maliye Bakanlığının kefaletinin sağlan
ması suretiyle piyasa şartlarına uygun belirli 
bir miktarda tahvil ihracı imkânının verilmesi, 

3. Bankanın, Merkez Bankası nezdindeki, 
evvelce mevcudolup, bilâhara kısılan imkânla
rının eski seviyesine getirilmesi, 

4. Mahallî, resmî ve yarı resmî daire ve 
müesseselerin uzun vâdeler içinde kullanılacak 
paralarının bir kısmının Banka Merkez ve şu
belerine tevdiinin sağlanması, 

5. Bankanın, kuruluş gayelerine uygun ol-
nııyan yatırım yapmaması ve bu şekilde olanla
rının elden çıkarılması, 

6. Bankanın, inşaatlarını, mutlaka ucuz, 
ekonomik ve sosyal mesken alanına yöneltme
si ve bu konuda örnek olması, 

7. Bankanın idari bünyesine yeni, yapıcı ve 
dinamik bir veçhe verilmesi, 

En samimî temennilerimiz arasındadır. 
îller Bankasına gelince; il özel idareleri, be

lediyeler ve köylere ait belde hizmetleriyle ilgili 
iş ve tesislerin başarılmasına yardımcı olmak 
üzere kurulan iller Bankası, 1945 yılından bu 
yana, su ve enerji tesisleriyle çeşitli kamu hiz
metleri için 1 milyar 893 milyon liralık bir ya
tırım yapmıştır. Müspet faaliyetleri ile, beldele
rimizin, özellikle enfranstürüktür tesislerinde 
cidden başarılı olan tiler Bankası, bugün, ye
tersiz malî kaynakları dar ve sınırlı kredi im
kânları ile 5 yıllık Kalkınma Plânında kendisi
ne verilen görevleri yapacak durumda değildir-. 
Bu esaslı sebebe, bir de borç alma gücünü kay
beden belediyelere ikrazda bulunulması keyfiye
ti eklenince, imar bekliyen, su bekliyen, elek
trik bekliyen, en insanî ve en tabiî ihtiyaçları
nın giderilmesini bekleyen beldelerimizin daha 
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birkaç plân dönemi, boşuna bekliyecekleri, uzun 
bir süre, ışıksız, susuz, yolsuz ve cansız kalacak
ları tabiîdir. Hükümetin, buna süratle çare bul
ması, beldelerimize ve sakinlerine verilen değe
ri göstereceği cihetle ne derece manalı ise; plâ
nın başarıya ulaşması için de o derece önemli 
olacaktır. Bu sebeple, Emlâk Bankası ile ilgili 
temennilerimizi, iller Bankası için de aynen arz 
ediyor, ve ayrıca, genel bütçe ile, Bankaya her 
yıl belirli miktarlarda yardım yapılmasını gerek
li görüyoruz. 

Hizmetin en iyi ve verimli bir şekilde ifasına 
yardımcı olma amacını güden tenkid ve temenni
lerimize son verirken, 1963 yılı bütçesinin mem
leketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yü
ce Meclisimizin seçkin üyelerini, Bakanlığın de
ğerli elemanlarını Grupum adına saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Grupu adına Sa
yın Rahmi inceler. 

T, K. M P. GRUPU ADINA RAHMİ İNCE
LER (Çankırı) — Muhterem Reis, muhterem ar
kadaşlar, Sayın Vekil, sayın Vekâlet erkânı. 

imar ve iskân Bakanlığı 1963 yılı bütçesi 
hakkında kısaca C. K. M. Partisinin görüş, dilek 
ve temennilerini arz etmek için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
5 yaşındaki vekâletin beşeriyetin mevcudi

yetiyle başlıyan azim meselesine elindeki kısa 
zaman ve kısır bütçe ile cevap vermesine imkân 
yoktur. Biz ne vekâletin mesaisinden ve ne de 
yapmış ve yapacağı işlerden uzun uzun bahsedip 
sizleri yormaktan çekinerek sadece birkaç mese
leye temas edip geçeceğiz. 

Arkadaşlar, 
Birinci temas edeceğimiz mesele şudur; hepi

nizin malûmu olan ve cemiyetimizin bünyesinde 
kangren olmıya müsait gecekondu meselesi. 

Bu meseleyi sadece imar ve iskân Vekâleti
nin bir meselesi değil topyekûn Hükümet ve mil
let meselesi olarak ele almaya değerde olduğu 
kanaatindeyiz. En kısa zamanda halletmeye mec
bur olduğumuz bir dâva ile karşı karşıyayız. 

Biz millet olarak tarihimizin en nazik ve 
buhranlı anlarını yaşadığımızı hiç bir »suretle, 
'hiç/bir zaman unuftmamağa ve ihmal etmemeğe 
mecburuz. Bu kürsüden yemin etmiş insanlar 
olarafe mesuliyetlerimizin ağırlığını omuzları
mıza yuiklenmiş bulunmaktayız. 

- 187 — 



M. Meclisi B : 57 
Arkadaşlar, milletin ıdtıralbı ağır, dertleri

ne çare Ibulunamıyar gibi 'gösterilmekte ye h'er 
Ikö'tü gidişin başta yıa 'Meclis veyaihut da onun 
Hükümetinden .geldiği Iher rg)ün kulalklara fı-
sıldamnalkta ive ibu işler yürümez diye meşum 
sözler Ibilerek veya Ibilmiyere'k tekrarlanmak
tadır. , (Bu itibarla töze dışardan fbdli bir düş
man hiçbir ş'ey yapamaz fakat, içimize giren 
tefrika 've bilerimizin ayağına geline takma
ya çalıştığımızı gören ve tam fırsattır deyip 
arayıp 'bulamadığı »vasatı bizim 'kendi 'kendimi
ze yaratmamız 'karşı'sında; yıalbancı ideolojile
rin hele ,şu sion iki yıldan beri ne kadar ileri 
gittikleri kimsenin gözünden kaçmamaktadır. 
Her yönde olduğu (gibi billhasisa büyük şehirle
rimizde (hayatın Ibinlbir horlamaları ile köyleri
ni terle edip gelen isaf ve temiz vatandaşları
mızın !b arının a)k için rasftlgele kurdu'Marı gece
kondu çevrelerinde her salba'h kalkıp; görüyor
sun ya şu muazzam kaşjânel'er h'ep senin »emeğin 
ve senin 'hakkın çalınarak ve elinden alınarak 
kurulur. Ve sana, gecekondun dahi çak görü
lür. Var mı şu dünyada avu'ç içi kadar topra
ğın, 'înüliktün, ikime (hizmet ettiğini (biliyor mu
sun ? diye her gün muttaisil te'krarlanmaktiadır. 

Arkadaşlar, 
(Bu temiz vatandaşların vicdanlarına ve his

lerine hitalbedilere'k her «gün, zelhrin alkıltılmak-
tâ olduğu 'bir vakıadır. Bu vâlhiım manzara 
karşısında Hükümetin bunları .görmemezlikten 
gelmesine i mikan (yoktur. Ve bu mesele başta 
da işaret ettiğimiz gibi (Büyük (Meclisin içtimai 
adalettin töcellisi için Hülkümeti bir an evvel 
'bu gecelktandu dâvasının halli karşısında cid
diyetle desteklemesi lfuzımgelir kana'atindeyiız. 
Bunun ıhal yolu ise, en kısa zamanda -geceikon-
du sahiplerine' o'turdu'kları müTkiin sabülbi ola
bilmeleri için deıttıal tapularının kendilerine 
vermdkle müm'kün olacaktır. 

IBundan sionHadır ki, vatandaş toprağına sa-
hi'biolduğu gecekondusunu deıfhal imar edecek 
ve belki de Devlete bâr olmadan kendi evini 
kendi yapacaktır. (Burada İmar Vekâletine 
düşen 'vazife ;hangi bölgede, hangi tip evlerin 
yapılacağını teislbit edip vatandaşa vermesidir. 
Aksi halde bütün geicekiondü'ları yıkayım bun
ların yerine 'blok .apartmanlar kurayım ve ya
vaş yavaş gecekondu dâvasını halledeyim zih
niyetine asla iftİmadetmiyoruz. 
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Vekâl'etten isltürhamınıız yukarda işaret et

tiğimiz (gibi «vatandaşa yol göstermek ve tonu 
irşadetme'k suretiyle Hükümet ve .belediye 'bu 
•vatandaşların karşı'sında değil yanında el ele 
omuz omuza vermek suretiyle uzun vadeli de 
olsa 'bu dâvanın beralberlikle (hallıolacağına 
inanmaktayız. Ak'si (hayalden 'ibarettir. 

Eöiy i'sikân politik a'sı : 
Arkadaişl'ar, 
'Biz Iher şeyden evvel temelimizi teşkil eden 

ve milletimizin unsuru aslisi olan köylümüzün, 
'bugün en az 20 milyonu köylerde ih'âlâ ilk çağ 
ve kısmen de orta çağ devri yaşamaktadır. 
Buna ne ,çare düşünüyoruz'? Plânda yok, prog
ramda «yok olan şeylerde gayet sathi ve günde
lik işlere matuf. Arkadaşlar, 'imar ve İskân Ve
kâletinin 1961 -den beri (köyde kendi evini ken
di yapana yardım) yoliyle Ankara'da Deliller 
köyünde 109 ev yapılmış ve yine Ankara'da 
Mustıafaeık köyünde 'bir yapı 'bilgisi kursu açıl-
muş ve yine Ankara'da Zir köyünde çalışmala
ra başlıyacakmış. Bizim D'evlelt İdaresinin 
gösterişçi zihniyetten hiçbir şey kaybetmediği 
burada ıgörülm'ektedir. 

Köylünün 'kendi evini kendi yapmaya teş
vikte yine Ankara'dan ele alındığından mer
keziyetçi sistemin burada da devam ettiği göz
den 'kaçmamaktadır. Bu aıziz yurdumuzu An
kara, istanbul diye bölge 'bölge mütalâa etmi
yoruz. Yalnız bir hususiyet var 'burada hepi
nizin malumu olan ve Türk Milletinin hayatı
nın temelini tenkil eden köyünün kalkınması
na nereden baişlanırsa başlansın bu başlangıç 
ve bu hareket bizi sevindirir. Ancak, 9 milyon 
köylünün orman içinde ve en kötü hayat şart
ları içinde yaşadığı kimsenin meçjhulü değil
dir. Dağınık ve küçük köyleri birleştirmek ve 
ibilhasısa orman köylerini orman içinden çıkar
mak prenısilbini benimsiyen Hükümet görüşüne 
muvazi imar Vekâleti bu işlere hem orman 
'bölgesi köylerinde küçük köyleri birleştirmek 
ve hem de orman dışına çıkmaya mâltuf dene
melerini orada tatbik etmez de neden Ankara 
civarı köjylerinden işe baışlar? Çünkü, yukarda 
arz ettiğimiz gibi burada da merkeziyetçi zih
niyet hâkimdir, memur, mühendis, öğretici bu
rada sayfiyeye gider gibi sabahleyin arabasına 
binece'k akşama evine dönecek uzak yer olur
sa orada bir kaç gün feda'kârlik göze alınmaz 
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da ondan. İşte hastalığın mihrak noktası. Bu 
Zihniyet mevcut iken, bu işler yürümez. Feda
kârlığı göze almak gerekir. Bu da sözle değil 
icraatla, fedakârlıkla mümkündür. 

Üçüncü mesele: Topraksız köylüyü toprak
landırma meselesi, arkadaşlar, malûmunuz ol
duğu üzere toprak tevzi komisyonları diye ku
rulan ve köylerde güya topraksız 'köylüye top-
ra'k tervizi eden bu komisyonların vazifeleri top
rak tevzi etmektir. Fakat, bu öyle bir tevzi 
ediştir ki, toprağı olanı da topraksız bırakmak 
gibi bir neticeye varmaktadır. 

Bu komisyonlar hangi köye girdiyse huzur 
yerine huzursuzluk, toprak yerine topraksız
lık, ihtilâf olmıyan köylere ihtilâflar tevzii etti 
adeta. 

Kıymetli arkadaşlarım, 
Her zaman söylediğimiz gibi ne komisyon, 

ne komisyonu kuran ve ne de o komisyona ne 
yapacağını işi gösteren vâzıı kanun köy deni
len bilmeceden haberi olmadığı için nazari ola
rak Vâz'e'ttfiği hükümleri tatbika kalktığı için
dir ki, nerede tatbika çalıştı ise orada ihtilât 
yaratmaktan uzağa gidemedi. 

Arkadaşlar, tevzi komisyonlarının artık ara
zi tevzi etmek işini bıraktıklarını işitiyoruz. Fa
kat, personel oturduğu halde harcirahlarmı al
makta da devam ediyorlarmış. Köyde huzuru 
kaçırmış ve köylünün şehirlere göç etme sebep
lerinden biri de bu toprak: tevzii! işi sebeholdu 
dersek mübalâğa etm'iş olmıyacağız. 

Arkadaşlar, 
Netice: Köyü bilmiyenlenin ve taınmıyanla

rın yapacağı iş el/bette ki, böyle netice verecek
tir. Geçte olsa anlaşılan bu işin durdurulması 
ve bu deneme tahtasının da burada kapanma
sı bizi memnun etmiştir. Bilmiyerek yapılan 
her iş asırlar boyunca köylümüze faide yerine 
zarar vermliştir.. 

Bu mesele ancak top;yekım toprak reformu 
ile mümkün olacağına inanıyoruz. 

Üçüncü mesele. Tabiî afetlere mâruz kalan 
vatandaşlara yapılan evler meselesi! Bugün 
memleketimizin birçok yerlerinde yapılan bu 
binalar çok kere politik mülâhazalarla Ilü'kü-
ımet size bedelsiz verecektir diye inşa edilmiş 
ve vatandaşa düpo düz yalan söylenmiştir. Ve 
nihayet inşaaltlar bittikten sonra yerine göre 
senin evin 30 bin 40 bin lira ve saiire gibi köy, 
kasafba ve şehirlerde tabiî başka başka fiyat-
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larla vatandaşın bir ömür boyunca ödiyemiye-
ceği bir meblâğ teklif edilince bu binalara te
veccüh göstermemiş ve yanına 'bile uğramamış
tır. Buna misal: Çankırı'da da vardır. 40 evlik 
'bir mahalle yapılmış 'kimse iltifat etmediği 
için bulgun ha rabo İmaya terk edilmiş devletin 
parası heder olmaca yüz tutmuş ve hiçbir so
rumlusu da ortada yoktur. 

Arkadaşlar, 
Bir söz vardır, zararın neresinden dönersen 

kâr derler. B'iz de bu sözü Sayın İmar îskân 
Vekâletine hatırlatır, bu binalar hakkında bir 
kanun getirsinler bu binaları hiç değilse % 50 
tenzilâtla kimlere ve ne sebeplerle yapılmış ise, 
derhal teslim edilsin ve bu her yıl söylenen 
ve fakat hiçbir neticeye bağlanmıyan has'talık-
da tedavi edilmiş olsun. 

Arkadaşlar, 
İller Bankasının memlekete yapmış olduğu 

feyizli ve nurlu işleri takdirle karşılarız. Yal
nız, bir hususun nazarı dikkate alınmasını 
ehemmiyetle rica edeceğiz o da şudur. Kasaba 
veya şehirlerin su işini ele alan İller Bankası 
ekseriya günlük ihtiyacı karşılıyacak surette 
igünün icaplarına göre hareket ederek ve çok 
kere iki ve hattâ üç iş yapılarak büyük mas
raflara sokulmaktadır. Birinci keşif esnasında 
şehrin veya kasabanın gelişmesi nazarı itibara 
alınarak hiç değilse 50 sene sonraki nüfusun 
'ihtiyacını karşılıyacak bir vaziyette işe başla
nır ve bitirilirse daha verimli olacağı kanaatin
deyiz. . 

Emlak ve Kredi Bankasına gelince: 
Kendine .mevdu vaızifeleri kendi mahdut 

imkânları içerisinde başardığına inanıyoruz ve 
daha da başarılı olmasını temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
S'on olarak imar ve İskâ'n Vekâletinin na

zarı dikkate almasını temenni ektiğimiz bir hu
susa da temas etmek isteriz. 

Türk milletinin asaletine yakışan modern 
mimari tarzı ile meczedilmiş bir Türk tarzı mi
marisinin de yaşamasını ve geliştirilmesini gay
ret ve himmet buyurmalarıdır. 

Ankaralınızın bir semtinde bir mahalle var, 
pencerelerine haç işaretleri yerleştirilmiş, ba
caları papazların âyinde giydikleri, takkeler 
'biçiminde, hem de siyaha boyanmak, suretiyle 
tam bir hıristJiyanlı'k sembolünü bünyelerinde 
taşımakta olan bu mahalle evlerine bizim halk 
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da. malûm güzel buluşu ile sarlhoş evler deyi
verilmiş. Bu gibi alelacayip tarzı mimarilere de 
lyer verilmemesini istlirjham. edeceğiz. 

IBu vesile ile 1963 yılı bütçesinin milletimi
ze ve vekâlete hayırlı, uğurlu olmasını Allah'-
dan diler cümlenizi C. K. M. P. Meclis Grupu 
adına hürmet ve mu'haib'betle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — O. H. P. Grupu adına Sayın 
Celâdettin Üzer., 

0. H. P. GRUPU ADINA CELÂDETTİN 
ÜZER (Eskişehir) — Sayın Başkan, muhterem 
•milletvekilleri, 

İmar ve İskân Bakanlığı 1963 malî yılı büt
çesi üzerindeki düşünce ve temennilerimizi 
C. H. P. Grupu adına arz etmek için huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. 

Muhterem milletvekilleri, 
İmar ve İskân Bakanlığı 1958 yılında (bü

yük bir boşluğu doldurma gayesiyle 7116 sa
yılı Kanunla) kurulmuş genç bir teşekkül
dür. Daha henüz bölge teşkilâtlarını ve birçok 
eksikliklerini ikmal etmekte bulunan , büt
çesi mütevazi, görevleri ve gaye sınırları bi
linen bir bünyeye sahiptir. Bu bakanlık, gö
revleri bakımından mey vasini geç veren bir 
bir ağaca benzer. İmar hareketleri toplum ça
lışmalarının muhasalasıdır. Türk milletinin 
Anavatan toprakları üzerinde bediyete kadar 
dayanacak sağlamlıkta yerleşmesi ve kökleş
mesi gibi millî, medeni bir dâvanın tahakku
kunu omuzların1» almış durumda'dır. 

Teşkilâtı arasında; 3 genel müdürlük, doğ
rudan doğruya bakanlık bütçesi içinde yer 
almakta, Toprak ve İskân İşleri Genel Müdür
lüğü ayrı bir bütçeye sahip bulunmakta, iki 
banka ise bütçe dışında kalan müstakil kuru
luşları teşkil etmektedir. 

İmar ve İskân Bakanlığının 1963 yılı büt
çesi, bütçe raporundan da anlaşılacağı veçhile, 
yatırımlar dışında kalan masraflar, 7 milyon 
15 bin, yatırım, masrafları için de 73 milyon 95 
bin 500 olmak üzere ceman 80-milyon 110 bin 
liradan ibarettir. 

Bakanlık, bilhassa 1962 yılındıa plâna geçiş 
devresi tatbikatı olarak birçok önemli işleri 
bir taraftan araştırma, diğer taraftan tatbikat 
olarak ele alınış ve tahakkuk safhasına inti
kal ettirmiştir. 
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Yurdun sosyal ve ekonomik kalkınmasında 

büyük önemi olan bölge plânlama işleri tes-
bit edilmiş olan 10 bölge içerisinde öncelik 
sırasına göre, Marmara, Zonguldak, Antalya 
bölgelerinin müstacelen ele alınması öngö-
riil'üiülş; ayrıca is'en'e i'eerisiıMe 1(903 te yapıla
cak çalışmalara esas olmak üzere de Çukurova 
ve Doğu bölgesi çalışmalarına da başlanmış
tır. 1963 yılı. bütçesinin tetkikinden de anlaşı
lacağı veçhile bu maksatla yapılacak hizmet
leri karşı lam'ak üzere, Devlet Plânlama Teş
kilâtı ile de esasta mutabakat temin edilmiş ve 
buna göre araştırma hizmetlerine geçen seneye 
nazaran bir mislinden fazla artışla 1 milyon 
910 bin liralık bir ödenek konulmuştur. Bu 
(h, ifade etmektedir ki, bakanlık 1963 yılında 
kalkınmanın esası olan bölge plânı çalışmala
rını önemle ele almış ve halen beş bölgede ça
lışan kuvvetlerini teksif ederek bir an evvel 
memleketin plânlarını tanzime yönelmiştir. 

Nitekim Toprak İskân İşleri Genel Müdür
lüğü de bütçesine Doğu ve Güney - Doğu böl
ge çalışmaları ve bilhassa bu bölgelerin kal
kındırılması için 5 milyon liralık ödenek ayır
mıştır. Sosyal hayatın düzenli bir şekilde yü
rütülmesinde önemi olan şehir ve kasabaların 
imar plânları, hali hazır haritaları, elektrik 
işleri, içme suyu tesisleri ve mezbaha gibi âm
me hizmetlerini de içine alan imar işlerinin be
lediyelerin, İller Bankası ile müştereken ele 
aldıkları görülmektedir. Bugüne kadar mev
cut 1 023 belediyeden 622 sinin imar plânı, 735 
nin hali hazır haritası, 501 nin içme suyu, 
512 sinin elektrik tesisleri yapılmış 60 adedi
nin de ikmal edilmekte olduğu tesbit edil
miştir. 

Ancak, gerek bakanlık ve gerekse İller 
Bankası ile belediyelerin iş birliği yaparak 
hazırlamakta oldukları imar plânları ve bun
ların tatbikatı ile ilgili işlemleri belediyelerin 
malî takatsizlikleri ve İller Bankasının yeter
siz kredileri karşısında tam olarak yürütüle
ni ediği bir hakikattir. Bu noksanlığı gören 
bakanlık geçen sene olduğu gibi; bu sene de 
bu işler için bir ödenek koymuş ise de bu fas
lın 1 lira ile kapatıldığı görülmüştür. Temen
nimiz odur ki 196»3 yılı içerisinde tahakkuk 
edemiyen bu ödeneğin 1964 te daha geniş çapta 
721 nci fasla ödenek ayrılması ile telâfi edil
mesi hususudur. 
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Muhterem milletvekilleri, 
Yurdun imar işleri ve âmme tesislerinden 

bahsederken kısaca İller Bankasına da temas 
etmeyi lüzumlu gördüm. 

Burada İsmet Sezgin arkadaşımın bâzı hu
suslara temas ettiğini gördüm : Hakiki rakam
ları burada vermeyi faydalı buluyorum. 
193»3 ten 1960 yılına kadar İller Banka
sının bu gibi âmme tesislerine ayırdığı yani 
kuruluşundan 1963 yılma kadar ayırmış olduğu 
miktar bir milyar 359 milyon liradır. 

Şimdi, 1960 tan 1963 e kad*ar harcanan 
miktar ise bir milyar 819 milyon liradır. De
mek ki, son üç sene içinde ortalama 460 mil
yon lira harcamıştır. 

Bu rakamı da burada belirtmek istedim. 
Bilhassa 1960 yılından sonra Konsolidasyon 
Kanunu ile birtakım borcu affedilmedeydi. İller 
Bankası bugün daha da perişan bir halde bu
lunurdu. 

Programında İller Bankasınca ancak hibe 
yardımı yapılmaksızın ele alınabilecek işler bı
rakılmış diğerleri ihtiyaç ve zaruret bakımın
dan öncelik sıralarına göre, ele alınmış ise de 
malî imkânsıızlıklaır karşısında bu programdan 
çıkarılmıştır. Medeni ihtiyarların basında ge
len plân, harita, .su ve elektrik gilbi tesislerin 
yapılabilmesi için önümüzdeki yıllarda bütçe
den lüzumlu yardımın bu bankaya yapılmak 
suretiyle bu mühim işlerin sağlanmasının zaru-
n olduğuna kaani bulunuyoruz. 

Mesken politikasına gelince, 
Bakanlığın en önemli konut dâvasını ve 

t'afbiî âfetlerle ilgili bilûmum faaliyetlerini ve 
bilhassa gecekondu gilbi sosyal kangren halini 
almış meselelerini • küçjümsıeımeye imkân olma
dığını kaibuıl buyurursunuz. Mesken politikası 
bir kamu hizmetti olarak yoksul veya dar ge
lirli fakir ailelerin ihtiyaçlarını k'arşılıyacak, 
belli nitelikte kiralık ve mülk konutları sağlı-
yacak politikadır. Islaha muhtaç, tasfiyesi ge
reken gecekondu gilbi mesken topluluklarının 
ıslah ve taslfiyelerini sağlamak, arsa mülkiyeti 
problemini çözmek, ıslahı kalbil olmıyani arının 
ise oturulur sıhhi mesken temin edildikten 
sonra1 tasfiyesi cihetine gitmek İmar - İs
kân Bakanlığının en ağır ve zıçvr işlerinden bi
ridir. 

Bakanlığın bu hizmetleri, köy meskenleri 
yapımında, gecekonduların ıslah ve tasfiye- I 
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sinde kendi evimi yapana yardım sisteminin 
başarı ile yürütülmesi, kamu sektörü mesken 
yatırımları ile her bölgede gösterilecek faali
yetlerde mesken kredileri ve vergi muafiyet
lerinin bıii tip meskenlere tanınması, koopera
tifler şeklinde toplu mesken yapacaklara ön
celik verilmesi, kredi verileceklere arsa »'ağ
lanması, yurdumuzda sık sık vukulbulan taibiî 
âfetlere mâruz bölgelerde yardım1 elinin seri 
bir şekilde uzatılarak imıar işlerinin süratle 
kuvveden fiile çıkarılması şeklinde özetlenebi
lir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Envanterlerin müsaadesi nislbetinde yapı

lan tahmin ve teshillere göre yurtıta mevcuıt 
bugünkü konut durumu 250 bin gecekondu; 
325 bini bulan çürük 'binalar hariç şehirlerde 
1 milyon 175 bin, köylerde ise 2 milyon civa
rındadır. Kalkınma plânına göre 5 yıl zarfın
da kamu ve özel sektör tarafından ceman 561 
bin 200 mesken inşa olunacaktır. Kısa ve uızun 
vadeli programların tatibikaltı için gerekli ça
lışmalar yapılmıştır. Bu malk'saıtla gecekondu
ların ıslahı ile tasfiyesi cihetine gidilmesi için 
ihtiyat evler inşasını zaruri gören Bakanlık 
1963 bütçesine 103 milyon liralık ödenek koy
muş ve Devlet Plânlama Teşkilâtı da bu yatı
rımı kabul etmiş ise de paranın tamamının büt
çeden değil özel sektör tasarrufu ile1 ve bir 
kısmının da kredi müesseselerinin yardımı ile 
karşılanması derpiş edilmiş1 ve böylece bütçe
ye ancak 18 milyon liralık bir ödenek konul
ması üzerinde multalba'kaıta varılmıştır. 

Biz, C. H. P. Grupıı olarak bugün konut ya
pımında kredi müesseselerinden sağlanacağı dü
şünülen maddi yardımın realize edilmesini 
mümkün görememekteyiz. Bu itibarla dâvanın 
halli için Hükümetin Maliye, İmar ve İskân Ba
kanlıklarına bu yönden yardımcı olmasını te
menni ederiz. 

Diğer taraftan Devlet Plânlama Teşkilâtının 
konut sektörü adlı kitabında belirttiği veçhile 
Devletin doğrudan doğruya mesken yapmama
sı ancak mesken politikasını ve kontrolünü yü
rütmesi tasviyc edilmekte ve özel sektörün bu 
yönden kuvvetle teşvik edilmesi belirtilmekte
dir. Bu tavsiyelere rağmen bunu gerçekleştire
cek çalışmalara raporda yer verilmediğini üzün
tü ile görmekteyiz. Gecekondu dâvasının sü
ratle başarıya erişebilmesi ve memleketimizde-
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ki sosyal mesken ihtiyacının karşılanması için 
temenni babında şu misali vermeyi faydalı gör
dük. 

Amerika'da Federal Housing Administration 
yani Devlet Mesken Dairesi bu işleri organize 
eder. Amerika'daki bu müessesenin vazifelerini 
bizde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve 
Türkiye Emlâk ve Kredi Bankası müştereken 
yürütür. 1 nci banka sınai, zirai ve ticari bü
tün kredileri reiskont sistemi ile finanse eder. 
Emlâk Bankası ise mevduatı çerçevesi içinde bu 
işleri yürütür. Bugün Türkiye Emlâk, Kredi 
Bankasının mevduatı müsaittir. 2 milyarlık 
hususi sektör ile yapılan işlerin finanse edilme
si yukarıda söylediğimiz sistem ile Merkez Ban
kası eli ile mümkün olabilmektedir. Ancak bu 
yardımların geliri yüksek vatandaşların yap
tırmakta oldukları geniş ve pahalı meskenlere 
müteveccih bulunduğu da hakikattir. îşte Em
lâk, Kredi Bankasındaki bu kredi kaynağının 
bilhassa standartları tesbit edilmiş maliyet ve 
kârı sabit halk tipi konutların inşasını yapma
yı taahhüt eden müteşebbislere ye hususi firma
lara açılması suretiyle bugün yurtta yapılan bu 
tip mesken adedinin asgari iki misli artacağı ve 
bu surette gecekonduların tasfiye ve ıslahına 
hızla başlanmasına ön ayak olunacağı aşikârdır. 

Memleketimizin sosyal yaşayış, topoğrafik 
bünye ve iklim bakımından benzeri olan İspan
ya'da bu yönde 1939 da başlıyan faaliyet saye
sinde gecekondu dâvası bugün artık halledilmiş 
durumdadır. C. H. P. olarak bu hususa önem 
verilmesini temennilerimizin en baş unsuru ola
rak belirtmek isteriz. Aksi halde, bugün 250 
bin rakamını bulan gecekondu, yapılan katî is-

* tatistiklere göre 1970 te 1 milyon'a yakın ade
di bulacak ve bir âfet şeklini alacaktır. 

Gecekonduların iktisadi, sosyal ve günlük 
hayatımızda geniş tesirleri herkesin malûmu
dur. Bu mesele yalnızca birkaç büyük vilâyeti
mizi değil memleket çapında bütün köy, kasaba 
ve şehir sektöründeki millî faaliyetleri kapsar. 

Bu dâvanın halli yolunda alınacak tedbirler 
için derhal bakanlıklar arası bir komitenin va
zifelendirilmesini lüzumlu görüyoruz. Hususi 
sektörün de, General Franko Hükümetinin yap
tığı gibi bu dâvaya demokratik anlayış içinde 
Hükümetimizce davet edilmesini ve böylece hu
susi sektörün icracı olarak organize edilmesini 
elzem görüyoruz. Ve ancak bu suretledir ki, ge-
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cekondu dâvasının süratle hallinin mümkün ola
cağı ve böylece az gelirli fakir ailelere kâfi sa
yıda mesken inşaasımn sağlanabileceğine inanı
yoruz. Gecekondu dâvasının halline eğilmek için 
köylerin imarına da girmek lâzımdır. Bugün 
köy mevzuuna her bakanlık ayrı ayrı kendi 
yönünden köye nüfuz etmeye çalışmakta ve bu 
tarz kuvvetlerin muayyen bir gayeye teksif 
edilmesini mümkün kılamamaktadır. 

îmar ve l'skân Baikanlığının 'bütün Bakan-
lılkların sarf etmekte olduMarı ıbu çabaları bir 
noktada toplayıp Ibirlikte Wdye .götürmesi için 
ih'ir kbnigre 'hazırladığını umumiyetle öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Temennimiz, igecefeondu dâvasını köyde ve 
şehirde iki yünden 'hal yoluna sokacak 'böyle 
'bir koiordin-e çalışmanın Ibir an evivel tajhakkuik 
ettirilmesidir. Ayrıca C. 'H. P . Grupu adına şu 
temennimizi de huzurunuzıda arz etmeyi yerin
de 'bulduk 'bugün az gelirli Ve fakir *vatandaş-
larımı'z ışeMir, klasaba ve k%<de olsun maalesef 
ıbir meslkenİn plân ve te'knl'k (hesaplarını yapltır-
malk iiçin mimar ve mülhemdiısl'ere yükse'k ücret 
verme im'kânına sahip değillerdir. 

Bu iıtilbarla, yine 'Devlet Plânlama Teşkilâ
tının 'konut sektörü adlı Iki'talbında İmar ve 
iskân Bakanlığının 'her tip" Ihlalk m'eskenleri-
'standart plânlarını, projelerini ve teknik he
saplarını Ihazırlaımış olduğunu öğreniyoruz. 
İmar ve feOsân Bakanlığı bu teüknîİk doküman
ları arşiVlerin'de saklamalk itiyadının dışına çı-
'kara'k «bunları Iha'l'k efkârına arz etmelidir. Bu
nun için <de 'k'öy, kasalba ve işenirlerimizin igÖzte 
çarpan meydan ve ylol kabaklar ında tıpkı 
Amerikan Halberler Blüno'su ve Kızılay Teşjkilâ-
tmı yaptığı gi'bi 'koyacağı cam vitrinlerde bu 
plânları numaralıyaralk halkın «gözleri önüne 
•sermesi şarttır. 

Bu suretle, vatandaşlar madd'i imkânlarına 
göre yapaca'kları meslken ve 'halita gecekondu 
tipini Ibu vitrinlerde 't'eslbit ederek (Baîkanlığa 
müracaat edip Ibu plânları ve dölkümanları çok: 
cüzi ücret nrukalbilinde ve (hattâ müm'künse üc
retsiz olarak temin eftme imkânıma' saJhip bu
lunmalıdır. (Böyle 'harekat edildiği lta)kdirde 
plancılık ru'hunun ve mimari zevkin az zaman
da 'memleket ısa'tihında yerleşip tat'bflk yoluna 
konacağına inanıyor ve 'bu temennimizin (ger
çekleştirilmesini $ayın Balkandan 'beMıyomz. 
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'••'Muhterem milletvekilleri:• 

'Toprak îs'kân Genel Müdürlüğünün 'toprak 
iskân işini •yeni bir zihniyetle ele aldığını m'em-
nuuiy'etle görmekteyiz. Çiftçiyi topraklandı r-
ıııa Kanunu gereğince dağıtılacak arazinin aile
nin geçineceği miktarda 'olması Ve bu tbprak-
tan çifitJç'inm lâyi'kii 'veçhile istifade edebilmesi 
için işletme 'vasıtaları ve «sermayesi il'e donatıl
madı 'lâzımdır. Zirai kaUkınmayı da içine alan 
ço'k yönlü iskân dâvamızın Iha'l yoluna yakın 
zam'an'da 'gireceğine inanıyoruz. Bu inada, lü
zumlu fkanun ve mevzuatın Ibir an evvel Yük
sek: Meclise getirilmesini Ba'kanlı'ktan İnekliyo
ruz. 

Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğünün faali
yetlerinin henüz plânlama ive araştırma safiha
sında 'olduğu göıiül'me^ktedir. Yapının esas 
unsurunu teşkil eden ve millî ^ekonomimizde 
mühim değeri olan malzemenin gerek maliyet 
ve gerekse evsaf halkımı ndaıı ı'slalhı ve 'kâfi mik
tarda standart olarak istihsali i'çiiıı Bakanlığın 
derhal faial ve tesirli çalışmalara yönelmesi en 
büyük 'temennimizdir. 

Burada Yapı Maltfemejsi Umum Müdürlüğü
nün çalınmaları üzerinde İner ne 'kadar durma-
dımsa da, Ibunu Söylemeyi 'bir vazife Ibi'lirim. 
Kendileri .gerek Bakanlıkta, gerekle İstanbul, 
İzmir Fuarında açmış oldukları yapı malz'eme-
sı sergisinde cidden ç,o'k 'başarı göstermişlerdir. 
Bakanlığı Ibu yönden C H. P. adına 'telbrik et
meyi 'bir vazife Ibilirim. (Bravo s'e'sleri, al-
kuşter) 

OVEulh.'tereım mille'tive'kil'leri, 
İmar -ve İslkân Bakanlığının vatanın Türk 

'Mille'tine yakışır bir şekilde imar ye ih'yası için 
vatandaşın evi, toprağı, suyu ve Hşığı ıgıfbl en 
'ba^ta ihtiyacı olan hususları eîe ahmakla yük
lenmiş olduğu hikmetleri 'bu mütevazi bütc'e ile 
baharı yolunda yürütmesi için hazırladığı prog
ramını ıcidden 'tasviple karşılıyoruz. Pnofgram-
ların'da yazılı ağır ve ağır olduğu 'kadar da 
şerefli vazifelerin ifasında Ibaşta Sayın Bakan
dan dinamik'teşkilât arkadaşlarına kadar dâ
vanın heyecanını 'duymuş ve 'muvaffak olmaya 
azmetmiş lol'du'klarmı (görüyor ve 'bütçelerinin 
kifayetsizliğine rağmen olağan 'üstlü »gayret (gös
terme çalbasında bulunan teşkilât mensuplarına 
1963 yılında haşarılar diliyoruz. • Onların, va-

: taridâşlarımi'zın, bugün bizim sıcak ve rahat 
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'evlerimizde ~oturur!ken asla aklımıza getireml-
yeceğimiz nis'bette düşülk vasıflı meskenlerde 
çJok mustar ve zavallı Ibir hayat yaşadıklarını 
ve henüz birçok köy ve 'kasdbaiarımızın susuz 
ve ışıksız ıbulun'dulklarını 'bilerek bu mevzulara 
her gün Ibir gün evivel'inden da'ha 'fazla eğilmek 
ve çareler aramak azminde olduklarını görüyo
ruz. 

İmar ve i^kânlığına mensup kıymetli e'le-
nıanların duyacakları 'bu heyecandan kuvvet 
'bülaıca'klarma inanıyor Ve emin 'bulunuyoruz. 
fşte bu heyecan 'kaynağı ile dolu olan siz sa
yın milletvekillerine .saygılarımı sunarak söz
lerime son verirken 1963 yılı Ibiitçesinin «sevgili 
vatanımız için uğurlu hayırlı ive Ibaşarilı olma
sını temenni ederek Grupum adına hepinizi 
hürın'etle selâmhyara'k Ihuzuruııuzdan ayrılıyo
rum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi Meclis 
Grupu adına sayın Hüsamettin Atabeyli. 

Y. T. P. GRUPU ADINA HÜSAMETTİN 
ATABEYLİ (Erzincan) — Muhterem arkadaş-

• 1ar; 
Yeni Türkiye Partisi adına İmar ve İskân 

Bakanlığının 1963 yılı (bütçe tenkidini, Bakan
lığın hizmet sahasına giren : mevzuları incele
mek, hizmetin ehemmiyetini mevcut malî im
kânla rın sınırları içerisinde mütalâa ederek 
yapmaya gayret edeceğiz. 

7116 «ayılı Teşkilât Kanunu ile kurulmuş bu
lunan ve 5 senelik mazisi olan Bakanlığın nef
sinde topladığı faaliyetler denilebilir ki, sos
yal ve iktisadi bünyemiz için neticeleri itiba
riyle birinci derecede ehemmiyetli bulunmakta
dır. Filhakika istihsalin birinci unsuru olan in
sanın en iyi şartlar altında yaslamasını temine 
matuf ana faaliyetlerin gerçekleştiricisi olmak 
durumundadır. Ancak, mevcut malî" ve tek
nik ihtiyaçlarının cesameti karşısında fonksi
yonunu bütüu neticeleriyle ifa ve istihsal ede
cek durumda da bulunmamaktadır. 

• Vekâlet bünyesinde Plânlama ve İmar Ge
nel Müdürlüğünün vazifelerine dâhil imar plân
ları ve bölge plânlama çalışmalarının yeterli 
olduğunu iddia edemeyiz. Bir kere geçen yıl 
bütçe tenkidimizde de işaret ettiğimiz gibi imar 
plânı mevcut bulunan ve adedleri büyük yekûn 
tutan birçok şehir ve kasabalarımızın kadast
rosu henüz yapılmamıştır. Bu noksanın imar 
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plânı tatbikatında ne kadar ıbüyük aksaklıklar 
doğuracağı izahtan varestedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şehirlerimizin anormal şekilde yayılmakta 

bulunması cümlenizin malûmudur. Bu yaygın 
saha içerisinde şehir sakinlerinin medeni ihti
yaçlarını 'temin, beldenin hizmet ve faaliyetleri
ni mükemmel kaırşıhyabilen mahallî idareleri 
'tesise imkân var mıdır? îmar plânları yapılır
ken Ibölgenin hususiyetleri göz önüne alınarak 
şehrin ufkî veya şakulî inkişafının hangisi fay
dalı ise o istikamette plânlamayı gerçekleştir
mek gerektir. Biz geçen yıl da ileri sürdüğü
müz veçhile şehirlerimizin daha ziyade şakulî 
inkişafını, 'genişlemesini kabul edersek daha 
dar Sahalara çok sayıda nüfusu yerleştirmekle 
kalmaz, gayrimenkul rantını artırarak bina ya-
pimim teşvik su, elektrik, gaz, kanalizasyon 
gibi hizmetlerin giderlerini de asgari hailde 
indirmiş oluruz. 

Bölge plânlama çalışmaları tatbikata intikal 
eden şekli ile yeterli görmemekteyiz. Vekâlet 
bütçesinde plânlama işleri için tefrik olunan 
2 milyon liraya yakın bir meblâğ hizmetin 
ehemmiyetiyle kabili telif değildir. Bütçe rapo
runda da belirtilen hizmetlerin ifasını temin 
edecek çalışmaları böylesine az bir para ile yap
maya imkân yoktur. Bu yıl Doğu bölgesi plân 
çalışmaları için 100 bin lira ayrılmıştır. Yurdun 
hakikaten geri kalmış bölgeleri olan hu yerle
rin plân hedeflerine de uygun olarak diğer 'böl
gelerle olan "seviye farklarını gidermek için bu 
Çalışmaların çok daı'ha geniş alanla yapılması 
zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mesken durumumuz bir kelime ile endişe ve

ricidir. 2,52 kişiye bir oda düşen bir memleke
tin -nasıl derinliğine bir sosyal problemle karşı 
karşıya bulunduğunu izaha lüzum yoktur. 1962 
yılındaki mesken arzı açığı 30 bin idi. Bu yıl 
hem açık vermemek, hem de geçmiş açığı kapa
mak durumun'dayız. Mevcut nizam içerisinde 
tahakkukuna inanamadığımız 'bu mevzuda ba
kanlıkça önemle durulmalı ve mesken ofisinin 
en verimli şekilde tahakkuku tacil edilmelidir. 

Gecekondu, Türkiye'deki mesken dâvasının 
ayrı isim altında toplanmış bir şeklidir. Bölge-
lerarası iktisadi ve sosyal dengesizlik devam et
tikçe bu hal de devam edegelecektir. Bakanlığa 
düşecek vazife plân dâhilinde gecekondu yapı-
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mini temindir. Zira, plâna göre gecekondu için 
103 milyon civarında 'bir meblâğa karşı 715/20 
bölümünde 15 milyon 750 bin lira konulmuştur 
ki, bununla başka bir iş yapmaya da imkân 
yoktur. Mesken ihtiyacımızın karşılanabilmesi 
çok ciddî tedbirlere ihtiyaç hissettirmektedir. 
Kanaatimizce müstakar ve tatminkâr kredi po
litikası, arsa spekülâsyonunu önleyici tedbirler, 
ucuz, sağlam, standart malzeme temini gibi yol
lardan yüründüğü takdirde bir ferahlama temi
ni mümkündür. 

Lüks inşaatların kredi imkânlarından fayda
lanmaması temenniye şayandır. Ancak, lüks in
şaatı geniş ölçüde tahdidedici müeyyidelerin 
konulmasını da uygun bulmamaktayız. Her de
vir kendi mimarisini yaratacaktır. Esteti'kin 
sosyal gelişmedeki yerini inkâra hiçbirimizin 
mecali olamaz. Binaenaleyh lüksün tarifinde 
dikkatli davranılmalıdır. 

Muhterem ar'kadaşlar, 
7269 sayılı Kanunun tatbikatı âfete mâruz 

bulunan memleketimizde büyük önem taşımak
tadır. 1963 yılının tabiî âfetler bakımından 
1962 yılına nazaran, çok temenni etmekle be
raber daha müsait olacağım tahmin mümkün 
olmadığı halde gecen yıl bütçesine nazaran 5 
milyon eksiği ile 30 milyon ödenek konması ye
rinde değildir. Vekâletin 'hangi düşüncelerle bu 
tenzilâtı yaptığım anlıyamamaktayız. Kaldı ki 
bu meblâğ geçen yıl âfetlerinin zararlarını te
lâfi için de kullanılacaktır. Âfetler Dairesinin 
1962 çalışmaları dar bütçe imkânları içerisinde 
dahi fevkalâde müsmir ve faydalı olmuştur. 

Kıymetli arkadaşlar, 
Yapı malzemesinin meskenin lâzımı gayrimü-

farikı olduğu cümlemizin malûmudur. 5 yıllık 
plâna göre gayrisâfi millî hâsıla içinde 3,6, 
genel yatırım hacmi içinde % 20 olacağı düşü
nülen me'sken inşaatının % 70 ni, malzeme teş
kil etmektedir. Şu hale göre yapı malzemesi ih
tiyacının tesbiti, endüstrisinin geliştirilmesi ve 
bilhassa standartlarının tesbiti şarttır. Ayrıca 
bölge malzemeleri de tesbit olunarak bunlardan 
da istifade yoluna gitme tedbirlerini serian al
mak iktiza eder. Yapı Malzemesi Türk Standart
ları Enstitüsünün dar imkânları içerisindeki ça
lışmalarını, elde ettiği neticelere göre tatmin
kâr bulmaktayız. Bu enstitünün hazırladığı 
standartların tatbik sahasına konulmasında geç. 
kalınmamasını 1962 bütçe tenkidimizde de be-
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lirtmiştik. Üzülerek ifade edelim ki, geçen sene 
(bütçesinde 90 îbin lira yardım ıgören enstitü 
için bu yıl 1 lira dahi konulmamıştır. Bütçe im
kânlarını düşünerek aynı meblâğın bu yıl da 
konulması için Riyasete bir takrir de takdim et
mekteyim. Yüce Heyetten tasvip göreceğini 
ümidediyorum. 

Sayın üyeler, 
Bugün me'sken yapmaya karar veren her şa

hıs bir kredi müessesesine müracaat lüzumunu 
duymaktadır. Memleketimizin, 'bu yönü ile tek 
müessesesi hiç şüphesiz Emlâk Kredi Bankası
dır. Bu vasfı ile banka hizmetini malî imkân
larının müsaadesi nisbetinde yurdun dört köşe
sine götürmek mevkiindedir. Mesken açığımı
zın kapanmasında hemen ilk finansman kayna
ğımız olan banka 'bu fonksiyonunu bugüne ka
dar tam ve kâmil olarak yapmış kabul oluna
maz. Lüks inşaata taraftar bulunmakla bera
ber banka kredilerinden istifade etmesini tas-
viibetmemekteyiz. Sosyal mesken finansmanının 
banka için ilk plânda nazara alınması şayanı 
tavsiyedir. 

Yapı tasarrufundaki değerlendirme emsali
nin 250 ye çıkarılması hatalıdır. Fon müsait 
bulunduğu halde, ki bu hesaba yatırılan 404 
milyon 800 bin, kredi olarak verilen 313 milyon 
800 bin liradır, yapılan bu yükseltme tashih 
olunmalıdır. 

Banka finanse ettiği müesseselerdeki alacak
larını zamanında tahsil edebilmeli ve Hazineden 
ayrıca yardım da görmelidir. 

Muhterem arkadaşla r, 
(Belediyelerimizin hemen tek finansman kay

nağı iller Bankasının mevcut imkânları içeri
sindeki faaliyetlerinin müspet istikamette geliş
mekte bulunduğuna işaret etmek isterim. Filha
kika banka, malî imkânlarını tazyik etmekle (be
raber programsız bir yayılma yapmamaktadır. 
Oysa ki banka had bir talep şiddeti karşısmda-
dır. îller Bankasının geçmiş senelere ait inşa 
ettiği bir kısım tesisleri ihtiyaca cevap veremez 
duruma gelmiştir. Bundan böyle projeleri, istik -
fbali nazara alacak genişlikte ele almaları ve is
tatistiklerin değerlendirilmesinde hassas (bulu
nulması tavsiye olunabilir. Bankanın 1963 yılı 
yatırımları için Hazineden hibe yolu ile talefbet-
tiği 36 milyon lira Karma Bütçe Komisyonunda 
tayyolnnmuştur. Bu para verilmediği için de 
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çok büyük bir yatırım realize olunamamakta
dır. 

Banka tarafından yapılmış tesislerin bakım 
ve kontrollerini temin edecek elemanların yetiş-
tirilmesiyle mevcutların kurslarla ta'kviyesini 
tavsiye ediyoruz. Banka alacaklarının tahsili 
'bakımından Belediye Gelirler Kanununun tadi
linde zaruret olduğunu da belirtmek yerinde 
olacaktır. 

Toprak iskân dâvamız : Memleketimizdeki 
topraklandırma mevzuunu artık mazisi olan 
'bir mevzu olarak ele almak durumundayız. Bu
güne kadar cereyan eden tatbikatın neticeleri
ni ciddî bir tahlile tabi tutmamız zamanı gel
miştir. Topraklandırma mevzuu geçen yıl da 
ifade etmiş olduğumuz gibi Bakanlığın diğer 
hizmetlerine tesiri olabilecek, nüfus hareketle
rine veçhe verebileck bir mvzudur.,Bu'güne ka
dar cereyan eden tatbikat toprak ünitelerinin 
muhtaç çiftçiye tevziinden ileri geçemiyen bir 
netice vermiş durumdadır. Bugün artık tevzi 
olunan toprağın Tantabilitesini artıracak işlet
me imkânlarının da tevzi ile 'birlikte düşünül
mesi şarttır. Kanaatimizce arazi tevziinin Top
rak reformu Kanunu çıkıncaya kadar durdurul
ması lâzımdır. Mera tevziatının ise mutlaka 
durdurulması gerekir. Zilyedliğin 'himayesi ba
bında komisyonlarımız .gerekli hassasiyeti gös
termelidirler. Bu konu komisyonun girdiği her 
yerde şikâyetlere yol açma'ktadır. 

Kadastro ile toprak tevzi komisyonlarının 
aldığı teknik neticeler aynıdır. Bu 'bakımdan 
her iki teşkilâtın 'birleştirilmesi faydalı olacak
tır. Bu sahada yetişmiş elemanlarımız azdır. 
Toprak reformunun verimli tatbikinde bu ele
manların rolü birinci plândadır. Ayrıca yorucu 
mesailerine karşı almakta bulundukları maaş 
veya ücretler 'gayrikâfidir; zaman içinde ıslahı 
bizi memnun edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
1963 malî yılının Bakanlık için kesif bir hiz

met yılı olmasını diler, memleketimize hayırlı 
hizmetler ifa etmesini temenni ederek Bakanlık 
mümessillerini ve Muhterem Heyetinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN' 
mt^-r-.r e . 

Muihtelif parti grupları adına 
sayın arkadaşlarımızın konuşmaları biltim iştir. 
Şimdi şahısları adına konuşacak arkadaşlara 
geçiyoruz. Söz Sayın Naei öktem. 
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NACİ ÖKTEM (tstanlbul) — Mulhterem ar

kadaşlar, İmar - İskân Bakanlığınla Bütçesi 
görüşüldüğü şu anda memleket, 1>ir ucundan 
(51b ür ucuna kadar.' »el' felâketlerine mâruz kal-
.mış, evler yıkılmış, aileler yensiz ve yurtsuz 
kalmışlardır. 'Gecekondular ise çamur deryası 
halindedir. Her türlü gayrisıhhi şartlar içinde 
yaşıyan. yıüzlbinlerce vatandaşın haline Ba
kanlığın hangi gözle 'baktığım anlamak müm
kün değildir. Bu hal biizli devaımlı surette dü
şündürmektedir. Mademki plânlı devreye gir
dik, antik 'bu işlerimizi 'bir plân dâhilinde hal
letmek Bakanlıkça mümkün olacaktır. 

" Muhterem arkadaşlarım, muhterem Bakanı
mızın kendisini gayet yakından tanımaktayım. 
Vilâyet meclisinde '5 sene Ibenaben çalıştık. Di
rayetine ve kuvvetine güvenim ve saygım var
dır.. 

Bir sualimi cevaplandırmasını Sayın Ba
kandan rica edeceğim. 5 yıllık plânda gecekon
du lanın önlenmesi ve'halik komutlarının yapılma
sı için -derpiş edilen 'miktarlarım bütçeye kon
madığını ve Bütçe Karma Komisyonunda be
lir İtiğiniize göre 'Bakanlık olarak gecekondular 
ve mesken politikasını nasıl gerçekleştireceği
niz beni de düşündürmektedir. Bu mesele ek 
lbette "vatandaşı da geniş Ibir düşünceye duçar 
etmektedir. 

Mulhfcerem arkadaşlar, yeni yapılan konut
ların iskân müsaadesi verilmesi Ibir hayli mese
le 'olmuştur. Vcni yapılan meskenler için iskân 
müsa-adeisi alabilmek üzere 'bâzı vatandaşlar 
ıgünlerce, aylarca kapıları -aşmdıraralk iskân mü
saadesi alamamaktadır. Bu da vatandaşın, du
çar ' olduğu meselelerden 'bir [tanesidir. Ba
kanlığın Ibu meselenin de ıbir <an evvel gerçek
le ştiril'mesi elbette ki gönlümüzü huşu içerisine 
(kavuşturacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, bir Bakanımız gece
kondu mesel esinde Zeytinlburnu'nu ge'zdiği za
man çamur deryasına .saplanan otomobilinin 
halk tarafından- çamurdan çıkarıldığını gaze
telerde gözlerinizle -görmüş durumdasınız. Bu 
halin devam etmesi, bilmem ki ne kadar-da
ha sürüp gidecektir. İşte vatandaşların "böyle
sine yaşadığı bir memlekette iskânın, konut
ların nasıl halledileceği (beni uzun uzun düşün
dürdüğü gibi Mulhterem Heyetinizi de düşün
dü i'iııektedir. Sadece ve sadece bu memleketin 
bir Ibaştan ıbir (başa gecekondu mesel eslinin ne 
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halde olduğunu bilmemek mümkün değildin. 
Bu meselenin; Ibir an evvel halledilmesini ve 
memleketin iman plânının gerçekleştirilmesini 
Muihterem Balkanlıfc ve onun mensuplarından 
rica eder, Umumi Heyetinizi hürmetle selâm
lar, bütçenin milletimize ve memleketimize ha
yırlı olmasını Cenalbı Haktan temenni edenim. 
(Alkışlan) 

BAŞKAN — Bin yeterlik önergesi vardır*, 
okutuyorum, («Dalha altı kişi konuşmadı» ses
leri) Altı İkisi konuştu. 'Takrir saJhilb'i ısrar edi
yor, yeterlik önergesini okutmak mecburiyetin
deyim. Önergenin kalbul edilip, edilmem esi hu
susu Yüksek Heyetinizin karanına bağlıdır, 

Millet; Meclisi Başkanlığına 
İman ve İskân Bakanlığı ve Toprak ve İs

kân Genel Müdürlüğü bütçelerinin tümü üze
rinde altı milletvekili konuşmuştur. Umumi 
Heyet, yeter derecede aydınlanmıştır. Kif-ıyeti 

•müzakerenin oya arzım saygılarımla rica ede
rim. 

Hatay 
Sâiki Zorlu 

BAŞKAN — Usul hakkında Sayın Kalbadayı. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Mulhterem 

arkadaşlar; önergenin >aley)hinde konuşurken 
(söz sı raisini kay'betmiş bulunduğumdan bu ko
nuşmayı yapıyor değilim. Ancak, partilerin . (bır 
prensip kararı vardır; partileri temısilen çıkıp 
konuşan ark ad aslan . o prensiplere uymak zo
rundadırlar. Böylece hakiki dertleri, yerine ve 
zamanına göre bâzı sakıncalarla söyliyememek 
gibi kayıtlara bağlı kalırlar. Benim şahsi ka
naatim şudur ki ; (bu yolda hakiki dertleri, mil
letin ıstıraplarını ortaya koyabilecek insan, Ibu 
ıgilbi Ikayıtların ötesinde, nefsine hâkim, vicda
nına esir, dertleri olduğu gilbi eırıl çıplak soy-
liyecek milletvekilidir. Kenem edin, ıbu kifa
yeti' reddedin, milletvekilleri konuşsunlar, ha
kiki dertleri ortaya koysunlar. İstirhamım bu 
olacalktır. 

Hürmetlerimle... 

BAŞKAN — Şimdi bu, kifayetin aleyihinde 
oldu. Bunu usulle (ilgili olmadığından kifaye
tin aleyhinde yapılmış Ibir konuşma -olarak ad
dediyorum. 

BİR MİLLETVEKİLİ — Usul hakkında söz 
istiyorum. 
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BAKSAN — Aleyhte ibrflden fazla hatip 'ko

nuşamaz. Kifayeti loylarmıza sunuyorum. Ka-
fouh edenler... Etmiyemler... Kifayet kalbul edil
miştir. 

(«Son söz ikimin?» sesleri) 
BAŞKAN — ®on söz için Reşit Ülker iste

mişlerdir. 
MAHMUT ALÎOANOĞLU (Sinop) — Efen

dim, Sayın Reşit Ülker'in yerine ben konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 

KERÎM OÖKAY (İstanbul) — Muhterem Baş
kan, muhterem milletvekilleri, İmar ve İskân 
Bakanlığının 1963 yılı bütçesi üzerinde, bizi 
irşat suretiyle, göstermiş olduğunuz sıcak alâ
kaya teşekkürle sözlerime başlıyorum. 

Yalnız, 1963 yılında, yapmak istedikleri
miz ve 1962 yılında yaptıklarımız, üzerinde, 
muhterem huzurunuzda, raporumu arz etme
yi isterdim. Fakat vaktin çok gecikmiş ol
ması beni bu şereften mahrum bırakıyor. Yal
nız basılı olarak yapılan şeyleri bugün arz 
etmiştim; zapta geçmesi için müsaade eder
seniz stenograf arkadaşlara vereceğim. (1) 

Şimdi, partiler adına konuşan muhterem 
hatipler, her şeyden evvel bizi desteklediler. 
Kendilerine teşekkür ederim. Ve konuları çok 
derinliğinden inceledikleri için ayrıca müte
şekkirim. 

Evvelâ M. P. adına konuşan Sayın. Kâzım 
Arar arkadaşımız bize o kadar mühim nokta
ları izah ettiler ki, (kendilerine ancak teşek
kür ederim. Yalnız evvelâ âfetlerden bahset
tiler. Âfetler mevzuunda geçen yıl ile bu yıl 
arasında tahsisat miktarı bakımından bir azal
ma olduğunu ifade ettiler. Muhterem Hüsa
mettin Bey arkadaşımız da ajynı nokta üze
rinde durdular. 

Mevzu şudur : Geçen yıl olduğu gibi biz 
âfetler için 45 milyon lira koymuştuk. Büt
çe tasarrufu dolayısiyle* 15 milyon lira indi
rildi. Fakalt şurası işaret edildi ki, 1963 yılı 
içerisinde yeni bir âfet olacak olursa; Mali
ye Bakanlığı her vakit yeni bir ödenek ver
meye hazır olduğunu Vekiller Heyetinde işa-

(1) Sayın Bakanın bu isteği, Dahilî Nizam
namenin 147 nci maddesi karşısında, yerine geti
rilememiştir, 
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ret ettiler. Binaenaleyh; bütçe muvazenesi 
bakımından bu miktar indirilmiştir. Eğer mü
saade ederlerse âfetler için geçen, sene ne 
kadar ve nerelere yardımlar yapıldığı hak
kında 'arkadaşlarım'bana bir istatistik vermiş
lerdir. 

Ayrıca, bu sene, biliyorsunuz ki, Erzin
can'a 5 milyon, Besni'ye 3,5 milyon ayırdık. 
Erzincan'daki zelzeleyi biraz tahattur edecek
siniz, yıllar ve yıllar geçmiştir ve bugün biz 
Erzincan dâvasını, yerine kadar giderek 
milletvekili arkadaşlarımızla gördük, tesfoit 
ettik. Orada,. zelzele mıntıkasında yerleşen 
vatandaşların durumlarını gördük. Bu işin 
halledilmesi lâzımdır. Milletçe bunun ıstırabı 
çekilmiştir. 

Milletçe bir büyük felâket halinde, yaşan
mış olan Erzincan, bugün üç kısımdır. Biri
si bu deprem mmtakasında yerleşmişler, ikin
cisi muvakkat şehir, üçüncüsü 'ise Yenişehir'-
dir. Oraya 5 milyon lira ayırmak suretiyle, 
faaliyete geçmiş bulunuyoruz. Besni aynı va
ziyette... Hınıs 2 - 3 senedir ıstırap çeken bir 
mıntaka... Oraya 1 000 lira ile 5 OÛÖ lira ara
sında para vermek istemişler. Fakat bu va
tandaşın derdine kâfi gelmiyor. Âfetler Dai
resi Başkanının oraya kadar göndermek sure
tiyle durumu etüt ettirdim. Şimdi umumi ola
rak kendimiz yapmak zorunda kaldık. Pro
jeleri hazırlanmış durumdadır. Yalnız Ma
liyenin müsaadesi lâzımdır. 

Âfetler •mevzuunda muhterem Kâzım Arar'-
m sorduklarıma cevap arz ediyorum. Evini 
yapana yardım esasına göre" 132 (köy ve kasa
bada çeşitli âfetlerden zarar gören 4 454 aile
ye, köylerde aile başına 7 500, kasabalarda 
10 000 lira üzerinden 30 milyon lira yardım 
yapılmıştır. Geçen yıl bu 26 milyon lira idi. 

1963 yılının âfetlerle ilgili toplu inşaatına 
gelince : Besni'de, eski Besni'yi yeni Besni'ye 
naikil için 1963 yılı bütçeline 3,5 milyon lira 
konmuştur. Bununla 133 aile nakledilebilecek
tir. Bu şekildeki âcil yardımlar için 4 milyon 
lira konmuştur. Arkadaşımın istediği bir kı
sım izahat vardır. Müsaade ederseniz huzuru
nuzu bu gibi rakamlarla işgal etmemek için 
arkadaşıma bunu yazılı olarak takdim edece
ğim. Sonra asıl bütün hatiplerin (birleştiği nok
talar var ki, bunlar hakkında müsaade eder
seniz size bu hususlarda gemiş izahat vereyim. 
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O da: Gecekondu daviâsıdır. Gecekondu dâvası 
üzerinde Mulhjterem Kâzım Arar arkadaşıım, İs
met arkadaşım, C. H. P. temsilcisi olan arka
daşım, Y. T. P. temsilcisi olan arkadaşım ve 
C. K. M. P. temsilcisi arkadaşım bu dâvayı bü
tün açıklığı ile ortaya koydular. Ve !ben arka
daşlarıma teşekkür ederim, ki, 'benim hüslerimi, 
milleti temsil eden insanlar olarak, millî irade
nin mesulü olarak, bu kürsüden ifade ettiler. 
Bu vazifeye geldiğim dakikadan itibaren, mulh-
terem eski arkadaşımın, Mu'hiddin'in bize bırak
tığı bir sesyal mesken dâvası vardı. Bunu Tem
muz içerisinde ele almak üzere harekete başla
dık. Fakat bu bütün dâvayı halledecek bir şey 
değildi. 

Türktifye'de nekadar gecekondu vardır? Şek
linde sordular. Buna müsaade ederseniz 1960 
yılında yapılmış olan bir istatistikten okuya
rak miktarını teker teker arz edeyim: 

Istanlbul'da 78 bin, Ankara'da 70 bin, izmir'
de 11 bin, Adana'da 8 790, Urfa'da 5 230, Sam
sun'da 4 346, Zonguldak'ta 4 000, Bursa'da 
3 500 dür. 1962 yılı sıonunda ise gecekondu sa
yısı 297 516 ya çıkmıştır. 

Gecekondu ne surette doğuyor? Bildiğiniz 
gibi, köyden şelhire akın var... Bir arkadaışımız 
bunun üzerinde durdu. Bunda birtakım faktör
ler vardır ki, bunlar, sosyal ve ekonomik fak
törlerdir... Bunları uzunboylu izah ederek 
başınızı ağrıtmak istemem. Yalnız, dâva mey
dandadır. İçeri girdiğiniz zaman size gecekon
duların resimlerini gösterdik. Şu dakikada mem
leketin içinde istanbul'un eski vali ve belediye 
refiki olarak dört yanındaki gecekonduları ya
kından görmüş bir insanım... Ankaratya gel
dim, Ankara'da aynı şekilde.. 

Biz gecekondu dâvasını ciddî bir şekilde ele 
almış bulunuyoruz. O da şudur: Bir arkadaşım 
teklif etti, Bakanlıklararasmda bir komite ça
lışsın.. Bundan 2,5 ay evvel Başbakan Yardım
cısı Devlet Bakanı Sayın Aliean istanbul'a git
mişlerdi, Iblizden sonra o mıntakaları ziyaret 
etti. Bu ziyaretten dönüp geldiği zaman Bakan-
lıklararası hır heyet vücuda getirdik. Bu heyet 
istanbul'a gitti, gecekondu mıntakal arında de
rin bir etüt yaptı. IstanJbul'da iki türlü etüt 
yapılmaktadır: BirM süratle tedbir almak için 
bakanlıklararası heyetin yaptığı tetkiktir. Rapo
runu verdi, şimdi elimizde hazırdır. Bu rapor 
çok geniş bir ra.pordur. Heyette sağlık, Millî 
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Eğitim, Çalışma ve Sanayi Bakanlıkları ile 
bizdim bakanlık ve içişleri Bakanlığı temsilci
leri bulunmaktadır. Ayrıca, istanbul Ürıiver-
vsitesinde Profesör Heart bu mevzuda geniş ça
lışmalar yapmıştır. Tek tek bütün gecekondu
ları dolaşarak, bunların" sosyal ve ekonomik du
rumlarını mütalâa etmektedir. Ankara'da yine, 
üç gecekondu bölgesinde, bizim bakanlık tara
fından yapılmakta olan tesbitte evler teker te
ker ziyaret ederek, gezerek, geniş bir etüt ha
zırlamaktadır. Bu Ibir taraftan işlin, ekonomik 
ve sosyal faktörlerinin mütalâası demektir. Bu 
etütler de devam ederken hu mevzuda alınmış 
âcil tedbirlerimiz de vardır. Âcil tedbir olmak 
üzere bu raporu esas kalbul ettik. Oradaki va
tandaşların dileklerine demin de arkadaşlarım 
pekâlâ işaret ettiler. Bizim ev yapmak suretiy
le gecekondu dâvasının halli diye bir mesele
miz yoktur. Bakanlık tarafından yapılan ev
ler ve sosyal mesken dediğimiz şeyler... Beş yıl
lık plânın da kabul ettiği esas üzerinde vatan
daşların bir konut, bir dam temin etmeden ge
cekonduyu yıkma, yoluna gitmiyeceğiz. Onun 
ficin, istanbul'da, izmir'de, Bursa'da ve Anka
ra'da yaptığımız sosjyal meskenler; gecekondu
ların ıslahı için onları açıkta bırakmamak için 
yaptığımız şeylerdir. 

Fakat Muhterem arkadaşlarım, bütün dün
ya durumunu tetkik ettiğircııız zaman bâzı ar
kadaşlarımız, Muhterem Kenan arkadaşımın da 
söylediği gibi, gecekonduları Devlet eliyle yap
manın aleylhindeyiz, dediler, ilk günden itiba
ren Plânlama Teşkilâtı ile karşı karşıya bulu
nuyorum. Plânlama Teşkilâtında teype alın
mış olan konuşmalarımız tarihe intikal edecek
tir. Bir memlekette bu kadar geniş bir sosyal 
âfet olduğu zaman oraya Devletin yardım eli
ni uzatması şarttır, arkadaşlar. (Alkışlar) 

Plânlamadaki bâzı arkadaşlar dJiyorlar ki ; 
Devlet elijyle konut yapılmasın. Peki. Fakat bu 
elinizdeki matbu listede göreceksiniz ki, diğer 
memleketler, pekâlâ Jbuna müsaade etmişlerdir. 

: Bu mevzuda bir kıSmmı Devlet yapar, bir kıs
mını kredi müesseselerli, bir kılsmını kıoıoperatif-

: 1er bir kısmını da hususi teşehbüls ve diğer bir-
' kısmını fabrikatörler ya<par. Devlet her yerde 

yapmıştır ve bu mevzuda mulhtelif istatistikler 
| de alınmıştır. Okuyup da vaktinizi almrya-
| yum. 
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En son, İngiliz Hükümetinin bütçesânî tet- ı 

'kik ettiğihıiz zaman orada görüyorum ki, hu
susi meskenler için ingiltere bütçesinde mu
inim bir kısım ayırmıştır. Şu hailde, 'bütün dün
yanın gittliği yoklan biz neye gifomijyelim de ge
cekonduları yalnız kendi evini yapana yardım 
etmek suretiyle, bu işleri halletmeye kalkalım. 
Bu olacak iş değildir. 

Gecekondularda oturanları 'kolay kolay 
evinden çıkaramayız, arkadaşlar. Gece
kondular için arkadaşların bize teklif et
tikleri şunlardır : Tapularını vermek, yapı 
müsaadesi vermek. Bunlar güzel şeyler. Fakat I 
gecekonduların bir kısmı Hazine arazisindedir, I 
bir kısmı Vakıflardadır, bir kısmı da hususi şa
hıslara aittir. Binaenaleyh burada bir kompli- I 
kasyon çıkıyor. Bu işi daha fazla geciktirmemek I 
için iki yoldan çalışıyoruz. Bir taraftan Tapu ve I 
Kadastro çalışıyor, diğer taraftan da ben arka- I 
daşlarımı seferber ettim. Plân Dairesi büyük bir 
fedakârlık yaptı. Zeytinburnu'nun imar plânı
nı yaptı, geçen hafta getirdi. 

Yani size yapılacaktır, yapılmıştır demiyo
rum. Zeytinburnu'nun imar plânını arkadaşlarım I 
yaptılar getirdiler. Bu plânı şimdi İstanbul Be- I 
lediyesine tasdik için gönderdik. Bu mevzuat 
meselesi olarak karşımıza çıktı. Hususi eşhasın 
üzerinde bulunanlar veyahut Vakıfların yerin
de olunca bunlardan ne şekilde bir tapu vermek I 
lâzımgelir? Bunun için de Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğünden bir heyet Bakanlığımızdaki 
mütehassıs bir heyetle birlikte çalıştı. Bu heye- I 
tin vereceği rapor alındıktan sonra yapacağımız 
iş Bakanlıklararası bir komisyon toplamak sure
tiyle verilmiş olan kararları tatbik safhasına ge
çireceğiz. Size yalnız Ankara'daki gecekondu 
sahasını göstereyim : Şu kırmızılar Ankara'da- I 
ki gecekondulardır. Onun için gecekondu mev
zuunu gayet ciddî bir şekilde ele almış bulunu
yoruz. Bu büyük bir ıztıraptır. Fakat memle
kette mesken dâvası sadece gecekondu dâ-( • 
vasi demek değildir. Ben doğuyu . gezdim, 
Doğuyu gezerken orada hâlâ tarih öncesi 
mağaralarda yaşıyan insanlar gördüm. 5 I; 
yıllık plân der ki, «ev yapan vatandaşa yardım I 
et» (Bravo, sesleri, alkışlar) Bunun için de 15 I 
milyon lira koydular. Geçen sene 25 milyondu. I 
Geçen sene başladığımız sosyal meskenlerin ta- ; 
mamlanması, 15,5. milyon da kendi evini, yapa- |; 
cakların ve gecekonduların ıslahı için. Bu hu- [ 
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susta ikinci mühim bir yoldan hareket ediyoruz. 
Gecekonduların teşekkül tarzını tetkik ettiği
miz zaman, köyden şehire akın, endüstrileşme
nin bir neticesi oluyor. Şimdiye kadar dikkat 
ettik, Zeytinburnu'ndaki gecekondular için ya
pılan bir ankette, sakinlerin mühim bir kısmı 
işçi, mühim bir kısmı dar gelirli odacı ve saire, 
bir kısmı da, ticaret maksadiyle kiraya vermek 
için gecekondu yapanlar : Şu halde bu gecekon
duların halli mevzuunda İşçi fSigortalariyle» iş 
birliği yapmak yoluna gittik. Bize Plânlama de
di ki, «size bu parayı veriyorum. Bununla arsa 
mevzuunu hallediniz, âmme tesislerini . yapınız. 
Bu yola da gidiyoruz. Bugün muhtelif şehirleri
mizde ihtiyaç olan arsaları almış bulunuyoruz. 
Yalnız, şimdi arkadaşların izah ettiği gibi, An
kara'nın gecekondu mevzuunda, kullanılabile
cek, belediye elinde Keçiören'de bir arsası var
dır. Ayrıca 1 milyon 250 bin liraya Ankara Be
lediyesinden arsa aldık, buranın âmme tesislerini 
yaptıktan sonra muayyen bir tip vereceğiz. Ay
rıca, Mesken Kanununu arkadaşlarım tenkid et
tiler. Mesken Kânunu Vekiller Heyetindedir, ya
kında Yüksek Meclise gelecektir. Yalnız şimdi 
birkaç bakanlık itiraz ettikleri için onlarla müş
terek bir toplantı yapmak zorundayız. Binaen
aleyh, «mesken mevzuuna ehemmiyet veriyorsu
nuz, fakat hâlâ Mesken Kanununu getirmedi
niz» diyen arkadaşımıza, Mesken Kanununun ya
kın bir zamanda muhterem huzurunuza gelece
ğini arz ederim. . 

Ankara'da aldığımız arsalar üzerinde tip ver
mek ve âmme tesisi yapmak suretiyle Ankara 
gecekondularının durumuna bir nebze olsun hiz
met etmiş olacağız. İstanbul'da ise ancak imar 
plânını yaptık, tatbikine geçeceğiz. İmar plânı
nın tatbikine geçtiğimiz zaman yollar üzerine 
raslıyan evler yıkılacaktır. Bu vatandaşların 
açıkta kalmalarını önlemek maksadiyle İstan
bul'da Osmaniye'de yeni yeni sosyal evler= mey
dana getiriyoruz. Muhterem arkadaşlar, bir vak
tiniz olursa, Telsiz'de yapılmış olan evleri gör-
müşseniz, burada 630 ev vardır. Bunların 330 u 
doğrudan doğruya Bakanlığımıza aittir. Ve bu
nun yanındaki 3.06 ev de Emlâk Kredi Bankası
na aittir. 

İsmet Bey arkadaşımın çok iyi işaret ettiği 
üzere evvelce yapılmış olan lüks mesken siste
mini tamamiyle kaldırdık. Şimdi halk konut
larına başladık. Emlâk, Kredi Bankası şu daki-
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kada 24 bin liraya mal olan, içerisinde kalori
feri ve buz dolabı da bulunan... Arkadaşlarım, 
kalorifer ve buz dolabına itiraz etmeyiniz. Çün
kü, biz sosyal meskende oturan vatandaşlarımı
zı dahi lüks ve fantazi değil ama, hayat stan
dartlarını ve insanca yaşamalarını düşünmek
le mükellefiz, bu bizim akidemizdir. (Sürekli al
kışlar) 

Onun için yeni düşündüğümüz bir nokta 
vardır: Mesken Kanununda mesken fonu ve 
mesken ofisi meydana getirmek... Bu mesken 
ofisi Emlâk ve Kredi Bankasına bir fon aç.ıl-

. makla kurulacaktır. 
Arkadşalarım dediler ki, bu 34 milyon, araş

tırma için konulan miktarla birlikte 36 milyon 
lira ile bunu nasıl yapacaksınız % Bize ayrıca 
plânlamada Emlâk ve Kredi Bankasına 40 mil
yon lira bir fon bulunacaklarını vâdettiler. 

Bu fon şu tarzda işliyeeek; Emlâk ve Kre
di Bankası 306 daire yapmıştır. Bunun % .10 
nu alıyor, ondan sonra 20 şene müddetle tak
sit ile ödenecektir ve % 5 faizle.. Tunus, Fran
sa gibi memleketlerde de bu sisteme gidiliyor, 
Muayyen bir kısmını peşinen ödüyor, ondan 
sonra mütebakisini de meselâ %5 faizle ve 20 
senede; ödüyor ve mesken sahibi oluyor. Bu dâ
vanın üzerinde ciddiyetle durduğumuza arka
daşlarımızın emin olmalarını rica ederim. Fa
kat bu iş basit ve kolay bir iş değildir. Aynı za
manda İmar Bakanlığının işi de değildir. Çalış
ma Bakanlığı ile teşriki mesai edeceğiz. Çünkü 
gecekondularda yaşıyan vatandaşlarımızın mü
him bir kısmı işçidir. 

Sonra yeni bjr sisteme gidiyoruz. Bundan 
sonra fabrika tesis etmek istiyen kimse, fabri
kanın etrafında işçiler için meselâ Ereğli De
mir - Çelik Faorikası aynı şeyi yapıyor. Bursa 
ile Mudanya arasında pilot bölgede biz bakan
lık olarak bir milyon liralık bir arsa satmaldık. 
Orada* fabrika tesis edecekler, aynı zamanda 
evvelâ işçi konutları meydana getireceklerdir. 
Bir taraftan İşçi Sigortaları, bir taraftan da 
Emlâk ve Kredi Bankasının halk tipi evleri ve 
ayrıca hususi sektör tarafından yapılacak ucuz 
evler... Arkadaşlarım hususi sektöre 1 milyar 
700 bin lira dediler. İsmet arkadaşım dedi k i : 
«Bankada bunların kredisi azalırsa hususi sek
tör alır.» Hususi sektörden de ricamız ' sudun 
ki, fakir vatandaşa ucuz evler yapsınlar. Bize 
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bu hususta müracaatlar başladı. Çünkü, serma
yede nerede fazla iş varsa oraya doğru gider. 

Kâzım Arar arkadaşımız dediler ki, «Gece
kondularda prefabrike sisteminden istifade ede
mez misiniz?» Evet muhterem arkadaşlarım, 
prefabrikelerden istifade edebilmek için gayret
ler sarf ediyoruz. Hattâ şimdi burada muhtelif 
müracaatlar da vardır. Ayrıca yabancı firmala
rın müracaatları da vardır. Fakat bizim mem
leketimizde mütehassıslar şu kanaate varmışlar
dır ki, prefabrike tesisler çok pahalıya mal olur. 
Çünkü, bunun büyük evler için birtakım aletle
ri vardır. Bir kere müracaat eden ecnebiler bi
ze şu teklifte bulundular : Evvelâ 5 bin ev ya
pılmasını garanti ediyorsanız ondan sonra an
gaje oluruz. Fakat yerli firmalardan bir tanesi 
Ankara civarında bu işe başlamış bir milyon li
ra sarf etmiş, sonunu getirememiştir. Son za
manlarda bir İtalyan firması müracaat etti, İtal
ya'da yapılan frefabrike evlerin daha ucuz ol
duğunu ve teklif üzerine gelip numune yapmak 
istediğini bildirdi ve Bakanlığımıza gelip nu
munelerini gösterecektir. Onun için bu prefab
rike evler üzerinde ehemmiyetle duruyoruz. 
İtalya'dan başka Fransızlardan Amerikalılar
dan, Holândalılardan ve Belçika firmasından 
teklifler geldi. En son firmalar filimlerini ge
tirip gösterdiler. Paris civarında muazzam, çok 
büyük üniteler vücuda getirmişler fakat burada 
pirefabrike tesisi yapmak için «Bize garanti ve
receksiniz, asgari 5 000 ev yaptıracaksınız.» 
dediler. Bu da bir şey değildir. Yalnız meselâ 
bir bölgede bir fabrika tesis edilir de .o mmta-
kalara gönderilebilir mi, bunun etüdünü yapı
yoruz. Yani prefabrike mevzuu üzerinde çalış
tığımızı arz edeyim. Çünkü arkadaşımız diyor 
ki, ilk yatırım için 2 milyon dolar, yani aşağı -
yukarı 20 milyon Türk liralık aletler v. s. getir
mek lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarımın suallerine geçiyo
rum. Bilhassa mesken kredileri ve muhterem 
İsmet Sezgin arkadaşımın, Emlâk, Kredi Ban
kası mevzuuna geçmeden evvel bölge plânlama
sı ü'zerinde durmak isterim. Banka kısmına 
sonra geleceğim. 

Bölge plânlaması, bizim ehemmiyetle üzerin
de durduğumuz bir mevzudur ve son çıkmış 
olan bir kanunla bölgelerimizi şu tarzda tanzim 
etmiş bulunuyoruz : 

i 
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Türkiye 18 bölgeye ayrılmış ve Resmî Gaze

tede bu bölgeler neşredilmiştir. Şimdi, bu böl
gelerin durumunu bildiriyorum. ilk tatbikat 
Marmara bölgesinde bağlamıştır, Zonguldak'ta 
devam etmektedir, Antalya ve Çukurova'da da 
faaliyetlerimiz vardır. Antalya bölgesinde 
F. A. O. ile müştereken faaliyette bulunulmak
tadır. Çukurova ıbölgesinde devlet plânlama da 
beraber çalışmaktadır. Bu bölgelerde, memleke
timize gelen Birleşmiş Milletler temsilcisi ismet 
arkadaşım ıbu ımevzu üzerinde ehemmiyetle dur
dular. «Bölge Pılânlaımıa ile Devlet Plânlama 
arasında bir ihtilâf çıkmaz mı?» diye sordu. Bu 
memlekette yapılacak işler üzerinde duruluyor. 
Bizim tarafımızdan bir ihtilâf çıkmaz, biz iş 
yapmak durumundayız. Çünkü biz Marmara 
bölgesinde ve Antalya bölgesinde çalışıyoruz. 
Zonguldak bölgesinde yapılan çalışmialar çok 
müs'bet neticeler vermiştir. Yalnız Çukurova 
bölgesinde Devlet Plânlama işi ıkendi eline al
mak işitiyor, ve çalışmalara başlamıştır. Buna 
biz ide itiraz etmiyoruz» Biz kendi elemanları
mızla iş birliği yapmak yolunu tercih ediyoruz 
ve ecnebi mümessil dedi ki, »acaba bu bir anlaş
ma olamaz mı? Kendilerini temin ettik ki, bir 
anlaşma olabilir. Bizim «arkadaşlarımızdan bu 
hususta hiçbir frotman olmadı. 

Bu suretle plânlama mevzuunda arkadaşla
rım ısrarla duruyorlar. Bu ımemlekette plânsız 
hareketin hiçbir zaman muvaffak olamıyacağı 
•tecrübelerle sabit olmuştur. Onun için, Mar
mara plânlama bölgesi ve diğer taraftan Zon
guldak bölgesinde yapılan başarılı çalışmaların 
memlekette yavaş yavaş demin şemasını arz etti
ğim .1.8 bölgesinde (muvaffakiyetle neticelenece
ği, fakat bu sene o 18 den ancak ikisini, !bir de 
Dicle'yi ve Antalya'yı tatbik etmiş bulunuyoruz. 
Diğerleri Resmî Gazetede çıktı ama teşkilâtı 
yavaş yavaş kurulacaktır. Ama nereleridir di
ye sorarsanız onları da arz ederim, bunların 
merkezleri de burada vardır. («Tamam tamam» 
sesleri) 

Diğer arkadaşlarımızın temas ettikleri en 
mühim bir dâva da köy davasıdır. Bu dâvayı 
hiçbir vakit ihmal etmedik ve bu işe Doğu'dan 
başladık. (Bravo, sesleri) 

Arkadaşlarım; Doğu mevzuunda da Hüsa
mettin arkadaşım dedi ki, .100 bin lira konmuş, 
böyle değildir. Biz Doğu bölgesindeki çalışma
ların ödeneklerini Toprak îs'kân Umum Müdür-
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lüğü bütçesine ekledik. Diğer taraftan bir de 
İller Bankasında.. Sinop'tan geçirilen boylamı. 
Boylam lâfmf da daha yeni öğrendim, direkt 
geçirilen bir hatme imiş, îıe imiş. Zaten Boy-
dam bahseden kelimelerden pek hoşlanmam. 
(Gülüşmeler, alkışlar) 

Türkiye dikdörtgeninde Sinop'tan geçirile
cek boylamın Doğusunda 387 aded belediye, 
'Batısında 621 aded belediye vardır, iller Ban
kası bilindiği gibi, yatırımlarını daha ziyade 
belediyeler kanalı ile (yapar. 

19-61 ve 1962 yıllarından keşif bedelleri top
lamı 259 706 000 olan 314 iş için Doğuda, ke
şif bedelleri 293 629 000 lira olan 489 iş için 
Batıda yatırım yapılmış ve bu işler bitirilmiş
tir. 

1962 yılından devreden işlerden keşif bedel
leri toplamı 145 462 407 lira olan 255 iş için 
Doğuya, keşif bedelleri 276 976 220 lira olan 
521 iş için Batıya yaltırım yapılmış ve bu işler 
1963 yılında devam edecektir. 

1963 yılında yeniden ele alınaca'k işlerden 
Doğuda 97 521 265 liralık 218 aded iş, Batıda 
174 367 026 liralık 373 aded iş yapılacaktır. 

Şu halde muhterem arkadaşlarım, imar ve 
İskân Bakanı olarak memleketin Doğu ve Ba
tısı diye bir yer ayırmıyioruz. Neresi geri kal
mışsa oraıya imdat elini Uzatmak mecburiyetin-
deyiiz. Yalnız plânın, kabul ettiği bir şey var 
ki, önemle, süratle ele alınmak gerekiyor. Bu 
da Doğunun bir hakkıdır. Ben Doğudan tet
kiklere başladım, oranın birçok ihtiyaçlarım 
ya'kmdan gördüm, mağra hayatlarını yakından 
gördüm. Meselâ Plüm'ür'e gittim, bilmem kaç 
•senesinde elektrik direkleri dikilmiş 5 - 6 sene-, 
dir vatandaş nuruzliya bekler. Oranın eksikle
rini italya'dan getirttik, bu sene oraya ışık ver
mek naısibolacaktır. Bunun gibi, Pertek ve di
ğer yerlerde, Doğunun birço'k bölgelerinde iç
me suyu ve elektrik mevzuları da ele alınmış
tır. 

•Köy dâvasına gelince; 
Muhterem arkadaşlarım, Batı, Doğu ve Gü

ney.- Doğu bölgelerinde 12 ilde 40 yüksek zira
at mühendisi ve topra'k komisyonu üyelerinin 
iştirakiyle incelemeler yapılmıştır. Bunun, te
ferruatını da sizlere arz ediyorum: 

Kars'ta 7 ilçede 360 köyde. Ağrı'da 5 ilçe
de 334 köyde, VanVla, 4 ilçede 376 köyde; Muş'
ta 3 ilçede 277 köyde, Erzurum Via 6 ilçede 411 
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köyde, Mardin^de 6 ilçede 34,1 köyde, Diyar
bakır'da 4 ilçede 243 köyde, Urfalda iki ilçe
de 233 köyde, Tunceli'de 5 ilçede 235 köyde, 
Bingöl'de 5 ilçede 325 köyde, Hatay'da 7 ilçe
de 297 köjyde ve Hakkâri^le bir ilçede 25 köy
de muntazaman çalınmalar devam ediyor. 

'Bunlar ne gibi bir esas takli'bediyor? Demin 
bir arkadaş söyledi: «Biz körden şelhire akını 
durdurmak: istiyoruz.» Bu kolay bir iş değil. 
Onun için dışarda yaptığımız sergide bir işare
timiz vardır. Bir köyde yapılan bir halı, ibir 
köyde yapılan bir meşin ceket.. Bu köylerin top
rakları verlmısiz, hicret etmefk işitiyorlar. He-
:sa|bett'ik, yüz haneli hir köyün hicreti, 2,5 mil
yon liraya malolacaktır. Eğer biz o kıöfyde yeıp 
yeni bir ikamet kanunu ile yerli sanatlarda biri
sini bu suretle harekete getirebilirsek, o köy 
orada yaşıya'biliyor. Nitekim, bu köyler o vari
yettedirler. 

Bir arkadaşım dedi ki, «Köy kalkınması için 
Ankara yakınında iki yer tercih edilmiş, gi
dip görsek. Bu okadar kolay surdan şuraya 
gidilecek yer değil. Kilometresini de vermiş
ler, isterlerse Kâzım arkadaşıma veririm. Bu 
•belki göz önünde bir etüt mevzuudur. Bu sene 
iskân fonundan 150 bin dolar aldık. Bununla 
mulhtelif aletler getirtiyoruz. Birleşmiş Millet
lerden de yardımcı mütehassıslar geliyor, Do
ğuda ve Batıda numune köyleri vücuda getiri
yoruz. Bu numune köylerinde bu yetiştirme 
usulünü harekete geçirmiş bulunuyoruz. Millî 
Eğitim Bakanlığı ile" de iş 'birliği yapıldı. Millî 
Eğitim Bakanlığı da işçi yetiştirmek için beş 
yerde atelye vücuda getirmiştir, Köylerin içline 
girdiğimiz zaman, İbiraz evvelki maruzatımda 
arz ettiğim anketlerde köyün yüzölçümü, to-
poğrafik durumu, tarih ve tahiat değerleri, ge
çim kaynakları pazarlarla münase'betii, ulaşım 
imkânları, iklim, menken durumu, ısınma ve 
ışık!andırma, s'onra arazı nevileri, ziraat siste
mi, mera durumu çiftçi ailesinin adedi, iş ve 
irat hayvanları, su .mevzuu, yerleşme şekli, nü
fus durumu, sosyal 'bünyesi, âmine 'hizmetleri 
il.h... Bunlar, demin anket yapılan köylerde te
ker teker araştırılmaktadır. Üniversiteli genç-
ler bütün yaz tatillerini 'buralarda geçirmişler 
ve bu sone de vazife almak için bize müracaat 
etmişlerdir. Aydın vatandaşların, çadırlar ku
rarak Doğuda çalışmak için göstermiş olduk
ları bu heves memleketle Doğuya gitmemek 
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için gençler ve aydınlar arasındaki zihniyetin 
yeni bir istikamete nurlu bir istikam ete tevec
cüh ettiğini gıöLstermeiktedlr. (Alkışlar) 

Muhterem arkadaşlarım, diğer sualler içe
risinde, yine Afetler mevzuunda, şunu arz et
mek isterim : 

filimde 1958 yılından itibaren âfetlerin lis
tesi var. Bu âfetler için bu sene Temmuz ayın
da Bakanlar Kurulu kararı çıkmış bulunmak
tadır. Sayısı 478 dir. Bu köylerden kiminde he
yelan, kiminde deprem, kiminde sel felâketi ol
muştur. Naci öktem arkadaşım dedi ki; memle
ket sel felâketi içinde, gecekondular çamurlar 
içinde. Gecekonduların çamurlar içinde olması 
Dahiliye Vekilinin otomo'bilinin orada batmasın
dan ben de memnun oldum. Hakikati bize gös
termiş oluyor. Bunu saklamakta fayda yok. 
Ama Naci öktem arkadaşım - ki istanbul Mil
letvekilidir - müsterih olsunlar ki bu sene ge
rek Taşlıtarla'da ve gerekse Zeytinburnunda 
'biraz yeni yollar yapmak imkânını bulacağız. 
Oünkü, 15 milyonun 13,5 milyon lirası âmme te
sislerinin yapılması içindir. İşte, Taşlıtarla'nm 
su mevzuu vardır, bir diğer kısmının yol mev
zuu vardır. Fakat, ümidediyorum ki, Meclisin 
gösterdiği bu hassasiyet muvacehesinde Hükü
met, çünkü, ben de bu mevzuda Hükümetle de 
karşı karşıya kaldım. Karma Komisyonda Ma
liye Vekili dedi ki, «Eğer bu parada ısrar eder
sen, ben Maliye Vekilliğinde ısrar etmiyece-
ğim.» Şu halde Meclisin bu hassasiyetini Hükü
mete nakletmek benim vazifemdir. Ve ilk fır
satta ıbütçede bir münakale yapmak suretiyle, 
yahut, yeni bir kaynak bulmak suretiyle bu işi 
•halletmek arzusundayız. Şunu da size ifşa ede
yim ki, geçen gün Birleşmiş Milletlerin buraya 
gönderdiği mütehassıs geldi, bu gecekondu 
hakkındaki çalışmalarımızı takdirle karşıladı. 
«Size, dedi, yardım yapmak bizim vazifemizdir. 
İkraz suretiyle, bankaya kredi vermek suretiy
le gecekondu ıslahı mevzuunda yardım yapmak 
insani vazifemizdir» dedi. Ben de kendisine 
«sosyal âfetlerin yalnız çıktığı yerde kalmıya-
rak bütün dünyayı tehdidedecek bir karak
terde bulunduğu hususunda işarette bulundum.» 
O da bu fikrime bütün ruhu ile iştirak etti. Bu. 
Bu mevzuu, bütün trajik şekliyle yalnız kendi 
aramızda değildir, diğer komşularımızı da ilgi
lendirmektedir. Bu sene, bilhassa tbu köy kal
kınması mevzuunda bize yardım için Birleşmiş 
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Milletlerden, hattâ biraz sonra izaJh edeceğim, 
gecen gün Alman Ataşesi ziyaret etti, bu yapı 
malzemesi standartları mevzuunda çalışmak 
üzere bize üç mütehassıs gönderiyor ki, bizim 
çok çalışkan arkadaşlarımıza yardım için teş
riki mesai teklifinde bulunmuşlardır. 

Sel felâketi karşısında bizim âcil yardım 
mevzuumuz var. Valilerin müracaat etmedikle
ri yerlerde arkadaşlarım Pazar dahi dinlenme
den ilk yardım elini uzatmışlardır. Hiçbir yer 
kalmamıştır. Yani nerede felâket oldu ise, Allah 
korusun, tekrar etmesin, Tm ar ve iskân Bakan
lığı olarak bu vazifeyi yapmış olan arkadaşları
ma teşekkür etmeyi bir borç telâkki ederim. 

Yapı malzemesi mevzuunda, Kâzım arkada
şını dedi ki, «Ne yapılıyor?» Eğer bir gün teş
rif ederlerse, Bakanlıkta bizim daimî bir sergi
miz vardır, orada arkadaşlarım kendilerine ya
pılanları gösterirler. Fakat biz, bir enstitü 
kurmak için Hükümete müracaat etmiş bulunu
yoruz, Bakanlar Kurulundadır. O da yakında 
yüksek huzurlarınıza gelecektir. 

Gayemiz şudur arkadaşlar; memleketimizde 
yapı malzemesinin standartlaştırılıp ucuza mal 
etmeye çalışıyoruz. Devlet eliyle yaptığımız bi
nalardan Ankaradakileri göreceksiniz, iki üç 
odalılar en pahalısı 23 ve 24 ıbin liraya mal ol
maktadır. Emlâk Kredi Bankasmmkiler 24 bin 
liraya çıktı hem de onunkinde kalorifer de var. 
Bizimki daha ucuza çıkamadı. Ankara'daki ça
lışmalar vaktinde bitti, Istanbuldakiler biraz 
uzadı çünkü mevsim geçti onun için yapı mal
zemesinde, arkadaşlar muvaffak olursa (ki 
memlekette ucuza maletmek yolundayız) tuğla 
yapımı veya çatı örtüsü, ilerideki mesken tipin
de ele alınacaktır. Buna göre ormanı kullanmak 
niyetinde değiliz. Talaştan ve saireden presle 
birtakım materyeller vücuda ..getirmek istiyoruz. 
Arkadaşlarım aralarında konuşuyarlar. Ve ça
lışmaları ümidederim ki, iyi netice verecektir. 

Diğer arkadaşlarımın suallerinden tapu mev
zuunu arz ettim. Tapu Kadastronun zannederim 
ki, İmar ve İskân Bakanlığına bağlanmasında 
zaruret vardır, çünkü frotmanlar oluyor. Bil
hassa Hüsamettin arkadaşım vaziyeti anlattı, 
toprak mevzuunda tevzi durdurulmuştur. Yal
nız meraların kaybolmamasına çalışıyoruz. Top
rak reformu Kanunu yakında huzurunuza gele
cektir. Bakanlar Kuruluna sevk edildi, da
ğıtıldı bu, Parlâmento tatilinden sonra yapıla-
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cak toplantıda Bakanlar Kurulunda müzakere 
edilecektir. Tarım Bakanlığı ile hizim Bakan
lık arasında bâzı görüş farkları var, arkadaş
larım üzerinde çalıştılar. Toprak reformu o ka
dar basit ve kolayca halledilecek bir mesele de
ğildir. Toprak reformu büyük bir zirai reform
dur. Bunu yapmazsak eldeki hayrattan da olu
ruz. Toprak reformu üzerinde mütehassıs arka
daşlarımın dikkatle durduklarını ve üzerinde 
çalıştıklarını arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, arkadaşlarımızın 
birtakım sualleri bulunmaktadır. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM ÖÖKAY (istanbul) — Benim bir tek 
endişem var, o da arkadaşlarımın konuşmalarını 
burada yeteri kadar eevaplandıramam aktan 
korkarım. Yoksa biran evvel arkadaşlarımı ser
best kılmak isterim. (Alkışlar) 

Emlâk ve Kredi Bankasının tasarruf mev
zuunda benim çok kıymetli ve bu hususta eme
ği geçmiş olan kıymetli arkadaşım İsmet Sez-
gin'e bizim arkadaşlar derler ki; «385 milyona. 
ihtiyaç oldu, halbuki elimize o kadar para geç
medi.» Yeni müdür gelmiş, harekete geçmiştir, 
onunla bu mevzuda elbirliği yapmaktayız. Biz 
arkadaşlarla Ibir noktada ayrılıyoruz. Onlar 
kredilerin çabuk olmasını isterler. Almanya'
dan getirtilen mütehassıs der ki, bu 1,5 sene 
pek azdır, 3 sene olması lâzımdır. Bu bir aka
demik münakaşadır. Bu kürsüden müsaade eder
seniz, bırakalım, arkadaşlar konuşsunlar. 

iller Bankasının hizmetleri üzerinde dur
dum . 

tiler Bankasının çalışma rakamları vardır. 
Geçen sene ne yaptı, bu sene ne yapıyor. 

İsmet arkadaşım dedi ki, 5 yıllık plânla si
zin aranvzda fark vardır. Bunun cevabını bizim 
arkadaşlarımız şöyle veriyorlar : 5 yıllık plân
da kabul edilen ve plâna esas olan ihtiyaç ra
kamları Bakanlığımız tarafından verilmiştir. 
Birinci 5 yıllık plân devresinde 5 faktörden do
ğan ihtiyaçtan yalnız üçü göz önünde bulundu
rulmuştur. Bu faktörler nüfus artışı, mevcut 
gecekonduların tasfiyesi ve muhtemel âfetlerin 
önlenmesi ile istimlâklerdir. 

Göz önünde bulundurul m ly an iki faktör ise 
kullanılmaz hale .gelen meskenlerin tasfiyesi ile 
aşırı kalabalığın izalesidir. Burada rakamlar 
arasında bir tezat yoktur derler. Nitekim 5 fak
törden dolayı 1961 - 1970 yılları arasındaki 
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ortalama mesken ihtiyacı 180 bindir. Üç fak
törden doğan ihtiyacı ise 125 bindir. Benim bu 
kadar çok riyaziyeye aklım ermez, arzu eder
lerse mütehassısıyla münakaşasını yaparlar, ben 
de hakem olarak yanlarında bulunurum. 

Emlâk Kredi Bankası ve İller Bankasını da 
toprak dâvası münasebetiyle anlattım. Şimdi 
suallerinizi bekliyorum. Eğer bir eksik varsa 
yine belirtmeye amayedim. («Suallere yazılı ce
vap versinler» sesleri) Vakit bir hayli gecikti. 
Yazılı olarak cevap veririm. Biri çeyrek geçi
yor. Yüksek huzurunuzu fazla işgal etmiyeyim. 
Hizmetinizde olmakla bahtiyarım. (Sürekli al
kışlar) («Bizim sorularımız ne olacak?» ses
leri) 

BAŞKAN — Sayın Bakan onları gayet emin 
bir şekilde saklar, kaybetmez. Yazılı cevap ve
recekler... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM GÖKAY (Devamla) — Bu dolsya İller 
Bankasının yapacağı işlere aittir. 

BAHTİYAR VURAL (Kars) — Hayranım 
sana, Sayın Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI FAHRETTİN 
KERİM CrÖKAY (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Son söz milletvekilinindir, siz 
buyurun Sayın Bakan. (Sürekli alkışlar) 

•Sayın Reşit Ülker, yok. Sayın Arif Ertun-
ga, yok. Sayın Abdurrahman Al tuğ, yerini Tah
sin Uzun'a veriyor. Buyurun Sayın Tahsin 
Uzun... («Kâfi kâfi» sesleri) («Kısa kısa» ses
leri) 

Ook rica ederim, İçtüzük hükümlerini tatbi-
ka mecburum. 

HASAN TAHSİN UZUN (Kırklareli) — 
Muhterem arkadaşlarım, 7116 sayılı Kanunla 
1958 yılında kurulan İmar Bakanlığının henüz 
beş senelik bir mazisi olduğu göz önünde 
tutularak bu kısa müddet zarfında- bakanlığın 
bütün konularda başarıya ulaşmasını bekle
mek haksızlık olur. 

Bu anlayış noktasından hareket ederek bir
kaç noktaya temas etmek isterim. 

Bugüne kadar memleketimizde belirli bir 
mesken, politikası tesbit edilmemiştir. Halbuki 
7299 sayılı Kanun bakanlığı böyle bir politi
kayı tesbit e mecbur tutmaktadır. 
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Mesken yapımını en müessir şekilde teşvik 

eden Emlâk Kredi Bankası maalesef ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktır. 

Banka lüks binalar yapmak suretiyle serma
yem rii tüketmiştir. Bankaya mevduat yatıra
rak bankadan, kredi almak istiyen vatandaş
lar bu krediyi alamamaktadır. 

Meskenle ilgili bir konuya daha temas et
mek isterim. 

Emekli Sandığında biriken paralar banka
nın iştirakçilerine mesken kredisi olarak ve
rilmelidir. Her ne kadar Emekli Sandığı İmar 

-Bakanlığına tabi değilse de : Mesken kredisi 
verilmesi, ile ilgili bu konuda Bakanlığın 
Kim ekli Sandığı ile mutabakatı sağlanabilir. 

Pek muhterem arkadaşlarım. 
Şehirlerimizin nâzım ve imar' plânlarının 

hazırlanmasında, bakanlık sürat göstermekte
dir. Bu plânlar çok pahalıya çıkmakta ve be
lediyelere yük teşkil etmetkedir. Gecekondu 
dâvasının ne tarzda hal. yoluna girdiği bugün 
için belli değildir. 

İmar Bakanlığı, bu dâvayı sadece İstanbul, 
İzmir ve Ankara, illerimize göre halletmek yo
lundadır. 

Halbuki, bütün Türkiye şehirleri gecekondu 
çemberleri içerisinde' bulunuyor. Gecekondu 
dâvasının sadece malî cephesi yoktur, bu işin 
hukuki cephesi de vardır. Gecekondu dâva
sının. hukuki "cephesinin süratle ele alınma
sını bilhassa, rica ederim. 

Trakya'nın muhtelif şehirlerinde, seylâptan 
zara*r görenler için ve hususi kararlara müste
niden. meskenler yapılmıştır. Bakanlığın dik
katini çekerim. 

Bu maksatla Kırklareli - İnece bucağına, 
Babaeski, Kuleli köyüne ve Lüleburgaz iç.eri-

• sine yapılan binalar halen boştur. Ve boş kal
maya da mahkûmdur. Günkü maksada uygun. 
binalar yapılnıamuştır. Ve Yapılanların da, fi
yat bakımından pahalı olduğu için kimse içi
ni) girememektedir. , 

Sırası, gelmişken şunu da ilâve edeyim ki : 
•Bu konudaki kanunlar açıkça Anayasaya ay
kırı hükümler taşır. 

Muhterem arkadaşlarım. ! ' 
Bakanlığa, bağlı Yapı Malzemesi Genel Mü

dürlüğü 'mevcuttur. 
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Beş yıllık birinci kalkınma plânı hükmüne 

göre malzeme standartlarının 5 yıl zarfında 
hazırlanması gerekil'. Mesken için 600 e yakın 
standartın tesbiti için bu «-eneki. bütçeye 90 
bin liralık tahsisat konmuştur. Bu parayı 
hizmeti karşılamak için biz az görüyoruz. 

İmar Bakanlığı bünyesi içinde bulunan 
İller Bankasına da temas etmek isterim. Dev
let müesseseleri içinde İller Bankasının faa
liyetini gururla izlemekteyiz. Maalesef bu 
büyük ve değerli müessesemizin malî imkân
ları zayıftır ve mahduttur. 5237 sayılı Kanun 
gereğince % 20 belediyeler fonu normal şekil
de sağlanamamıştır. Bankanın İçişleri Bakan
lığına bağlı olduğu zamandan, bu fondan İçiş
leri Bakanlığıdan alacaklı durumdadır. 

Halen 1963 programına alman 605 aded iş 
vardır. Bu işler 1963 - 1964 - 1965 te ikmal edi
lecektir. Bu 605 aded işin keşif bedeli 294 
milyon liradır. 

294 milyon liralık işin banka kanaliyle 
yaptırılabilmesi için bütçeden üç sene zarfın
da 137 milyon liralık bir yardım yapılması 
gerekmektedir. 

Bunun 1963 yılına düşen miktarı 36 milyon 
lira olması lâzım gelirken maalesef (20) milyo
na indirilmiştir. 

Banka hizmetlerinin program gereğince ya
pılabilmesi için mutlak surette umumi bütçe
den 1963 yılı için 36 -milyonluk yardımın ya
pılmasını ve bakiye miktarın da 'mütaakıp se
neler içinde yapılmasını şart görüyoruz. Hür
metlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — îmar ve İskân Bakanlığının 
1963 yılı bütçesinin tümü üzerindeki görüş
meler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza Miıımyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
B. 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

İ 01. Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri „ 

I - Maaşlar ve ücretler 
201. Maaşlar 2 739 002 

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

Lira 

12 000 
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B. 
202 Ücretler 

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

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kaıbul- edilmiştiır. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle" bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3356 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir'. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrası ile 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
gereğince T. C. Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
IÎAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 392 000 

104 701 

186 000 

30 500 

1 500 

268 095 

2G8 095 

270 

65 000 

35 000 

68 000 
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B. 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

501. 

• Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN 
Etnıiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.. 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve kongre gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenüer... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs ve seminerler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler... Kabul, edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
O ecen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etnıiyenler..'. Kabul edilmiş'tir. 

Lira 

147 400 

25 000 

260 000 

10 000 

39 000 

10 000 

30 000 

000 

35 000 

35 000 

75 000 

40 000 

B. 

502 

Lira 

658 

656 

i'lski yıllar borçları 
(1958 - 1961) 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 

imar ve iskân Bakanlığı 
Memur ve Müstahdemleri 
Tutum ve Muavenet Sandı
ğına (memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yar

dımda kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Türk Standartlar Enstitüsü
ne yardım 

27 600 

50 000 
Bu fasıl hakkında ibr önerge var okutuyo

rum. 
Yüksek Riyasete 

1962 malî yılı bütçesinde Türk Standart
ları Enstitüsüne yardım, olarak konulmuş bu
lunan 90 bin liranın bu yıl da 715/20 bölümün
den 90 bin liranın alınarak 656 bölümüne ilâ
vesini arz ve teklif ederim. 

Esbabı mucibesi : Enstitü standart tesbiti 
ile inşaata tam faydalı bir faaliyet ifa et
mektedir. 

Tayymı teklif ettiğim bölüm de bu 'malze
meyi on. ziyade muhtaç bulunan gecekondu 
sahiplerine malzeme ve teknik yardımı hedef 
tutan bölümdür. 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 

BAŞKAN — Komisyon 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONr SÖZCÜSÜ 
ARİF HİKMET ONAT (Ordu) — Muhterem 
arkadaşlarını, daha evvel kabul buyurduğunuz 
Sanayi Vekâleti bütçesinde 'bu enstitüye inşaat 
için 4 760 000 liralık bir tahsisat kabul buyur-
ımuısjsunuz. Ayrıca, 40 000 lira da cari masraflar 
için 1962 de imar İskân Bakanlığı bütçesinden 
ı90 bin lira verilmiş. Bu ısene de encümeniniz 
tekrar 50 000 lira verilmesini mümkün görmüş. 
/Bütçemin görüşülmesi sırasında tahsisat 50 bin 
liraya çıkarılmıştır. Enstitü gördüğü hizmetle
ri, aynı zamanda ücret mukabilinden görür. 50 
bin liralık tenzilât yapılmak istenen fasıl da, 
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gecekondular faslıdır. Bu itibarla katılmıyoruz. 
ıSizin de katılmamanızı arz ve istirham ederiz. 
> (BAŞKAN — önergeyi oyunuza sunuyorum. 
ıKalbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bölüm 656 bu şekliyle yani 50 000 lira ola
rak oyunuza sunuyorum. Kalbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
Yatırımlar 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

715 7269 ve 7116 sayılı kanunla
rın tatbikatı ile ilgili 'gider
ler 46 654 499 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - İştirakler 
731 'İmar plânları tatbikatı her-

türlü giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 (Etüt ve proje giderleri 10 154 000 

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

VI - Bina, hastane, >okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
741 7116 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesinin (B), (C) ve (D)' 
^fıkraları gereğince ıslaha 
muhtaç ve tasfiyesi gereken 
(mesken topluluklarının yeri
ne yaptırılacak meskenlerle 
yenMen inşa edilecek mes
kenlerin igiderleri. (,Sarf ve 
tahsisi imar ve iskân Ba
kanlığınca tesbit edilmek üzere 
'T. C. Emlâk Kredi Banka
sına) 14 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI I - Fabrika, imalâthane, .çift
lik binaları, tamirhaneler, de
polar ve sair yapımı igiderleri 

761 7116 "sayılı Kanun gereğince 
kurulacak mesken ve yapı 

22 
B. 

781 

796 
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malzemesi etüt ve araştırma 
lâboratuvarları yapımı ve ku
ruluş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

Plânlama ve imar Genel Mü
dürlüğü Makina 've teçhizat 
satmalımı ve esaslı onarım
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X I - Yatırım hizmetleri geçM 
görev yollukları 

Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

80 000 

65 000 

650 000 

BAıŞıKAN — imar ve iskân Bakanlığı büt
çesi millet <ve memleket için hayırlı olsun. 

D) Toprak ve iskân Umum Müdürlüğü 
Bütçesi. 

BAŞKAN — Toprak ve iskân işleri Umum 
Müdürlüğü bütçesinin bölümlerine geçilmesini 
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Etmi
yenler... Kaibul edilmiştir. 

B. Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 9 352 600 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 6 579 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 162 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

(gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 297 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

•207 — 



B. 
207 

209 

,301 

302 
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305 

306 
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308 

309 

M. Meclisi 

•Yıalbancı dil bilenlere 0656 ısa-
yılı Kanunun 5 nei maddesi 
gereğince ödenecek paına mü
kâfatı 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmıiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
ımaddesinin (D) fıkrası ile 
34, 38 ve 39 ncu maddeleri 
ıgereğince T. C. Emekli San
dığına; yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
•giderleri 

[Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vilâyetler büro 'giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiycnln"... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

0 ivecekler 
BAŞKAN 
Etkiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmdvonlor. 

Kabul ödemler... 
Kabul edil mistir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi (giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt ıgiderleri 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiye.nlri'... Kabul edilmiştir. 

B : 57 22 
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403 

1 035 898 

70 000 

462 000 

60 000 

184 000 

700 000' 

19 000 

3 335 001 

75 000 

862 000 

414 

417 

425 

427 

429 

450 

451 

452 

453 

457 
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Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4784 sayılı Kanunun 20 nei 
ımaddesinin [gerektirdiği eşya 
ve giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îiskân işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Toprak bayramının gerektir
diği ığiderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5613 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesinin (F) fıkrasının 2 
nei (bendi ıgereğince arazi 
açma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okul
larda okutulan öğrencilere ve
rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

ıSatınalma ve abone gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 
tStaj ıgiderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IMilletlerarası münasebetlerin 
•gerektirdiği masraflar (Katıl
ma payı) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iç kongreler ve teknik top
lantılar ıgenel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

5 000 

205 000 

180 000 

835 600 

1 000 

300 000 

6 500 

5 000 

24 000 

50 000 

2 000 
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Lira I B. 

501 

502 

653 

Kurs giderleri 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci (kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eıski yıllar borçları 20 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Toprak ve İskân İşleri ıGrenel 
'Müdürlüğü Memur ve Müs
tahdemleri Para Biriktirme ve 
Yardım Sandığına (Memur ve 
müstahdemlerin öğle yemekle
rine yardımda . kullanılmak 
üzere) 27 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 iBina onarımı 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

705 İstimlâk ve satmalına gider
leri ,1 705 000 
BAŞKAN — Kaimi edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

715 iktisadi Kamu Teşekküllerine 967 152 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

716 2510, 5826, 6829 «sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesi ve 6093 
sayılı kanunlar hükümlerine 
ıgöre göçmen, mülteci ve nakle 
tâbi kimselere yapılacak mes
ken, tarım, âlet, vasıta ve 
ikredi yardımı 1 475 847 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

731 Etüt ve proje giderleri 5 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, ıbastane, okul, loj
man ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
741 2510 ve 6829 sayılı Kanunun 

ek 1 nci maddesi hükümleri
ne ıgöre iskân edilecek ıgöç-
men've mültecilerle nakle tâbi 
tutulan kimselere yapılacak 
mesken, misafirhane ve sair 
giderler 4 230 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

781 Optik alet ve teknik malzeme 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

783 Traktör grupları için alına
cak traktör, pulluk alet ve sair 
malzeme 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

784 Avrupa Konseyi İskân Fo
nundan sağlanan kredi ile sa-
tınalmaeak makina, alet ve 
•malzemenin sigorta, navlun, 
gümrük ve saire giderler 2 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X - .Borçlar 
791 Avrupa Konseyi İskân fonun

dan yapılan istikrazın taksit 
Ye faizleri 707 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Toprak ve İskân İşleri Umum Müdürlüğü 
il963 yılı bütçesi millet ve memleket için hayırlı 
olsun. 

'Sayın arkadaşlar, programımız bitmiştir. 
Bu gün saat : 10 da toplanılmak üzere iBir-

leşimi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 1,35 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1968 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
AFYON KARAHİSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Rıza Polat 

ANKARA 
İsmail Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
İbrahim İmirzalıoğlu 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Emin Paksüt 
Ahmet Üstün 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Rafet Eker 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Müren 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Ahmet Aydın Bolak 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Fennî Islimyeli 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 235 

Kabul edenler : 183 
Reddedenler : 3g 
Çekinserler : 1 3 

Oya katılmıyanlar : 209 
Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 
Cevat Kanpulat 
Süreyya Koç 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
İbrahim öktem 

, Cevdet Perin 
Ziya Uğur 
İsmail Yılmaz 
Baha Cemal Zağra. 

1 ÇANAKKALE 
1 Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Hilmi İncesulu 
Faruk Küreli 

DENİZLİ 
İsmail Ertan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şehmus Arslan 
Hilmi Güldoğan 
Vefik Pirinçcioğlu 

EDİRNE 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Hürrem Müftügil 

1 Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Zeynel Gündoğdu 
Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Şerafettin Konuray 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
İbrahim Cemalcılar 
Seyfi öztürk 
Celâlettin Üzer 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Incioğlu 
Mithat San 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Sabahattin Savacı 

HAKKARİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Abdullah Çilli 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 
Sekip İnal 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

İSTANBUL 
Ömer Zekâi Dorman 
Orhan Eyüboğlu 
Hilmi Oben 
Oğuz Oran 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
Sabri Vardarlı 
Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Ziya Hanhan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 
Bahtiyar Vural 

KASTAMONU 
İhsan Şeref Dura 
Sabri Keskin 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
İsmail Hakkı Yılanlıoğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Sağlam 

KIRKLARELİ 
Fikret Filiz 

KONYA 
Selçuk Aytan 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
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Abdüssamet Kuzucu 
Fakih özlen 
Vefa Tanır 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Mehmet Delikaya 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 

ADANA 
Yusuf Aktimur 
Ahmet Savrun 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Turgut 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 
Nazmi Kerimoğlu 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
İsmet Sezgin 

BURSA 
Hikmet Akalın 

ÇANAKKALE 
Refet Sezgin 

AĞRI 
Kerem özcan 

ANKARA 
Mustafa Kemal Erko-
van 

ARTVİN 
Nihat Ata 

M. Meclisi B 
MUŞ 

Sami öztürk 
NİĞDE 

Asım Eren 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Ata Topaloğlu 

SAKARYA 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 

SİİRT 
Cevdet Aydın 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 

Mahmut Alicanoğlu 
SİVAS 

Adil Altay 
Rahmi Çeltekli 
İbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Sebati Hastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
H. Ali Dizman 
Zeyyat Koeamemi 
Reşit önder 
Ali Rıza Ulusoy 

TRABZON 
Selâhattin Güven 
Ahmet Şener 
Ahmet Cemil Kara 
Ali Rıza Uzuner 

[Reddedenler] 
DENİZLİ 

Mehmet Çobanoğlu 
İbrahim Koeatürk 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Nazmi özoğul 

ERZURUM 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Ertuğrul Gazi Sakarya 

GİRESUN 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğlu 

İÇEL 
İhsan önal 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
İbrahim Abak 
Mahmut Rıza Bertan 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 

İZMİR 
Saim Kaygan 
Nihat Kürşat 

KAYSERİ 
Vedat Âli Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 

[Çehinserler] 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BURSA 
Ahmet Türkel 

EDİRNE 
llhami Ertem 

İSTANBUL 
Ziya Altınoğlu 

KOCAELİ 
Cemal Bahar 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabri Kılıç 
Celâl öncel 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
İbrahim Bulanalp 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
İsmet Kapısız 

ZONGULDAK 
Suphi Konak 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Ali Hüdayioğlu 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Adnan Akarca 

ORDU 
Sadi Pehlivanoğlu 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Osman Şahinoğlu 
Hâmit Kiper 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

ZONGULDAK 
Ramiz Karakaşoğhı 

KONYA 
Cahit Yılmaz 

MANİSA 
Nahit Yenişehir] ioğlu 

TRABZON 
Nazmi ökten 
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[Oya katılmıy anlar] 

ADANA 
Hasan Aksay 
Ali Bozdoğanoğlu 
Melih Kemal Küçükte-
pepmar 
Cavit Oral 
Kemal Sarıibrahimoğlu 
ibrahim Tekin 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer (B.) 
Şevki Güler 

AĞRI 
Nevzat Güngör 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener (I.) 

ANKARA 
Raif Aylbar (B.) 
Osınıan Biölüıkbaşı 
Bülent Ecevit (B.) 
Muhlis Ete (B.) 
ismail Gence 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu 
ihsan Köknel 
Zühtü Pehlivanlı 
Ilyas Seçkin (B.) 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdüilhak Kemal Yö
rük (B.) 

ANTALYA 
Hasan Fehmi Boztepe 
Nihat Su 

ARTVİN 
Saffet Eminağaoğlu 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Kaya Bulut 
Gökhan Evliyaoğlu 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştakx Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu 
Ahmet Çakmak 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş (B.) 
Mehmet özbey 

BURSA 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V. 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
Necini ökten (B.) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Azizoğlu (B.) 
Recai Iskenderoğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 
Süleyman Bilgen 

ELÂZIĞ 
Naci Güray 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Gıyasettin Karaca 
Cevat önder 

Adnan Şenyurt 
Turhan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Kudret Mavitan 
Süleyman Ünlü (t.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 
Nureddin özdemir 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Nurettin Bulak 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Fahrettin Kerim Gökay| 
(B.) 
Muhiddin Güven 
Ali Coşkun Kırca 
Ahmet Oğuz 
Sahabettin Orhon 
Ilhami Sanear (B.) 
Selim Sarper 
Reşit Ülker 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Arif Ertunga 

Ragıp Gümüşpala 
ihsan Gürsan 
Şinasi Osm a 

KARS 
Necmettin Akan 
Sırrı öktem 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan (î.) 
Fethi Doğançay 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Göker 
Hüsamettin Gümüşpala 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdem ir 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
irfan Baran 
Ahmet Gürkan 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bşk. V.) 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Faruk Sükan 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Nurettin Akyurt 
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Ahmet Fırat 
İsmet inönü (Başba
kan) 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
(B.) 
Nusret Köklü 
Hurrem Kubat 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 

M ARAŞ 
Enver Kaplan 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Turan Şahin 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

M. Meclisi B : 57 
NEVŞEHİR 

Halit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
Haydar Özalp 

ORDU 
Ata Bodur 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 
Fuad Sirmen (Başkan) 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Aliean (B.) 
Nuri Bayar 
Muslihittin Gürer 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

22 . 2 . 1963 O : 4 
Bahri Cömert 
Ilyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (I. Ü.) 

SİİRT 
Süreyya öner 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim T a n 

SİVAS 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sarısözen 
Reşat Turhan* 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orhan öztrak (B.) 

TOKAT 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(B.) 
Ekrem Dikmen 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Kadri Eroğan 

VAN 
Mıtslih Gören-taş (t. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlu 
öelâ'l Sungur (I. Ü.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

Aydın 
Haıtay 
istanbul 
Manisa 

[Açık üyelikler] 
Muş 
Zonguldak 

Yekûn fi 



Donem : i <Jf 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / f 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Kar
ma Bütçe Komisyon Başkanlıkları tezkereleri (M. Meclisi : 1/335, 

C. Seatosu : 1/166) 
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 30) 

Cumhuriyet Senatosu , ı ' - , . . . '; 
Genel Sekreterliği 7.2. 1968 

Kanunlar Müdürlüğü 
Say% : 1750 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu ' Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen ve 
açık oyla kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Saygılarımla. 

Suad Hayri Ürgüplü 
' Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Not : Açık oy neticesi : (113) 
Kabul 81 
Eet 30 
Çekinse i' 2 
Boş 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. . 
Karma Bütçe Komisyonu t 8.2. 1963 

Esas No. : 1/166 
No. : 222 , " '" :- "":-' '" " ' " - " •• 

MİLLET MECLİSİ YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 6 . 2 . 1963 tarihli 41 nci Birleşiminde aynen kabul 
edilen «Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Komisyonu 
Başkanı 

•" ' * "\' '•••••••••:• Hatay Maüatvekiii 
. . , " • . ' ".' Ş«kip İnal 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

ELLİYEDİNCt BÎRLEŞÎM 

22 .2 .1963 Cuma 

Saat : 10,00 

I 
A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI-
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ

ŞÜLECEK İŞLER 

X 1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1963 yılı 

Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu. (M. Mec
lisi 1/323, C. Senatosu 1/323) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 80, C. Senatosu S. Sayısı : 16) [Dağıt
ma tarihi : 9 .2 .1963] 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1963 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve 
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlıkları tezkere
leri. (M. Meclisi 1/335, C. Senatosu 1/166) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 77, C. Senatosu S. Sayısı: 30) 
[Dağıtma tarihi : 9 .2 .1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 



Dönem : 1 A I I K 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı M ü 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da 
kâin Hovvard International İne. Firması arasındaki 
ihtilâfın halline dair kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 

raporu (1/401) 

T. C 
Dasbakanlık 11 . 2 . 1063 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1558/567 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
6 . 2 . 1963 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin 
Howard înternational înc. Firması arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı» ve gerekçe
si ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
İsmet înönü 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türk Alka - Ahmet Oğuz Akal Firması ile Amerikan Firması Howard International Inc. arasın
da akdedilen 19 Temmuz 1956 tarihli Satış Anlaşmasına göre üç, kısımdan ibaret ve Demir ve Çe
lik fabrikası ismi verilen bir tesisin 2 400 000 dolar mukabilinde satışı takarrür etmiştir. Alıcı Alka 
Firması satış bedelini, Kromit Madencilik Limited Şirketinin istihsal edeceği düşük dereceli krom 
cevherinin Amerika'ya ihracından tahassül edecek dolarlarla ödiyecektir. (Dış ticaret sirküler 
612.623) T. C. Ziraat Bankası bu ödeme şeklini formüle eden 1543 sayılı teminat mektubunu 9 Ma
yıs 1957 tarihinde Howard International Inc. Firması lehine The Chase Manhattan Banka (Cha-
manbank) hitaben vermiştir. 

Chamanbank da Ziraat - Howard - Chamanbank adına açılan üçlü muvakkat hesapta krom ihra
catından tahassül eden dolarlar teraküm ettikçe T. C. Ziraat Bankasının talimatıyle Howard'a tedi
ye yapılmış ve bu suretle satış mevzuu fabrika 2.10.1959 tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve öebze Ça-
yırova fabrika sahasında Alka - Ahmet Oğuz Akal namına fiktif gümrük antreposuna alınmıştır. 

Fabrikanın satış bedeli, 2 400 000 dolar ve bu bedelin ödenmemiş bakiyesi 914 868,57 dolardır. 
Satıcı firma ödenmiyen bu bakiye borcu teminat mektubu veren Ziraat Bankasından istemiştir. 
Ziraat Bankası; teminat mektubu vermek suretiyle olan kefaleti sebebine dayanarak mukavelenin 
satıcıya yüklediği vecibelerin tamamiyle yerine getirilmemiş olduğu iddiasındadır. Bu sebeple, ke
faletini ifa etmemiştir, iddiaya göre, Türkiye'ye getirilen fabrika tesislerinin montajı, satıcı firma 
tarafından yapılması gerekmektedir. Satıcı firma ise, esas mukavele ve tadilleri ile böyle bir mü
kellefiyeti kabul etmediğini beyan etmektedir. Filhakika, mukavele ve ekleri hükümlerinden tesisa-
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tın montajı vecibesinin satıcı firmaya aidolacağı hususunda katı bir neticeye varılması mümkün 
görülmemektedir. Bu suretle hulâsa edilen ihtilâf bugüne kadar halledilememiştir. 

Howard Firması, Amerikan siyasi makamları eliyle bakiye alacağının ödenmesinin teminini Türk 
Hükümetinden istemiştir.. Hâdiseye ve inkişaf seyrine göre borcun ödenmesi suretiyle ihtilâfın Hü
kümetçe giderilmesi zaruri bulunmaktadır. 

İkinci madde hükmü ile, ödeme şekli ve bunun mahsup yolu tanzim edilmiştir. 
İlişik kanım tasarısı bu maksatla hazırlanmıştır. 

Geçici Komisyon raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 21. 2 .1963 

Karar No. 2 
Esas No. 1/401 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Amerika'da kâin Howard International Inc. Firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı ilgili Maliye, Dışişleri ve Ticaret Bakanlıkları ile 
T. C. Ziraat Bankası temsilcilerinin de iştirakleri ile Komisyonumuzda görüşüldü. 

(Hükümet gerekçesinde izah edildiği veçjhile Türk Alka - Ahmet Oğuz Akal Firması ile Ameri
kan Firması Howard International Inc. arasında akdedilen 19 Temmuz 1956 tarihli satış Anlaş- , 
maisın,a güre üç kısımdan ibaret ve Demir ve Çelik Fabrikası isimi verilen bir tesisin 2 400 000 
dolar mukabilinde satışı takarrür etmiştir. Alıcı Alka Firması ısatış bedelini, Kromit Madencilik 
Limited Şirketinin istihsal edeceği düşük dereceli krom cevherimin Amerika'ya ihracından tahas-
•sül edecek dolarlarla ödiyeoe'k't'ir. T. C. Ziraat Bankası bu ödeme şeklini formüle eden 1543 sayılı 
teminat mek'tulbunu 9 M ay is 1957 tarihinde Howard Inıtornaltional Inc. Firması lehine Tlhe Chase 
Manhattan Banka (öhamanbank) hitaben vermiştir. 

Cıhamanibank da Ziraat - Howard - öhamanbank adına açılan üçlü muvakkat hesapta krom ih
racatından talhasisül eden dolarlar teraküm ettikçe T. C. Ziraat Banlkasımn talimaJtiyle Howard'a 
tediye yapılmış ve bu suretle satış mevzuu fabrika. 2 .10.1959 tarihinde Türkiye'ye gelmiş ve 
Gelbze Çayınova Fabrika, sahasında Alka - Ahmet Oğuz Akal namına fiktif gümrük antreposuna 
alınmıştır. 

Fabrikanın satış bedeli, 2 400 000 dolar* ve bu Ib e delin ödenmemiş bakiyesi 914 868,57 dolardır. 
Satıcı firma ödenmiyen bu bakiye borcu teminat mektubu veren Ziraat Bankasından istemiştir. 
Ziraat Bankası; teminat mektubu vermek suretiyle, olan kefaleti sebebine dayanarak mukavelenin 
satıcıya yüklediği vecibelerin tamamiyle yerine getirilmemiş olduğu iddiasındadır. Bu sebeple, 
(kefaletini ifa etmemiştir. 

İddiaya ıgöre, Türkiye'ye ıgetirilen fabrika tesislerinin montajının, satıcı firma tarafından ya
pılması gerekmektedir. Satıcı firma ise, esas mukavele ve tadilleri ile böyle bir mükellefiyeti ka
bul etmediğini 'beyan etmektedir. 

Komisyonumuz bu konuda Maliye ve Ticaret Bakanlıkları temsilcilerinin verdikleri tamam
layıcı malûmat karşısında, asıl ve ek mukavelelere göre balhis konusu fabrikanın kurulması veci
besinin, Ziraat Bankası temsilcilerinin ifade ettikleri gibi Howard International Inc. Firmasına 
tahmil edildiği kanaatine varamamıştır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 115 
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Netice itibariyle, uzun müddetten beri sürüncemede kalan ve Ziraat Bankasının haklı olduğu 

katiyetle ifade edilemiyen ihtilâfın, daha fazla uzaması suretiyle bir millî bankamızın dış mem
leketlerdeki itibarının ve dolayısiyle büyük millî menfaatlerimizin, haleldar olabileceği Komisyo
numuzca nazarı itibara alınarak, mezkûr kanun tasarısının aynen kabulüne ve G-enel Kurulda ön
celik ve ivedilikle 'görüşülmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmasına karar verilmiştir. 

Başkan 
İstanbul 

V. özarar 
Bursa 

Muhalifim 
(Söz hakkım mahfuz) 

Z. Uğur 

Burdur 
N. Yavuzkan 

Ordu 
A. Bodur 

Trabzon 
A. Şener 

Sivas" 
M. Vural 

Ankara 
î . Gence 

İmzada bulunamadı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ile Ameri
ka'da kâin Howard International Inc. firması 
arasındaki ihtilâfın halline dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Amerika'da kâin Howard 
International înc. firması ile Türkiye'de Alka 
- Ahmet Oğuz Akal firması arasında, Demir ve 
Çelik Fabrikası satın alınmasına dair yapılan 
mukavelenin ve bu mukavele sebebiyle Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat Bankası tarafından satıcı 
firma lehine verilen teminat mektubunun tat-
bikmdan doğan ihtilâf dolayısiyle ödenmemiş 
bakiye satış bedeli 914 868, 57 doların Amerikan 
firmasına Hazinece ödenmesi uygun görülmüş
tür. 

MADDE 2. — Hazine, sözü edilen meblâğı 
avans vermek suretiyle ödemeğe yetkilidir. 
ödenecek meblâğ, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
Bankası sermayesine karşılık olarak gelecek 
seneler bütçelerine konacak ödenekten ve azamî 
beş yıl içinde mahsubedilir. 

Amerikan firmasına yapılan ödemeden son
ra, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının 
Alka - Ahmet Oğuz Akal firmasına rücû etmesi 
için, avansın mahsubu beklenmez. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

/ / . Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. 8. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı 

N. ökten 
Millî Savunma Bakanı 

/. Şaııcar 
Dışişleri Bakam 

F. (J. Erkin 

Millî Eğitim Bakam 
»5- R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete . 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

6 . 2 . 1963 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı. 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

İçişleri Bakanı 
H. O. Bekata 

Maliye Bakanı 
F. Melen 

Bayındırlık Bakanı 
/ . Seçkin 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Y. Azizoğlu 

Tarım Bakam 
M. İzmen 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Ulaştırma Bakanı 
R. Öçten 

Sanayi Bakanı Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 
F. Çelikbas C. T. Karasapan 

İmar ve İskân Bakanı 
F. K. Gökay 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 115 ) 




