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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

BİRİNCİ OTURUM 

Devlet Üretme Çiftlikleri ve 
Orman Genel Müdürlükleri 1965 Bütçe ka

nun tasarıları ikinci defa acık oya sunuldu 
ise de yeter çoğunluk sağlanamadığı, gelecek 
oturumda tekrar oylanacakları bildirildi. 

Ulaştırma Bakanlığı. bütçesi kabul olundu. 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü 1965 bütçe kanun tasarısının bö
lüm ve maddeleri kabul edilerek tümü açık 
oya sunuldu ise de yeter çoğunluk sağlana
madığı, gelecek oturumda tekrar oylanacağı 
bildirildi. 

Saat 14,30 da toplanılmak üzere birleşime 
ara verildi. 

Başkan • Kâtip 
Başkanvekili Malatya 

Mekki Keskin Nurettin Akyurt 
Kâtip 

Amasya 
Nevzat Şener 

İKİNCİ OTURUM 

Devlet Üretme Çiftlikleri, 
Orman ve 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 

Müdürlükleri 1965 bütçe kanun tasarıları tek-

Tezkereler 
1. — Orman Genel Müdürlüğünün 1962 

bütçe yılı Kesimhesalbına ait uygunluk bildiri
minin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı 
tezkeresi (3/1191) (Sayıştay Komisyonuna) 

2. — Ankara Üniversitesinin 1963 bütçe yı
lı Kesinhesaıbma ait uygunluk bildiriminin su
nulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi. 
(3/1.192) (Sayıştay Komisyonuna) 

Raporlar 
3. — Özel öğretim kurumları kanunu tasa

rısı ile Cumhuriyet Senatosu Manisa Üyesi Fe
rit Alpiskender'in, Hususi eğitim ve öğretim 
müesseseleri kanunu teklifi ve Kırşehir Millet
vekili Memduh Erdemir'in, Âmme menfaatine 
hizmet gayesiyle kurulan dernekler tarafından 
açıları özel okul öğretmenlerinin sosyal gü-

rar açık oya sunularak kanunlaştıkları bildi
rildi. 

Çalışma Bakanlığı bütçesi kabul olundu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev

leri hakkındaki kanun tasarısının görüşülme
si iein saat 21,00 de toplanılmak üzere birleşi
me ara verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili . Kastamonu 
Nurettin Ok 8abri Keskin 

Kâtip 
Yozgat 

Yeli Uyar 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluş ve görev
leri hakkındaki kanun tasarısının maddeleri 
üzerinde bir süre görüşüldü. 

27 .5 .1965 Perşembe günü saat 10,00 da 
toplanılmak üzere (saat 1 de) birleşime son ve
rildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Siirt 

Ferruh Bozbeyli Süreyya Öner 
Kâtip 
Yozgat 

İsmet Kapısız 

velilikleri hakkında kanun teklifi ile Adana 
Milletvekili Kemal Sarıibrahimoğlu ve 55 ar
kadaşının, Âmme menfaatine hizmet gayesiyle 
kurulan dernekler tarafından açılan özel okul-
öğretmenlerinin sosyal güvenlikleri hakkında 
kanun teklifine dair Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 
Geçici Komisyon raporu. (Millet Meclisi 1/539; 
2/581, 2/617, 2/618) (Cumhuriyet Senatosu 
1/441) (Millet Meclisi S. Sayısı : 495 e 2 nci 
ek) (Gündeme) 

4. — Silâhlı Kuvvetlerde görevli muvazzaf 
tabip, diş tabibi ve eczacılara tazminat veril
mesi hakkında kanun tasarısı. (1/861) (S. Sa
yısı : 976) (Gündeme) 

5. — Ordu Milletvekili Sadi Pehlivanoğlu'-

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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M. Meclisi B : 117 
nun, Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin içişleri 
Bakanlığı merkez ve il memurları kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi ve 
içişleri ve Plân komisyonları raporları. (2/10) 
(Gündem©) (S, Sayısı : 793 e 1 nei ek) 

27.5.1965 O :1 
6. — Konya Milletvekili Ahmet Gürkan ve 

55 arkadaşının, içişleri Bakanlığı merkez ve 
taşra teşkilâtında çalışan küçük dereceli me
murların maaş ve intibak dereceleri hakkında 
kanun teklifi ve içişleri ve Plân komisyonları 
raporları. (2/181) (Gündeme) (S. Sayisı : 
809 a 1 nci ek) 

»•••<« 

B Î R Î N C Î O T U B Ü M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkanyekili Mekki Keskin 
KÂTİPLER : Veli Uyar (Yozgat), Sabri Keskin (Kastamonu) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak, lütfen oto
matik cihaza işaret buyurunuz. 

(Otomatik cihazla yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. Çoğun
luğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı Bütçe kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair Cumhuri
yet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Karına Bütçe 
Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/825, Cumhu
riyet Senatosu 1/525) (Millet Meclisi S. Say<m : 
970, Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı: 587) 

P — Sanayi Bakanlığı Bütçesi :% 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı1965 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poruna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma Büt
çe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Mec
lisi 1/839; Cumhuriyet Senatosu 1/539), (Millet 
Meclisi S. Sayısı : 967; Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 601) 

BAŞKAN — Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerin
deki görüşmelere başlıyoruz, Sanayi Bakanlığı 

bütçesi üzerinde şahsı hakkında beyanda bulun
mak istiyen Sayın Mehmet Sağlam, çok kısa ol
mak üzere buyurun, efendim. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Pek muh
terem arkadaşlarım,-Plân ve Bütçe Karma Komis
yonunun raporu üzerinde şahsımla ilgili bir hu
susu açıklamak üzere Yüce Huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. Reddedilen bütçede de ve halen mü
zakeresi yapılmakta olan bütçede de Plân ve Kar
ma Bütçe Komisyonu adına Sanayi Bakanlığı 
Bütçe Raportörlüğü görevi bendenizle, değerli ar
kadaşım Sayın Ekrem Dikmen'e tevcih Duyurul
muştu. Reddedilen bütçede bu görevi yapmış ve 
raporumuzu yüksek komisyona takdim etmiştik. 
Bilâhara ikinci vazifede de Sayın Dikmen arkada
şıma «kanaatlerim değişmemiştir. Eğer kabul eder
seniz eski raporu takdim ederiz. Kabul etmezseniz, 
siz yeni bir rapor hazırlar verirsiniz.» demiştim. 
Arkadaşım eski rapora bâzı ilaveler de katarak ye-
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M. Meclisi 36 :117 
ni bir rapor halinde Yüce Komisyona takdim et
miş ve altına da hastalığım sebebiyle bulunama
dığımdan ötürü bendenizin ismini yazmıştır. j 

Arkadaşlar, bu rapor... 

BAŞKAN — Rapor hakkında tavzihe lüzum 
yok efendim. Cereyanı, hali tavzih ediniz kâfi. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Peki Sa
yın Başkan. 

Bu raporun büyük kısmına iştirak halindeyim. 
Ancak, bir, iki husus vardır ki, bunlar benim ka
naatime taban tabana aykırıdır. Ne Bütçe Komis
yonu Başkanlık Divanının bu hususta bir zühulü 
olmuştur. Sadece hâdisenin gelişi böyle olmuştur. 

Şimdi müsaade buyurursanız kabul etmediğim 
fikirleri veya benimsediğim fikirleri kısaca arz et
mek istiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Sağlam, bu bütçe üzerin
de söz almak gibi b r şey oldu. Olmaz efendim. 
Zatıâliniz bu hususta raporunuzu şu şekilde be
yan ettiniz. Ama, fikirlerinizi izah etmek, söz al
mak gibi bir şey oldu. Tavzih ediniz tamam. Son
ra söz alır, gelirsiniz. Tavzih ettiniz, dediniz ki, 
ben raportördüm arkadaşım raportör oldu, ona 
devrettim, bâzı fikirlerine iştirak etmiyorum. Me
sele bundan ibaret. Sonra sizin alacağınız söz hak
kında, sıranız geldiğinde söz veririm, isterseniz 
grup adına söz alırsnız. 

MEHMET SAĞLAM (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, raporun Türkiye Petrolleri Ano 
nim Ortaklığına taallûk eden kısmına iştirak ha
linde değilim. Bunu arz etmek istedim. Bana ma-
ledilen fikirleri açıklamak imkânım olursa bu ko
mi'' ı da fikirlerimi arz edeceğim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN—Efendim, Sanayi Bakanlığı ve 
Petrol Dairesi Başkanlığı bütçelerinin görüşülme
sine başlıyoruz. Petrol Dairesi Başkanlığı üzerin
deki mütalâalarını da grup sözcüleri ve şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımızın birlikte yapmala
rı lâzımdır. Bunu hatırlatıyorum. Şimdi grupları 
adına söz alan arkadaşlarımıza söz vereceğim. 
C. H. P. Meclis Grupu adına Saym Burhan Ak-
dağ, buyurun. 

C. H. P. GRUPU ADINA BURHAN AKDAĞ 
(Sakarya) — Muhterem Başkan, saym milletve
killeri; Sanayi Bakanlığı 1965 malî yılı bütçe ra- i 
porunu iki kısımda mütalâa etmek icabeder. j 

27 . 5 .1965 O : 1 
1. Sanayi Bakanlığı, 
2. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. 
1. Sanayi Bakanlığı : 
Milletçe kalkınmamız ve refaha ulaşabilme

miz için sanayileşme yolunda hızlı adımlarla 
ilerlemek zorundayız. Tarım sahasında çalışan 
büyük kütlelerin sanayi kollarına aktarılarak 
insan gücünün değerlendirilmesi ve istihdam 
hacminin arttırılması zaruri olan Türkiye'miz
de bu Bakanlığın evvelemirde (büyük ve kü
çük sanayi ile ilgili işlerde politikasını kısa 
vadeli tedbirler olarak değil, bilâkis uzun va
deli memleketin millî gerçeklerine uygun döviz 
tasarrufunu sağlar amaçlar göz önünde tutu
larak plân hedefleriyle tesbit ve tâyin edilme
si icabeder. 

Bakanlığa bağlı Sanayi Dairesinin görevle
ri arasında Devlet sektörü yanında-özel sektö
re de rehberlik etmek, sanayi finansmanını 
teşvik etmek gibi esaslı vazifeler yer almak
tadır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Dünyanın hiçbir yerinde tek yönlü bir ikti

sadi politika tatbik edilmemektedir. Partimi
zin sınai politikası (Atatürk ile O'nun ideal ar
kadaşı İsmet İnönü'nün yürütmekte olduğu 
devletçilik esasına dayanmaktadır.) Anlamı 
ise, (Ferdin yapamadığını Devlet yapar.) Bu
günkü deyimle, (Hürriyetler rejimi içinde plân 
esaslarına göre özel sektörün yapamadığını 
Devlet yapar.) anlamındadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
1933 - 1938 Halk Partisi İnönü Hükümeti

nin Türkiycmizde tatbik etmiş olduğu 5 Yıl
lık Kalkınma Plânı devletçilik sisteminde bu 
memlekete neler getirdiğini bize gösterecektir. 
Bu Beş Yıllık Plân sonunda Türkiycmizde 
Kayseri Bez Fabrikası, Nazilli Basma Fabrika
ları, Ereğli Bakırköy Bez fabrikalarının ge
nişletilmesi, Bursa Merinos, Gemlik Suniipek, 
İzmit Kâğıt Selüloz, Karabük Demir - Çelik, 
Malatya Bez ve İplik, Paşabahçe Cam ve Şi
şe, Zonguldak Sömikok, Sivas Çimento fab
rikaları kurulmuş olup milli bankaların yar
dımı ile de Karamürsel ve Adalet fabrikaları 
kurulmuştur. Bugünkü rayiçle bu tesisler 20 
milyar değerinde bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, 
Halk Partisinin inancı odur ki, iktisaden 

az gelişmiş Türkiye'mizin çabuk kalkmabilme* 
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M. Meclisi S:1İ7 
si için 5 -10 yıllık plânlı bir düzen içerisinde 
çabuk gelir sağlyacak yatırımlara ehemmiyet 
verilmesi iktiza eder. 

1961 yılında İnönü hükümetlerinin tatbi
ke koyduğu ve halen yürürlükte olan plânlı 
devrenin karşısına çıkan zihniyetlerin, bugün 
aksine olarak (pilâv yerine plânı) benimsedik
lerinden dolayı Grupumuz adına kendilerine 
minnetlerimizi arz etmek isterim. 

Sümerbank : 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin arasında, 

memleketin millî ekonomisine senelerden beri 
hizmet eden, dış pazarlara kumaş ihraceden, 
Halk Partisi iktisadi anlayışı ile kurulan bir 
millî mücssesemizdir. Ayrıca, yünlü mevzuun
da yünlü mensucat, battaniye, halı, yün iptiği, 
lanolin (yün yağı), ateş tuğlası, kösele kır
pıntısı gibi mamuller bu müessesenin ihracet-
tiği emtia arasında yer almaktadırlar. 

C. H. P. Atatürk ve İnönü hükümetlerinin 
daha okul sıralarında, Türk milletinin şuuru
na yerleştirmek istediği, yerli malı kullanma 
haftalarının ihdası, yerli sanayii koruma çaba
larım yıkan biteks pazarı hayranları ve zihni
yetlerinin daima karşısmdadırlar. (Bravo ses-
>•;.) 

Burada müstakil kuruluşlu TRT idaresin
den ricam şudur : (Yerli sanayinin müdafii 
sizler olunuz, Atatürk ve İnönü'nün ihdas et
mek istediği ananeleri savununuz.) 

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu : 
Normal sermayesi 400 milyon olan bu İk

tisadi Devlet Teşebbüsü 14 fabrikada faaliyet 
gösterip, 4 ana grup etrafında işlerini düzen
lemektedir. Birinci grup mühimmat fabrikala
rı, ikinci grup makina fabrikaları, üçüncü 
grup malzeme fabrikaları, dördüncü grup kim
ya patlayıcı maddeler. 

Mühimmat fabrikaları halen 740 bin mark
lık Almanya'dan silâh siparişi almış ise de 
evvelemirde bu grupun son Kıbrıs olayların
dan ilham, alarak; 

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin siparişleri- î 
no öncelik tanıması, 

b) 5591 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
son fıkrası gereğince Türk Silâhlı Kuvvetleri
nin ihtiyaçlarını karşılıyacak tesisler kur
ması iktiza eder. 

c) Türkiye'de müstakil kuruluşun bir sa
vunma endüstrisinin yapılması fikrindeyiz. I 

27.5.1985 O :1 
Azot Sanayii 
Türkiyemiz'de bir tarım politikası teessüs 

edebilmek için her şeyden önce bir azot sana
yinin bu zirai sektöre cevap vermesi iktiza 
eder. Her ne kadar plânlı kalkınma sınırları 
içerisinde 

1963 Ton 1964 Ton 

Potash gübre 21.000 25.000 
Azotlu gübre 168.000 200.000 
Fosforlu gübre 277.000 400.000 to

na çıkarılmış ise de halen yılda 800 bin ton 
gübreye ihtiyaç vardır, ki Plân uygulanmasına 
göre bu talep 1967 de 1,5 milyon tona çıka
cağı hesaplanarak Hükümetin biran önce bu 
mühim sınai kolunda gerekli tedbirleri alması 
lâzımdır. 

Halen memleketimizde gübre istihsal fiyat
ları dünya piyasalarına göre 7 misli fazladır. 
Türkiye'de pancar, patates, tütün ve bütün 
zirai mahsul ekicilerinin emeklerini değerlen
direbilmek için Halk Partisi imkânlar hasıl 
olduğu takdirde gübre fiyatlarının düşürül
mesini zaruri görmekte ve bunun takipçisi bu
lunmaktadır. 

Türkiye Şeker Fabrikaları 
Türkiyemizde şeker üretimi ve buna bağlı 

pancar ürünlerini değerlendiren bu sebeplerle 
geniş bir müstahsil zümresine hitabeden bu 
müessesenin, her şeyden evvel millî menfaatler 
ışığı altında emeği lâyıkı veçhile değerlendiril
mesi ve normal hukuk prensiplerine göre pan
carı müstahsıldan peşin para ile mubayaa et
mesi iktiza etmektedir. 

Çimento Sanayii Türk A. Ş. 
1961 de 2 milyon ton istihsali olan bu mües

sese 1964 yılı plân hedeflerinde istihsalini 3 
milyon tona çıkarmış bulunmaktadır. 1963 yılı 
İnönü Hükümetlerinin plân tatbikatı sebebiyle 
ç'mento istihlâki bir evvelki yıla nazaran % 19,8 
oranında bir artış göstermiştir. 

5 Yıllık plânın gerçekleştirilebilmesi için, 
İnönü Hükümetlerinin aşağıda almış olduğu 
tedbirlerin no safhada olduğunun Sayın Ba
kan tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

1. Cüruflu ve translı çimento imal ederek 
katkı maddelerinden istihsali yükseltmek, 
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M. Meclisi B : 117 
2. Mevcut fabrikaları kuru sisteme tahvil 

ederek yakıttan tasarruf edip maliyeti düşür
mek, (Plâna göre Ankara - Elâzığ - Gaziantep, 
Afyon ve Söke çimento fabrikaları) 

3. Mevcut fabrikaları tevsi ederek istih
sali arttırıp maliyeti düşürmek (Adana, Elâzığ 
Çimento fabrikaları) 

4. Müstehlike asgari nakliye ücreti yükle
mek gayesiyle mevcut kuruluşlarda boşluk ihti
va eden yeni fabrikalar kurmak (Van fabrikası 
temeli atıldı, Erzurum, Kars hattı, Trabzon) 

Buna göre 1964 de 3 milyon ton olan istih
sal 1968 de 4,5 milyon tona baliğ olacaktır. Bu 
hazırlıklar ne safhadadır? 

Türkiye Selüloz ve Kâğıt işletmesi kurumu 
1960 da kâğıt karton ve oluklu mukavva 

istilısali bu müesseselerde 5 570 ton olduğu halde 
bu işletme 1964 yılında istihsalini plânlı idarenin 
tutumu ile 95.552 tona çıkarmıştır. Bu istihsal 
dâhi 1964 yılma göre memleketin ihtiyacı olan 
176.900. ton kâğıt istihsalini karşılıyamamakta-
dır. Bu sebeplerle üçüncü İnönü Hükümetlerin
ce Doğu Karadeniz bölgesinde gazete kâğıdı 
imal edecek fabrikaların kurulması karar altı
na alınmış (Çimento, suni gübre, torba ihtiya
cını karşılamak üzere grafit selüloz ve kâğıdı te
sisleri de Çaycuma'da kurulmuştur. Ayrıca 
Muğla'da kurulacak yazı kâğıt fabrikası için 
Dalaman çiftliği sahası içinde yer seçilmiştir. 
İhalesi için teklif sahası beklenmekteydi. Sayın 
Hükümetin başlanmış, plânlanmış bu bölümler
deki tutum ve kanaatlerinin neler olduğunun 
umumi efkâra açıklanmasını rica ediyorum. 

Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü; 

1964 senesi icra planındaki yatırımların 
% 79 unu gerçekleştirmiştir. 1964 yılında istihsal 
artışı çelikhanelerde % 33, haddehanelerde % 
23 olarak 1964 yılında programını gerçekleş
tirmiş bulunmaktadır. İ960 yılma nazaran bu 
artışlar % 100 e yakın bulunmaktadır. Bu hal
ler İnönü hükümetlerinin bu memlekete ge
tirdiği plânlı idarenin gerçekleridir. 

Muhterem milletvekilleri, ve Sayın Bakan; 
Ereğli Demir Çelik İşletmeleri dolayısiyle 

Bütçe Komisyonunda yapmış olduğum açıkla
malardan bir cevap alamadığımdan bunları 
tekrarlamak zorundayım. 

27.5.1965 0 : 1 
1. Liman inşaatmdaki yolsuzluk, 
2. ... Morison Firmasının kazık çakma işi, 
3. Ereğli Demir Çelik İşletmeleri Anonim 

Şirketinden Morison Firmasının 81 milyon li
ralık tazminat talebinin ve sonunda hakem he
yetinin vermiş olduğu 10 milyon liralık taz
minat kararının içyüzü, 

4. Ereğli Demir Çelik 48 lojman inşaatın
da açıktan 1 100 000 liranın Süleyman De-
mirel'e ne sebeplerle ödendiği, 52 blok apar
tmanın da ihalesiz olarak bu firma mümessil
lerine 4 milyon 720 bin 257 liraya verilmiş ol
masının sebepleri, 

5. Demir cevheri işi; 
6. Ereğli Demir Çelik yarımamul işi, 
7. Kireç taşı ocağı, işleri hakkında efkâ

rı aydınlatıcı malûmat vermenizi rica ederim. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, 
Üçüncü İnönü hükümetleri zamanında baş

lamış aşağıdaki işler hakkında da yeni Hükü
metin görüşlerinin de açıklanmasını istirham 
etmekteyim. 

1. Vilâyet "merkezlerinde küçük sanayi 
siteleri kurulması için bütçeye 15 milyon Tl. 
sı konmuştu. Kayseri, Gaziantep pilot bölge 
kabul edilmiş, Erzurum ve Sivas da pilot böl
ge olarak düşünülmekte idi. Bu çalışmaların 
neticeleri nelerdir1?. 

2. Az gelişmiş bölgelerin kalkınması için 
başlanmış olan çalışmalar ne safhadadır? 

o. İhracatın artırılması için 261 sayılı Ka
nun kabul edilmiştir. Bu kanuna göre kurul
muş bulunan komisyon gerekli tedbirleri al
makta mıdır1?. 

4. Bakanlar Kurulunca İthalât Talimatna
mesi kabul edilmiş, 21 kişiden müteşekkil bir 
kurul bu meseleleri incelemekte idi. Bu çalış
malar ne safhadadır?. Özel sektör ve yerli sa
nayinin bütün sıkıntıları bu noktada toplan
maktadır. Bu sebeple çalışmaların neticelerinin 
biran önce efkâra açıklanmasında fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

5. Küçük esnafa kredi verilebilmesi için 
de bu nisbetin 10,2 olması hakkında bir kanun 
hazırlandığı halde, bu kanun Bakanlar Kuru
luna gelmemiştir, sebebi nedir, durum ne saf
hadadır?. 

6. Memleket sanayicilerinin arzularına 
göre 5590 sayılı Kanunun tadili üzerinde ça-
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İışmaİar olmuştu. Bu çalışmalar devam etmek
te midir> sonuçları nelerdir? 

7. Montaj sanayii talimatnamesinin tat
biki Hükümetinizce nasıl düşünülmektedir? 

8. Devlet Yatırım Bankası tesisinden son
ra, Devlet sektörünün finansmanı bu banka
larca yapılacağına göre (Sümerbank finans
manı, Etibank finansmanı ne durumdadır? Es
kisine nazaran farklı bir hal var mıdır?) 

9. Müşterek Pazar anlaşmaları imzalan
dıktan sonra, özel ve kamu sektörünün bu se
viyeye çıkarılması için yapılan çalışmalar ne 
safhadadır? . 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hak
kındaki maruzatıma geliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
İnönü hükümetleri tarafından ihdas edilen 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Köy 
İşleri Bakanlığı ilk kuruluşlarında muarızları-
mızca bir hayli tenkid edilmiş, şimdi ise ihdas 
edilen bu iki Bakanlığa onların bizden fazla 
sarılmaları bizleri memnun bırakmaktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4951 
sayılı Kanun hükümlerine müsteniden İnönü 
hükümetleri tarafından memleketimizin su, 
maden, enerji ve yakıt konularında israfı 
önleyici neticeler almak, merkezî Hükümet teş
kilâtı araştırma projesinde ileri sürülen gö
rüşlerin de göz önünde tutularak kurulmuş 
bir teşkilâttır. -

Maden sahasında; Bakanlık çalışmaları 
1964 te en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 
1962 yılında mevcut rezervlere ilâveten 
Maden sahasında; Bakanlık çalışmaları 1964 
te en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 1962 
yılında mevcut rezervrlere ilâveten 3 milyar 
534 milyon, 1963 yılında 3 milyar 928 milyon 
ton, 1964 te 5 milyon 117 milyon ton olmak 
üzere son yıllarda 12 milyar 500 milyon ton 
değerinde çeşitli maden cevheri yatakları tes-
bit etmiştir. Böylece bu çalışmalar geçmiş dev
rin iktidar sözcülerinin Türkiye'de maden cev
heri bakımından fakir olduğu yolundaki be
yanlarını nakzetmektedir. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünce yurt dı
şı sathı aranmakta, 1964 te tabiî gaz, tabiî bu
har etüdleri için çalışmalar başlamıştı. 
1/25.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası pro
jesi ile petrol etüdleri uygulanmasına geniş 
bir şekilde yer verilmişti. 
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2 milyar 188 milyon tutarında olan proje

ler üzerinde çalışmakta bulunan Etibankm, 
1964 yılı İnönü, hükümetlerince satış hâsılatı 
olarak 500 milyon kâr bırakarak rekor sevi
yeye ulaşmış, böylece 1964 programı % 102 
oranında gerçekleşmiştir. 

Krom satışlarında durgunluk safhaları at : 

latılmış, 1965 yılında bröve edilen 391 000 ton 
krom satışından 326 000 tonu İnönü Hükü
metlerince mukaveleye bağlanmıştır. 

Maliyeti 142 milyon olan süperfosfat ve 
ısüHat asidi teslisleri inşaatı için hazırlıklar ta
mamlanmıştı. 1966 - 1967 yıllarında tamam
lanacak olan bu tesislerle yılda 150 milyon li
ralık döviz tasarrufu sağlanacaktır. 82 milyon 
liraya çıkacak olan boraks ve asit borik te
sisleri 1966 da bu memlekete yılda 40 milyon 
döviz sağlıyacaktır. Ergani bakır flâtasyon 
tesis inşaatı devam etmekte idi. (200 milyona 
çıkacak olan Karadeniz bakır izabe tesisleri 
etüt ve projeleri 3 ııcü İnönü Hükümeti tara
fından hazırlanmıştı. Bu faaliyetler ne safha
da bulunmaktadır?. 

Yurdumuz geniş taş kömürü ve linyit re
zervlerine sahiptir. Bugüne kadar 1,5 milyar 
ton taş kömürü 700 milyon ton da linyit rezer
vi tesbit edilmiştir. 

200 milyon yatırım gerektiren ve yılda 500 
bin ton kok istihsal edecek kok fabrikaları 
projeleri İnönü hükümetlerince hazırlandığına 
göre bu ihaleler ne zaman yapılacaktır?. 

, Elektrik sektöründe; bu kuruluş plânda 
gösterilen amaca 1965 yılında ulaşmıştır. 1960 
yılında termik ve hidro - elektrik santralleri 
2 milyar 815 milyon kilovat saat enerji üret
mişken, 1964 te üretimleri 4,5 milyar kilovat 
saata yükselmiştir. 

Halen Gökçekaya - Kesikköprü Sarıyer tev
sii Kovada 2 Almus - Harşit, Çağçağ - Hazar -
Yeniyür gibi hidro - elektrik santralleri inşaat-
lariyle İstanbul Anbarli ve Tunçbilek (Termik 
santralleri) tevsii işleri İnönü Hükümetlerince 
gerçekleştirilmiştir. 

Muhterem Miletvekilleri, 
Bugün Türk Kamu oyunda geniş münakaşa

ları edilen petrol ve maden konusunda İnönü 
Hükümetleri Enerji Bakanlarının almış olduğu 
millî menfaatlerimize uygun olan karar ve ted
birlerden kısaca bahsetmek istiyorum. 
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1. Yerli Ham petrol istihsalini teşvik edi

ci kararlar alınmış ve yerli ham petrolden elde 
edilen mahsulerin yabancı şirketlerin itirazına 
rağmen öncelikle değerlendirilmesi ve tüketil
mesi sağlanmıştır. 

2. Bütün yabancı şirketler yerli hain pet
rolden elde edilen mahsuleri öncelikle satmak 
mecburiyetindedirler. 

3. Yabancı şirketlerin itirazlarına rağmen 
yabancı menşe'li ham petrolün serbest rekabet 
fiyatları üzerinden değil, ilân edilmiş fiyatlar 
üzerinden % 35 pahalı olarak Türkiye'ye ithal 
edildiği tesbidedilmiş, bu sebeple her yıl 
150 - 200 milyon liralık bir tasarruf sağlanmak 
için fiyat indirimi konusu ele alınmıştı yabancı 
şirketler Hükümetin bu müracaatı üzerine % 10 
indirimi derhal kabul etmişlerdir. Bu indirimi 
kâfi görmiyen Enerji Bakanı Hüdai Oral % 35 
indirimi sağlamak için karar almak üzere duru
mu derhal Bakanhklararası İktisadi kurula bir 
yazı ile intikal ettirmiştir. Fakat 3 ncü İnönü 
Hükümetinin bütçeye kırmızı oylar verilmek 
suretiyle düşürülmesi üzerine bu konuda 4 ncü 
Hükümet iktisadi kurul 2 Mayısta toplanması
na rağmen neticelerinin neler olduğu yolunda 
kamu oyuna en ufak bir açıklamada bulunma
mıştır. Bu sebeple Halk Partisi bu dâvanın so
nuna kadar savunucusu durumunda kalacaktır. 

4. Batman ve İskenderun arasındaki Pip -
layn (bora hattı tesisi için, belge, şirketlerin de-
vamlr itirazına rağmen Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına verdirilmiştir.) Yabancı şirket
lerin itirazı dolayısiyle Türkiye petrolü A. Or
taklığının bu işi yapmada gecikme sebepleri 
efkâra açıklanmaksızm Sayın Başbakan Yar
dımcısı Süleyman Demirci'm ve Enerji Bakam 
Mehmet Turgut'un bu işi efkârıumumiyeye 
ilân etmelerini millî menfaatlerimizle asla bağ-
daştıramamaktayız. 

5. Keza, Petro - Kimya Sanayi tesisleri de 
"bütün itirazlara rağmen Türkiye Petrolleri A. 
Ortaklığına verilmiştir. 

Muhterem Milletvekilleri, 
Milletçe Kalkınmamız ve refaha kavuşma

mız için sanayileşme ve millî servetlerin işletil
mesi yolunda hayli mesafeler alınmıştır. 1961 
Anayasasından sonra (Anayasa Mahkemesi, 
hür basın, müstakil hâkim, ferdî hürriyetler) 
tam mânasiyle kökleşmiştir. 

27 . 5 . 196& O : 1 
Türk toplumunda ve basınında yapılan özel 

sektör, Devlet Sektörü, yabancı sermaye müna
kaşa ve açık oturumlarını demokrasinin tabiî 
bir icabı saymaktadır. 

Ancak, şu gerçeğin Milletçe sariholarak bi
linmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Halk Partisi (Anayasa düzenini bozacak her 
sistem ve düzenin karşısında ölünceye kadar bu
lunacaktır.) (Bravo sesleri.) 

Muhterem Milletvekilleri, 
Amerikan Cumhurbaşkanı Theodore Roos-

velt'in 1907 yılında kongreye gönderdiği mesajı 
size okumak isterim. (Doğal kaynaklarımızın ko
runması ve uygun şekilde kullanılması hemen 
hemen bütün ulusal sorumlarımızın altında ya
tan temel bir sorumdur. İyimserlik iyi bir ni
teliktir. Fakat bunda aşırı gidilirse budalalık 
haline gelir, bu ülkenin doğal kaynaklarının tü
kenmez olduğunu söylemeye eğilimimiz vardır. 
Ancak bu gerçek değildir. Bu ülkenin mineral 
kaynakları kömür, demir, petrol ve benzerleri 
kendi kendine üremezler, onun için er geç so
nunda mutlaka tükeneceklerdir. 

Yine 17 Eylül 179G Washington'un Ameri
kan milletine veda konuşmasında ise; (bir mil
lete karşı sürekli bir düşkünlük bir başkasına 
karşı sürekli bir düşmanlık besliyen bir millet 
esir demektir. Ya düşmanlığına, ya da bağlılı
ğına esir olmuştur. Çünkü bu duyguların ikisi 
de onu görevlerinden ve sorumluluklarından 
uzakaştırır. 

Dış etkilerin gizli hilelerine karşı bir mille
tin özgür kişilerinin kıskançlığı daima uyanık 
olmalıdır. Çünkü tarih ve tecrübeler Cumhuri
yetçi bir Hükümetin en zararlı düşmanının dış 
etkiler olduğunu göstermiştir. 

Fakat ulusun bu kıskançlığı faydalı olabil
mek için tarafsız olmalıdır. Yoksa kaçınılması 
gereken bu etkiye karşı bir savunma aracı de
ğildir o etkinin oyuncağı olur. 

Bir milletin bir bankasından menfaatsiz lû-
tuflar istemesinin bile çılgınlık olduğunu daima 
hatırda tutmalıdır. Bir millet bu biçimde kabul 
edeceği her lûtfun bedelini mutlaka bağımsızlı
ğının bir parçası ile ödiyecektir. 

Başka bir milletten gelecek lûtufları bekle
mek ve bu lütuflara göre tasarılar hazırlamak
tan daha büyük kötülük olamaz. 

— 140.— 



M. Meclisi B : 1İ7 
Büyük Atatürk ve O'nun ideal arkadaşı 

Sayın İsmet inönü'nün parolaları «yurtta sulh, 
cihan :1a sulh ibaresi* ile bu doktrinleri bün
yemize getirmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, 
Halk Partisi daima Hukuk rejimini savun

muş, Birleşmiş Milletler yasası içinde Devlet 
olma vasfını göz önünde tutarak bütün anlaş
malara saygı göstermiştir. 

Almanya, Birinci Cihan Harbinden sonra 
Rayşmark'ı çıkararak eski borçları inkâr et
miş, Halk Partisi Hükümetleri ise Osmanlı İm
paratorluğunun Düyunu Umumiye borçlarım 
dâhi ödemiştir. Onun Sayın lideri İsmet İnönü 
düşük idarenin Kromit dâvasından mütevellit 
80 milyon Liralık tazminatını da hukuk reji
mine inandığı ve Devlet olma * vasfına saygılı 
bulunduğu için ödemiştir. 

Halk Partisi Kıbrıs dâvasında da Birleşmiş 
Milletler yasasından ayrılmamış, mevcut muka
vele düzenlerini savunmuş ve ancak meşru 
müdafaa durumuna düşünce hukukun verdiği 
hakları savunmuştur. 

Bu sebeplerle Halk Partisinin petrol dava
sındaki görüşü şudur : 

1. İşletmeciliği ile Türk toplumunun millî 
menfatlerine aykırı ve zararlı tutumu olan, 

2. Türk özel sektörü ve kamu sektörüne 
Anayasamızın tanıdığı hak ve niteliklerden baş
ka haklar ve imtiyazlar elde eden ve bu suretle 
sermaye yatırımı ile millî menfaatlerimizi aşırı 
derecede sömürmek istiyen ve bu husus halk ka
mu oyunca aşikâr görülen her türlü sermaye ve 
yatırımlarının Halk Partisi karşısındatlır. Bu 
hakkını Anayasa düzeni ve hukuk kurallarına 
göre kullanır. 

Kötü kiracı ev sahibi tarafından her zaman 
özel hukuk kurallarınca ve Anayasaya uygun 
olarak tahliye edilebilir. 

Sayın Profesör Muammer Aksoy'un basında 
çıkan Sayın Süleyman Demirel'e ait deyimine 
bir noktayı ilâve etmek isterim. (Hukuk bilme
mek hukukumuza göre mazeret sayılmaz.) 

Bütün arkadaşları en derin hürmetlerimle 
grup adına selâmlarım. (CHP sıralarından 
brova sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Adalet Partisi Gnıpu adına 
Sayın Orhan Tuğrul 
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A.P. GRUPU ADINA ORHAN TUĞRUL 

(Bilecik) — Sayın Başkan, Sayın milletvekil
leri 

Sanayi ve Enerji Bakanlığının 1965 yılı 
bütçeleri üzerinde Adalet Partisinin görüş, ten
kit ve temennilerini arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunmaktayım. 

1964 bütçesi üzerindeki konuşmalarımız ana 
muhalefet partisinin görüş, tenkit ve temennile
rinden ibaretti. Bugün ise, üç aylık bir iktida
rın kanadı sözcüsü olarak görüşlerimizi arz ede
ceğiz. 

Bu itibarla tenkit ve takdirlerimiz eski ikti
dara, temennilerimiz ise, yeni iktidara aidola-
caktır. 

1963 yılında kurulan üçüncü Koalisyon ka
binesiyle Sanayi ve Enerji Bakanlığı olarak iki 
bakanlığa bölünen Sanayi Bakanlığı, ne garip
tir ki hâlâ Sanayi Bakanlığı bütçesi olarak hu
zurunuza gelmekte devam etmektedir. İki sene 
hizmet gören eski bakanlar zamanı idarelerinde 
teşkilât kanunlarını hazırlayıp Yüce Meclise 
sevk edememişlerdir. 

Yeni iktidarın Enerji Bakanı, ise, vazifeye 
başladığının ilk günlerinde Teşkilât Kanununu 
ele alarak, en kısa zamanda Meclise şevki husu
sunda gerekli çalışmaları yapmış ve karma ko
misyona havale edilen Teşkilât Kanunu yeni 
bir ruh ve anlayışla kısa zamanda komisyonca 
hazırlanarak Meclise sevk edilecek hale getiril
miştir. 

Bu gün Sanayi Bakanlığı, kendisinden ay
rılanlarla, muclpnamelerle ihdasedilen İlmî 
Araştırma ve Geliştirme Kurulu, Plân Proje 
Kurulu ve İnsan 'Gücü ve Eğitim Kurulu gibi 
kurullar, müesseseler 6973 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinde tespit olunan fonksiyonları yerine 
getirebilmeleri için çıkarılması zaruri olan Teş
kilât Kanununu beklemektedirler. 

Sayın Bakandan Teşkilât Kanununu kısa 
zamanda Meclise sevk etmesini temeni etmek-
yiz. 

Sayın Milletvekilleri 
Geçen seneki tenkit ve temennilerimizden 

ezcümle, 
a) Özel sektörle üç ayda bir toplantı ya

pılması, 
b) Küçük esnaf ve Sanatkârlar Kanunıj-

nun çıkarılmış olması, 
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'.'."" c). Devlet Yatırını Bankasının kurulmuş 
olması, . 

d) Sanayi Kalkınma Bankasının kurul
ması, 

e) Markalar Kanununun çıkarılmış bulun
ması gibi kuruluş ve kanunlar gerçekleşmiş ol
duğundan bunları memnuniyetle karşılıyoruz. 
Ancak, 

1) Sanayi sicilinin tutulması, envanterinin 
yapılması, 

2) Maden Geliştirme Bankasının kurul
masını, 

3) Menkul kıymetler Borsa Kanununun çı
karılmasını, 

4) Özel teşebüsün Sanayi, turizm, maden 
ve ulaştırma sektöründeki yatırım, işletme ser
mayelerinin tatminkâr bir seviyeye çıkarılma
sını, uzun ve orta vadeli, düşük faizli kredilerin 
sağlanmasını, 

5) Standardizasyon ve kalite kontrolleri
nin ehemmiyetle ele alınmasını, bu bütçe dev
resinde Sayın Sanayi Bakanımızdan beklemek
teyiz. Sırası gelmişken şunları da hatırlatmak 
isteriz. 

a) Resmî hizmete mahsus yazılı arabalarda 
sürülen saltanatın ilgasını, 

b) Bir hastalık haline gelen genel müdürlük-
1 erdeki sekreterliklerle, mesai içinde örgü ören, 
gazete okuyan, bugün git yarın gel zihniyetini 
taşıyan memurlarla mücadele edilmesini, telefon 
konuşmalarından ve personel kadrolarından ta
sarruf sağlamalarını, 

. d) tnönü Hükümetleri zamanında hemen 
hergün yapılan bakanlar, umum müdürler nez-
dindeki toplantıların azaltılmasını, bakanları
mızdan önemle rica etmekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Arz ettiğimiz hususlardan sonra her iki Ba

kanlığın merkez teşkilâtiyle idare ve denetleme
lerine tabi teşekküllerle iştirakleri nin mühim 
olanlarından bâzılarının üzerinde durmak isti
yoruz. 

I — Sanayi dairesi : 
Sanayi bakanlığının bel kemiğini teşkil eden 

bu daire vazifesini tam mânasiyle yapamamak
tadır. Belki bunda Teşkilât Kanununun çıkarıl
mamış olması sebebiyle kadro yokluğu ileri sü
rülebilir. Bu daire plânlı kalkınma devresinin 
gerektirdiği süratle sanayileşme ve halen müş-
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terek pazara giren bir memleketin sanayi politi
kasının icaplarına cevap verecek kudret ve Ce
sarette bir mekanizma değildir. 

Küçük bir misal; Bu daire kotalardan çıka
rılmış emtianın mamulerin başka nam altında 
kotalara sokulmasını bir türlü önliyememiştir. 
Bize öyle geliyor ki Sanayi Bakanlığı kotalar 
mevzuunda Ticaret Bakanlığı ve Odalar Birliği 
arasında bir koordinasyon kuramamıştır. Bu 
günkü 'teşkilât ve elemanlarla sanayi mamul
leri kalite kontrolları yapılamamaktadır. Kim
yagerlik ve Kimya mühendisleri hakındaki 6269 
sayılı Kanunun 6 maddesi mucibince hazırlanan 
yönetmelik 1965 yılında meriyete gireceği bekle
nirken 19 . 3 . 1965 tarihinde bir sene müd
detle tehir edilmesindeki sebebin açıklanmasını 
rica etmekteyiz. 

Sanayileşmemizi teşvik için istişare ve da
nışma servislerinin teşkilini, etüt ve proje büro
larının Proto - Tipleri inkişaf ettirme yollarını 
aramalarını, iş adamları ve mütaahhitler için 
yetiştirme ve olgunlaşma kurslarının açılma
sını, büyük sanayi bölgelerinin tesbitini lü
zumlu görmekteyiz. Sanayi bölgelerimizin bir 
an önce - tesbitiyle sanayiimizin müstakbel in
kişaflara göre ayarlanmasını, tesbit edilecek 
sanayi bölgelerinde sanayi kuracaklara avan
taj ve muafiyetler tanınmasını arzu etmekte
yiz. 

B) Küçük Sanatlar Dairesi : 
Geçen sene kabul edilen 507 sayılı Kanun

la bu daireye lüzumlu imkânlar verilmiş ise 
de, Bakanlık Teşkilât Kanununun olmayışı 
bu daireden de beklenilen hizmet ve faydalar 
kuvveden fiile çıkarıl anlamaktadır. 

Esnaf ve küçük sanatkârların kredi mese
lelerinin halli lâzımdır. Eski iktidar zamanın
da küçük sanayiin gelişmesi yönünden alman 
tedbirleri memnuniyetle karşılamaktayız. Plân
lı devrede olduğumuza göre yeni Hükümetin 
de 1,5 milyon civarında olan küçük esnaf ve 
sanatkârların büyük bir kısmının kredilerden 
faydalanmasını temin için 1965 yılında Halk 
Bankasına 350 milyon liralık kredi temini işi
nin gerçekleştirilerek bu bankanın Sanayi Ba
kanlığına bağlanmasını lüzumlu görmekteyiz. 

C) Sanayi Mülkiyet Müdürlüğü : 
Markalar Kanununun Yüce Meclisçe çıka

rılmış olmakla, piyasaya mağşuş ve sahte mal-
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iarın sürülmesi önlenmiş olacaktır. Bu daire 
de teknik kadro yokluğu sebebiyle işliyeme-
mektedir. 

II - Bakanlıkla ilgili İktisadi Devlet Tevek
külleri ve şirketler; 

A) Azot Sanayii : 
Memleketimizin 1964 yılında gübre istihlâ

ki şöyledir ; 
243 000 ton azotlu gübre,. 
400 000 ton fosfatlı gübre, 
25 000 ton potaslı gübredir. 

Azot Sanayiinin Kütahya'daki tesisleri se
nelik nominal 110 000 ton kapasiteli olduğu 
halde, fabrika 1964 yılında tam kapasite ile 
çalışarak 85 913 ton amonyum sülfat, 63 487 
ton da amonyum hitrat istihsal ederek âzami 
randımanına ulaşmıştır. Memleketimizin git
tikçe artan azotlu gübre ihtiyacı karşısında, 
ancak istihlâkimizin yarısını dâhilden ve ya
rısını da hariçten ithal etmek zorunda kalıyo
ruz. Dünyada da azotlu gübre ihtiyacı çoğal
dığından gübre fiyatları da yükselmiştir. 

Geçen sene sübvansiyone fiyat esası tatbik 
edilmekte idi'. 440 sayılı Kanunun neşrinden 
sonra tek fiyat esasına gidilmiştir. Bugün 
Türkiye'de amonyum sülfat tonu 630 liradan, 
amonyum nitrat ise tonu 600 liradan satıl
maktadır. Bu fiyatlar müstahsil için oldukça 
yüksektir. Tarım ürünlerimizin maliyet fiyat
larının yükselmesine sebebolmakta, ihraç fi
yatlarımıza da tesir etmektedir. Bu sebeple, 
gerek Kütahya tesislerinin biran evvel tevsii 
ve gerekse demir çelik fabrikalarımızdaki te
sis kapasitelerinin yükseltilmesi ve bilhassa 
petro - kimya sanayiinin (kurularak, bundan 
temin edilecek ham amonyağın gübre istihsa
linin üretimine yardımcı olmasını zaruri gör
mekteyiz. 

1964 yılında plânın öngördüğü 45.5 mil
yonluk yatırımın ancak bugüne kadar 2.5 mil
yonu tahakkuk etmiştir. Bunun sebebini İnö
nü Hükümeti Sanayi Bakanı tarafından petro 
- kimya sanayii kurulması teklifini yapan Ame
rikan firmasının işi geciktirdiği, bu işin TPAO 
tarafından yapılmasına ve kurulmasına karar 
verilmesi neticesi 8 aylık bir gecikme olduğu 
beyan edilmiştir. 

Umum Müdürlüğün çalışma ve gayretleri 
sonunda, bugünlerde 45.5 milyonluk yatırım 
ihalesinin gerçeklettiğini duymak bizim için 
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memnuniyet verici olacaktır. Bununla bera
ber, 1965 programındaki 62 milyonluk yatırı
mın nasıl tahakkuk edeceğini, farkın nasıl te
lâfi edileceğini de merak etmekteyiz. 

Yukarda gübre fiyatlarının yüksek oldu
ğunu arz etmiştik. Sanayi Komisyonundan bir 

^heyetin geçen sene fabrikada yaptığı incele
melerde maliyete tesir eden sebepler olarak 
bâzı faktörler tesbit etmiştik. Geçen sene büt
çesinde de bunlardan mühim bir kısmına de
ğinmiştik. 

Ezcümle, 
1. Alçı taşının Ulukışla'daki tesislerden 

çıkarılıp getirilmesi, 
2. Fabrika amortismanlarının yüksek olu

şu, 
3. Kükürt bağlama toprağının- pahalı alı

nışı, 
4. Personel giderlerinde tasarruf sağlana

maması, 
5. Seyit Ömer linyit ocaklarından gelen 

kömürlerin düşük evsaflı, bilhassa topraklı ve 
küllü olmasıdır. 

Başka bir sebep de, gübrenin Zirai Dona
tım Kurumu ve şeker fabrikaları tarafından 
alınıp müstahsıla dağıtılmasında nakliye ve 
faiz miktarlarının yüksek oluşu sebepleriyle 
müstahsil azotlu gübreyi tonu vasati 90 - 95 
kuruştan alabilmektedir. Bu yollardan çalış
malar yapıldığı takdirde gübre fiyatlarının 
her sene biraz daha ucuzlamasını mümkün 
görmekteyiz. 

Posfath gübre mevzuunda ise, geçen sene 
belirttiğimiz üzere Cenup vilâyetlerimizden 
birçoğunda ve birçok bölgelerimizde fosfat ya
takları bulunmuştur. Bunların miktarı bir asır 
memleketimizin gübre ihtiyacını karşılıyacak 
rezervdedir. Süperfosfat fabrikalarımızın ihti
yacını Tunus, Ürdün ve İsrail'den temin tnec-

j buriyetinden ne zaman kurtaracağız? Çalışma-
i 1ar ne seviyededir, öğrenmek istiyoruz? 
I B) Şeker Sanayii : 

Maalesef bu sanayi kolunda da 1964 yılı plân 
tatbikatına göre gerçekleştirilmesi lâzım gel en Al-
pullu ve Amasya Şeker Fabrikalarının tevsii işi 
1965 yılma aktarılmıştır. Eski Sanayi Bakanı bu
nun sebepleri hakkında ne Karma Bütçe Komis-

j yonunda ve ne de Senatoda bir beyanda bulun-
; mamıştır. Ancak bütçe raporunda transfer zor

luklarından bahsedilmektedir. Sayın Bakandan 
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hakiki sebeplerin neler olduğunu açıklamasını is
tirham ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugüne kadar şeker sanayiimizin çalışma poli

tikası üç prensibe dayanmaktadır : 
1. Pancar ekim sahalarının azaltılması, çoğal

tılması, 
2. Şeker'istirhalinden bir kısmının kötü hava 

şartları ihtimaline binaen stok olarak bırakılması, 
3. Stoklarımızdan bir kısmının zemin ve za

mana göre ihracı, 
Muhterem arkadaşlar.. 
Türkiye'de pancar ekimi 1959 da 1 641 000 

hektar iken, 1960 yılında 2 291 000 hüktara çı
karılmıştır. 

1961 senesinde ise birden 1 303 000 hektara, 
1962 senesinde de 1 257 000 hektara düşürülmüş
tür. 

Beş Yıllık Plâna göre 1963 yılında 1 345 000 
hektar arazinin ekimi kabul edilmiş ve o sene Kü
ba*- Amerika hâdiseleri sebebiyle şeker fiyatları
nın birden yükselmesi karşısında Hükümetçe ekim 
sahalarının genişletilmesi ve ihraç yoluna gidilme
si öngörülmüştür. Bu sebeple de pancar fiyatları
na zam yapıldığı ileri sürülmüştür. 1963 dününe 
göre şeker fabrikalarının istihsali 470 000 ton
dur. Türlüye senede 450 000 ton şeker tüketen bir 
memlekettir. Plânlama ise, ihraç imkânlarını dü
şünerek 600 000 ton şeker üretimini lüzumlu gör
mektedir. Bu miktar şeker istihsâli için de 
1 800 000 hektar arazinin ekilmesi lâzımdır. 

înönü Hükümeti bu hesapları nazara alarak 
1 867 000 hektar arazinin ekimini kabul etmiş ve 
pancar fiyatlarına bir miktar zammı derpiş eyle
diğini Bütçe Karma Komisyonunda Sanayi Baka
nı ifade eylemiştir. Sayın arkadaşlar, burada dik
katinizi bir noktaya çekmek isterim. Gerek 1963 
deki ekim sahasının çoğaltılması ve fiyatların bir 
miktar yükseltilmesi, gerekse 1965 yılı ekim ve fi
yat politikası, ekim politikası değil seçim politika
sıdır. Zira birinde mahallî ve Senato seçimle
ri, bu seneki politikada da genel seçim hesaba ka
tılarak şişirilmeler yapılmıştır. 

1965 yılında da 600 000 ton şeker istihsali 
tesbit edilmiştir. Randıman kilo başına 15,8 civa
rında olması sebebiyle 4 600 000 ton pancar is
tihsal edileceği 700 - 750 000 ton civarında şeker 
istihsal olunacağı hesabedilmiştir. 1965 senesinde 
yine tüketim 470 000 ton olduğuna ve elde de 

27 . 5 . İ9H5 O : 1 
stok 80 000 ton şeker bulunduğuna göre, 1965 
sonunda elimizde ortalama 400 000 ton üzerinde 
bir stok bulunacaktır. 1965 Mart ayı ve şimdi 
Londra şeker piyasası 25 sterlin civarındadır. Bu 
fiyat ise maliyet iyatlarımızm altındadır. 

Muhterem arkadaşlar.. Son înönü Kabinesinin 
şeker politikası, zannedildiği gibi parlak olmadığı, 
memleket şeker üretiminin, tüketiminin ve ihraca
tının iyi ellerle yürütülmediği ve iyi sonuçlar ver
mediğini açıklamaya çalışacağız. 

Yaptığımız incelemelere göre, 1963 Ekim 
ayında Londra şeker borsası fiyatları pancar şeke
ri tonu 91 sterlinden muamele görmüştür. Türk 
şekeri ise, tonu 86 sterlinden satış yapmıştır. Bu
nun sebebi nedir? 

1965 Kasım ve Aralık aylarında şeker fiyatla
rı 100 sterline yükselmiştir. Buna karşı Türk şe
keri hiçbir hareket göstermemiştir. Buna muka
bil 1964 yılının ilk aylarında fiyatlar düşmiye 
başlamış ve uzun vadeli 55 sterlinden talepler vâ
ki olmasına rağmen Türk şeker uzun vadeli 49 
sterlinden muayyen firmaya satış yapmakta mah
zur görmemiştir. 

1963 ve 19G4 yılları pancar ekim ve üretimi 
için çok müsait gitmiş ve istihsal tahminlerin fev
kinde olmuştur. Şeker satışları Ağustos, Ekim ay
larında olduğuna göre şeker kampanyalarının baş
ladığı, pancar ve şeker veriminin tam hesabedil-
diği, edilebileceği aylardır. Dünya şeker fiyatla
rı yükselmiş iken âzami satışlar yapılaralk fazla 
döviz ve kâr temini, fiyatlar düşmiye başlayınca 
da yine muayyen bir miktara kadar elden çıkar
ma yollarına gidilmesi basiretli bir tüccarın ya
pacağı en basit hesap ve hareketlerdir. Acaba, 
Türk Şeker neden böyle hareket etmemiş ve vâki 
ikaz ve yüksek teklifleri reddederek yalnız Golşi-
mit Firmasiyle uzun vadeli satışları tercih etmiş
tir?.. Bu cai sualdir. Sayın Bakanın şeker satış
ları dosyasını ele alarak bizzat meşgul olmasını 
ehemmiyetle istirham ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, Dünyada şeker müstah
sili devletlerden birçoğu şeker satışlarını ihale yo
luyla yapmaktadırlar. Ezcümle Endonezya, Ar
jantin ve Brezilya bunlardandır. 

Acaba Türk Şeker niçin Londra'dan yüksek 
fiyatlar teklif eden firmaların taleplerini redde
derek yalnız bir firma ile daha düşük fiyatlarla 
satış yoluna gitmiştir? Diğer teklifleri sebepsiz 
reddetmek ve ihale yoluna gitmemekle 1963 yılı 
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satışlarında bir milyon dolar, 1964 satışlarından 
da 10 milyon dolar kayba sebebiyet vermiştir. 

Sayın milletvekilleri, Bütçe Karma Komis
yonu raporunda, dünya şeker piyasası ortala
ma fiyatları 71,70 sterlin iken Türk şekerin 
ortalama. 88,11 sterlinden satış yaptığını tak
dirle ifade eylemiştir. Bizim Türk şeker ne 
açıkgöz ve becerikli satıcı imiş ki piyasa fiya
tından üstün fiyatlarla şeker satabilmiş. Bu
na biz inanamadık. Bunun cevabı ancak bir 
tebessüm olabilir. Şunu da esefle kaydedelim 
İd o zaman dünya ortalama fiyatları 71,70 
sterlin değil 95 sterlin civarında idi. 

Hükümetimizin 1965 pancar, şeker istihsal 
ve ihraç politikasını yeniden gözden geçirme
sini tavsiye ederiz. Artık ş.eker ve pancar po
litikasını seçim politikası yapmaktan kurta
ralım. Bu politikamıza yeni veçhe verelim. 
Eğer stoklarımızı müsait fiyatlarla satmak im
kânı bulamıyacak isek, şeker fiyatlarını jndi-
rip fazla ekim, fazla istimsal ile vatandaşa 
ucuza şeker satalım, sürümden kazanalım. Fa
kir fukara şeker yüzü görsün. Genç dimağ ve 
nesiller bol şeker kuvvetiyle gelişsin ve büyü
sün. Çalışan dimağların en çok muhtacolduğu 
gıda şekerdir. Vatandaşı bir kilo şeker alırken 
düşünmekten kurtaralım. Eğer şeker ihraç iş
lerini ihale yoluyla yaparsak bir kısım memur
ların Londra, Paris seyahatlerine ve bu arada 
Montckarlo'ya da uğramalarına mâni oluruz. 
Tekel kuran şirketlere de fırsat vermeyiz. 

Sayın arkadaşlar... 
Türk şekerin fosfatlı gübre ithal işlerinde 

de böyle kokular hissetmekteyiz. Granüle sü-
perfosfat tekliflerine rağmen Lübnan'dan dü
şük dereceli toz fosfat mubayaası cihetine gi
dildiği anlaşılmaktadır. Şeker satışlarında iş
lenilen hataların tekrarına meydan vermemek 
için yol kısa iken fosfat ithali meselesine de 
Sayın Sanayi Bakanının hemen eğilmesini 
memleketin âcil menfaatleri bakımından te
menni etmekteyiz. 

C) Çimento Sanayii : 
Bir zamanlar çimento fabrikalarının çoklu

ğunu, lüzumsuzluğunu iddia edenler bugün 
bunların zaruretini idrak ile çimento ithaline 
mecbur kalmış ve yeni fabrikalar kurmak yo
luna gitmişlerdir, 
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Seçim kazanılması ve şahıs tutulması için, 

yeni kurulacak fabrika yerlerinin plâna rağ
men değiştirilmesi usullerinin yeni Hükümetin 
vazifesi olmadığını Sayın Başbakan Yardımcı
sının beyanından öğrenmekle memnuniyet duy
maktayız. Süratli sanayileşmenin gerçekleşme
sinde, büyük ve küçük barajların inşasında ve 
şehirciliğimizin inkişafında büyük önem ve pa
yı olan çimento sanayiinin gelişmesi, yatırım
larının ertesi senelere aktarılmasına yeni Hü
kümetin meydan vermiyeceğine, parolamız olan 
eserlere eser katma idealimizin gerçekleşeceği
ne inanmaktayız. 

Demir ve çelik fabrikalarımızdan meyda
na gelen cürufların çimento sanayiinde kıy
metlendirilme teşebbüslerinin en kısa zamanda 
hallini görmekle memnuniyet duyacağız. 

Sayın arkadaşlar, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı teşkilâtı hakkında da biraz ko
nuşmak istiyorum. 

A) Merkez Teşkilâtı : 
Henüz teşkilât kanunu Karma Komisyonda 

olduğundan merkez teşkilâtından bahsetmiye 
lüzum görmüyorum. Ancak, Enerji Bakanlığı
nın kuruluşu sebepleri bu Bakanlığın adından 
da anlaşılmaktadır. Sayın milletvekilleri... Tür
kiye'mizin tabiî enerji ve servet kaynakları, 
yani su, yakıt, maden, petrol ve nükleer enerji 
kaynaklarımızdan bol ve ucuza temin etmek 
ve bu kaynakların verimli ve koordine bir ha
le getirilmesini temin amaciyle ve plânlamanın 
(Mehtap Projesi) adiyle adlandırdığı mezkûr 
projeye göre 1963 yılında kurulmuş bir Ba
kanlık olduğu yüksek malumlarınızdır. Maale
sef bu kadar mühim bir Bakanlığın teşkilât 
Kanunu eski iktidar devrinde de bir türlü çı
karılamamıştır. Vâki süratli çalışmalar sonun
da bu devrede çıkarılacağına inanmaktayız. 

Şimdi de bakanlık teşkilâtının bünyesine 
dâhil ve denetlemesine tabi bâzı daire ve mü
esseselerin faaliyetlerini ve bu yoldaki tenkid 
ve temennilerimizi arz etmek istiyoruz. 

B) Maden Dairesi : 
Osmanlı Devleti yeraltı servetlerinin işletil

mesi ve üretilmesine bizden fazla önem vermiş 
olacak ki o devirde bu müessese Maden Neza
reti olarak vazife görmüştür. Cumhuriyet dev
rinde ise, umum müdürlük ve halen reislik 
olarak ve hattâ son zamanlarda maden ismi 
dahi kaynak içinde kaynıyacak hale getirilmiş-
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tir. Türkiye'de madenler, Anayasa ve Medeni 
Kanunumuz hükümlerine göre Devletin hüküm 
ve tasarrufu altındadır. Bugün arama ve işlet
me rnhsatnameleriyle, maden istihsal ve ihra
catının yüzde 86 sı Devlet müesseseleri eliyle 
aranır- ve işletilir» Yüzde 14 gibi eüzi bir mik
tar da özel sektör eliyle intifa suretiyle aranır 
ve işletilir. • 

Türkiye'de madenci, yerli olsun yabancı ol
sun, Amerika'da ve diğer bâzı demokratik ül
kelerde olduğu gibi toprağın hem üstüne ve 
hem de altındaki servetlerine sahip değildir. 
Define için de hal böyledir. Devlet bizde iste
diği zaman muayyen sebeplerle ruhsatınızı ip
tal edebilir. Şu halde Türkiye'de madenlerimi
zi 'millîleştirelinii devleti eştirelim teraneleri 
gayrisamimi ve sol rüzgârlarının maksatlı ava-
zelerinden başka bir şey değildir. Hemen şunu 
da ilâve ve ifade edelim ki, A. P. Grupu da 
memleket madenlerini inhisarına almak, taah
hütlerini kasden ve kanun boşluklarından isti
fade ederek sömürmeyi veya çıkarmamayı he
def tutan yabancı şirketlerin karşısmdadır. 
Bununla beraber, bu gibilerin yola getirilme
sinde Maden Dairesinin vazife ve salâhiyetleri 
müsaittir, her zaman yabancı ve özel resmî sektö
rün elindeki madenleri mevzuata ve talimata uy
gun işletip işletmediklerini, istihsal yapıp yapma
dıklarını .kontrol ve murakabe etmek * elindedir. 
Daire vazifesini kadroları takviye edildiği takdir
de bugüne kadar yaptığından daha ileri yapmak 
imkânına sahibolacaiktır. 

1963 yılında- Yüce Meclisten çıkarak meri
yete giren 271 sayılı Maden Kanuniyle ilgili 
talimatnameler, nizamnameler çıkarılmış ise de, 
ek 4 ncü madde ile kabul edilen 400 000 lira
lık döner sermaye fonu işler hale getirileme
miştir. 108 nci maddenin tadili hakkında hiç
bir hazırlık yoktur. Orman Kanununun Ma
den Kanununu köstekliyen maddelerinin tadili 
cihetine de gidilememiştir. 

82 nci madde mucibince maden işletmeleri 
için fennî nezaretçi mühendislerin deruhte 
edebilecekleri, saha ve sahala#m adedi hakkın
daki Yönetmelik iki seneden beri çıkarılama
mıştı!'. Bu çok mühimdir. Fennî nezaretten 
mahrum madenlerde bu yüzden kazalar çoğa
labilir. Nitekim Çeltekli kömür ocaklarında 
vukua gelen grizu olayının, gece vardiyasında 
ikinci bir fennî rıezareteiniıı bulunmamasının 
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ve iyi havalandırılma, tesisinden mahrum olma
sının rolü olduğunu inkâr etmemek lâzımdır. 
Bu yönetmeliğin acele çıkarılarak meriyete ko
nulmasını zaruri görmekteyiz. Ehliyetli maden 
başçavuşu adedi çok azdır. Maden başçavuşu 
yetiştirmek için yine Zonguldak'ta bir okul 
açılması ve ayrıca kurslar- ihdası lâzımdır. 

Kanunlar, nizamlar ne kadar iyi hazırlanır
sa hazırlansın tatbikalçılarm zihniyeti ve eh
liyeti esastır. Maden Dairesi ehliyetli ve tek
nik eleman kadrolarından mahrumdur. Halen 
mer'i mevzuat ve kadro ile Maden Dairesinin 
fonksiyonunu merkez ve taşra teşkilâtında tat
bike imkân yoktur. Bugün Daire Etibank ve 
MTA dan takviye eleman alma durumunda
dır. Enerji Bakanlığı yeni Teşkilât kanununda 
Maden Dairesinin lüzumlu kadrolarla teçhiz 
edilmesini temenni etmekteyiz. Maden Dairesi
nin mekşuf madenler üzerinde hassasiyet gös
termesini, işletmeleri imkân dairesinde teftişi
ni, gerek resmî ve gerek özel sektör tarafından 
kapatılan maden sahalarının biran evvel işlet
meye geçmelerinin teminini, aksi halde ruh
satlarının iptali cihetine gidilerek çalışmalara 
mecbur bırakılmalarım lüzumlu görmekteyiz. 
Geçen sene tenkid mevzuu yapılan hususlar
dan büyük bir kısmının yerine getirilmiş olma
sını görmüş olmaktan memnuniyet duymakta
yız. 

Sayın milletvekilleri, 
Bugünlerde malûm basında yer alan ve bir 

Amerikalıya evvelce1 hazırlatılmış olan Ma
den kanunu tasarısı hakkında A. P. Grupunun 
görüşünü bir nebze belirtmek isteriz. 

1063 yılında Sanayi Vekili Sayın Fethi Çe-
likbaş 'zamanında Amerikalı hukukçu Mr. Ely'-
ye 50 000 dolar ödenerek bir kanun tasarısı 
hazırlatılmıştır. Birinci tasarı beğenilmemiş, 
ikincisi hazırlatılmış, hattâ üçüncüsü. Bu ara
da Sanayi Vekili değişmiş, yerine Sayın Mu
ammer Erten ve Enerji Bakanlığına da Sayın 
Hüdai Oral getirilmiştir. O zamanki C. H. P. 
Grupundaki havaya göre muhafazakâr Fethi 
Çelikbaş'm yerini alan yenilik taraftarı orta
nın soluna mütemayil ve sosyalizm taraftarı 
iki- samimi arkadaş, gerek Petrol ve gerekse 
Maden kanunu mevzularına el atarak T. P. A. 
O. Umum Müdürü ve onun meşhur profesör 
Hukuk Müşaviri de işe 'karışarak Petrol Ofisi 
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ile T. P. A. Ö. nm birleştirilmesi ve Ely kanu- I 
nunun çıkarılması için gruplarında ve basında 
sistemli surette işlemeye başlamış fardır. Görü
lüyor ki onların ele aldığı ve 650 000 liraya I 
malolarak çıkarmak istedikleri kanun, bugün 
ne gariptir ki 4 neü Koalisyon Hükümetine I 
maledilmek istenmektedir. Hemen şunu ifade 
edelim ki, bu kanun tasarısı ve bilhassa pren- I 
sipleri memleket madenciliğinin inkişafına hiz- I 
met edeeek ve faydalar sağliyacaksa A.' P. I 
Grupu bu kanunun çıkarılmasına taraftardır. I 
Petrol ve maden mevzuunda basında koparıl- I 
mak istenen fırtınalara Sayın Genel Başkanı- I 
mızın Başbakan Yardımcısı olarak Başbakan- I 
lık bütçesinde verdikleri beyanata Grupumuz I 
aynen iştirak ve tasvibetmektedir. Sağdan ve 
soldan nereden gelirse gelsin, memleket ve I 
millet yararına olan her teklif ve yardım A. P. I 
Grupunca tasvip görecektir. Kanunlar ihtiyaç
ların ifadesidir. Zamanla ihtiyaçlar değişir. I 
Kanunlar da değişir Petrol ve Maden kanun- I 
larımız millî menfaatlere aykırı hükümler ha- I 
üne gelmiş ise, müktesep haklar müstesna ta
dili cihetine gidilmesi elbette mümkündür. 

(j) Maden Tetkik ve Arama 'Enstitüsü- : 
Teşkilât kanunundaki aksaklıklar sebebiyle 

kendisinden beklenileni ifa edemiyen, şahsi te- I 
şebbüse daha iyi yardımcı olamıyaıl bu ensti
tünün teşkilât kanununda yapılması derpiş edi
len değişikliklere ait kanun tasarısı Sanayi I 
Komisyonundan çıkmış ve ilgili diğer korniş- I 
yonlara havale edilmiştir. Bu devrede Yüce 
Meclisten çıkarak kanunlaşması faydalı olacak
tır. Enstitünün vatan sathında çalışmalar yap
tığını, faydalı maden yatak ve rezervleri tesbit 
edebileceğini biz de takdir ediyoruz. Ancak iki 
seneden beri eski Enerji Bakanının ifade ve be
yan buyurduğu gibi senede 5 milyar, üç senede I 
12 milyar gibi astronomik rakamları muvaffaki
yet unsuru olarak telakki etmiyoruz. Enstitü
nün Etibank, Maden Dairesi ve Maden Yardım 
Komisyonu ile koordinasyon kurmasını" faydalı 
mütalâa etmekteyiz. 

D) Maden Yardım Komisyonu: 
Türkiye Odalar Birliği eliyle ve Amerikan 

yardımiyle kurulan 10 milyon sermayeli bu 
komisyon mesailerinden geçen senede memnuni
yetle bahsettiğimiz bir müessesedir. 1964 yılın
da özel sektör madencilerine 28 proje için 6 
milyon lira yardımda •••bulunmuştur. Bu proje- I 
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lerden bir manganez, bir bakır -ve bir bentonit 
projeleri hariç, diğerleri tamamen muvaffak ol
muş durumdadır. Maden yardım komisyonu bu 
günkü görevlerini 14 ü teknik olmak üz'ere 32 
personel ile başarmaktadır. 19.65 programında 
muamelesi yürütülmekte olan 21 proje vardır. 
Ancak bu müessese hükmî şahsiyeti haiz bir mü
essese değildir. Madencilik, hususiyeti itibariyle 
büyük yatırımlar istiyen rizikolu bir teşebbüs 
sahasıdır. Keza istihsal seviyesine getirilmiş 
madenlerin çalıştırılması munzam ve kifayetli 
sermâye yatırımı ister. İşte maden yardım ko
misyonu hem arama safhasında ve bilhassa iş
letme maddi imkânsızlıklar, sermaye temini 
zorluklarından ötürü bir türlü gelişme ve ça
lışma imkânını bulamıyan maden işletmecile
rine kollarını açmış onları bağrına basmakta, 
onlara yardımcı olarak muhtacoldukları ser
mayeyi vermektedir. Ayrıca yurdun muhtelif 
bölgelerine elemanlarını dağıtarak şimdiye 
kadar el atılmamış sahalara el atarak yeni 
yeni maden cins ve rezervlerini bulup çıkar
maktadır. Bu müessesenin daha verimli çalış
malar yapabilmesi, hükmî şahsiyet kazanma -
siyle mümkündür. Memleketimizde henüz ıs
rarla talebetmemize rağmen Maden Geliştirme 
Bankası da kurulmamıştır. Maden yardım ko
misyonunun projelere âzami yardımı hudutlu 
olup 250 000 lirayı geçmemektedir. Bulup tes-
pis ettiği madenlerin de sahibi olamamaktadır. 
Bu itibarla müessesenin madenciye teknik ve 
malî sahada daha iyi ve daha hudutsuz yar
dımlarda bulunabilmesi için bir kredi müesse
sesi haline getirilmesi lüzumuna kaanüz. Bu 
kredi müessesesi işletmeciliği de içine alan bir 
banka olmalıdır. Böyle bir kuruluşun biran 
evvel gerçekleşmesi madenciliğimizin süratle 
inkişafı için zaruridir. Komisyonun Linyit ma
deni mevzuuna da yardımcı olmasını memleke
tin yakıt ihtiyacı bakımından \ lüzumlu gör
mekteyiz. 

E) Etibank Genel Müdürlüğü : 
Bu devlet müessesesi 1961 senesindenberi 

madencilikte zarar eden bir teşekküldür. Çok 
şükür ki 1964 yılında eldeki stok kromların sa
tışı ve 1965 istihsallerinin de satışa bağlanmış 
olması sebebiyle ümidederiz ki hiç olmazsa za
rardan kurtulur. Etibank'm elektrik üretimin
deki çalışmalarını memnuniyetle karşılıyoruz. 
1962 - 1965 devresinde 2 milyar'414 milyon 
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lira tutarında projelerin tahakkukunu ele al
mıştır. Bu projelerin peyderpey tahakkuk et
mekte ise de, istenilen sürat ve zaman sağlana
mamaktadır. Bunun sebebi olarak mütaahhJt-
lerin taahhütlerini yerine getirmedikleri gösteril
mekte ise de, bu hususta şartnamelerdeki cezai 
hükümlerin tatbiki suretiyle mütaahhitleri yola 
getirmek mümkündür. Etibankın programlar dı
şına çıkarılan küçük elektrik hattı projeleri için 
20 milyonluk bir harcama izninin beklenmekte 
olduğu ileri sürülmektedir. Sayın Bakandan bu 
talebin yerine getirilmesini temenni etmekteyiz. 

F) Atom Enerjisi Komisyonu: 
Dünyamız atom devrini yaşadığına göre 

biz de komisyonumuzun faaliyetlerini kısaca 
gözden geçirelim. Komisyon 1957 yılında ku
rulmuştur. 6821 sayılı Kanunla faaliyetleri 
düzenlenen bu komisyonun bu güne kadar 
yaptığı işler ve yatırımlar meyvelerini vermi-
ye başlamıştır. 19G0 yılında Küçük Çekmece 
civarındaki arazi istimlâk edilerek aynı yıl 
1 nci megavatlık havuz tipi araştırma ve eği
tim reaktörü inşaatı 26 milyon liraya mal ol
muş ve 1962 Mayısında işletmeye açılmıştır. 
Bu merkezin çalışmaya başlaınasiyle araştırma 
ve eğitim hizmetlerine büyük hız verilmiş ve 
çeşitli tatbikat sahası bulunan radyoaktif 
izotop istihsaline de başlanmıştır. Çekmecedeki 
araştırma ve eğitim merkezinin çağdaş ben
zerlerine denk hale getirilmesi için ek lahora-
tuvar ve yardımcı tesisleri 1965 yılı içinde bi
tirilecektir. 
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Kuruluşundan bu yana her sene burslar te

min ederek öğrenci ve elemanlar yetiştirilmekte
dir. Her sene İstanbul ve Ankarada kurslar ya
pılmakta izotop sahasında eğitim geliştirilmek
tedir. Bu komisyonun faaliyetleri memnuni
yet verici bir şekilde inkişaf etmekte, tarım, 
sağlık ve enerji kollarında faideli sonuçlar-
ahnmaktadır. Mevcut teşkilât ve personel git
tikçe genişliyen çalışma sahaları karşısında ki-
kifayet etmemekte ve istenilen neticeleri verme
mektedir. Biz de füzeler, enerji santralları 
yapmak istiyorsak bu komsyona ait teşkilât 
kanununun hazırlanarak iktisadi devlet te
şekkülü haline getirilmesini temenni etmekte
yiz. 

G) Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu : 
Türkiye'mizin kömürünü işletme, istihraç 

ve satışı bu kurum eliyle ifa olunmaktadır. 
Kurum, kömür istihraç ve işletme işlerini 
Zonguldak - Ereğli Kömür İşletmeleri, Tav
şanlı ve Soma'daki Garp Linyitleri İşletme 
Müesseseleri ile yapmakta ve satış işleri ise, 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi tarafından 
icra edilmektedir. 

Memleketimiz linyit kömürü bakımmdan 
çok zengin bir memlekettir. Maalesef, henüz 
tesbit edilmiş bir kömür politikamız da yok
tur. Türkiye, halen 13 milyon ton odun, 16 mil
yon ton tezek yakan iptidai bir memleket du
rumundadır. Bir taraftan ormanlarımızı koru
yalım diyerek odun kestirmemek isteriz, öbür 
taraftan kömür istihsalinin artırılması, kömür 
çıkaracak madenci ve müesseselere yardımı 
yapmaktan kaçınırız. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin bilançosu da
ima zararla kapanmıştır. İşçi ücretleri özel 
sektörden daha düşük olmasına rağmen cari 
giderler lüzumundan fazla şişkindir. Yeraltı 
işçisi ile yerüstü işçisinin aldıkları ücret fark
ları bir lira kadar cüzidir. 

200 - 400 metre derinliklerde bin bir müş
külât ve tehlikelerle karşı karşıya kalan, fe
ragat ve fedakârlıkla çalışan mühendis ve iş
çilere ne verilse azdır, helâldir. Ereğli ocak
ları çok modern ve emniyetle çalışılan birer 
tesis halindedir. Son zamanlarda liyakat zam
mı yüzünden çıkarılan hâdiseler maalesef baş
ka bir zihnyietin teşvik ve tahrikiyle olsa ge
rektir. Ne işçi ve ne de mühendis, birbirinden 
farklı ve birbirinden ayrı mütalâa edilemez. 

Atom enerjisinin mümkün olduğu kadar ge
niş çapta gelişmesini temin maksadiylc An
kara'da da bir Nükleer Araştırma Lâ'boratuvarı 
kurulması da bu yıl bitirilince, radyoaktif ya
ğışlar, dadyobiyoloji, sağlık fiziği, nükleer 
elektronik lâboratuvarları faaliyete geçecek
tir. Ayrıca, Ankara Ziraat Fakültesi civarında 
milletlerarası mahiyette kurslar yapabilecek 
nitelikte bir İzotop araştırma lâıboraıtuvarı 
meydana getirilmiş ve bu izotoplarla ziraatin 
önemli iki konusunu teşkil eden gübre ve 
toprak münasebetlerinin araştırılması yapıl
maktadır. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, 
Ankara Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Tedavi Kliniğinde, Çapa Radyo -
Terapi Enstitüsü çalışmaları da vardır. 
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Biri diğerine mutlaka muhtaçtır, tamamlayı-
cısıdır. Her an grizo, çökme ve su baskını gibi 
felâketlerle karşıkarşıya olan bu insanlar, mü
hendislerinin, başçavuşlarının bilgi, tecrübe ve 
ilgisiyle bu korkunç hâdiselerden kendilerini 
korumaktadırlar. Onun için birbirini sevmek 
ve saymak zorundadırlar. Yeraltı ve yer üstü 
çalışmaları birbirlerinden çok farklıdır. Emek-. 
li işlerinde de bunların farklı olması lâzım
dır. 

T. K. I. nin en mühim problemlerinden bi
risi de direk mevzuudur. Maden direğinin ha
len metrekübü 20 dolardan Romanya, Rusya 
ve Finlandiya'dan ithal edilmektedir. 1961 se
nesinde alman kararla ormanlarımızdan temi
ni cihetine gidilmiş ise de, Orman Genel Mü
dürlüğü taahhütlerini yerine getiremediğin
den bahsile tekrar ithal yoluna gidildiği ifade 
edilmektedir. Memleket ormanlarından temini 
mümkün olanlar temin edilmeli ve geri kalanı 
için ithal yoluna gidilerek döviz tasarrufu sağ
lanmalıdır. Garp Linyitlerinin Değirmisaz ocak
ları tükenmiştir. Oradaki binalar ve tesisler 
boş durmakta ve harabolmaktadır. Bunlardan 
sosyal alanda istifade imkânları aranmalıdır. 
Yine bu işletmenin Seyitömer ocakları senede 
bir milyon ton istihsal yapabilecek şekilde 
ayarlanmış olmasına rağmen, yılda 700 - 800 
bin ton istihsal yapılmaktadır. Halk yakıtı ola
rak yılda 400 - 500 bin ton, Azot Sanayii için 
de 300 000 ton istihsal yapılmaktadır. Devlet 
Demiryollarının vagon verememesi sebebiyle 
satışlar lâyiki veçhile ve zamanında yapılmak
tadır. İstihsal masrafları yüksektir. Kömür Sa
tış Müesesesinin satışlarından milletçe memnun 
değiliz. Vilâyetlere tahsisler, birçok dedikodu
yu mucibolmaktadır. T. K. 1. nin gittikçe bü
yüyen kömür sıkıntısı karşısında hele Ereğli 
Demir Çelik Fabrikalarının senelik ihtiyacını 
karşılamak durumu da ortaya çıkınca, müesse
senin yeni hamleler yapması, yeni işletmeler 
kurup tevsi etmesi bir zaruret halini almıştır. 

Netice, Adalet Partisi Grupu adına tenkid 
ve temennilerimize burada son verirken, Sana
yi ve Enerji Bakanlıklarının 1965 yılı Bütçe
sinin memleket ve milletimiz için hayırlı olma
sını diler, hepinizi saygiyle selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar.) 

. BAŞKAN — M, P. Grupu adına Sayın Sa
ki Zorlu. 
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MUAMMER ERTEN (Manisa) — Sayın 

Orhan Tuğrul şahsım hakkında bir söz sarf et
miştir, izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsınızla alâkalı değil, Ba
kanlığınızla alâkalı. İsimlerinizi zikrediyor, Sa
yın Hüdai Oral ile zatıâlinizin. Bu Bakanlık 
üzerinde sistem tutuşunuzu tenkid ediyor. Sı
ranız gelirse Grupunuz adına söz ister izah 
edersiniz. 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Bir sos
yalist sistem demiştir, müsaade buyurursanız 
izah edeyim. 

BAŞKAN — Bunun için Grupunuz admâ 
söz alırsınız, bu ciheti izah buyurursunuz. Si
zin Grupunuz olarak mütalâanızı söyledi. Ya
ni C. H. P. hükümetlerinin. 

Buyurun Sayın Zorlu. 
M. P. GRUPU ADINA SAKİ ZORLU (Ha-

tay) — Sayın Reis, sayın milletvekilleri, 
Millet Partisi Meclis Grupu adına, 1965 se

nesi Sanayi Bakanlığı bütçesi hakkındaki gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. 

Sanayi küçük, orta, büyük bütün istihsal 
üniteleri ile, insan denilen varlığın her çeşit 
ihtiyaçlarına cevap verecek faaliyetlerin kay
nağıdır. 

Sanayici de parasını, zekâsını, kendisinin 
ve ailesinin istikbalini toprağa, binaya, maki-
naya, imalâtta kullanılacak bilûmum maddele
re ve nihayet işçiye, diğer deyimle, beşerî un
sura yatıran, bağlıyan, iktisadi bünyenin en 
faydalı bir elemanıdır. Sanayici, bütün varlı
ğı ortada olan en emin bir vergi müfcellefiidir. 
Her gün artan işgücünü otomatik olarak mas
sedecek işyerlerini yaratan ve bu suretle en 
mühim sosyal bir vazife yapan şahıs veya şa
hıslar topluluğudur. 

Bu faaliyetlerin ve yaratıcılarının en ras
yonel ve rahat bir vasat içinde bulundurulma
sı, hemen bütün ilgililerin başta gözetmesi 
icabeden bir konudur. Yurdun her bölgesinin 
müktesep veya tesbit edilecek hususiyetine gö
re, vereceği yeraltı ve yer üstü maddelerinin 
değerlendirilmesi, nihai istihsal safhasına geti
rilmesi sınai bir faaliyetin neticesidir. 

Teşvik edici, cazip kılıcı şartlarla sanayiin 
memlekete yaygın vasıfta geliştirilmesi, muva
zeneli refahı sağlıyacak ve arttıracak yegâne 
yoldur. 
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Karma ekonomi düzeninin bulunduğu mem

leketimizde sanayiin gelişmesi ve kalkınma hı
zının sağlanması için Devlete çok ciddî ve 
önemli görevler düşmektedir. Bunlardan bil
hassa özel sektöre, yatırım için şartların ha
zırlanması, öncelik verilenlerin geliştirilmesi 
öngörülen sahalara yönetilmesi Devletin sağlı-
yacağı hususlardır. Bunun için de politik ve 
ekonomik istikrarın sağlanması, psikolojik 
şartların hazırlanması, sermaye teşekkül ve te
rakümünün temini gibi genel tedbirlerin ya
nında, bilhassa, şahıs ve şirketlerin projeleri^ 
nin değerlendirmesini yapmaları sırasında, ya
pacakları etüdlerin neticesini istenilen sahala
ra yöneltmek için önemli tedbirler alması ge
rektir. 

Bunlar arasında en önemli tedbirler şun
lardır : 

1. Sanayiciye düşük faizle daimî kredi 
sağlanması : Vâdenin uzunluğu, taksitlerin dü
şük değerde olması, Ödeme külfetinin azalma
sı müteşebbisler için daima aranan bir husus
tur. 

2. Sanayie, tesis, yenileme, ikmal mafkina-
lariyle, yedek parça tedarikinde iptidai, ham, 
yardımcı ve kimyevi madde ithalâtında devam
lı, kolay ve destekleyici bir sistem yaratılması, 

3. Yatırımlara gümrük vergilerinde mua-
fiyetj indirim ve kolaylık sağlanması. Bu ted
birlerle yatırım için harcanan meblâğın azal
ması, yatırım külfetinin azaltılması temin edi
lerek, projenin müteşebbis yönünden rantabi-
litesi ve kârlılığı artmaktadır. Böylece bu ted
birin uygulandığı sanayiler daha cazip olmak
tadır. 

4. Ucuz elektrik enerjisi temini : Bilhas
sa, birim başına yüksek miktarda elektrik 
enerjisi fiyatlarının düşürülmesi, hattâ sub-
vansiyone edilmesi, vergiden muaf tutulması, 
projenin rcalize edilmesini temin edebilir. 

5. İhracatın teşviki : Sanayiin gelişmesi 
için, dış piyasalarda satılmasını sağlamak, ih
racatın çeşitli yollarla teşviki, kolaylık göste
rilmesi, vergi, resim ve harçların iadesi yapıl
malıdır. Bu tedbirler muvaffakiyetli bir şekil
de tatbik edildiği takdirde ihracata yönelen 
sanayilerde büyük gelişmeler olur. 

Bütün bu konuların malûm, muayyen bol 
ve kolay hale konulması, mümtaz vasıfları bu-
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lunan memleketimizde, istihsali her sahada: bol
laştıracak eşit şartları haiz rekabet vasatı içe
risinde, kalitelerin düzelmesini ve fiatların 
müstakar bir yolda devamını sağlıyacaktır. 

Türkiye'de bugüne kadar sanayiimize ciddî 
mânada, gerçek mânada bir kalkınma progra
mı tatbik edilememiştir. Memleketin iktisadi 
bakımdan kalkınması için evvelemirde hususi 
sektöre süratle önem vermek lâzımdır. 

1.961 den C. H. P. azınlık iktidarının düş
mesine kadar sanayiciye katiyen ehemmiyet 
verilmemiştir. Bugün de verildiğine dair bir 
emare yoktur. 

Modern bir sanayie sahibolan memleketler 
refahın zirvesine ulaştıkları halde bizde felâ
kete uğrayan iş adamlarının protesto alan se
netlerinin aylık tutarı ibretle üzerinde durula
cak bir rakamdır. 

Aylık olarak 1961 de 13 925 senet protesto 
olmuştur. 1962 de 18 821 senet protesto ol
muş, 1963 de 23 352 senet protesto olmuş, 
1964 de 33 272 senet protesto olmuştur. 

İflâslar ise, bu iflâslar yalnız İstanbul Tica
ret ve Sanayi Odasına kayıtlı iş adamlarına 
aittir. 1961 yılında 63, 1962 yılında 70, 1963 yı
lında 86, 1964 yılında 89 iflâs olmuştur. 

Halbuki 1960 yılından önce 1880 i (dikkat 
bııyurulsun) bulan protestolu senetlerin 1961 
ve daha sonraki devrede birden kabarması, pi
yasadaki felâketin, genişliği hakkında bize bir 
fikir vermektedir. C. H. P. devrinde piyasada 
artan bu iflâsların ve protestoların karşısında 
azınlık Hükümetinin, derdin asıl kaynağını gö
rememekten mütevellit bu işi ticaret ahlâkı
nın sukutuna hamleden gayriilmî ve gayriman-
11 ki bir izah yoluna başvurması kabul edilebi
lecek bir teşhis değildir. 

Hiçbir iş adamı iradi olarak veya istiyerek 
ticari itibarının sarsılmasına yol açacak, ban
kalarla ve diğer müesseselerle, kredi imkânla
rının daraltılmasına müncer olacak bir mace
raya atılmaz. Binaenaleyh işi özel teşebbüsün 
kötü niyetine veya bozulan ticari ahlâka ham
letmek mâkul bir izah tarzı olamaz. Velev ki, 
bu tarz bir izahı, biran için bile kabul etsek, 
İni takdirde ilmî ve mantıki bir teşhis koyabil
mek için, iş alemindeki ahlâkın neden durup 
dururken bozulduğunu izah edecek unsurları 
bulmamız lâzımdır. 
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Fransa'da büyük devlet adamı- General 

De Gaulle'ün yaptığı gibi iş adamlarına emni
yet ve ehemmiyet verilmelidir. 

Sanayicilerin, tefecilerin elinden biran evvel 
kurtarılması hususi sektörün karşısında olan 
Etibank, Sümerbank ve Denizbank gibi Devlet 
bankalarının bankacılık kısımlarının kaldırıl
ması, kendi müesseselerinin bankacılığını yap
ması lâzımdır. 

Memlekete çok büyük yük olan senede 4 
milyar 300 milyon zarar getiren Devlet işlet
melerinin kurulacak özel sektöre devri, (Bu 
özel sektör dış yardımlarla kurulacak ortaklık 
şirketleridir.) 

Devlet işletmelerinin 4 milyar 300 milyon 
zararı bu suretle zarar hanesinden çıkacak ve 
yerine aynı zamanda getireceği kârla Türkiye'
nin malî vaziyetinin düzeltilmesi mümkün ola
caktır. Ve bu suretle denk bütçe kuvveden fii
le çıkacaktır. 

Sayın Maliye Bakanının servet beyanname
si ile tasarruf bonolarının devamı hakkındaki 
sözlerini kabule imkân yoktur. Servet beyanna
melerinin kalkması ile piyasanın refaha doğru 
gideceğine inanmaktayız. 

Sayın milletvekilleri; her sabah elinize al
dığınız gazetelerin icra satışlarına bir göz atı
nız. Servet düşmanlarının tüccarın, sanayici
nin, özel teşebbüsün mallarını nasıl haraç me
zat sattırdıklarını ibret ve teessürle görürsü
nüz. Bu müteşebbis insanlar ki, bütün varlıkla
rını, toprağa, binaya, makinaya, malzemeye ya
tırmışlar, memleketin kalkınması ve işçilerin 
güleryüzlü, refah içinde yaşıyan insanlar ol
masını sağlamak için çalışmışlardır. 

Bunların yok olmasını istemek vatana iha
nettir. 

Bugün Türkiye'de 5 milyon işsiz insan, işte 
l)iı adamların servet düşmanlıklarından ve bil
gisizliklerinden ıstırap çekmektedirler. 

Sanayiin memlekete refah getireceğini bi
len, Amerika'da etütler yapıp memlekete bü
yük ümitlerle dönen, orada özel teşebbüsle ku
rulan sanayiin nelere muktedir olduğuna şa-
hidolan çok değerli, üstad bir bankacımız olan 
Nafiz özsoy, bir yazarın maksatlı yazılarının 
neticesi olarak Etibank Umum Müdürlüğün
den* uzaklaştırılmıştır. Ve bankacılıkla hiç bil
gileri olmıyan C. H. P. li kimseler Nafiz öz-
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soy'un yerine getirilmişlerdir. Sen ben kavgası 
artık bitsin, memleketin kıymetleri ve emsali 
kimseler politikaya kurban edilmesin ve yüzü
nün akıyla dâvasını kazanan Nafiz özsoy ve 
emsali kimseler derhal yerlerine iade edilsin. 

Sanayiin ihtişamı karşısında dev adımlarla 
yürüyen geri kalmış memleketlere borç para 
veren ingiltere'ye, Amerika'ya, Fransa'ya, Al
manya'ya, İtalya'ya, daha 60 sene evvel bizden 
geri olan, bugün ise bizden yüzlerce kere sa
nayileşmiş olan Japonya'ya bakınız. 60 bin 
tonluk gemiler inşa eden, dev uçaklar yapan, 
dünya sanayi piyasasına hâkim olan bu mem
leketler, özel teşebbüs sayesinde bu mevkilere 
erişmişlerdir. 

özel sektörün ödediği yıllık vergiler açıkla
nırken, Devlet işletmelerinde yıllık kâr ve öde
dikleri vergiler de açıklanırsa, hakikatin ne 
kadar acı olduğu anlaşılır. 

Tekrar ediyorum, memleketin refahı ancak 
özel sektörü batırmakla değil, tam aksi olarak 
kalkındırmakla mümkündür. 

Sayın milletvekilleri, Garp anlamında, ce
miyetin gayesi ferdin refahını ve saadetini te
min etmektedir. Bugün fertlerin en müreffeh 
olduğu memleketler özel teşebbüs sistemini tat
bik eden ülkelerdir. Türkiye'de Atatürk ilke
leri ve yeni Anayasası ile fert, hürriyet ve saa
detini medeni hayatın hedefi olarak kabul et
miştir. Millî şuur, plânlı karma ekonomi için
de, özel teşebbüsün yapıcı rolünü takdir ve ka
bul ederse cemiyetimiz medeniyet ve hürriyet 
istikametindeki hedeflerine daha kolaylıkla 
erişebilir. 

Sayın milletvekilleri, 1965 Sanayi Bütçesi
nin milletimize hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Muammer Erten, Sayın 
Orhan Tuğrul'un, sözlerinde şahsınıza bir sataş
ma olduğunu mu iddia ediyorsunuz? 

MUAMMER ERTEN (Manisa) — Evet, tak
rir okunsun. 

BAŞKAN — Ben zapta geçirme hususunu ko
nuşuyorum, bir dakika takririnizi ben okudum. 

MUAMMER ERTEN (Devamla) — Zapta 
geçirmek için takrir tekrar okunsun, o zaman da
ha iyi anlaşılacaktır, zapta geçsin. Direniyorum, 
oylansın. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Aynı takrire ben 
de katılıyorum. Zira Sayın Orhan Tuğrul <<Muha-
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fazakâr Fethi Çelikbaş'm yerini alan yenilik ta
raftarı, ortanın soluna mütemayil ve sosyalizm ta
raftarı iki samimî arkadaş» tâbirini kullanmalı 
suretiyle, bir doktrini ve bu doktrinin de tür
lü şekilleri üzerinde suitefehlıümc ve kötü an
lamlara yol açacak bir tâbiri Yüksek Meclisin 
huzurunda ve buradan kullanmış bulunmakta
dırlar ve Adalet Partisini de ilzam etmektedirler. 
Bu itibarla, iki Bakan arkadaş olarak söz istiyo
rum ve bir sataşmadan dolayı.. («Sataşma 3rols> 
sesleri.) Sataşma vardır... Aynı zamanda bu hu
susu aydınlatmak için bir izahatta bulunmak is
tiyoruz. 

BAŞKAN — Bir dakika, izah olmaz efendim. 
İçtüzük madde 95 i okuyorum : «Kendi şahısla
rına sataşma olduğunu iddia edenler veyahut da 
kendi beyan etmedikleri hususu kendileri beyan 
et mir. gibi söyliyenler» hakkındaki Tüzüğün 95 
nci maddesi. Ben arkadaşımızın bu husustaki ko
nuşmalarını şahıslarınıza değil, Bakanlıklarınız 
icraatı için düşünmekteyim. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sosyalist tema
yül, deniyor. 

BAŞKAN — Onu çıkınız, grup adına söz alı
nız konuşunuz. Sosyalizm de bir prensiptir. 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — «Sosyalizme mü
temayil» deniyor, rica ederim. Bu şekilde iki Ba
kan arkadaştan bahsediliyor. Çok istirham ede
rim, bunun icraatla alâkası yoktur. 

BAŞKAN — İkiniz adına biriniz mi konuşa
caksınız? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Ayrı ayrı Jronu-
şacağız. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı konuşacaksınız. 
Ben bir sataşma olduğu kanaatinde değilim. 

Oylarınıza sunacağım. Arkadaşlarımız direniyor
lar. Bakanlıklarının icraatı hakkında şahıslarına 
kendi düşüncelerinin hilâfına Adalet Partisi Söz
cüsü Orhan Tuğrul arkadaşımızın isnatta bulu
nulduğunu iddia ediyorlar. Oylarınıza sunuyo
rum arkadaşlar: Arkadaşlarımıza sataşma olduğu 
kendi fikirlerinin dışında bir fikir iddia edildiği 
kanaatinde olanlar lütfen işaret buyursunlar... 
Yani kabul edenler... Kabul etmiycnler... Arkadaş
larımızın arzuları, sataşma olduğu iddiası kabul 
edilmemiştir. 

Sayın Nihat Diler, Y. T. ,P. Grupu adına. 
MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 

başkanım bizim sözümüz bitmedi ikiye ayırmıştık, 
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Grup olarak konuşmamız bitmedi. Birinci söz bi
tince devam edecektik. 

BAŞKAN— Sanayi Bakanlığı hakkındaki 
grupların görüşmesi bitmedi. Muhterem efendim 
Sayın Erdemir bir şey söylediniz, dinleyiniz. Ev
velâ birinci defa grupların hepsine söz veriyoruz. 
Onlar dakika ile, vakit ile mukayyet değildir. On
dan sonra söz istiyen Grup sözcülerine onar daki
ka tahditle söz veriyoruz. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Biz iki
ye böldük. 

BAŞKAN — Hepsini öyle yapıyoruz. Buyu
run Saym Diler. 

Y.T.P. GRUPU ADINA NİHAT DİLER 
(Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Y.T.P. Meclis Grupu adına Sanayi Ba
kanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimizi açıklı-
yacağım. 

Muhterem arkadaşlar; tarihi hâdiselerin 
akışı içinde menfî ve makûs sebeplerle medeni 
milletler camiası içinde iktisadi bakımdan az 
gelişmiş bir memleket haline gelmişiz. 

Artan, arttıkça medeni inkişâflar dolayı-
siyle ihtiyaçları • genişliyen nüfusumuzun, ihti
yaçlarını karşılamak, medeni camia ile ara
mızdaki ekonomik mesafeleri kat'etmek mecburi
yetiyle karşı karşıya bulunmaktayız. Memleketi
mizin ekonomik bakımdan karakteristik vasfı zi-
raattir. Nüfusumuzun % 70 i ziraatle meşguldür, 
Zirai mahsullerimiz ihtiyaçlarımızı karşılıyama-
maktadır. Bir tasnife göre: Ziraat ve sanayi sek
törlerinde çalışanların sayısı % 50, sosyal ve kül
türel hizmetler sektöründe çalışanların sayısı da 
% 50 ise, o memlekette medeniyet ve sosyal 
refah vardır, denmaktodir. En medeni mem
leketlerde : 

Ziraatle meşgul Sanayide Sosyal ve Kültürel 
olanlar çalışanlar hizmetler sektöründe 

'% 10 % 10 % 80 

ise, o memlekette sosyal refah ve emniyet en 
yüksektir. Binaenaleyh en medeni memleket
tir, denilir. 

Istatistikî rakamlara göre memleketimizde 
çalışmaların umumi nüfusa göre nisbeti % 47, 
bu vaziyete göre takriben 5 milyon nüfusumu-. 
zu zirai sektörden sanayi sektörüne, oradan da 
sosyal hizmetler sektörüne kaydırmak gerek-ı 
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mettedir. Bu suretledir ki, Anayasamızın em
rettiği âdi ve tam çalışma esasında dayanan bir 
yaşama seviyesine toplumumuzu ulaştırabiliriz. 
Bu gayeye varmak için plân yapmışız. Artan 
arttıkça medeniyetin bir gelişmesi icabı ola
rak, ihtiyaçları da genişliyen nüfusumuz, köyler
den kasaba ve şehirlere süratle akın etmektedir. 
Bu akım durdurmak için Toprak Reformu ted
birleri ileri sürülmek isteniyorsa da iktisadi 
tekamülün bir icabı olarak, bu akışın önlenme
si yalnız toprak reformu ile mümkün olmıya-
caktır. Bu itibarla zirai hamlemizi ikmal eder
ken sınai hamlomizi de süratle geliştir
mek ve yapmak mecburiyetindeyiz. Bu
nun için kalkınma plânımız % 7 ortalama hızı 
kabul etmiştir. Ortalama kalkınma hizı muhte
lif sektörde ayrı ayrı kabul edilmiş, bunların 
muhasalası % 7 olarak hesabedilmiştir. Tarım
da ortalama 4,2 sanayi de ise yıllık ortalama 
12,9 olarak kabul edilmiştir. 

Bu bakımdan sanayi sektöründeki hamlemiz 
her yıl plân hedeflerine uygun şekilde tatbika
tının tecelli etmesi gerekmektedir. Aksi halde 
her yıl plânın tespit ettiği gayrisâfi millî hâ
sıladaki büyüme hızı plânın tespit ettiği hedef
lerin gerisinde kalacak ve arzu edilen kalkınma 
gerçekleşemiyecektir. Nitekim, bütçenin tümü 
üzerinde grupumuzun görüşmelerini açıklıyan 
sayın sözcümüz bu durumu şöyle ifade etmek
tedir. «Bütün iddialara rağmen Türkiye, ciddî 
mânada gerçek mânada işin esasına derinliğine 
inilmek suretiyle bir plânlı kalkınma hareketi
ne girememiş, bu yolda pek çok emekler ve im
kânlar boşuna sarf edilmekten kurtarılamamış
tır. Memleketimizde bugün yapılan kalkınma 
hızı münakaşalarında tarafların iddialarına 
kuvvet kazandıran veya iddialarını zayıflatan 
tek unsur, halen yağan yağmur . miktarıdır. 
Yağmuru bol olan yerlerde, kalkınma hızı nis
peti % 7 yi mutlaka bulmakta, yağmuru az 
olan yerlerde ise bu nispet % 7 nin mutlaka al
tına düşmektedir. Biz Yeni Türkiye Partisi, 
memleket ekonomisini tabiat şartlarının mutlak 
etkisinden bir türlü kurtaramıyan bu faaliyet 
nevine plânlı faaliyet diyememekte, bu alışıl-
mışlıktan kurtarmak için memleket şartlarına 
gerçekten cevap verebilecek plânlı yöne yönel
melerini lüzumunu hatırlatmaktayız. Türk 
plânı ve plânlı ekonomisi bakımından sektörler- • 
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deki üretim ve sektörlerdeki yatırım•'• bakımın
dan sektörlerdeki üretim ve sektörlerdeki yatı-s 

rım hedeflerinin gerçekleşmeleri fikri bizi b i t ' 
hassa ilgilendirmektedir. Meselâ Birinci Beş 
Yıllık Plân beş yılda üretim hedefleri itibariyle 
tarımda % 25,6, madencilikte % 52,8; imalât sa
nayiinde % 72,8; enerjide % 83,3, ulaştırmada 
% 58,1; nispetlerinde bir üretim artışını hedef 
olarak kabul etmiştir. 

Her sektörde bu üretim gücünü sağlayıcı ge
lişmelerle birlikte genel olarak % 7 yi kalkınma 
hızını elde ettiğimiz takdirde plânımızın başa
rılı uygulandığı fikrini savunabiliriz. Yoksa 
sektörlerde hedeflerin altında kalıp üretilen zi
rai mahsuller miktarlarını istediğimiz gibi ve 
istediğimiz fiyatlarla tahmin ötmek ve değer
lendirmek suretiyle bulacağımız nazari millî hâ
sıla raikamı ile kendimizi avutamayız. 

Plân, sanayi sektörü için % 12,2 nispetinde 
yıllık bir kalkınma hızı kabul etmiştir. Biz bu 
sektörde hâlâ % 8 nispetinin etrafında dolaş
maktayız. Yani kalkınmamızın iki temel unsu
rundan biri olan sanayi sektöründe yıllık hede
fin ancak 2/3 nü gerçekleştirebilmekteyiz. 
Plânsız devrede de bu böyle idi. Halbuki tarım 
sektöründeki nüfus kesafetini azaltmak, her 
yıl 400 bin kişilik munzam iş gücüne iş imkân
ları açabilmek noksan kalan bu 1/3 nispetinin 
tahakkukuna bağlı bulunmaktadır. Plân ancak 
o zaman memleket ekonomisini bir sınai hamle 
haline getirmek istidadını kazanabilecektir» di
yerek sınai hamlemizin durumunu açıklamış bu
lunmaktadır. 

Sınai hamlemizin yapılmasında en büyük 
vazife Sanayi Bakanlığına düşmektedir. Sa
nayi Bakanlığı yakın zamanda teşkilâtından bir 
kısmını Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
vermek suretiyle değişiklik yapmıştır. Öteden-
beri Sanayi Bakanlığının Teşkilât Kanununun 
ihtiyaçlara cevap vermediğinden kifayetsiz ol
duğu ileri sürülmüştür. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına ait teşkilâtının bir kısmı da 
ayrılınca bakanlığın kendine düşen görevleri lâ-
yıkı veçhile yapabilmesi için ihtiyaca cevap ve
ren bir teşkilât kanununun çıkarılması ve bu 
teşkilâtta her yönden kifayetli bilgili teknik 
elemanların görevlendirilmesi bir zaruret hali
ne gelmiştir. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına teşkilâtının bir kısmını devrederken ileri 
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sürülen sebep, Sanayi Bakanlığı bu suretle ka
mu ve özel sektöre ait sanayi kollarının bir 
ahenk içinde plân hedeflerine uygun şekilde is
tikam eti endir ilmesindeki görevini daha iyi ifa
de edecek ve bir İşletmeler Bakanlığı olarak va
zife görecektir, denmiş idi. 

Gerek Sanayi Bakanlığı ve gerekse Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bununla irtibatlı 
Köy İşleri Bakanlığı ileri sürülen esbabı muci-
beye binaen kuruluş ve görevlerine ait kanun
larını çıkaramadıklarına göre vazifelerini lâyı-
kı veçhile yaptıkları iddia olunamaz. Vazife ve 
mesuliyetler kanuni salâhiyetlere dayanır. Ha
yati eflıommiyeti haiz istikbale muzaf plân ve 
etüt, ve programlarını bakanlık tahakkuk ettir
memiş ve tatbikatta müşkilâtla karşılanmış, bu 
şekilde giderse ileride de karşılanacağı muhak
kaktır. Personel bakımından kifayetsiz kadro
ya sahip bulunan Bakanlık işlerini aksatmamak 
için iktisadi devlet teşekküllerinden kendine lâ
zım personelini alarak istihdam etmektedir. İki 
vazife ile mükelef olan personel, işlerini ihmal 
etmek mecburiyetinde kalacak ayrıca İktisadi 
devlet teşekküllerinin muhtariyeti de bu su
retle zedelenmiş olacaktır. Bu durumda bakan
lıktan beklenen icraat geniş çapta aksamış ve 
aksamakta devam edecektir. Nitekim Bakanlık 
plânın gerektirdiği görevi mühim bir şekilde 
yerine getirememiştir. Yatırımlar geciktirilmiş
tir. Gecikme imalât sanayii, enerji, madencilik 
sahalarında olmuştur. Gecikme sebepleri şu şe
kilde izah edilmektedir: 

1. Yatırımcı dairelerin proje hazırlıyama-
nıaları, 

2. Kâfi miktarda işi yapacak elemanların 
bulunmayışı, 

3. Temel mallarda ana maddede zaman za
man meydana gelen darlık, 

4. Diğer müesseselerden gelen müşkilât 
:"). Finansman güçlüğü, 

Geciken projeler : 
Beş Yıllık Plânın hacmi 60 milyar lira ye

kûn teşkil etmektedir. Projelerin hacmi ise tak
riben 10 milyon lira olduğu ifade edilmiştir. 
Beş Yıllık Plânın 1/6 ine tekabül etmektedir. 
Geciken projeler şunlardır. 

1. Enerji projeleri 
2. Petro - kimya kompleksleri, azot tesis

leri 
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3. Pipe - line boruları tesisleri 
4. Kâğıt tesisleri 
Bunların gecikmesi hem plânın aksamasın

da, hem dış tediye muvazenemizin düzeltilme
sinde menfi etkileri olmuştur. 

Bakanlığa bağlı Küçük Sanatlar Dairesi : 
Küçük sanatlar ve el sanatlarının değerlen

dirmekle vazifelidir. 

507 sayılı Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Ka
nunu bir müddetten beri meriyete girmiştir. 
Ancak küçük esnaf ve sanatkârların meseleleri 
tamamen halledilmiş denemez. Sayıları milyon
ları aşan bu topluluk kredi ihtiyaçlarını Halk 
Bankasının mahdut imkânlarından temin et
mektedirler. Verilen krediler mahdut imkân
lar içinde çok azdır. Kredi meselesinin halli 
için Maliye, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı ve 
Devlet Plânlama Dairesiyle müşterek tedbirler 
alınarak halledileceği vadedilmişti. Bunun ger
çekleşmesini temenni etmekteyiz. Küçük el sa
natları: Toplumumuzda gizli işsizliğe çare bula
caktır. Orman içi köylerde orman tahribatını 
önliyecek, senenin 9 ayını kış altında geçiren 
köy ve kasabalarımızda atıl iş gücünü değerlen
direcek, bu suretle işsiz kalanlara iş bulma im
kânını sağlıyacak, köylerden şehirlere akını 
Önliyecek, hiç olmazsa yavaşlatacak, bu suretle 
ziraatle, sanayi sektörümüz arasında bir. köprü 
kuracaktır. Yurt kalkınmamızda, önemli rolü 
olan, tediye muvazenemizde lehte netice1 

meydana getirecek turizmin gelişmesinde rol oy-
nıyacak turistik hâtıra ve hediyelik eşya imâl 
etmek imkânını Bağlıyacaktır. Bu sebepten kü
çük el sanatı ile meşgul olacaklara teknik bilgi 
ve görgülerini temin etmek için köylerde, kasa
balarda kurslar açmak, bu sahayı genişletmek, 
geliştirmek bir zarurettir. Bu kütleye de kredi 
temin edecek yine Halk Bankasıdır. Halk Ban
kasının kredi ihtiyaçlarını lâyıkı veçhile karşı
laması için sermayesinin asgari beş misline çı
karılmasına taraftarız ve Sanayi Bakanlığı ile 
yakın alâkası dolayısiyle Halk Bankasının Sa
nayi Bakanlığına bağlanmasındaki görüşün ca
libi hikkat bir görüş olduğuna inanıyoruz. Bu 
meyanda sanayimizin gelişmesi hususunda gru
bumuz şu tedbirlerin alınmasını mühim say
maktadır: 

1. Tarım sektöründeki potansiyelimizi tam 
istihsale çevirmek için tarım makina ve aletleri-
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nin memleketimizde ihtiyaca cevap verebilecek 
şekil ve miktarda imâli. 

2. Gübre sanayiini ihtiyaca cevap verebile
cek kapasiteye süratle yükseltmek. 

3. Yerli sanayimizi korumak için aynı cins 
yabancı mamullere ithal tahdidi koymak sure
tiyle ve diğer yollardan korunmasına. Bu me-
yanda yerli mamullerimizin de fiyat kalite ve 
standardizasyon kontrollarımn yapılmasına, 
komple fabrika tesislerinin ithalinden vazgeçil
mesi. 

4. İstihsale matuf malların ithalinde kolay
lık gösterilmesi, yerli mamullerimizin ihracı 
için gereken tedbirlerin alınması, 

5. özel sektörün plân hedeflerine uygun 
yatırım yapmalarını sağlamak için geniş kre
di, düşük faiz haddi ve vergi muafiyeti iği ko
laylıklarından istifade etmelerinin temini. 

6. Yeni yatırımlar yapmak ve bu yatırım
larda verimliliği muhafaza etmek suretiyle geri 
kalmış bölgelere öncelik ve ivedilik tanımak, bn 
suretle bölgeler arasındaki dengesizliği kaldır
mak. 

7. Sanayimizi ortak pazar devletlerine tam 
üye olduğumuz zaman serbest rekabet rejimi 
içinde bu devletlerin mamulleri ile rekabet ya
pabilecek seviyeye getirilmesi için şimdiden ge
reken tedbirlerin alınmasını istemekteyiz. 

Sanayimizin en mühim addedilen bâzı kol
ları üzerinde de grubumuzun görüşünü açıkla
mayı zaruri görmekteyiz. 

ÇİMENTO SANAYİ : 

Çimento, kalkınmamızda kullanılan en ha
yati temel bir maddedir. Hem içte sarfı kolay
dır, hem de dışta. İran, Pakistan, Irak, Kuveyt, 
Onubi Afrika çimento satın alacak vaziyette
dir. Karma Bütçe Komisyonunda Saym Bakan 
tarafından bu yıl Rusya'dan 35 bin ton çimen
to ithal edileceği beyan edilmiştir. Bunun mik
tarının, hudutta teslim şartıyla 19 milyon do
lar olacağı ifade edilmiştir. Çimento ithalini 
önlemek için mevcut fabrikaları yaştan kuru
ya çevirmek, ıslâh etmek, kapasitelerini geniş
letmek, yeni fabrikalar kurmak tedbirleri ile
ri sürülmüştür. Yeni kurulanlar Van ve Trab
zon'dur. Tevsileri yapılanlar Adana, İzmir ve 
Elâzığ'dır. Tadilleri yapılacaklar da Afyon, Sö
ke ve Gaziantep'tir. Esasen Beş Yıllık Plânda 
çimento fabrikası bir tane yapılacağı öngörül-
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müştü. Fakat Çimento Sanayii Anonim Ortak
lığı'nm yapmış olduğu etüdlerde, mevcut fab
rikaların tevsi ve tadillerinden başka, memle
ket sathında müstehlike ucuz çimento temin 
etmek için boşluk olduğu tesbit edilen 3 yerde 
ayrıca çimento fabrikasının yapılması tavsiye 
edilmiş idi. 

1. Van, Tatvan 
2. Trabzon 
3. Aşkale - Kars hattı üzerinde Erzurum. 
Van ve Trabzon'da birer çimento fabrikası

nın kurulmasına başlanmıştır. Erzurum'da ku
rulması mutasavver çimento fabrikası ise Si
vas'ın yaştan kuruya çevirilmesi bu suretle ıs
lahı neticesinde meydana getireceği istihsal va
ziyetine göre bu neticeyi elde ettikten sonra 
kurulup kurulmıyaeağı o zaman kararlaştırıl
ması suretiyle talik edilmiştir. Erzurum'da çi
mento fabrikasının kurulmasının taliki şu mü
lâhazalarla menfi neticeler meydana getirme 
ihtimali vardır. 

1. Erzurum'utı 13 kazası var, .10 vilâyetle 
hemhuduttur. Ordu, kolordu gibi askerî birlik
ler, üniversite, et kombinaları, şeker fabrikala
rı ve kiremit, deri fabrikası gibi fabrikalar 
mevcuttur. Bu sebeple geniş bir hinterlandı 
vardır. Tortum Şelâlesinin enerjisinin bir kıs
mından istifade edilememektedir. Çimentonun 
hammaddesi olan kalker mebzul miktarda var
dır. Âtıl işgücü fazladır. Balkaya kömür ma
denleri ihtiyaca cevap verecek -mabettedir. Bü
tün bu şart ve unsurlar Erzurum'da çimento 
fabrikasının kolayca kurulmasını temin ede
cek haldedir. Sivas'ın yaştan kuruya çeviril
mesi neticesinde hinterland bulamayışı yüzün
den Erzurum'daki çimento fabrikası ile reka
bet keyfiyeti menfi bir netice meydana getire
mez. Zira, iç istihlâkimiz işba halinde değildir. 
Milyonlarca dövizin dışarıya akmasına sebebol-
maktadır. İç istihlâkten fazla kalan veya ka
lacak kısmın İran, Irak, Pakistan ve Cenubi 
Afrika'ya kadar ihracedilebileceği tesbit edi
len donelerdendir. Bu bakımdan rekabetin re
kabeti öldürmesi beklenemez. Saym Başbakan 
Yardımcısı Süleyman Demirel de 1966 ve 1967 
yıllarında çimento darlığı çekeceğimizden ba
hisle Erzurum'da bir çimento fabrikasının ku
rulmasının lüzumlu olduğunu beyan etmişler
dir. Saym Bakanın bu husustaki kanaatleri ne 
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merkezdedir? Bir kısım projelerimizin realize ı 
edilmeyişinin en mühim sebeplerinden biri çi
mento olduğunu yukarda arz etmiştik, ihtiya
ca cevap verecek miktarda çimentonun mem
leketimizde istihsal edilmesini temin etmek en 
halisane dileklerimizdendir. 

Gübre Sanayii : 
1965 senesinde 815 bin ton gübreye ihtiyaç 

vardır. Tesislerin buna göre ıslahı gerekmekte
dir. Rantabl hale getirilmesini ve ıslah edil
mesini istemekteyiz. Türk köylüsü kısa zaman
da suni gübre kullanınıya alışmıştır. Zirai 
hamlemize kuvvet verecek bu sektörün ihtiya
ca cevap vermesi gerekmektedir. 

Şeker Sanayii: 
1964 te 470 bin ton şeker istihsal edilmiş, 

1965 te 600 bin ton olması lâzım. Şeker panca
rı müstahsıllarına ödenen para azdır. Pancar
ların fiyatlarının yükseltilmesi, pancar sahala
rının genişletilmesi, istihsali fazlalaştırmak su
retiyle değişmez sabit kıymetler halindeki umu
mi masraflar nisbetini düşürmek, bu suretle 
maliyeti ucuzlatmak suretiyle temin etmek 
mümkündür. Fazla istihsal edilen şekeri hem 
ihracetmek mümkün olacak, hem de şeker pan
carı müstahsıllarmm emeği değerlendirilmiş 
olacak ve binbir çeşit güçlüklerle elde ettikle
ri mahsullerinin bedellerini zamanında almak J 
imkânına kavuşmuş olacaklardır. I 

Mensucat Sanayii : 
Geçen yılki bütçe tenkidlerimizde pamuğun 

hammadde olarak ihracedilmesinin doğru ol
madığını, hiç olmazsa bez haline getirilip ih
racedilmesinin memleketin menfaatleri iktizası 
olduğunu ifade etmiştik. Bu yıl Sümerbank'm 
ihracatta bulunmasını memnuniyetle karşıla
maktayız. 

Kâğıt Sanayii - Seka : 
Zonguldak, Çaycuma, Muğla, Doğu Kara-. 

deniz'de kurulması mutasavver fabrikaların 
kurulmasında bir gecikme olduğunu evvelce 
ifade etmiştik. Vaziyeti vuzuha vardırmak için 
ne zaman kurulacağı, yerlerinin tesbit edilip 
edilmediği, ihalelerinin ne zaman yapılacağı
nın anlaşılması gerekmektedir. Zira bu mevzu 
üzerinde çeşitli dedikodular, siyasi spekülâs
yonlar yapılmıştır. Şimdiden vuzuha kavuştu
rulmasında büyük fayda mülâhaza etmekteyiz. 
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Cam Sanayii : 
Plân hedefine göre 1964 senesinde 30 bin 

ton imal edilmesi öngörülmüş, ancak 33 bin 
ton imal etmiştir. Tam kapasiteyle çalışmıştır. 
Mamullerin tamamen satılmış olduğu ifade 
edilmiştir. İleride ihtiyaçla karşılaşılacaktır. 
Tevsii gerekmektedir. Sayın Bakanın düşün
celerini öğrenmek isteriz. 

Makina Sanayii : 
Yurdumuzda kullanılan makinalarm top-

yekûnunu yurdumuzda yapmamız lâzımgel-
mektedir. Bu sanayiimizin durumunu - Sayın 
Bakandan öğrenmek isteriz. 

Bu hususları tesbit ettikten sonra, şimdi 
de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
ve Köy Bakanlığının vazifesi dâhilinde bulu
nan enerji, petrol ve maden mcvzularına de
ğinmek istiyorum. Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanlığının salâhiyet sahasına enerji, yakıt, 
su ve maden ile ilgili daire ve teşekküller ola
rak Enerji Dairesi, Elektrik İşleri Etüt Daire
si, Etibank, Devlet Su İşleri, Petrol Dairesi, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Petrol 
Ofisi, Maden Dairesi, Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, Türkiye Kömür İşletmesi, Atom 
Enerji Komisyonu verilmiş bulunmaktadır. Ba
kanlığın teşkilât kanununun çıkarılmasını ev
velce arz etmiştik. Memleketimizi elektrik 
enerjisi bakımından istenilen seviyeye ulaştır
makta Bakanlık kendisine düşen vazifeyi sü
ratle yapmak mecburiyetindedir. Bugün Tür
kiye'de yaruyan nüfusumuzun % 70 i hâlâ gaz 
lâmbası ile aydınlanma ihtiyacını gidermekte
dir. Halbuki medeni sahada ilerleme kaydet
miş memleketlerde köylerinin dahi asgari bir 
kısmı hariç tamamı elektriklendirilmiştir. 40 
bin köyümüzün 300 ünde elektrik olması bi
zim ne kadar geri olduğumuzu ifade etmesi
ne kâfidir. Bir memleketin kalkınmasında, top-
yekûn sanayileşmesinde bol, ucuz elektrik 
enerjisinin büyük rol oynadığı şüpheden va
reste bir hakikattir. Bu gayeye ulaşmakta do
ğal kaynaklarımız mücahittir. Evvelce ifade 
ettiğimiz üzere geciken elektrik projelerinin 
süratle realize edilmesini istemekteyiz. Kesik-
köprü Barajı, Seyhan Santrali, Antalya Ter
mik Santrali, İstanbul Termik Santrali inşaatı, 
Sarıyer Santraline- iki ünite ilâvesi, Mersin'de 
bir termik santral'i, Gökçckaya Hidro-Elektrik 
Santrali, Mersin'de Kadıncık Baraj ve Hidro -
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Elektrik Santrali, Keban Baraj ve Hidro-Elek-
trik Santrali hususundaki görüşlerini Bakan
dan öğrenmek isteriz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı bütçesinin görü-
'şülmesi sırasında Sayın Başbakan Yardımcısı 
Süleyman Demirel geciken projelerin Eylül 
ayma kadar büyük bir kısmının ikmal edilece
ğini ifade buyurmuşlardı. Durumun tavzihini 
istemekteyiz. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü öteden be
ri memlekete büyük hizmetler yapmış bulun
maktadır. Sınai hamlemizin en mühim mesnet
lerinden biri olan maden ve petrol rezervleri
nin işletilmesinde Maden Tetkik Aramanın 
büyük rolü olmuştur. Bu bakımdan kendileri
ne teşekkür etmeyi vazife sayarız. 

Bu enstitünün eleman, teçhizat, makina gü
cü ile ilgili ihtiyaçlarına cevap verecek bütün 
tedbirlerin alınmasına kaani bulunmaktayız. 
Zira yabancı ve yerli şirketlerin aramasına im
kân verilen açık bölgelerin haricinde, maden 
arama imkân ve fırsatı bu enstitünün salâhi
yetleri dahilindedir. Kapalı dediğimiz bölgeler
de maden cevheri ve zengin petrol yatakları 
olduğu öteden beri emarelerine binaen ifade 
edilmiştir. Bunların süratle tesbit edilip istih
sal edilmesi Maden Tetkik Arama Enstitüsü
nün başlıca görevlerindendir. Petrol ve maden
lerin millileştirilmesi hususu aktüel bir mevzu 
halinde bulunduğu bu sırada Devlet namına 
en iyi vazifeyi yapadak Maden Tetkik Arama 
Enstitüsüdür. Kapalı bölge olarak kabul edi
len Sivas, Erzurum, Muş ve Ağrı vilâyetleri
nin hududu içinde Erzurum'da zengin petrol 
yataklarının olduğunu bununla meşgul olan 
ilgili mütehassıslar bildirmişlerdir. Bu husus
taki etütlerin 1964 ve 1967 seneleri içinde ya
pılacağı Enstitüce tesbit edilmiştir. Dövizimi-. 
zin dışarıya gitmesinin önünü almak için Ens
titünün kendine düşen görevi yapacağına inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, 
Iktisaden istiklâlimizi temin etmek için, var 

oluş - yok oluş hamlesini yaparken, sanayi sa
basında bu hamleye iştirak etmek için ile
ri sürülen tenkid ve temennilerin nazarı dikka
te alınması gerekmektedir. Bu tenkid ve temen
niler nazarı itibara alındığı takdirdedir ki ta
biî muhit bakımından büyük servetlere malik 
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olan memleketimizin, bu servetleri kıymetlendi* 
rilecek ve yarının mamur ve müreffeh. Türki
ye'si doğacak, burada herkes haysiyet ve şerefi
ne yaraşır şekilde yaşamak imkânına kavuşmuş 
bulunacaktır. 

Temennilerimiz bundan ibarettir. Muhterem 
Heyetinizi ve her üç Bakanlığın muhterem 
mensuplarını saygı ile selâmlar, bütçenin mem-
ketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi Grupu adına Sayın Rahmi İnceler. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA RAHMİ İN
CELER (Çankırı) — Muhterem Reis, muhterem 
arkadaşlar, Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi 
Grupu adına Sanayi Bakanlığı 1965 yılı büt
çesi üzerinde partimizin görüş tenkit ve temen
nilerini arza çalışacağız. 

Arkadaşlar. Cümlenizin malûmu olduğu 
üzere çağımız atom çağıdır. Bu çağda yaşıyan 
insanlar olrak halimize baktıkça üzülmemek, 
müteesir olmamak mümkün değildir. Günlerdir 
müzakeresini yaptığımız 1965 yılı Bütçesi vesi
lesiyle her yıl olduğu gibi bu yıl da kıymcli ar
kadaşlarımızın çok beliğ ve kıymetli düşünce, 
görüş ve temennilerini gerek grupları adına ko
nuşan ve gerekse şahsı adına açıklıyan arkadaş-
larımızı dinledik. Cevabolarak Hükümet âzası 
olan kıymetli vekil arkadaşlarımızın cevaplarını 
da dinledik. Ve dinlemekte dinletilmekte devam 
edilecektir. Bu kıymetli fikirlerin serd edil
diği, bu Meclislerin çatıları altında, öyle zan
nediyoruz ki söylenmedik güzel söz, edilmedik 
temenni kalmamıştır gibi gelir bize. 

Ancak, sevgili arkadaşlar, sözlerimizin kişi
lere tanetmek gibi, anlaşılmamasını rica edecs-
ğim. Yalnız lâfçı fakat yapıcı insanlar olmadı
ğımızı da cemiyet olarak kabul ve tescil etme-
n'n zamanı gelmiş ve geçmiştir bile. Bütün dün
yada lâf devri geçmiş, iş ve icraat devri başla
mış, fen devri atom devrine inkılâbetmesine 
rağmen, biz hâlâ konuşmakla ömürlerimizi bi
tirip, tüketmekte devam ediyoruz. 

Aziz arkadaşlarım; yurdumuz hepinizin bil
diği gibi bir ziraat memleketidir. Ziraat mi, sa
nayi mi gibi sualler sorulur, tartışmalar yapı
lırken, hangisinin önde veya yanyana gitmesi 
sanayi mi, ziraat mi tercih edilecektir, henüz 
bir karara bağlanmamıştır. Ama biz diyecğiz 
ki, bir ziraat memleketi olan Türkiye önce ziraat 
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fakat bu ziraatin, makinalarınm sanayiini kur
mak suretiyle işe başhyarak atom çağında iki 
buçuk milyon karasapanm hâkim olduğu, bir 
ülkede ziraat mi, sanayi mi sorularının cevabı 
elbette sanayidir, olmak gereklidir. 

Arkadaşlar; Ziraat Vekâletinin Bütçesi gö
rüşülürken, kıymetli arkadaşlarımızdan birçok
ları, makinalı ziraatin başlangıcı devresinde sa
yabileceğimiz bir sırada, milyonlarca döviz pa
hasına ithal eylediğimiz traktörlerin, biçer - dü
ğerlerin, yedek parçalarının ve hattâ (V) kayışı 
gibi en basit bir sanayie aidolan bu metaın dahi 
bulunmadığından, traktör ve biçer - döğer gibi 
çok pahalı olan bu ziraat m akmalarının verim
siz ve muattal kaldıklarından acı, acı dert yan
dılar. Doğrudur, bu gerçekler kimsenin meçhu
lü değildir. Fakat, bu en basit yedeklerin neden 
bulunmadığının ve neden yapılmadığının pek 
üzerinde durulmaz. Sadece «tahsis yapılmıştır, 
ithaline müsaade edilmiştir.» gibi tatlı vaitlerle, 
işler kapatılır. Fakat dert dinmez, • deva bulun
maz, aynı teraneler devam eder gider. 

Arkadaşlar; artık bu acı feryatlara bu yok
luklara çare bulmak mecburiyetindeyiz. Sapan 
demirinden traktörüne, motopompundan loko
motifine kadar her sanayii maddesini, kaderini 
iki buçuk milyon karasapana bağlayan bir zira
at memleketinin ve hele yılda nüfusu (800 000) 
artan ektiği, bitçiği arazisi genişlemiyen ve fa
kat veriminden her yıl kaybeden topraklar üze
rinde yaşıyan (20) milyon köylüsünün % 80 
nin gıdasının da boz çorba, boz ekmeğine dahi 
yetişmiyen ziraatimizin hali bu iken Türkiye'
mizde henüz bir ziraat sanayii dahi kuramamış 
olmanın ıstırabı içindeyiz. Ziraat makinaları, 
traktörler, biçer - düğerler, mibzerler, batözler, 
pullukbır ve diğer ekipmanları ithal etmek du
rumundayız. Hâlâ bu sanayii kuramadık. Ne
den kurulamaz bu sanayi? İthal eden müessese
ler sanayiin kurulmasına rıza göstermezler. 
Çünkü onlar çok ve çabuk para kazanmanın pe
şindedirler. Bu sebepledir ki, memlekette sana
yiin kurulmasını istemiyorlar. Devlet de ele al
maz. Bu yüzden, gerçekten arzuladığımız sana
yiimiz de kurulamaz; Devlet kursun .demişiz. 
Bu işe kısmen de başlamışız. Fakat kimin ne 
yaptığını bilmediğimiz için yurtta yapılan bâzı 
makina ve aletler, ithal edilenlerden hem pahalı 
ve hem de kalite, kapasite, bakımından düşük-
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tüı?,-Bu sebeplerledir ki, yerli imale rağbet gös
terilmemektedir. 

işte arkadaşlar; gerçek hastalık brada baş
lıyor. Bu maraz tedavi edilmedikçe daha uzun 
yıllar Türkiye'mizde ziraat alet ve makinaları -
ııın sanayii kurulması gerçek mânasiyle mümkün 
olamıyaeaktır. 

BAŞKAN — Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi (Irupu adına Sayın Rahmi İnceler. 

C. K. M. P. URUPTJ ADINA RAHMt İN
CELER (Çankırı) — Muhterem arkadaşlar, 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Grupu adı
na Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesi üzerinde 
partimizin görüş, tenkid ve temennilerini arza 

•çalışacağız... 
Arkadaşlar bu hastalık ne Sanayi Bakanlı-

nın yetersiz olmasından ve ne de bir müessese
nin veya birkaç müessesenin beceriksizliğinden 
ileri gelmemektedir. Topyekfın Türk milletinin, 
Türk .Devletinin, henüz sanayiin ve onun büyük 
kudretinin ne olduğunu gerçek mânasiyle anla
yamamış olmasından dolayıdır ki Sanayimiz 
henüz bir emekleme devrin dedir. 

Arkadaşlar, milletçe yaşamak istiyorsak, her 
şeyden evvel bir sanayi seferberliğine gitmedik
çe ve bu seferberliği - tam bir imânla - bütün 
milletimizin fertlerinin gönlüne ve ruhuna sin
dirmeye gayret ederek imân haline getirmedik
çe topyckûn kalkınmadan bahsetmek çok güç ve 
gülünç gelir bize. 

Yüz binleri yabancı ülkelere gönderirken, 
geride kalanlarla Atom çağında kağnı ve kara 
sapanla topraktan nafakasını toplamaya çalışan 
bir milletin, topyekûn kalkınma felsefesi naza
riyattan ileri gideni iyccektir, gitmeni ektedir. 

Arkadaşlar, yurdumuzda ziraat mahsulleri
mizin değer kazandığı sanayi kolu tekstil sana
yiidir. Bu sanayiimiz cidden iftihar edilecek ka
dar inkişaf etmiştir. Bu sanayiimizin mamulle
rine pazar bulmak, bu mamulerimizi satıp para
ya tahvil çareleri aranmalıdır ve aranmakta
dır elbet. Köylerimizde (her aileye bir tezgâh) 
prensibini kabul ederek köylümüzün kendi is
tihlâk eylediği, giyim eşyasının kendisinin işle
mesiyle meydana getirmesini sağlamak Devletin 
başlıca görevlerinden olmalıdır ki bu sayede 
yüz binlerce balya pamuk ihracı yerine mamul 
maddeleri satmak elbetteki çok faydalı olacak
tır. . 
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Muhterem arkadaşlar, tezgâhlar dedik, an

cak bu tezgâhlar, kadîm el tezgâhları olmak ye
rine bilhassa, elektrik bulunan köy ve kasaba
ların elektrikli mekanik tezgâhlar olmak icabe-
der. Hepimizin malumu olduğu üzere, tekstil 
endüstrisi, müteaddit tezgâhların aynı kuruluş 
yerinde toplanmış bulundukları bir endüstri 
branşıdır. Dokumaya taallûk eden safahat 
komplike bir durum arz etmez ve işletmenin bü
yüklüğü iğ adedi ile ölçülür. Bu itibarla, bütün 
tezgâhların behemahal aynı mahalde toplanma
sı veya toplanmış bulunması zaruri değildir. 
Nitekim bu endüstrinin çok gelişmiş bulundu
ğu Japonya'da elektrikli mekanik tezgâhlar 
evlere dağıtılmak suretiyle, ev endüstrisinin bir 
kolu haline getirilmiş ve memleketin her tara
fına serpiştirilmek suretiyle Japonya bu yolda 
büyük muvaffakiyetler elde etmiştir. Bu sayede, 
hem maliyetin düşmesine, hem de boş emeğin kıy-
metlendirilmesine yol açılmıştır. 

Buna muvazi olarak, diğer madenlerimizin 
de ham olarak satılmasından ziyade, işlenmiş 
olarak satılması, hem memleket sanayiinin inki
şafını sağlamasına ve hem de değer bakımın
dan da çok faydalar temin edeceğine kaani bu
lunmaktayız. 

GÜBRE SANAYİİ 
Arkadaşlar, Ziraat memleketi olan Türkiye'

mizde yeteri kadar fîübre Sanayiine de sahip 
değiliz. Bununla beraber Azot Sanayiinin kurul
muş olması ve hele tevsii için alman kararlar 
karşısında memnuniyet duymaktayız. Bunumla 
beraber (28) milyon hektar tahmin edilen eki
len araziye verilmesi lâzımgelen en azından (8 ilâ 
10) milyon ton gübre ihtiyacı karşısında, bugün
kü istihsalimizin çok az ve deved 3 kulak olduğu da 
aşikârdır. Bu itibarla (5) Yıllık Kalkınma Plânla
rında toprağımıza yetecek kadar gübre istihsali
nin artırılmasına matuf çeşitli gübre sanayiinin 
kurulması halisane temennimizdir. Bu arada mev
cut ve bol olan linyitlerimizi verimli ve ucuza mal 
etmek suretiyle milyonlarca ton, yakılan hayvani 
gübrelerimizin de, köylümüze ucuz linyit temin et
mek suretiyle ve en kıymetli olan bu gübre cinsi
nin kül edilmesinden kurtarılması gerekmekte
dir. 

Çimento Sanayii: 
Kurulmuş ve kurulmakta olan fabrikalarımı

zın istihsal edeceği çimento miktarının 1968 sene-
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si sonunda (4,5) milyon tonu .bulacağı, yetkili 
elemanlar tarafından söylenümektedir ki, bu hal 
sevindirici bir keyfiyettir. Esasen, yıllara göre 
istihlâk artışlarını karşılamak üzere her yıl 
300 000 tonluk çimento fabrikası kurulması plân 
gereğince derpiş edilmektedir. 

Şayanı şükran olan bir cihet de çimento fabri
kalarına lüzumlu olan makina, kazan ve sair aksa
nım % 50 ilâ 60 inin şeker fabrikaları atelyelerin-
de imal edilmesidir. 

Şeker Sanayii : 
Pancarın müstahsil dan ucuz fiyatla alınması 

ve hele müstahsıla pancar karşılığının zamanın
da. ödenememesi müstasılı her yıl şikâyetçi du
rumda bırakmaktadır. 

Şekerlerimizin dış piyasa fiyatlarının üstünde 
bir maliyete sahibolması sebebiyle ihracatımızdan 
istenilen kâr sağlanamamaktadır. Bu itibarla is
tihsal fiyatlarının gözden geçirilerek maliyet fi
yatlarının düşürülmesi sağlanmalıdır. 

Makina Sanayii : 
Makina Kimya Kurumunun sahibolduğu fab

rikalar hiçte küçümsenecek cinsten değildir. Bu 
fabrikalar yerine göre ufak defek revizyon ve ta
dilât yapılmak suretiyle birçok çeşitli makinalar 
imal edilir. Bugün zirai mücadele için pülveri-
zatör, av tüfekleri, gaz ocakları imali yanında, da
ha birçok muhtacolduğumuz zirai alet ve nıaki-
naların yapılması mümkün ve kolaydır. Bu fab
rikalarımızdan âzami faydayı temin etmek husu
sunda Hükümetin gayret sarf etmesini temenni 
etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlar: Enerji ve tabiî kaynak
larımız bakımından birçok milletlerden çok daha 
şanslı olmamıza rağmen bu tabiî kaynaklarımız
dan, lâyıkı veçhile istifade edilememektedir. Bu 
sahaya henüz yeni yönelmekle beraber, iş başında 
çok değerli elemanların bulunması bizim tek ümit 
kaynağımızdır. Bu ineyanda, maden könılirleri
mizin, demir ve çelik sanayiimizin yıldan yıla ar
tış kaydetmesini memnuniyetle arz ederken, 
emek sahiplerinin emeklerinin de adilâne tevzii
ne taraftarız. 

PETROL : Yeraltı servetlerimizin en başın
da gelen ve günümüzün aktüel konusu olan pet
rollerimizden bahsetmeden geçemiyeceğiz. Bu 
arada, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tara
fından 1964 yılı sonuna kadar 311 000 metre 
sondaj yapmış olması ve on yıl içinde arama,, is-
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tihsal, rafineri ve diğer işleri için G58 milyon 
harcamış olması memnuniyctbahş bir keyfiyettir. 
Bu ortaklık bütün mahdut imkân ve şartlar mu
vacehesinde, Hazineden aldığı borçlarını ödemek
le kalmamış, Hazineye ayrıca Devlet hakkı olarak 
247 milyon 500 bin lira hisse senetleri vesaire 
için de 75 milyon 700 bin lira ödemiş ve Hazine
ye ayrıca 94 milyon dolar döviz sağlamış olmak
la memleket kalkınmasına büyük hizmetlerde bu
lunmuş ve bulunmakta devam etmektedir. Yal
nız son günlerde gazetelerde dedikodusu hepimi
zin malûmu olan bir müessese hakkında Sayın 
Bakanın izahat vermesini rica ediyoruz. Bu ha
yırlı müesseseye elimizden gelen gayreti ve yar
dımı yapmakta yarış haline gelmemiz hepimizin 
vazifesidir. 

Komisyonlarda olan Petrol Kanunu tadil ta
sarısının kanunlaşması için gereken gayretleri 
sarf etmeliyiz. 

Netice itibariyle; petrollerimizin, zaman ve 
zemini hazırlanarak millileştirilmesini ve millet 
hizmetinde millî menfaatlerimize en uygun bir şe
kilde değerlendirilmesini arzu etmekte olduğu
muzu beyan eder, 1965 yılı Bütçesinin Sanayi 
Bakanlığı camiasına ve aziz milletimize uğurlu 
ve hayırlı olmasını diler, C. K. M. P. Grupu adı
na Muhterem Heyetinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — M. P. Grupu adına Sayın 
Memduh Erdemir. 

Sayın Erdemir, deminki bir hususta biraz 
daha tavzih yapacağım. Bir dakikanızı rica ede
rim. 5' grupumuz vakitle mukayyet olmadan ko
nuştuktan sonra yine Yüce Heyetin kabul bu
yurduğu grupların ikinci ve müteakip sözcü
lerinin 10 ar dakika konuşmaları hususu için 
demin davet etmemiştim. Şimdi siz altıncı ola
rak Millet Partisi Grupu adına konuşuyorsu
nuz. 10 dakika vakit ile kayıtlı olduğunuzu ha
tırlatırım, buyurun. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan biraz evvel Sayın Zeki Zorlu grupumuz 
adına Sanayi Bakanlığı bütçesinin bir kısmı 
üzerinde mâruzâtta bulundu. Bendeniz devam 
edeceğimi arz ettim. Millet Partisi grupunun 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerindeki bütün gö
rüşleri burada tamamiyle arz edilmiş değildir. 
Kaldı ki Petrol Dairesinin bütçesi de Sanayi 
Bakanlığının bütçesinin tümü ile beraber gö-
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şülmektedir ve bu da tahdide tabi olmamak la-
zımgelir. O itibarla biz ikinci defa cevap mahi
yetinde bir söz almadığımız için on dakikalık 
tahdidin mevzuubahsolmaması iktiza eder. Bu 
hususu hassaten arz etmek isterim. 

BAŞKAN — Muhterem Erdemir, bu ne za-
tıâlinizin arzusuna, ne de benim isteğime bağlı 
değildir. Yüce Heyetin kabul ettiği bir önerge 
icabıdır. Bakanlıkların kendilerine bağlı umum 
müdürlük ve katma bütçeli umum müdürlükle
rin birlikte konuşulacağı kararlaştırılmışdı, bir 
Bakanlıkların bütçeleri üzerinde gurup sözcüle
rinin ikinci defa görüşleri Yüce Heyetçe on da
kika ile tahdidedilmişti ki. 

M.P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Devamla) — Sayın Başkanım istirhamım 
şu; biz ikinci defa söz almadık ilk konuşmamıza 
devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Muhterem efendim başka ça
resi yok ki? Bir önerge kabul edildi grupların 
ikinci defa çıkardıkları takdirde grup sözcüleri 
on dakika konuşacak, dendi. Bu o derecedir ki 
Sayın Erdemir dün Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
üzerinde yalnız bu bakanlık bütçesine münha
sır olmak üzere 10 dakikalık konuşmanın bıra
kılması teklifi dahi kabul edilmedi hatırlıyor 
musunuz? Hatırlıyorsunuz. Buyurun rica ede
rim. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkan, sizden bir ricam var; Yüce Heyetin ha
kemliğine lütfen müracaat ederseniz, benim ko
nuşmam belki 5 - 6 dakika uzayabilir. 

BAŞKAN — Ona da şimdi edemem. 10 da
kikalık müddetiniz bittiği zaman da ben daha 
konuşmak istiyorum, diye ısrar ederseniz o za
man Yüce Heyete arz ederim. 

Buyurun efendim. 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Te

şekkür ederim. Muhterem arkadaşlarım Sanayi 
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde iki mevzu
da özelikle duracağız. Bunlardan bir tanesi, Sa
nayi Bakanının vazifeye başladıktan sonra hu
kuk kurallarına aykırı bir icraatı hakkında ola-
cjktır. Ankara Çimento Sanayii Umum Müdü
rü 1904 yılı umumi heyet toplantısı sonunda 
umum müdürün şirket umumi heyeti tarafın
dan bütün takdirlerine verilen takdirnamelerde 
faalij^etlerinin tebrik edilmesine, faaliyetlerin
den dolayı şirketin kâra götürülmesinden mü-
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tevellit umum müdürün faaliyetlerinin umumî 
heyetçe benimsenerek kendisine teşekkür edil
mesine rağmen, Emlâk Kredi Bankası temsilci
sinin teklifi üzerine hiç sebep gösterilmeksizin 
umum müdür Vedat İlalan'm vazifesinden 
uzaklaştırılmasıdır. Umumî heyetin böyle bir 
karar alması halinde, 23 sayılı Kanun gereğince 
Sanayi Bakanlığının bu uzaklaştırmayı tasdik 
etmesi, onaylaması lâzımgelmektcdir. Üzülerek 
ifade edelim ki, sebep gösterilmeksizin yapılan 
bu uzaklaştırma hareketi karşısında Sanayi Ba
kanlığının bir reaksiyon gösterip, sebebiniz ne
dir, hangi sebebe dayanarak bu Umum Müdürü 
uzaklaştırıyorsunuz diyecek yerde, yerine bir 
başkasını tâyinine muvafakat etmekle yetinmiş 
ve Umum Müdür Vedat Halan da Şûrayı Dev
lete müracaat etmek suretiyle tehiri icra kara
rını almış bulunmaktadır. 

Yüce Heyetinizce bilindiği üzere, bir iki se
ne evvel yine böyle bir vazifeden uzaklaştırıl
ma, keyfi vazifeden uzaklaştırma hali için bir 
memurun Şûrayı Devletten tehiri icra kararı 
alması üzerine, o zamanın Bakanı bu tehiri icra 
kararını uygulamamış idi. İdare Hukuku Pro
fesörlerinden Lûtfi Dura Cumhuriyet Gazete-
si'nde yazdığı bir makalede, «Şûrayı Devletin 
almış olduğu bu kararın Anayasa gereğince 
mutlaka tatbik edilmesi gerektiğini, tatbikattan 
alıkonulamıyacağmı» ariz ve amik belirtmiş idi. 

Sayın Bakanın, grubuna mensup bir arka
daşımızla o zamanın Bakanı hakkında bir tasar
rufunun kanuna aykırılığından dolayı bir Mec
lis araştırması istenmiş ve A.P. Grupu da kıs
men buna iştirak etmişti. Bütün bu hukuk dışı 
davranışlar, bütün bu hukuk kurallarına aykı
rı davranışlar mazide geçmiş olduğu ve efkârı
umumiyece tasvip görmediği halde, bu defa Ve
dat İlalan'm sebepsiz olarak uzaklaştırılması ve 
almış olduğu Şûrayı Devlet kararının yürür
lüğe konulmaması maalesef üzücü olmuştur. 27 
Mayıs Anayasa Bayramının kutlandığı bu gün
de, hukuk devleti mefhumuna ye Anayasaya 
aykırı bu davranışı Yüce Heyetinizin ıttılaına 
sunmayı bir vazife sayıyorum. Sayın Bakandan 
Vedat İlalan'm vazifesinden uzaklaştırılması
nın sebebini soruyor ve kendilerinden vicdan
larda tereddüt bıramıyacak bir cevap bekliyo
ruz'. (Grup adına mı sesleri.) 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Evet, 
grup adına. Hukuk prensiplerine aykırı bir 
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davranışın grup adına belirtilmesinde mâni bîr 
hal mi var acaba? (Gürültüler, doğru doğru ses
leri.) 

İkinci mâruzâtımız, petrol konusunda' ola
caktır. 

Sayın Milletvekilleri: 
Son günlerde aktüalite kazanan bu mühim 

konu petroldür. İktisadi gelişmemizin ve milli 
güvenliğimizin en önemli bir stratejik madde
si olan petrol, her türlü üretim dalında ve hiz
met alanlarında enerji kaynağı olarak bir rol 
oynamaktadır. Keza petrolü çeşitli amaçlarda 
kullanarak ve Petro - Kimya Sanayii yoluyla 
petrolden eşya yapımını sağlamak daima müm-. 
kündür. Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı ve 
Yurt savunması bakımından petrol Türkiye 
için hayati bir önem taşımaktadır. Kıbrıs ihti
lâfında müdahaleyi düşündüğümüz zaman, jüt 
uçaklarımızın yakıtı yerli olarak imâl duruma 
geçilmişti. Bütün bunlardan başka Türkiye 
gibi geri kalmış bir memleketin süratle kalkına
bilmesi. tabiî servetlerinden geniş ölçüde fayda
lanma imkânına bağlı bulunmaktadır. Bu se
bepledir ki, Türkiye petrol dâvası üzerinde cid
dî surette durmaya mecbur olan bir ülkedir. 
Ham petrol üretimimizi artırmak, bu alanda ya
ratılan iktisadi değeri memleketimize geniş öl
çüde mal etmek perolün gerektirdiği sanayi 
kollarını kurmak suretiyle, hem âtıl iş gücümü
zü değerlendirmek ve hem de iktisadi kalkınma
mızı hızlandırmak ve bu yolda her yıl harice 
ödediğimiz milyonlarca dolarlık dövizi tasarruf 
etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Millet Par
tisi Meclis Grupu kendi petrol kaynaklarımız
dan yurt ihtiyacının karşılanmasını, petrol tü
ketimi yüzünden dışarıya mümkün olduğu ka
dar döviz ödenmemesini ilk hedef olarak gör
mektedir. Petrolü çeşitli endüstri alanlarında 
kullanmayı iktisadi ve sosyal hayatımızda pet
rol ürünlerinden geniş ölçüde faydalanmayı ve 
bu suretle iktisadi g3İişmemizde büyük hamle
ler sağlamayı da amaçlarımız arasında mütalâa 
etmektedir. Bugün yılda takriben bir milyon 
ton olan ham petrol üretimimizin 15 milyon to
na yükseltilmesi halinde, yurdumuzun iktisadi 
ve sosyal alanda önemli ve olumlu gelişmeler 
sağlıyacağı izahtan varestedir. Bilhassa petrol 
üretimimizde, dışarıya ham petrol satacak veya 
petrol müştaklarını ihracedecek seviyeye yük-
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seltmek suretiyle sağlanacak dövizin ehemmiye
ti ortadadır. 

Söylediklerimizi hülâsa edersek, 
1. Türkiye, kendi petrol kay Haklarından 

yararlanmalıdır. 
2. Petrol üretimi, süratle ve en azından tü

ketim seviyesine çıkartılmalıdır. 

3. Petrol ürünlerini kendi ham petrolümüz
den çıkartacak endüstri kurulmalıdır. 

4. Petrol konusunda hukuk kurallarına ve 
özellikle yurt yararına uygun her türlü tedbir 
zaman kaybetmeden alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yukarda dört madde 
içerisinde topladığımız gerçekleri, mevcut Pet
rol Kanunumuz nıalesef sağlamaya müsait bu
lunmamaktadır. Kanunun bâzı maddelerinin 
yurt yararına değiştirilmesinde zaruret bulun
duğunu ifade etmek isterim. Petrol Kanununun 
hedefinin, petrol kaynaklarımızın bulunarak ser
vetin harice akıtılması, ya da bulunan kaynak
ların işletilmemek suretiyle dışardan petrol it
haline devam etmek olmadığı cümlenizin malû
mudur. Keza, kendi servetlerimiz üzerinde ya
bancılara kendimizden fazla hak tanınması da 
bu kanunun amacı olamaz. (Doğru sesleri) Ka
nunun bizzat 2 nci maddesi bunun delilini teşkil 
etmektedir. Şu halde, mevcut kanun bu anlayışa 
uygun mudur? Bu sualin cevabına evet diye me
men in üzüntüsünü duymaktayız. Bu münasebet
le Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
Petrol Kanununu değirtirmeye lüzum yoktur, 
şeklinde bir müddet evvel verdiği ve gazeteler
de yayınlanan beyanatına Hükümetin bir kana
dı olan Millet Partisi Meclis Grupunun iştirak 
etmediğini açıklamak isteriz. (Bravo sesleri) Bu 
noktaya gelmişken bir hususu» belirtmekte fay
da görüyorum, Sayın Bakan şahsi görüşlerini, 
Hükümet bünyesinde ifade etmek suretiyle gö
rüşlerinin Hükümet politikası haline gelmesini 
istiyebilir, bu en tabiî hakkıdır. Fakat, dört 
partiden kurulu ve her birisinin görüşleri birbi
rinden farklı olan bir Hükümetin adına gelişi -
güzel beyanda bulunamazlar. Mesuliyet ve so
rumluluk bunu gerektirir. (Orta sıralardan bra
vo sesleri) , 

İkinci husus, biraz evvel dinlediniz, Adalet 
Partisi Grupu adına konuşan arkadaşımız Sayın 
Orhan Tuğrul'un, Petrol mevzuunda alınacak 
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her türlü tedbir ve getirilecek kanun tasarısı 
dolayısiyle Petrol Kanununda yapılacak deği
şiklikleri gruplarının tasvibettiğini söylüyorlar. 
Bununla da kendilerinin seçmiş olduğu Bakan 
arkadaşlariyle karşıkarşıya bulunduklarını ifa
de etmektedirler. (A. P. sıralarından «yok öy
le şey» sesleri) Burada dinledik, zabıtlarda var. 
(A. P. sıralarından gürültüler) 

TURHAN BİLGİN (Erzurum) — TRT se
nin başına vurmuş. 

KEMAL BAĞCIOĞLU (Maraş) — O sizin 
anlayışınız, Erdcmir. 

BAŞKAN — Rica ederim efendim, sükûnet
le diniiyelim. Sayın Bilgin rica ederim. Buyu
run bir dakikanız var. 

MEMDUH ERDEMtR (Devamla) — Aynı 
zamanda «kanunla verilen haklar gasbcdilemez» 
şeklinde afaki ve gerçeklere aykırı bir anlayışı
mızın olmadığını ve Petrol Kanununda yapıl
masını istediğimiz değişiklik içerisinde başka
larının öz haklarını gasbetmek gibi bir anlamın 
olmadığını, yanlış anlamaya imkân vermemek 
için belirtmeyi zaruri buluyorum. (C. II. P. den 
ve sağdan, bravo sesleri, alkışlar) (A. P. den gü
rültüler) Bu vesile ile bir başka hususu da bu
rada ifade etmek isteriz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim, lütfen 
bağlayınız. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, bağlamakla bitecek bir şey değil. Yü
ce Heyet müsaade ederse mâruzâtıma devam 
edeceğim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir dakikanızı ri
ca ederim. Muhterem arkadaşlar, Yüce Heyeti
nizin aldığı karar gereğince partilerin, ikinci ve 
mütaakıp sözcülerin konuşmaları 10 dakika ile 
tahdidedilmiş idi. Arkadaşımız devam etmek is
tiyorlarmış. Bunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kaimi edilmemiştir. Sa
yın Erdcmir, bağlayın. 

MEMDUH ERDEMIR (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tekrar sayınız, kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Hay hay sayalım. Bir dakika 
Sayın Erdemir, arkadaşlarımız sayısını istiyor
lar, istirham ediyorum... (Gürültüler) 

MEMDUH ERDEMtR (Devamla) — Beni 
konuşturmamak bir fayda sağlamaz. Grup adına 
konuşuyorum... Grupumuzun konuşması tahdid-
edilemez. (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Erdeniir'in konuşmasını ka- I 

bul edenler... Sayınız... (Gürültüler) Yeni baş
tan efendim, rahatlıkla sayacağız. Başkanlık, 
ne şekilde tecelli ederse memnuniyetle kabul 
eder. Sayın Erdemir'in konuşmasını kabul etmi-
yenler... 75 e karşı 83 oyla kabul edilmemiştir. I 
(Orta sıralardan gülüktüler) 

Buyurun bağlayın sözünüzü Sayın Erdemir.. 
(M. P. sıralarından : «Yanlış sayıldı» sesleri), I 
(«ayağa kalkarak sayılsın» sesleri) ı I 

İhtilâf yok ki... İhtilâf olduğu zaman ayağa 
kaldırılarak sayılır. Kâtiplerin ikisi de tıpatıp 
saydı. Buyurun, bağlayın, lütfen. 

(Soldan, gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

Sayın Erdemir, ifadenizi bağlayın lütfen... 
MEMDUH ERDEMİR (Devamla) - - Sayın 

Başkan, ifademi bağ amam konuşmamı bitirme
me bağlıdır. 

BAŞKAN — Nasıl olur efendim, müddetiniz 
doldu. 

MEMDUH ERDEMİR (Devamla) — Acık 
fikirlerimiz karşısında, korkanların- gayretiyle 
konuşmamıza mâni olmak istemişlerdir. Ama de
vam edeceğiz. (Ortadan ve sağdan, bravo sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — Peki erendim, vaktiniz dolmuş
tur. Tamam. 

Efendim yeterlik önergeleri vardır. Altı ar
kadaşımız konuştu, (Gürültüler) Müsaade edi
niz. Bunları okutmadan evvel Bakanları konuş
turacağım ve bakanlardan sonra bir arkadaşımı
za söz vereceğim, ondan sonra yeterlik önerge
lerini okutacağım. 

Sayın Sanayi Bakanı Ali Naili Mrdem, buyu
run, konuşmak için. 15 dakika vardır, ister misi
niz, 15 dakikalık müddetle Bakan konuşsun, 
yoksa saat 13,00 ten sonra mı devam edelim? 
(15 dakika konuşsun sesleri) («öğleden sonra 
«levam ederiz», sesleri) 

15 dakika sonra sözünüzü keseceğim, ister 
misiniz, konuşacak mısınız Sayın Bakan. 

SANA Y t BAKANI-ALİ NAİLİ ER D MM 
(İzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
Bil âh ara devam edersiniz, saat 13,00 ten 

sonraki oturumda. 
SANAYİ BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir) — (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar.) Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; j 
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grupları adına dikkatli bir mahsulün neticesi 
olarak konuşmalarda bulunan arkadaşlara peşi
nen teşekkür etmek isterim. Esası itibariyle 
grupları adına vâki konuşmaları hemen hemen 
5-6 maddenin içerisinde toplamak mümkün. Kı
sa kısa kendilerine arzı cevapta bulunacağım. 

Sayın C. H. P. Grupu adma konuşmada bu
lunan Burhan Akdağ, Azot Sanayii gübre fi-
atları, pancar, çimento, kâğıt 1965 yatırımları 
Ereğli Demir - Çelik, küçük sanayi siteleri ve 
işletme kredileri, 5590 sayılı Kanun, montaj 
Talimatnamesine temas buyurdular. 

«Türkiye'de mevcut gübre fiyatları dünya fi
yatlarının yedi mislidir» şeklindeki beyanı haki
katlere intibak etmemektedir. Halen, fabrika 
teslim fiyatı ton olarak amonyum sülfat 450 li
ra, amonyum nitrat 400 lira, memlekette amon
yum sülfat tek fiyat 630 lira, amonyum nitrat 
600 liradır. Dünya piyasasında, bâzı memleket
lerin fiyatlarını vermek isterim. 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Maliyet 
fiyatlarını mı? 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Aynen tatbik edilen fiyatlar ne
ler ise onları arz edeceğim, Sayın Burhan bey. 

Batı Almanya'da, 513 lira amonyum sülfat. 
Fransa'da. 643,77 amonyum sülfat, İngiltere'de 
508,4.8 amonyum sülfat. 

Amonyum nitrat Balı Almanya'da 538,35, 
Fransa'da 552,25, İngiltere'de 533,90 satış fi
yatlarıdır. Amerika'da 550,34. 

Çimento, kuru sisteme geçen fabrikalar : Af
yon, Söke, Ankara ve Sivas. Afyon, Söke ve 
Ankara 1965 senesi sırasiyle hangi halde oldu
ğunu, ne safhalar arz ettiklerini arz ediyorum : 
Elâzığ'ın tevsii tamamlanmıştır. 6 Hazirandan 
itibaren tecrübe işletmesine başlıyacaktır. Af
yon, Söke fabrikalarının kuru metoda tahvili 
15 ilâ 30 Haziranda bitirilmiş olacaktır. Ada
na, fabrikasının ikinci ünite montaj işlerine 
başlanmıştır. 

Yine çimento mevzuunda tevcih buyurduk
ları bir sual : Bartın Çimento Fabrikasında cü
ruf, Çorum, Afyon, Adana ve Gaziantep fabri
kalarında translı katkı maddesi kullanılmakta
dır. Bu sebeple, yalnız Bartın fabrikasında 1963 
de istihsal 173 000 ton iken 1964 de 242 000 to
na çıkarılmıştır. 

Sayın Sözcünün konuşmalarında belirttikle
ri bir hususa derhal iştirak ediyoruz : Boşluk-
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îarm doldurulması. Halihazır program içinde 
tesbit edilen boşluklar Van, Doğu Karadeniz. 
Trabzon ve Sivas çimentosunun tevsii münase
betiyle şimdilik düşünülmiyen Erzurum... 

NİHAT DİLER (Erzurum) — Daha evvel 
va'dedilmişti. 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Diler, sözümü ikmal ede
yim, lütfen. 

BAŞKAN — Sayın Diler, Bakanın sözünü 
lütfen kesmeyiniz. 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Van Çimento Fabrikasının tesbi-
ti, uzun bir münakaşanın sonunda Tatvan, Van, 
diye vâki kıyaslamanın neticesinde, Yüksek 
Plânlama Kurulu Van olarak tesbit etmiştir. 
Tatvan'ın tesbitinde, yerinin Tatvan olması hu
susundaki fikirlerin gerekçesi tüketim yönün-
dendir. Van olması hususunda bir karara va
rılması keyfiyeti, ihraç olarak mütalâa edilmiş 
ve Yüksek Plânlama Kurulu Van'da karara 
varmıştır. Çimento şirketinin fabrikaların ku
ruluşunda ölçü olarak kabul ettiği şey, birinci 
unsur olarak tüketimdir. Bu noktadan hare
ketle mevcudolanların tevsiinden ziyade, boş
lukların doldurulmak suretiyle yeni yatırımlar 
yapılmasının memleket gerçeklerine uygun ol
duğu kanaatini muhafaza etmekteyiz. 

Erzurum çimento : 1,5 milyon tüketicinin 
bulunduğu Erzurum çevresi içerisinde, 150 bin 
ton kapasiteli yapılacak olan fabrikanın mali
yeti, hesaplara göre 56 milyon liradır. 

Sivas Çimento Fabrikasının halihazır tev-
siiyle kapasite istihsal miktarı 150 000 ton ilâ 
200 000 tona çıkarılmış olacaktır. Maliyet 32 
ilâ 33 milyon liradır. Bu hale göre mevcut Si
vas Çimento Fabrikasının tevsii münasebetiyle 
196G ydı içinde Erzurum'da tüketicinin duru
mu nazarı itibara alınarak bir çimento fabri
kasının yapılmasının, hesaplara göre doğru ol-
mıyacağı hususu bir kanaat halinde belirmiştir. 
Ancak bu demek değildir ki 1967 yılı içinde, 
1970 yılma kadar olan devrede, İkinci Beş Yıl
lık Plânda Erzurum Çimento Fabrikası nazarı 
itibara almmıyacaktır. Kati surette 1967 yılın
dan itibaren Erzurum Çimento Fabrikasının 
inşası mütalâa edilecektir. 

Saym Burhan Akdağ'm, Ereğli Demir - Çe
lik Fabrikası hakkında tevdi buyurdukları sua
line cevapta mazurum, Halihazırda Yüksek 
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Meclisinizin bir tetkiki vardır, tahkik konu
sudur. Ve yine kurucuların doğrudan doğruya 
murakıpları tarafından vâki bir tahkikat var
dır. Her iki yönden de tahkikat devam etmek
tedir. Tahmin ediyorum ki, esası itibariyle su
alleri bundan evvel Saym Muammer Ertcn'c 
tevcih edilmiş sualler idi. 

Küçük sanayi siteleri; derhal ifade edeyim 
ki, Türkiye'nin Müşterek Pazar'a hazırlanma
sında, Türkiye'nin iktisadi yapısını istenilen 
seviyeye çıkarmasında, Türkiye'nin refah Dev
leti haline gelebilmesinde küçük sanayiin bi
rinci plânda yeri vardır. Bugüne kadarki vâki 
letkikat muhtemel bir rakam olarak Türki
ye'de 1,5 milyon küçük sanayi erbabının oldu
ğunu ortaya koymaktadır ve fakat bu kati bir 
rakam değildir. 1962 senesinde bütçe konuş
maları sırasında, vâki bir suale, Saym Fethi 
Çelikbaş cevaben, bunun tesbitinin yapıldığı
nı ifade etmişlerdi. Gerçekten Vekâletimizde 
bu mevzuda yapmış olduğumuz tetkikatta, 
böyle bir tesbitin yapılmış olduğu ve fakat ge
len rakamların sahih rakamlar olmadığı ve 
esası itibariyle bir ihtimaller manzumesi ha
linde olduğu tesbit edilmiştir. Bugün Vekâle
timizin Küçük Sanatlar Dairesi, diğer bâzı mü
esseselerle birlikte çalışmak suretiyle kati bir 
rakam halinde küçük sanayi erbabının tesbiti 
cihetine gitmektedir. Kanaatimiz odur ki, bu
gün Türkiye'de sanayi hususunda neyin, ne 
miktarda, ne şekilde yapıldığı istatistikî bir ra
kam halinde ortaya çıkmış değildir. Elimizde 
mevcudolan dokümanlardan yaptığımız tetki-
kat bizi doğru bir kanaate, doğru bir fikre 
götürecek nitelikte değildir. Düşüncelerimiz 
arasında küçük sanayi erbabını üç bölümde 
mütalâa etmek gerekmektedir. Birincisi, ger
çekten sanat kısmı, sanat vasfı hâkim olan kü
çük sanayi erbabı; ikincisi, imalâtçı esnaf; 
üçüncüsü, el sanatları kısmıdır. 

El sanatları kısmını birinci ve ikinci kısım
lardan tamamiyle ayrı mütalâa etmek zarure
ti vardır kanaatindeyiz. Küçük sanayi erbabı
nın ileri bir seviyeye getirilmesi hususunda 
bundan evvelki Hükümet zamanında yapılan 
bir çalışma hakikaten bu meselede olumlu bir 
adımdır. Bu olumlu adını küçük sanayi sitele
rinin ve çarşılarının yapılması hususunda ay
rılan on milyon liranın 24 kalem halinde Halk 
Bankasına yatırılmış olmasıdır ve fakat tetki-
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katımızda bilhassa bir eksiklik görülmüştür. O 
eksiklik te şudur : Bu 24 kalemin tevziinde 
ölçü ne olmuştur? Kanaatimiz odur ki, peşinen 
Türkiye'de neyin, nereden, ne miktar ve han
gi şartlar altında yapıldığını tcsbit etmek ve 
bu hususlar meydana çıktıktan sonra bu sana
yi sitelerinin, küçük sanat çarşılarının yapıl
ması cihetine gidilmesi gerekmektedir. Aksi 
halde yapılacak olan yardımların yerine sarf 
edilmiş yardım okmyacağı kanaatini muhafa
za etmekteyiz. 

Bu noktadan hareketle 24 kalemin halen 16 
smdaki tetkikat ikmal edilmiştir. Bu tetkikatla 
bulunulan yerin coğrafi yapısı, fizikî yapısı, ik
tisadi yapısı, trafik durumu tetkik edilmektedir. 
Bunların ikmalinden sonra ortaya bir ikinci hu
sus çıkmaktadır. Muhterem Meclisinizin de ka

bul buyuracakları gibi, küçük sanayi erbabı bu
gün bir Öğretim ve eğitimden mahrum olarak, 
atadan - babadan tevarüs ettikleri nitelikler 
içinde çalışmaktadırlar. Şu hale göre, küçük sa
nayi erbabının bir öğretim sistemine tabi tutul
ması şarttır. Bu mevzuda OECD ve AID ile 
yaptığımız çalışmalarda müspet neticeler alın
mıştır. Katiyetle bir ifadede bulunmak isterim 
ki, Türkiye, vâki bölgeler içerisinde programı 
yapılmış ve altı ay içerisinde küçük sanat erba
bının öğretiminin hangi yollardan yapılabilece
ği hususu tesbit edilecektir. Bu mevzuda ortaya 
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koyabildiğimiz şeyler şunlardır : öğretimin ya
pılabilmesi için; 1 - Millî Eğitim Bakanlığı, 
2 - Çalışma Bakanlığı, 3 - Sanayi Bakanlığı, ele-
le çalışmak mecburiyetindedirler. Bunun yanın
da Ticaret ve Sanayi Odaları ve konfederasyon
lar da iştirak etmek mecburiyetindedir. Bu müş
terek çalışmanın neticesinde, küçük sanayi er
babının öğretimi meselesinin de halledileceğine 
kaani bulunmaktayız. 

Küçük sanayi erbabının bir güce kavuşturul
ması için üçüncü unsur kredi mevzuudur. Küçük 
sanayi erbabına Halk Bankası marifetiyle veri
len ve minümum - maksimum 2 500 ile 5 000 li
ra arasındaki kredilerin hiçbir zaman derde de
va olacağına kaani bulunmamaktayız. Gerçek
ten Sayın Sözcünün de konuşmalarında belirt
tiği gibi, halen Çalışma Bakanlığında vâki ka
nun teklifinin biran evvel ikmal edilerek Mecli
se sevk edilmesi, Sanayi Vekili ve Vekâleti ola
rak bizim de Özlemimizdir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Yüce Meclisin al
dığı karar gereğince sabah çalışmaları saat 
13,00 te tamamlanacağı için konuşmalarınızı bu
rada kesmek mecburiyetindeyim. Saat 14,30 da 
tekrar teşrifinizi rica ederim. 

Bugün saat 14,30 da toplanılmak üzere Bir
leşime ara veriyorum. 

Kapanma saat : 13,00 

» 
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Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 

KÂTİPLER : İsmet Kapısız (Yozgat), Süreyya öner (Siirt) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 117 nci Birleşiminin ikinci oturumuna bağlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Hürriyet ve Anayasa Bayramının be
şinci yıl dönümü münasebetiyle Türk Silâhlı 
Kuvvetleri adına Genelkurmay Başkanı Orgene
ral Cevdet Sunay ile Millet Meclisi ' Başkam 
Fuad Sirmen'in karşılıklı tebrik telgrafları. 

BAŞKAN — 27 Mayıs Hürriyet ve Anaya
sa Bayramı dolayısiyle Orgeneral Cevdet Sunay 
ile Millet Meclisi Başkanı Fuad Sirmen arasın
da teati olunan telgrafları okutuyorum. 

Sayın Fuad Sirmen Millet Meclisi Başkanı 
Ankara 

Millî hayatımızda ve demokrasi yolunda 
müspet ve yapıcı etkileriyle en büyük tarihî 
olaylarımız arasında yer alan ve tarihe bu şe
refli yönü ile tescil olunan 27 Mayıs Hürriyet vo 
Anayasa Bayramının 5 nci yıldönümünde Silâh

lı Kuvvetlerimizin tebriklerini sizin aracılığınız
la Millet Meclisinin sayın üyelerine saygılarım
la arz ederim. 

Cevdet Sunay 
Orgeneral 

(Alkışlar) 

Sayın Orgeneral Cevdet Sunay 
Genelkurmay Başkanı 

Ankara 

Şahsınızda Türk Siilâhlı Kuvvetlerinin 27 Ma
yıs Hürriyet ve Anayasa Bayramının 5 nci yıl
dönümünü Millet Meclisi üyeleri adına tebrik 
eder, saygılarımı sunarım. 

Fuad Sirmen 
(Alkışlar) 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, bir
leşimin sabahki oturumunda Sanayi Bakanlığı 
bütçesi üzerinde müzakerelere devam olunmuş 
ve bu arada Sayın Sanayi Bakanı konuşurken 
daha evvel derpiş edilen müddet de hitama er
miş idi. Bu sebeple Bakan konuşmasının deva
mını yapacaktır. Buyurun, Sayın Sanayi Ba
kanı. 

SANAYİ BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Sayın Başkan, muhterem milletve
killeri. Grupları adına konuşmalarda bulunan 
muhterem hatiplerin, konuşmalarında yer ver
miş oldukları hususlara sabahki celsede müd
detin verdiği imkânlar içerisinde cevaplarda 
bulunmaya çalışmıştım. 

Sayın Burhan Akdağ konuşmalarındaki, iş
letme kredisinin kifayetsizliğinden ve bunun 
artırılması hususundaki çalışmaların biran ev
vel bitirilmesi hususundaki temennilerine işti
rak ettiğimizi belirtmiştik. Bugüne kadar tat
bik edilmekte olan işletme kredisi vekâlet ola
rak tetkikatımızda bir esastan âri olarak tah
sis ve tevzilerin yapıldığı kanaatini .bizlerde 
hâsıl etmiştir. Sümerbank eliyle yapılmakta 
olan ve 50 milyon liralık kredi mahiyetinde tu
tarında olan bu kredinin tevziinde talep sahip
lerinin yalnızca işletmelerinin bilançolarının 
tetkiki ile yetinildiği ve buna göre karşılığında 
gayrimenkul teminatı alınmak suretiyle bu 
kredilerin verildiği bir vakıadır. Vekâlet ola
rak kanaatimiz odur ki, sanayiin istenilen se-
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viyeye getirilmesinde bu işletme kredsinde de 
hangi sanayi kollarının öncelik kazanması lâ-
zımgeldiği hususu tesbit edilmelidir. Aksi hal
de her hangi bir yağ fabrikası, un fabrikası, 
ekmek fabrikası veya buna benzer her hangi 
bir fabrika için istenilecek işletme kredisinde 
sadece bilançosunun tetkiki ile kedisine kredi 
verilmesi, bizim anladığımız mânada, sanayileş
menin memlekette istenen seviyeye getirilme
sine hiçbir zaman sebebiyet vermez. Bu sebep
le vâki müracaatlerin sanayide hangi kolların 
öncelik kazanması hususunun tesbitinden sonra 
verilmesi gerekmektedir. 

Küçük sanat çarşılarının ve sanayi siteleri
nin yapılmasında, bundan evvel Vekâletimle 
İmar ve İskân Bakanlığı arasında yapılan bir 
protokolün yanında ayrıca Ticaret ve Sanayi 
Odaları ile bir protokol daha yapılmıştır. Bu 
protokolün yapılmasından maksat bu sanayi 
çarşılarının ve sitelerinin projelerinin yaptırıl
masına matuftu. Vekâletimiz olarak daha ev
vel tanzimedilmiş olan bu protokolün, Ticaret 
ve Sanayi Odalarının kuruluşlarına aidolan 
5590 sayılı Kanunun 62 nci maddesi ile de bağ-
daştırılmasma imkân olmıyacağı merkezinde
dir. Çünkü mezkûr protokol, bu sanayi çarşı
larının projelerinin Ticaret ve Sanayi Odala
rınca ayrılmış olan bir heyete yaptırılması mer
kezindedir. 5590 sayılı Kanunun 62 nci mad
desi, Ticaret ve Sanayi Odalarının görmesi icab-
eden hususları ve vazifeleri tadadetmiştir. Yap
tırılacak olan proje bir mühendisin vazifesi 
olması sebebiyle 62 nci maddede tadadedilen 
vazifeler arasına girmemektedir. Vekâletimiz 
olarak da böyle bir inhisarcılığın mevzuat mu
vacehesinde doğru olmıyacağı kanaatine varmış 
ve ancak bunun bir yardımcı heyet olabileceği 
noktasında kararlarımız toplanmıştır. Sayın 
Burhan Akdağ'm fevkalâde hassasiyetle ve he
yecanla üzerinde durduğu montaj sanayii ger
çekten üzerinde aynı hassasiyet ve heyecanla 
durulması icabeden bir meseledir. Tetkikatımız 
odur ki, bugüne kadar montaj sanayimden is
tifade etmek suretiyle kotalardan .taleplerde 
bulunanlar montaj talimatnamesinde belirtilen 
ölçülerde ve nitelikte kendi çalışma yerlerini 
talimatnamelerde belirtilen şartlara uydurmak 
ve onlara intibak ettirmek zaruretindedir. 

Tüm imalâta geçişte bir merhale olan mon
taj sanayiinde aynı hassasiyetle durmakta ve 
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montaj talimatnamesinde belirtilmiş olan şart
lara intibakın zaruretine kaani bulunmakta ve 
bu işletmelerin mahallinde yapılacak tetkikat 
neticesinde montaj talimatnamesinde belirtilen 
derecelere gelmiyen müesseselerin bundan böy
le montaj talimatnamesinin kendilerine sağlı-
yacağı haklardan istifadesinin bahis konusu 
olmayacağı hususundaki kararımızda musırrız. 

Sayın Orhan Tuğrul konuşmalarında stan
dartlar ve kalite mevzuuna temas buyurdular. 
Türk Standartlar Enstitüsünün bugüne kadar 
büyük bir hassasiyet içindeki vâki çalışmaları 
neticesinde meydana getirdiği standartlar el'-
an 203 adeddir. Bunun 41 adedi Bakanlar Ku
rulunca kararnameye raptedilmiştir. Bu stan
dartları iki nitelikte mütalâa etmek mecburi
yetindeyiz. Bir kısmı mecburiyet, mükellefiyet 
koyucu olanları, diğer bir kısmı terbiyevi ve 
hazırlayıcı mahiyette olanlarıdır. Bir vakıadır 
ki, elimizde bulunan mevzuat muvacehesinde 
piyasaya intikal etmiş, imâl edilmekte olan 
şeylerin kontrolü sadece standartları tesbit 
edilmiş olanlar üzerinde yapılabilmektedir. Bu 
kalite kontrollerinin elimizde mevcut ve tatbik 
edilmekte bulunan personeliyle yerine getir
mesine imkân yoktur. Senatoda, aynı mevzu
da vâki bir suale vermiş olduğum cevapta da 
belirttiğim gibi, İtalya'da yalnız yaş meyva 
üzerinde kontrolla vazifeli olan vazifelilerin 
adedi 3 000 kişidir. Bu kalite kontrolünü vekâ
letimiz fevkalâde dar bir kadro ile yerine ge
tirmeye çalışmaktadır. Bu kadro İstanbul'da 
on kişiyi geçmiyecek. kadar azdır. 

Noktai nazarımız bu mevzuda Müşterek 
Pazara hazırlanışta iyi evsaflı malın imalinde 
kontrolün başlıbaşma bir ehemmiyet arz etti
ğini düşünerek buna bizzat müesseselere oto-
kontrol sistemi içinde yaptırmanın doğru oldu
ğu mütalâasmdayız. Bu mevzuda Ticaret Oda
ları, Sanayi Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği, Konfederasyon bir nevi otokontrol sis
temi içinde bu meseleyi halledebilir. Aksi hal
de elimizde bulunan elemanlarla bir kalite 
kontrolünü yaptırmak hayaldir ve bunun neti
cesini almak da katiyen mümkün değildir. Ka
lite kontrolünde istenilen neticenin alınmayı
şında, personel kifayetsizliği yanında, müeyyi
delerin gerçekten, fevkalâde, bugünkü tatbi
kata intibak etmeyişinden, 1705 sayılı Tağşi-
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şatm men'i hakkındaki Kanunda tatbild düşü- ı 
nülen ceza miktarı, beş bin lira ağır para ceza
sıdır. Başlangıç haddi tesbit edilmemiş olması 
sebebiyle mahkemeler de bu tarz cezaların ek
seriya 100 lirayı geçmediği görülmektedir. Bi
naenaleyh, müeyyidelerin kifayetsizliği kalite 
kontrollarmın istenildiği derecede yapılmasına 
mâni olmaktadır. 

Bir üçüncü sebep, mal bedelinin ödenmeme
si. Muhterem Heyetinizin kabul buyuracağı gi
bi, her hangi bir iş yerinde, farzımuhal bir 
kundura mağazasından alacağınız beş. çift 
ayakkabının tutarı, en düşük ölçüler içerisin
de 400 liradır. Bunu vermediğiniz takdirde mal 
sahibi, satıcı kontrol için numune olarak aldı
ğınız bu şeyleri size vermekten imtina etmek
tedir. Bunun yanında lâboratuvar aletlerinin 
fevkalâde kısır olması ve az olması münasebe
tiyle analizler çok uzun zamanlar sonunda an
cak alınabildiğinden bu arada alınan numune
lerin birçoğu gerçek evsafını kaybetmektedir. 

Şu kısa mâruzâtımız içerisinde, Müşterek 
Pazara hazırlanışta, satış pazarlarında iyi ka
liteli malların hâkim hale getirilmesinde belirt
meye çalıştığımız unsurlar içerisinde bugün 
için imkân yoktur. Ancak bir otokontrol mües
sesesi vazettiğimiz takdirde iyi bir netice alı
nacağı kanaatini muhafaza etmekteyiz. 

Sayın Orhan Tuğrul, konuşmasında, şeker sa
tışlarına ait dosyanın tarafımızdan tetkik edil
mesi hususunda dikkat nazarlarımızı çeken bir 
beyanda bulundular. Vekâletimizde vazifeli arka
daşlarımızı çeken bir beyanda bulundular. Vekâ
letimizde vazifeli arkadaşların kendilerine mevdu 
işleri kanunların kendilerine vermiş oldukları hu
dutlar içerisinde, vazife şuurunun anlayışı ile 
mütenasibolarak gördüklerini ve bu şekilde çalış
malarda bulunduklarını mütalâa etmekte ve ka
bul etmekteyiz. Vâki beyanı tarafımızdan tetkik 
edilecek ve icabı halinde Muhterem Heyetinize 
getirilecektir. 

Yatırımlarda vergi muafiyeti mevzuunda Sa
nayii Teşvik Kanununda mütalâa edilmektedir. 
Bu kanunun hazırlıkları ikmal edilmiş olup en 
geç Haziranın 20 sinde yazılı metin haline geti
rilecektir. 

Sayın Y. T. P. Sözcüsü ve diğer arkadaşlar 
keza konuşmalarında, özel sektöre yeterli derece
de ehemmiyet verilmediğini sermayedarların teş-
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vik edilmediğini ifade buyurdular. Hükümet ola
rak programımızda ve Plân Stratejisi Hedefleri 
Kanununda belirtildiği gibi ve plânda sarih hü
kümlerle, aydın çizgilerle ifade edildiği gibi ay
nen o kısımları okumakla muhterem arkadaşları
mın vâki beyanlarına arzı cevapta bulunmak is
terim : 

Birinci Beş Yıllık Plân, sayfa 17 «İktisadi 
politikanın bütün araçları kamu kesimine ve özel 
kesime eşit olarak uygulanacaktır. Ekonomide fa
aliyette bulunan bütün iktisadi teşebbüslere or
tak ve belli kuralların uygulanması ilkesi genel 
iktisadi politikanın temelini teşkil edecektir.» Bu 
anagörüş muvacehesinde tatbikatı tetkik ettiği
miz zaman, özel sektörün aleyhine, Devlet sektö
rünün lehine bâzı mevzuat maddelerinin bulun
duğu bir vakıadır. Bunlardan bir iki misal ver
mekle yetinirim. 

Vergi ve mükellefiyetler yönünden, kamu ik
tisadi teşebbüsleri bir kere ve % 35 Kurum Ver
gisi ödemektedirler, özel sektör kurum ve stopaj 
olarak % 36 vergi ödedikten sonra, temeddü ge
lirleriyle şahsi gelir vergisine muhatabolm akta
dırlar. Bu bir farklılıktır, bunun mutlaka nazarı 
itibara alınması gerekmektedir, kanaatindeyiz. 

Özel sektör, Ticaret Kanununun 466 ncı mad
desine göre, mecburi ihtiyatları karşılığında Dev
let tahvili alır ve depo eder. Kamu bu hüküm
den muaftır. 

Kamu sektörü ithalât için teminat yatıramaz, 
özel sektörde ise bu teminat % 100 e varacak de
recededir. Aynı mevzu üzerinde Senatoda vâki 
açıklamamızda, özel sektörün yatırımlarını teşvik 
etmek, kendisinin Müşterek Pazara hazırlama
sında, rekabete dayanır bir güce kavuşturulma
sında mutlak surette nazarı itibara alınması şart
tır ve zaruridir. Hükümet programında belirtti
ğimiz gibi, özel sektör, en az Devlet sektörü ka
dar eşitlikle mütalâa edilmek mecburiyetinde
dir. 

Yerli sanayi mevzuunda muhterem arkadaşla
rımın hassasiyetlerine aynen iştirak ediyorum. 
Bundan evvelki Hükümet zamanında çıkarılmış 
bulunan yatırımlarda yerli sanayiin tatbiki esp
risine ayniyle intikal etmekte ve iştirak etmekte
yiz. Türkiye'de Müşterek Pazara hazırlanışta yer
li sanayiin teşvikinde, yerli sanayiiin bir güce ka
vuşturulmasında, artık anahtar teslimi felsefesi
nin terk edilmesi şarttır, Aynı noktadan hareket-
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le yatırımların ünite halinde mütalâa edilmek su
retiyle hangi ünitelerin Türkiye'de yapıldığı tes-
bit edilecek ve ancak yapılmıyan hususların dı
şarıdan ithali bahis konusu olabilecektir. Bu 
mevzudaki hassasiyetimiz, bundan evvelki Hükü
metin hassasiyeti ile eşittir. 

Çaycuma ve Dalaman kâğıt sanayiinde bu
güne kadar ki vâki tetkikatımız odur ki; Çay
cuma'nın temeli atılmış, dış finansmanın nere
den teinin edileceği hususu tesbit edilmemiştir. 
Eğer espri yerinde ise, «İstim arkadan gelsin» 
denmiştir. Çaycuma'nın temeli atılırken dış fi
nansmanının temin edilmeden bu işe girilmesi 
meseleyi bugüne kadar muallâkta bırakmıştır. 
Bunun yanında Dalaman ve Aksu projelerinin 
tahakkuk ettirilmesi keyfiyeti, Çaycuma'nın 
dış finansmanının temininden sonra Dalaman 
için 4 ay, Aksu için üç ay gibi bir müddet 
konmuş, ancak Çaycuma'nın dış finansmanının 
sağlanması hali tahakkuk ettirildikten sonra 
ihale muamelelerine gidilebileceği hususu der
piş edilmiştir. Vekâlet olarak, böyle bir gecik
menin doğru olmadığı, her üç ihalenin birlik
te nazarı itibara alınması lâzımgeldiği kanaati
ni muhafaza etmekte ve bugüne kadarki çalış
malarımız da bu istikamette olmaktadır. 

Saym Millet Partisi Sözcüsü, Ankara Çi
mento Fabrikası Müdürü Sayın Vedat tlalan'm 
uzaklaştırılması sebebinin kanunsuz ve hukuk 
kurallarına aykırı olduğunu ifade buyurdular. 
Kendilerine bir - iki cümle ile cevapta bulu
nacağım. 

Ankara Çimento Fabrikası Geçici Müdürler 
Kurulu ve Müdürü, 23 sayılı Kanunun birin
ci maddesinin C fıkrası içerisinde mütalâa 
edilmek icabeder. Sayın Sözcünün belirttikleri 
gibi meselede 8 nci maddesinin tatbikine ce
vaz jioktur. 8 nci madde, daimî müdürler ku
ruluna aidolan maddedir. Meseleyi, sözlerimin 
arasında belirttiğim gibi, birinci maddenin C 
fıkrası içerisinde mütalâa etmek icabeder. Tet-
kikatımızda, geçici müdürler kurulunun tâyin 
ve tesbiti Vekâletimize mevdu olan bir key-

* fiyettir. Bu prosedürden hareket etmek sure
tiyle hukuktaki vâki anlayışımız muvacehesin
de mesele bir hukukîlik anlayışı içerisinde hal
ledilmiştir. Yoksa, ifadelerinde belirttikleri gi
bi, bizim hukuk anlayışımız içerisinde hâdi
sede herhangi bir kanunsuzluk yoktur. 
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Muhterem arkadaşlar; muhterem grup 

sözcülerinin suallerine cevaplarda bulunduk
tan sonra, Sanayi Bakanlığının istenilen bir 
çalışmayı yapabilmesi için hangi unsurlara 
muhtaç olduğunu muhterem Heyetinize kısaca 
belirtmek isterim. 

6973 sayılı Kanunun, ki esasında bir iske
let kanundan ibarettir, bu teşkilât kanununun 
fevkalâde dar çerçevesi içerisinde bugüne ka
dar üstün bir mesai ve fevkalâde bir cehd ile 
vazifelerini görmiye çalışan muhterem Vekâ
let mensuplariyle, Sanayi Vekâletinin büyük 
problemlerini halletmiye bu kadro içerisinde 
imkân yoktur. Bugüne kadar 6973 sayılı Ka
nunun dışında Sanayi Bakanlığının felsefesi, 
politikası, gerçek hudutları içerisinde tedvin 
edilmiş değildir. Ekseriya rutin meseleler üze
rinde, yövmî meseleler üzerinde ç alışılagelmiş
tir. Kanaatimiz odur ki, Sanayi Bakanlığı po
litikasını tesbit münhasıran bu Bakanlığın 
vazifelilerine ait bir keyfiyet de değildir. Sa
nayi Bakanlığının politikasını tesbit, Hükü
metin politikası içerisinde mütalâa edilecek bir 
husustur. Ve Hükümetin ana politikası içeri
sinde ele alınması gerekmektedir. Müşterek 
Pazara hazırlanışta, Türkiye'nin çağdaş uy
garlık seviyesine gelmesinde, Türkiye'nin re
fah Devleti haline gelmesinde sanayiin ön plâ
na alınması hususu üzerinde bütün arkadaşlar 
ittifak halindedir. Ancak, bu hususun tahak
kuk ettirilmesine, böyle bir kadroyla imkân 
yoktur. Binaenaleyh, kısa bir süre içerisinde 
Vekâletimizde hazırlanmış olan Sanayi Teşki-» 
kilât Kanununun muhterem Heyetiniz tara
fından iltifat görerek kısa bir süre içerisinde 
çıkarılması ilk şarttır. 

Muhterem Heyetinizden tevdi edilen sual
lere bu şekilde cevapta bulundum. Hepinize 
ayrı ayrı teşekkür ederim. (Soldan, sağdan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı 
rica ederim. Bâzı sorular sormak istiyen arka
daşlarımız var. Onların sorularını cevaplandır
mak isterseniz. 

Sayın Özbek buyurunuz. 
Sualler lütfen vazıh, kısa ve izahtan azade 

bir durumda sorulsun. 
KADRİ ÖZEK (izmir) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan arz edeceğim sual hakkında 
bir cevap istirham ederim. 
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Mart 1296 tarihli ihtira beraati ile alâkalı 

bir kanun vardır. Herhalde Bakanın malûmu 
olması lâzımgelir. 1959 senesinde bir Lüksem-
burg firması Tor Çelikle alâkalı bir ihtira be
ratı talebinde bulunmuş ve her nasılsa kanu
ni imkân olmamasına rağmen bu ihtira bera
tı istihsal etmiştir. 1296 tarihli ihtira beratı 
verilmesi ile alâkalı Kanunun 37 - 38 numaralı 
maddeleri bir ihtira beratının ne tarzda ve
rileceği hususunu sarahaten belirtmektedir. 
Filhal Lüksemburg firmasına bu kanunun 
37 nci maddesine istinaden ihtira beratı ve
rilmiştir. 38 nci madde bu ihtira beratının 
muayyen tarihler içinde istimal edilmemesinin 
neticesini belirtmiş ve bu berat hakkının sa
kıt olacağını tesbit etmiştir. 

Sayın Bakandan evvel Sanayi Bakanı bu
lunan Muammer Erten zamanında Lüksem
burg firması 38 nci madde muvacehesinde 
kaybetmiş bulunduğu ihtira beratı hakkını 
yenilemek için müracaat etmiş ve bu müracaat 
Muammer Erten tarafından hukukan müm
kün olmadığı mucip sebebiyle reddedilmiş mi
dir ? 1 nci soru bu. 

2 n<îisi, Muammer Erten zamanında redde
dilen bu talep bugünkü Bakan zamanında 
tekrarlanmış ve Tor Çelik firmasının, Lüksem
burg firmasının daha evvel sahibolduğu ihtira 
beratını satın aldığı ve bu hususta bir anlaş
ma yaptığı ve bu anlaşmanın beher ton tor çe
lik için Lüksemburg firmasına 8 mark verme
sini ihtiva eden anlaşma ile müracaat etmiş 
ve böyle bir monopol talebinde bulunmuştur. 
Bu hususta Vekâletçe müsaade verilmiş midir? 
Bu müsaade istihsal edilmeden evvel Bakanlık 
hukuk müşavirliği, teknik müşavirlik ve Sana
yi Dairesi Reisliğinin hukukan imkân olmadı
ğına dair mütalâaları bahiskonusu edildiği 
halde Bakan tarafından bu müsaadenin veril
mesinde ısrar edilmiş midir? Tor çelik mem
leketimizde ihtiyaca kâfi gelecek şekilde istih
sal edildiği halde, böyle bir monopolün kabu
lü muvacehesinde tor çeliği halen Devlet sek
törü olarak Makina ve Kimya ve Ereğli De
mir - Çelik Sanayii istihsal etmekte olmasına 
ve yerli özel teşebbüsten de bâzı firmaların 
böylesine bir istihsalde bulunmasına karşılık, 
böyle bir monopolün kabulüyle, bu müessese
ler tor çeliği badema istihsal etme imkânına 
sahip değillerdir. Bu hâdise Sayın Başbakan I 
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Yardımcısı Süleyman Demirel'e intikal etmiş
tir. Süleyman Demire! ile Sayın Sanayi Baka
nı arasında, bu konuda hukukan imkân olma
dığı halde, ne surette ihtira beratının verilmiş 
olduğu hususunda bir sual vâki olmuştur. 
Böylesine bir monopolün kabulü asgari altı ay
da 10 milyon lira zararı mucibolmaktadır. Bu 
hususta Bakanın görüşü nedir 1 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
SANAYİ BAKANİ ALİ NAİLİ ERDEM 

(İzmir)* — Vekâletimde vâki talepler üzerine 
bugüne kadar yapmış olduğum çalışmayı bu 
sual münasebetiyle muhterem Heyetinize arz 
etmek isterim. Herhangi bir talep veyahut şi
kâyet vâki olduğunda talep sahibi veya şikâ
yet sahibi ile ilgili daireleri ve hukuk müşa
virlerini ve müsteşarı aynı odanın içinde açık 
oturuma davet etmişimdir. Bugüne kadar ça
lışma tarzım bu olmuştur. Mesele üzerinde da
da evvel Topuz Koli. Şirketi ile Tor Çelik'in 
bir müşterek talebi olmuştur. Tor Çelik'in bu 
vâki talebi üzerine Müsteşardan, Sanayi Mül
kiyet Dairesi Reisim ve Hukuk Müşavirini bir
likte bu meseleyi halletmek üzere vazifelendir-
mişimdir. Gelen müşterek mesailerin neticesin
de sayın sual sahibinin ortaya koyduğu bir ka
nunsuzluğun olmadığını, 37 - 38 nci maddeler 
muvacehesinde Tor Çelik'e bu ihtira beratının 
verilmesi lâzımgeldiğini ve bu ihtira beratının 
kanunen ve hukukan doğru olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu beyan yazılıdır. 

Bununla da yetinilmemiş, buna itiraz eden, 
eğer hafızam yanıltmıyorsa, Ersan Kollektif 
Şirketinin mensupları... («Ersan değil, Ertaş» 
sesleri.) 

Ertaş. Yanılıyorsam, dedim. Ertaş Kollek
tif Şirketinin mensupları Vekâletime üç arka
daş olarak gelmişlerdir. Bu üç arkadaş huzu
runda, Sanayi Mülkiyet Dairesi Reisi, Hukuk 
Müşaviri ve Müsteşar birlikte meseleyi tartış
mışlardır. Bu tartışmanın neticesinde ortaya ko
nulan ve tetkikat neticesinde ihtira beratının 
kanunen doğru olduğu ortaya çıkmış olmasına 
rağmen, bu vâki beyana rağmen tekrar tetkiki 
talebedilmiş ve bu üç arkadaş tarafından yeni
den tetkiki yapılmıştır. Bu tetkikin neticesinde 
verilen yazılı beyan yine elimdedir. Bu beyana 
göre, 37 nci ve 38 nci maddeler muvacehesinde 
ihtira beratı hukukan ve kanunen muteberdir. 
Bunu cevaplamak isterim. 
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fiir husus da bir monopol doğuyor mu? Bu

na da cevapta bulunmak isterim. Her hangi bir 
monopol doğmuyor ve doğmıyaeaktu1. Yazılı 
olarak tamim edilmiştir. Muhterem Heyetiniz 
müsaade ederlerse ve muhterem Heyetinizin va
kitlerini almazsam tamim ettiğimiz yazıyı ay
nen takdim ederim. Şu anda yanımda değil 
takdim edebilirim. Tamim ettiğimiz yazı şudur: 
Tor Çelik şirketine verilmekte olan bu kütük 
demirinin mervili demir haline getirilmesi yal
nız Tor Koli. Şirketinin ve Topuz Koli. şirke
tinin inhisarında matuf değil, her türlü talep sa
hibinin ihtiyacı derecesinde verilecektir. Yazılı 
emrimiz de böyledir ve böyle tebliğ edilmiştir, 
arz ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, soru
lar sorulurken önemli bir ricayı tekrar etmek
ten kendimi alıkoyamıyacağım. Biraz evvelki 
soru adeta bir sözlü soru mahiyetinde tecelli et
ti. Bu sebeple arkadaşlarımdan istirham ede
rim, sorular kısa, kesin ve izahsız mahiyette so
rulsun. Bunun dışında sorulacak soruları arka
daşlar sözlü soru olarak tevcih edebilirler ve 
sözlü soru müessesesinde bu işleri halletmemiz 
mümkün olabilir. Bu bakımdan istirham edi
yorum, çok da soru soracak arkadaşlarımız var. 
Daha kısa ve daha kestirme olsun. 

KADRİ ÖZEK (izmir) — Gensoru olarak 
getireceğiz efendim. 

BAŞKAN — Tabiî bu sizin hakiniz o ay
rı bir mesele. Kısa olsun, buyurun incesulu. 
(Gürültüler.) 

Çok rica ederim arkadaşlar hiç bir suretle 
müdahaleyi tevciz edemiyoruz. 

Buyurun Sayın incesulu. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — 440 numa

ralı Kanunun 24 ncü maddesinin 1 nei fıkrasına 
rağmen, satış fiyatlarının yeniden tetkiki ile ar-
tırılmaması sonucunda, iktisadi Devlet Teşek
küllerine veya bâzılarına bir teklifte bulunul
muş mudur, veya emir verilmiş midir? 

SANAYİ BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Cevap vereyim. 440 sayılı Kanu
nun 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrası «iktisadi 
Devlet Teşekkülleri fiyatlarını serbestçe tesbit 
eder» der. Yalnız muhterem sözcüden ben şunu 
da söylemelerini beklerdim: 24 ncü maddenin 
2 nci ve 3 ncü madelerini de ifade buyursun
lar. 2 nci ve 3 ncü fıkralarda «Hükümet, Iktisa-

27 . 5 . 1Ö6Ö Ö : 2 
f di Devlet Teşekküllerinin ana mallarının ne oİa-
I cağı hususunda bir tesbiti de derpiş eder» de-
I nir. Ve bu ana malların fiyatlarının tesbiti hu

susunda da Hükümete bir vazife yükler. Eğer 
bir fiyatın artırılması talebedilmez ise ve fiya
tın aynen durdurulması düşünülüyor, ise, bu fi
yatın artmamasmdan mütevvellit doğacak olan 
zararı Hükümet Maliye Vekâleti olarak tekef
fül eder. Meseleyi bu yönden mütalâa ederek, 
bir fiyat artımı neticesinde, henüz iktisadi Dev
let Teşekküllerinin hangi ana mallarının fiyat
larını tesbit edeceği hususu ortada yokken ve 
aynı zamanda 440 sayılı Kanunun 18 nci mad
desinin âmir hükmüne göre, iktisadi Devlet Te
şekkülleri arasında koordine çalışmasının ya
pılması âmir bulunduğuna göre ve iktisadi Dev
let Teşekküllerini düzenleme komisyonu henüz 
hangi hususların anamal olması icabettiği hu
susunda bir kesin karara varmadığına göre ve 

1 Hükümetin de bu yolda bir kararı bulunmaması 
hesabiyle Sayın Başbakanlığın ve Bakanlığımı-

j zın bu yoldaki teklifi ve düşüncesi şu olmuştur: 
I 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesinin 1 nci 
I fıkrasını müstâkil olarak mütalâa etmesine im-
I kân yoktur. Çünkü fiyatın aynen tutulması ve-
t ya artırılması neticesi 2 - 3 ncü maddeleriyle 
J murtabittir. 2 ve 3 ncü maddeler keyfiyet henüz 
İ halledilmediğine göre mücerret 1 nci maddeyi 

nazarı itibara alarajî muamele infâf etmeye 
imkân yoktur. Noktai nazarımız budur. Bu 
yolda Vekâletimiz olarak ve Başvekâlete bir 
talepte bulunmuş ve demişizdir ki, «18 nci mad
deye göre, iktisadi Devlet Teşekkülleri ara
sındaki koordineyi sağlamak için mutlak suret
te alâkalı vekâletlerin bir araya gelmesi suretiy
le bir koordine çalışma yapmak icabeder. 18 nci 
madde, bu müddeti asgari altı ayda bir, der, 
Ve Başbakanlığa yazdığımız bu cevap itibar 
görmüş ve bize bugünler içinde böyle bir top
lantı yapılacak, şeklinde bir cevap gelmiştir. 

Mâruzâtım budur, efendim. 
BAŞKAN — Sayın Çakmak. 
HİLMİ İNCESULU (Çorum) — Bir husus 

daha vardı, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Birer soru ile iktifa edelim, 
I daha 12 arkadaşımız halihazırda sual sormak 
I üzere sıraya girmiştir. 
I Sayın Çakmak. 

AHMET ÇAKMAK (Bolu) — Beş Yıllık 
[ Plânın 1964 yılı tahakkuk programında olduğu 
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halde, bugüne kadar mahallinde bir şey ya
pılmamış ve fiilen inşata geçilmemiş olan, dö
viz sağlıyacak ve çok verimli bir yatırım olan 
Bolu suni tahta fabrikası ve formika sümermi-
ka tesislerinin Sümerbanka ek tesisi işinin son 
durumu nedir, ne zaman inşaasma fiilen başla
nacaktır ve ne zaman bitirilecektir?. 

SANAYÎ BAKANI ALt NAÎLİ ERDEM 
(Devamla) Cevap vereyim, efendim. 

Tetkikatımızda Bolu formika tesisi 1965 so
nesi içinde başlar. Programa göre bitiş tarihi 
1966 dır. Fiilî bitiş tarihi 1966 Haziran sonu
dur. Son durumu: înşaait işleri inşaat tatibikat 
projeleri firmadan kısmen gelmiştir. Montaj iş
leri; maikina bedelleri peşinatı transferi yapılmış
tır. Montaj faaliyete 1965 yılı sonunda bağlıya
caktır. 

Enerji ve su işleri; enerji tesisatı için teklif 
istenmiştir. Su, mevcut Bolu Sun'i Tahta Sa
nayi tesisatından alınacaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Giray 
NAFİZ GİRAY (Bitlis) — Efendim, Sayın 

Bakan çimento fabrikasının Van ve Tatvan ara
sındaki tercihimi iki sebebe bağladılar. Teslimat 
bakımından Tatvan, ihracat yönünden Van. Bu 
bakımdan suallerim olacaktır. 

Evvelâ çimento fabrikaları tesis edilirken 
esas prensip tüketim midir, ihracat mıdır? 

2. Van'da kurulacak fabrikanın yıllık ka
pasitesi nedir? Tüketim merkezlerinin yıllık ih
tiyacını karşıladıktan sonra istihsalde kalacak 
miktar ne olacaktır? Bu rakam üzerinde, Tat
van - Van arasındaki 150 kilometrelik mesafe 
hesaba katılırsa iç piyasaya yapılacak satışlara 
ait nakliyat hesaplariyle ihracattald nakliyat 
hesapları bir esasa bağlanmış mukayese edilmiş, 
koordine edilmiş midir? İkisi arasında nakliye 
yönünden hangisi daha faydalı bulunmaktadır? 

Üçüncü sorum da şu olacaktır: Bu yatırımda 
esas kanaati, etütlere istinaden getiren Çimen
to Sanayinin ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
kanaati aynı noktada birleşmiş midir? Sayın Ba
kanın kanati bu mudur? Meselede seçim hesap
ları var mıdır? 

HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Sayın 
Başkanım, aynı mevzu ile ilgilidir benim sora
cağım sual. Eğer tensip buyurursanız bendeniz 
bunu da sorayım, hepsi beraber cevaplandırıl
mış olsun. 

27 . 5 . 1965 O : 2 
BAŞKAN — Sizinki bir sıra sonra, daha 

sonraki sırada. Sırayla. 
HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Hay hay. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Konuşmam sırasında belirttim. 
Van - Tatvan Çimento fabrikası mevzuundaki 
çalışmalar hakkında kısaca beyanlarda bulun
muştum. Tekrar arz edeyim. 

4 Çimento Sanayiinin memlekette istenilen 
seviyeye getirilmesinde Çimento Şirketinin 
ana unsur olarak mütalâa ettiği şey tüketim
dir. Ve Tatvan, tüketim yönünden ortaya ko
nulan formüllere aynen uymaktadır. Tatvan'
da kurulduğu takdirde hinterlandı olan beş ilin 
çimento ihtiyacı karşılanacaktır. Şu hale göre 
tüketim yönünden mesele kıymetlendirildiğinde 
bu yer Tatvan'dır. Yüksek Plânlama Kurulu 
meseleyi ihracat yönünden tetkik etmiştir. Ve 
ihracat yönünden tetkik ettiğinde, İran'a vâki 
çimento satışlarının mümkün olabileceği nokta
sından .hareketle Van'da kurulması hususundaki 
görüşünü muhafaza etmiş ve Van'da kurulma
sına karar vermiştir. Biz, gerek nakliye ücret
leri bakımından -ki bunlar esas itibariyle tüke
timdir- Tatvan'da kurulduğu takdirde beş ilin 
çimento ihtiyacı karşılanacaktır, Van'da kurul
duğu takdirde bir ilin ihtiyacı karşılanacaktır. 
Nakliye ücretleri bakımından mütalâa edildiği 
takdirde, Çimento Şirketinin mütalâası, şahsi 
kanatim, yerinin Tatvan olması merkezindedir. 
Yüksek Plânlama Kurulunun, meseleyi ihracat 
yönünden kıymetlendirilmesi muvacehesinde, 
plânda çimentonun ihraç metaı halinde düşü
nülmesi derpiş edilmiş bulunmasına göre, bu 
husus öncelik kazanmış ve Van'da kurulması 
karargir olmuştur. Meseleyi bu yönden kıymet
lendirmek ancak mümkündür kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu, buyurunuz, 
sorunuzu sorunuz. 

NAFİZ GİRAY (Bitlis) — Bir hususa ce-
vap alamadım. 

SANAYİ BAKANI ALI NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Meselede politik sebepler var mı, 
diye bir sual buyurdular. 

NAFİZ GİRAY (Bitlis) — Hayır o değil. 
İhracatta öncelik tanıyan birtakım hesaplardır. 
İlk anlayışımıza göre bu hesaplar, • Van'dan 
İran'a nakil, Tatvan'dan İran'a nakil ve ihra-
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çata ne miktar çimento ayrılabilecektir? Bölge-
vi tüketim karşılandıktan sonra bu miktar üze
rinden Van'dan yapılacak ihracat ile, Tatvan'
dan yapılacak ihraç arasındaki hesap farkları, 
topyekûn imâlatın iç nakliyedeki hesap farkları 
mukayesesi yapılmış mıdır? Nakliye yönünden 
faydamız hangi taraftadır? 

SANAYİ BAKANI ALİ NAtLI ERDEM 
(Devamla) —- İhracat yönünden nakliyenin 
hangi bölgeden faydalı olacağı hususunda tet-
kikat yapılmış Ve fakat şu anda bilgim dâhilin
de değildir. Mukayesesini net olarak vermiye-
ceğim. Şu anda hatırlıyamıyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Yılanlıoğlu. 
İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta

monu) — Geçenlerde yapılan Ereğli - Demir 
Çelik tesislerinin açılış töreninde 250 bin lira 
sarf edildiğini gazeteler yazdı. Bu doğru mu
dur? Doğru ise israfı uygun görüyorlar mı? 
Doğru değil ise neden tekzibetnıediler? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Böyle bir hesap, ne miktardır bil
miyorum. Bildiğim şeyi söyliyeyim: Böyle bir 
ziyafet verilmiştir beyefendi; böyle bir ziyafe
tin verilmesi hususu, Amerika hissedarları tara
fından arzu edilmiş ve gazetelerde vâki sayın 
sual sahibinin tevdi buyurdukları sual muvace
hesinde ilgili şahıslara sormuşum, şu cevabı an-
mışıındır: 20 000 dolar ayrılmıştır. Masraf mün
hasıran onlar tarafından yapılmıştır. Bu mas
rafın şirketle bir alâkası yoktur. Bana izah edi
len budur. 

Bir ikinci cevabı daha vereyim: Derhal ifa
de edeyim ki, en az Sayın İsmail Hakkı Yılan
lıoğlu kadar bu memleketin bir tek kuruşunun 
israf edilmemesini düşünen ve bunu prensip ka
bul eden bir insanım. (Soldan bravo sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Özgen. 
HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Sayın 

Bakan, yine şu çimento fabrikası için sizi ra
hatsız edeceğim, kusura bakmayın ve hassasi
yetimizi hoş karşılayın. Çok geri kalmış bir böl
genin çocuklarıyız. 

BAŞKAN — Girizgâh tamam Sayın özgen. 
HAYRETTİN ÖZGEN (Siirt) — Sabahki 

izahatınızda Plânlamanın kararıdır, dediniz, 
şimdi de teyit ettiniz. Bu fabrikanın halen ba-

27.5 1965 0 : 2 
şmda bulunan umum müdür 1958 de umum 
müdür muavini iken, fabrikanın Batman'da ku
rulması hususu ilmî, teknik, her türlü tetkikat 
yapıldıktan sonra kararlaştırılmıştır. Bu fabri
ka sonra Çanakkale'ye gitmiştir. Bu kısmı kısa 
söylüyorum. Millî Birlik Komitesi zamanında 
gene dosya tetkik edilerek fabrika bu defa Tat
van'a getirilmiştir. İkinci Koalisyon Hükümeti 
zamanında da aynı ilmî, tetkik her türlü tetkik 
yapıldıktan sonra 2,5 milyon lira bunun için 
tahsisat ayrılmıştır. Bu plânlamanın aynı mev
cut idi. Şimdi bu plânlama karariyle aynı çi
mento heyeti, teknik heyet mevcutken ve plân
lama heyeti mevcutken fabrika buradan kalkı
yor Van'a gidiyor. Demin arkadaşımın söyle
dikleri kısımları tekrar etmiyorum. Nasıl olur 
olur aynı plânlajna heyeti oraya karar verir? 
2,5 milyon lira tahsisat ayrılır, sonra - fabrika 
oradan kalkar... Bunu lütfen izah ediniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.. 
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Çimento fabrikalarının kurulu
şunda Vekâlet olarak 1962 ve 1963 senelerinde 
Plânlama Dairesi tarafından tesbit edilmiş çi
mento politikasına bugün itibar etmiyoruz. Bi
zim ölçülerimiz içinde 1962 - 1963 de yapılan 
hesaplara göre tüketilecek miktarın ne olduğu 
tesbit edilmiş ve bunun karşılığında da ihra-
eedilecek miktarın da vâridolduğu rakam ola
rak plâna derpiş edilmiştir. Tatbikat bunun ta-
mamiyle aksine olmuştur. Plânda rakam olarak 
belirtile* tüketim üretimin de üstüne bir mik
tara çıkmıştır ve fakat üstüne çıkmasına rağmen, 
değil ihracata gitmek, yeniden ithal etmek lüzu
mu bahis konusu olmuştur. Şu halde, Hükümet 
olarak yalnız Van'da değil, Türkiye'nin halâ 
birçok yerlerinde boş sahalar olduğunu ve bu 
sahalara çimento fabrikası yapılmasının şart ol
duğunu kabul ediyoruz. (Soldan, bravo sesleri, 
alkışlar). 

Mâruzâtımız budur. 

BAŞKAN — Efendim, soruların da yeterli 
görüldüğüne dair bir önerge vardır. Bu önergeyi 
okutuyorum. 

HALDAN K I S A Y O I J (Kocaeli) — Aleyhin
de söz istemiştim. 

BAŞKAN — Aleyhinde zatıâlinize söz ve
receğim Sayın Kısayol. 
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Başkanlığa 

Soruların kifayetini saygiyle arz ederim. 
Antalya 

İhsan Ataöv 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şayet yeterlik 
önergesi Yüce Meclisin karariyle kabul edilirse 
sorular bitmiştir. Yeterlik önergesi reddedilir
se, o zaman tekrar gelirsiniz. Buyurun. 

Yeterlik önergesinin aleyhinde Sayın Kısa-
yol, buyurunuz. 

ÎHSAN ATAÖV (Antalya) — Önergemi geri 
alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. Sayın 
Bakan bulunduğunuz yerden de cevap vermek 
imkânını haizsiniz. Zahmet etmeyiniz. 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(İzmir) — Kürsüden cevap vereyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Zeytinoğlıı. 

AZİZ ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sosyal 
Sigortalar Kanununun tatbikatına Eskişehir'de 
1 Mayıstan itibaren geçildi. Bu kanımda çıraklık 
müessesesi derpiş edilmediğinden bu kanunun 
tatbikatına geçildiği zaman Eskişehir'de bir gün
de bin tane çırak çıkarılmıştır ve çıkarılmakta
dır. Bu kanunun bu tatbikatının durması için 
veya yeni bir kanun gelmesi zaruri olduğundan 
acele bir tedbir Hükümetimiz tarafından alına
cak mıdır? Bilhassa sanayie zarar verecek bu mü
esseseyi korumak bakımından çıraklık müessese
sini korumak bakımından bir şey düşünmekte mi
dirler? 

BAŞKAN — Sayın Tiyanşan. 
HÜSAMETTİN TİYANŞAN (İstanbul) — 

Sayın Bakan, konuşmaları arasında küçük esnaf 
ve sanatkârlar mevzuuna bizim arzu ettiğimiz 
şekilde değinmediler.. Hepinizin malûmu olduğu 
üzere 1960 - 1965 senesine kadar kongre yapma
mış bir Küçük Esnaf ve Sanatkârlar Konfederas
yonu vardır. Devlet kasasından her altı ayda bir 
bu Konfederasyona 500 - 800 bin dolar para ve
rilmektedir. Bu paranın % 59 iten büyük bir kıs
mının serbest piyasaya aktarıldığı da Ticaret Ve
kâleti zabıtlarında vesikalarla sabittir. Bu kim
seler hakkında adlî takibat yapılmış mıdır? Bun
dan böyle bu kotaların verilmesine devam edile
cek midir? 

27 . 5 . 1966 O • 2 
SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 

(Devamla) — Esnaf ve sanatkârların kotalardan 
vâki talepleri konfederasyon marifetiyle sağlanır. 
Hali hazırda vazife görmekte olan Konfederas
yon, beş senedir kongresini yapmam ıştır. Kanaa
timiz kongresinin yapılmasıdır. Her ne kadar 
507 sayılı Kanunun alâkalı maddesi Konfederas
yonun üç yıl içerisinde intibakım belirtmekte ise 
de bir hususu sureti katiyede birbirinden tefrik 
etmek gerekmektedir. Kanunun intibaktan kasdı, 
Konfederasyonun hükmi şahsiyetidir. Bu demek 
değildir ki, Konfederasyon idare heyeti daha üç 
sene kongresini yapmayacaktır. Böyle bir görüşe 
iltifat etmiyoruz. Konfederasyonun küçük esna
fın ihtiyaçlarını bir ihtiyaç listesi halinde Vekâ
letimize tevdi ettiği bir vakıadır. Bugüne kadar 
vâki tatbikat içersinde ve eğer hafızam beni ya
nıltmıyorsa, İkinci Koalisyon Hükümeti zamanın
da 1962 senesinde Sayın Muhlis Ete'ye, Antalya 
Milletvekili İhsan Ataöv tarafından vâki bir söz
lü soru üzerine verilen cevapta, Konfederasyon 
hakkında Bakanlıkça tattıbikatta bulunulduğu ve 
teftiş heyeti tarafından raporlar tanzim edildiği, 
belirtilmişti. 

Bugün Vekâletimiz olarak Konfederasyonca 
Bakanlığımıza gönderilen ihtiyaç listelerinin me
hazı olan derneklerden ve birliklerden gönderilen 
ihtiyaç listelerinin birlikte tetkiki ile bu kotala
rın daha doğru tanzim edileceği merkezindedir. 
Bu anlayışın içerisinde Konfederasyonca Bakan
lığımıza gönderilmiş olan ihtiyaç listesinin, bir
liklerden gelen ihtiyaç listeleriyle birlikte tetkik 
edilmesine başlanmıştır. 

Şunu da derhal ifade edeyim ki, muhterem 
sual sahibinin kotalardan gelen malların gerçek 
ihtiyaç sahiplerine her hangi bir sebeple intikali
ne mâni olunması hususundaki vâki heyecanına 
aynen iştirak ediyorum. 

Mevcut yönetmelikte Konfederasyonun mute
metler marifetiyle getirtmiş oldukları malların ih
tiyaç sahiplerine, 45 gün içerisinde çekilmesi teb
liği bugüne kadar vâki tatbikatın içerisinde bâzı 
yanlışlıklar halinde doğduğu bir vakıadır. Çok 
kere bu 45 günlük müddet tebliğ tarihinden iti
baren başlattırılmamış tebliğde, biteceği gün ay
rıca tasrih edilmiştir. Bu münasebetle ifade et
mek isterim ki, fevkalâde kötü şartların içerisin-
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de, fevkalâde zor şartların içerisinde mesleklerin
de devam etmeye çalışan ihtiyaç sahiplerinin eli
ne, ihtiyaçlarının mutlaka geçmesi için âzami 
gayret sarf edilmektedir. Ve bu yolda çalışma
larımız devam etmektedir. 

BAŞKAN — Soruların kifayetine ait bir 
önerge gelmiştir, okutacağım. 

Başkanlığa 
Soruların mahiyeti anlaşılmış olup vaziyet 

tavazzuh etmiştir. Kifayetini arz ve teklif ede
rim. 

Antalya 
Nazmi Kerimoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sorular kâfi "görülmüştür. Buyurun, Sayın Ba
kan. 

SANAYİ BAKANI ALİ NAİLİ ERDEM 
(Devamla) — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri ; 

Bendenize tevcih buyurmuş olduğunuz su-
alerin cevaplarını arz etmiş bulunuyorum. He
pinize teşekkür ederim. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Başka konuşacak kimse yok. 
Sanayi Bakanlığı bütçesi üzerinde yeterlik 
önergesi gelmiştir. Ancak «son söz milletveki-
linindir» hükmüne göre bir arkadaşa söz vere
ceğim. Daha evvel Saym Enerji ve Tabiî Kay
narlar Bakanı söz istemiştir. Buyurun. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, sözlerime, tenkidle-
rinde Bakanlığımızı en ağır şekilde tenkid 
eden arkadaşlarıma ve yine tenkidlerinde Ba
kanlığımızın faaliyetlerini en takdirkâr sözler
le tebrik eden arkadaşlarıma teşekkürle başlı-
yacağım. 

Muhterem milletvekilleri, Bakanlığın muh-
lefi kısımları hakkındaki görüşümü izah eder
ken, tahmin ediyorum, sorulmuş bulunan sual
lerinde büyük bir kısmını cevaplandırmış ola
cağım. 

Bakanlığımızın maden politikası hakkında 
maalesef bir açıklama yapmak durumunda de
ğilim. Maden Kanunu hakkında hazırlanan 
komisyon raporu tetkik edilmektedir. Bu rapor 
muvacehesinde tasarıda gerekli tashihler ya
pıldıktan sonra kanun tasarısı Bakanlar Kuru-
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luna sunulacak ve efkârı umümiyeye açıklana
caktır. («Hükümetin görüşü nedir?» sesleri.) 

Tasarı hakkında bâzı gazete ve mecmualar
da çıkan haberler asılsızdır ve hiçbir mesnede 
dayanmamaktadır. Tasarı, millî menfaatlerimi
zi koruyacak, millî kaynaklarımızı en iyi şekil
de işletecek ve maden sahasında memleketimi
zi dünya piyasalarına istikrarlı bir şekilde yer
leştirecek bir mahiyet ve ruh taşımaktadır. 

Kömür mevzuunda zam yapılacağı rivayet
leri yanlıştır, asılsızdır. 

Kömüre zam yapılmıyacaktır. Katî kararı
mız budur. 

Enerji işlerimiz ve enerji politikamız hidro
lik sahaya teveccüh etmiş bulunmaktadır. 

Memleketimizin enerji ihtiyacı süratle art
maktadır. 

Büyük enerji santrallerimizin hemen hepsi 
programlarına göre gecikmiştir. Bu durum 
önümüzdeki yıllarda sıkıntıya düşeceğimize 
işarettir. Sıkıntılı yıllara girmeden, gecikme
leri kapatmak için elden gelen bütün imkânla
rımızı kullanmaktayız ve kullanacağız. 

Enerji politikamızın diğer bir cephesi, 
mümkün olduğu kadar bol ve mümkün olduğu 
kadar her müstehlikin istediği yerde ve mik
tarda elektrik istihsal etmek esasına yöneltile
cektir. 

Şüphesiz enerjinin ucuzluğu da istenen bir 
husustur. Ancak bugün enerjinin ucuzluğu o 
kadar ehemmiyetli olmamakta, bolluk ve iste-
nen yerde enerji elde edilmesi şartı kadar ağır 
basmamaktadır. 

Enerji sektörü önümüzdeki yıllarda büyük 
yatırımlar icabettirecektir. Bildiğiniz gibi, Bi
rinci Beş Yıllık Plânda bu sektöre beş milyar 
lira ayrılmıştır. Bu miktar, İkinci Beş Yıllık 
Plânda çok daha fazla olacaktır. 

Halihazırda yapılmakta olan bütün tesisler 
bitirildiği ve Keban da 1970 de devreye girdi
ği, halde ihtiyaçlar gene de kâfi gelmiyecektir 
ve 1970 den önce mutlaka Fırat üzerinde ikin
ci bir santrale başlamak icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, -
Enerji politikası üzerinde dururken Keban 

meselesine biraz fazla yer vermek istiyorum. 
Bu projenin, enerji meselesinin hallinde bü
yük bir yeri vardır, onun için üzerinde fazla 
durmak istiyorum. Ayrıca bu projenin tahak-
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kuk ettiriliş şeklinde 'ilerdeki birçok meselele- I 
ri halletme bakımından da alınacak dersler 
vardır. Onun için de, üzerinde fazla durmak is
tiyorum. -

Bu meseleyi Yüce Heyetiniz ele almış, ko- I 
misyon kurmuş, tahakkuku istikametinde bü
yük adımlar atmış, meseleyi istismar edilmek
ten, politik tartışmalardan, lüzumsuz tenkid-
lerden kurtarmıştır Onun için üzerinde fazla 
durmak istiyorum. 

Evvelâ şunu Yüce Meclisinize arz etmek is- I 
terim ki, Keban meselesi bugünkü noktaya hiç
bir şahsın yalnız kendi çalışması, hiçbir par
tinin sadece kendi emeği ve hiçbir iktidarın 
sadece kendi marifeti ve dirayetiyle getirilme
miştir. (Soldan «bravo» sesleri.) 

Keban mevzuunda çok çalışan, her tarafa 
koşan, kulis çalışmalariyle emekler sarf eden 
Ardıçoğlu arkadaşımızın o zamanki partisi. C. 
K. M. P. de Keban'ı kendisine maledemez. 

Bütün kadrosiyle, gerek 1962 yılı Bütçe Ko
misyonunda, gerek Yüce Heyetinizdeki müza
kerelerde ve gerekse matbuattaki münakaşa
larda, Keban'ı bir ideal olarak ele alıp çalı
şan A. P. si de Keban'ı sadece kendisine malede
mez. 

Meseleyi, bir Doğu Anadolu meselesi ola
rak ele alan, komisyonlarda mücadelesini ya
pan ve Yüce Meclisinize Keban hakkında ilk 
defa olmak üzere bir araştırma komisyonu 
kurma teklifini Sayın Genel Başkanları vasıta-
siyle getireA Y. T. P. de, Keban mevzuunda 
başka partilerden daha fazla söz hakkı oldu
ğunu iddia edemez. 

Nihayet Keban meselesinde, bilhassa ilk 
safhasında, gazete ve mecmualariyle en çetin 
direnmeyi gösteren, proje için konulan tahsi
satı protesto eden, mebuslariyle aleyhte kam
panya açan, «konulan tahsisatı kullanmam» 
diyen vekilleri ile çeşitli münakaşalara sebebo- I 
lan C. H. P. de, bu meselede, «Benim diğer I 
partilerden daha az emeğini geçti» diye hayıf-
lanamaz. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

Yani onların da bu mevzudaki çalışma ve I 
emekleri inkâr edilemez. (Gürültüler.) I 

Muhterem arkadaşlarım. I 
Keban, bütün partileriyle, bütün mebus ve I 

senatörleriyle Türkiye'nin Yüce Parlâmentosu- I 
nun eseridir ve eıı büyük şeref Yüce Parla- I 
mentoya aittir. I 
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Koban, Anayasasının derpiş etıtiği Araştırma 

Komisyonunun kurulmasına ait maddenin ilk 
tatbikatı, hayırlı tatbikatı ve müspet tatbika
tıdır. 

Gerek Yüce Meclisinizin, gerekse bizden 
sonra gelecek olan meslislerin Anayasanın bu 
maddesini iyi bir şekilde tatbik ederek milleti
mize pek çok şeyler kazandıracağından emi
nim ve bundan hiç kimsenin şüphesi olmama
lıdır. («Bravo» sesleri.) 

Bu görüşten sonra, Keban tesislerinin bu
günkü noktaya nereden başlayıp, nasıl geldi
ğini ortaya koymakta ve herkesin bu büyük 
eserin bugünkü noktaya getirilmesindeki his
sesini belirtmekte büyük faydalar mülâhaza 
ediyorum. 

Tesisin ilk etütlerine 1936 da başlanmıştır. 
Tesisin esaslı, etraflı ve büyük çaptaki etütle
rine ve inşası için teşebbüslere ise 1955 de gi
rişilmiştir. 

1962 yılı Bütçe Komisyonuna, mesele gel
diği zaman mahlül vaziyette idi. Etütlerin en 
son safhası da yapılmış bulunuyordu. Bu ta
rihten sonraki safha bilhassa tetkik edilmeli
dir. Fikirler yeniden gözden geçirilmelidir. 
Söylenen ve yazılanların Yüce Parlâmento hu
zurunda ve büyük Türk Milleti karşısında mu
hasebesi yeniden yapılmalıdır. 

Bu meselede Yüce Meclisin komisyonları ne 
düşünmüştür? Yüce Meclis ne düşünmüştür? 
Türk Milleti için bilinen bâzı yazarlar, bâzı 
gazeteler neler yazmış ve neler düşünmüştür? 
Bugün bu mesele nerededir? Bu mevzuda or
taya atılan fikirler, iddialar, iftiralar, istihza
lar nerede kalmıştır ? 

Bunları konuşacağız arkadaşlar. Bu konuş
malar bundan sonraki çalışmalarımızda bize 
rehber olacak, bize istikamet verecek ve Yüce 
Parlâmentonun yapacağı işleri birtakım so
rumsuz, bilgisiz ve hattâ ehliyetsiz kimselerin 
elinden kurtaracaktır. (Soldan «bravo» sesle
ri.) 

Çünkü bugün, bu Parlâmentonun bâzı üye
leri ve bu Parlâmentonun yapacağı bâzı işler 
aynı kalemler, aynı organlar ve aynı zihniyet 
mensupları tarafından yeni iftiralara uğratıl
makta, yeni tezvirler ve yalanlarla namuslu 
insanlar boğulmak istenmektedir. 
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Bu bakımdan üç yıl öncesine dönmek, Ke

ban meselesini üç yıl,evvelinden almak ve bu
günkü noktaya getirmek mecburiyetindeyiz. 

Hâdiseleri yüksek huzurlarınızda ortaya 
koyduğum zaman, bu memleketin Parlâmen
tosunun, bu milletin milletvekillerinin kahir 
ekseriyetinin meseleyi ne kadar doğru gördü
ğü ve meseleyi ne kadar büyük bir basiretle 
ele aldığını Türk efkârı umumiyesi bir kere 
daha görecek ve anlıyacaktır. Bu noktaya gel
mişken, bir hususu daha Yüce Heyetiniz hu
zurunda arz etmek isterim. O da, selefim Ener
ji Vekili arkadaşımla, aynı devredeki Maliye 
Vekili arkadaşımın, seleflerinin ve bâzı arka
daşlarımın zıddına, meseleyi cesaretle ele al
mış olmaları, meseleye büyük alâka gösterme
leri ve ellerindeki bütün imkânları kullanmış 
bulunmalarıdır. Benim inancım budur. Emek
lerinden dolayı kendilerini tebrik ederim ve 
kendilerine teşekkürü borç bilirim. («Bravo» 
sesleri.) 

Şimdi meselenin ilk.gününe gelelim. Mev
zu bizim dâhil olduğumuz bu Parlâmentoya 
1962 yılı Bütçe Karma Komisyonunda geldi. 

Sanayi Vekâleti Bütçesi konuşuluyordu. 
Keban Barajı hakkında bir rapor hazırlanması 
için E. I. E. idaresi bütçesine 5 milyon lira 
tahsisat konulması istendi. 

Bâzı milletvekili arkadaşlarımız bunun şid
detle aleyhinde idi. Diğer bâzıları ise şiddetle 
lehinde idiler. Oylamada büyük ekseriyetin 
lehte olduğu anlaşıldı ve tahsisat bütçeye kon
du. 

Devrin Sanayi Vekili arkadaşımız, «Bunu 
bütçeye koysanız da kullanmam» dedi. Buna 
karşı verilen cevap, «Siz kullanmazsanız kul
lanacak vekiller bulunur» oldu. 

Bir başka milletvekili plânın elden gittiği
ni, plânsız devreye dönüldüğünü, Hükümetin 
arzusu hilâfına böyle bir tahsisatın konulamı-
yacağım ve denk bütçenin bozulacağını iddia 
etti. Büyük gürültü ve jestlerle Karma Komis
yondan istifa etti. Basın toplantısı yaptı, 
büyük manşetlerle beyanat verdi. Bütün bun
lar normaldi. Kanaat meselesiydi. Çoğun
luk öyle istemişti. Fikri azınlıkta kalan 
arkadaşımız istifa müessesesini işletmişti. Bu 
hak kendisine aitti. Hakkını kullanmıştı. Buna 
hiç kimse bir şey diyemezdi, 
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Burada bir hususu da belirtmek benim için 

vazifedir ve meseleyi hangi zihniyetle yüce hu
zurunuza getirdiğimin bir delilidir. 

Devrin Sanayi Vekili hatasını çabuk anladı, 
hakikati ve ileriyi gördü ve bu hâdiselerden-
hemen sonra Senatoda bütçe görşülürken soru
lan bir suale verdiği cevap; «Keban için ay
rılmış olan tahsisatı, Keban için kullanmak 
benim için bir vazifedir. Hattâ bu para yetmedi
ği takdirde de, bu mevzu için sene içinde ek 
ödenek de istiyeceğim» şeklinde olmuştur. Bu 
hususta da kendisini tebrik etmek benim için 
vazifedir. 

Bunu burada, hakikatler karşısında anlayı
şımın bir ifadesi olarak arz ediyorum. 

Bütçe Yüce Meclisinize geldi, komisyonun 
ayırdığı tahsisat uygun görüldü ve Meclis o za
man mevcut bulunan partilerden her birinden 
birer kişi olmak üzere dört kişilik bir komis
yon kurdu. 

Komisyon raporunu ittifakla Kebanm lehi
ne verdi. Bu sayede Keban . Beş Yıllık Plâna 
isim olarak giren tek proje oldu. Hükümetler 
geldi geçti, Keban işi bazan ağır, bazan hızlı 
yürüdü ve nihayet bizim Hükümetimize geldi 
ve bize devredildi. 

Devredildiği zaman projenin durumunun 
izahını, biraz sonraya bırakarak, 1962 yılında 
meselenin Meclis dışındaki bâzı kimseler tara
fından, bâzı mecmualar ve gazeteler tarafından 
nasıl ele alındığımda oratya koymaya çalışaca
ğım. 

Bâzı gazeteler ve dergilerin Parlâmentoya, 
üyelerine, komisyonuna ne şekilde bir dille hü
cum ettikleri, hangi zihniyetle iftiralar yağdır
dıkları, Kebanı müdafa edenleri ne duruma dü
şürmek istedikleri bilinmeli, hatırlanmalı ve 
bunlar bugün yapacağımız işlerde ve Keban 
mevzuunda alınan neticeyi de göz önüne ala
rak, bize istikamet vermelidir. 

Şimdi 25 Ocak 1962 tarihli Ulus gazetesin
de Keban mevzuunda bakınız ne denilmekte
dir : «îşte Sanayi Bütçesi görüşülürken, bütün 
bu hazırlık çalışmalarının devamına ve müş
küllerine rağmen, Elâzığ milletvekillerinin ön-
ayak olduğu ve eski devrin itiyatlarının, plân
sız çalışmalarının bir devamı sayılabilecek 
şekilde barajın Keban'da yapılması lüzumu ve te
zi savunulmuş ve Sanayi Bakanlığının Keban için 
baraj projelerine başlaması istenmiştir. 
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.. Yeni Anayasamız bu nevi prensip meselele

rinde Hükümetin zorluğa uğramaması için Bütçe 
Encümeninin kahir ekseriyetini iktidar grupu-
na vermiştir. Fakat, esefle kaydedelim ki, bu ko-

.„ nııda Koalisyon işlememiştir. Bu münasebetle 
tekrar edelim ki, Sanayi Bakanlığı, Devlet Su İş
leri etütleri bitinceye kadar kabul ettiği 5 mil
yonluk tahsisatı kullanılamıyacaktır. Zira bu 
para Devlet Plânlama Teşkilâtı ve Hükümetin 
programına aykırı olarak bütçeye konmuştur. 
Bütçe Encümeni Hükümete güvenoyu veren Bü
yük Meclisin bir parçası olarak ve plânsız, pro
gramsız gidişin acılarını büyük ölçüde çekmiş, 
büyük milletin temsilcileri olarak, ilmin, ihtisa
sın ve Bakanın ısrarlarına kıymet vermek zorun
dadır.» 

İşte Ulusun sütunlarında o zaman Keban 
hakkındaki iddia budur. 5 Şubat tarihli Ulusta, 
orta sayfada başka bir iddia vardır. Onu da 
bilmemiz gerekmektedir. 

«Esasen teknik yönden bakıldığında, Keban 
projesiyle ilgili etütlerin noksan ve kifayetsiz ol
duğu da görülür. Evvelemirde Fırat nehrinin 
amenajman projesinin henüz tamamlanmadığı 
bir safhada Keban projesinden bahsetmek ilmî 
çalışma metotlariyle pek bağdaşamaz. Çünkü bir 
nehirdeki en rantabl imkânı tesbit edebilmek 
için, her şeyden evvel o nehirdeki diğer imkân
ların esaslı bir şekilde bilinmesine lüzum var
dır.» 

Makale devam ediyor. 
«Keban projesinin esas hareket noktası olarak 

gösterilen Ebasco raporuna da kısaca temas ede
ceğiz. Evvelâ hemen işaret edelim ki, bu rapo
run tanzimi sırasında acayip bir yol tutulmuş ve 
başta Sanayi Bakanlığının Enerji Dairesi olmak 
üzere ilgili müesseselerle teşriki mesai yapmak
tan kaçınılmıştır. Rapor muhteviyatı ve varılan 
sonuçlar itibariyle tatminkâr olmaktan çok uzak
tır. Evvelâ enerji tahminleri yüksektir ve Yeşil-
ırmak imkânları hiç nazarı itibara alınmamış
tır.» 

Makalenin sonu şu şekilde bitmektedir. 
«Baraj, sonunda, DSİ tarafından inşa ve 

tesis edileceğinden, barajla-ilgili bütün çalışma
ların sorumluluğunu şimdiden, DSİ üzerine al
malı ve politik bakımdan bir hayli cazip olan bu 
konu politik olmaktan çıkarılarak bir an önce 
ilim ve ihtisasa terk edilmelidir.» 
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Evet arkadaşlarım, bugün alınan netice, ki

min teknik, kimin politik fikirlerinin müdafii ol
duğunu açıkça ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Akis mecmuası da aynı meselede diğerlerin
den geri kalmamakta şöyle demektedir: 

«Esmer, ortaboylu, genç adam heyecanla ye
rinden kalktı ve kalabalık komisyon odasını va
kur adımlarla terk etti. Üyesi olduğu Bütçe Ko
misyonundan istifa etmişti. Olay, geride bıraktı
ğımız haftanın sonunda Büyük Millet Meclisinin 
gösterişli binasında cereyan etti. İstifa eden 
adam, İstanbul Milletvekili Suphi Baykam'dı. 

Mesele şöyleydi: Yıllık bütçesi 11 milyon li
ra olan Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Genel 
Müdürü, Fırat nehri havzasındaki birçok imkân
lardan biri olan Keban Barajı için yabancı firma
lara bir rantabilite raporu hazırlatacağını ileri 
sürerek bu yıl bütçe teklifine 5 milyon liralık ek 
ödenek koymuştu. Fakat bu para, memleketin 
ekonomik durumu muvacehesinde baraj üzerinde
ki çalışmaların henüz mevsimsiz olduğu görüşü, 
ile Sanayi Bakanlığındaki bütçe çalışmaları sıra
sında tekliften çıkarılmıştı. Bunun üzerine kulis 
faaliyetine girişildi. Elâzığ milletvekilleriyle te
maslar yapıldı, bilhassa C. K. M. P. li Nurettin 
Ardıçoğlu'nun bu konudaki ilgisi sağlandı. Ardı-
çoğlu, aldığı ilhamlarla, Elâzığ'daki seçmenleri
nin yüzünü güldüreceğini ve ilerideki seçimlerde 
kendisine rahatça seçilme şansı hazırlıyacağmı 
kuvvetle umduğu bu fırsatı kaçırmamaya karar 
verdi. Elâzığ'ın diğer milletvekilleriyle bâzı sena
törlerin - bu arada Tabiî Senatör Fikret Kuy-
tak'm - imzalarını taşıyan 20 imzalı bir önerge
yi beklenmedik bir şekilde Bütçe Komisyonu Baş
kanına sundu.» 

TURHAN FEYZİOĞDU (Kayseri) — Bu
günkü Adalet gazetesini de okuyun bari... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyiniz. Niçin mü
dahale ediyorsunuz efendim? Efendim, Bütçe 
konuşmaları sırasında Başkanın konuşmalarına 
müdahale edilir mi? Çok rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ba
kan konuşması değil... 

BAŞKAN —' Bütçe konuşması sırasında Ba
kan her türlü izahatta bulunabilir. Milletvekili 
de her türlü konuşma yapabilir. Oturunuz mü
dahale etmeyiniz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu der-
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ginin paralelinde bulunan başka bir dergi daha 
ileri giderek bakınız neler yazıyor?.. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Pet
rolleri sat, petrolleri sat... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, müdahale et
meyiniz çok rica ederim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ba
kan konuşması değil, propaganda konuşması. 
(Gürültüler) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNA LAK BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Petrolle
ri satacak adam Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin çatısı altında bulunamaz. Bu ithamınızı, şe
refli insansanız, bu kürsüye çıkar ispat eder
siniz, ispat edemediğiniz takdirde aynı iddiayı 
size nefretle reddediyorum. (Sağdan, gürültüler, 
soldan bravo sesleri.) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Kayseri) — Ede
ceğim, edeceğim... 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, ''rica ederim 
efendim, sinirlenmeyiniz, nedir bu haliniz, çok 
rica ederim. Arkadaşlar, karşılıklı konuşmayı
nız efendim rica ederim, nedir bu haliniz1?.. Sa
yın ErbekL Sayın Güler i . 

Muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, 
müzakereleri sükûnetle... Sayın ErbekL. Bir 
dakika Sayın Bakan, bir dakika efendim. 

Arkadaşlarım, çok rica .ederim, Mecliste bir 
bütçe görüşülüyor, sükûnetle ve Azami derece
de birbirimize sevgi tezahürü göstermek sure
tiyle müzakereleri takibedelim. Riyasetin va
zifesi müşkülleşiyor, her ağızdan bir ses çıktığı 
zaman... (Ç. H. P. sıralarından bir müdahale..) 

Efendim, alkışlara da mâni olacak halimiz 
yok. Bir arkadaşımızın her hangi bir suretle *en 
ufak bir müdahalesi önlenemediği takdirde bu 
müdahale tevali ediyor -ve gerek Riyasetin va
zifesi güçleşiyor ve gerekse Mecliste sükûnetli 
bir müzakere temin edilemiyor. Onun için 'Yü
ce Heyetinizden istirham ederim. Bakan konu
şurken veya milletvekili konuşurken doğru ko
nuşsun veya yanlış konuşsun, hatalı konuşsun, 
hatasız konuşsun, çok rica ederim müdahale 
buyurmayınız. Meclisin bir İçtüzüğü var. Bu 
İçtüzüğün dâhilinde her arkadaşımızın söz al
ma imkânı var ve bunları karşılamak imkânı 
da vardır1. («Söz alma imkânı yok.» sesi) 

BAŞKAN — Söz alma imkânı yoksa, kal
kıp da muharebe etmek imkânı mı var, çok ri
ca ederim. Bu bakımdan... Kifayeti kabul et-
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mek heyetin elinde, kifayeti reddetmek de he
yetin elindedir. Geceye kadar müzakereye de
vam etmek gene Heyetin elindedir. İstirham 
ederim, sükûnetle müzakereleri takibedelim, 
aksi takdirde, İçtüzük hükümlerini harfiyen 
tatbik etmek mecburiyetinde kalacağım. (Gü
rültüler) Sayın Özek karşılıklı ve yerinizden 
konuşmayınız. Buyurun, Sayın Turgut. 

ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BA
KANİ MEHMET TURGUT (Devamla) — 
Muhterem arkadaşlarım, üç buçuk senedir bir 
çatı altında bulunuyoruz, hepimiz birbirimizi 
tanımaktayız. Bugüne kadar hiçbir arkadaşım 
hakkında, hiçbir parlâmento üyesi hakkında, ar
kadaşımın benim hakkımda kullandığı kelimeyi 
değil kullanmak, kafamın içinde dahi geçirmiş 
değilim. Bu gibi ithamlar bize hiçbir şey kazan
dırmaz. Öakin sakin meselelerimizi konuşalım, 
konuşmamın sonunu dinlediğiniz zaman bu he
yecanın, bu durumun lüzumsuz olduğunu aıılı-
yacaksınız. Ben burada şu veya bu partiyi, şu 
veya bu milletvekili arkadaşımı şu veya bu şe
kilde küçük düşürmek veyahut da onların aley
hinde bulunmak için konuşmuyorum. Ben bura
da meselelerin parlâmentonun eline alındığı za
man ne şekilde- halledildiğini izah ediyorum. 
(Gürültüler)... 

BAŞKAN — (jok rica ederim, bu şekilde 
müzakereye devam edilemez. (Gürültüler). Sa
yın Bakan, buyurunuz, siz izahatınıza bakınız. 
(Gürültüler) ve O. H. P. si sıralarından «esasa 
girsin, nasihata ihtiyacımız yok» sesleri) 

Buyurunuz Sayın Bakan... (Soldan, gürül
tüler)... Yerinizden konuşmayınız. Buyurun Sa
yın Bakan, izahatınıza devam ediniz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANİ MEHMET TURGUT (Devamla) — Bu 
hava içerisinde ödenek olarak 5 milyon lira ay
rılan Keban Barajının ele alınması ise Adalet 
partililerin bir eski devre hasret çektiğini suyun 
yüzüne çıkarmıştı. Faraza «Büyük Zafer» gaze
tesi, her halde sahibinin bir Menderes devri mü-
taahhidi olduğunu hatırdan çıkarmıyarak Ke
ban Barajı işini baş yazı konusu yaparken öte 
yandan da (C. H. T*, si sıralarından gürültüler 
ve, «yalnız dinliyeni değil, konuşanları da biraz 
tahdidediniz Beyefendi» sesleri.) 

VEFİK PİRİNÇÇİOĞLU (Diyarbakır) — 
Sadece bütçe müzakere ediyoruz. 

— 179 — 



M. Meclisi B:117 
BAŞKAN — Beyefendi, rica ederim; her şe

yi arzularınıza göre değil elimizde mevcut İçtü
züğe göre halledeceğiz. Milletvekilinin bütçe mü
zakereleri sırasında sözü tahdidcdilemez. Baka
nın da sözü aynı şekilde tahdidedilenıez. Elimiz
deki İçtüzük bu ahkâmı âmirdir. Ne zaman İç
tüzüğü değiştirirsiniz, o zaman Riyasete geni* 
yetki verirsiniz, o halde takibeder ve müdahale 
edebiliriz. (Orta sıralardan; sadece davet yok 
mu? Sesleri.) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — öte yan
dan başkiloseyal Mehmet Turgut (Diyarbakır 
Adalet Partisi Milletvekili) böyle bir eseri ele al
manın bir ruh ve heyecan meselesi olduğunu 
söylüyordu. Sanki Menderes İmralı'dan ayağa 
kalkmış ve gelmişti. Devrin muhalefet sözcüleri, 
plânsız yatırımları tenkid edip, önlemeye çalış
tıkça tehlikeyi göremiyenler tenkidleri, bu işle
rin bir ruh ve heyecan meselesi olduğunu söyli-
yerek cevaplandırılardı. 

Makale devam ediyor ve şunları soruyordu: 
«Peki ama, şu Devlet Plânlama Teşkilâtı da 

bu Anayasaya göre kurulmuş bir müessese değ:l 
mi idi? Bütçe Komisyonunun sayın üyeleri ğer 
leb denilen yerde derhal bir tesis kurulmasını 
anlıyacak kadar her bakımdan uzman kişilerse, 
aynı zamanda bu tesislerin plânını, bütçesini h«ı-
zırlıyacak rantabl olup olmadıklarını bil ecele 
kimselere, o zaman ne lüzum vardı böyle kosko
ca bir teşkilâta? Ne lüzum vardı Holânda'dan 
uzmanlar çağırmaya? Aksi şeytan, Devlet Plân
lama Teşkilâtının masraflarının da bu, Sayın 
Ömer Faruk Sanaç Başkanlığındaki Bütçe Ko
misyonundan çıkması karşısında, acaba niçin 
varlığı Sayın Komisyonca duyulmıyan bir teşki
lâta ödenek ayrıldığını da akla getirmez mi idi?;? 
Yine aynı tarihli bir başka gazete de (Cumjıuri-
yet gazetesinde) şunlar yazılmaktadır. «1962 yı
lında yakın mazinin o kadar acı tecrübelerinden 
sonra düşülen bu hata gerçi hepimizi üzmekte
dir. Fakat ortada koskoca bir Meclis Heyeti 
Umumiyesi bulunduğuna göre henüz iş işten geç
miş sayılamaz. Bir taraftan «Yazık değil mi bu 
milletin parasına?» derken diğer taraftan da bu. 
ümit ile avunmaktayız. 

Milletvekillerimiz şu veya bu mmtakanm, şu 
veya bu ilin milletvekili değil, bu memleketin 
milletvekili olduklarını acaba ne zaman düşün
meye başlıyacaklardır?» 
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1LYAS KILIÇ (Samsun) — Bize gazeteleri 

dinletme, esasa gel. (Orta sıralardan «esasa gel» 
sesleri.) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA» 
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim geleceğim. Dinlemek lûtfunda bulunursanız 
geleceğim. 

Milliyet gazetesi bakın nelet yazıyor... (Orta 
sıralardan, «Adalet ne yazıyor?» sesleri.) Onu 
da okuyacağım. 

BAŞKAN — Efendim; Riyaset olarak Baka
nın vereceği izahata müdahale etmeye yetkimiz 
yoktur. (Orta sıralardan «sadede gelsin» sesleri.) 
Beyefendi, dinleyip dinlememekte serbestsiniz. 
Fakat Bakanın verdiği izahat Riyaset tarafın
dan kesilemez, efendim. 

ŞEFİK İNAN (Çanakkale) — Sadede gel di
yebilirsiniz. 

ATIF ŞOHOÖLU (Denizli) — Kim demiş 
Bakan gazete koleksiyonu getirsin diye. (Soldan, 
«biz dedik» sesleri.) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — «Plân ve 
program... yapacağızda kalkınacağız değil mi? 
Buyurun alın işte, Keban barajına açıktan 5 
milyon liralık bir ek ödenek verilmesi için Bütçe 
Karma Komisyonuna yirmi imzalı bir önerge su
nulmuş ve önerge âlâyı - valâ ile kabul edilmiş
tir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtı olsun, Maliye, Ba
yındırlık, Sanayi ve Tarım bakanlıkları olsun, 
böyle bir yatırıma karşıdırlar. Uzmanlar, büro
lar, memurlar aylarca çalışarak 1962 yılı için 
bir kalkınma programı hazırlamışlar ve iktisadi 
durumu bin bir türlü istismar ve akılsızlıkla ate
şe düşmüş hasıra dönen Türkiye'ye, elden geldiği 
kadar çekidüzen vermeye uğraşmışlardır. 

Ama yobaz politikacı dinler mi bunu? Bu he
pimize söylenen bir sözdür. O memleket derdin
de değil kendi bölgesindeki fiyakasının devamiy-
le, nafakasının devammdadır. Yirmi imza topla
yıp, önergeyi komisyona dayanıveriyor. Bütçe 
acıkmış da, plânla programa önem vermek şart-
mış da; aman efendim politikacı için mesele mi 
bunlar yani? Versin Keban Barajı için 5 milyo
nu, o da gitsin önce mütaahhitlerle inşaat şirketi 
mümessillerine öğünsün. Hadi yine kurtardık si
zin 5 milyonu densin.» 

HALİL ÖZMEN (Kırşehir) — Mehmet Bey, 
neler yakacaksınız, lütfen bunları söyleyiniz. 
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ENERJİ VE_TABlî KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Söyliye-
ceğim beyefendim, söyliyeceğim... 

Şimdi arkadaşlarım, diğer gazeteler ne yazı
yorlar, dediler. Bundan da kısaca-bahsedip esas 
mevzuya gireceğim. (C. II. P. si sıralarından 
«Adalet gazetesi ne yazıyor?» sesleri.) 

«Fırat nehrinin tanzim edilmiş olmasından 
Suriye ve Irak da müstefit olacaktır. Bu fayda
lanmanın derecesi ve tesiri hakkında şu anda 
pek fazla birşey söylemek mümkün değildir. 
Bu husustaki etüdlcrin de derinleştirilmesi ye
rinde olur. 

Bir mühendis olarak, Türkiye'nin su ve ener
ji meselelerine aşina ve gönül vermiş, kafa yor
muş bir insan olarak, Keban Barajının yapıl
dığını görmekten çok büyük bir haz ve sevinç 
duyacağını ilâve etmeden geçemiyeceğim. Zi
ra benim için mevzu, tahayyülü dahi zevk olan 
uçsuz bucaksız bir hayaldir. Bu hayalin için
de, «bir gün neden Fırat Nehrinin sularını Or
ta Anadolu'ya getirmiyelim» şeklindeki proje
ler dahi mevcultur. Hele Fırat'ın sularını Dic
le ile Fırat arasındaki uçsuz bucaksız ovalarda 
Kâtip Çelebi'nin bahsettiği portakal bahçeleri
nin yetişmesine hizmet eder görmek, yine bu 
hayalin bir parçasıdır. Birgün gelecek Ruhr 
Havzasında ve Niyagara Havzasında görülen, 
tüten bacalar manzumesi, Elâzığ mıntıkasında 
da görülecektir. 

insanlığa hizmet eden büyük eserler büyük 
hayellerin neticesidir. 

Bugünün hayali yarının hakikati oluyor. 
Türkiye'nin istikbaline inanan insanların bu 
hayalden kurtulmasına imkân yoktur.» 

(A. P. sıralarından «kim yazmış» sesleri) 
Adalet Partisi Genel Başkanı Saym Süley

man Demirci yazmıştır. (A. P. sıralarından 
şiddetli alkışlar) 

Son olarak, başka bir yazıyı da okumak 
istiyorum: «Evet 20 nci asrın ikinci yarısında 
bulunuyoruz Dünya korkunç ve baş döndürücü 
bir hızla ilerliyor. Saym Kenedy'nin dediği gibi 
devrimiz başka devirlere benzemez. Bu devir bü
yük işler-, büyük hayaller, büyük projeler ve ge
niş ufaklar devridir, ölçüler, standartlar değiş
miştir. Klâsik sınırların dışına çıkılmış ve eski 
metotlar geride bırakılmıştır. Bunları katî 
olarak bilmemiz ve bunlara bütün mevcudiye
timizle inanmamız gerekmektir. 
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İşte Keban üzerinde koparılan fırtınanın 

hakiki sebebi bunlardır. Keban yeni bir pro
jedir. Keban muazzam bir projedir. Keban 
Türkiye'mizde bugüne kadar gördüklerimize 
benzemiyen bir projedir. Nihayet Keban, bâzı 
dar kafaların arzu yokluğundan ve hayal kı
sırlığından kurtulamıyan bâzı kimselerin, 
inandıklarını altüst edecek ve görüş ufukları
nın dışına çıkacak kadar dev projedir. Onun 
için üzerinde kıyametler koparılıyor, onun 
için hakkında varidolmıyan iddialar, ithamlar, 
hattâ iftiralar ortaya atılıyor. Seyhan Bara* 
jmı farelerin deldiğini iddia eden zihniyetle, 
Çubuk Barajını görülmemiş bir eser olarak ta
nıtan görüşle ve arzudan, heyecandan, şevk
ten mahrum bulunan insanlarla karşı karşıya-
yız. (soldan alkışlar) 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Keban me
selesine ne şekilde girildiğini, hangi hava için
de devam edildiğini, kimlerin neler düşündü
ğünü, biraz da olsa hatırlamış oldunuz. 

Biz; Kebanı, o günkü havadan daha müsait 
bir hava içinde devraldık. Hazırlıklar biraz 
gecikmiş olmakla beraber ilerlemiş ve bitirilmiş
ti. Bâzı kısımların ihalesi yapılmıştı. Ancak dış 
finansman meselesi henüz tam olarak halledilme
mişti. Halledileceği hakkında ümitler vardı. 
Ama bu ümidin ölçüsü belli değildi. Zamanı 
belli değildi, kredinin miktarı belli değildi. 

İktidarımız ilk günden meseleyi azimle ve 
cesaretle ele aldı. Arka arkaya toplantılara gi
dildi. Heyetlerimiz Hükümetlerinden de aldık
ları talimat ve cesaretle «Biz ihaleyi Mayıs 
ayında yapacağız dediler.» Toplantıların mu
hakkak Mayıs ayına kadar bitirilmesinde ıs
rar ettiler ve bunun üzerinde ısrarla durdular. 
Sık sık yapılan toplantılardan sonra nihayet 
30 Nisan da kredinin verilmesine karar ve
rildi. 

135 milyon dolar kredi temin edildi. Bu 
kredi kolay temin edilmedi. Bütün projeler 
defalarca elden geçti; bir" çok heyetlerin tet
kikinden geçti. Beynelmilel firmaların kont-
rolundan geçti ve hepsinden en iyi projedir, 
en rantabl projedir kararını aldı. 

Böylece de Keban hakkında muayyen çev
relerin ısrarla ve kasıtla şişirilen balonlar; 
söndü. Ortaya atılan iddia ve iftiralar uçup 
gitti. 
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Bunlardan geriye sadece Türk milletine 

muhterem bir eser ve bu dâvada en büyük 
payı kendinde toplıyan Yüce Parlâmentonuza 
da büyük bir şeref kaldı. (Alkışlar.) 

Alınan kredi faiz bakımından en müsait 
kredidir. Vâde bakımından en müsait kredi
dir. Ödeme ve kullanma şartları bakımından 
en müsait kredidir. Miktar bakımından bir tek 
proje için aldığımız en büyük kredidir. 

Keban için dış finansman ihtiyacımız 84 
milyon dolar olduğu halde elde edilen kredi 
135 milyon dolardır ve bu da artacaktır. Kre
diden yerli finansman için de pek tabiî ola
rak istifade edilecektir. 

Ayrıca ihalelerin muhtelif kısımlarına 
Türk firmaları girecektir. Bizim firmalar mu
ayyen ölçüde olmak üzere ihalelerde1 daha pa
halı fiyat verdikleri takdirde bile tercih edil
me hakkına sahiptirler. Bunun prensip anlaş
masına da varılmıştır. 

Şu anda 5 kişilik heyetimiz ihale dosyala
rını yanlarına alarak Amerika'ya hareket et
mişlerdir. Ve bugün Dünya Bankası müte
hassısları ile ihale dosyaları üzerinde ve iha
leye girecek firmaların seçimi mevzuunda mü
zakereye başlamışlardır. İyi neticeler alınaca
ğından ve ihalenin kısa zamanda tahakkuk saf-, 
hasına gireceğinden eminim. Keban'ın Türk 
Miletine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(Alkışlar.) 

Muhterem arkadaşlarını, Keban'ın üzerinde 
biraz fazla durmamın sebebi, şimdi başlıyaca-
ğım Petrol mevzuu ile Keban mevzuu arasın
da yakın bir münasebetin ortaya konulması ba
kımından yakın bir münasebetin bulunmasın- 'j 
dandır. Yoksa hiçjbir kimseyi veyalhult da hiçjbir ; 
grupu itham etmek aklınım köşesinden geçmez. ! 

Şimdi günün mevzuu olan Petrol mevzuuna • 
geliyorum. 

Herkesin ihtisas erbabı kesildiği, hakkında, 
hatıra hayale gelmiyen iddialarla ortaya- atıl
dığı petrol meselesinden bahsedeceğim. 

Vicdanları sızlamadan, hiç kimseden uta
nılmadan, bu memleketin vatanperverlerine sa
tılık damgasının vurulduğu, Amerikan uşaklığı
nın reva görüldüğü ve memleket kaynakları
nın yabancılara peşkeş çekildiği iddialarının su 
içer'gibi, ekmek yer gibi rahatça iddia edildiği, 
petrol mesel esin den bahsedeceğim, 
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Bâzı hukuk profesörlerinin, bâzı partizan 

Devlet memurlarının ve hangi akla hizmet et
tiği belli olmıyan bâzı fıkracıların iddialarına 
cevap vereceğim. 

Kökümüzün dışarda olduğunu iddia eden
lere, kökümüzün şehit dedelerimizin kanları ile 
sulanan Anadolu Topraklarının derinliklerinde; 
olduğunu bildirecek, ve Türk Milleti huzurun
da, Yüce Parlâmentonun asil üyeleri huzurun
da, bu iftiranın sahiplerinden iplerinin kimle
rin elinde bulunduğunu sormaya çalışacağım. 
(Brova sesleri, şiddetli alkışlar.) 

Sayın İsmet İnönü'ye atfedilen bir söz var
dır. «Bir memlekette namuslu insanlar en az 
namussuzlar kadar cesur olmazsa o memleketin 
âtisi tehlikeye düşer» demiş Sayın İnönü. Bu 
söze bütün kalbimizle; inanan insanlarız. Hattâ 
bu cesaretimizi, bunlarla mücadeleyi sonuna ka
dar devam ettirmeye karar vererek, bilfiil ispat 
etme azmini de kendinde bulacak olan insanla
rız. 

Yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Aziz arkadaşlarını; 
Bu petrol meselesi nedir? Bu mevzuda kim

ler ne düşünmektedir. Ne söylemiştir?.Bir ka
şık suda fırtına koparmak istiyenler, 85 günlük 
bir Hükümetin boynuna gazete sütunlarında 
idam fermanını yapıştırmak istiyenler kimler
dir? Muhterem arkadaşlarım, heyecanımı affe
din, bizim mâruz kaldığımız ithamlara herhan
gi ibiriniz mâruz kabaydınız aynı şekilde heye
can duyardınız. 

Bu mevzuda bizden evvelki Hükümetler ne 
düşünmüşler ne söylemişlerdir? Biz ne dedik? 
Petrol Kanunu etrafında koparılan fırtınanın 
mesnetleri nelerdir? Devletleştirme fikri kimin 
fikridir? Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
nasıl bir teşekküldür? Nasıl çalışmaktadır? Va
zifesi nedir? gittiği yol hangi istikâmete doğru
dur. 

Bunları sıra ile görüşeceğiz. Yüce Parlâmen
tonun muhterem üyeleri aylardır onları dinledi. 
Bizi de dinliyecek ve hükmünü Keban'da oldu
ğu gibi verecektir. 

Evvelâ bu mevzuda Sayın İnönü ne söyle
miştir? Bunu bilmekte fayda vardır. Bu mesele
yi partiler • üstü bir seviyede tutmak, polemik 
yapmamak ve dejenere olmaktan kurtrmak 
için dedim, dedi yoluna ğirmiyeceğim. Sayın 
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İnönü'nün muhalefet - yıllarındaki iddiaları ihe-
rinde de asla durmıyacağım. 

Sayın înönü 3 . 1 . 1964 yılında Senatoda 
Y. T. P. sinin sözcüsü olan bir arkadaşımızın 
sorduğu bir suale şu cevabı vermiştir: 

Muhterem arkadaşlarım, partiler benim 
eski muhalefet devirlerindeki beyanatımdan da 
türlü vesilerle bahsetmişlerdir. Onları da bura
da açıklıyacağım. Yeni Türkiye Partisi, Petrol 
Kanunu ve Yabancı Sermaye Kanunu münase
betiyle benim tâ 1954 te muhtelif toplantılarda 
verdiğim beyanatı zikretmişlerdir. Meselâ Pet
rol kanunu huşunda zikrettiklerinden anladığı
ma göre, bu kanunun aleyhinde bulunduğumu 
ifade eden beyanlarımı söylemişlerdir. Yabancı 
sermaye kabul edilirken söylediğim mülâhaza
ları tekrar etmişlerdir. Ve bugün ne fikirde ol
duğumu lütfen sormuşlardır: 

Yalnız arkadaşıma hatırlatayım ki, bunlar 
esaslı kanunlardır. Petrol kanunu ve Yabancı 
Sermaye kanunu. Ne fikirde olduğumu sormak 
için arkadaşım biraz geç kalmışlardır. 

Beraber hükmettik, esaslı kanunlarda ne 
fikirde olduğumu daha işe başlarken bilmeleri 
lâzımdı. Beraber çalışırken herhalde öğrenmiş 
olacaklardır. Madem ki açıldı, bir iki kelime ile 
bu mevzulara temas edeyim. 

Pertol Kanununda ben bu petrol işletmesi 
meselesini bizim kendi kaynaklarımızla yapma
mız lüzumuna kaani idim. Bunu müdafaa et
tim. Seçim zamanı idi ve muhtelif beyanlarım
da da söyledim. Petrol Kanunu hususunda ak
si fikirler vardı. Petrol bulmak güçtür, bilhassa 
arayıp bulmak meselesi büyük para sarfını ve 
büyük ölçüde teknik kudreti icabettiren bir ko
nudur, biz o ölçüde bir parayı bulamayız, o öl
çüyü elde etmek için çok zaman geçiririz, diye 
iyi niyetle bunları söylüyorlardı. Onun için 
yabancı sermayeyi, Petrol Kanunu konusunda 
davet etmemiz lâzımdır, tezi benimle mücadele 
ediyordu. Ve bu tez çoğunlukta idi. Seçim za
manı çoklukta olanlar, yabancı sermayeyi is
temiyor, Petrol Kanununu istemiyor, tarzında 
bu tezleri benim aleyhimde kullanmışlardır. Se
çim zamanıdır diye, ihtiyat etmedim ve fikrim 
ne ise onu söyledim ve o seçimi de kaybettim. 

Şimdi bu geçmiş hâdiseleri iki bakımdan ce
vaplandırmak isterim. Petrol arayıcıları çok pa
ra sarf etmişlerdir. Fakat bugün; 1954 ten beri 
10 sene sonra bizim çok mütevazi ölçülerle bu-
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labildiğimiz petrol kaynakları en öndedir. Ve 
bugün o hizaya gelmiş ye yeni bulunmuş bir 
petrol kaynağı işlememektedir, (sağdan soldan 
alkışlar) Ben temenni ederim ki, ümidim de 
vardır ki, birçok yerlerde böyle kaynaklar bu
lunacaktır. Ve biz de bu sebeple bunlardan is
tifade edeceğiz. .' 

Yabancı sermaye meselesi; yabancı serma
yenin ne şartlarla gelebileceği, gerek zirai konu
da, gerekse endüstri konusunda, arada çıkacak 
ihtilâfların zarar verebileceğinde çok ısrar ettim 
ve bu ısrarımın Yabancı Sermaye Kanununun 
yapılmasında faydaları oklu, bir takım usullere 
bağlandı. 

Bu mülâhazaları söyledikten sonra esaslı 
bir Hükümette mesul olarak ve umumiyetle 
bir parti lideri olarak siyasi vazifemizi açık bir 
surette bütün dünyaya söylemek isterim. Bir ka
mın kabul edilirken, her birimiz şu fikirde ve
ya bu fikirde bulunabiliriz, mücadele ederiz. O 
idareden sonra iktidarlar değişir, onu yapmış 
olanlar gider, biz geliriz, başkası gelir. Mücade
le etmiş olanlar^ iktidara gelir. Her mesuliyet 
alan adama ondan evvelki Hükümetin çıkardığı 
kanuna güvenerek işini sermayesini getirmiş 
olanların kendilerine kanımla temin ettirilmiş 
olan bütün haklardan endişe etmeksizin istifade 
etmeleri şarttır. (Bravo sesleri alkışlar) Onun 
için vaktiyle o fikirde idim, evet, o fikirde idini 
ve o fikrin isabeti var mıydı yok muydu zaman 
bunu oldukça göstermiştir. İnşallah benim söy
lediklerim tamamiyle yeni teşebbüslere yardım
cı olacaktır. Ve çıkacak yeni teşebbüsler bun
dan istifade edeceklerdir. Netice ne olursa ol
sun, Petrol Kanunu mevcututr. Mevcudolduğu 
gibi tatbik edilecektir. Yabancı sermaye ile kim 
memleketimize gelmişse emniyettedir ve bu ka
nun ile kim memleketimize gelmek istiyorsa, bü
tün emniyet hakları ile işinde emniyet içinde ça
lışacaktır. Konuşmanın son kısmını altını çize
rek bir kere daha okuyorum, (son cümleyi «Ne
tice ne olursa olsun Petrol Kanunu mevcuttlr 
mevcudolduğu gibi tatbik edilecektir. Yabancı 
sermaye ile kim memleketimize gelmişse emni
yettedir ve kanunla kim memleketimize gelmek 
istiyorsa bütün emniyet hakları ile işinde emni
yet içinde çalışacaktır» (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ceylân, duyuyorum söz
lerinizi, bana duyurmadan konuşunuz, buyurun 
devam ediniz efendim. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA

KANI MEHMET TURGUT (Devamla) — Yi
ne Sayın İnönü Türk - İş mecmuasının 23 ncü 
sayısında Ocak 1965 te şunları söylüyor. 

«Bizim sarsılmaz siyasi kanaatimiz şudur : 
Devletin taahhütlerinde mutlaka sarsılmaz bir 
emniyet ve istikrar olmalıdır. Onun için yaban
cı sermaye Petrol Kanunu ve yabancı sermaye 
kanunu içinde emniyetle işliyecek ve ondan is
tifade olunacaktır. Bunlar emniyetle işleyince, 
herkes kendi payını alır. Bu meseleler katı ide
olojik kaidelerle halledilecek mevzular değildir.» 
(Ortadan «bravo» sesleri) 

Sayın İnönü'nün bu beyanatı Senatoda ver
diğinin bir tekrarı ve biraz daha açıklanmış şek
lidir ve tarihi de çok yenidir. 

Bu mevzuda geçmiş hükümetler tarafından 
verilen beyanat, sadece Sayın İnönü'ye ait de
ğildir ve sadece ona münhasır kalmamaktadır. 

Sayın Çelikbaş arkadaşımızın ve Sayın sele
fim Hüdai Oral arkadaşımızın da beyanatları 
vardır. Sayın Çelikbaş arkadaşımız da Sayın 
Demirci ve Mehmet Turgut gibi muayyen çevre
ler tarafından, muayyen damgalarla damgalan
dığından, kendilerinden özür diliyerek beyanat 
ve şahadetine müracaat etmiyeceğim. 

Ama, Oral arkadaşımızı dinlemekte fayda 
vardır. 

Sayın Hüdai Oral arkadaşımız Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı olarak 5 Ekim 1964 tari
hinde Ankara Gazeteciler Cemiyetinde tertip
lediği basın toplantısında şunları söylemiştir : 

«Yabancı petrol şirketlerinin faaliyetleri 
Petrol Kanununun hükümlerine göre yürütül
mekte, bunun değiştirilmesi düşünülmektedir. 
Ancak şunu belirtmek gerekir ki, Türkiye'de im
tiyaz rejimi değil, kanuna göre arama, sondaj, 
üretim ve rafinajda Devletçe izin ve müsaade 
verilmesine dayanan bir hukuk rejimi yürürlük
tedir. 

Memleketimizde, bilhassa son dokuz yıldan 
beri yapılan jeolojik ve jeofizik çalışmalar ya
vaş yavaş meyvalarını vermeye başlamış ve son 
yıllarda küçümsenmiyecek keşifler yapılmaya 
başlanmıştır. 

Ancak, keşfedilen bir saha hakkında, olduk
ça kesin bir bilgiye sahibolabilmek için zamana 
ihtiyaç vardır, 
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Halen, bir taraftan mevcut petrollü sahaların 

inkişafına çalışırken, diğer taraftan yeni saha
lar keşfetmek gayesiyle arama sondajlarına de
vam edilmektedir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde 
petrol varlığımız hakkında daha geniş bilgi elde 
etmek mümkün olacaktır. Bu itibarla, bugünden 
ilerisi için isabetli bir tahmin yapmak mümkün 
değildir. Ancak, bugüne kadar elde edilen so
nuçlar, bilhassa taşıma imkânı sağlanabildiği 
takdirde, yakın gelecekte yurt ihtiyacının tama
men kendi kaynaklarımızdan karşılanabileceğine 
inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; bu beyanatın da 
bir kısmını 4ıir kere tekrar ettim. Bir Hüküme
tin mesul Sayın Başbakanı ve bu mevzu ile ilgili 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bnknnımn be
yanatını tesbit ettikten sonra, aynı kabinede bu
lunan ve Sayın İnönü Kabinesinin en uzun 
ömürlü bakanı olan başka bir arkadaşımızın, ba
kanlıktan düştükten sonra bu mevzudaki fikir
lerini bilmekte de fayda vardır. 

«7 Şubat 1954 tarihli Petrol Kanunu ile ya
bancı devletlere değil, devletlerin de üstünde 
yabancı kuvvetlere imtiyaz tanınmıştır. Bu imti
yazlar kapitülâsyon niteliğindedir. Bu imtiyaz
lar, bağımsızlığımızla çelişkendir. Bu imtiyazlar 
Türkiye'ye bir şey kazandırıyor olsaydı, belki 
bütün bunlara katlanılması düşünülebilirdi. 
Ama, bu imtiyazlar Türkiye'ye bir şey de kazan
dırmamaktadır. (Orta sıralardan «doğru» sesle
ri) 

Her ikisine de doğru diyorsunuz birader; ya 
o doğru, ya bu doğru... (Soldan, gülüşmeler, 
bravo sesleri, alkışlar) «Bu imtiyazlar kalkınma
nın da, ulusal güvenliğin de bir hammaddesi sa
yılabilecek petrolü, büyük ölçüde, devletler üstü 
yabancı kuvvetlerin egemenliğine bırakmıştır. 

O devletler üstü yabancı kuvvetler isterlerse 
petrolümüz vardır, istemezlerse yoktur. Petrol 
Kanunu, o kuvvetlere, fiilen, bunu tâyin etme 
yetkisini veriyor. O kuvvetler do, 11 yıldır, bu 
yetkiyi, Türkiye'de petrol çıkmamasını sağlamak 
için kullanıyorlar.» 

Tabiî kaynaklarımız, o arada petrolümüz, 
«Devletin hüküm ve tasarrufu altında» olacak, 
ama Devlet bu kaynakları işletemiyecek. 

Türkiye'de Devlet kibrit yapacak, ayakkabı 
yapacak, kumaş yapacak, ama petrol işletmecili
ği yapmıyacak. 

— 1 3 4 -
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Türkiye'de Devlet, yeraltından kömür çıkara

cak, krom çıkaracak, tuz çıkaracak, ama petrol 
çıkaramıyacak. Bu, mantığa sığmaz. 

Devletçiliğin fazlası fazla olabilir. Ama dev
letçiliğin bu kadar sınırlanması da bir devlet 
haysiyetiyle bağdaşamaz. 

Şimdi, sayın bir kabine üyesinin de bu mev-
zudaki kanaatini ortaya koyduktan sonra mese
leye tekrar giriyorum. 

Şimdi biz ne dedik, Sayın Demirel ne dedi, 
bendeniz ne dedim? 

Arkadaşlar, gerek Bütçe Komisyonunda, ge
rekse Senatoda sorulan .sorulara verdiğim ce
vaplar aynen Sayın inönü'nün verdiği cevap
lardır, aynen Sayın Hüdai Oral'm basın toplan
tısında verdiği cevaplardır. Bunlardan ne bir 
fazla, ne bir eksiktir. Petrol Kanunu tatbik 
edilmektedir, dedik değiştirilmesini düşünmüyo
ruz, dedik, koalisyon protokolünde böyle bir şey 
yoktur, dedik. Hükümet programımızda böyle 
bir vaadde bulunmadık, dedik. Bunun dışında 
hiç bir şey söylemedik. Peki, koparılan kıyamet 
neden? Yapılan iftiralar ve ithamlar neden? 
İşte bunun sebebini aramak lâzım, bulmak lâ
zım ve millete açıklamak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım 
Petrol Kanunu mevzuunda, yabancı serma

ye kanunu mevzuunda, Sayın İnönü ve Saym-
Oral'm fikirlerine tekrar ediyorum ilâve ede-
esk bir şeyimiz yoktur. Aynen iştirak ediyoruz. 
Bütün mevcudiyetimizle iştirak ediyoruz. 

Petrol Kanunu yürürlüktedir. Tatbik edil
mektedir ve Yüce Parlâmento tarafından değiş
tirme 2ye kadar da tatbik edilecektir. 

Ancak, arkadaşlarımızdan bir kısmı bu ka
nunun değiştirilmesi hakkında bir tasarı hazır
lamışlar ve Yüce Meclise sevk etmişlerdir. Ka
nun tasarısı bir geçici komisyona havale edil
miştir. Komisyonda ve Yüce Heyetimiz huzu
runda bu tasarı hakkındaki kanaatlarımızı za
manı ve sırası gelince söyliyeceğiz. 

Bu kanunu değiştirmek, değiştirmemek veya 
toptan kaldırmak Parlâmentonun vazifesidir. 
Parlâmentonun vcrccoği karara herkes riayet 
etmeye, itaat etmeye ve onu tatbik etmeye mec
burdu!-. (Ura/o soslcrı, alkışlar.) 

Şimdi mevcut Petrel Kanunu ve petrol me
selesi hakkında ortaya atılan fikirlere, iddialara 
ve. beyanlara cevap vermiye çalışacağım. 
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Petrol Kanununun metni, tatbikatı, millî 

menfaatlere aykırı olup olmadığı, imtiyazlar 
verip vermediği, ve Hükümetin bu konudaki 
tutumu çeşitli şekillerde tenkit mevzuu olmak
ta, bazan iftiralara, isnatlara, bazan tehditlere 
varan iddialar ortaya atılmaktadır. 

Bunların sahiplerini, iddiacılarını üç grupa 
ayırmak mecburiyetindeyiz. Birinci grupu teş
kil edenler büyük ekseriyet bu meseleyi bilmi-
yen, kanunu okumamış, tatbikatı gözden geçir-
memiş vatanperver ve iyi niyetli insanlardır. 

İkinci grup, Kanunu az çok bilen, tatbikatı 
bilmiyen dünya politikasına aşina olmıyan, 
Türkiye şartlarını ve imkânlarını yakından ta
nımayan ve iyi niyetinden asla şüphe edemiye-
ceğimiz vatandaşlarımızdır. 

Üçüncü grup ise, her şeyi bilen, fakat hadi
seleri tahrif etmekte, milete yanlış bilgi ver
mekte usta olan ve gerek kanunun gerekss tat
bikatının kötü gösterilmesinde fayda mütâhaza 
eden kimselerdir ki bunların sayısı son derece 
azdır. 

Bunlar yalanı kolay söylemekte, tahrifi ra
hat yapmakta, iftira, tezvir ve tahriki kolay 
bir şekilde kendileri gibi düşünmiyenlere yapıştır
maktadırlar. 

Konuşmalarımda geçecek olan sert cümleler 
olursa işte bu üçüncü grupa aittir. Bunu peşi
nen Yüca Meclise arz etmekle fayda mülâha
za ediyorum. 

Ortaya atılan iddialar nelerdir?. 
Birinci iddia : Petrel Kanunu ile devletle

rin do üstünde yabancı kuvvetlere imtiyazlar 
tanınmıştır. Bu imtiyazlar kapütülasyon mahi
yetindedir. Türkiye'nin hükümranlık haklarına 
aykırıdır. Kanun Devlete kendi petrolünü bulup 
çıkarmayı yasak etmiştir. Bu kadar sınırlama 
bir Devlet haysiyetiyle bağdaşamaz, iddiasıdır. 

Bu iddia, birkaç fıkracının bir eski Bakan 
arkadaşımızın iddialarıdır. 

Evvelâ, şunu Yüce Heyetinize arz etmek iste
rim ki, bu iddiaları ihtiva eden bir kanun peşi
nen Anayasamıza aykırıdır. Ama ^Anayasamız 
ise yürürlüktedir. 

Şimdiye kadar, bu kanun hakkında Anaya
sa Mahkemesine bir müracaat yapılmamış ve 
böyle bir mesele bu yüksek mahkemeye geti
rilmemiş ise bugün bunun bu şekilde olduğu 
iddia edilebilir mi? 
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Bu iddialar-, bu bakımdan daha ilk anda if

lâs edecek kadar çürüktür. 
Üstelik belli bir sanayi kolunun münhasıran 

hususi teşebbüse bırakılması da Anayasamızla 
bağdaşanılyan bir husus değildir. 

Anayasamızın petrol gibi tabiî servetlerle alâ
kalı bulunan 130 ncu maddesindeki hüküm ay
nen şöyledir: 

«Tabiî servetler ve kaynakları, Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması 
ve işletilmesi hakkı Devlete aittir. 

Arama ve işletmenin .Devletin özel teşebbüsle 
birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğruya özel 
teşebbüs eliyle yapılması, kanunun açık iznine 
bağlıdır.» 

({örülüyor ki, Anayasamıza göre tabiî servet 
ve kaynakların işletilmesinde Devlet esastır. An
cak, bir kanunla, bu işlerin Devletin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya tamamen özel 'te
şebbüs eliyle yaptırılması mümkündür. Yani bu 
kanun Anayasaya aykırı değildir. 

Petrol Kanunu ile bu iş özel teşebbüse veril
miştir. Bunda Anayasamıza en ufak bir aykırılık 
da yoktur, öyle olsaydı Anayasa Mahkemesine 
gidilir ve kanun iptal edilirdi. 

Petrol Kanununun temel felsefesi şu şekilde 
ortaya konmuştur ve Anayasaya tamamen uy
gundur. 

«Türkiye'deki petrol kaynakları Devletin hü
küm ve tasarrufu altındadır. Devletin hüküm ve 
tasarrufu altında bulunan petrol kaynaklarının 
hususi teşebbüs eliyle ve yatırımlariyle, süratle, 
fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıy
metlendirilmesi esastır.» 

Bu felsefenin kapitülâsyon neresinde, Anaya
saya aykırılığı neresindedir. 

Petrol Kanununun Devlete kendi petrolünü 
bulup çıkarmayı yasak ettiği iddiası da varit de
ğildir. Bu iddia yanlıştır, uyıdurmaldır, kasıtla 
ortaya atılmaktadır veya bu geküde ifade edilme
sinde bir fayda mülâhaza edilmektedir. 

Zira, kanunun 121 nci maddesi «Hükümetin 
bu maksatla kuracağı hükmi şahsa, petrol arama 
istihsal ve tasfiyesi gibi petrol ameliyesiyle alâ
kalı bütün iştigal haklarını tanımaktadır.» 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı da bu 
maddeye dayanılarak sermayesinin % 92 si Dev
lete aidolmak üzere kurulmuş bir şirkettir. İkti
sadi Devlet Teşekküllerinden de ayrı olarak ve 
hususi hükümlere tabi olarak kurulmuştur. 
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Ayrıca, 121 nci maddenin dördüncü bendine 

göre, Hükümet bu mahiyette istediği kadar baş
ka teşekküller kurmaya salahiyetlidir; 

Bu suretle, kurulacak hükmi şahıslar Petrol 
Kanununa göre bir diğer hükmi şahıslarla ay
nı haklara sahip ve aynı mükellefiyetlere tabi
dir. 

Görülüyor ki, Devletin kendi petrolünü ara
yıp işletemiyeceği mahiyetinde kanunda hiçbir 
hüküm ve hattâ hiçbir ima yoktur. 

Ancak, tenkidler yapılırken, iddialar ortaya 
atılırken her nedense, Devlet ilim adamlığı ve 
münevverlik enteğritesi düşünülmeden bir yol tu
tulmaktadır. 

Anayasamızın, bu gibi işlerine doğrudan doğ
ruya hususi teşebbüse bırakabileceğini terviceden 
hükmü söylcnmemekte, Hükümetin kuracağı 
hükmi şahıslar vasıtasiyle petrol arayıp işletebi-
leceğine ait, Petrol Kanunu hükümleri âdeta 
gizli tutulmaktadır. Yazılanları, söylenenleri tet
kik edin. Bu hususa itina ile riayet edildiğini gö
receksiniz. Halbuki Batılı kafalar, ilim, ahlâki ve 
münevverlik enteğritesi açıklık ister, tarafsızlık, 
doğruluk ister ve meseleleri müspet ve menfi 
yönden münakaşa edebilme cesaretini ister. 

Burada hemen açıklamak isterim ki, malî im
kânlarımız/ehliyetli sayıda elemanlarımız ve kâ
fi derecede tecrübelerimiz olsaydı petrollerimizi 
kendimiz çıkarmamız, kendimiz işlememiz ve ni
metlerinden sadece kendimiz istifade etmemiz en 
doğru ve en akıllıca bir yoldu. 

Ancak, bugün Türkiye geri kalmış memleket 
arasından süraJtle sıyrılarak, muasır medeniyet 
seviyesine, en kısa zamanda ulaşmak için bütün 
imkânlarını zorlıyan bir memlekettir. Bütün kay
naklarını harekete geçirmek için çırpman, bir 
memlekettir. 

Bu hedefe muvazeneli bir şekilde, demokra
tik sistem içinde erişebilmek için Devlet sektö
ründen de, hususi sektörden de ve zamanımızda 
en ileri seviyelere ulaşmış olan milletlerin teş
vik ve tatbik ettiği yabancı sermayeden de isti
fade etmek, her üçünü de kullanmak mecburiye
tindeyiz. Plânımız da buna âmirdir. Anayasa
mızda buna ait aykırı bir hüküm yoktur. 

Bizim yapacağımız iş, yabancı sermayeyi 
ürkütmek değil, ona memleket kaynaklarını sö-
mürtmedeıı normal ölçülerde kârlar temin ede
rek ve onu millî menfaatlerimize uygun olarak 
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kullanmak üzere, onu memleketimize çekmektir. 

Kalkınmasının başında Amerika Birleşik 
Devletleri böyle yapmıştır; ikinci Cihan Harbi 
sonunda Batı Almanya, harbin korkunç; felâ
ketinden bu şekilde kurtulmuştur. Aynı kan
dan, aynı ırktan ve aynı medeniyetten olan 
Doğu - Almanya ekmek bulamazken, Batı Al
malıya demokratik sistem, serbest teşebbüs ve 
yabancı sermaye sayesinde harbin galiplerine 
borç verecek dfiruma bu şekilde gelmiştir, (al
kışlar.) 

Doğunun .laponyası Atom Bombasının yı
kıntılarından yabancı sermayeyi iyi kullanarak, 
akıllıca kullanarak bugünkü hale gelmiştir. 

Komşumun Yunanistan, mağluboHuğu bir 
harbe girdiği halde, bizden önce silkinebilmesi 
ve bugün millî gelirini yılda nüfus başına 354 
dolara yükseltebilmesi yabancı sermayeyi iyi 
kullanmasından ileri gelmiştir. 

Nihayet, bâzı sosyalistlerimizin isminden 
bahsetmeden kastettikleri Rus petrollerinin in
kişâfı .1872 den itibaren alman imtiyazlarla en 
zor devresini ve en hızlı gelişmesini yabancı ser-' 
maye sayesinde yapabilmiştir. 

Kanunlar bunun için yapılmıştır. Kararna
meler bjanun için çıkarılmıştır. Yoksa bu mem
lekette kimse milletin hakkını yabancılara peş
keş çekemez ve hiç kimse de kendileri gibi dü-
şiinmüyenleri şu veya bu şekilde itham edemez. 

İddialardan İkincisi : Devletin bir bölgede 
sekizden fazla arama sahası için ruhsat alamıya-
cağı iddisıdır. Bu da yanlıştır ve kasten böy
le ifade edilmektedir. 

Kanunun 53 ncü umdesinin 2 nci fıkrası 
«Bir bölgede bir hükmi şahsın 8 den fazla ara
ma ruhsatnamesine sahibolamıyacağı hükmünü 
ihtiva» etmektedir. Bu tahdidin devletle hiç bir 
alâkası yoktur. Devlet, muayyen formaliteleri 
yerine getirmek suretiyle, istediği kadar ruh
satname alabilme hakkına haizdir. 

Devletin kurduğu bir şirketin Devlet olamı-
yaeağı ve devletin kurduğu bir şirkete tanınan 
veya tanınmıyan hak ve mükellefiyetlerin Dev
lete teşmili hukuk anlayişiyle de, tarafsızlık an-
layışiyle de kabili telif değildir. 

Birtakım iddiacılar, bu maJcUdeyi kapitülâs
yon mahiyetinde bile görmektedirler ki, bu son 
derece yanlış bir anlayıştır. 

Burada, bir kaç noktayı Yüce Meclisin dik
katine arz etmek isterim. 

2?. 5 . 1968 O :-â 
Bu meseleyi yani bu hususun kapitülâsyon 

mahiyetinde olduğu iddiasını ortaya atanlar, 
aynı zamanda devletleştirmenin de şampiyonla
rıdır. 

Bunlar millî endişelerle değil, rekabet kor
kusu ile bu meseleyi büyütmektedirler. Rekabet 
ve mukayeseden kaçmak, inhisar piyasası için
de ve gümrük duvarları arkasında devlet içinde 
devlet olmak istemektedirler. 

Büyük yabancı şirketlerin küçük gölge şir
ketler kurarak 8 den fazla ruhsat alabildiği id
diası da bu çevrelerden gelmektedir. 

Böyle bir şey varsa, bunun derhal Hükü
mete bildirilmesi icabeder. Kanun bunu ön
lemeye âmirdir. Petrol Kanununun 74 ncü mad
desi bunları düşünmüş ve bu istikametten gele-

' cek zararları kafi şekilde önliyeeek hükümleri 
serd etmiştir. .Netice olarak bu iddia da, hele, 
hele kapitülâsyon iddiası asla varid değildir. 

Bu mevzuda Petrol Kanununda kapitülâs
yonları hatırlatacak hükümlerin olduğunu iddia 
eden bir profesörümüzün müşavirliğini yaptığı 
şirkete delillerinin ne olduğunu sordum. (îenel 
cevabı aynen arz ediyorum. «Petrol Kanunun
da teknik anlamı ile kapitülâsyon kavramı içi
ne girecek mahiyette hükümlerin ınevcudoldu-
ğıı iddia edilemez. Bu mahiyetteki bir hüküm 
Petrol Kanunu tasarısının 136 ncı maddesinde 
yer almakta idi; ancak sonradan tasarıdan çı
karıldı. Ona göre, Kanunun hükümlerinde de
ğişik yapılabilmesi ilgili şirketlerin muvafakatı-
na bağlanmıştı. Bu hüküm, tasarıdan çıkarıldı
ğına göre, Petrol Kanunumuzda, bağımsız bir 
Devletin hâkimiyet hakkına dayanarak her tür
lü tadilâtın yapılabileceği şüphesizdir. «Cevap 
budur arkadaş] arı m. 

Üstelik 136 ncı madde Kanunda varmış gibi 
hükümler veriliyor. Ama şu hususu da arz et
mek isterim ki bu 136 ncı madde Kanun tasarı
sı daha Meclise gelmeden Komisyonda hiç bir 
itiraz ve ne hiç bir münakaşaya mahal kalma
dan çıkarılmıştır. Ama gazetelerde böyle yazıl
mıyor, açık oturumlarda böyle konuşulmuyor, 
(Gürültüler) Eski arkadaşım, hiç yakıştıramı
yorum. 

Üçücü iddia : Memleketimizdeki rafinerile
rin ikisinde işlenen ham petrol fiyalarmın pa
halı olarak ithal edildiği ve fiyat farkının dün
ya ham petrol rekabet fiyatlarının % 35 üze-
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rinde olduğudur. Muhterem arkadaşlarım, bu 
iddianın doğruluğu veya yanlışlığı hakkında 
bir şey söylemek durumunda değilim. 

Evvelâ şunu arz etmek isterim ki, memleke
timizde işlenmekte olan ham petrol, Petrol Ka
nunu ve dış ticaret rejimi esasları dahilinde 
ithal edilmektedir. Kanun ve dış ticaret reji
mimiz, ithal malları fiyatlarının kontrolü konu
sunda Hükümete geniş salahiyetler vermekte
dir. 

Bu meseleyi biz şu şekilde devralmış bulun
maktayız. Yabancı şirketler 24 . 7 . 1964 tari
hinde ham petrol fiyatlarında % 10 indirme 
yapmışlardı. Bu fiyat indirimi kâfi görülmemiş 
müzakerelere devam edilmiş fakat arada bir an
laşma olmadan Ağustos 1964 den itibaren mü
zakereler kesilmişti. 

Bu tarihten 7 ay sonra Hükümetimiz Yüce 
Meclisin itimadını alır almaz bu meseleyi ik
tisadi kurula götürülmek üzere bir Bakan-
lıklararası komisyonda müzakere edilir şekilde 
devraldı. 

Komisyon raporunu hazırladı. 2 Mayısta 
iktisadi kurulda mesele görüşüldü. Bakanlığı
mın başkanlığında Maliye ve Ticaret Bakanlk-
ları temsilcilerinden teşekkül eden bir heyet
le, şirketlerle müzakerelere devam edilmesine 
karar verildi. 

Eldeki, bilgi ve vesikaların kâfi olmadığını 
gördüm. Bütün imkânlarımı kullanarak Vesika 
ve bilgi topladım. 

Yabancı şirketlerle, yarım yamalak bilgi 
ve vesika mahiyetini taşımayan belgelerle, bir 
masaya oturmayı doğru bulmadım ve bulamaz
dım. 

Devlet şirketleri de dâhil, % 35 fiyatların 
daha ucuz olduğunu iddia eden herkese mektup 
yazdım. Yardım istedim. Ancak bu iddianın c;ı 
başta gelen sahibi olan T. P. A. Ortaklığından 
bu mahiyette tek vesika gelmedi. Bu mevzuda 
iddiada 'bulunan, yazı yazan gazetelerden Form 
Mecmuasına, Akşam gazetesine, Cumhuriyet ga
zetesinden Sayın ilhan Selçuk'a ve diğer iddia 
sahiplerine mektuplar yazdım, tek satırlık ce
vap alamadım. 

Arkadaşım Sayın Profesör, sözlerimin sonu
nu dinlerse neticenin nereye gittiğini anlıyacak-
tır. 

27 . 5 . 196Ö 0 : 2 
Bu kadar mühim bir meselede vesikasız ve 

tctkikatsız karar vermeyi ve hususiyle bunu 
açıklamayı Devlet idaresi anlayışımızla kabili 
telif görmediğimizden, bu sahada konuşma ye
rine, çalışma yolunu tuttum. 

Bugün memnuniyetle arz etmek isterim ki, 
yaptığımız çalışmalarla çok geniş ve sahih bil
giler elde edilmiştir. Bunların daha da tamam
lanması icabctmcktcdir, daha da takviye edil
mesi içabcdilmcktcdir. Çok yakın bir zamanda 
bunlar elde edilecektir. 

Şirketler fiyat hususunda müzakereye hazır 
ve talip hale gelmiştir. Bu mevzuda daha faz
la malûmat vermeyi doğru bulmuyorum. . 

Müzakereler mümkün olan kısa zamanda 
yapılacak ve neticeler o zaman gerek Yüce He
yetinize gerekse Türkiye Umumî Efkârına arz 
edilecektir. 

Dördüncü iddia : Türkiye'de açılan yabancı 
şirketler arama faaliyetlerinde ciddî davran
mamakta, oyalama siyaseti takibetmekte ve bu 
günkü Petrol Kanunu ile buna mâni olunama
makta iddiasıdır. Hattâ petrsol şirketlerinin 
petrolü bulup kapattığı da iddia edilmektedir. 

Bu iddia da mesnetsizdir. Ya kanunu bilmi-
yenler veya kasıtlı kimseler tarafından ortaya 
atılmaktadır. 

Yabancı şirketler Türkiye'ye, 1964 den 1964 
sonuna kadar, 120 milyon dolar arama faaliyet
leri için 104 milyon dolar rafineri faaliyetleri 
ve 1 milyar Tl. kadar para da tevzi işleri için 
yatırmışlardır. 

Bunun toplamı takriben bu günkü kurlara 
göre 3 milyar Tl. civarındadır ve yılda da 300 
milyon Tl. civarında bir yabancı yatırım bu şe
kilde memleketimize girmiştir. 

Bu para az bir para değildir. Ve *bu kadar 
paranın oyalama için taşa - toprağa döküldüğü 
iddia edilemez. 

Bu mevzuda Petrol Kanununa yöneltilen 
tenkidlcrc gelince; 

Petrol Kanununun maksat maddesi olan 
ikinci maddesi, Türkiye petrol kaynaklarının 
süratle, fasılasız ve verimli 'bir şekilde 'geliştirilip 
değerlendirilmesfini icabettirir. 

Yine kanunun 57 nci maddesinin âmir hük
müne göre, arayıcı, ruhsatnamesinin yürürlük 
tarihinden itibaren bir yıl içinde arama sahası 
dâhilinde aramaya başlamakla vo ruhsatname 
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müddetince bunu hüsnüniyetle devam ettirmek- . 
lo mükelleftir. | 

Petrol Kanunundaki hüsnüniyetin tarifi 
(3/21 madde), «Bir petrol amaliyatmm yapıl
masında, tecrübeli bir şahıstan aynı hal ve şart- , 
lar altında beklenilecek gayret, ehliyet, verimli
lik, basiret ve tedbiri ilik» şeklinde yapılmıştır. 
Ayrıca, arayıcı, aynı bölgeye dâhil arama ruh
satlarının her hangi birinde o bölgeye müteallik 
en eski ruhsatnamenin tarihinden itibaren, en i 
geç 5 yıl içinde arama sondajına başlamaya mec- j 
burdur. 

Bir bölgedeki arama sahalarından birinde, 
bir keşif yapan arayıcı, keşfi takibcdcn iki yıl 
içinde, aynı bölgedeki diğer bir arama saha- ı 
smda ve yine bu keşiften itibaren 5 yıl içinde, j 
o bölgedeki mütebaki arama sahalarında ara- j 
ma sondajına başlamaya mecburdur. 

Yukardaki fıkralardan her hangi birinin 
hükümleri dâhilinde arama sondajına başlamış 
bulunan, bir arayıcı, bu sondajlara (madde 
5S/3) bir kuyunun tamamîanmasiyle, bir ye
nisine başlaması arasında altı aydan fazla 
müddet gcçirilmcmek kaydiyle hüsnüniyetle ı 
devam etmeye mecburdur. 

Muhterem arkadaşlar, bu maddeler ve bu I 
hükümler karşısında yabancı şirketler nasıl ı 
ciddî davranamaz, nasıl işi savsaklıyabilir. Bu
nu yüce takdirlerinize arz ederim. 

Petrolün bulunup iletilmediği iddiasına ge
lince, mevcut kanunda bunun da tedbirleri dü
şünülmüş ve. alınmıştır. 

Kanunun G7 nci maddesine göre, «bir işlet
me 3İ, işletme ruhsatnamesinin yürürlük tari
hinden itibaren altı ay içinde bir inkişaf sonda
jına başlamaya ve o zamana kadar yapılandan 
daha geniş ölçüde olmak üzere bu petrollü ara
ziyi hüsnüniyetle tâyin ve inkişaf ettirmeye, bu i 
araziden petrol istihsaline, bu petrol için pazar I 
aramaya ve onu satmaya mecburdur.» 

Keza aynı kanunun 68 nci maddesine göre, ! 
«Bir işletmeci, işletme ruhsatnamesinin ilk ; 

üç yıl sonuna kadar, işletme sahasından ticari 
miktarda petrol istihsal etmediği takdirde, 
Petrol Dairesi kendisine iktisadi istihsal şart- I 
larmı da göz önünde bulundurarak, 90 günden 
az olmamak üzere münasip bir mehil verir, iş
letmeci bu müddet içinde de ticari miktarda 
petrol istihsalinde bulunmazsa işletme hakkı 
ortadan kalkar.» 

27 . 5 . 1935 O • 2 
Ayrıca, Petrol Dairesi. kanunun fonksiyo

nu icabı, arayıcı şirketlerin petrol ameliyatını, 
bu şirketlerin Petrol Kanununun 42 nci mad
desi gereğince temin ettikleri bilcümle vesaiki 
ve muhasebe kayıtlarını ve ameliyat esnasında 
alman numunelerini, teftiş ve kontrol etmek 
suretiyle dikkatle takibetmek salâhiyetini ha
izdir. Petrol Dairesi tarafından istihdam edi
len mütehassıs elemanlar, araştırma şirketle
rinin Petrol Nizamnamesinin 108 nci maddesi 
gereğince, ikraz ettikleri po-trol ameliyatlarının 
bütün safhalarına dair bilûmum malûmatı ih
tiva eden, üç aylık ve yıllık raporlardan isti
fade etmek suretiyle, murakabe vazifelerini 
yapmakla mükelleftirler. 

Bu raporlarda en ufağından, en büyüğüne 
kadar her çeşit malûmat bulunmak mecburiye
tindedir. 

Üstelik petrol arama faaliyetlerine başlanıl
dığı tarihinden bugüne kadar, ümitsizliğe dü
şecek ve bu gibi iddiaları ortaya atacak kadar 
zaman da geçmemiştir. Etrafımıza bakar ve 
petrol tarihine bir göz atarsak durumu gayet 
açık olarak anlayacağız. 

Meselâ, Irak petrolleri için ilk arama ruhsa
tı, Osmanlı Devleti zamanında alınmıştır. 1910 
ve 1914 yıllarında alınan bu ruhsatlardan son
ra bâzı şirketler kurulmuştur. 

1925 te yeniden ruhsat alınmış ve petrol 
1927 de bulunmuştur. 

1932 de aynı yerde başka ruhsatlar alınmış 
ve petrol 1938 de bulunmuştur. 

Tabiî olarak petrol bulunduktan sonra, işlet
meye geçmek için de birçok seneler geçmektedir. 

İran'da ruhsat 1901 de alınmış ve petrol 
1908 de bulunmuştlr. 

Kuveyt'de arama ruhsatı 1933 de alınmış ve 
petrol 1938 de bulunmuştur. 

Suudi Arabistan'da ruhsat 1930 da alınmış 
ve petrol 1938 de bulunmuş, işletmeye ise ancak 
İkinci Cihan Harbinden sonra başlanabilmiştir. 

Bu hususta yalnız Libya istisna teşkil etmek
tedir. Petrol ruhsatının alınması ile petrol bu
lunması tarihi arasında çok yakın zaman var
dır. Bu gerek petrol şirketleri için ve gerekse 
Libya Devleti için bir şans olmuştur. 

Beşinci iddia : Yabancı şirketlerin Türkiye'
de ham petrol bulması halinde memleketimiz 
için bir döviz tasarrufu bahis konusu olamıya-
cağı iddiasıdır. 
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Bir taraftan yabancı şirketlere büyük avan

tajlar sağlandığı, bu şirketlerin memleket kay
naklarını sömürdüğü iddia edilirken, diğer ta
raftan yabancı şirketlerin petrol -bıılmıyacağı ve 
memleketin bundan böyle döviz kazancı olamıya-
cağı iddiası birbirine zıt iki iddiadır. 

Yabancı şirketlere petrol bulmaları ve işlet
meleri için gerekli avantajlar sağlanmıştır. Bun
lar bile bile ve Türkiye'yi bu mevzuda cazip 
kılmak için kanuna alınmıştır. 

Bu bakımdan petrol bulmaları, işletmeleri 
ve satmaları gerek şirketler için, gerekse Türki
ye için faydalı olacaktır kanaatindeyiz. 

Altıncı iddia: Yabancı şirketler, Hükümetle 
yaptıkları imtiyaz mukavelelerine göre, Türkiye'
de petrol aramaktadırlar» iddiasıdır. 

Bu iddia da külliyen yanlıştır. 

Bugün dünya petrol sanayiinde, yabancı ser
maye iki statü içinde çalışmaktadır. 

Birinci statüde imtiyazlar rejimi hâkimdir: 
Hükümetler yatırımı yapacak sermaye sahibine, 
karşılıklı mutabakata göre bâzı imtiyazlar tanır
lar. Yabancı sermaye bu imtiyazlara göre iş gö
rür. Böyle bir rejimde, bir sermayedarın tabi 
olduğu şartlarla, diğer bir sermayedarın tabi ola
cağı şartlar tamamen farklı olabilir. 

İkinci statü, kanun rejimidir. Yatırım yapa
cak sermaye sahiplerinin tabi olacağı usul ve 
şartlar, hak ve mükellefiyetler kanunlarla tesbit 
edilir. Bunlar objektif kaidelerdir. Herkes için 
aynıdır ve farklılık gözetmeden tatbik edilir. 

Türkiye'de kanun rejimi kabul edilmiştir. 
Kanun herkese eşit haklar tanımıştır. Eşit ola
rak tatbik edilmektedir. 

Bunu iddia edenler bir noktada yanılmakta
dırlar. Bu da kanunu okumamalarından ileri 
gelmektedir. Zira, Petrol Kanununun hazırla
nan ilk tasarısmdaı, petrol hakkı sahiplerinin 
kanunda yazılı hak /ve mükellefiyetlerinin, Hü
kümetle aralarında imzalanmış bir mukavele ma
hiyetini taşıyacağı hükmü mevcuttur. Tasarıdaki 
bu hüküm kabul edilmemiş ve reddedilmiştir. 

İşte mukavele rejiminden bahsedenler, hattâ 
Hükümetin bu mevzuda karar alamıyacağmı söy-
liyenier, tasarıdaki bu 'hükmün kanunlaştığını 
zannedenlerdir. 

Yedinci iddia: Petrol Dairesinin yabancı 
petrol şirketlerinin müdafiliğini yaptığı iddiası
dır. Bu maalesef başka 'bir Devlet teşekkülü-

27 . 5 . 1965 O : 2 
nün iddiasıdır. Ve bu iki Dairenin çatışmasın
dan memleketin petrol politikası büyük zarar 
görmüştür. Bilhassa eski Bakan arkadaşlarımız
dan-birisi, bu zararların derecesini bundan çok 
daha iyi bilir kanaatindeyim. 

Bugüne kadar bu iddiayı ortaya atanlar müs
pet vesika göstermişlerdir. Çünkü bu iddia 
suç teşkil eden bir iddiadır. Vesikalandırmak 
ve mesuller hakkında kanuni takibata geçmek 
icabeder. 

Bu hususta iddiacılara, vesika ve delillerini 
bildirmeleri hakkında yazılar yazılmıştır. Gelen 
cevaba g'öre; iddia vâritse, bu dairenin mesulle
ri üzerinde, değil de iftira ise iftiracılar hak
kında Bakanlık takibata geçecektir. 

Bıı suretle, Devletin resmî dairesinin ve o 
dairede çalışan mesul şahısların haysiyet ve şe
reflerinin de korunacağına da inanıyorum. 

Sekizinci iddia: Petrol sanayiinde yatırım ya
panların, tabi oldukları vergilendirme sistemi
nin, memleketin aleyhine olduğu iddiasıdır. 

Bu durumu iki kısımda, ortaya koymak ge
rekmektedir. 

a,) İthal malı hanı petrol .işiiyen tasfiyeha
nelerin durumu: Bunlar diğer sınai teşebbüsler 
gibi dahilî satışları dolayısiyle İstihsal Vergisi 
öderler ve vsâfi kazançları üzerinden de Kurumlar 
ve Gelir Vergisine tabidirler. 

Yalnız kurumlar ve gelir vergisinin Safi ka
zanç nisbeti % 86 dır. 

Bunun çok daha düşük yüzdelerle ifade 
edildiği gazetelerde yazılmaktadır, bu yanlıştır. 

b) Yerli petrol istihsal edenlerin durumu : 
Bunlar diğerinden farklıdır. Bunlar istihsal 

edip depoladıkları petrolün sekizde birini aynen 
veya. nakden Devlete ödemekle mükelleftirler. 
Ayrıca da istihsal, kurumlar ve gelir vergisine 
tabidirler. Yalnız bütün bu vergilerin toplamı 
% 50 nin üzerine çıkamaz. 

•Şayet ödenen vergilerin toplamı % 50 nin 
altında kalacak olursa aradaki fark Petrol Ka
nunun 100 neu maddesi gereğince «munzam 

•vergi» olarak şirketlerden alınır. Bu mabetler
den az vergi ödenildiğini iddia edenlerde doğru 
söylememektedirler. 

Dokuzuncu iddia : Yabancı şirketler için 
asıl meselenin petrol bulmak değil, petrol sat
mak olduğu iddiasıdır. Bu iddia sahipleri, ham 
petrolün dünya istihsalinde şiddetli artışını mi
sal olarak göstermektedirler. 
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Bu iddia tam olarak reddedilecek bir iddia 

değildir. Ancak bu, her şirketin hususi duru
muna göre değişen ve hattâ zamana göre deği
şen bir meseledir. 

Bâzı şirketlerin hakikaten sattıkları petrol
den çok istihsalleri vardır. Fakat bunların ne 
kadar zaman böyle devam edeceğini tâyin ve 
tahmin etmek" mümkün değildir. Bir çok faktör
ler bunu en kısa zamanda değiştirebilir. 

Bir kısım şirketler ise, istihsal ettikleri pet-
roldan çok fazla mal satmaktadırlar. Bu yüzden 
de petrol aramak ve bulmak mecburiyetindedir
ler. 

Bu ikinci grup şirketlerin, Türkiye'de petrol 
aramalarında, kendileri için büyük faydalar 
vardır. 

Petrol Kanunu, bunlar için vergi himayesi 
ve tükenme payı gibi avantajlar temin ederek, 
kazanç bakımından cazip bir iş sahası açmıştır. 

Bu durum karşısında, bir şirketin Türkiye'
de arama yapmaktan ve petrol bulmaktan ka
çınması düşünülemez, üstelik, bir .taraftan bu 
iddiaları, ileri sürenlerin, başka taraftan şir
ketlere tanınan hakların kısılmasını istemeleri
ne de akıl erdirmek mümkün değildir. 

Onuncu iddia : Petrol Kanununun değişti
rilmesini' bir tarafa bırakarak, petrolün tama
men devletleştirilmesi, yeni adiyle «Millileşti
rilmesi» gerektiği iddiasıdır. 

Bugüne kadar hiç bir Hükümet programın
da, petrolün devletleştirilmesine ait en ufak bir 
işaret yoktur. Birinci, ikinci vfc üçüncü Hükü
met programlarında böyle bir iddia olmadığı 
gibi, bu hükümetlere mensup mesul arkadaşla
rımızın daha önce bildirdiğimiz beyanlarında 
da, bu hususa ait en ufak bir işaret yoktur. Bi
lâkis aksi vardır. Petrol Kanununun değiştiril
meden tatbik edileceği vardır. 4 ncü Hükümet
tin programında ve Koalisyon Protokolunda da 
böyle bir mesele ele alınmamıştır. 

Biz buna Koalisyon Hükümeti olarak lüzum 
görmüyoruz. Bunda fayda görmüyoruz. Bilâkis 
zararları olduğuna inanıyoruz. Umarım ki, Yü
ce Parlâmento güven oyu verdiği ve progra
mından petrol siyasetini değiştirmeye ait en 
ufak bir işaret bulunmıyan ve eski hükümetler
den de böyle bir meseleyi devir almıyan bir 
Hükümetin bu mevzudaki politikasında hata
lar bulmıyacaktır. 

27.5 . İ966 0 : 2 
Burada sizlere IHIV'BRGEK'nuı • -1062; •-ete 

«Diktatörlük Üstüne» adlı kitabında moda olan 
bu akını üzerinde söylediği şu sözleri nakletmek 
isterini. 

«Bu akınım taraftarlarından çoğunluk, İs
panya'dan ziyade Yugostavya'ya yakın, devrim
ci- muhtevalı bir solcu diktatörlük hayal etmek
tedir. Bu çoğunluk sosyal reformlar tasarla
makta, millileştirmeler (özellikle petrol ve de
mir endüstrisinde) ve ücret artırıcı taslaklar 
hazırlamaktadırlar.?) 

Bu fikirlerin taraftarları pek tabiî Türki-
yede de bulunabilecektir. Ve biz bunları normal 
karşılarız fikir seviyesinde, kaldıkları müddetçe 
kendilerine hürmet ederiz. Yeter ki bu fikirleri 
fikir seviyesinde ortaya koysunlar, fikir seviye
sinde mücadelesini yapsınlar ve fikir seviyesin
de kalsınlar. 

Muhterem arkadaşlarım, unutmamak mec
buriyetindeyiz ki, bugünkü •Türkiye'nin petrol 
probleminin başında petrolün nakli meselesi gel
mektedir. Bu husus Sayın Hüdai O rai arkadaşı
mızın ifadelerinde» de ortaya atılmış bulunmak
tadır. 

Malûm olduğu üzere, petrol Diyarbakır ve 
Siirt havalisinde bulunmuştur ve bu bölgeden 
istihsal edilmektedir. Buradan kara ve demir 
yolu ile 600 km. lik rafineriye nakil yapılmak
tadır. Bu son derece zor ve gayriiktisadi bir 
iştir. Bu durum, yerli petrol istihsaline çok bü
yük ölçüde mâni olmaktadır. 

Bu bölgeden Akdenize bir (Pipe - üne) dö-
şenmedikçe ham petrol istihsalimizde fazla bir 
artışın beklenmesi çok zordur. Bu realiteyi hu
zurunuzda itiraf etmek mecburiyetindeyim ve 
bu eksikliği en kısa zamanda gidermek için 
elimden gelen bütün imkânları da kullanaca
ğım. (Bravo sesleri) 

Bu bakımdan problemimiz sadece petrolü 
bulma problemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu
lunan petrolü değerlendirmek lâzımdır. Bunun 
için de bu önemli sanayiin gerektirdiği malze
me, tesisler, eleman ve petrolü denize indirme
miz için gerekli malî imkânlara sahibolmak, 
döviz kaynaklarını temin etmek mecburiyetin
deyiz. 

Bu mesele halledildiği zaman problemin bü
yük kısmı halledilecektir. Zira kanunumuz 
mevcut rafinerilere, yerli petrol bulunduğu 
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zaman, üçüncü şahsa aidolsa bile, evvelâ bu 
yerli petrolü işlemek mecburiyetini koymuş
tur. 

Muhterem arkadaşlarını : 
Konpşmamın bu kısmında bir hususu kesin 

olarak belirtmek isterim : 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri devrin

de hiçbir zaman, hiçbir şahıs, hiçbir hükümet 
ve hiçbir parlâmento, kapitülâsyon mahiyetin
de yabancılara bir hak tanımamıştır. Bundan 
sonra da tanımıyacaktır. 

Bu iddiada bulunanlar maalesef yanlış yol
dadırlar, maksatlıdırlar ve bunlara asla itibar 
etmemek gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, konuşmamın son kıs
mını Devletin şirkete olan Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığının faaliyetleri üzerinde tek
sif etmek istiyorum. 

Esefle söylemek mecburiyetindeyim ki, bu 
şirketin çalışmaları, vazifesi dışında meseleler
le uğraşma yoluna doğru kaymaktadır. Şimdi 
bunların faaliyetlerini kısaca gözden geçirme
ye çalışalım. 

Beş Yıllık Plânımız bu şirkete çok büyak 
vazifeler yüklemiştir. 

1963 programında, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığına verilen vazifeler şunlardır. 

Petrol - Kimya kompleksi içinde, azotlu 
gübre üretimi yönünden ön projeler hazırlana
caktır. Ortaya çıkacak sonuçlar muvacehesin
de, kuruluş şekli ve kurucu teşebbüs hakkında 
karar verilecektir. Tesbit olunan teşekkül ta
rafından hakiki proje ve tatbikat programı ha
zırlanacaktır. 

1934 programında ise, «Plânda yer alan 
Petro - Kimya yurt içinde ve dışında büyük il
gi görmüştür. Bu konuda T. P. A. O. görevlen
dirilmiştir. Yapılacak, diğer müracaatlar da 
göz önünde tutularak, gerekirse proje buna gö
re yeniden ele alınacaktır?» denilmektedir. 

Ayrıca İktisadi Kurul, 1964 Nisanında 
T. P. A. O. nm yabancı şirketlerle ortaklık ara

nmasına bu mümkün olmazsa, lisans anlaşmaları 
yaparak petro - kimya sanayiini gerçekleştir
mesine karar vermiştir. 

Diğer taraftan, pipe - line inşaatı da 1964 
te bu şirkete verilmiştir. Yine yatırım progra
mına, petro - kimya için 90 milyon 900 bin Tl. 
ve pipe - line için de 64 milyon 400 bin Tl. ya
tırım için konmuştur. 

27 . 5 . 1965 O : 2 
1964 yılı içinde bu yatırımların tahakkuk 

nisbeti Petro - Kimyada fevkalâde düşüktür ve 
binde 4 tür. Pipe - line'de ise % 5,4 nisbetinde-
dir. Şirketin 1964 yılı toplam yatırımları tahak
kuk ettirme nisbeti de son derece düşük olup, 
ancak % 42,2 mertebesindedir. Bu para olarak 
tahakkuk nisbetidir. Bunun iş hacmi olarak ta
hakkuk nisbetini hesabettiğimiz zaman % 25 
in üzerinde değildir. 

Şirket yatırımlardaki bu gecikmeyi şu şe
kilde izaha çalışmaktadır. 

«Diğer yatırımların bâzılarında gecikmeler 
vardır. Bunun başlıca nedenleri planlama döne
mine uygulama projeleri hazır olmadan geçil
in esi ve ancak Beş Yıllık Plânın kabulünden 
sonra projelerin hazırlanmaya başlanması ala
caklarımızın tahsil edilmemesi, bâzı döviz 
transferlerinde ve anlaşmalarmdaki tastikte 
Maliye Bakanlığında zaman kaybedilmiş olma
sıdır.» 

Yani yatırımların tahakkuk etmemesindeki 
sebpeler plânlar hazır değilmiş, Beş Yıllık 
Plân 1962 senesinde Meclisten çıktığma göre, 
1964 senesinde yapılacak yatırımların plânları 
her halde hazır olmak icabederdi. 

Maliye Bakanlığında bâzı tasdikler gecik
miş. Bu tasdiklerin gecikmesi de tahmin ede
rim, bir yatırımın binde dört nisbetinde düşük 
olmasını icabettirmez, kanaatindeyim. 

Bu izahlardaki tenakuzlar Yüce Heyetimi
zin gözünden kaçmayacaktır. 1962 de kabul 
(dilen bir plânın, 1964 te projeleri olmazsa ka
bahat ne plândadır ve ne do Hükümettedir. 
Maliye Bakanlığının şu veya bu anlaşmayı bir 
miktar geciktirmesi, 90 milyonluk yatırımdan 
ancak 396 bin lirasının yatırılmasını icabettirir 
kanaatinde değilim. 

Şirketin çalışmasındaki kifayetsizliğe baş
ka bir misal daha vermek isterim. (Ortadan 
müdahaleler) 

BAŞKAN — Sayın Esengin, rica ederim. 
KENAN ESENGİN (Zonguldak) — Sual 

sormak istyiorum. 
BAŞKAN — Efendim, söz bitmeden sual so

rulur mu, Sayın Esengin? Usulü var, âdabı var, 
yazayım isminizi... Kenan Esengin, sual. Peki 
buyurunuz, Saym Bakan, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Şirketin 
elinde 7 aded sondaj kulesi vardır. Bunlarla 
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1954 yılında arama, tesbit, inkişaf ve enjeksiyon » 
olmak üzere, 45 899 metre sondaj yapılmıştır. 
Beher kuleye G 699 metre sondaj isabet etmek
tedir. Aynı yıl içinde Mobiloil Şirketi iki son
daj kulesi ile 16 786 metre sondaj yapmıştır. I 
Beher kuleye 8 393 metre isabet etmektedir. Ran
dıman T. P. A. O.mdan % 25 kadar yüksektir. 

Yine 1964 yılında Şheli Şirketi bir sondaj ku-
lesiyle 13 770 metre sondaj yapmış-tır. Randı
man diğer şirketten yüzde yüz daha fazladır. 

Şimdi arkadaşlarım, biz Devletin parasiyle 
kurulmuş olan bir teşekkülün çalışmalarını hiç 
olmazsa yataııcı şirketler ayarında olmasını isti
yoruz. Burada şunu şu şekilde veya bu şekilde 
almanın manâsını ben anlamıyorum. Arkadaşla
rım kusura bakmasınlar. (Misalleri var^ sesleri.) 

Bu nokta üzerinde ısrarla durmak istiyorum. 
Hiç kimsenin Devlet parası ile Devlet içinde 

Devlet olmasına müsaade etmemeliyiz. Hiç kim
senin Devlet parasını, çiftlik işletir gibi işletme
sine müsaade etmemeliyiz. Benim iddiam budur. 
(Bravo sesleri, alkışlar.) 

Bu meseleye, yani Devlet şirketlerinde 
çalınanların politikaya karışması meselesine taze 
bir misal vermek istorim: 

Son günlerde, İngiliz Hükümetince Parlâmen
toya sunulan ve hariçte yatırım yapan şirketle
rin İngiltere'de daha fazla vergi vermelerini der
piş eden bir tasarıyı Biritiş Petrol Şirketinin 
İdare Meclisi Reisi Mr. Budgman tenkid etmiş 
bulunmaktadır. 

Avam Karamarasmda, mesele asabiyetle ele 
alınmış, İngiliz Başvekiline sorular açılmış ve 
% 51 sermayesi Devletin olan bir şirketin idare 
meclisi reisi Hükümet politikasını nasıl tenkid 
eder, bu politikaya nasıl aykırı hareket eder diye 
Başvekile hücumlar yapılmıştır. İngiliz , Başve
kili hücumlar karşısında, meselenin şiddetle tet
kik edileceğini, bu duruma kendisinin de şaştı
ğını ve hayret ettiğini ifade etmiştir. 

Bizim memlekette ise, sermayesinin % 92 si 
Devlete aidolan bir şirketin başındaki şahıs, sa
dece Hükümet politikasını değil, Türk Parlâ
mentosunun politikasını tenkid ediyor. Kendisi
ni kontrol etmekle vazifeli olan başka bir Devlet 
dairesinin (Petrol Dairesini) en ağır şekilde, 
hattâ millî menfaatlere aykırı hareket etmekle 
itham ediyor. Sabık bir Vekil arkadaşımızı aynı 
şekilde itham ediyor, -| 
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Bu durum şirketin işlerini yüzüstü bırakmak

ta, işleri yürütmekten alıkoymaktadır. 
Bu mevzuda şirketin faaliyetlerinden başka 

bir noktaya dikkatinizi çekerek sözlerimin sonu
na geliyorum. 

Şirketin 31 Martta toplanan Genel Kurulu, 
hesapları tetkik etmiş ve yıllık bütçeye reklâm 
ve ilân için 500 bin Tl. tahsisat koymuştur. 

Bu para iki ay içinde bitirilmiştir. Önümüz
deki günlerde toplanacak olan İdare Meclisi top
lantısının gündemine 759 bin liralık' ek tahsisat 
için madde konmuştur. Bu reklâm niçin ya
pıldı, bu kadar masrafa neden katlanıldı? Me
sele calibi dikkattir. 

AZİZ ZEYTİNOĞLü (Eskişehir) — Kime 
verilmiş bu para? 

BAŞKAN — Sayın Zeytinoğlu, rica ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Zira, 
şirketin satış istasyonu yok denecek kadar azdır, 
35 - 49 ciyarmdadır. Yılda Türkiye'de satılan 
petrolün ancak % 1 ini bu şirket satmaktadır. 
İki ay içerisinde 500 bin liralık reklâm masrafı 
nereye gider? 

Rafineriden istihsal edilen petrolü satmak 
ise, kanunlarımızla başka müesseseler tarafından 
temin edilmektedir. Bunun için reklâma da ihti
yaç yoktur. 

Diğer taraftan bakınız, 'müessesenin basın ser
visinin gazetecilere verdiği muhtırada neler söy
lenmektedir : 

«Petrol Kanunundaki millî menfaatlerimizin 
korunmasında, Petrol Dairesi Reisliğine büyük 
ödevle:' düşmektedir. Petrol dairesi, tatbikat es
nasında pek çok noktada kifayetsiz olduğu an
laşılan bugünkü Petrol Kanununu tam uygula-
mamış ve bu yüzden millî menfaatlerimize ay
kırı bir davranış içerisinde bulunmuştur. O ka
dar ki, Türkiye'de üretilen hanı petrolün rafi
neri ve satışına Öncelik tanınmasını, Petrol Dai
resi «eşit rekabet hakkı» iddiası ile asla kabul 
etmemiş ve eski Sanayi Bakanlarından Fethi 
Çelikbaş'm da hararetle savunduğu bu sakat 
tutum, ancak Danıştay karariyle bertaraf edil
miştir. Petrol Dairesi'nin ve Çelikbaş'm millî 
menfaatlerimize taban tabana zıt kanunsuz tu-. 
tumu şayet Danıştay'ca reddedllmese idi, bu
gün Türkiye'de petrol dâvası diye bir dâva kal-

— 193 — 
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ııııyaeaktı. Ve T.P.A.O.'nun bütün sahalardaki 
istihsal faaliyeti durdurulmak gerekecekti. 

«Petrol Dairesi, Pipe - line inşası için T. P. 
A. O'ımıı müracaatı üzerine de yine millî men
faatlere zıt ve kanunsuz bir tutumu benimse
miştir.» 

Şimdi' arkadaşlarım; bu iddia doğru olabi
lir. Ama, bu iddianın münakaşası matbuatta 
yapılmaz. Devletin bunun münakaşasının, şikâ
yetinin yapılacağı makamları vardır, 'bunu tat
bik edecek kanunlar] vardır. Oraya şikayet .edi
lir, Orada yapılır.- Bizim idiamız budur. Yoksa. 

HALUK NURBÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Sen niye burada yapıyorsun. 

UNURJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Devamla) — M e 
sele • matbuata aksettiği için ve bu meselelere 
dayanılarak şahıslarımıza hücum edildiği için 
bu meselenin münakaşasını buraya getirmiş bu
lunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; hiç. bir şahıs veya 
teşekkül, millî menfaatlar arkasına gizlenerek 
başkalarını ithama kalkamaz. Ve kalk mam alı dır. 
Hğer hakikaten kanunsuzluk varsa, eğer haki
katen millî menfaatlere aykırı hareket eden var
sa, ve eğer hakikaten bunlar Vekillik sandal
yesine çıkmış arkadaşlarımıza kadar uzanıyor
sa, bunun münakaşa yeri .matbuat değildir. Bu 
Devletin kanunları vardır. Bn memleketin' 
nizamları vardır. Kanunları ve nizamları tat
bik edecek salahiyetli makamları vardır. 

Bunlar üzücü (methode) 1ar ve normal olmı-
yan usullerdir. 

Bunlara meydan vermemek, bunları önlemek 
mecburiyetindeyiz ve bunda kararlı olmalıyız. 
Hükümet, olarak kararlı olmalıyız partiler ola
rak kararlı olmalıyız ve Parlâmento olarak ka
rarlı olmalıyız niyetindeyiz. 

Bunlar ortadan kalkacaktır. 
Kanunlar tatbik edilecektir. Mesuliyetimizi 

müdrik olarak salahiyetlerimizi kullanacağız. 
Şu veya bu şalısın bir takım kon taktlar kur

masına, şahsi meselesini ve şahsi politikasını 
yürütmek için Parlâmento içinde ve dışında 
müttefikler aramasına müsade. ediliniyecektir. 

Petrol gibi, memleketin en önemli meselesi
nin istismar' konusu yapılmasına, dejenere edil
mesine, vekiliniz olarak, müsaade etmiyeceğim, 
Parlâmento olarak sizden de müsade etmeme-
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nizi istirham edeceğim. («Bravo» sesleri, al
kışlar.) 

(jok muhterem arkadaşlarını, 
Sözlerimin sonunda bir takrir takdim edece

ğim. Keban'da olduğu gibi, petrol meselesinde 
de bir araştırma komisyonu kurulmasını teklif 
edeceğim. Yüce Parlâmento bu meseleyi ele al
malı istismarcıların, tahrikçilerin, ajçık oturum-
culamı tasallutundan bu meseleyi kurtarmalı
dır. (A.P. den «Bravo» sesleri, şiddetli alkış-
lar.) 

Bir atasözü vardır. «Ak iplik, kara iplik şa
fak' sökerken belli olur.» derler. Artık petrol 
mevzuunda şafak sökmeli, ak iplik kara iplik 
belli olmalıdır. Haklı ve lıa'ksız ortaya çıkmalı
dır. 

Bunu Yüce Heyetinizden tekrar tekrar istir
ham eder ve hepinizi hürmetle selâmlarım. (Sol
dan sürekli ve şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Enerji Bakanı sözünüz 
bitti mi efendim? 

ENERJİ VE TABİÎ KAY NAL AR BAKA
Nİ MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
sorulmuş olan soruları kısa kısa cevaplandırarak 
Yüksek Huzurunuzu terk edeceğim. 

BAŞKAN— Sayın Yılanlıoğlu, sorunuzu bu
yurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNALAR BAKA
NI METHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim, müsaade ederseniz daha evvel sorulmuş olan 
soruları önce cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Afedersiniz, Bakan daha evvel 
sorulmuş olan sorulara cevap verecekler. Bunu 
takiben size sual hakkı vereceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNALAR BAKA
Nİ MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
muhterem arkadaşlar; O. H. P. sözcüsü Sayın 
Burhan Akdağ arkadaşımın Pipe-Line Ihatı (hak
kındaki sorusunu cevaplandırıyorum. Pipe-Line 
gecikmiştir. Gecikme sebebi idareciler tarafından, 
Petrol Dairesinin tutumuna ve Sayın Çelikbaş'-
ııı tutumuna atfedilmektedir. İzahı kendileri ta
rafından şu şekilde yapılmaktadır. Bu hususu 
biraz evvel de okumuştum, eğer müsaade ederler
se okuyayım, yoksa okumayayım. 

Ben Vekil olarak bu kanaatte değilim. Ge
cikmenin sebebi iki daire arasında koordinasyo
nun kurulamaması ve Türkiye petrollerinin bu 
meselede hazırlıklı olmamasıdır. Bu meselenin 
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çabuklaştırılması ve en kısa bir zamanda tahak
kuk safhasına girmesi için bütün imkânlarımı 
kulanaeağım. Hazırlıklar yapılmaktadır ve me
sele tahmin ediyorum ihale safhasında bulunu
yor. 

Yine arkadaşım Burhan Beyefendinin, Sayın 
Profesör Muammer Aksoy'u mehaz alarak hukuk 
bilip bilmemek mevzuunda bir arkadaşımız hak
kında serd ettiği mütalâaları gayriciddî addede
riz. Kendilerini Türkiye'nin millî menfaatlerinin 
münhasıran bekeisiymiş gibi göstermeleri ise, 
kendi Devlet ve hizmet anlayışlarının ti
pik bir örneğidir. Kendileri kemdi fikir
lerini, biz de bizim fikirlerimizi müdafaa. 
ödeceğiz. Neticede hakem yüce milelt olacaktır 
ve yüce milletin verdiği hükme hepimiz 
riayet edeceğiz. (Orta sıralardan, gürültüler.) 
Sarih olarak herkes şunu bilmelidir ki, düşün
düğümüz hususlarda bizi yıldırmaya kimse mu
vaffak olamıyacaktır. Türkiye'nin millî menfa
atleri hakkındaki doğru bildiğimiz fikirleri söy
lemeye ve doğru gördüğümüz yolda azimle, ce
saretle ve inatla yürüyeceğiz. (Soldan, bravo ses
leri, alkışlar) 

Yine Burhan Akdağ arkadaşını, Sayın Mu
ammer Aksoy'un yarattığı havaya bakarak petrol 
mevzuundaki şahadetine biz iştirak edeıniyece-
ğiz. Eğer buna iştirak edersek Sayın İnönü'nün 
söylediklerini, Sayın Oral'm söylediklerini kül
liyen inkâr etmek gerekir ki, biz bu kanaatte de
ğiliz. Fethi Çelikbaş arkadaşımızın hakkında söy
lediklerini ise mahkemeler dahi temizliyecek du
rumda değildir. O bakımdan bu şahadete biz iş
tirak etmiyoruz. (Soldan alkışlar, bravo sesleri.) 

Yine tahmin ediyorum, O. H. P. sözcüsü ar
kadaşım, Beş Yıllık Plânda kok mevzuunu sor
dular. Yapılan etütlere göre mesele önce Anka
ra'da ele alınacaktır. Ankara şehrinin yıllık 
ihtiyacı olan 5 yüzbin ton dumansız yakıt, yani 
linyiti kokusuz istihsal edecek kok fabrikasının 
etütleri devam etmektedir. Kaltî netice 'bu yıl 
içinde belli olacaktır. Yani mesele etüt safha
sındadır; henüz tahakkuk safhasına gelmemiş
tir. 

Yine Burhan Akdağ arkadaşını, Devlet Ya
tırım Bankası hakkında sorular sormuştur. Bi
rinci sorunun cevabı şudur: Etibankm 1965 te 
yapacağı yatırımın nakit ühtiyacmm 344. mil
yonu Devlet Yatırım Bankasından karşılanmıştır, 
Halen Ktibarik, Devlet Yatırım 'Bankası ile ener-
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ji yatırımları için 126 milyon lira, maden pro
jeleri için d'e 40 milyon liralık kredi mukavelesi 
imzalanmış bulunmaktadır. 441 sayılı Kanunun 
tat'bikatındaki güçlükler, zamanında Bakanlığı
mız ve Maliye Ba'kanlığı tarafından gi'derilecek-
tir. 

İkinci soru, Karadeniz Bakır İzabe tesisleri 
projeleri hakkındadır. Etibank tarafından bu 
projeler yürütülmektedir. Bu yıl sonunda ma
den ve hava ha'tı malzeme ve teçhizatı siparişe 
bağlanacaktır. 

Üçüncü soru, Bandırma'da kurulmakta olan 
tesislere aittir. Bandırma'da kurulmakta olan 
boraks ve asitborik fabrikası terinim programı
na uygun olarak yürütülmektedir. 

Sayın Millet Partisi Sözcüsü Memduh Erde-
mir arkadaşımın sorduğu soruyu ve ortaya at
tığı iddiayı da kısaca cevaplandırmak isterim. 

M.P. Meclis (h'iıpu Türkiyenin petrol ihti
yacının kendi kaynakları tarafından temin edil
mesini istemekte ve bu yolda bâzı maddeler ileri 
sürmektedir. Biz de konuşmamızda esas gaye
nin imkânlarımız, tekniğimiz, paramız, elema
nımız olduğu takdirde, birinci , derecede bu 
meselenin gaye olduğunu kabul ettik. Yalnız bu 
hususta arkadaşlarımız bunu tahakkuk ettirebil
mek için ne gibi tedbirler ileri sürdüklerini söy
lemediler. Kendileri koalisyona dâhildir, bu ted
birleri getirirlerse beraber müzakere ederiz ve 
bu meseleyi halledebiliriz. 

MEMDUH ERDEMlli (Kırşehir) — Söy
letmediler, söyliyecektim. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Petrol 

Kanunu hakkındaki gerek Sayın Demirci'm, ge
rekse bendenizin bundan evvelki beyanatımız 
ve bugünkü beyanım şudur: 

Petrol Kanununun değiştirilmesi hakkında, 
petrolün devletleştirilmesi hakkında Koalisyon 
protokolünde her hangi bir husus mevcut de
ğildir. Yine bu noktada Dördüncü Koalisyon 
programında da her hangi bir vaad mevcut de
ğildir.-Bu, Koalisyon protokolüne ve Yüce Mec
lis tarafından tasvibedilen programa bağlı ol
duğuna göre, bunun dışında her hangi bir şey 
düşünmüyoruz. Bunun dışında arkadaşlarımı
zın kendi fikirleri varsa kendileririe aittir, bi
zim fikirlerimiz de bize aittir. Tek parti olarak 
iktidara gelirsek herkes"ken'di" programındaki 
prensipleri tatbik eder. 
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BAŞKAN — Bitti değil mi efendim. 
MEHMET TURGUT (Devamla) — Bitti 

efendim. 
BAŞKAN — Sayın Yılanlıoğlu sualinizi so

runuz. Sorular kısa olsun, izahsız olsun ve 
muayyen bir toleransı suiistimal etmeyiniz lüt
fen, buyurunuz. 

İSMAİL HAKKI YILANLIOĞLU (Kasta
monu).— İki yıl önce Antep'in Arat köyünde 
bir yabancı şirket tarafından petrol bulunduğu
nu öğrenmiş bulunuyoruz. İki yıldır petrol ol
duğu halde bunu imletmiyorlar ve bir bekçi tu
tup kuyuyu bekletiyorlarmış. Bu hususta bil
gileri var mı, cevap verebilirler mi? Yoksa, 
tetkik buyurmalarını rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim, bu hususa şu anda muttali oldum, bu
nu bir ihbar telâkki ediyorum, derhal harekete 
geçeceğim, takibedeceğim ve neticeyi de ar
kadaşıma bildireceğim. 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, buyurun. 
(A. P. sıralarından gürültüler) Müdahaleler o 
kadar toplu, o kadar fazla oluyor ki... 

ZİYA HANHAN (izmir) — Riyasete hâkim 
olun. 

BAŞKAN — Riyaset hâkim oluyor, biz hâ
kim oluyoruz, siz oturun. Siz kendinize ba
kın. 

Buyurun Sayın Evliyaoğlu. (A. P. sıraların
dan gürültüler) 

Arkadaşlar rica ederim, gürültü etmeyin. Sa
yın Ziya Uğur, rica ederim efendim. 

Sayın Evliyaoğlu lütfen biraz daha öne ge
lir misiniz, belki duyulmaz. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim, Saym Bakandan soracağım husus 
şudur; Devlet Başkanı Saym Gürsel, üniversi
te talebe tevekkülleri, bütün Türkiye sendikala
rı ve ilim adamlariyle Türk basınının büyük b:'r 
kısmı-petrol konusunda Sayın Bakanın burada 
söylediğinden çok farklı düşünmekte oldukla
rına göre, bu saydığım zümre, tevekküller ve şa
hıslar Saym Bakanın tadadettiği gruplardan 
hangisine dâhildir, cahiller grupuna mı, yoksa 
kasıtlılar grupuna mı?.. Bunu öğrenmek istiyo
rum. (Orta sıralardan alkışlar ve bravo sen
leri) I 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Evvelâ 
şu hususu arz etniek isterim ki, bu soruyu so
ran arkadaşımız kasıtlılar grupuna dâhildir, bir. 
(A. P. sıralarından bravo scslrei, sürekli alkış
lar) (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Bakan, rica ederim-bir 
milletvekili... (Gürültüler) Çok rica ederim, ne
dir bu haliniz ? Dinleyiniz efendim. 

Bir milletvekili arkadaşımıza bu şekilde ka
sıtlı ithamda bulunmamanız lâzım Saym Ba
kan. (Gürültüler) 

Efendim, oturunuz yerinize lütfen. Meclisi 
yöneten Başkanla Bakan arasında bir muhavere 
cereyan ediyor. Siz buna müdahale etmeyiniz. 

Saym Bakan, milletvekili arkadaşımızın vâ
ki sualleri, «kasıtlı» olarak tavsif edilmemeli
dir. O bakımdan çok rica ediyorum, bu şekil
de tavsif etmeyiniz. (Gürültüler) Efendim, ri
ca ederim, gürültü yapmayın. Her kafadan 
bir ses çıkarsa müzakerelere selâmetle devam 
etmek mümkün olmaz. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — İkinci 
olarak söyledikleri muhterem zatlar, muhterem 
gençlik teşekkülleri, muhterem isçi tevekkülle
ri, bu hususta konuşmamda tasrih ettiğim gibi, 
birinci grupa dâhil, en az benim kadar vatan
perver, en az benim kadar bu memleketi se
ven, en az benim kadar bu memleketin hayrını 
istiyen insanlardır. Hiçbir şekilde kasıtlı gru
puna dâhil değildirler. Zaten konuşmamda da 
izah ettiğim gibi kasıtlı grupuna dâhil olanla
rın sayılarının 3 - 5 kişiye inhisar ettiğini izah 
ettim. Arz ederim efendim. (Soldan bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Ülker, buyurun. 
SABRI VARDARLI (İstanbul) — Ben de 

soru soracaktım, sıra benimdir. 
B AŞILAN — Efendim, biz zatı âlinize kas

ten mi sual sordurmuyoruz 1 Snrava yakıldınız 
efendim, sıranızı bekleyiniz lütfen. Her şey 
tertibine göre, size göre değil. 

GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 
Bakan konuşmasında bana sataşmıştır, onun 
için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Ülker. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Sataşma var Saym Başkan. 
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BAŞKAN — Sayın Ülker sorunuzu buyurun I 

efendim. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Şu hususları 

öğrenmek istiyorum. Kendileri, Petrol Kanu
nunun Anayasaya aykırı olup olmadığını ele 
aldılar. Bunun yanında Petrol Kanununun 
Türk Milletinin menfaatlerine uygun olup ol
madığı meselesi vardır. 

Türk olmıyan hükmi şahsiyetlerin, bugünkü 
Petrol Kanununa göre Türkiye'ye gelmesi ve 
çalışması, rafinaj için dışarıdan ithal edilen 
petrolün Türk topraklarından çıkarılmış petrol 
muamelesi görerek dışarıya para çıkarılması, 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından 
yıllarca çalışılarak Türk Milletinin parasiylc 
bulunmuş olan, Siirt bölgesinde herkese arama 
ve işletme hakkının verilmesi; Türkiye'de çıkan 
petrolün rekabet fiyatı üzerinden değil de pi
yasa fiyatı üzerinden Türkiye'ye verilmesi, 
tükenme payı adı verilen müessese, Türk men
faatlerine uygun mudur? Bir.. 
- İkincisi, 1954 de bu kanım çıktığına göre 

ve Sayın Bakan da bu kanunun 121 nci mad
desine göre Türk Devletinin istediği kadar 
teşekkül kuracağını ifade ettikleri ve filvaki ha
kikaten 321 nci maddede bu hüküm olmasına 
göre bıınrune kadar kaç teşekkül kurulmuştur? 
(Gürültü7er) 

BAŞKAN — RıVa ederim efendim, gürültü 
yapmayınız, Sayın Ertem. 

REŞİT ÜLKER (Devamla) — Türk petrol
lerinin sermayesi 150 000 000 dan 500 000 000 a 
ne zaman çıkarılmıştır? 

Ve nihayet Anayasamıza 130 ncu madde
sinde, 1954 yılında çıkarılmış olan bu Petrol 
Kanunundan sonra bu Anayasanın yapılması. 
Kurucu Meclis zabıtlarının tetkiki neticesinde. 
prensip; petrolün Türk Milleti, Türk Devleti 
tarafından aranması ve işletilmesi mi dir? Ve 
bunun istisnası mıdır özel sektöre verilmesi? 
Bunun da Sayn Bakan tarafından açıklanma
sını arz ve istirham ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim, evvelâ şunu arz etmek isterim ki, şimdi ben 
bu konuşmalarında mümkün mertebe bu mese
leyi partilerin üstüne çıkarmaya çalıştım. Fa
kat, Sayın ve çok sevdiğim Reşit Ülker arka
daşımın soruları beni maalesef bir noktaya it- | 
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mek istiyor. Çünkü bu sorular hakikaten ye
rinde sorulardır. Bunlara cevap vereceğim, ve
rebildiğime vereceğim, veremediğime de yazılı 
olarak veya kendilerini davet ederek vereceğim. 
Yalnız eğer sayın arkadaşım 3,5 senedir ikti
darda bulunan kendi Hükümetine ve kendi sa
yın bakanlarına daha evvel sormuş olsalardı 
belki bunların çoğu zamanımıza halledilmiş ola
rak gelirdi. (Adalet Partisi sıralarından alkış
lar) Ve bizde bugünkü noktadan çok daha 
ileri bir noktada bulunurduk. (Orta sıralardan 
gürültüler) 

BURHAN AKDAĞ (Sakarya) — Siz ne dü
şünüyorsunuz onu izah edin. 

BAŞKAN — Sayın Akdağ, rica ederim... 
Gürültü yapmayın arkadaşlar. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
arkadaşımın sorduğu sorulardan cevap verebi
leceklerime cevap vereceğim. 

Arkadaşlar, Vekilin, burada cevap verecek 
durumda olmadığı soruları sonradan yazılı ola
rak vermek hakkı vardır. Müsaade edin de o 
hakkımızı icabettiği zaman kullanalım. 

Şimdi, arkadaşımız evvelâ fiyat meselesi 
üzerinde durdular. Bilmiyorum kendileri ko
nuşmamda binada mı idi? Fiyat meselesi tet
kik edilmektedir, bütün vesikalar toplanmış
tır, son safhasına gelmiştir ve afişe fiyatlar ha
kikaten bilfiil fiyatlardan fazladır. Bunun nis-
betini vesikalarla tesbit edip, şirketlerle masaya 
oturup, Türk memleketinin, Türk Milletinin 
menfaatine en uygun şekilde halletmeye çalışa
cağız. Bunu konuşmamda söyledim. 

Şimdi Anayasa meselesine gelince: Kanunun 
Anayasaya aykırı olmadığı iddiasında musır-
r m . Anayacaya aykırı olmuş olsaydı, kendisi 
bu mevzuu benden daha iyi bilir, bu kanunu 
şimdi yürürlükten kaldırmak icabederdi.. Ka
nunun bâzı maddelerinin memleketin çu veya 
bu zamanında, şu veya bu şekilde F.eh veya 
aleyhine olduğuna dair çeşitli fikirler vardır. 
Arkadaşım bir kanun teklifi yapmıştır. Bu ka
nun teklifini bendeniz tetkik ettim. Kendisiy
le de daha evvel görüştük. Bunu beraber otu-
racağ z, ve kendisine bu husustaki fikirlerimi 
ajrz edeceğim. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Ba
kan benim diğer sualllerime cevap vermedi. De
mek ki yazılı olarak cevap verecekler. 
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BAŞKAN — Evet efendim. I 
Sayın Esengin. | 
KENAN ESENGÎN (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, bugün Sayın Bakanın konuşmasın
da hemen hemen dünyanın hiçbir tarafında 
görülmiyen ibir şeye rasladık. Bakan kendi 
mahiyetinde bulunan bir umum müdürü, bu
rada itham ederek Meclise şikâyet •etti. Şimdi 
şunu soruyorum. Neden buna lüzum gördü 
ve böyle bir teamülü nasıl tesis ediyorlar? Ve 
bir umum müdür bir Bakan tarafından, han
gi Devlet ve hangi Hükümet anlayışı ile bir 
Meclise şikâyet edilir! Bu mesele Hükümet 
içinde bir mesele olarak halledilebilirdi. Ama 
bu kürsüye çıkıpta konuşamıyan bir umum 
müdürü bir Bakan nasıl saatlerce burada it
ham eder'? Bunun bir mânası vardır, izahını 
istiyorum. (Adalet Partisi sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim müdahale etmeyin, ar
kadaşlar gürültü yapmayın. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, Sayın Paşamın sorusuna ce-
vebımı arz ediyorum. Bendeniz burada umum 
müdürü itham etmedim. (C. H. P. sıralarından 
«aaa» sesleri) (gürültüler) müsaade edin beyler.. 
Devletin iki dairesi arasında meydana gelen an
laşmazlığının Türkiye'nin petrol politikasına bü
yük zararı dokunduğunu, Türkiye'nin petrol 
politikasını bu hale getirip, bu politikada bü- i 
yük. rol oynıyacak, memleketin bu politikada 
çok ileri gitmesine yardım edecek yatırımla
rın geri kalmasının sebeplerini izaha, çalıştım. 
Bunu başka türlü yapamazdım. Zaten bu bir 
arkadaşımız tarafından da sorulmuştu ve ibu 
şekilde izah etmek mecburiyetinde idim. Pa
şam haklıdır. Dediği, zamanı geldiği zaman 
herhalde halledilecektir. 

BAŞKAN — Sorular hakkında yeterlik 
önergesi gelmiştir. Ancak, altı kişi henüz so
ru sormadığı için o hükmü kıyasen buraya da 
tatbik edeceğim. Bu bakımdan Sayın Sabri 
Vardarlı, buyurun. 

SABRÎ VARDARLI (istanbul) Sayın Ba
kandan istirham ediyorum. Üçbuçuk senelik ik
tidarımızın son zamanlarında tahaddüs eden Kıb
rıs hâdiseleri sırasında ecnebi petrol şirket
lerinin jet uçağı benzinini Türkiye'ye gönder
mekten tevakki ettikleri ye düşük oktanlı Iben-

27 . 5 . 19& 0 : 2 
zin gönderilmekle uçakların uçmasına mâni ola
cak tedbirler aldıkları doğrumudur, doğru ise 
son akımlar karşısında.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşla,^ ni
çin müdahale ediyorsunuz efendim, snıal Heye
ti Umumiyeden sorulmuyor, sual Meclis Baş
kanlığına soruluyor. Çok rica ediyarum. Lüt
fen gürültü etmeyiniz. 

Bu sırada Hakkâri Milletvekili Ahmet Zey-
dan yerinden kalkarak, sağ sıralara doğru yü
rüdü.) 

Sayın Zeydan yerinize oturunuz lütfen. Bu 
ne hal canım hepinize ayrı ayrı,ceza mı tatbik 
edelim? Sayın Nur Baki önünüze dönünüz ve 
lütfen yerinize oturunuz. 

HALÛK NUR BÂKİ (Afyon Karahisar) — 
Yatıştırıyorum efendim. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sizin yatıştırmanıza lüzum 
yoktur. Ben yatıştırırım. 

Buyurun Sayın Vardarlı. 
SABRÎ VARDARLI (istanbul) — Eğer bu 

doğru ise son akımlar karşısmda, son akım
ların neticesini bu gidişini görmemek millî men
faatlerimizi ecnebi şirketlerin kendi menfaat-
leriyle bağdaştırması konusunda Sayın Bakan 
ne düşünürler? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Devamla) — Efen
dim, bu mevzuu arkadaşımdan ilk defa duyu
yorum. Doğru veya.. (C. H. P. Sıralanndan 
gürültüler) 

BAŞKAN — Arkadaşlar, dinleyiniz rica ede
rim. 

MEHMET TURGUT (Devamla) Doğru ve
ya yanlış _ olduğu tetkike muhtaçtır. Devletin 
güvenliğiyle alâkalıdır. Eğer bu doğru ise bu
nun üzerinde şiddetle durulacaktır. Ve bunu 
bu şekilde yapanlar hakkında kanunun en sert, 
en amansız maddeleri tatbik edilecektir. Ve 
bundan sonraki petrol politikasında da bu gibi 
meseleler varit ise bize, bizim istikametimizde 
bir rol oynıyacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Eren. 
ASIM EREN (Niğde) — iki sonun var Sa

yın Bakandan. (Duyulmuyor sesleri) 
BAŞKAN — Biraz yanaşır mısınız, veya 

daha yüksek sesle.. 
ASIM EREN (Devamla) İki sorum var Sa

yın Bakandan. Birisi Keban projesinin aleyhin-
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de Etibankta 12 yüksek mühendisin bir rapor 
verdiği doğru mudur? Sayın Bakan bundan 
haberdar mıdır. Haberdar ise bu hususta bir 
işlem yapmışlar mıdır1? Bu rapor hangi esasla 
Keban projesinin aleyhinde yürümektedir?. 

İkinci sualim: hukukî ve adlî yollardan pet
rol dairesi Başkanlığının ecnebi İşirketlerin 
menafiini kendisininkiyle tevhideder ışeMlde-
ki hareketine karşı Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının şikâyeti, dâvası kesin şekilde 
halledilmiş, Petrol Dairesinin haksızlığı meyda
na çıkarılmış olduğu halde Sayın Bakan Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığını neden dolayı 
itham etmektedir? Bunu anlamak istiyorum. 

MEHMET TURGUT (Devamla) — Şimdi 
birinci soruya cevabımı arz ediyorum. 

Mevzuubahis rapor Etibank tarafından de
ğil, Türkiye Elektrik Mühendisleri Odası tara
fından hazırlanmıştır. Komisyonun kaç kişi ol
duğunu bilmiyorum. Yalnız üç kişi buna muha
lif kalmıştır. Bu rapor son derece çürüktür ve 
mühendis arkadaşlarımız tarafından çürütül
müştür. Bir kanaat meselesidir. Keban bu nok
taya kadar gelmiştir, yürümektedir, tatbik edil
mektedir ve bu memlekete kazandırılacaktır. Dı
şarıda serbest bir organın hazırladığı bir rapor 
hakkında Bakan olarak her hangi bir muamele 
yapmak durumunda değilim. 

İkinci sorumun cevabı şudur : Mesele Sayın 
Fethi Çelikbaş zamanında' olmuştur ve Danış-
tayCa karara bağlanmıştır. Esas mesele bundan 
çıkmaktadır. Bu mesele bir içtihat meselesi mi
dir, yoksa hakikaten kasıtlı mıdır? Bu bir içti
hat meselesi ise Bakanla Petrol Dairesi ve 
Türkiye Petrolleri bir mevzuda anlaşmazlığa 
düşmüşlerdir, ayrı ayrı kanaatler izhar etmiş
lerdir. Başka bir organa gitmiştir ve o organ 
kanaatini izhar etmiş, mesele de halledilmiştir. 
Bu bir içtihat meselesi olarak alınmaz da millî 
menfaatlere aykırı hareket etti diye yani kasıtlı 
olarak alınırsa o zaman bunun üzerinde durmak 
ve birbirini kontrol durumunda olan iki daire 
arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak mec
buriyetindeyiz. Arkadaşlarım esefle söylemek mec
buriyetindeyim ki, Bakanlığa geldiğim günden-
beri Petrol Dairesi Başkanlığına adam bulama
maktayım. Oraya gelen arkadaşlarımızın hepsi 
muayyen şekilde yıldırılmak, kaçırılmak duru
muna düşürülmektedirler. Bu hakikaten üzücü
dür arkadaşlar. Sayın Cumhuriyet Halk Parti

sinin en yukarı kademesinde bulunan arkadaşla
rımızın yakınları oradan gitmek mecburiyetin
de kalmışlardır. Bir devletin muayyen daireleri 
arasında bir organizasyon kurulmazsa, herkes bi-
ribirinin aleyhinde, herkes birbirine şüphe ile 
bakarsa, o devlette devlet hasiyeti, o devlette iş 
yapma kudreti olmaz. Yani, meseleyi bu noktadan 
buraya getirmiş bulununyorum. 

BAŞKAN — Suallerin kifayetine ait öner
geler gelmiştir, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sorular yeterlidir. Oya sunulmasını arz ve 

teklif ederim. 
Eskişehir 

Aziz Zeytinoğlu 

Başkanlığa 
Sayın Bakan, petrol mevzuunda bir takrir ile 

Meclis araştırması istiyeceğine göre, soruların ki
fayetini arz ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Ramiz Karakaşoğlu 

BAŞKAN — Soruların yeterliğini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Soru
ların yeterliği kabul edilmiştir. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım, huzurunuzdan ayrılır
ken dil sürçmesinden, şu veya bu şekilde ağzım
dan her hangi bir arkadaşımı, her hangi bir teşk-
külü incitici en ufak bir şey çıkmışsa özür diler, 
hepinizi hürmetle selâmlar, huzurunuzdan ayrı
lırım. (Soldan şiddetli alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Evliyaoğlu, Sayın Ba
kanın şu vermiş olduğu mütalâasına zâtıâliniz 
de dâhilsiniz. O bakımdan hakkınızda kullanılan 
kelimeyi bendeniz Resi olarak Sayın Bakanı tav
zihe davet ettim ve Sayın Bakan tavzih etmiştir 
(gürültüler) Sayın Ertan, zatıâlinize ne oluyor, 
anlıyamıyorum. Yani hak sahibi Sayın Evliya
oğlu, siz onu himaye eder vaziyete düşüyorsunuz, 
lüzum yok. 

Buvurun Sayın Hüdai Oral, grup adına. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Sataşma var. 
BAŞKAN — Sataşma olduğu hususunda Ri

yaset kaanat sahibi değildir. 
GÖKHAN EVLİYAOĞLU (Balıkesir) — 

Direniyorum. 
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BAŞKAN — Sataşma olduğunu kabul eden

ler... Etmiyenler... 110 a karşı 136 oyla sataşma ol
madığı kabul edilmiştir, 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi (son söz mil
let vekinindir) hümüne göre Sayın Hüdai Oral'a 
C. H. P. Grupu adına söz veriyorum. Sayın Oral 
bu ikinci konuşmanızdır. On dakika olarak ka
yıtlanmıştır, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Denizli) — Çok kıymetli arkadaşlarım, Sayın 
Başkan; 

Yüksek Heyetinizden bir istirhamım var. Pet
rol ve maden gibi, memleketin anadâvalarını 
teşkil eden konularda, dört saati geçen bir za
man içinde, iki Sayın Bakan arkadaşımız izahat 
verdiler ve memleketin içinde bulunduğu bu ha
va içerisinde bu sorulara cevap vermeye -çalış
tılar. Bu konuda bir seneyi mütecaviz bir zaman 
masuliyet deruhde eden bir arkadaşınız olarak, 
bütün bu konuları millî menfaat zaviyesinden 
ve bütün çıplaklığiyle açıklpmak için lütfediniz 
ıbu 10 dakika tahdidini kaldırınız. Memleketin 
ıbüfcün bir dâvasını şu anda el koymuş bulun
maktasınız ve 10 dakika içerisinle bütün bu prob
lemlere, mevzulara temas ötmek suretiyle izahat 
vermenin mümkün olmadığını takdir buyurma
nızı bilhassa istirham ediyorum. Yüksek Başkan
lıktan evvelemirde bu konuda bir karar alınma
sını istirham edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Bir önerge olmadan, diğer bir 
önergenin tadili mahiyetinde olan bir hususu 
reye koyamam. Bu şekilde hareket etmemiz müm
kün değildir, («önerge geliyor» sesleri)' Siz ko
nuşmaya devam edin, önerge gelirse reye ko-" 
rum. 

C. H. P. GRUPU ADINA HÜDAÎ ORAL 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, on daki
kalık tahdidin kaldırılmasını şunun için istedim: 
öyle mevzular var ki, eğer bu mevzuları da ko
nuşmayı tahdidederseniz on dakika içinde izah i 
ötmek veya edememek ve sizleri aydınlatmamak \ 
gibi bir duruma girmek istemem. Takdir eder- j 
siniz ki, bir senelik icraatın da mesuliyetini ta- i 
şıyan bir arkadaşınızım. (Gürültüler) öyle ise. I 
değerli arkadaşlarımın da ifade ettiği gibi, ko-1 j 
nuyu olduğu gibi bütün çıplaklığı ile Parlâmen- ] 
to önünde ifade etmeme müsaade buyurmanızı 
rica ediyorum. Meclis tatile girdikten sonra ve
yahut seçimlerden sonra, tahkikat açılması değil, 
ibu dört saatten beri petrol ve maden konularını ı 
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konuşuyorsunuz. Lütfediniz de şu yarım saat, bir 
saatlik müddet içinde mevzuları oize intikal et
tirmeye çalışalım. 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum, on da
kikalık kayıttan C. H. P. Grup Sözcüsünün kur
tarılması hakkında. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Müzakerelerin önemine binaen 10 dakika tah

didin kaldırılmasını teklif ederim. Hürmetle
rimle. 

Ankara 
Ahmet Üstün 

BAŞKAN — Sayın Üstün, önergeniz vâzıih 
değildir. Bu teklifiniz yalnız C. H. P. Sözcüsü 
Sayın Oral"a mı aittir? 

AHMET ÜSTÜN (Ankara) — Bugünkü büt
çeye münhasır olmak üzere, bütün grup sözcü
lerinin konuşmalarının on dakika ile kayıtlan
mamasını istedim. 

BAŞKAN — Anladım efendim, bu bütçeyo 
münhasır olmak üzere, bundan böyle grupları 
adına arkadaşlarımızın yapacakları konuşmalar 
dakika ile kayıtlı değil, mahiyetindedir, önerge 
bu mahiyettedir. Kabul ederseniz bundan sonra 
gruplar adına yapılacak konuşmalar saatle mu
kayyet .oümıyac aktır. 

EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — öner
genin aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
EROL YILMAZ AKÇAL (Rize) — Muhte

rem arkadaşlar, peşinen arz etmek istiyorum ki, 
petrol mevzuunun bu Mecliste geniş, herkesin 
konuşmasına imkân verebilecek bir şekilde tetki
kine taraftar olanlardan bir tanesiyim. 

Muhterem arkadaşlar, petrol mevzuu parti-
lerarasında bir çekişme mevzuu olmamalıdır. Pet
rol mevzuu, yeni Vekil olmuş sayın arkadaşımız
la, evvelce vekil olmuş bir arkadaşımızın müna
kaşası şeklinde de geçmemelidir. Muhterem ar
kadaşlar, önerge kabul edildiği takdirde mevzu
un halli imkânsız hale gelecektir. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzuda biz sade
ce iki kişinin konuşmasını arzu etmiyoruz. Bu 
mevzuda hepimiz konuşmayı arzu ediyoruz. Ve 
ben sizlere teklif ©diyorum: Meclis tatile girme
den evvel, petrol konusunda bir genel görüşme 
açınız. Bunu teklif edin ve bunu yapalım. Bu 
mevzuda her birimizin söyliyeceği şeyler var
dır. Buna imkân verelim arkadaşlar. Ve şimdi 
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bu önergenin kabulünde de hiçbir fayda mülâ
haza etmiyorum. Reddetmenizi istirham ederim 
efendim. 

BAŞKAN — Şu hususu aydınlatmak isterim. 
Enerji Bakanı tarafından petrol konusunda bir 
Meclis araştırması yapılması için bir Komisyon 
ikurulması hakkında da bir teklif gelmiştir. Pet
rol konusunda bir Meclis araştırması açılması 
için Enerji Bakanından bir önerge gelmiştir. 

Buyurun Sayın Ülker, önergenin lehinde. 
REŞÎT ÜLKER (istanbul) — Çok muhte

rem arkadaşlarım, Sayın Bakan genişliğine ve 
derinliğine bir konuşma yaptılar. Biz bu Meclis
te her konuşmadan bir hakikat çıkacağına ve ik
tidarda kim olursa olsun, muhalefette kim bulu
nursa bulunsun, bu konuşmalardan memlekete 
fayda geleceğine inanmaktayız. Bir iktidar par
tisi, istediği kadar konuştuktan sonra, çünkü 
Bakanlar en sonra konuşuyor, onun arkasından 
muhalefetin sesini duymak istemezlerse, demok
ratik esaslar bakımından - samimiyetle ifade edi
yorum - yaraların deşilmesi bakımından iyi bir 
neticeye ulaşamayız. Bugün bu konuşmayı kısa 
olarak kabul ettiğiniz takdirde 10 Ekinie kadar ' 
bu mevzuu 'konuşmamış ve konuturmamış olur
sunuz. Meclis seçime gitmektedir. Değerli yar
dımlarınızı rica ediyorum. Hakikatlerden hiç
bir zaman çekinmemek lâzımdır, hakikatler mem
lekete fayda getirir. Saygılarımla. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Daha hafif sesle konuşun, rica 
ederim efendiler, önergenin aleyhinde konuşa
cak var mı? Yok. Lehinde Sayın Sağlam, buyu
runuz. 

MEHMET SAĞLAM (Kayseri) — Muhte
rem arkadaşlarım, millî menfaatlerimizle gerek 
iktisadi olsun, gerek milletimizin güvenliği ile 
ilgili olsun 'bir konuyu konuşmaktayız. Bu ko
nu efkârı umumiyede, Saym Bakanın da ifade 
ettikleri gibi, şu veya bu iıstikaanette istismar 
edilmektedir. Yüce Meclisin mutlaka bu konuda 
hakikatlerin istikametinde »bir görüş içerisinde 
olmasında büyük fayda olduğu kanısındayım. 
Bunda biraz evvel önergenin aleyhinde konuşan 
Sayın Akçal arkadaşımızın ifade ettiği gibi bir 
doktrin, tez meselesi, bir anlayış, bir başka karşı
lık zıt anlayışlar meselesi olarak devam etme ih
tiyacını eğer görüyorsak, bu konunun konuşul
maması lâzımdır. Yoksa, bir büyük millî dâva
da hakikaten ıbir aydınlığa ulaşılması gerekiyor-
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sa lütfediniz, bizim de, diğer grupların da bu 
konudaki görüşlerine imkân ve fırsat veriniz. 
Sadece istisnai bir konuda bu istenmektedir 
muhterem arkadaşlar. Bu bakımdan Önergenin 
kabulünü istirham etmekteyim. 

BAŞKAN — Aleyhinde Saym Asal. 
TALÂT ASAL (Edirne) — Muhterem ar

kadaşlar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın bütçesi üzerinde bütün parti grupları görüş
lerini arz ve izah etmişlerdir. Binaenaleyh, Sa
yın Reşit ülker arkadaşımın da ifade buyurduk
ları gibi, siyasi teşekküllerin parti gruplarının 
sesleri kesilmem iştir; hepsi fikirlerini en veciz 
şekilde arz ve izah etmişlerdir. Mesele derinliği
ne ve genişliğine tetkik odilmck, üzerinde görü
şülmek üzere Sayın Bakan tarafından bir takrir
le Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. 

Demek ki, çok kısa bir müddet sonra, bu ko
nu geniş bir şekilde tahlile tabi tutulacıRır. 

C. II. P. SIRALARINDAN BÎR MÎLLET-
VEKÎLÎ — Meclis tatile girdikten sonra mı? 
Meclis tatile girmiyor. 

TALÂT ASAL (Devamla) — Beyefendi. 
îki üç gün sonra bütçenin çıkmasından sonra 
Salı günü de Meclis vardır. Prosedürü biliyor
sunuz gelecektir. Bunun üzerinde enine boyuna 
görüşme imkânı hâsıl olacaktır. Bütçeyi mi çı
karmak mecburiyetindeyiz biran evvel, yoksa 
hem konuşulmuş olmasından bütün noktai na
zarınızı ifade ettikten sonra, sizin de iştirak et
miş olduğunuz reylerle grupların başkanlarına, 
grup adına 10 ar dakika olarak tanınmış bulu
nan bir hakkı istimal etmemek suretiyle ve bu
na âdeta konuşma hakkının kısıtlanması mâna
sında 'efkârı umumiyeye yaymak çabasına ancak 
hayret etmek icabeder. Çünkü, on dakika ile kı
sıtlanması mevzuunda alınmış bulunan kararda, 
muhterem Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
da reyi vardır. Bu karara o da iştirak etmiştir. 
Ama bugün, lbu karara bir başka mânada, ken
di reyi yokmuşçasına, Meclisin kararı değil de 
sadece Adalet Partisi Meclis Grupunun karan 
imiş gibi efkârı umumiyeye takdimde asgari mâ
nasında insafsızlık vardır. Bu itibarla takririn 
reddi icaiboder. 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin-üzerinde görüşülürken grup
ların zamanla takyidedilmemesi hususunda ve
rilmiş 'bulunan önergeyi oyunuza sunuyorum. 



M. MecUsi B : 117 
. Kabul edenler... Kalbul etimiyenler... önerge 100 
oya karşı 118 oy ile reddedilmiştir. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) »- Grup adı
na Turan Feyzioğlu Bey ikonuşacasktır. Hüdai 
Bey istinkâf etmiştir. 

BAŞKAN — Hakkınızdan vaz mı geçtiniz 
Şaym Oral? 

HÜDAİ ORAL (Denizli) — Sayın Balka
nım, petrol konusunu on dakikada arz etmem 
mümkün değildir. Onun için bu on dakikalık 
vakti değerli arkadaşım Turan Feyzioğlu'na bı
rakıyorum. Ve bunun Mecliste Parlâmentoda 
bir genel görüşme mevzuu, olması üzerinde de 
ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Zaten geldi, araştırma önerge
si geldi. 

Buyurun Sayın Feyzioğlu. 
C. H. P. GRUPU ADINA TURHAN FEY

ZİOĞLU (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın ar
kadaşlarım; 

Türkiye'nin iktisadi hayatı bakımından son 
derece önemli petrolle ve yine 'Türkiye bakımın
dan son derece önemli Keban'la ilgili bir mü
zakerede Sayın Bakanın saatler süren uzun iza
hatından sonra muhalefet grupuna 10 dakikalık 
bir konuşma hakkının reva görülmesini faydalı 
görmediğimi arz ederek sözlerime başlamak iste
rim. 10 dakikalık süre içinde... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika Saym Feyzioğlu, 
muhterem arkadaşlarım, çok rica ederim, çok is
tirham ederim, arkadaşlar gürültüsüz olarak me
seleleri, 10 dakika içine sığdırmaya çalışacağına 
göre, tekrar çok çok rica ©derim arkadaşlar, din
leyiniz, hiçbir surette müdahalede bulunmayınız. 
Bazan toplu olarak da, ferdî olarak da müdaha
le ediliyor, toplu veya ferdî olarak da müdahale 
olmasın. Tezahürat yapmayınız, rica ederim. 

C. H. P. GPURU ADINA TURHAN FEY
ZİOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşlarım, bu 
mevzuda Bakanın ileri sürdüğü ve birçokları 
maalesef gerçeklerle ilgisi olmıyan iddiaların 
her birisine ayrı ayrı cevap vermek imkânı on 
dakika içinde yoktur. Fakat bunlardan önemli 
olanlardan bâzıları üzerine dikkatinizi çekerek 
bir ambardan alman bir avuç buğday gibi, ar
kadaşımızın iddia ve tutumundaki hatasını bu 
numunelerle ortaya sermek istiyorum. 

Birinci numune : Arkadaşlar bugün Türki
ye Cumhuriyeti Devleti yabancı petrol şirket-
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leriyle, bu petrol şirketlerinin başka yerlerde 
yüzde 35 e kadar tenzilât kabul ettikleri halde, 
Türkiye'de yüzde 35 fazla fiyatla satış yaptıkla
rı yolundaki idialar üzerine müzakereye otur
muştur. Yüzde 10 tenzilât gerçekleştirilmiştir. 
İnönü Hükümetleri zamanında, mücadeleye de
vam edilmektedir. Bu mücadeleye devam edil
diği bir sırada,- müzakereleri yürüten bir Dev
letin Bakanı Büyük Meclis kürsüsüne gelir de, 
bu dâvayı ortaya atmış olan Türkiye Petrolle
ri Anonim Ortaklığını itham eder. (Ortadan 
«bravo» sesleri ve alkışlar) Hattâ, hattâ Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının bu yüksek fi
yatlar konusunda ileri sürdüğü delillerin yeter
siz olduğunu, Devletin elinde, müzakereci taraf
lardan biri olan Türkiye Devletinin elinde, ye
ter delil bulunmadığını ve bu kürsüden söylerse 
bu müzakerelerden siz hangi faydayı beklerseniz 
ve bu müzakere usulü müdür? (Orta sıralardan 
bravo sesleri, alkışlar) (Hüdai Oral'ın bir mü
dahalesi) 

BAŞKAN — Sayın Oral rica ederim efen-
" dim. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — Sa
yın arkadaşlarım, bir Bakan ki, kendi emri al
tında bulunan bir umum müdürü kötülemek 
şevki içinde bu heves içinde, umum müdürümü 
kötüleyim, derken, müzakerelerde elinde koz bu
lunmadığını karşı tarafa Meclis kürsüsünden 
ifade eder, bu bakanın burada Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığından yana mı, yoksa Tür
kiye Cumhuriyeti petrollerinden yana mı, yok
sa kimden yana olduğunu sormak bir milletve
kilinin hakkıdır. Bu milletin hakkıdır ve sora
caktır arkadaşlar. (C. H. P. sıralarında bravo 
sesleri, alkışlar).. 

Saym arkadaşlarım, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı, Maden Tetkik Arama Enstitü
sünün devamı olarak çalışan bir müessesedir. Bu 
millî müessese ki Türkiye'de bugün verimli pet
rol sahası olarak ne varsa bu müessese bulmuş-
tur. O şerefli müessese ki Batman'm Garzan'ın, 
Siirt denilen 5 nci bölgenin topraklarından pet
rol fışkırtmıştır. Bu müesseseye, bu millî mü
esseseye Vekilin bu kürsüden reva gördüğü 
ithamları rakip bir müessesenin sözcüsü konuş
saydı nezaket icabı söyliyemezdi arkadaşlarını. 
(C. H. P. sıralarından «bravo» sesleri, alkış
lar)..Rakip bir müessesenin sözcüsü Mobil'in ve-
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ya Shell'in bir sözcüsünden gelse idi. Hiç de
ğilse derdiki arkadaşlarım (gürültüler).. Der
di ki arkadaşlarım az personelle, az imkânla, az 
para ile 150 milyon liralık sermaye ile bu şirket 
bizim 1963 senesinde istihsal ettiğimiz on misli
ni istihsal edebilmiştir. Bu millî şirket başarı 
kazanmıştır, muvaffak olmuştur, sözünü söyle
meye, istatistiklere bakarak elbetteki bir yaban
cı dahi mecbur olurdu. Arkadaşlarım rakam
ları veriyorum, muvaffak olmadığından bahse
dilen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, pet
rolü bulup çıkaran Maden Tetkik Arama Ensti
tüsünün bu devamı Türkiye'de on bin tondan 
otuz tonlardan başlıyarak 1961 senesinde 300 bin 
tona ve üç sene gibi kısa bir plân döneminde 
yüzde yüz sağlıyarak 650 bin tona Türkiye'de 
istihsali yükselmiştir. Uzun yıllardan beri çok da
ha büyük sermayeler, devletlere bedel güçlere 
sahibolan yabancı şirketlerin Türkiye'de çıkar
dıkları miktarlara bakınız. 1961 - 62 rakamları
na bakınız, 1963 - 64 rakamlarına bakınız. An
cak Türkiye'de bu kürsüde çeşitli şekilde «par
tizan Devlet memurlarının ipleri kimin elinde 
olduğunu soracağım» diye itham edilen, değer
li hukuk profesörleri Muammer Aksoylar. 
T. P. A. O. çıkdıktan sonradır ki... (Gürültüler) 
Evet, evet gülersiniz.. Son gülen iyi güler. 

BAŞKAN — Rica ederim arkadaşlar müda
hale etmeyin. Sükûnetle dinliyelim. 

C. H. PARTİSİ GRÜPU ADINA TURHAN 
FEYZÎOĞLU (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, ülkücü ilim ve fikir adamları ve ülkücü 
idareciler, vekilinden ikbal beklemiyen, mille
tinden bir dua ve minnet bekliyen, bir şükran 
bekliyen, teşekkür bekliyen - milletinden, veki
linden değil - insanlar ortaya çıktıktan sonradır 
ki, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının istih
sali gibi ötekiler de istihsallerini artırma heve
sine ondan sonra düşmüşler ve istihsal ondan 
sonra iartmıya başlamıştır. 

Arkadaşlarım, burada Sayın İnönü'nün ve 
Sayın Oral'ın arkasına sığınarak, ben de onla
rın fikirlerini söylüyorum diyen Sayın Turgut 
ve bütün dinliyenler ve bütün Türk Milleti, pe
kâlâ bilmektedir ki, Sayın Turgut'un bu kürsü
den savunduğu görüş ve bu kürsüde takındığı 
tavır asla İsmet İnönü'nün tavrı değildir ve asla 
Oral'm tavrı değildir. Onu kendisi de iyi bili
yor. Ama onların bu konudaki samimiyetine 
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milletin inandığını düşünerek, ben de onlar 

, gibi düşünüyorum diye onların arkasına sığı
nıyor. (O. H. P. sıralarından «Ibrarvo» sesleri ve 
alkışlar) * 

inönü ne demiş arkadaşlarım, înönü ne de
miş? İnönü demiş ki; «Benim 1954 te söyledi
ğim tenkidlerin isabeti meydana çıkmıştır, ba
na kendisi okudu, İnönü bu fikirdedir, isabeti 
meydana çıktı. Ama Türkiye aşiret değildir, 
kanun değiştirilmeden, kanunsuz işlem yapıla
maz, demiştir. Doğru. Arkadaşım ise, Bakan 
ise burada madde madde tahlil yaparak ve bir 
profesörümüzün ve bâzı ilim adamlarının ve 
Ibaşka yazarların iddialarım aklınca tek tek çü
rüterek dedi ki; «Bu kanun başından sonuna 
kadar iddialar hilâfına;, şu nokta yanlıştır. Bu 
iddia yanlıştır. Doğru bir kanundur.» 

Bu kanunun başından sonuna kadar yerinde 
•bir kanun olduğunu iddia etmekle, kanunun 
övgüsünü yapmakla, kanunu göklere çıkarmakla 
ismet Paşanın gösterdiği kanun saygısı aynı 
şey değildir. Ve bu fakir millet bunu anlıya-
caktır. (C. H. P. si sıralarından alkışlar, bravo 
sesleri) 

Son bir nokta; Sayın Bakan burada gerçek
lere aykırı konuştu. Türk Devleti (A .P. si 
sıralarından gürültüler) Dinleyiniz arkadaşlar, 
dinleyiniz. (Gürültüler) «Türkiye Devleti» 
dedi, «Sekiz arama ruhsatından fazlasını bir böl
gede kullanmak isterse, buna hukukî bir en
gel yok.» Sayın Bakanın ne demek istediğini 
ben çok iyi biliyorum. Çünkü, kanunu bilmez 
zannettiği insanlar en az onun kadar kanunu 
hukukî incelikleriyle birlikte bilirler. 

Arkadaşlar, sekiz arama ruhsatından fazla 
Türk Devleti arıatr, derken demek istiyor ki ar
kadaşlarım, bir başka Devlet müessesesi daha 
kurarsanız, ne ile, hangi personel, hangi mü
hendisler, hangi mikanalar? Çıksın bu kürsüye 
ve desin ki; TPAO adı verilen ve sermayesi 
inönü hükümetleri zamanında 150 milyondan 
500 milyon liraya çıkarılmış olan millî müesse
semiz Siirt'te yani kendi keşfettiğimin bölgede se
kizinci ruhsatının yanında bir dokuzuncu ruh
sat alabilir, kanuna göre verebilirim, desin; o 
zaman Vekile derim ki; söylediğin doğru. Ve
remez, kanuna göre veremez! (Orta sıralardan 
bravo sesleri, alkışlar) TPAO nm üç seneden 
beri yabancı şirket müdafileriyle boğuşa boğuşa 
bu dâvayı bu noktaya getirdik. Buna şükretmi-
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yorsunuz da neden bunun karşısına dikiliyorsu
nuz? (Orta sıralardan bravo sesleri, alkışlar) 
Kanun eğer bundan sonra da vaktinde değiş
mez ve neticeleri vaktinde alınmazsa, diyeceksi
niz ki; yapılmadı. Ama bunun sorumluluğu ne 
Türk Parlâmentosunun olacaktır, ne Türk Dev-

' letinin olacaktır, ne de Cumhuriyet Halk Par
tisinin olacaktır. Eğer bundan sonra petrol dâ
vasında gerçeklere uygun bir politika takibede-
mezsek ve millî müesseseyi kötülemek suretiyle 
Mobil ve Shell'in daha çok sondaj yaptığını 
söylemek gibi Mobil ve Shell reklâmcılığını bu 
kürsüden yapmaya devam edersek, (A. P. Sina'
larından şiddetli gürültüler) bunun sonu ne 
olur? (Şiddetli gürültüler) (Arka sıralardan 
yer yer ayağa kalkmalar) 

BAŞKAN — Sayın Peyzioğlu, bir dakika, 
Sayın Erten ne oluyorsunuz efendim? 

(İstanbul Milletvekili Oğuz Oran ile uzak
tan kimliği tesbit edilemiyen b'r milletvekili 
birbirlerinin üzerine doğru yürüdüler ve idare 
Amirleri meseleyi yatıştırdılar) (Gürültüler) 
(Soldan, <Ne reklâmcılığı?-» sesleri) 

TURHAN FEYZİOĞLU ' (Devamla) — 
Yaptı efendim, yaptı... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, bir dakikanız 
var, bağlayınız. (Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Hakikatlere kızmayınız. 

BAŞKAN — Tahrik etmeyiniz, konuşunuz, 
'bitiriniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Vekiliniz Türk Petrolleri Anonim Şirketini kö
tülerken gürültü etmediniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Siz de efendim, elinizi cebi
nizden çıkarınız. Rica ederim canım, boyuna 
ikaz mı edelim? (Gürültüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Tarafsız olunuz. 

BAŞKAN — Bir dakikayla bağlayınız. Ke
siyorum efendim. Son konuşmanızı bitiriniz. 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Saym Başkandan rica ediyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Akalın... 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 

Kürsüden konuşanın değil, fakat, yerinden mü
dahale edenin grupuna söylesinler. 

27 . 5 .1965 O : 2 
BAŞKAN — Sayın Başaran... (Gürültüler) 
TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 

özür dilerim, dayanamadım. Keban mevzuunda 
bir Bakan bu kürsüye çıkıp da Akis ve Kim 
dergisinden yazılar okuduğu zaman bir Bakan 
Keban konusunda şunu söylemeliydi, diye dü
şündüm : «Arkadaşlar; Keban Barajının proje
si tam olarak evvelâ fizikî projesi yapılmış, on
dan sonra teferruatlı projesi yapılmış. Ne za
man? İnönü hükümetleri zamanında. Derivas-
yon tünelinin temeli atılmış, inşaatına bağlan
mış; ne zaman?.. İnönü hükümetleri zamanında. 
Dış kredisinin müzakereleri başlamış; İnönü hü
kümetleri zammında.» Ortak Pazardan kredi al
dık diye övünüyorsunuz. Avruya Yatırımlar 
Bankasının verdiği para, altında benim müza
kerem bulunan Ortak Pazar Andlaşmasınm 
175 milyon doların yarısı da burad:n geliyor. 
Bu anlaşmaların hepsi yapıldı. (Soldan, gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Feyzioğlu, istirham ede
rim, müddetiniz dolmuştur. (Orta sıralardan, 
Feyzioğlu'nu susturacağına bunları sustur ses
leri) Efendim; sizin arzularınıza taibi olunca 
Başkan iyi, arzularınıza tabi olmazsa kötü. İki 
tane kâtip arkadaşım var. Suat ve vaziyet önüm
de. Bir dakika da tolerans verdim. (Gürültüler) 
Pon Meclisin aldığı kararları infaz etmekle mü
kellefim. Sizlerin beyan ve arzularınıza göre ha
reket edecek değilim. Lütfen bağlayın. (Gürül
tüler) 

TURHAN FEYZİOĞLU (Devamla) — 
Sayın arkadaşlarım, sessizce dinlersiniz, daha 
rahatlıkla düşünmenizi sağlıyabilirim. Beni ses
sizce dinleyiniz ve bu gece evlerinizde murabav 
beyo dalınız. (Soldan gürültüler) Siirt bölge
sinde sekiz ruhsatnameden fazla alınır diyen 
Bakan bu husustaki gerçekleri söylememiştir. 
Yalan söylemiştir. (C. H. P. sıralarından şid
detli alkışlar, bravo sesleri) (A. P. sıralarından 
gürültüler ve «yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
müzakerelerin yeterliğine dair önerge vardır, 
okutuyorum. (Gürültüler) 

Rica ederim arkadaşlar, oturunuz yerinize, 
müzakereyi keseceğim. (Gürültüler) Oturunuz 
efendim.. Sayın Göğüs o tarafa gitmeyiniz. 
(Gürültüler ve Başkanın çan ile ihtar vuruşu 
yapması) Oturunuz efendim. 
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Müzakerelerin yeterliğine ait önergeleri oku

tuyorum. 
MBMDUH ERDEMlR (Kırşehir) — Kifaye

tin aleyhinde konuşacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini ^rz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Van 

Şükrü Kösereisoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Trabzon 
Ekrem Dikmen 

Sayın Başkanlığa 
Durum aydınlanmıştır. Yeterliğin oya arz 

edilmesini rica ederim. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

Yüksek Başkanlığa 
Vaziyet .aydınlanmıştır. Müzakerenin kifaye

tini arz ve teklif ederim. Saygılarımla. 
Van 

Muslih Görentaş 

Yüksek Başkanlığa 
Kifayeti müzakere aleyhinde grup adına söz 

istiyorum. 
Kırşehir 

Memduh Erdemir 

BAŞKAN — Sayın Okumuş, Saym Memduh 
Erdemir daha önce grupu adına söz istediği 
için ona daha evvel söz vereceğim. (Gürültüler) 

ATIP ŞOHOÖLU (Denizli) — (Bakana hi
taben) Ne korkuyorsun, ayıbınız mı var? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI MEHMET TURGUT (Afyon Karahisar) — 
Niye korkocağım, benim bir şeyim yok. 

BAŞKAN — Sayın Şohoğlu, çok rica ede
rim, bu ne biçim hâl. (Sağdan gürültüler) Çok 
müşkülât çekiyoruz. 

RAİF AYBAR (Ankara) — Burada Türk 
Devletinin Bakanı oturuyor. Bu ne biçim hâl, 
ne biçim manzara, nasıl bağırıyorsunuz. Ken
di, kendimize hakaret edilir mil. Terbiyesiz 
adamlar, suçlular varsa mahkemeye verirsiniz; 
ama böyle hareket edemezsiniz. 
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I BAŞKAN — Arkadaşlar, biraz daha mü-

cddep hareket edelim. Çok rica ederim. Bu
yurun Sayın Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım.. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
vaziyet karşısında müzakereye devam etmemize 
imkân yok. İstirham ederim. Ceza tatbik ede
ceğim diyorum; bakıyorum, arkadaşlarımız gü
rültü halinde bir taktik içerisinde Meclisi çalı
şamaz hale getiriyorlar. Bu bazen bir taraf
tan, bazen diğer taraftan sirayet ediyor. Çok 
rica ederim burada âzami derecede saygı gös
termeye mecburuz arkadaşlar. Bu sınır daire
sinde bütün arkadaşlar mutedil hareket etme
lidirler. Meclisi çalışmaz hale getirmek için 
kasdi hareketlerde bulunmayınız. (A. P. sırala-

I rmdan «onlara söyle» sesleri) Her taraf aynı 
şekildedir, Her iki grupa da kızıyorum. Reis 
olarak biz objektif bir hakem mahiyetindeyiZj 
çok rica ederim. Nezaketten bahsediyorsunuz, 
nezakete muhatabolmuyorsunuz. Çok rica ede-. 
rim arkadaşlar. Sabahtan beri bütçeyi idare 
etmeye çalışıyoruz, program gereğince muay
yen vakit hulul etmektedir. Buyurun Sayın 
Erdemir. 

MEMDUH ERDEMİR (Kırşehir) — Sayın 
Balkan Muhterem arkadaşlar, Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanının birkaç saat devam 
eden konuşmaların sonucunda hâsıl olan şu 
hava gösteriyor ki, müzakereler kâfi değildir. 
(Alkışlar) Her şeyden evvel burada Hüküme
tin bir Bakanı itham altında tutulmuştur. Sa
yın Feyzioğlu kürsüden açıkça söylemiştir, Sa
yın Bakan konuşurken söylemiştir, grup adı
na söz istediği zaman söylemiştir, özel şirketle
rin temsilcisi bu kadar konuşamaz, demek su
retiyle zımnen itham a^tmda bulundurmuştur. 
B;nacna7cyh, müzakerc^r devam etmeli ve 
Hükümet bu itham aUmdan kurtulmalıdır ve 
bunun cevabım vermelidir. Sayn Bakanın 

I şahında Hükümet, Saym Bakanm şahsında 
Dördüncü Koalisyon Hükümeti bu celsede zayıf 
bir duruma düşürülmemelidir. Her şeyden ev
vel müzakerelerin kâfi olmadığım Koalisyon 
grupları kabul etmelidir. 

Diğer taraftan Saym Bakan, maiyetinde bu-
\ lunan insanları burada itham etmiş, sonra da 
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«etmedim»' demiştir. Bakan ne demiştir, aynen 
tesbit ettim. (C. H. P. si sıralarından «bravo» 
sesleri ve alkışlar, A. P. si sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim rica ederim. 
MEMDUH ERDEMÎR (Devamla) — «Türk 

Petrolleri Anonim Ortaklığı şirket vazifesi dı
şındaki meselelerle uğraşma yoluna kaymıştır» 
demiştir. O halde nedir bunlar, bu müzake
reler vesilesi ile anlaşılmalıdır. Binaenaleyh; 
Hükümeti zayıf duruma düşürmek gibi bir çaba 
içerisine koalisyon partilerinin grupları düşme
melidirler. Müzakerelerin kifayeti aleyhinde 
rey vermelidirler. 

Saygılarımla. (Orta sıralardan bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı 1965 yılı Bütçesinin bö
lümlerine geçilmesi hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Bö
lümlere geçilmesi kabul edilmiştir. Bölümleri 
okutuyorum. 

P — Sanayi Bakanlığı 

(A/ l ) Cari harca-malar 
B. Liıra 

11.000 Ödenekler 24 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 10 679 840 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 051 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 90 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 189 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje giderleri 91 501 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lir» 

23.000 Makin a, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 3 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve Transfer harcamaları 

II - Transferler ' 

34.000 Millî Transferler 236 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 ' Sosyal transferler 157 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 12 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi Bakanlığı Bütçesi bu şekliyle Millet 
Meclisince kabul edilmiştir. Memleket için ha
yırlı olsun. 

1965 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçe
sini görüşüyoruz. (Gürültüler) Arkadaşlar, 
Meclis şu anda devam etmektedir. Çok rica 
ederim, resmî olarak Meclis devam etmekte
dir. Salonda işi olmıyan arkadaşlarımız lütfen 
salonu terk etsin. Ayakta durmayın lütfen, otu-
racaksamz oturun. Bu ne laubali hava... 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. ( X ) 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1.724 637 lira ve sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 34 066 lira .ki 
toplam olarak 1 758 70 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz isti-
yeAil Yok. 1 nci maddeye bağlı cetveli okutu
yorum. 

(X) 967 8. Sayılı basmayan tutanağın 
nundadır. 
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B. Lira j 

(A/l) Cari harcamalar 
12.000 Personel Giderleri 1477 522 

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

13.000 Yönetim giderleri 217 613 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri, 20 502 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve tranefer harcamaları 

34.000 Malî transferler 101 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 31 350 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 2 615 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

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

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum. 

* B —CETVELİ 

B. Lira 
63.000 Çeşitli gelirler 2 

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

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

İkinci maddeyi tekrar okutuyorum. 
(İkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi bağlı cetveliyle 
birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler.... Aynen kabul edilmiştir] j 

â7 . 6 .1965 0 : 2 
| MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığın 

ca- 1965 Ibütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1965 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz is
tiyen1? Yok. Üçüncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler. Etmiyenler... 3 ncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığı
nın 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, 'bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi ge
reğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli (cetvelde gösteril
miştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarı
sı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz 
istiyen1? Yok. 4 ncü maddeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 
6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı 
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı 
fıkralar ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sa
yılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde göste-

| rilenler 1965 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hak
kı sahiplerinden alınacak paralardan idarece 
gelir kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı 
(B) işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) -
işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamala
rı cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen İ 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) mad-
j d esindeki ödeneğin yetmemesi halinde •• 
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a) 1964 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı

lığı bulunan 'borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddeye. 

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

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiycn?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde hakk.nda söz istiyen?. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum; kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu şekilde 1965 yılı Petrol Dairesi Başkan
lığı Bütçesi de görüşülmüş bulunmaktadır. Ka
nun tümü itibariyle açık oylamaya tabidir. Açık 
oylama müsaade ederseniz kupaları gezdirmek 
suretiyle yapılacaktır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahi-
sar) — Teşekkür için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Yalnız teşekkür için. Buyurun, 
çok kısa olmak üzere. 

(Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut A.P. li milletvekillerinin alkışları arasın
da kürsüye geldi) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANI MEHMET TURGUT (Afyon Karahi-
sar) — Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Bakan
lığı Bütçesinin kabu1 ünden dolayı bütün arka
daşlarıma teşekkürü bir vazife bilir ve teşekkü
rümü arz ederken, Mehmet Turgut'un ve Tür
kiye Cumhuriyeti Bakanlarının hiribir şekilde 
yalan söylemiyeceğinı, söylendiği her sözün her 
yerde, her zaman, her türlü şartlar altında doğ-
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ruluğunu ispat etmeye hazır olacaklarını arz 
ederim. Hürmetlerimle. 

(A.P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 

Bütçesi üzerindeki müzakereye geçeceğiz. («Saat 
21,00 e kalsın» sesleri) Açık oylamanın sonunu 
bekliyoruz. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Saat 21 
de başlasak da, şimdi yarım kalmasa. 

BAŞKAN — Açık oylamada lütfen arkadaş
larımız oylarını kullansınlar. 

Turizm Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kereye başlıyoruz. Tamam mı efendim?. Sayın 
Turizm Bakanı Buradasınız. Komisyon yerini 
almış mıdır? Almıştır. 

Parti grupları adına Turizm Bakanlığı Büt
çesi üzerinde konuşacak arkadaşların isimlerini 
okuyonım. (Ekseriyet yok sesleri) 

C.H.P. Grupu adına Sayın Kâmran Evliya-
o§lu, buyurunuz. («Ekseriyet yok:> sesleri) («Sa
at 21 e kalsın» sesleri) Saat 19.30 a kadar prog
ramın devamı mevzuubahistir. 

(Beş kişi ayağa kalkarak yoklama yapılması
nı istedi.) 

Sayın Evlivaoğlu, Sayın Çelikbaş, Sayın 
inan, Sayın Gökay, Sayın Dursunoğlu. («Ara 
verinin sesleri) 

Efendim Riyasetçe mesele teemmül edilmiş
tir. Oylarının kullanınız lütfen... 

FETHİ ÇELlKBAŞ (Burdur) — Saat 21 e 
bırakınız. 

BAŞKAN — Müzakereye devam ediyoruz 
efendim. Nedir o efendim? Her kafadan bir ses 
çıkıyor. Riyaset gereğini yapar. Oy kupasını kal
dırınız Jûtfen. 

Oylama muamelesi bitmiştir. 
Yoklama yapacağız. (Gürültüler) («Oturu

ma ara verelim» sesleri) 

BAŞKAN — Ya arkadaşlarımız iddiaların
dan vazgeçerler, vevaJıut da yoklama yaparım. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Usul hak
kında söz istiyorum. Yoklama yapılamaz. Bu 
hususta tefsir kararı verilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim rica ederim, oylama 
sırasında yoklama yapılmasını istediler. Oturu
nuz efendim. (C.H.P. den «Yoklamadan vazgeç
tik:» sesleri) (Gürültüler) 

Yoklamadan vazgeçiliyor. 
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Müsaade buyurunuz sayın arkadaşlarım, 

şimdi oylamanın neticesini almadan ara vermek 
mümkün müdür. Biz de usulüne göre hareket 
ediyoruz. Evvelâ usule riayet edelim, çok rica 
ederim. Herkes kendi işine geldiği gibi beyan 
ederse, herkes kendi arzusu gereğince meselelerin 
hallini arzu ederse bundan neticeyi nasıl çıkarı
rız? 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe Ka
nununun yapılan açık oylamasına 81 arkadaşı-
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mız katılmış; 1 çekinser, 3 ret, 77 kabul oyu çık
mıştır. Gerekli çoğunluk sağlanamamıştır. Bu 
sebeple oylama muamelesi gelecek oturumda tek
rar edilecektir. 

Vakit geçmiştir. Bugün çok heyecanlı, sinirli 
ve ateşli bir Meclis müzakeresi yapıldı. Bu ba
kımdan hepimiz de yorulduk, yarım saat evve
linden celseyi kapatıyorum. Saat 21 de toplanıl
mak üzere Birleşimi talik ediyorum. 

Kapanma saati : 19,00 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Nurettin Ok 
KÂTİPLER : Nurettin Akyurt (VEılaîya), Nevzat Şener (Amasya) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 117 ncî Bir
leşiminin Üçüncü Oturumuna başlıyoruz. 

R — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Turizm 
ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesinin üzerindeki gö
rüşmelere geçiyoruz. 1965 yılı Turizm ve Tanıt-
ba Bakanlığı Bütçesi üzerinde : 

C.H.P. Grupu adına Sayın Kâmran Evliya-
oğlu, 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nihad 
Kürşad, 

Millet Partisi Grupu adına Sayın Saki Zorlu, 
Yeni Türkiye Partisi Grupu adına Sayın 

Necmettin Küçüker, 
söz almış bulunmaktadırlar. Sırasiyle söz veriyo
rum. 

Sayın Evliyaoğlu, buyurunuz. 
C.H.P. GRUPU ADINA KÂMRAN EVLÎ-

YAOĞLU (Samsun) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri; 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1965 yılı 
Bütçe tenkidini C.H.P. Grupu adına huzurunu
za getirirken turizm dâvasını ne bir partinin ve 
ne de bir bakanlığın meselesi olarak değil, top-

yekûn millî kalkınmamızın mühim bir faktörü 
olarak e1 e alıyor ve yapacağımız konuşmanın bu 
açıdan değerlendirilmesini rica ediyoruz. İnanı
yoruz ki, bu dâva ancak Hükümetlerin verecek
leri değer ölçüleriyle arzulanan seviyeye vâsıl 
o1 m a gücü kaaznacak ve yurdumuz gelecek yıl
ların sayılı turistik bölgeleri yanında lâyık ol
duğu mevkii alacaktır. Turistik bölgeler bakımın
dan dünya mille'tîerince âdeta yeni yeni keşfedi
len Anadolu toprakları tabiî ve tarihî zenginlik
leriyle g'ûn ışığına çıkarılmaya başlanmıştır. Son 
yıllarda yapıcı ve uyarıcı bir gayretin içine gi
rilmiş bulunan bu mevzudaki çalışmalar, ortaya 
çıkarılan eserler, daha eski senelere nazaran ne 
kadar başarılı sayılırsa sayılsın, hiç şüphe et-
miyelim ki, bu mevzudaki çalışmalara aralıksız 
devam etmek mecburiyeti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Turizm işlerimizi aslında ikinci plâna iten 

ve bu bakımdan «Radyo Bakanlığı» ismini almış 
bulunan Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının, 
«Turizm ve Tanıtma Bakanlığı» olarak hakiki 
bünyesine kavuşmasının fpçmişi cok yenidir. 
Ancak, bir buçuk yıldan beri, yeni bir kuruluşla 
teşkilâtlanan ve snahedefini turizmde bulan 
Bakanlık, radyoyu Anayasanın emrettiği şekilde 
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bünyesinden çıkarıp ona bağımsız bir kişilik ta
nıyarak TRT ismi ile andığımız Türkiye Radyo 
ve Televizyon Kurumu İdaresine vermiş, basın 
işlerini daha evvel keza Basın ilan Kurumu ile 
ayrıca değerlendirmiş ve böylece Türkiye'nin 
turizm işleri ve onun tanıtılmasiyle ilgilenen bir 
müessese olarak faaliyete geçmiş bulunmaktadır. 

(Bakanlığın bu şekilde ortaya çıkmasiyle, tu
rizm dâvasının temel yapısı hazırlanmış ve bu 
temel üzerine bina ed'ilecek organların ve hizmet
lerin kurulmasına geçilmiştir. Bakanlık bir bu
cuk yıldan beri bu kuruluş ve faaliyet halinde-
dir. Ancak şurasını kalbul etmek mecburiyetin
deyiz ki, bu yeni organizasyon ve teşkilât kuru
luşu kolay olmamıştır. Turizm mevzuu, her şey
den evvel yetişkin bir eleman ve personel dava
sıdır. Birden bire hacmi .genişliyen, tek bir ge
nel müdürlükten iki geniş genel müdürlüğe, 
(bölgeler ve iller teşkilâtına ve aynca dış mem
leketlerde adedini artıran bürolara geçişin, her 
şeyden evvel elemana ihtiyaç gösterdiği açık bir 
gerçektir. Bakanlık yeni kuruluşu ile beraber bu 
•sıkıntıları da göğüslemek mecburiyetinde kal
mış, elinde yeter sayıda yetişkin eleman bulun
madığı için, dışardan, hattâ turizmle uzaktan ya
kından ilgisi olmıyan insanları dahi bünyeline 
al'ma'k zorunluğunu duymuştur. 

Dış Teşkilâta atanacak memurlar için aranan, 
dil ve tahsil şartı, bu sıkıntıların başlıcasmı 
teşkil -etmiş, açılan lisan imtihanlarını kazanan 
kimseler, turizmden anlasın anlamasın, dış bu
ralara yollanmak mecburiyetinde kalınmıştır. Bu 
halleri Bakanlığın haklı bir intikal devri olarak 
saymak mecburiyetindeyiz. Ancak, bilhassa dış 
memleketlere gönderilen turizm büroları müdür 
ve yardımcılarının münavebe ile yurda çağınlıp, 
hiç değilse birer ay turizm stajına tabi tutulma
lar ı ve hattâ memleketimizin turistik bölgeleri 
hakkında dışarda propaganda yapacak olan bu 
şahısların, önce kendilerine bu bilgileri vermek 
ve memleketlerinin tarihî ve turistik değerlerini 
bizzat gezerek görmek imkânım kazandırmanın 
faydasına inanmaktayız. 

Dış teşkilât mevzuuna değinmişken bu büro
ların fazla dağıtılmaması kanısında olduğumuzu 
ve aldığımız haberlere göre kendi sefaretlerimiz
le turizm büro ve basın müşavirliklerimizin 
ahenkten ziyade gergin bir hava içinde çalıştıkla
rını, bâzı idari mevzularda, sefaretlerimizin bu 

27 . 5 . 1965 O : 3 
bürolara müşkilât çıkardığını da üzülerek kay
detmek isteriz. Bu arada, Devlet memuriyetinin 
henüz basamağında bulunan veya memuriyet dı
şı uzun yıllar hizmet verdikleri halde memuriye
te intisab ile ilk kademedeki aylığı almak zorun
da bulunan şahısların, dış teşkilâta atanmaları, 
kendilerini sıkıntılı hayat şartları içine atmak
tan ileri gidememektedir. Mevzuları turizm pro
pagandası yapmak olan bu arkadaşların, önce 
kendi hayat standartlarını normal şekle sokmak 
mecburiyetindeyiz. Aldıkları aylıklarla kendi ya
şayışlarını zor temin edenlerin, muhtelif şahıs ve 
müesseselerle temas kurmaları, dostluk temin 
etmeleri elbete ki mümkün olmamaktadır. Çoğu 
kere kabullendikleri davetleri . karşılıyamamak 
güçlüğü ve mahcubiyeti ile her an karşı karşıya 
gelen memurlarımızın, bu halden kurtarılması 
için, gerekli tedbirlerin alınmasını ehemmiyetle 
beklemekteyiz. 

Ya büro tahsisatları, buna elverişli bir hale 
getirilmeli veya çok dağınık bir halde bulunan 
büroların tahdidi ciheti aranarak yapılacak ta
sarruflarla kalanlar beslenmelidir. Hal böyle 
iken, dış teşkilât için, 1905 yılı Bütçesine konan 
tahsisat, bir evvelki yıla ni&betle 2Ö1 bin lira 
azaltılmış haldedir. Bunun nedenlerini öğren
mekte fayda olacaktır. 

Bu arada, dış teşkilâtın muhtelif propaganda 
malzemeleri bakımından da merkezden beslen
mesi aksamış bulunmaktadır. Aldığımız bilgilere 
ve hattâ gazetelere intikal eden haberlere göre, 
Bakanlık tarafından yüzbinlerce liraya bastırıl
mış olan broşürler hâlâ ambarlarda dış ve iç bü
rolara gönderilecekleri zamanı beklemektedirler. 
Buna Devlet personelinin israf ı mı diyelim, yok
sa bunu ihmalkârlığın acıklı numuneleri olarak 
mı karşılıyalım? Orasını Sayın Bakanın cevapla
rından anlamış olacağız. 

Sayın milletvekilleri, 
Bakanlığın dış kuruluşlarla ilgili kısmına 

böylece değindikten sonra memleketimizdeki tu
rizm çalışmalarına göz atalım. 

tnönii Hükümetleri zamanında hazırlıkları 
-tamamlanıp yeni bir kuruluşa geçmiş olmasına 
ve yukarda saydığımız kuruluş sıkıntılarına rağ
men, turizm işlerimiz, rayına oturtulmuş, plân
lar hazırlanmış, turizmi engelleyici kanunları ta
dil eden ve ayrıca yeni hizmetler getirecek olan 
kanun tasarıları- Yüce Meclise sevk edilmiş, ya-
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tırılmaİar plânın tesfoitini aşar hale gelmiş, yıl
larca sürüncemede kalan feribot mevzuu hal yo
luna konmuş, yakın komşularımızla bu arada Yu
goslavya ve Bulgaristan ile turistik anlaşmalara 
varılmış, 381 maddeyi havi ve ilgili bakanlık ve 
müesseselerin alması -gereken ve 1965 sezonuna 
yetiştirilmedi Bakanlar Kurulunca da kabul edil
miş çok önemli sayılan turizm tedbirleri teker te
ker üzerinde durularak ilgililere gönderilmiş, yur
dumuzdaki şifalı suları değerlendirmek için «Tür
kiye Tıbbî Turizm Millî Konseyi» nin kuruluş 
kararnamesi çıkarılmış, yasak bölgeler asgari had
de indirilmiş, Amerikan ikraz fonundan yapılan 
25 milyon yatırım programı semeresini vermiş, 
içte ve dışta yurdumuzu turistik yönden tanıta
cak her türlü propaganda imkânı kullanılmış, 
Akçay ve Marmaris'de 300 er kişilik tatil köyle
ri 1965 sezonuna yetiştirilecek bir çalışmaya yö
neltilmiş ve 1965 Türkiyesi turistlerini bekler 
hale gelecek iken, İnönü'süz Hükümet kurma 
sevdasına kendilerini kaptırmış bir zihniyetin 
mümessilleri memleketin her sahasında olduğu 
gibi turizm alanında da bir sekteye bir felce 
sebebolmuşlardır. Ve Sayın Turizm ve Tanıtma 
Bakanı Zekâi Dorman, daJha vazifeye fiilen I h 
lamadan, kendi partisinin lideri tarafından poli
tik bir suikasta uğramanın şanssızlığına duçar 
olmuş, Bakanlığın anadâvaısı turizm işleri bir 
yana itilerek. Anayasa hâkimiyetine terk edil
miş bulunan TRT nin kurbanı haline gelmiştir. 
Sayın Bakanın bundan üzüntü duymamasına im
kân yoktur. Hattâ o kadar ki, masasının üzerin
de öncelikle ele alınmasını bekliyen yığınla ev
rak dururken, liderinin «TRT... TRT» diye fer
yatlarına kulağını kapayamaz hale gelmiş, onu 
susturabilmıek için ise, her işi bırakıp TRT Ka
nununu değiştirerek liderini tatmin yollarını 
aramak suretiyle vaktini boş yere harcamış bu
lunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, Sayın Bakandan vazi
feye başladığı günden bu yana geçen şu üç aylık 
müddet, içinde, kendisine devredilen işlerin hesa
bını sormak elbetteki hakkımız olacaktır. Turizm 
sezonu başlamıştır. Ne gibi tedbirler alıntmış, dev
redilmiş işlerden hangisine el atılmıştır. Meclise 
sevk edilmiş kanun tasarıları ne durumdadır? Ba
kanlığın bugüne kadar ilgilenmediğini öğrendiği
miz, turizm inkişaf iyle çok yakından ilgili bu 
taşanların kadük olması ile kaybedilecek maddi 
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ve mânevi zarar ve zaman ölçüsü hakkında dü
şünceleri ne olacaktır? Evvelce tesbit edilmiş 
olan ve Nisan 1965 başında tertiplenecek hale 
getirilen «turizm haftası» niçin açılmamıştır? 
Halen işletilmeden bekliyen işçi Sigortalarının 
elindeki turistik tesisler ne haldedir? Turistik 
bölgelerin planlanması mevzuu için yapılan ça
lışmalar hangi istikamette seyretmektedir, ören 
yerleri içinde bulunan köylerin başka mahallere 
nakli için varılan kararların sonucu ne olmuş
tur? 1965 yılı sezonuna yetiştirilmesi programa 
alınmış bulunan turistik karayollarının vaziyeti 
ile Amerikan yardımı ile yapılması (kararlaştırı
lan İzmir - Silifke sahil yolunun durumu ne 
merkezdedir? Turizm Bankasının içinde bulun* 
duğu acıklı halden kurtarılması yolunda yapılan 
hazırlık çalışmalarının durumu ne olmuştur? 
Amerikan ikraz fonundan bu defa alınacak olan 
50 milyon liralık kredinin yüksek olan faiz tu
tarı üzerinde geçen Hükümet 'zamanında indiri
ci bir karar verilmişti. Bu defa bu faiz haddi 
üzerinde bir değişiklik yapılmış mıdır? Ayrıca 
bu fonun tevzi sisteminde ne gibi kolaylıklar ve 
tedbirler, alınmıştır. Turiste dövizinin kaybını 
önlemek için, yalancıların travers çekleri ile il
gili vergisi iadesi sistemine dayanan çalışmalar 
bu sezonda tatbik edilecek midir? 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bu sualleri daha da çoğaltabilir ve Sayın .Ba

kandan cevaplarını istiyebiliriz. Ancak alacağı
mız cevaplar hiç şüphe etmiyelim ki, bu mesele
ler üzerinde çalışıldığını bildiren yasak savıcı 
sözlerden ileri gidemiyecektir. Sayın Bakanın bu 
işleri takipteki kabiliyet ve vasıflarına itirazımız 
yoktur. Ancak, 1965 turizm mevsimi gelmiş ve 
ikibuçuk ayı geçmiştir. Valkit geçmiş ve ne yazık-
ki, Saym Bakan ve onu ikaz etmek lüzumunu 
duymıyan S aynı Hükümet, TRT'yi. şu saydığı
mız işlerden daha ön plâna -almak lüzumunu his
setmiştir. Sayın Bakanın okluğu kadar burada, 
Sayın Hükümetin, de aynı -zamanda .sorumlulu
ğunu, kaydetmek isteriz. 

Turizm Bakanlığı yatırımcı değil, koordinas
yonu sağlayıcı 'bir müessesedir. Ancak, turizmle 
ilgili diğer bakanlıkların çalışmalarını Turizm 
Bakanlığı ile işbirliği halinde yürütecek organ 
ise Hükümettir ve onun başı Başbakandır. Biz 
bu münasebetle Sayın Ürgüplü'nün de memleke
tin turizm dâvası ile yakından ilgilenmesini, Ba-
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kanlıklardaki bu mevzu ile ilgili çalışmaları göz
den geçirmesini ve direktiflerini ona göre verme
sini bilhassa beklemekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, 
Geçenlerde memleketimizi ziyaret etmiş bu

lunan İspanya Sâym Turizm ve Tanıtma Baka
nı Ekselans Manoel Fraga îrbarne memleketi
nin bir yıl içinde sağladığı turizm gelirinin 900 
milyon dolar olduğunu söylemiş bulunuyordu. 
Bizim paramızla kıyaslıyacak olursak, bu yılki 
bütçemizin yansından fazla bir miktara varmış 
olduğunu göreceğiz. Acaba ispanya bu geliri 
sağlamak için ne yapmıştır? Yine Sayın Bakan
dan öğreniyoruz ki, kanunların ve destekleyici 
gayretlerin ehemmiyetli rolü yanında, turizm 
sahalarına her yıl yüzbinlerce dolarlık yatırım 
yapılmaktadır. 

Bir başka misal olarak ttalya'yı alacağız. Kıs
men bizim bakanlığımız kuruluşuna benzer bir ça
lışma içinde bulunan italya Turizm ve Temaşa 
Bakanlığının otoriter çalışmaları sonunda, 1945 
te 5 037 aded olan otel sayısı, 1961 rakamlarına 
göre 12 bine vâsıl olmuş ve keza bu yıl içinde ge
len 18 935 küsur turist 733 milyon dolar döviz 
bırakmıştır. 1964 rakamlarına göre bu miktar 1 
milyar dolara baliğ olmuştur. 1961 yılına kadar 
keza italya'da turizm müesseselerine yapılan ya
tırım miktarı 2 milyar 853 milyon dolardır. Yani 
bizim paramızla yaklaşık olarak 30 milyar liva 
gibi bir meblâğa vâsıl olmuştur. Turizme değer 
veren ve bunu bir endüstri olarak kabul eden di
ğer komşularımızdan da alınacak misaller bize bu 
vadideki çalışmaların kazançlı neticelerini ver
mektedir. 

Şu halde, tabiî ve tarihi zenginlikleriyle 
oniki medeniyetin gelip geçtiği bu topraklar üze
rindeki vatanımızı, neden hâlâ bilinen ve görü
nen bu olumlu sonuca götüremiyoruz. Elbetteki 
bunun sebepleri vardır. Türkiye'de hâlâ etüdü 
tamamlanmış bir bölgemiz mevcut değildir. Yatı
rımlar dağınık bölgelere serpilmiş, bir bölge ele 
alınıp da tam mânasiyle turistik değerleri ihti
va eden plân ve projeler tatbik edilmemiştir. 
Hal böyle olunca yapılan yatırımlar da gözle 
görünmez hale gelmiştir. Temenni ederiz ki. 50 
milyon lira olarak alınacağı bildirilen Ameri' 
kan ikraz fonu yardımı, muayyen bölgeler seçil
mek suretiyle değerlendirilsin ve çok dağınık 
bir tevzi sistemi içine gidilmesin. Dünya piyasa
sında altın yıımurtlıyan tavuk haline gelen tu- I 
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rhım endüstrisinin temel faktörleri yurdumuzda 
fazlasiyle mevcut bulunmaktadır. Onu değer
lendirmek, fakat sadece bir Bakanlığa yüklene
rek değil, onun organizasyonuna diğer bakanlık
lar, Hükümet ve müesseseler olarak yardım et
mek suretiyle mümkün kılınacaktır. 

Gümrük kapılarımızın başında gelen Trakya 
hududumuzun normal hale avdet ettiğini mem
nunlukla görmekteyiz. Bunun yanında Doğu ve 
Güney - Doğu gümrük kapılarımızın da ihmal 
edilmemesi gerekmektedir. 

Asya ve Arap âleminden gelecek turistlerin 
de özelliklerini dikkate alarak, bu bölgelere ge
reken alâkanın gösterilmesinde fayda ummak
tayız. 

Turist emniyetini sağlayıcı tedbirlerin ara
sında çıkarılması tasarlanan Turizm Polisi Ka
nununun biran evvel ele alınıp Meclise sevk edil
mesinde zaruret vardır. 

6036 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik Ka
nununu tadil eden ve halen Meclis Komisyonla
rında bulunan tasarının bakanlıkça takibedile-
rok bu i dönem içinde kanunlaşmasına çalışmak 
yerinde olacaktır. 

Saym milletvekilleri, 
Beş Yıllık Plân görüşmelerinde memleketi

mizin turizm yönünden ileride kaydedeceği inki
şafları dikkate alarak, mühim bölgelerdeki sahil 
mmtakalarımızm spekülâsyona imkân verilme
mesi için yaptığımız görüşme sonunda teklifimiz, 
Yüce Meclisimizce kabul olunmuş ve plânda: 
«Turizme ve turistik maksatlarla geliştirilmeye 
elverişli tabiat değerlerinin kullanılışını tâyin 
ötmek ve bu gibi yerlerde spekülâsyona mâni ol
mak için ilgili makamlara gerekli yetkileri ve
ren kanuni hükümler getirilecektir» şeklindeki 
madde yerleştirilmiş idi. Fakat bugüne kadar 
böyle bir tedbiri ihtiva eden hükümler henüz 
kanunlaşmadığı içindir ki, Milliyet Gazetesinin 
25 Ocak 1965 tarihli sayısındaki şu habere şahi-
dolmuş bulunuyoruz. 

«Çıplaklar kampının kurulacağı adayı fırsat
çılar kapladı. 

(Marmaris özel) 
Fransız Turizm şirketi Clup Demain'in ya

lancı Ada'da çıplaklar kampı kurmak için giriş
tiği teşabbüs üzerine ada, bâzı açıkgözlerin isti
lâsına uğramış ve tarla ile boş araziler karabor
saya düşmüştür. Arsaların kanunen yabancılara 
satılmasının yasak olması sebebiyle, on yıl müd-
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detle adayı kiralamak istiyen Clup Demain'den 
tarlaları satmalman fırsatçılar çok büyük kira 
talebinde bulunmaktadır. Bu yüzden Clup'ün 
Yalancı Ada'da kamptan vazgeçmesi muhtemel 
görülmektedir. Yunanistan'ın çıplaklar kampı
nın kendi memleketinde kurulması için giriştiği 
faaliyeti göz önünde tutan Muğla Valisi, Clup 
yetkililerine gerekirse başka bir adanın tahsis 
edileceğini söylemiştir.» 

Neticeyi şahsan merak ettim ve öğrendim 
ki, bu kr:mp maalesef Yunanistan'a kaçırılmış
tır. Mevzuun şekli üzerinde durmuyorum. Fa
kat, esas mânaya eğilecek olursak, yarın daha 
başka şekillerde birçok fırsatların elimizden kaç
tığına şahit olacağız. Bu bakımdan, plânda yer 
alan hukukî kaidelerin biran evvel getirilmesin
de şu misalle de görüyoruz ki, faydalar mevcut
tur. 

Sayın milletvekilleri, 
Turizm işlerimizle ilgili bu mâruzâtımızdan 

sonra, Anadolu Ajansının bünyesine de kısaca 
temas edecek ve sonra Türkiye radyoları mev
zuu üzerinde duracağız. 

Türkiye'de haberleşme hizmetlerini başarı 
ile yürütmekte olan Anadolu Ajandı 1920 yılın
da - bilindiği gibi - Aziz Atatürk tarafından ku
rulmuş ve üzerinden bugün 45 yıl geçmiş bulun
maktadır. Fakat, ne hazindir ki, 1925 yılında 
20 bin lira sermaye ile bir Anonim Şirket hali
ne getirilen bu müessose, o günden bu yana, 
kısır ve inkişaf edemez bünye ve malî gücü ile 
âdeta kendi yağıyla kavrulmaya terk edilmiştir. 
Dünya memleketlerinde ajansçılık en modern 
usullerle, en son teknik cihazlarla faaliyete sevk 
edilirken, bizde harap bir binanın içine sıkıştı
rılmış, imkânsızlıklarla kıvrandırılan ve maale
sef Atatürk'ün inkılâpçı ve ileri anlayışa kasde-
dercesine ihmâl gören bir müosscsc olmaktan 
kurtarılamamıştır. Bütün bunlara rağmen ajans 
asgari teknik imkânlar ve asgari bir kadro ile 
çalıştığı, bina ve saire bakımından çeşitli sıkın
tılara mâruz bırakıldığı halde, basın ve radyola
rın en güvenilir, tarafsız başlıca haiber kaynağı 
olarak vazife görmektedir. Bugün artık haber
leşmede modern gelişmenin icaplarına uygun sü
rati yaratacak teknik cihazlara ihtiyaç vardır. 
Devletin aynı zamanda bir âmme hkıme'ti ifa 
öden bu müesseseyi bu gözle ve bu millî hüviye
ti ile ele alması icabeder. Ancak bu suretledir 
ki, ajansı modern bir binaya, Türkiye haberleri- j 
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ni yabancı millî ve milletlerarası haber ajansla
rına haber ulaştırabilecek verici tesislerine ka
vuşturmakla mümkün olacaktır. 

Bu istikamette gerekli tedbirler araştırılır
ken Anadolu Ajansının statüsünü de yeni baş
tan ele almak ve gelişmeyi köstekliyen bugün
kü statüyü bertaraf ederek, yerine yenisini koy
mak zaruridir. Halen ikibirı hisse senedinden 
1 045 tanesinin Maliye Bakanlığında bulunma
sını dikkate alarak, gerek bu bakanlığın ve ge
rekse Turfcm ve Tanıtma Bakanlığının bu konu
ya lâyık olduğu ehemmiyeti vererek meseleyi sü
ratle ele almalarını temenni ediyoruz. 

Bu arada, beş yıldan beri partizanca davra
nışların dışında tutulmuş bulunan bu müessese
yi, idare Meclisi âzalıkları dolayısiyle tekrar ay
nı zihniyetin içine itilmek istenilişindeki gayreti 
de üzüntü ile karşıladığımızı belirtmeden geçe-
miyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Anayasa gereğince Türkiye radyolarını bir 

Hükümet sansüründen kurtaran ve belli zihni
yetlerin bir propaganda cihazı olarak kullanıl
masını önleyici tedbirleri getiren, Türkiye Rad
yo ve Televizyon Kurumu Kanununun hukukan 
teşekkülü 1 Mayıs 1964 gününe, bu kanunun 
yürürlüğe girişi ise 17 Eylül 1964 tarihine Tas
lamaktadır. Demek oluyor ki, hukukî kuruluşu 
üzerinden henüz 13 ay, fiilen yürürlüğe girişin
den ise 8 aylık bir zaman geçmiş bulunmakta
dır. Geçmiş yıllara nazaran il radyoları ile bir
likte güçleri ve sayıları artmış bulunan ve ba
husus yeni ve muhtar bir kuruluş içinde teknik 
ve personel bakımından sıkıntılar içinde olan 
radyolarımızın elbette ki, birtakım problemleri 
olmuştur ve olacaktır. Radyoculuğun, herşeyden 
evvel iyi eğitilmiş bir personel meselesi olduğu
nu hatırdan çıkarmamak lâzımdır. Dünya rad
yoları, en mütekâmil şartlarla yıllarca önce ça
lışmaya başladıkları halde, bizde 27 Mayıs inkı
lâbını mütaakıp radyo bağımsızlığına doğru atı
lan adımlar ancak bir senelik çalışmalarla şahsi
yetini bulabilmiştir. Eskiye nazaran kıyas kabul 
odilmiyccek derecede Hükümetlerin baskısından 
kendini kurtararak Anayasa düzeni içinde, ba
ğımsız faaliyetine kavuşmuş bulunan bugünkü 
Türkiye radyolarının değerini dünkü acıklı ha
liyle kıyaslamak suretiyle ortaya koymak ancak 
mümkün olmaktadır. İnkılâba.kadar Hükümetler 
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Radyoyu birinci derecede bir propaganda sesi 
olarak kullanmayı uygun görmüşler ve maale
sef vatandaşı kendi radyolarından uzaklaştı
rarak, memleket haberlerini yabancı radyoların
dan, hattâ zehir saçmasına rağmen komünist 
«Bizim Radyodan» dinlemek talihsizliğine mec
bur etmişlerdir. Bugün vatandaşın siyasi yön
den radyolarımızdan şikâyeti artık kalmamış
tır. Şikâyetler bâzı bölgelerden dinlenememekten 
veya bâzı müzik neşriyatları üzerinde yapıl
maktadır ki, bunların da haklı tarafları olabilir. 
Meselâ niçin radyolarımız yabancı ülkelerden 
dinlenemiyor? Niçin radyolarımız Güney ve 
Doğu illerimize ses vermiyor da bu bölgenin va
tandaşları Arap radyolarını dinlemek zorunda 
kalıyorlar? Niçin daha istifadeli dinlenebilir rek
lâm saatleri yerine kulak tırmalayıcı prog
ramlar yayınlanır? Niçin müzik yayınlarında 
bazan uygunsuz türkülere yer veriliyor? Niçin 
il radyolarında canlı yayınlara daha fazla im
kân hazırlanmıyor? Ve saire gibi, olumlu ten-
kidler dururken vatandaşın bu anlayışı ile asla 
bağlaşmıyan ve günümüzün politik tartışma
larına vesile olan TRT idaresine karşı halen 
iktidarı temsil öden kanatlerden biri veya ikisi
nin gayriciddî davranışlarını üzüntü ve hattâ ib
retle seyretmekten kendimizi alamıyoruz. Kendi 
iktidarlarında Türkiye radyolarını «Devlete 
karşı hali isyanda» bir müessese olarak tavsif 
eden davranışı, ancak örneği yeni verilen akted-
ronlu bir muhalçfet sistemi şeklinde kabul ede
cek ve siyasi tarihimizde de böylece bu mizahi 
ve sorumsuz davranışın bir misalini vermiş ola
cağız. 

Bütün bunlara rağmen, radyolarımızda düne 
kadar alışılmamış bir zihniyetin yerleşmesine 
çalışan, insan hak ve hürriyetlerinin haysiyet ve 
şereflerinin temal kavramına uygun neşriyata 
susamış vatandaş topluluklarının vicdanlarda 
alkışını bulan TRT Kurumunu daha yeni yı
lında sakat bırakmaya kimsenin gücü yetmiye-
cektir. Onun doğuşu için bir ihtilâl yapılmış 
ve onun korunması için bir Anayasa teminatı ge
tirilmiştir. 

Bu bakımdan Yüce Meclisten daha bir yıl 
evvel çıkarılmış bulunan bağımsız Radyo ve Te
levizyon Kurumu Kanununu Nasrettin Hocanın 
kuşuna benzetir hale getirecek, yeni tadil ta
sarısının hangi safhada olduğunu Sayın Bakan-
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dan sormak lüzumunu dahi hissetmiyoruz. Ve 
inanıyoruz ki, Sayın Hükümet Başkanı de mem
leketin çok daha önemli meseleleri ortada du
rurken, kıymetli vakitlerini bâzı kişilerin şalisi 
kaprislerini tatmin etmesi için harcamak yoluna 
gitmiyecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
1965 yılı Turizm Bakanlığının bütçesi müna

sebetiyle C. H. P. Grupu adına yaptığımız ko
nuşmayı burada sona erdirirken, yeni bütçenin 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ederek 
huzurunuzdan saygıyla ayrılırım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına 
Sayın Nihad Kürşad, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA NÎHAD KÜRŞAD 
(İzmir) — Muhterem Başkan Yüksek Meclisin 
değerli üyeleri, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupu-
ımıı görüşlerini ifadeye başlarken sizleri hürmet 
ve muhabbetle selâmlarım. 

Muhterem arkadaşlarım; bu yıl bu mevzuda 
turizmin ehemmiyeti mevzuunda çok az konuş
mak istiyoruz. Zira, üç yıldan beri turizm üze
rinde o kadar çok konuşulmuştur ki, bize söy
lenecek hiçbir- şey kalmamıştır, veya çok az bir 
şey kalmıştır. 

Bu itibarla biz, bunca nutuklar, raporlar, 
açık oturumlar ve basın toplantılarından sonra 
arta kalan ve memleketimiz iktisadiyatına de
ğer, fayda getirmek hüviyetinde olan meseleler 
üzerine eğilmek istiyoruz. 

Böylelikle, ikisi plânlı, geçen üç yılın turizm 
sektöründe heba edilmiş büyük zaman fasılaları 
olduklarını anlatmak bizim için üzücü fakat ka
çınılmaz bir vazife halini alacaktır. 

Şu hususu hemen iddia etmek yerinde olur. 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının, en zayıf, kifa
yetsiz ve isabetsiz tavsiyeleri ihtiva eden kısım 
turizm sektörüne aidolan- bölümdür. Ehliyetsiz 
elemanlara acele hazırlatıldığı anlaşılan bu kış
ının yıllık icra programlariyle takviye-ve. dü
zeltme yolundaki gayretleriyle müspet bir ne
ticeye ulaşamamıştır. 

Bu iddiamızı; turizmin muhtelif meselelerine 
ait tahlil ve tenkidlerimizi sıralarken ispatlıya-
bileceğimizi zannediyoruz. 

önce turizm yatırımlarının hususiyetleri ve 
bunların, baliğ olduğu rakam üzerinde durmak 
isteriz. 
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1965 yatırım programında bu miktar 310 mil

yon 900 bin lira olarak gösterilmiş bulunmakta
dır. Turizm sektörünün bu rakama baliğ olan 
yatırım kalemlerinin tetkikinde görülecektir ki, 
bunlar turizmle doğrudan doğruya alâkalı, mal 
ve hizmet istihsaline yarıyan, kapasite artırıcı 
yatırımlar değildir. 

Bakım, idame, küçük onarım harcamaları da 
yatırımlar arasında tadadedilmiştir. Hele bun
ların içinde 3 milyon 464 bin liralık teknik per
sonel giderleri kalemi vardır ki, yatırımların 
hesaplanmasında, teknik ve ilmî görüşten ne 
derece uzaklaşıldığmm tipik örneğini teşkil et
mektedir. îlk nazarda sevindirici bir rakam ola
rak görülen yatırım yekûnunun, Devlet Plânla
ma Teşkilâtı tarafından neşredilen (Yatırım 
kavramı ile ilgili açıklama) adlı raporunun süz
gecinden geçirilirse, bu rakamın pek küçüleceği 
ve yarısının altına düşeceği görülecektir. 

Turizm yatırımlariyle ilgisi bulunmıyan bu 
projelerin gösterdiği büyük rakam Sayın Maliye 
Bakanını bu kürsüden; «Turizm yatırımları plân 
hedeflerini aşmıştır.1» gibi yanıltıcı bir beyana 
sevk etmiş bulunmaktadır. Aslında, eski hükü
metin hatalı bir tasnif sonunda elde ettiği bu 
rakamlar, yukarda da ifade ettiğimiz gibi, ka
pasite artırıcı bir mâna taşımaktan ziyade, si
yasi bir propagandanın malzemesi olmaktan ile
ri gidemezler. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm yatırımları bahsinde plân hedeflerini 

aştığımız iddiasının yanlışlığını böylece belirt
tikten sonra, Beş Yıllık Plân çerçevesi içinde 
turist adedi mevzuuna temas edelim. Bu sahada 
yapılan nikbin propagandanın yanısira rakam
ların tamamen aksi bir seyir takibettiği aşikâr
dır. Plânın ilk yılı olan 1963 te, 200 bin turist 
geleceği tahmin edilmiş, tahakkuk eden miktar 
154 bin 823 tür. 

. 2 nci yıl, yani 1964 te 240 bin olarak hesap
lanmış gele gele 150 bin turist gelmiştir. 

1965.yılında plân, 288 bin turistin geleceğini 
yazdığı halde alâkalıların resmî tahminleri 187 
binin üstüne çıkamamaktadır. v 

îlk. yılların tahakuku bu olduğuna göre, Beş 
Yıllık Plânın sonuncu yılı olan 1967 de turist 
adedinin 415 bin kişiyi bulacağı hesabı şimdi
den bir hayal hüviyetine'bürünmüş bulunmak
tadır. 
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Şimdi de Beş Yıllık Plânda turizm gelirle

rindeki gerilemeye göz atalım : 
1963 te Plân 13 milyon dolar derpiş- etmiş, ta

hakkuk eden 6 424 000 dolar, 
1964 te Plân 16 milyon dolar düşünmüş ta

hakkuk eden 6.5 milyon dolar, 
1965 te Plân 23 milyon dolar düşül'müş, ge

leceği tahmin edilen miktar ise 9 milyon. 
Bu tempo ile plânın sonuncu yılı olan 1967 

de 45 milyon 500 bin dolarlık turizm geliri sağ-
lıyacağımız yolundaki ümitler de şimdiden su
ya ıdüşmüş bulunmaktadır. 

Plânın ilk üç yıllık tatbikatında, turist ikâ
met müddetinin uzayacağı ve dolayısiyle bıraka
cağı para miktarının artacağı hakkında ileri 
sürülen ihtimallar de tahakkuk edememekte ol
duğuna göre, plân dönemi sonunda, yani 1967 de 
turizm faaliyetlerinin sağlıyacağı 325 milyon
luk katma diğer rakamı da kendiliğinden za'fa 
uğramaktadır. Turizm gelirleri mevzuuna son 
vermeden evvel, bir noktayı da belirtmek iste
riz. Beynelmilel turizmin belirli bir kaidesi 
vardır, İktisadi bakımdan gelişmiş memleket
lerin turistlerinin yaptıkları masraflar, o memle
ketlerin turist celbi sayesinde elde ettikleri ge
lirlerin üstündedir. Binaenaleyh az gelişmiş, ' 
fakir memleketler bundan istifade etmektedir. 

Almanya'nın 611 milyon dolar turizm geliri 
vardır. 1 milyar 197 milyon dolar dövizi yurt 
dışına çıkan vatandaşlarına verir. Bu kaidenin 
tek istisnası Türkiye'dir. Gelirimiz 7 milyon do
lar iken, yurt dışına çıkan turistlerimize 22 mil
yon dolar öderiz. 

Yunanistan'ın ise, 95 milyon dolar gelirine 
mukabil, masrafı sadece 28 milyon dolardır. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık Teşkilât Kanunu çıkalı bir hayli 

zaman olduğu halde, hâlâ teşkilâtını kurama
mış, kadrolarını yeterli mütehassıs elemanlarla 
dolduramamıştır. Mevcut elemanların çoğu 
ise lalettayin bir Devlet dairesinde vazife 
görebilecek memur vasfında kimselerdir. 

Dış teşkilâtın durumu daha fecidir. 18 turizm 
bürosunun kadrolarında bulunanlar, şu veya bu 
meslekten devşirilmiş, hiçbir özel eğitime tabi » 
tutulmamış, turizm ihtisas istiyen hususiyetle
rine vakıf olmıyan kimselerdir. Devlete yıllık 
turizm gelirimizin üstünde milyonlarca dolara 
mal olmaktadırlar. Bu büroların derhal asgari 
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hadde indirilmeleri ve kadrolarının daraltılma
ları lâzımgelmektedir. 100 milyon dolar döviz 
bırakacak miktarda turist celbeden Yunanis
tan'ın dışarıda sadece 5 bürosu bulunduğunu 
ifade etmek bizim nasıl yanlış ve müsrif bir 
davranışın içinde olduğumuzu anlatmaya kâfi 
gelir kanaatindeyiz. Çünkü Yunanistan dâhil, 
ispanya ve Lübnan gibi turizm sahasında geliş
miş memleketler, turist celbini seyahat acenta-
ları vasıtası ile yapmaktadırlar. 

Bu mevzuda, geçmiş Hükümetler tarafından, 
mevcut kanun ve nizamlara aykırı keyfî tâyin
ler yapıldığını bir şikâyet olarak kaydetmek 
isteriz. 

Dış teşkilât mensuplarının gerek çalışmaları, 
gerekse Devlet parasını sarf suretleri kontrol 
edilememekte, bu yüzden ortaya çıkan, takibe 
uğrıyanlarm dışında suiistimaller devam edegel-
mektedir. 

Turizm yatırımları mevzuunda da belirli bir 
politikamız çizilmiş ve azimle tatbika konulmuş 
değildir. 

Plânlama, bugün ziyadesiyle muhtacolduğu-
muz ucuz konaklama tesislerinin inşasını tavsi
ye ederken, Devlet lüks oteller inşaasma büyük 
meblâğlar ayırmakta, türlü kaynaklardan te
min edilmiş finansman imkânları da gene lüks 
moteller inşa eden özel teşebbüse aktarılmakta
dır. 

' Söz, turizm kredilerine gelmişken bu mevzu
da Hükümetlerin kifayetsiz ve anlayışsız bir 

- politika takibettiklerini üzülerek ifade etmek 
zorundayız. Zira, turizm kredisinin kendine 
has özellikleri maalesef memlekctmizde hâlâ 
tatbik sahası bulamamıştır, Amerika'nın verdi
ği düşük faizli ve uzun vadeli krediler bile, bi
zim tevzi sistemlerimiz içinde tamamen aksine 
bir istikamete yönelmiş bulunmaktadır. 

Devletin bu sahaya ayırdığı fonlar ise bu bü
yük dâva karşısında cılız kalmaktadır. 

Bilhassa Maliye Bakanlığının turizm mesele
leri karşısında yeni bir anlayışa girmesi gerek
mektedir. Burada bir meseleye temas etmek 
isteriz: Yurt dışına giden işçilerden döviz sağ
lamak yolunda beslenen ümitlerin, turizm dâ
vamız aleyhine tecelli edecek tehlikeli bir tu
tum ve zihniyet yaratmakta olduğunu görmekle 
müteessiriz. 
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Bizim gibi, devamlı bir surette dış tediye açı

ğı veren bir memleketin yabancı paranın bir 
tek puluna değer vermesi ve her ne pahasına 
olursa olsun bunun temin edecek tedbirlere baş
vurması yerindedir. Ancak hiçbir imkânın tu
rizmin ehemmiyetini küçültemiyeceği ve bunu 
arka plâna tatmıyacağı da aşikârdır. 

Maliyecilerimizin bu mevzuda hatalı bir zih
niyete saplandıklarını ifade etmeliyiz. 

işçi tasarruflarının yurda, döviz olarak gel
mesinin, kanunun ve buna mümasil tedbirlerin 
karşısında olduğumuz anlaşılmasın. Ancak, bu
na fazla bel bağlamanın doğru olamıyacağmı 
ve hele turizm gayretlerimizi zaıfa uğratacak 
bir havanın içine girmenin zararlı olacağını if-
de etmek isteriz. Bu döviz gelirini hesabı bir 
tahlile tabi tutmak görüşümüzü teyide kâfidir. 

Şu anda, senede 24 milyon dolar geleceği he
saplanmaktadır. 

işçi adedi 500 bini bulduğu takdirde gelirin 
200 milyon doları bulması mümkün görülmekte
dir. 

Bütün bu hesaplar doğru ve dolayısiylc se
vindirici olabilir. Ancak bu yoldan gelecek be
her doların bize kaça majolacağı hesaplanma-
maktadır. 

1. iş ve işçi Bulma Kurumunun masraf
ları, 

2. Dışardaki işçilerin içtimai, dinî ihtiyaç
ları için yapılacak masraflar, 

3. İşçi tasarruflarını toplamak için dış ül
kelerde kunrulacak banka şubelerinin masraf
ları, 

Bunların yanı sıra : Dışarıya giden kalifiye 
işçilerimizin yerli sanayiimizin randımanında ya
rattıkları menfî tesirler, hep bu döviz maliyeti
ne tesir eden faktörlerdir. 

Bunları rakam olarak ifade etmek şu anda 
bizim için mümkün değildir. Ancak, rakam ola
rak. ifade edebileceğimiz bir husus vardır. O ela, 
yurda gelecek işçi dövizlerinin beher dolarına 
Türk parası ile ödediğimiz yüzde 26,66 mikta
rındaki bir nevi primdir. 

Böylece, 200 milyon dolarlık bir gelir sağla
mamız mümkün olduğu takdirde, Hazinenin 
her yıl 480 milyon liralık bir meblâğı prim ola
rak ödemesi gerekecektir. 
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Yukarıda, ifadesine çalıştığımız diğer mali

yet unsurlarîyle bunun 600 milyonu bulması 
mümkündür. 

200 milyon dolar için 600 milyon Türk lira
lık prim ve bu ödeme ilânihaye devam edecek
tir. 

Görülüyorki; bu zannedildiği ve takdim 
edildiği kadar cazip Hr alışveriş değildir. Hal
buki, her yıl ödenmedi göze alman bu paranın 
sadece iki seneliği ile, yani 1 milyar 200 milyon 
lira ile Türkiye'de geniş mikyasta bilgili bir 
turizm yatırımından sonra (Şüphesiz diğer ted
birlerle beraber) memleketin, bir tek kuruş sarf 
etmeden 200 milyon doların üstünde bir döviz 
geliri sağlaması mümküdür ve bunun hesapları 
yapılmış, mütehassısların raporlarına bağlanmış
tır. 

Maliyemiz, işçi dövizi mevzuunda gösterdiği 
cömertliği turizmin hiçbir sahasında gösterme
mektedir. 

Bir işçi dolarına 240 kuruş prim verilirken, 
meselâ turizm dövizi alan turistik müesseselere 
bunları Merkez' Bankasında bozdururken bu 
primi vermez, veya bunun bir başka şekli olan 
turist çeki müessesesini ihya edip yüzde 20 - 25 
bir prim vermeye yanaşmaz. Dolar başına 
% 26 tutarındaki primin meselâ % 15 ini turis
te % 1.1 ini bu sahada mal ve hizmet arz eden 
turistik müesseselere iade edecek bir sistem ih
das etsek, hem turistin parasını karaborsada 
bozdurmasına mâni olacak, hem de özel teşeb
büsü yeni yatırımlar yapmaya sevk etmiş olu
ruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Turizm mevzuundaki görüşlerimizi ifade 

ederken bedbin bir tablo çizdiğimizi zannediyo
ruz. ~ , 

Ümit etmek isteriz ki, yeni Hükümetler bu 
menfî şartları yenecek müspet ve enerjik bir po
litikanın içine girsinler ve bu tükenmez hazine
nin nimetlerinden Türk milletini müstefit kıl
manın yollarını bulsunlar. 

Teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Milüot Partisi Grup Başkan ve
kili Sayın Kâmil inal, bir önerge göndermiş
siniz, Turizm Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Millet Partisi Grupu adına. Sayın Mem-
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duh Erdemir ve Saki Zorlu konuşacak diyorsu
nuz. ilk sözcünüz Memduh Erdemir mi? 

KÂMÎL İNAL (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Diğeri zamanla mukayyettir. 

Daha evvel Saki Zorlu'yu bildirmiştiniz, o ba
kımdan, bir tedahüle meydan" katmasın. t;Buy.a-
run Sayın Erdemir. . 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE
MİR (Kırşehir) —'• Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlarım, Millet Partisi Meclis Grupu adına, 
bendeniz yalnız Türkiye Radyo Televizyon Ku
rumu mevzuu üzerinde mâruzâtta bulunaca
ğım. . 

Cümlenizin bildiği üzere, Anayasamızın 121 
nci maddesi şu hükmü vaz'etmiş bulunmaktadır. 
«Radyo ve tetevizyon istasyonlarının idaresini, 
özerk kamu tüzel kişiliği halinde kanunla dü
zenlenir. Her türlü radyo ve televizyon yayın
ları tarafsızlık esaslarına göre yapılır» Demek 
•ki, Anayasamız 121 nci. maddesiyle iki fıkra 
sevk etmiş. Birincisinde radyonun özel bir ku- * 
ruluş olacağını emretmiş, ikinci fıkrasında'bu 
özel kuruluşun tarafsız neşriyat yapması zo-
runluğunda bulunduğunu hükümleri arasın al
mış 'bulunmaktadır. Bu itibarla, Anayasanın 
121. nci maddesinin âmir hükmüne saygı gös
terilerek, radyonun tarafsızlığını istiyenlerden 
biri olmamıza rağmen, bu millî dâvayı, Millet 
Partisinin şahsi bir dâvası şeklinde gösterme 
gayretlerinin, samimiyetten uzak bir siyasi 
oyun olduğunu 'belirtmek için, bâzı gerçekleri 
Yüksek Huzurunuzda açıklamayı M. P. Meclis 
Grupu vazife saymaktadır. 

Hükümet tarafından hazırlanan program 
taslağının 11 nci sayfasında, «Türkiye radyo
larının tarafsızlığı için gerekli tedbirler alına
caktır.» şeklinde bir ifade mevcuttur. 

Bilâhara Mecliste okunan nihai program 
metninde ise, «Türkiye radyolarının tarafsızlı
ğı üzerinde önemle duracağız» ibaresi yer al
mıştır. 

Bu ifadeler de açıkça gösteriyor ki, Hükü
met radyonun tarafsız olmadığı kanaatini daha 
işe başlarken taşuriaktadır, 

Hükümet Programının Millet Meclisinde 
okunmasını takiben, partimiz Lideri Sayın Os
man Bölükbaşı 'yi Grup Başkarılığı odasında 
ziyaret eden Sayın Başbakan, M; P. li Bakanlar 
rm ve bâzı zevatın huzurunda, radyonun taraf-. 
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gir tutumunu belirtmiş ve mevcut kanun çer- 1 
çevesinde bu durumun tam ıslah edilemiyeceği 
yolundaki izahlara katî olarak, gerekli hazırlı
ğın yapılmasını Turizm ve Tanıtma Bakanlı
ğından istemiştir. 

Bu gerçekler, 22 Mart 1965 tarihinde M. 
P. li 4 Bakanın Başbakanlığa yazdıkları ve rad
yonun Anayasa emrine uygun bir müessese 
haline getirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
masını istiyen mektupda açıkça ifade edilmiş
tir. 

Hükümet Programının müzâkeresinden bir 
gün evvel, Başbakanlıkta yapılan toplantıda, 
Saym Başbakan- ve Koalisyon partileri liderleri, 
radyonun tarafsız olmadığı ve buöa mutlaka 
bir çare "bulunması icabettiği hususunda muta
bakata varmışlardır. I 

Turizm ve Tanıtma. Bakanlığının TRT ile I 
alâkalı teklifleri üzerine Sayın Başbakan, 
31 Mart 1965 de, koalisyon partileri liderlerini 

-davet ederek, kendileri ile bu mevzuu konuş
muş ve radyonun, tarafgir olduğu hususunda 
Hükümette ittifak bulunduğunu liderlere açık
lamıştır. 

Meselenin Bakanlar Kurulunda müzakeresi 
esnasında, C. K. M. P li Devlet Bakanı Sayın 
Mehmet Altınsoy: «Radyo Hükümete karşı ci-
had ilân etmiştir.» demiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet 
Turgut'da basına verdiği 'demeçte, «Radyo ile I 
mücadelem sert olacaktır.» demiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanı, 2 Nisan 1965 de 
Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada, Hükü- I 
metin kanaatine tercüman olarak aynen: «Hü
kümet de radyonun tarafsız olmadığı kanaatini 
taşımaktadır. ' Bunun -millete açıklanmasında I 
fayda vardır.» demiştir. 

Koalisyon partileri liderlerinin radyonun 
tarafsız olmadığı hususunda, Başbakanla ittifak 
halinde izhar ettikleri . «kanaatleri, kapalı bir I 
odada da kalmış değildir. ' , 

Bunlardan Sayın Ekrem Alican, 1 Mart 1965 
tarihli Tercüman Gazetesinde yayınladığı üzere: 
Devlet Radyosunun tarafsız olmadığını belirt
miş ve «Radyolar C. H. P. lehinde bir politika- I 
nın içindedir» demiştir. Tercüman Gazetesi Sa
yın Alican'm resmini de basmak suretiyle 
«Alican, Radyolar C H. P lehine bir politika-' 
nın içindedir, dedi» diye bir neşriyatta Ibulun-
muştnr. . ••• . j 
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Aynı zatın, Hükümet Programının müzake

resinde de, bu kanaatini belirttiğini hatırlamak-
tayiz. 

A. P. Lideri ve Başbakan Yardımcısı Sayın 
Demirel ise; 2 Mart 1965 tarihli Milliyet Gaze
tesinde yayınladığı üzere, «TRT nin tarafsızlı
ğına inanmıyorum» demiş ve 4 ncü Koalisyonun 

.'bütün taraflarının radyonun tarafsız olmadı
ğından görüş birliği halinde ibulunduklar,mı 
açıklamıştır. Milliyet • Gazetesinde buna ait 
neşriyat da buradadır: «Demirel dün TRT yi 
suçladı - Ankara özel - Başbakan Yardımcısı 
Süleyman Demirel, dün TRT nin tarafsızlığına 
inanmıyorum demiştir. Ve 4 ncü Koalisyonun 
bütün taraftarlarının radyonun tarafsız olma
dığında görüş birliğinde olduğunu sölemiştir.» 

Yine Sayın Demirel, 9 Nisan 1965 tarihli Ter
cüman Gazetesinde de görüldüğü üzere, «TRT 
nin -tutumundan umumi efkâr şikâyetçidir, te
dirgindir» buyurmuşlardır. 

Ayrıca, A. P. nin en yetkili organı olan 
Parti Meclisi, 5 Nisan 1965 tarihli Gazetelerde 
yayınlanan tebliğ ile, Hükümet Programında 
yazıldığı şekilde ve Anayasanın 121 nci madde
sindeki esaslar içinde radyonun tarafsızlığının 
sağlanmasını istemiştir. Buna ait neşriyatta bu
radadır. 

REFET SEZGİN (Çanakkale) — Parti Mec
lisi yok mu?. 

M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ERDE-
MÎR (Devamla) — En yetkili organınız dedim. 
Parti Meclisi ise, Parti Meclisidir. Sürçü li
san, bu kadar olur. 

TRT konusunun Hükümet Programında ya
zıldığı şekilde ve Anayasanm 121 nci anaddew 
sindeki esaslar içinde, tarafsız bir organ olması 
icabedeceğini tesbit eden Temsilciler Meclisi, 
TRT nin bu espri dâhilinde tarafsızlığının sağ
lanması lüzumunu derpiş etmiştir, diyor ve'bu 
minval üzere devam ediyor. 

Buraya kadar açıkladığımız gerçekler, Dev
let Radyosunun tarafsız olmadığı, yani Anaya
sanın 121 nci maddesinin emrine aykırı olarak 
işlediği hussunda, Koalisyon kanatları ve Hü
kümet ittifak halindedirler. 

Tarafsız idare kuracağını, Anayasanın .bü
tün hükümlerinin lâfzı ve ruhu ile hâkimiyeti
ni sağlıyacağıhı taahhüdeden Hükümet, rad
yoyu hugünkü halinde bırakamaz. 

I 
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Aksi takdirde, mânevi, siyasi, hukukî ve ce

zai her türlü mesuliyeti Mület ve tarih önünde 
yüklemiş olur. 

Üzülerek ifade edelim ki, Hükümetin bu 
mevzuda bugüne kadar ta'kibettiği hareket hattı, 
ancak «îdareî maslahat» ve «meseleyi uyutma» 
tâbirleri ile tavsif edilebilir. 

Açıkladığımız bu gerçekler muvacehesinde, 
meseleyi M. P. nin şahsi bir dâvası gibi göster
mek ve işi aylarca sonra adliye koridorlarına 
düşürmek gayretleri, partimize ancak şeref ka
zandırır. Bu yollara sapanları da âmme vicdanı 
ebediyen mahkûm eder.. 

Sayın milletvekilleri : 
C. H. P. sözcüsü burada yakışıksız ve teca-

vüzkâr birtakım sözler sarf etmemiş olsaydı, ma
ruzatımı uzatmıyacaktım. 

Saynı Bvliyaoğlu, burada «Radyonun parti
zan bir zihniyetin içine itilmek istendiğini» 
ifade etmiştir. Radyo, Dördüncü Koalisyon Hü
kümeti zamanında partizan bir idarenin içine 
itilmek istenmiyor, Radyodan partizanlık isten
miyor. Eğer, Radyoda bir partizanlık mevcutsa 
sizin" devrinizden kalmıştır ve devam etmekte
dir. (Gürültüler.) 

Sayın Evliyaoğlu, «vatandaş Radyodan şikâ
yet etmiyor» dediler. Vatandaş Radyodan şikâ
yet ediyor, Evliyaoğlu. Siz vatandaşın arası
na inmesini bilmediğiniz için vatandaşın ne de
diğinin farkında değilsiniz. Vatandaş, bilhassa 
Radyonun Halk Partisi ile teşriki mesai etme
sinden ıstırap duymaktadır. Bu vatandaş ki; 
% 70 i Halk Partisinin karşısmdadır. Onun 
zihniyeti ile karşı karşıya bulunmakta, her gün 
Allah'a, dua etmektedir, T Halk Partisi iktidara 
gelmesin diye. (Orta sıralardan «siz geliyor
sunuz» sesleri.) Evet bizim iktidarımız zamanla 
•bu memleketin yüzünü güldürecektir. Sizin 
gibi bu milletin yüzünü karartmıyacağız. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, lütfen mevzu 
ile ilgili beyanda bulununuz. Her karşılıklı söze 
mutlaka cevap vermek mecburiyeti yok. 
MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Biz bu

rada bir Anayasa meselesi üzerinde duruyoruz. 
ŞÜKRÜ KÖSEREÎSOÖLU (Van) — Yaşa 

küçük Bölükbaşı... ' * 
MEMDUH ERDEMlR (Devamla) —x121 nci 

maddenin ikinci fıkrası, Radyonun tarafsızlık 
esasına göre neşriyat yapacağını emretmektedir. 
Burada C. H. P. sinin istediği tarafsızlık, galiba 
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kendileri hakkında yapılan neşriyatın âmmece tas
vip görmesi fakat başkaları hakkında neşriyat 
yapılmaması şeklinde olsa gerek. Sayın Evliya-
oğlu'nun bu tarafsız Radyonun genç dimağları 
nasıl iğfal ettiğine, nasıl yanlış yollara sevk et
tiğine dair her zaman yayınları arasında sık sık 
Tasladığımız skeç, temsil gibi neşriyattan bir ta
nesini ifade etmek suretiyle bu Radyonun na
sıl bir zihiyet içerisinde bulunduğunu anlatmak 
isterim. Anlaşılan kendileri Radyoyu dinlemi
yorlar. 

8 Mart 1965 tarihinde başlayıp, 12 Mart 1965 
Cuma günü biten «Mithiş aşıklar» isimli sürekli 
bir radyo temsilinde bakınız neler söyleniyor. 

KADRİ ÖZEK (îzmir) — Ne aşıklar?.. 
M. P. GRUPU ADINA MEMDUH ER

DEMİR (Kırşehir) — (Müthiş aşıklar), evet 
. sizin gibi. (Gürültüler.) 

Evli iki çift boşanıyorlar. Birisinin karısı
nın ötekinin eski kocası ile, diğerinin kocası da 
öbürünün karısı ile evleniyor. Temsilde şöyle ko
nuşuyorlar; ' 

«İkimiz de rahat mı durmalıydık, ikimiz 
de dul değil miydik?» Erkek «canım benim!» (ve 
yerli filim şarkıları ve gıdıklanış sesleri.) 

«Kadın — Ay yapma şimdi olmaz.; 
«Erkek — Onun seni öptüğünü kendin söy

lemiştin.» («Bu okunmaz» sesleri.) 
Bu okunmazsa millet de böyle temsili dinli-

yemez ve böyle bir radyoya da tarafsız radyo de
nemez. (Gürültüler.) 

BAŞKAN — Sinirlenmeyin, sakin olun, sü
kûnetle dinleyin. Sayın Oğuz, müdahale etme
yin efendim. 

MP. ADINA MEMDUH ERDEMlR (De
vamla) — «Kadın - tabiî hediye verdiğim için 
gönlünü anlamışım, kabahat mi bu? . * 

«Erkek — Deprenip durma şimdi ısırırım 
seni. 

«Kadın — Senin gibi yılanlar ısırmaz, sokar
lar» Sonra yeni evliler birbirlerinden bıkarlar. 
Eski kocalar • eski karıları ile yeniden seviş
meye başlarlar, ötekilerin nikâhı altında ol
duğu için sevişmemeyi eski bir budalalık sayar
lar. 

«Kadın — Kur yaptıklarına .pişman mısm 
allâsen!» 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, müsaade eder 
misiniz: kendiniz tasvibetmiyorsunuz, ama bir 
yandan da Millet Meclisi kürsüsünden yayı-
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yorsunuz âdeta. Bu bakımdan acaba daha baş-

, ka türlü bir imkân yok mu bunu beyan etmeye? 
MEMDUH ERDEMlR (Devamla) — Mü-. 

saade buyurun, bitiriyorum. 
«Erkek — Başkasının nikâhında olunca iş da

ha zevkli oluyor, haydi bir daha...» 
Şimdi muhterem arkadaşlarım, bu neşriyatı 

tems|l adı altında, skeç adı altında yapan bir 
radyonun nasıl bir zihniyet içinde olduğunu, nasıl 
korkunç bir zihniyet içinde olduğunu tasavvur 
etmemek mümkün değildir. Böyle bir Radyoya, 
C. H. R. Kanat germektedir. Hem öyle bir söz-
cüsüyle kanat geriyoç ki, burada bulunmıyan 
Partimizin, Lideri Sayın Bölükbaşı'ya üstü ka
palı . tarizlerde bulunmaya- kalkıyor. Kâmran 
Evliyaoğlu, siz ömrünüz boyunca, siz şerefiniz 
boyunca onun topuğunun tozuna acaba yetişe
bilir mi, yetişti mi? 

KÂMRAN -EVLİYAOĞLU (Samsun) — 
Vazifesi burada bulunmak. Kırşehir'den gelsin, 
burada Meclisi dinlesin. 

MEMDUH EftDEMİR (Devamla) — Deni
yor ki, «Memleketin çok daha önemli meseleleri 
dururken, Radyo meselesi gibi bir mevzu elo 
alınıp, memleketin mühim bir mevzuu haline ge
tirilir mi? Başbakanın, bu meseleyi ele almıyaca-
ğını umarız» gibi birtakım demegoji'k lâflar söy
lediler. Burada bir Anayasa meselesi vardır. Ana
yasa çatır çatır çiğnenirken, bundan daha mü
him bir meselenin olduğu iddia edilemez. Anaya-

• sarim çiğnenmesi karşısında, .onun çiğnendiğin: 
ifade edenler, memleketin yalnız başına ve bir 
tek meselesi bu vardır, dememişlerdir. Binaena
leyh, memleketin birkaç mühim meselesi arasın
da bu meselenin de yer alması muvacehesinde 
bu mevzuun halledilmemesi üzerine duranları 
suçlamak, sadece diğer suçlularla beraber olma
sının tâ kendisidir. (M. P. sinden «Bravo» ses
leri) 

- Bana sataşmaya çalışan arkadaşlara bakıyo
rum, birkaç saat evvel alkıştan elleri patlıyor
du. Demek ki, siz menfaatma gelen sözlerin söy
lenmesinden hoşlanıyorsunuz, hesabınıza gclmi-
yen lâflar söylendiği zaman kaçacak delik arı
yorsunuz. (M. P. den alkışlar) 

Muhterem arkadaşlar, C. H. P. Sözcüsü bu
rada bize tarizde bulunmasaydı ve mütecaviz-.. 
kâr sözler söylemeseydi cevap teşkil eden bu söz
lerimizi ifade etmeye lüzum dahi duymıyaçak-, 
tık. Fakat bizi konuşmaya mecbur ettiler. Şurâ-
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sini ifade edelim ki, bize fiske atana Erciyas 
Dağını atmakla mukabele edeceğiz, cesaretleri 
varsa çıksınlar. (Sağdan alkışlar). 

BAŞKAN — Y. T, P. Grupu adına Sayın 
Nafiz Giray. : . 

KADRÎ ÖZEK (İzmir) — Sayın Başkan, 
efendim, sözcü konuşurken... 

BAŞKAN — Oturun efendim. 
KADRİ ÖZEK (îzmir) — Rica ederim, lüt

fen dinleyiniz. 
BAŞKAN — Oturun yerinize efendim, sizi 

dinlemeyo mecbur muyum?.- ; 
KADRİ ÖZEK (izmir) — «Müthiş aşıklar» 

dedi, nedir bunun ismi dedim, sizin gibi dedi. 
BAŞKAN — Sizin ne hakkınız vardı bunu 

sormaya. Sizin yerinizden sormaya salâhiyetti
niz var mıydı? 

KADRt ÖZEK (izmir) — Anlaşılmadığı 
için sordum. ^ . • 

BAŞKAN — Oturunuz efendim. 
Buyurunuz Sayın Giray. 
Y. T. P. GRUPU ADINA NAFlZ GlRAY 

(Bitlis) —r Sayın Başkan, muhterem arkadaşla
rım, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1965 yılı 
bütçesi üzerinde Y. T. P. adına görüş ve temen
nilerimizi bildirmeye başlarken Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. 

. Her sahada olduğu gibi, Turizm sahasında da 
yapabildiklerimizin yanında yapamadıklarımızın, 
yapmaya mecbur olduklarımızın azameti gözler 
önündedir. 1961 sonrası Hükümetlerinden bir 
bakan bu kürsüden: 

«Hakikaten, turizm mevzuunun edebiyatı çok 
yapılmaktadır. Fakat -açık bir hakikattir ki, 
memleketimizde turizm mevzuu dört,başı ma
mur bir şekilde de alınmış değildir. Okadar de
ğildir ki, turizm kelimesi bile bakanlık isminin 
sonundr. gelmektedir. 

Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı demişti, 
O günden bu yana elhak tedbiri bulduk. İleri 
adım olarak bakanlığın ismini, esas kelimeyi ba
şa alıp Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yaptık. 

Şeklî 'gösterişler biryana, Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığının,' •meselelerine ciddî bir şekilde. 
eğilebilmeai, her şeyden evvel turizmi anlama vo 
bunun .gerektirdiği zihniyet değişikliğinin' zaru
retinin kavranmasına bağlıdır. .'.•>••:.-

Döviz gelirimiz ve dış tediye açığını kapatan: 
bilmemizde' t u r i zmin önemi âşikârdır. : Memleket 
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timizde . bunu kavramıyan ve dile getirmiyen 
yoktur. Plânımız da bu hususa işaret etmiş ve 
turizm yönünden makro hedefleri göstermiştir. 
Ne var ki, Bakanlık bu hedeflere ulaşmanın ted
birlerini alamamıştır. Tedbirlerin ilki >arz ettiği
miz turizmi anlama ve buna uygun zihniyet içi
ne girebilme prensibidir. Bakanlık ve Teşkilât 
bu cihette henüz geridir. 

İkinci mühim husus, turisti celbedecek tesis 
ve vasatın hazırlanmasıdır. Tesisler bakımından 
üzerinde durulması icabeden bir husus, son gün
lerde çok dile gelen, yabancı sermaye mevzuu
dur. Sadece turizm yönünden, yabancı sermaye 
ilişkisi ve tatbikatında bir iki noktaya kısaca 
işareıt etmek isterim. 

Bakanlığın ilk bütçesi, Yüce Meclisimizde gö
rüşülürken devrin Sayın Bakanının konuşmasın
dan bir ikd pasaj da aynen: 

«Şu kadarcık bir 'bütçe ile turizm dâvasını 
halletmeye imkân olmadığından dış yardımlar
dan ve özel teşebbüsten fırsat kollamaktayız. 
özel teşebbüs, turizm mevzuunda daha fazla im
kân sağlamak ve hazırlamak gayesi ile, Yabancı 
Sermaye Kanununda mutlak surette bir tadil 
yapılmasına kaani bulunmaktadır, öyle zanne
diyorum ki, Hükümetçe en kısa zamanda ele 
alınacak mevzulardan birisi de budur. İnşallah 
önümüzdeki günlerde bu mevzuda huzurunuza 
gelmiş olacağız.» . . . 

1962 yılında bu zaruret duyulmuştur. Hü
kümet terkipleri değişmiş ise de turizimde dış 
yardım ve yabancı sermaye celbi hususundaki 
anafikrin değişmiş olduğuna dair resmî beyan
lara raslamadık. 

Aradan geçen zamana rağmen, bu sahada bir 
adım atılmadığı gibi mer'i kanun çerçevesinde 
gelmeye istekli sermaye karşısında da çekingen 
bir duruma girilmiştir. Bu fikre vâsıl olmamı
zın sebepleri arasında bulunan şu hususlarda 
Sayın Bakanın izahat vermesini rica ediyorum. 

1. Antalya sahillerine 500 milyonluk yatı
rım yapmak istiyen Krupp Firması ile ne neti
ceye ulaşılmıştır? 

2. AİD Teşkilâtının, özel teşebbüs turis
tik yatırımlarına tahsis ettiği 25 milyon doların 
dağıtımı ne şekilde yapılmıştır? Turizmin ga
yesine hizmet bakımından alman semere nedir? 

3. Antalya sahil yolunun yapılması teklifi 
karşısında, ismine «Hac yolu» dendi diye yapı-
lan maksatlı hücumlara karşı, Hükümetin sakıt 
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kalışı, turizmde, faydalı ve müsait şartlı yabanıl 
sermayeyi dahi savunmaktan çekindiği mâna-

' ımı. mı taşımaktadır ? 
Yalnız turizm yönünden değil, topyekûn 

kalkınmamız yönünden yabancı sermaye karşı* 
smdaki tutumumuzun vuzuha vardırılması lâ
zımdır. Millî ekonomimize ve kalkınmamıza; 
hizmet decek müsait şartlı yabancı sermayenin 
celbi hususundaki gayretlerin arttırılması, va
satın ürkütücü havasının izale edilmesi, Yaban
cı. Sermayeyi Teşvik Kanununun ele alınıp gü
nün icaplarına uygun istikamette tadili gerek
tiğine dair kanaatimizi bir kere daha ifade et
meyi millî ekonomimize ve kalkmmıya hizmet. 
icabı saymaktadır. 

Yabancı sermaye karşısında çekingen dav
ranışın sebebini, her türlü edebiyatı yapıldığı 
halde, turizmi türlü topyekûn tanıyamamış ol-. 
mamızda görmekteyiz. Eğer böyle olmasaydı, 
yabancı sermayeye çok daha geniş tâviz vere
rek, 6/7 senede milyarın üstünde gelir sağlıyan» 
İspanya misali göz önünde dururken kendi imr 
kânlarımızla yapamadığımız yolları yapmak is^ 
tiyen sermaye kaçırılmaya uğraşılmazdı. 

Turizmi geliştirecek çabalara baktığımız za
man, turizm teşkilâtlanmanın lügat mânasının, 
sanki Teşkilât Kanunlarının müsait hükümle
rinden istifade ederek dışarıya gidecek me
murlarının statüsünü düzenleme gibi bir mâna 
taşıdığı zehabına kapılıyoruz. Artık bu durum
dan kurtulup turizmin bir endüstri olduğunu, 
müsmir yatırım, propoganda, anlayış gerektir
diğini kavramak ve turizmin hakiki icaplarını 
yerine getirecek bir tutum içine girmek icabe-
der. İşte misailer : 

Vaktiyle bir Turizm Bankası vardı. Bu ban
ka kuruluşundan itibaren mefluç bir halde bu
lunduğundan, bünyesi değiştirilerek bir kredi 
müessesesi haline getirilecekti, 

Ayrı bir işletme ofisi kurulacak, bankanın 
işletmecilikle alâkası tamamen kesilip sağlam 
bir kredi müessesesi haline getirilecekti. Banka 
tasfiye edildi, fakat o sağlam kredi müessesesi
nin noksanlığından kurtulmamız hâlâ temin 
olunamadı. 

İşçi Sigortaları ve Emekli Sandığına yap
tırdığımız lüks otellere yatırılan milyonlarca 
liranın, bâzı oteller dolayısiyle atıl kalmasın» 

I dan, hâttâ bir kısmının lüks ve haşmetine.rağ-
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men çok daha mütevazi ve ucuz binalarla gö
rülebilecek hizmetlere devretme mecburiyetin
de kalınmasından ders alınarak, bu dağınık ve 
müsmir olmıyan milyonları bir araya toplayıp 
hakikaten turistik vasıftaki bölge ve işlere ya
tırmak çok daha faydalı olurdu. Bugüne kadar 
turizm faaliyeti zannetiğimiz gayretlerin mem
lekete celbedebildiği tekmil turist miktarının 
sadece Rodos Adasına gelen bu turist adedin
den daha az olduğunu tekrar edersek, işin ehem
miyeti ve çabaların verimsizliği anlaşılmış olur. 

Zihniyetle yapılacak değişikliklerden biri 
de; Turistin sadece kesesine göz dikmek değil, 
bir iki tarihî harabe ve güzel manzara görmeye 
gelmediğine inanmak olmalıdır. 

Turistik gezinin esas gayesi eğlence ve is
tirahattır. Bunu ararken, değişik yerler görme 
arzusu da buna ancak inzimam etmektedir. 
Uzun ve yorucu bir seyahattan sonra turist, eli
nin altında alışık olduğu eğlence ve istirahat 
imkânlarını bulamazsa, sadece Side harabeleri
nin cazibesi onu Antalya bölgesine çekmeye kâ
fi gelmez. Bu cazibe olsa olsa tarih meraklıla- , 
riyle, arkeologları etkiliyebilir ki bunların sa
yısı bir memleketin tediye açığına yardımcı 
olacak miktarı bulmaz. 

Aziz arkadaşlarım, turizm sahasında çok 
müessir bir faktör olan propagandamız son de
rece kifayetsizdir. Bir hususu açıkça bilmek t 

lâzımdır. Turistik gezi bir keşif seyahati de» 
ğildir. turistin kendisi de bir kâşif olma iddia 
ve arzusunda hiç değildir. Meçhule gitmez ak
sine, bildiğine gider ve gittiği yerin kendisine 
neler verebileceğini önceden bilmek ister. Bu 
alandaki noksanlarımızı ve turizmde yönelme- . 
miz gereken istikameti göstermesi bakımından 
bir iki mütehassısın sözlerini aynen nakledece
ğim : 

İsveç Seyahat Acantalari Müdürü Mr. 
Halgren «İsveçliler soğuk bir bölgede yaşa
maktadırlar. Sıcak yerleri, 'sıcak yerlerin de
niz kıyısındaki güneşli plajları ararlar. Muay
yen standartta konfor ve eğlence ile emin ve ra
hat bir seyahat isterler. Türkiye'ye dair bu 
hususlarda bilgi istendiğinde, kâfi ve tatmin 
edici broşür ve sair malûmat bulunamamakta
dır» demektedir. 

Danimarka Bennet Seyahat Acantası Umum 
Md. Mr. Hartwig ise «İskandinav memleketleri 
müşterek olarak hareket eder ve seri halinde ,, 

2?. 5. 1966 0 : 3 
heyahatler düzenliyerek 80 - 90 kişilik- grupla
rı, kuzey halkının çok hoşlandığı deniz ve gü
neş diyarı Rodos ve Mojarka adalarına yollar
lar. Aynı şekilde Türkiye'yi de ele almaları ta
biîdir. Ancak bu gibi yerleri ele alırken, fi
yatların ehven olması, muayyen standartta eğ
lence vç istirahat yerlerinin mevcudiyetinden 
emin bulunmalıdırlar» demek suretiyle aynı gö
rüşe iştirak etmektedir. Holânda, Almanya ve 
diğer milletlerin turizm mütehassısları da ay
nı fikri paylaşarak, bilgi noksanının giderilr 
meşini istemçkte ve propogandamızm kifayet
sizliğine işaret etmektedirler. 

Genel mânada : 
«Portekiz'e, Yunanistan'a kadar giden turist 

kafilelerinin, Türkiye'yi tanıdıktan sonra, ora
ya da gitmemeleri için sehep yoktur. Yalnız, 
bu imkânı turist kendisi sağlamaz, yardımcı 
faktörlerin işlenmesi ve kolaylıkların sağlan
ması ile meseleler hal yoluna girer» demekte
dirler. 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki, tu
rizm alanında bugüne kadarki çabalarımız hac-
men olduğu kadar, bilgi, sistem ve anlayış ba
kımından da yetersizdir. 

Bakanlığın ve teşkilâtın, değişik bir zihni
yet ve çaba düzeni içine girmesi şarttır. 

Çok muhterem arkadaşlarım; üzerinde mü
nakaşaların hâlâ devam ettiği Türkiye Radyo
ları ve Televizyon Kurumu üzerinde Y. T. P. 
nin görüşü şudur. 

Millet olarak radyodan beklediğimiz taraf
sız yayındı r. Mulhtar idare haline getirdiğimiz 
bu müessesenin bütün kadrosu ile fiilî tatbikat 
ve anlayış olarak pürüzsüz bir tarafsız yayın 
anlayışı içinde olmasıdır. Tarafsız yayını sağ
lamanın bir vasıtası olarak Yüce Meclisimizce 
kabul olunan bir kanunla muhtariyet ihdas 
olunmuştur. 

Kanaatimizce münakaşaların hedefi muhta
riyet değil tarafsız yayın vasfı ve tatbikatı ol
malıdır. Bu açıdan kanunda boşluk bulundu
ğu kanaati Hükümette veya bir sayın milletve
kili veya senatörde hâkim hale gelirse normal 
prosödürü içinde tadil düşünülebilir, tabiî ki 
son takdir Yüce Meclisindir. 

Aziz arkadaşlarım, plânın aıia ilkeleri ve 
Hükümet programlarının taahhütleri içinde ye
rini bulan çok haklı, çok lüzumlu bir anapren-
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sibin tatbikatından, Turizm Bakanlığı politi
kası vesilesiyle de olsa kısaca bahsetmek iste
rim. 

Bu haklı prensip «geri kalmış bölgelerin kal
kınmasına öncelik tanımak ve bu yolla sosyal 
dengeyi sağlamak»' şeklinde Hükümet prog
ramlarına girmiştir. 1961 den bu yana, bütün 
hükümetler devrinde, bir iki bakanlık müstes
na, esefle kaydedeyim ki, yıllık icra plânların
da bu prensibin izlerini bulmak mümkün değil
dir. Sebebi açıktır: Prensip gerektiği kadar 
samimiyetle benimsenmemiştir. Yatırım ve pro
je daireleri çalışma ve yaşama şartları oldukça 
güç bu bölgelere, kuvvetli ye teknik ekiplerini 
gönderip etütler yaptırmamışlardır. Yapılan
larda da mutlaka bu bölgeye plânın istediği 
mâna ve şümulde hizmet götürme şartı hâkim 
olmamış, «Havale edilen bir iş yapıldı densin» 
esprisi içinde kalınmıştır. Mahallinde ise Dev
let örgütü bu kabîl etüt ve projeleri yapacak 
güce ve zamana sahip değildir. Yapılanlar da 
program ve bütçelerde yerini bulmamıştır. Bu 
bölgelerde bugün, tüm vilâyet hududu dâhi
linde Türkiye Cumhuriyeti Devletinin tek bir 
yüksek mühendisini hizmette bulunduramadığı 
bir vilâyetimiz vardır. Tabiîdir ki bu vilâyetten 
bakanlıklara prensibi kapsıyan etüt ve proje 
gelemez. 

Bakanlıklar, yıllık programlarını, eskiden 
olduğu gibi masa başında tanzim etmektedir
ler. 

. Bu işin altında şimdi soruyorum: Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığının geri kalmış bölge tâbiri
nin bütün sefaletini üzerinde toplıyan Doğu ve 
Güney - Doğu Anadolu'dan kaç ciddî etüdü 
vardır? 

Muhterem arkadaşlarım; geri kalmış bölge
ler, zaten tabiatın, tabiî servet ve kaynak ba
kımından pek cömert davranmadığı veya varsa 
tabiat imkânlarının işletilmemiş olması yüzün
den geri kalmışlardır. 

Bu bölgede turizm yönünden tabiatın verdi
ği imkânlardan biri de Van gölüdür. Van gö
lü havzasının bir turistik bölge olarak ele alın
ması kanaatimizce Hükümet programlarının ve 
plânın arz ettiğim prensipinin bir icabıdır. Hiç. 
olmazsa bu sene etüt mevzuu yapılmasını Sa- i 
ym Bakandan ve Bakanlıktan bilhassa rica et
mekteyim. | 
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Aziz arkadaşlarım: 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Büt

çesinin aziz milletimize hayırlı olmasını temen
ni eder,; Yeni Türkiye Partisi Meclis Grupu 
adına Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — C. K. M. P. Gfupu adına Sayın 
Kadircan Kaflı, buyurunuz. 

C. K. M. P. GRUPU ADINA KADtRCAN 
KAFLI (Konya) — Sayın arkadaşlarım, 

Turizm memleketimiz için en önemli mesele
dir. O kadar ki yetkililer Türkiye'nin kalkın
ması için iki konu bulunduğunu söylüyorlar. 
Bunların biri turizm, diğeri ise petroldür. 

Her ikisi de bugün için henüz gelişmeye baş
langıç devrindedir. Bu iki konu üzerinde ne 
kadar hızla ve verimli çalışırsak kalkınma o ka
dar hızlanır. Kalkman memleketlerle aramız
daki mesafe geniş olduğuna göre bu hızlanmaya 
da pek muhtacız. 

Bizden evvel konuşan arkadaşlarımız turiz
min teknik taraflariyle ilgilendiler, radyonun 
tarafsızlık prensibi üzerinde durdular. Biz da
ha ziyade genel bir görüşle gözden geçireceğiz. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı senelerce 
Teşkilât Kanunundan mahrum olarak çalışmış, 
geçen sene Meclisimiz bu mahrumiyete son ver
mek suretiyle büyük bir eksiği tamamlamıştır. 
Bu durumda Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 
daha çabuk başarılar kazanmasını beklemek 
doğru olurdu. Bununla beraber henüz bir sene 
geçmiştir ve bir senede harikalar beklemek de 
fazla olur. 

Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi bundan 
bir evvelki koalisyonda bu Bakanlığa iki arka
daşını vermiş, bu iki arkadaş tarafından göste
rilen gayretler verimli olmuştur. Teşkilât Ka
nunu da bu arkadaşlardan biri tarafından ve 
dolayısiyle partimizin gayretleriyle çıkarılmış 
demektir. Hattâ partimiz bu uğurda arkadaş
larını kaybetmiştir. 

Turizm ve Tanıtma Bakanlığı münasebetiyle 
radyoya dokunmadan geçemiyeceğim. Radyo
nun tarafsızlığı, edebsizjiği, solcu ve aşırı akım
ları, propagandası artık dillere destan olmuş
tur. Radyo bir faciadır, millî faciadır. Devle
te karşı isyan halindedir, bir partinin ve bil
hassa bâzı gizli maksatlı insanların vasıtasıdır. 
Birçok zamanlarda demin, Erdemir arkadaşı
mın misalleriyle belirttiği gibi Ahlâksızdır. 
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Halbuki asıl üzerinde durulacak dâva rad

yonun kifayetsizliğidir. Bizde radyo güya var
dır,. gerçekte yoktur. İstanbul Radyosu Eskişe
hir'den beride dinlenmez. Ankara Radyosu mem
leketin uzalk köşelerinde duyulmaz. Halbuki 
Sofya Radyosu. Moskova Radyosu, Pakü Rad
yosu, Kahire Radyosu, Budapeşte Radyosu ban
gır bangır öter. Ufuklarımızı çatlatır ve gök-. 
terimizi kirletir. Halkımız onları dinlemek zo
runda kalır. İyisini bulmayınca ne yapsın kö
tüsünü dinler. Kaldı ki bizimki de iyi değil
dir. Demek Milletimiz millî bir radyodan mah
rumdur. 

Turist tesislerine verilen kredi iyiye kul-
lanılmamalktadır. Hemen işletmeye açılacak mü
esseseler işletme kredisi verilmediği için kapa
lı duruyor. Milyonlarca lira döken bu mües
seseleri işletme kredisinde öne alarak biran 
önce hizmete açmasını Sayın Bakandan rica 
ediyorum. Biz gereken yardımı yaptık, bun
dan: sonrasını da kendileri yapsm deniliyor, 
yarıda bırakılıyor. Adamcağızın gücü yetmez
se ne yapsın. Bu zihniyetten kurtulmak gere
kir; Herkese ihtiyacı olanı vermek yaptığı işi 
ida-çe etmesini ve geliştirmesini sağlamak şart
tır. Yoksa bizim verdiklerimiz de boşa gider 
unu-tnıayın, Yalnız maden değil, petrol değil 
Türkiye'de dünyanın en güzel ılıcaları en şifalı 
suları olan kaplıcaları vardır. Bunlar öteden 
beri maalesef Turizm Bakanlığı tarafından ih
mal edilmiştir. Onlardan mümkün olduğu ka
dar faydalanmalıdır. Almanya'da, Fransa'da 
bizim sularımızın yarası değerinde olmıyan öyle 
sular vardır ki, yok Visbaden kaplıcaları, Vişi 
kaplıcaları falan diye meşhur olduğu için bü
tün memleketlerden ak'n akm insanlar oraya 
giderler. Halbuki bizde onlardan çok şifalı, 
çok değerli ve çok mükemmelleri vardır. On
lardan ^aydalanamayız. Çünkü oraya giden 
insanların çoğu perişan olurlar, orada konfor 
yerine, rahatlık yerine sefalet çekerler. 

Arkadaşlar, turizm müesseseleri hakkında 
bir dileğimiz daha var. On bin lira verene 
hemen bir belge veriliyor. Bunlar turizm seya-
yat acentalan, affedersiniz. Seyahat belgesini 
alanlar meselâ bilhassa hac seferinde, birtakım 
parlak vaitler ile, derme çatma vasıtalarla alı
nıyorlar ve uydurma şeylerle milleti dolandırı-
yorHar. Hacılar arasından en az on kişiden biri 
hacca, gidenlerden, dolandırlımış oluyor. Onun 
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için bu seyahat acentalarma ruhsat vermek 
meselesini çok sıkıya almak . gereklidir. Hattâ 
bunda mümkün ise cezai müeyyideler koymalı
dır. 

Biliyorsunuz ki, bizim memleketmizde maa
lesef dolandırıcılığın cezası çok azdır. Hattâ 
bizde ticaret hayatında bile dolandırıcılar ha
kiki tacirlerden daha çoktur ve daha rahat çalış
maktadırlar. 

Aziz arkadaşlarım, bir de şu hudut kapıları 
meselesi, gümrükler meselesi var. Turistler ora
da bekletiliyor. Yani Turizm Bakanlığının yap
mak istediği işleri Gümrük Bakanlığı baltalıyor; 
sen turist mi getirmek istiyorsun, ben onlara 
tövbe ettirmesini bilirim, diyor ve kapılarda on
ları geldiklerine pişman ediyor. Birçok arkadaş
larımız yine söylediler; Avrupa'da beş memleke
tin hududundan beşer dakikada geçen insanlar, 
Edirne'de Türkiye hududunda dört saat, beş 
saat bekletilmektedir. Bavullar açılmakta, çan
talar açlımakta, hattâ turistlerin üstleri, cepleri 
aranmakta ve sonra bu haller orada turistler 
tarafından fotoğrafla tesbit edilmekte, Avru
pa'ya gönderilmekte, «îşte Türkiye'ye böyle gi
rersiniz, böyle beklersiniz, Türkiye'de böyle kar
şılanırsınız» diye- aleyhimizde propoganda yap
maktadırlar. Bunlara bir son vermek lâzımdır, 
günahtır. 

Bir memleketin islerinin iyi gitmesi, o memle
keti idare eden' bakanlıkların, birbirleriyle iş
birliği yapmasına bağlıdır. Bakanlıklararasmda 
koordinasyon olmazsa bütün yapılan işlerde bo
şuna gayret edilmiş olur. Biri yapar, biri bo
zar ve tabiî bundan bir netice de çıkmaz. 

Sonra Karayolları da aynı, yine geçenlerde 
burada bir münasebetle söyledim. Kürsüden de
ğil, müsteşara söyledim. Mart başlarında Ba
tı - Anadolu'da seyahate çıkan birkaç arkadaşı
mız iki defa arabaları kırılarak geldiler. Çün
kü geçtikleri yollarda kocaman kocaman çukur
lar var,. uzaktan görülemiyor, oraya varınca 
tekerlek içerisine düşüyor, araba zıngadak dü
şüyor, haydi makas kırılıyor, yok bir şey olu
yor. Ondan sonra yollarda kalıyor, yollarda 
her kaldıkça da, tabiî geldiğine gideceğine yani 
seyahat ettiğine pişman oluyor. Halbuki, dı
şarıdan getirmek istediğimiz turistleri biz içe
ride turizmi geliştirdiğimiz zaman memnun ede
biliriz, iç turi/m, dış turizme yol açar,- kapı 
açar. Sen kendi yolunda, kendi evinde, kendi 
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yurdunda gezmezsen, sen kendin turizme ehem
miyet vermezsen yabancıdan turizme ehemmi
yet verilmesini, turist gelmesini istemiye hakkın 
yok. 

Sonra Karayolları Müsteşarı buyurdular ki, 
«efendim bunlar, cari masraflardandır. Cari 
masraflarda tahsisat kalmıyor, bazan öbür fa-
sılara naklediyoruz, bu yüzden de yapamıyo
ruz.» Efendim, turistin orada arabası kırıldığı 
zaman, senin, cari masrafların tükenmiş, lüzum 
olmuş da cari masrafları kaldırmışsın, yolluğa 
almışsın dinler mi, arabası zınk dediği zaman 
küfürü basar. 

Aziz arkadaşlarım, bir de şu Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığının dışardaki mümessilleri var. 
Onlar dolgun dolgun maaş alırlar, akraba, taal-
lûkatin tâyin edildiğinde ekseriya vâlndır, ya
hut parti mensupları falan. Maalesef bizde eh
liyet gözetilmedikçe bu işler düzelmez. Şu Koa
lisyon Kabinesinde Koalisyon partileri arasında 
Koordinasyon Komitesi diye bir Komite var. 
Ben bu Komiteden evvel, tâyin edileceklerin eh
liyetlerini tesbit edecek bir komitenin kurulma
sını isterim, evvelâ bu lâzım. Tarafsız olmamak
tan ziyade bize bu dokunuyor. Ziyam yok, filân 
partinin adamı olsun ehil olsun hiç olmazsa; 
ama ehil değil. Şu partili değil, bu partili de
ğil, tarafsızdır ama işini beceremiyor. Ben ne 
yapayım onu. 

Aziz arkadaşlarım, işte bu sebeple dışarıda
ki Turizm ve Tanıtma Bakanlığı mümessilleri 
bize hiç faydalı olamıyorlar. Yedi bin lira, sekiz 
bin lira, on bin lira para alıyorlar. Oralarda 
da kokteylden kokteyle, balodan boloya eğlen
ceden eğlenceye geziyorlar. Memlekete çevril
mek istendikleri zaman da kıyameti koparıyor
lar. Nasılsa buraya getirildikleri zaman da 
bakanlıkların kapılarını aşındırıyorlar. Millet
vekillerinin başlarını ağrıtıyorlar, tekrar kâfiris-
tana gidebilmek için. Buria bir son vermeli ve 
oraya hakikaten memleketi temsil edebilecek 
insanları göndermeli. Bunlar orada çalışsınlar. 
Biz de Avrupa'ya da Amerika'ya da seyahat et
tik, bu adamların ne kalitede olduğunu gördük. 
Amerika'da bir zamanlar garsonluktan gelme bir 
adam tâyin edilmişti. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAf.KAN — Sayın Saki Zorlu, 'buyurunuz. 

Millet Partisi Grupu adına ikinci defa konuşu
yorsunuz, sözünüz 10 dakika ile kayıtlıdır. 
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M. P. GRUPU ADINA SAKÎ ZORLTJ (Ha

tay) — Sayın Reis, sayın milletvekilleri; 
Millet Partisi Meclis Grupu adına 1965 Sene

si Turizm Bakanlığı 'bütçesi hakkındaki görüş Ve 
temennilerimizi arz .etmek üzere huzurunuza gel-
mig bulunuyorum. 

Son senelerde, hızla gelişen turizm, birçok 
•memleketler için, önemli 'bir gelir kaynağı ol
muştur. Turizmin gelişmesi, dış ödemeler den
gesi devamlı açık veren yurdumuz içinde, büyük 
önem taşımaktadır. Birinci 5 Yıllık Plânda kü
çümsenmiş olan turizme gerekli ehemmiyet veril-
memişıtir. Plânda lüzumlu değişiklikler yapıla
rak, yatırımları hızlandıracak ve artıracak ted
birler alınmalıdır. 

Akdeniz memleketlerinin, turizm ticaretin
den, kazandıkları dövizler gözlerimizi kamaştır
mış ve turizm için gerekli her faktöre salıibolan 
yurdumuzda ise hiçbir gelişme sağlanamamıştır. 

1965 senesi turizm sezonuna girerken bizi 
utandırmıyacak yalnız 8 400 otel yatağı 4 000 
kişilik kapasitesi olan kamp tesisleri ve olduk
ça modern bir şekilde çalışan (birkaç seyahat 

^.çantamız vardır. 
Birkaç büyük şehrimizde bulunanlar hariç, 

diğer turistik şehirlerimizin hiç birinde 1 nci 
sınıf bir tek 'lokantamız dahi yoktur. Halbuki 
Türkiyenin dış dengesine kavuşması için 3 bü
yük ümidi vardır. 

1. Avrupa'da çalışan işçilerin kazandığı dö
vizlerin 'Türkiye'ye getirilebilmeai, bu dövizlerin 
memlekete ithali ancak her mark veya dolara ta
nınacak farkla kabildir. 

2. Turistler için hususi bir turist dövizi (ku
runun turistlere tanınması lâzımdır. 

3. 1 nci 5 Yıllık Plânda küçümsenmiş olan 
turizme ıbüyük imkânlar sağlaması, işte İspanya, 
12 milyon turisti misafir ederek 900 milyon do
lar ki aşağı - yukarı Türkiye'nin bütçesine mua
dil bir rakam elde etmiştir. 

Bu yıl, bu faktöre, her zaman dış memleket-
lere seyahatin artmasına sebebolan hayat seviye
lerinin yükselmesi, uzun tatil yapabilmek imkâ
nını ve otomobil sahiplerinin çoğalması gibi fak
törlerden daha önemli bir gözle bakılmaktadır. 

Akdeniz^ sahibolan ülkeler turizmden ıbüyük 
bir kâr elde edeceklerine inanmakta ve bilhassa 
îtalya bu konuda yeni bir rekor tesis edeceğin
den emin bulunmaktadır. 
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1962 yılında italya turizmden milyonlar ka

zanmıştır. Geçen-yıl İtalya'ya ortalama olarak 
dört gün kalmak suretiyle 21 milyon turist zi
yaret etmiş ve takriben 840 milyon dolar döviz 
bırakmıştır. Bu meblâğ bir yıl evveline nazaran 
% 12 nisbetinde daha fazladır. 1964 yılında ise 
italya'nın turistlerden .aldığı döviz miktarı 1 mil
yar 260 milyon dolardır. Turistlerin % 30 unu 
Batı - Almanya'dan gelenler teşkil etmiştir. 

Turizm, bugün italya için olduğu kadar, di
ğer Avrupa memleketleri için de büyük bir ge
lir kaynağı teşkil etmektedir. 

Turizmden Yunanistan senede 100 milyon 
800 bin dolar, Yugoslavya 84 milyon 100 bin 
dolar, Bulgaristan, israil ve Lübnan, (hakeza, bu 
milletler .bütçelerini turizmle dengelerken bizler 
«ok zavallı bir kluramda, turist beklemekteyiz. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bu iahval ve şerait altında Ibu memlekete bun

dan fazla turist gelmez. 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı yeni bir teşki

lât kanununa sahibolmasınıa rağmen kuruluşun
da ne plânlama - etüt ne de proje yapımı ünite-. 
lerine rastlarsınız, ne de . kadrolarında plânerf 
ekonomist veya araştırıcı vardır. Birinci 5 Yıl
lık Plâna nnelhazlık yapan Turizm ihtisas Komis
yonu ciddî veya ilmî bir çalışma eseri olmamış 
ve neticede memleketimizin turizme ıhazırlanması 
cılız yıllık plânlara terk edilmiştir. 

Mahallî idarelerin turizm gelişmesini destek-
liyebileoek şekilde manen ve maddeten teçhiz 
ddilmiş olmaları lâzımdır. 

Turizm bir görgü, zaman ve tecrübe mesele
sidir. Bu bakımdan mahallî seviyede turizmin 
ne olduğunu bilen ve bihakkın işe sarılan çok 
maJhdüt sayıda (belediye başkanımız ve idare âmi
rimiz vardır. 

Yatırımlar : 
1965 yılında turizm sektöründe, kalkınma 

plânında öngörülen miktarın yüzde 78 üstünde 
olarak, 307 milyon 800 bin lira tutarında yatı
rım yapılması öngörülmüştür. Bu tahmin, özel 
sektör yatırımlarının kredileriyle de desteklene
rek bu alana yönetileceği ve alınmakta olan ted
birler turizm sektöründeki yatırımların teşvik 
edileceği varsayımına dayanmaktadır. Bu yatı
rımlarla yeniden 5 bin oda yaptırılacağı prog
ramlanmıştır. Bu yatırımın ne kadar az olduğu
nu şu misallerle anlamak kabildir. 

ispanya 21 milyar 900 milyon lira, 
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Yunanistan '8 milyar, 
Lübnan 17 milyar lira, . 
Lübnan'ın nüfusu 1 milyon 200 bin kişiklir. 
•Şu hale göre 1965 senesindeki bu yatırımın 

asgari 12 milyar lira olmasını ve üç büyük şeh
re ayrılmasını muvafık Ibulmaktayız. 

Turizmde de ıhususi sektöre önem vermek lâ
zımdır, biz hususi sektörü yıkmak için her tür-
,1ü zorluğu çıkarmakta, bin bir formalite icadet-
mekte ve asla yardım 'etmemekteyiz. 

Tedbirler : 
1. Gümrüklerde yabancılara (her türlü ko

laylığın gösterilmesi, 
2. Gümrük kapılarında Fransızca, ingilizce 

ve Almanca bilen memurların bulundurulması. 
3. Gümrük binalarında ve taşıtlarda yolcu

ların gümrük muayenelerinin süratle yapılması, 
üstlerinin ve taşıtlarının aranmaması, 

4. Para. bozdurmada kolaylık gösterilmesi 
ve Gümrük kapılarında 24 saat küçük baraka 
bankalarının açık bulundurulması. 

5. Yabancıların kalacakları otellerdeki per
sonelin yabancı dil bilmesi, lâzımdır. 

Hiltan otelinin ilk açılmasiyle, bugünkü du
rumu arasında, ecnebi işçi çalıştırmak tş Kanu
nu ile menedilmiş olduğundan kalifiye işçi ba
kımından çok büyük fark vardır. Bu sebepten 
servis çok bozulmuştur. Gelen turistler memnun 
değillerdir. Bu gibi otellere istisnai muamele 
edip ecnebi personele müsaade edilmelidir. 

Emekli Sandığının büyük yatırımlar yaptığı 
Efes ve emsali gibi büyük turistik tesisleri, an
laşmalı olarak bu işi fiilen yapmış olan ecnebi 
şirketlerle, iştirak halinde işletmesini yapması 
çok doğru olur. 

Şunu önemle kaydetmek isterim ki, Vatikan'
ın bu mmtakayı haç yeri ilân etmesi, Türkiye'
nin kalkınmasını sağlıyacak en emin yoldur. 

Papalığa mümkünse büyük kolaylıklar gös
terilmelidir. 

Sayın Milletvekilleri, 
Bunu yaptığımız zaman buraya senede 20 

milyon hacı ve turist gelecektir. Bırakacakları 
döviz ve ödiyecekleri vergi ile, Türkiye 40 mil
yar lira kazanacaktır. Şöyle M, ıher turistin se
nede 200 dolar sarfı ile 40 milyar Tl. eder. 

BAŞKAN — Sayın Zorlu, bir dakikanız var, 
lütfen ona göre konuşmanızı ayarlayınız. 
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Yukarda izahına çalıştığım tedbirlerin pek-

çoğu halledilmeden yeni Koalisyon Hükümetine 
intikal ettirilmiş bulunmaktadır. 

Bugün 1965 turizm sezonu hazırlık tedbirleri 
adı altında halline çalışılan 400 e yakın" tedbirin 
çoğu hâlâ gerek (bakanlıklar ve gerekse mahallî 
seviyede mukavemetle karşılanmakta ve malûm 
bürokratik metodlarla bu tedbirlerin icrası ge
ciktirilmektedir. Şüphesiz Ibütün bu direnmeler 
er geç kırılacak, .tıkanıklıklar giderilecek ve tu
rizm millî ekonomimizin en verimli ve önemli bir 
sektörü haline getirilecektir. 

Turizm Bakanlığının 1065 senesi bütçesinin 
milletimize refah ve saadet getirmesini diler he
pinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Parti grupları adına yapılan 
konuşmalar bitmiştir. Sayın Hilmi Aydmçer, 
buyurunuz, şahsınız adına beş dakika ile kayıt
lıdır. 

HİLMİ AYD1NÇER (Aydın) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlar, ben bölgeme ait bir 
mesele üzerinde mâruzâtta bulunacağım. Aydın 
Vilâyeti Kuşadası ilçesi Sayın Başbakan Yar
dımcısının Başkanlığının kurulmuş bulunan (Ba
kan lı ki arar ası Turizm Koordinasyon Komitesi) 
nin karariyle birinci derecede önemli turistik 
merkezdir. (Bakanlıklararası Turizm Plânlama 
Kurulu) nun seçimi ile de Kuşadası ilçemiz 
(Türkiye'nin turistik pilot bölgesinin merkezi) 
olarak şehir ve tamamiyle kıyılarını kapsıyan 
turistik çevre plânlaması bitirilmiştiı\ 

Kuşadası; Meryenıana, Efes, Senjan, Didim, 
Priyen, Milet, Afrodisyan, Hiyera-polis, Nisa, 
Klaros, Lebedos-antik merkezlerinin serpili bu
lunduğu çevrenin merkezinde bulunmakta ve 10 
milyon liraya mal olan liman ve iskele tesisle
riyle turistlerin denizden bölgeye giriş kapısını 
teşkil etmektedir. Ayrıca bağlı bulunduğu asfalt 
yollarla çevrenin turistik transit, merkezini teş
kil etmektedir. 

Yurdumuzun turistik pilot bölgesi olarak 
çevre, dünyanın turistik potansiyeli en yüksek 
bölgelerinden biridir. 

Bu coğrafi özelliklerden gayri, Kuşadası Kör
fezi, ceman 32 Km. uzunluğunda 19 plaja mâlik
tir. 

Turizm kalkınma gayretleri içinde kaynakla
rı, bir plâna uygun şekilde kullanmanın büyük 
önemi vardır. 

27 . 6 . 1965 O : 3 
Kuşadası'nın Güney - Batısında, Samsündağ 

yarımadası üzerinde Kalamaki bölgesinde bir 
(tatil köyü) kurulması takarrür etmişti. Bu köy 
turistik yerleşme plânında tesbit edildiği ve Ma
liye Bakanlığının da isteğine uygun olarak ka
rar verildiği halde, - istihbaratıma göre .p l âna 
aykırı olarak köyün İmar ve îskân Bakanlığın
ca İzmir'e ait (Foça) ya kurulmak istenildiği 
öğrenmiştim. 

Muhterem arkadaşlar, 
Plân diyoruz, güzel ve mâkul plânlar yapı

yoruz. Fakat tatbikata gelince plânın müdafii 
gibi görünenlerin plânı bozduklarını üzülerek 
müşahede ediyoruz. Şimdi pek muhterem Tu
rizm ve Tanıtma Bakanımızdan soruyorum : 
Böyle bir şey varit midir? Varit ise sebebi ne
dir? Bu kadar tarihî hazinelerin bulunduğu 
Kuşadası yakınında münhasıran turistler için 
kurulacak, dolayısiyle memlekete heybetli mik
tarda döviz getirecek bir tatil köyü hangi se
bebe mebni Foça'ya yapılmak istenmektedir. 
Plânı tatbik etmiyenler kimlerdir? Mevzuuba-
his Kalamaki Çiftliği bölgesinin : 3 000 dönümü 
tarla ve arazi, 1 500 dönümü zeytinlik, armut-' 
luk, palamut ve yabani badem, 7 500 dönümü 
kızılcam ormanı olmak orada ceman 50 bin dö
nüm bu arazi Hazineye aittir. Bundan müsait 
yer olmadığı gibi, aksini iddia edenlerin, üze
rine hassasiyetle titrediğimiz ve Türkiye'mizin 
kalkınmasında bir ümit kaynağı olan turizm 
dâvamızı sabote etmekten başka bir şey yap
madıklarını ortaya çıkarır. 

Tekrar istirham ediyorum. Kıymetli Baka
nımız bu ciheti izah etsinler ve köyün plânının 
tesbit edilen Kalamaki Çiftliğine kurulmasını 
temin buyursunlar. 

Sözlerime son verirken Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize hayırlı ol
masını diler, hürmetlerimi sunarım. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarını, ye
terlik önergesi gelmiştir, okutmadan evvel Ba
kana söz vereceğim, sonra sıradan bir milletve
kiline söz vereceğim, onu takiben de önergeyi 
oya koyacağını. 

Buyurun Sayın Turizm Bakanı. 
Sayın Çelikbaş, Grup adına Sayın Çanga ko

nuşmak istiyor. Muvafık mütalâa ediyor musu
nuz ? 
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FETHİ ÇELİKBAŞ (Burdur) — Henüz ko

nuşmadık. 
BAŞKAN — Aranızda taksim edin. O zaman 

anlaşırsınız. 
TURİZM VE TANITMA BAKANI ZEKÂÎ 

DURMAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, 
muhterem milletvekilleri, Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığının 1965 malî yılı Bütçesi münasebe
tiyle izhar buyurulan iyi niyet ve samimî ten-
kid ve teklif ve tavsiyelere Bakanlığım adına 
teşekkürler ederim. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Türkiye'nin iktisat alanında ve kültürel ge

lişmesinde turizmin çok önemli bir faktör oldu
ğu kifayetle anlaşılmış ve plânlı kalkınma ham
lesi. içinde geniş yatırımlara yer verilmek sure
tiyle, turizm politikasının dikkat ve ehemmiyet
le izlenmesine başlanmıştır. Turizmin yurdumu
za sağlıyacağı büyük faydaları vatandaşa inti
kal ettirmek yolundaki çalışmalar, onu millet
çe ele alman bir konu, yani millî bir dâva ha
line getirmiştir. 

Turizm alanında, komşu ve dost ülkelerle iş
birliği yapmanın lüzum ve icabına uyularak Ba
kanlıkça, bugüne kadar çeşitli temas ve teşeb
büslere girişilmiş bulunmaktadır. 

Bundan onbeş gün kadar evvel memleketi
mize gelmiş bulunan İspanya Tanıtma ve Tu
rizm Bakanı Ekselans «Fraca İribarne» ile ge
rekli temaslar yapılmış ve bundan başka Ro
manya Millî Turizm ve Dairesi Temsilcisi Kle-
man Gavrilesku ile bir önanlaşma da sağlanmış
tır. 

Türkiye - Bulgaristan arasında Sofya'da bir 
anlaşma imzalanmıştır. (10 Ekim 1964) te. 

Bu anlaşmanın esasları şunlardır : 
1. İki ülke arasında özellikle hudut forma

litelerini yumuşatmak ve birleştirmek. 
2. Ulaştırma imkânlarını ve yolcu taşıt 

araçlarını mükemmel bir hale getirmek. 
3. Turizm propagandasını müştereken yap

mak. 
4. Turistik kurum ve tesislere ait yönetme

liklerde ahenk sağlamak ve turizm konusunda 
bugüne kadar elde edilmiş olan tecrübeler üze
rinde, bilgi alış - verişi yapmak... gibi hususlar
dır. 

Türk ve Bulgar heyetlerinden kurulu karma 
komisyon ilk toplantısını 5 ilâ 8 Nisan 1965 ta
rihleri arasında İstanbul'da yapmıştır. 

27 . 5 .1965 O • 3 
öbüt* taraftan Türkiye - Yugoslavya - Bul

garistan temsilcileri, Balkanlardan geçen (E-5) 
kara yolunun propagandasını yapmaya 19 - 20 
Ocak 1165 tarihinde Sofya'daki toplantıda ka
rarlaştırmışlar ve bir hafta sonra da Ankara "-
da (Türkiye - Yugoslavya) Turizm Anlaşması 
imza olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Turizm konusunda Doğu ve Güney komşula

rımızla işbirliğine de hususi bir önem verilmiş
tir. Bu maksatla Türkiye - İran ve Pakistan 
arasında bölgesel kalkınma şuuru içinde üçlü 
bir turizm anlaşması imzalanmıştır. 

ö te yandan, Orta - Doğu ülkelerinden gele
cek turistlerin yurdumuzu ziyaretlerini kolay
laştırmak üzere (Irak, Suriye, Lübnan ve Ür
dün'le) alâkalı turizm anlaşmaları için gereken 
çalışmalarımız da yapılmaktadır. 

Hükümetimizin davetlesi olarak memleketi
mize gelen ve Belçika'da 8 merkezi ve 20 bin 
üyesi bulunan (Sualtı Kulübü) temsilcilerinden 
8 kişilik bir heyet çalışmalara başlamıştır. Bu 
heyetin üyeleri (yurdumuzun tarih, tabiat ve 
sualtı zenginlikleri bakımından eşsiz olduğunu, 
bir turistin veya bir ilim adamının bütün Öm
rünce ve zevkle yaşıyabileceği ve paylaşamıya-
cakları bir memlekete sahip bulunduğumuzu) 
ifade etmişlerdir. 

Türkiye'nin (zenginler tarafından keşfedilen 
son Avrupa memleketi olduğu) konusundaki ya
yınlar bu hayranlığı belirttiği kadar bizi teşvik 
ve teşci e de yardımcı olmaktadır. 

Muhterem üyeler : 
Bakanlığımız, turizmin önemini ve vatan

daşlara düşen görev ve sorumlulukların hudut
larını çeşitli yollarla duyurmak ve böylece tu
rizmin gelişmesinde toplumsal bir ortam yarat
mak hususunda da gereken gayreti göstermek
tedir. 

Bu cümleden olarak, (Turizm bilgisi ve eği
timi) adı ile yayınlanan bir kitap Türkiye'deki 
halk eğitim merkezleriyle ve turizm bürolarına 
dağıtılmıştır. 

(Tahlil ve tavsiyeler) adındaki kitabın da 
dağıtımından başka (Turizm eğitimine) ait kon
feranslar seri halinde verilmektedir. 

Bakanlığımız, kalkınma plânının stratejisini 
esas alarak, turizm politikasının anaunsurunu 
özel sektörün iş alanı olmasiyle izah etmekte ve 
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bu sektörü kredi ile desteklemenin zaruretine 
inanmaktadır. 

Devletin kısa ve geçici bir devre için ve 
maahaza öncülük yapmak kasdiyle örnek sayı
lacak bâzı yatırımlara ihtiyaç hissetiği de ma
lûmdur. Bu bakımdan 1965 yılı içinde Bakan
lığımızca 6 kamp ve 5 gezinti yeri hazırlamakta
dır. Bu faaliyetin kamu sektörüne bilhassa iş
letmecilik bakımından öncelik tanındığı mâna
sını vereceği kolayca takdir olunabilir. Esasen, 
Devletin turizm asahasmda en büyük vazifesi 
şüphesiz ki, özel sektörü uzun vadeli ve ucuz 
faizli kredilerle desteklemektir. Ezcümle kredi 
dağıtımında aksıyan tarafların düzeltilmesi ve 
yeni tesis edüecek fonların müteşebbislere 
sürat ve kolaylıkla intikalini sağlıyacak tedbir
lerin alınması üzerinde ehemmiyetle durulmak
tadır. 

27.5.1965 0 : 3 
tesis edilen 50 milyon liralık fon da teminat ko
nusunda da bir tahdide girilmiş, inşaat için ve
rilen kredilerde teminatı âzami % 160 tefriş ve 
teçhiz kredilerinde teminatın âzami % 125 ol
ması kabul edilmiştir. Vâdeler hususunda da ye
ni bir sisteme gidilmiş, inşaat kredilerinin 25 yıl, 
teçhizat kredilerinin 10 yıl, mefruşat kredileri
nin 5 yıl ve işletme kredilerinin de 3 yıl vâde 
ile verilmesi hususunda mutabakata varılmıştır. 

50 milyon liralık fonun dağıtımında, teknik 
yardımcı personel, müteşebbislere tanıamiyle is-
tişari mahiyette hizmet görecek, bu personel kre
di alan şahsa, kredinin kullanılacağı turistik te
sisi en iyi işekilde kurma ve işletmenin yollarını 
vo tesisin faaliyetini, en müessir bir şekilde de
ğerlendirebilmesi ve hakimi için gerekli, metodik, 
pratik, teknik hangi usullerin uygulanması ge
rektiğini göstereceklerdir. Kredi alanın tesisine 
ziyaretler yapılacak, oradaki işletme kadrosiyle 
istişarelerde bulunulacak, tesisin kuruluşu, ba
kımı ve işletmesi ile ilgili gerekli tavsiyeler yapı
lacaktır. 

Netice itibariyle bu fondan istifade edecek 
müteşebbislerle, kurulacak teknik istişare kuru
lu, birlikte çalışacaklardır. 

Sayın milletvekilleri : 
Bakanlığımız yatırımcı bir daire olmaktan 

çok bir koordinasyon, bir plânlama müessesesi
dir. Bu koordinasyon çalışmasının son misali 
1965 turizm sezonu hazırlık tedbirleridir. 

Sayılan 400 e yakın olan 1965 hazırlık ted
birleri 5 Yıllık Kalkınma Plânında ye turizm 
danışma kurulu raporlarında zikredilen tedbir
lerde dikkate alınarak evvelâ Bakanlığımızca 
hazırlanmış ve bîlâhara bunlar Bakanlıklarara-
si turizm komitelerinin, daha sonra da 6 ilde 
tertibedilen mahallî bölge toplantılarının süzge
cinden geçirilmiş ve Başbakanlıkça tamim edil
miştir. Malûmları, veçhile 1965 turizmimiz için 
bir hamle yılı olarak ilân edilmiştir. İşte, 
1965 turizm sezonu hazırlık tedbirleri ile de, 
bu hamlenin ilk kesif turizm faaliyeti kampan
yasına girişilmiş bulunmaktadır. Tedbirlerden 
sorumlu her teşekkül, bu tedbîrlerin gerçekleş
mesi için yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalar 
sonunda elde edilen neticeleri, evvelâ ara rapo
ru olarak ve en geç 1 Şubat 1965 tarihine kadar 
Bakanlığımıza göndermiş olacaklardı. 1 Mayıs 
1965 tarihine kadar da nihai raporları gönder-

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugüne kadar turizm kredisi olarak İller 

Bankasındaki fondan 22 168 637 lira 15 kuruş, 
Vakıflar Bankasındaki fondan 24 629 800 lira 
olmak üzere turizm sahasında yatırım yapan 
müteşebbislere cem'an 46 798 437 lira tahsis 
edilmiştir. 

1965 yılı Bütçesine, 6086 sayılı Kanundaki 
esas dairesinde tahsis edilmek üzere, -İller Ban
kasındaki fona 10 milyon lira konmuştur. Ay
rıca, özel sektör müteşebbislerinin Türkiye'ye 
yabancı turist akınını hızlandırmak ve döviz 
gelirlerini artırmak için ihtiyaç duyulan konak
lama imkânlarına ve diğer tesislerin geliştiril
melerine yardımca olmak maksadiyle de Ameri
kan mahsul fazlası paralarından serbest bıra
kılmak suretiyle 5Q milyon liralık yeni bir fon 
tesisi hususunda AID Teşkilâtı ile yapılan,mü
zakereler son safhasına gelmiş, bir anlaşma ta- ; 
sarısı üzerinde mutabakata varılmıştır. Yeni te
şekkül edecek îonun % 20 si birinci sınıf tesis
lere, % 70 i ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf 
tesislere % 10 «u da pansiyonlara tahsis edile
cektir. Bu şekilde pansiyonlara da kredi veril
mek suretiyle bunların da inkişafı ele alınmış 
bulunmaktadır. Evvelsi gün Maliye Bakanlığı 
nezdinde yapılaaı teşebbüsler sonunda bu kredi 
faizlerinin de "bu yıl % 7 den % 5e indirilmesi 
sağlanmıştır. 

Evvel alınmış bulunan 25 milyon liralık fo
nun tecrübelerinden istifade edilerek, bu defa 
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meleri gerekmekte idi. Ara raporları genellikle 
zamanında gelmiştir. Bunların tetkikinden ve 
değerlendirilmesinden % 20 nin üstünde bir 
gerçekleşme olduğu memnunlukla müşahede 
edilmiştir. Nihai raporlar ise, 1 Mayıs 1965 ta
rihinde Bakanlığımızda bulundurulması gerekir
ken bugün Mayıs'ın 27 si olmasına rağmen, sıkı 
bir şekilde takibedilmesine tamamen 8 bakan
lıktan cevap alamadığımız gibi bir kısım il, ilçe 
ve belediyelerden de henüz secap alamamış du
rumdayız. önünmüzdeki ay başına kadar bun
ların da raporlarını göndermiş olacaklarını tah
min etmekteyiz. Gerçekleşme nisbeti bu rapor
lar geldikten sonra katî olarak anlaşılacaktır. 
Ara raporlarında % 20 nin üstünde bir gerçek
leşme olduğuna göre nihai raporlarda da orta
lama % 40 a yakın bir gerçekleşme, tahminî ola
rak şimdiden söylenebilir. Şayet, bu tahmin 
doğru çıkarsa 6 ay zarfında elde edilen bu ne* 
tice gerek memleket turizmi gerek ilgili teşek
küller için başarı sayılacaktır. Yüksek Meclise 
de bu tedbirler meyanmda isimleri aşağıda yazı
lı kanun tasarıları sevk edilmiş bulunmaktadır : 

1. Turistik Bölgeler kanun tasarısı, 
2. 6086 sayılı Turizm Endüstrisini Teşvik 

Kanununun tadili tasarısı, 
3. Turizm Büro ve Seyahat Acenteleri ka

nun tasarısı. 
Bu tasarılar kanunlaşınca bunlara bağlı ted

birlerin de gerçekleşmrii kendiliğinden sağlan
mış olacaktır. Bu tasarıların biran evvel ka
nunlaşmasına da şiddetle ihtiyaç vardır. 

Sayın milletvekilleri : 
Bu arada tanıtma politikamızı da bir iki cüm

le ile açıklamak isterim. Memleketimizin uy
gun şartlarla barındırabileceğinden çok sayıda 
turist gelmesi için propaganda yapmak, turizm 
dâvamıza fayda yerine zarar getirir. Bunun 
için tanıtma politikamız, turist kabul kapasitesi 
ile mütenasibolacaktır. 

Bununla beraber yapılacak propagandanın, 
bir iki yıl sonra netice vereceği düşünülerek, o 
tarihteki kabul kapasitesine göre ayarlanmasını 
ve bunun için deşimdiden harekete geçilmesini 
şart görmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım : 
Şimdi de yüksek müsaadenizle değerli arka

daşlarınım grupları adına yapılan tenkid ve 
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sorularına kısaca cevaplarımı arz etmek istiyo
rum. 

Muhterem Sayın Kâmran Eliyaoğlu arkada
şımızın pek yakından bildikleri gibi Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı 1963 yılı Ağustos ayından 
itibaren hukukî kuruluşunu tamamlamış ve bun
dan sonra da teşkilâtlanma durumuna girmiş"-
tir. 

Dış bürolar bu tarihten sonra kurulmuştur. 
Bugün dış bürolarımızda görevli bulunan me
murlarımız Bakanlığımızın en kifâyetli eleman
larını teşkil etmektedir. Bu memurlarımızın 
pek çoğu Türkiye'yi genellikle tanımaktadır
lar. Ancak, bundan sonraki çalışmalarımızda 
dış teşkilât memurlarımızın yurdumuzu daha 
iyi tanımaları hususunda gayret sarf edilmesi 
tabiî ve aşikârdır. 

Bakanlığımızın yurt dışı teşkilâtında çalı
şan memurlarının, diğer Bakanlıklar ve Dışişleri 
Bakanlığı memurları ile geçimsizlik yaratan bir 
durumları bilinmemektedir. Meydana çıkan 
münferit vakalar hakkında gereken tedbirler 
alınmaktadır ve alınacaktır. 

1965 dış propaganda ödeneğinde görülen 
azalma, bu ödeneğin daha zaruri bir bölüme ak
tarılması sonucu meydana gelmiştir. 

Propaganda malzemesinin tevzi edilmediği 
yolundaki haberler bugün vakıaya uymamakta
dır. (îerçekten 1964 yılında bu konuda bâzı 
baskı ve tevzi gecikmeleri olmuşsa da bu sene 
için böyle bir vaziyet mevcut değildir. 

Türkiye - Radyo ve Televizyon Kurumunu il
gilendiren konular, bugün adalet mercilerinin 
el koyduğu hususlar olduğundan bu konuda 
fazla bir izahat da veremiyeceğim. 

Eski Hükümet tarafından tesbit olunan ve 
Bakanlıkça takibedilen tedbirlerin, genellikle 
1965 Mayıs ayı sonuna kadar ilmâl edileceğini 
ifade etmiştim. Bahsettikleri kanun tasarıları 
halen Millet Meclisinin ilgili komisyonunda bu
lunmaktadır. Bu taşanların biran önce kanun
laşmaları Bakanlığımızın da en halisane temen
nisidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Turizm Bankası müs
pet bir istikamete doğru gelişmektedir. Bu ko
nuda 1965 yılı içinde bu müesseseye Devlet büt
çesinden 10 milyon liralık bir yardım sağlan
mıştır. 
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'Eski Hükümetler tarafından % 7 faizle va

tandaşa intikal ettirilen Amerikan yardım fonu 
kredisi, bu defa yapılan çalışmalar neticesinde 
vatandaşlara % 5 faizle intikal ettirilecektir. 
Ayrıca bu konuda vade ve teminatlar bakımın
dan da çok müsait şartlar hazırlanmış' ve az 
evvelde huzurunuzda arz edilmiştir. 

Gerçekten Türkiye'de turizm, bugün kütle
ye mal olan ve olması gereken bir dâva halinde
dir. Bu dâvayı bir yılda istediğiniz seviyeye 
ulaştırmanın mümkün olamıyacağı da zannımca 
takdir olunur. İspanya ve Yunanistan gibi ül
keler bu yolda ancak 10 senelik bir çalışma so
nunda netice almaya başlamışlardır. Biz beş 
senelik bir çalışma sonunda ancak verimli ne
ticeler alınacağını ümidediyoruz. 

Yatırımlar bölgelerin öncelik dereceleri göz-
önüne alınarak teşvik edilmektedir. Bu yıl te
min edilen 500 milyon liralık kredi de bu esas
lara göre tevzi edilecektir. • . - - . - . 

Hudut kapılarının cümlesine aynı ve yakın 
bir alâka gösterilmektedir. Bu konuda Gümrük 
ye Tekel Bakanlığı ile işbirliği yapılmaktadır. 

Anadolu Ajansı 1965 bütçesiyle oldukça ge
niş imkânlara kavuşturulmuş olacaktır. Ajans 
yakında bir verici cihazla da teçhiz edilecektir. 

Türkiye Radyolarının Doğuya ve Güneye 
, •eslerini- duyuramamalarının sebebi 1938 yılın

dan bu yana bu konunun ihmale uğramış olma-
sındandır. 1965 yılı için Türkiye - Radyo ve Te
levizyon Kurumuna 29 milyonun üstünde t i r 
yatırım imkânı saklanmıştır. Bu imkânlar 
1965 yatırımları ile birlikte eski yılların yatırım 
noksanlarının tamamlanmasını da öngörmüş
tür. Arz ederim. 

Muhterem Sıvın Nıhad Kürşad arkadaşımın 
turizm alanında 3 yılın heba edildiği düşünce
sine katılmak mümkün olamıyacaktır. Turizm 
ve Tanıtma Bıkanlığınm kurulmasından bu ya
na yapman çalışmalar cidden müspet sonuçlar 
vermektedir. 

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında mey
dana çıkan noksanlar ikinci Beş Yıllık Plânın 
hazırlanmasında şüphesiz kî göz önünde bulun
durulacaktır. Ayrıca, her yıl hazırlanan prog
ramlar ihtiyaçları daima göz önünde tutmakta
dır. 

Türkiye'de turizm yatırımları gerçekten 
müspet gelişmeler kaydetmektedir. Şunu emni-
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yetle ifade edebiliriz ki, birkaç yıl sonra yur
dumuz pek çok turistik tesislere kavuşmuş bu
lunacaktır. Yatırımları teşvik için yapılan kre
di yardımları hakkında bir fikir vermek isti
yorum : 

1964 yılında ortalama 35 milyon lira kredi 
tevzi edilmişken 1965 yılmda Bakanlık kanalı 
ile turizm yatırımlarına 60 milyon liralık bir 
kredi tevzii yapılabilecektir. 

Muhterem arkadaşımın, plânın tesbidettiği 
turist adedi hakkındaki düşüncelerini şu şekil
de cevaplandırmak isterim : 

Plânın tesbidettiği turist sayısı belki haki
kate uymıyacaktır. Çünkü, tahakkuk ettirile
cek turist adedi plânın tesbit ettiği rakamları 
aşacaktır. Tabiatiyle bu konuda turist dövizi 
de artacaktır. Bu bir kehanet değildir. Birkaç 
yıl içinde bu düşüncelerin hakikat olacağı in
şallah görülecektir. 

Bakanlık teşkilâtı esas itibariyle kurulmuş 
ve görev almış olan memurlar yetişmişlerdir. 
Yüksek Parlâmentonun kabul buyuracağı 1965 
bütçesiyle verilecek yeni kadrolarla halen 
faaliyete geçirememiş bulunduğumuz yurt içi 
teşkilâtımızı da faaliyete geçireceğiz. 

Dış teşkilâtımız oldukça kifayetli bir tarzda 
hizmet ifa etmektedir. 

Dış teşkilâta keyfî tâyinler yapıldığı hak
kında bir bilgiye sahip değilim. Bütün tâyinler 
265 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ya
pılmaktadır. 

Türkiye'de turistik kelimesi artık lüks olarak 
anlaşılmamaktadır. Bakanlığımızın kredi poli
tikası kütle turizmine cevap verecek olan orta 
vasıflı tesisleri istihdaf etmektedir. 

Maliye Bakanlığının turizme prittikçe daha 
fazla bir alâka gösterdiğini ve Hükümet olarak 
vazife deruhte ettiğimiz andan itibaren turizm 
dâvasına lâyık olduğu önemi verdiğimizi ve 
Vermeye devam edeceğimizi ifade etmek iste
rim. Saygılarımla. 

Biraz önce verdiğim cevapta TRT ile ilgili 
ihbar ve şikâyetlerin adalet mercilerine intikal 
ettiğini ifade etmiştim. Sayın Memdnh Erde
mime bu konuda fazla bir şey söylemeye imkân 
göremiyorum. 

Bakanlığım Hükümet programına uygun 
olarak gerekli çalışmayı yapmış ve Bakanlar 
Kuruluna intikal ettirmiştir. Hazırlanan kanun 
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. tadili tasarısı huzurunuza geldiği zaman, bu ta- : 
sarı hükümlerinin yüksek irşatlarınızla daha isa
betli bir hüviyet kazanacağını ümidetmekteyiz. 
Arz ederim. 

Sayın Nafiz Giray'a şunu emniyetle ifade 
edeyim ki, Bakanlığımız Türkiye'nin turist ge

lirini artırmak için gereken tedbirleri almış ve 
Atmaya devam etmektedir. Bugün memleketi
mizin en mütevazi bölgelerine kadar turizmin 
önemi artık anlatılmış bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşıma ifade edeyim ki, Tür
kiye'nin turizm politikası, bu işi genel olarak 
Özel sektörün bir iştigâl sahası saymasidır. Biz 
özel sektörü bu yolda teşvik ve ona öncülük 
yapmak üzere tedbirler almaktayız. 

Gerçekten Türkiye, turizm endüstrisini ken
di sermayesi ile tahakkuk ettirebilir. Turizm en
düstrisi yatırımları yabancı sermayeye en az ih
tiyaç gösteren bir ekonomi bölümüdür. Ancak 
bu alanda Türkiye'de turizmin gelişmesine ön
cülük edecek, yabancı sermaye yatırımları üe 
de alâkadar olmamız tabiîdkv 

Bundan yıllarca* evvel Krupp Firmasının 
Güney sahillerimizde bâzı tesisle* kuracağına 
dair teşebbüsler görülmüş ise de bunlar ciddî 
okaaktaa maalesef uzak kalmıştır. 

1963 yılında Amerikan MD Teşkilâtından 
»ağlanan 25 -mi-lyoHİiratek kredi yardımı, hu iş 
için yapılan anlatma hükümleri taifesinde tev
zi edilmiştir. Bu kredi ile İ0Ş5 yıh içinde bir- ; 
çok turistik tesisler tamamlanmış olacaktır. 
• Bâzı gazetelerde Hac yolu olarak isimlendi

rilen Ege ve Akdenda-sahM yol» birkaç sene son
ra tamamlanacaktır. -Mersin -ve Antalya ara
sındaki yol ise 1966 yılında ikmal edilmiş ola
caktır. 

Türkiye -Cumhuriyeti Turizm Bankası müs
pet bir gelişme içindedir. Bu müessese halen 
istanbul Belediyesinden 35 milyoıi küsur lira 
alacaklıdır. Alacaklarını tahsil edebilse banka 
çok daha verimli bir çalışma yoluna girecektir. 
Emekli Sandığı ve îşçi Sigortaları Kurumu Ba
kanlığımızla işbirliği halinde Kalkınma Plânımı
za uygun olarak turizm yatırımları yapmakta
dırlar. Bu yatırımların Türkiye turizminin ge
lişmesinde çok faydalı olduklarını belirtmek bir 
vazifedir. 

Bakanlığımızca yapılan propaganda faali
yetleri hakikatenverimli olmaktadır. • 

27.5.19Ö& 0 : 3 
Bakanlığımızın geri kalmış yurt bölgeleriyle 

de yakın ilgisi vardır. Yapılan teşebbüsler so
nunda Doğu'daki yasak bölgeler kaldırılmış ve 
bu bölgelere yabc-ıcı turistlerin rahatça gitme
leri sağlanmıştır. Bundan başka bu sene ele 
alınan dağ turizmi Bakanlığımızca bilhassa 
Doğu - Anadolu'nun kalkınması konusunda 
önemli bir faktör olarak yer almaktadır. 

Muhterem arkadaşımın ifade ettikleri gibi 
Van Gölü havzası Türkiye'nin turizm dâvasın
da cidden özel bir yer işgal etmektedir. Zamanı 
gelince bu bölgeye de ayrı bir önem verilecek
tir, arz ederim. 

Muhterem Sayın Kadircan Kaflı arkadaşı
mın TRT ile ilgili sözlerine burada biraz evvel 
ifade ettiğim durum ve sebepler muvacehesinde 
cevap arz edemiyeceğim. Esasen Bakanlığımın 
bu müessese üzerindeki teftiş ve murakabe yet
kisi henüz bir vuzuha kavuşamamıştır. Bu ko
nuda Danıştaya intikal eden müracaatımız ara
dan üç aya yaklaşan bir zaman geçtiği halde, 
henüz neticelenmemiştir. 

1965 yılından itibaren AID Teşkilâtından 
sağlanan kredinin bir parçasının işletme kredisi 
olarak kullanılması öngörülmüştür. Bu müna
sebetle bilsassa şunu ifade edeyim ki, Bakanlı-
ğıttıız ancak Öncelik bölgelerinde bulunan ve 
rantabl olduğu tesnit edilen müesseselere kredi 
vermektedir. / . 
. Seyahat acentalarmın durumu cidden ıslaha 

muhtaçtır. Bu maksatla Parlâmentoya sevk edi
len kanun tasarısı bu kotradaki mahzurları gi
derecek durumdadır. Bakanlığım bu konuyu 
bugün de hassasiyetle takibetmektedir. 

Muhterem arkadaşımın hudut kapılarında tu
ristlerin müşkilâta mâruz kaldıkları hususun
daki endişeleri a,rtık bertaraf edilmiş bulun
maktadır. Gümrük ve Tekel Baka/nUğı ile yapı
lan ve devam eden sıkı işbirliği neticesinde bu 
gibi durumlar esas itibariyle ortadan kalkmış
tır. Mamafih bu konuda yine âaami hassasiye
timiz devam etmektedir. 

Dış teşkilâtımızda bugün vazifeli memurları
mız kamın hükümlerinin tesbit ettiği vasıflan 
haiz kimselerdir. Bugün yurt dışında çalışan 
diğer Bakanlıklar memurları maaşları hakkında 
uygulanan esaslar Bakanlığımız memurları hak
kında da uygulanmaktadır. 
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Bakanlığımızın dış teşkilâtını diğer Bakanlık» 

kırın dış teşkilâtı ile mukayese edilebilecek bir 
durum ve seviyede tutmak esas hedefimizdir. 

Ar* ederim. 
Muhterem Saki Zorlu arkadaşımın fikirleri 

hakikaten şok istifadelidir. Birinci Beş Yıllık 
Plân çerçevesi içinde yapılan yıllık programları
mızı genel olarak ihtiyaçlarımıza uygun olarak 
hazırlamaktayız. 

1963 yılından bu yana yapılan çalışmalar ve 
kredi yardımları ile yurdumuzun temiz ve kifâ
yetli turistik müesseselere kavuşturulması im. 
kânları sağlanmaktadır. Ancak bu alanda bi
raz da zaman faktörüne ihtiyaç vardır. 

Turist dövizi ihdası hakkındaki düşünceleri 
üzerinde Maliye Bakanlığı ile gerekli temas ve 
teşebbüsler yapılacaktır. 

Turizm Bakanlığı Teşkilâtında plân ünitesi 
vardı*. Anoak biz turizm plânlamasını evvelâ 
tek tek üniteleri ele alarak yabancı firmalara 
yaptırmak düşüncesindeyiz. Bu alanda OECD 
Teşkilâtı ile temas halindeyiz. Ancak böy
le bir plânlamanın muvaffakiyetle tatbikî halen 
Miöefc Meclisinde bulunan Turistik Bölgeler 
kanım tasarısının kanunlaşmasına bağlı bulun
maktadır. 

MahftM idarelerin desteklenmesi ötenden be
ri taşıdığımız bir gayedir. 1965 bütçesi ile ilk 
defa olarak belediyelere turizm alanında yardım 
yapılma^ öngörülmüştür. 

Tedbirlerimizin mukavemetle karşılaştığı hu-
SJJSU vâridolamamaktadır. Bugün bütün mü
esseseleri ve fertleri ile Türk Milleti turizm dâ
vasını benimsemiştir. Arz ederim. 

Muhterem Sayın Hilmi Aydmçer arkadaşı
mın tenkidlerini büyük bir alâka ile dinlemiş 
bulunuyoruz. Tenkid ve temenniler bâzı özel 
tetkiki gerektiren konuları ihtiva etmektedir. 
Müsaade buyururlarsa kendilerine Kalamaki, 
Foça tatil köyleri ile diğer hususlarda yazı ile 
cevap arz edeceğim. 

Türkiye turizm dâvasının en büyük desteği 
olan Yüksek Meclisinizi hürmetle selâmlarken 
tenkid ve irşatlariyle çalışmalarımıza ışık tut
muş olan değerli arkadaşlarıma teşekkürü bir 
borç bilirim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bâzı arkadaş
larımızın sorulan var, lütfediniz, Saym Şadı 
Binay, buyurun, 
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SADÎ BÎNAY (Bilecik) — Dış memleket-

•lerdeki tanıtma işlerinin ecnebi acentalara ve
ya turizm bürolarına ver'lmesi neden düşünül
müyor? Neden Hükümet olarak Devleti ı o el 
işletmeciliği yapmasıra devam ediyo uz? Ef:s 
ve Çelikpaks gibi. Tuıizm ve T~mtma Ba-
kanlğı dış memleketlere gönderilen filimleri 
kontrol ediyor mu? Buna yetkisi var mıdır? Ba
kanlık memurlarına lisan veya yeleme kursları 
açmakta mıdırlar? 

BAŞKAN — Saym Dermancı. 
YAHYA DERMANCI (îçe) — Bakanlık bir 

ahenk içinle çalışmadığı içindir ki tu-izm dâ
vamız tehlikeli bir manzara arz e mektedir. 

Bunun için Saym Bıkan na-ıl bir tedbir 
akacaktır, hazırlıkları var mıdır? Geçenle de ga
zetelerde sayın yazaılrrımız da bu iş? ehem^ 
m%et verdiler. Turizmin değerini memleketçe 
anladık. Mersin'e şjmçli bir gande yedi bin ta
ne vasıta geliyor, gerek dahilî turist, gerekse 
haricî turist. Bunların emniyeti de hakikaten 
alınmıyor. @;da, maddeleri gayet berbat, yattık, 
lan yerler de, ÇQ^ pahalı bir vaziyette, Yani 
böylece turizm endüst1 idni zarara boğ ayoruz. 
Şimdi bunların emniyetlerini almıyo~rz. Ve on
dan sonra Sayın Bıkanın da söylediği gibi, çok 
ehemmiyet varerek turizm dâvasına götürdü
ğümüz için büyük bir tehecam var, şimii bu 
alabildiğine gidiyor. Bunu önliyecek nys niz yok
sa biran evvel tedbiıleri alacak mısınız? 

BAŞKAN + Sayın Kürşrd 
NÎHAD KÜBŞAD (fcmir) — Dış teş^âta 

yftfsüan, geçmiş hükümetler zamanında yapılan 
tâyinlerde kanunlara, nizamnamelere aykırılık 
bulunduğunu ifade etrrişt mf Muhterem Vek 1 bu 
hususta bir ibflgi sahibi olmadığını £öyl d'le-. 
Ben kendilerine hatırlatma - kabilinden bir, iki 
sual soraeağım. 

Yurt dışı Teşkilât Kanunu hazırlanırken, 
teşki'âtta dört ıbaşm müşaviri ği ihd s edilm'ş 
ve bunların Dünyanın dört mühim merkebine 
tevzii derpiş edilmişti, Nitek*m ilk y:llar tat
bikatı da öyle olmuştur. Hal böyle iken Bonn'
daki baın müşavirinin, coasen büsın mücaviri 
o1 an Washington'a bir ikinci müşavir olarak 
nakledilerek orada iki tane basm müşaviri bu-
lunmrsma yol, açıldığı halde Almanya gibi 
ehemmiyetli bir yerin bundan mahrum edil
mesinin sebebi nedir? 
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ikinci sualim; bunları namütenahi çoğaltmak I 

mümkündür: Son zamanlarda, Münih, New-York 
re Washington'a yapılan tâyinler Teşkilât Ka
nununun 19 ncu maddesine uygun mudur? 

BAŞKAN — Sayın Çulha... 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Dışarıdaki ça

lışmalarımız kifayetli deği dir. Daha evvel de 
aynı şeyi söylemiştik. Buralardaki personelin 
miktarı fazla buna mukabil gördüğü işin az ol
duğu ifade ediliyor. 

Bu durum karşısında dıştaki propaganda gö
revlilerimizin, temsilcilerimizin azaltılması ve 
oradan yapılacak iktisatla diğer bakanlık yatı
rımlarınla bir miktar sağlanması düşünülmekte I 
midir? I 

BAŞKAN — Sayın Bakan bunlara yazılı ola
rak mı cevap vereceksiniz? Yoksa hemen şimdi I 
mi? 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ÖMER 
ZEKÂ! DORMAN (Devamla) — Efendim Sa
yın Yahya Dermancı, Sayın Sadi Binây, Sayın 
Nihad Kürşad ve Sayın Turgut Çulha arkadaş- I 
lanmızm yerinde ve haklı sorularına şu anda. I 
kâfi ve vâki bir cevap arz etmeme zamanen ve I 
mekânen imkân bulunamılacağmdan bu hususa I 
bundan evvel Senatoda yaptığımız gibi, kendi- I 
lerine yazılı olarak arz etmeme müsaadelerini ri- I 
ca ederim. ' I 

BAŞKAN — Saym Adal, buyurun sorunuz. I 
OSMAN SABRI ADAL (İzmir) — İzmir'de 

Çeşme ilçesinde ılıca, plaj evleri arasında büyük I 
bir otel yaptırılmıştır, Turizm Bakanlığı tara- I 
fından. 5-6 milyon lira para sarf edilmiştir. Nâ- I 
tamam kalmıştır. Yıllardan beri metruk bir du-. I 
ramdadır. Yerli ve yabancı turistler hayretle ve I 
ibretle bu binayı seyrediyorlar, natamam binayı. I 
Bu hususta Bakanlığın bir teşebbüsü olmuştu. I 
Bakanlık bunu bir Alman şirketine devredecek- I 
ti. Bunun hakkında Bakanlıkça bir teşebbüs ya- I 
pılmış mıdır son olarak? I 

TURİZM VE TANITMA BAKANI ÖMER 
ZEKÂÎ DORMAN (Devamla) — Müsaade eder
seniz bunun cevabını da, diğerleri meyanmda be
raber arz edeyim. Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN— Sayın Eviiyaoğlu, Grup adına 
za'tıâlİHİze söz veriyorum. I 

Buyurun. (Ortadan alkışlar) 
İkinci defa konuşuyorsunuz, sözünüz 10 da^ • 

kika ile kayıtlıdır. 1 
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C.H.P. GRUPU ADINA KÂMRAN EVLİ

YAOĞLU (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, 
C.H.P. nin sözcüsü olarak konuşuyorum. 

Arkadaşlarım; yapmış olduğumuz konuşmada 
bâzı arkadaşlarımızın, hususiyle Millet Partisi 
Sözcüsü Memduh Erdemir arkadaşımızın bize 
cevaben lütfettikleri bâzı noktalara temas edece
ğim. 

Arkadaşlar; biz, Radyo, TRT Kurumu mev
zuunda konuşurken, bunun, Radyonun Anayasa 
teminatı altında olduğunu ve Hükümet kanatları 
içerisinde bir veya iki partinin bilhassa Radyoya 
karşı bir tutum, bir davranış içinde bulunduk
larını, hususiyle Millet Partisi Liderinin bu mev-
zudaki davranışlarını dile getirmeye çalışmıştık. 

Sayın Erdemir konuşmasında Başbakanın vo 
Koalisyon partilerine bağlı liderlerin konuşma
larından söz açarak bahsettiler. 

Sevgili arkadaşlarım, Millet Partisi Lideri 
radyo mevzuunda Başbakanla ihtilâf halindedir, 
Hükümetle ihtilâf halindedir, Adliye Bakanlığı 
ile ihtilâf halindedir. Dolayısiyle Millet Partisi 
TRT mevzuunda C.H.P. Sözcüsünün * karşısında 
değil, Hükümetin karşısındadır. O bakımdan, 
Saym Erdemir'in konuşmalarını bizim sözlerimi
ze cevap olarak kabul etmiyeceğiz, aynen Hükü
mete yapmış olduğu tarizler olarak burada bir 
tekrardan ibaret olarak kabul edeceğiz. 

Ayrıca, ben konuşmamda, «Radyo partizanlı
ğa itiliyor» şeklinde bir ifadede bulunmadım. 
Partizanlığa itilen müessesenin Anadolu Ajansı 
olduğunu ifâdeye çalıştım. Anadolu Ajansı beş 
seneden beri hakikaten partizanca davranışların 
dışında tutulmuş ve tarafsız neşriyatiyle gerek 
radyolarımızı, gerek basınımızı, bilhassa Anadolu 
basınımızı besliyen bir müessese halinde faaliyete 
geçmiş bulunmaktadır. Bugüne kadarki Hükü
metler, Anadolu Ajansı idare Meclisi âzalıklarm-
da partizanca görüşlere sahibolmadılar. Orada 
gazeteci arkadaşlarımızdan bilhassa istifade etme
yi düşünerek İdare Meclisi âzalıklarına tarafsız 
gazeteci arkadaşlardan muhtelif kimseleri tâyin 
yoluna gittiler. Şimdi, yeni Hükümet iş başına 
gelince bu malûm ve meşhur dörtlü komite yine 
bir araya geliyor. Buraya muhtelif kimseleri aday 
olarak gösteriyor. Maliye Bakanı bu adayları 
ta3Vİ'betmiyor. Bunun üzerine Sayın Bölükbaşı 
itiraz ediyor. Maliye Bakanı bu itiraz karşısında 
movcudol'an hisselerinden 250 tanesini geriye çe* 
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kiyor. Bu hal içerisinde Anadolu Ajansı, huku-
kan îdare Heyeti vazifede olmasına rağmen, his
se senetleri çıkınca fiilen aslında çalışamaz hale 
geliyor. Maliye Balkanı, acaba, ileri sürülmüş 
olan adayların seçimini iptal etmek suretiyle ve 
keçimin usulsüzlüğünü de ele alıp mahkemeye 
müracaat etmek suretiyle hangi davranışın içeri
sine girmiştir, bunun cevabını sormak üzere Ana
dolu Ajansının partizanca bir zihniyete doğru 
Ttildiğini ifade çalışmıştım. 

Sevgili arkadaşlarım, yine Sayın Erdemir, 
«Tarafsız radyo sadece Cumhuriyet Halk Parti
sinin propagandasını yapıyor» dediler. însaf 
buyurun arkadaşlarım, bütçe başladığı günden 
bugüne kadar her bütçede, Bakan dâhil, beşe 
karşı bir konuşmayla C.H.P. ancak cevap vere
biliyor. Ve bu beşe karşı bir ancak radyodan 
neşrediliyor, beş iktidar kanadına mensup konuş
ma, bunun karşısında sadece bir tek C.H.P. söz
cüsünün konuşması. Ama hâdiseler şu, («Beş 
parti değil» sesleri) Bakan dâhil beş oluyor. 
Sevgili arkadaşlarım, ama şu bir hakikattir, bu
nu bir radyodan kusur aramak suretiyle ortaya 
çıkarmakta bir sebep yok. Bugün de gördük, şa-
hıdoldük. İki Bakan dört saat konuştular. Buna 
karşılık C.H.P. Sözcüsü Sayın Feyzioğlu 10 da
kika konuşmak suretiyle vatandaş vicdanında da
ha fazla alkış tutabiliyorsa her halde burada 
radyonun bir günâhı yoktur. 

Sevgili .arkadaşlarım, Sayın Erdemir radyo
daki skeçlerden bahsettiler. Anladığı mânada 
iştirak halindeyiz. Radyonun bu şekildeki kusur
larını geliniz elele vermek suretiyle telâfi et
mek yollarını araştıralım. Ve hakikaten rad
yonun millî duygularımıza, ananelerimize uy
gun neşriyatını elbirliğiyle arzu edelim ve bu " 
istikametteki neşriyatını da alkışlıya!im. Ama 
bunu korkunç bir zihniyet olarak ifade etmiye-
lim bu kürsüden. Korkunç zihniyeti sadece, 
TRT Kanununu değiştirip, kendi gayelerine hiz
met etmek arzusunda olanlar için kullanalım ve 
bunun böyle olduğunu da lütfen kabul edelim. 

Muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan konuş
masında bilhassa turizm mevzuundaki konuş
masında bir kadirbilirlikle Üçüncü İnönü Hü
kümetinin turizm mevzuundaki 1965 programı
nı aynen ifade buyurdular.- Kendilerine bu hu
susta teşekkür etmek isteriz. Fakat, TRT mev
zuuna gelince, «mahkemeye intikal ettiği için 
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bu meseleye temas edemiyeceklerini» beyan etti
ler. Sevgili .arkadaşlarım, TRT'nin mahkeme
ye intikal etmemiş mevzuları da vardır. Bir 
kanundan bahsedilir, dün akşam radyolar da 
verdi, Bakanlar Kurulu da toplanmış, TRT 
Kanununu tadil edici kanun tasarısını görüş
müşler ama ne neticeye varılmıştır bilinmemek
tedir. Sayın Bakan bunun hakkında daha açık 
izahatta bulanabilirdi. Bu izaihot her halde mah
kemeyi ilgilendiren bir mevzu olacaktı. 

Ayrıca sayın Bakan, TRT de çalışan arkadaş
ların tazminatlarının niçin verilmediğini, onay
lanmış olan yönetmeliğin niçin geriye alındığını 
ve ayrıca TRT deki, âdeta bir maddi ve manevî 
haskınm yanında, bir de tazminatları ödememek 
suretiyle niçin bir maddi ablukcaıın, maddi baskı
nın istikâmetinde yürüdüklerinin sebeplerini 
izah edebilirlerdi. 

Bastırılmış olan broşürlerin 1964 yılına 
aidolduğu. 1964 yılında ancak gönderilmedikle
rini ifade buyurdular. Muıhterem arkadaşlar, 
daha onbeş gün evvele kadar, gayet yakından 
biliyoruz ki, Tanıtma Genel Müdürlüğünün am
barlarında maalesef binlerce, onbinlerce lira ve
rilerek bastırılmış olan 'broşürler küflenmeye 
terk edilmiş durumda idi. Şu üç beş gün içinde 
gönderildi ise, onun hakkında malûmatım yok
tur. 

Muhterem .arkadaşlar, her şeyden evvel Tu
rizm ve Tanıtma Bakanım, bir vakitler isim
lendirilmiş olan Radyo Bakanı olarak tanımak 
arzusunda değiliz. Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı - Sayın Y. T. P. sözcüsü arkadaşımın da 
ifade ettiği gibi - Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
eskiden Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının 
isminin sonuna eklenmiş bir turizm faaliyetinin 
içerisinde idi. Tadil edilmiş olarak gelen yeni 
Teşkilât Kanunu ile yeni Turizm ve Tanıtma 
Bakanlığı oldu. Turizm ve Tanıtma Bakanı ar
kadaşımızdan bilhassa rica ederiz, radyo işleri
ni bir tarafa bıraksınlar. Memleketin şu grup
larca da kabul edilen turizm dâvalarının üzeri
ne eğilmesini bilsinler. Ümidederiz ki, şu kür
süden ifade ettikleri çalışmalarının içerisine gi
rerler çe önümüzdeki devrelerde de vazifeleri
ni devredecekleri arkadaşlara da kabarık dosya
lar halinde faaliyet raporları ve hizmetler bı
rakmış olurlar. 

Hepinizi saygı ile selâmkırım. (Alkışlar) 
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: BAŞKAN — Verilmiş bulunan yeterlik öner- I 

gelerini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
, Durum aydınlanmıştır. Yeterlik önergesinin 

oya vaz'ını saygılarımla arz ederim. 
Tokat 

Mehmet Kazova 

Yüksel: Başkanlığa | 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi üze

rinde yapılmış olan görüşmelerle mevzu aydın
lanmış bulunduğundan görüşmelerin yeterliğini 
arz ve teklif ederim. 

Edirne 
Ilhami Erten 

BAŞKAN — Sayın Çulha, söz istemişsiniz 
yeterlik önergesi hakkında. Vaz mı geçiyorsu
nuz? 

TURGUT ÇULHA (Bolu) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Yeterlik önergesinin aleyhinde 

Sayın Çanga, buyurun. 

SADRETTİN ÇANGA (Bursa) — Mu'hte- I 
rem arkadaşlarım, gecenin bu saatinde ve arka
daşlarımızın, vazifelilerin yorgun olduğu şu sı
rada kifayetin aleyhinde , konuşmanın güçlükle
rini elbette ki idrak ediyorum. Ano^k Türkiye'
de turizmin bir talihsizliği olduğunu da îıa'bul 
ediyorum. Bir noktayı da kabul ediyorum. Bü
tün beğenmemezliklerine rağmen, şu Parlâmen
tonun Türkiye'de turizm için büyük ölçüde hiz
metler ettiğini de kabul ediyorum. Ancak, şimdi 

Jbugün memleketimizin en mühim konularından 
birkaç* mevzu konuşuldu, biri petrol, biri de 
maden konusu. Şahsi kanaatim, Türkiye'de tu
rizm, bir petrol, bir maden konusundan daha 
önemlidir. Ancak, ifade ettim, ya bir talihsiz
liktir, daima en gayrimüsait saatlere inhisar 
eder Turizm Bakanlığının Bütçesi. Ve arka
daşlarımızın şahsi fikirleri vardır, düşünceleri 
vardır. Hiçbir arkadaşımız çıkıp da burada bu 
düşüncelerini ifade edemez. Esasen buna vakit 
de kalmaz. Nitekim, Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesi başladı, beş grup sözcüsünden 
sadece bir tek arkadaşımıza bu fırsat geçti. Bil
miyorum, arkadaşlarım bundan sonra bu müza
kerelerin devamım kabul ederler mi, etmezler 
mi? 

BAŞKAN — Siz önergenin lehinde mi yok
sa aleyhinde mi konuşuyorsunuz? 
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I SADRETTİN ÇANGA (Devamla) — öner-

genin aleyhinde konuşuyorum, ama lütfederler
se dün akşam saat bire kadar çalıştık, ifade et
tiğim gibi - şahsi görüşümü ifside ediyorum -
cidden turizm konusu Türkiye'nin belli başlı 
meselelerinden biridir. Bütün günümüzü, bir 
petrol konusuna, bir sanayi konusuna ayırdık. 
Turizm bu sanayilerin daha da ilerisindedir. 

| Ama, daima bir formalite icabı âdeta geçiştirilir 
gibi, bu bütçeleri müzakere edip duruyoruz, 
Eğer arkadaşlarım lütfeder, bir yarım saat daha 
bu müzakerelerin devamına imkân verirlerse, 
tahmin ediyorum bu müzakereler sırasında ar
kadaşlarımızın temas etmediği, ama hepimizin 
fikir bakımından beraber olacağımız birkaç ko
nu vardır, onlara da temas etmek imkânını bu
luruz. Arkadaşlarımdan, kifayetin aleyhinde oy 
kullanmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza 
I sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ye

terlik önergesi kabul edilmiştir. 
I Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1965 yılı Büt-
I çesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oyunu

za sunuyorum. Kaıbul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

I (A/l) Cari Harcamalar 
| ' B. Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenlev... 

i Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I 12.00 Personel giderleri 15 433 208 

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

13.000 Yönetim giderleri 2 623 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 360 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
15.000 Kurum giderleri 4 7S0 000 

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

16.000 Çeşitli giderler 20 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

I Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

| (A/2) Yatırım Harcamaları 
| 21.000 E tüt ve proje giderleri 1 000 000 
| İ3AŞKAN — Kabul edenler... 
1 Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

22.000 Yap\ tesis ve büyük onarım gi
derleri 3 450 030 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 M kira, teç'izat ve taşıt alım
ları ve onarımları 850 O00 
BAŞKAN — Kabul edeler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları ve 
sermaye teşkilleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
3ar 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

33.000 İktisadi transferler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmi}tir. 
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B. Lira 

34.000 Malî transferler 5 753 461 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 So?yal transferler 2 625 097 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri . 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.!. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —. Bu suretle Turizm V3 Tanıtma 
Bakanlığı 1965 yılı bütçesi Mi le'; Meclisince de 
kabul, edilmiş bulunuyor. Memleketimiz için 
hayırlı ve uğurlu olsun. 

Muhterem arkadaşlarım, saat 24 e gelmiştir. 
Bu sebeple 28 Mayıs 1965 Cuma günü saat 
10 da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 
îyi geceler. 

Kapanma Saati: 24,10 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yüı Bütçe kanunu tasarısına verilen oylann sonucu 

(Yeter sayı yoktur.) 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 81 

Kabul edenler : 77 
Reddedenler : 3 

* Çekinserler : l 
Oya katümıyanlar : 355 

Açık üyelikler : 14 

ADANA 
Cavit Oral 
Ahmet Savrun 

ADIYAMAN 
Arif Atalay 
Ali Turanb 
AFYON KARAHISAR 
Şevki Güler 

AMASYA 
Nevzat Soner 

ANKARA 
İsmail Gence 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Hasan Fehmi Boztepe 

ARTVİN 
Nihat Ata 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
İsmet Sezgin 

BİLECİK 
Orhan Tuğrul 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kâmil İnal 

BURDUR 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Cevdet Perin 
Mustafa Tayyar 

Ahmet Türkel 
Ziya Uğur 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Remzi Şenel 

EDİRNE 
Talât Asal 
tlhami Ertem 
Nazmi özoğul 

ELAZIĞ 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Sadık Perinçek 

GAZİANTEP 
Kudret Mavitan 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 

HATAY 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

[Kabul edenler] 
İSTANBUL 

Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
Şinasi Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Abdülhalim Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 

KONYA 
Kemal Ataman 
Kadircan Kaflı 

KÜTAHYA 
Sadrettin Tosbi 

MALATYA 
II. Avni Akşit 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Hilmi Okçu 

MARAŞ 
Kemal Bağcıoğlu 
Enver Kaplan 

NEVŞEHİR 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Oğuzdemir Tüzün 

ORDU 
Refct Aksoy 
Ata Bodur 

RİZE 
Arif Hikmet Oüner 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Hami Tezkan 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 

TEKİRDAÖ 
Fethi Mahramlı 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
n. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Ramız Karakaşoğlu 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

ÇANAKKALE 
Şefik İnan 

[Reddedenler] 
İSTANBUL I ZONGULDAK 

Fahrettin Kerim Gökayj Mehmet Ali lrestilci 

~- 238 — 
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[ÇekinserJ 
ESKIŞEHİE 

Celâlettin Üzer 

[Oya katılmıyanlar] 
AD AKA 

Hasan Aksay 
Yusuf Akthnur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Güiek 
Ahmet Karamüftüoğlu 
Melih Kemal Küçükte» 
pepınar 
Kemal Sanibrahimoğlu 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu (B.) 

ADIYAMAN 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
AFYON KARAHlSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer (B.) 
Mehmet Turgut (B.) 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüz başı oğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Kerem özcan 
Rıza Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 
Mustafa Kemal Karan 
İsmail Sarıgöz 

ANKARA 
km a il Rüştü Aksal 
Burhan Apaydın 
Hüseyin Ataman (B.) 
Raif Aybar 
Nihat Berkkan 
Osman Bölükbaşı 
Fuat Börekçi 
Bülent Eccvit (t.) 
Mustafâ Kemal Erko-
van 
Muhlis Ete 
ibrahim. Sıtkı Ilatip-
oğlu 

tbrahim İmirzalıoğlu 
İhsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu (t.) 
Emin Paksüt 
Zühtü Pehlivanlı (t. Ü.) 
ilyas Seçkin 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdullah Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Kerimoğln 
Nihat Su 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Melâhat Gedik 
Mustafa Şükrü Koç 
Nedim Mürcn 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan (B.) 
Ahmet Aydın Dolak 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-
oğlu 
Gökhan Evliyaoğlu 
Fennî tslimyeli 
Cevat Kanpulat 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tiritoğlu 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 

BİNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Zeki Baltacıoğlu (I.) 
Turgut Çulha 
Kemal Demir 
Fuat Ümit 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
tbrahim öktem 
Ekrem Paksoy 
Baha Cemal Zağra 

ÇANAKKALE 
Burhan Arat 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Abdurrahman Güler 
nilmi incesulu 
Faruk Küreli 
Necmi öktem 
İhsan Tombuş 

DENÎZLÎ 
Mehmet Çobanoğlu 
tsmail Ertan 
Tbrahim Kocatürk 
Ilüdai Oral 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Şenmus Arslan 
Yusuf Azizoğlu (t.) 
Hilmi Güldoğan 

Rccai Iskenderoğlu (B.) 
Vet'ik Pirinçcioğiu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Süleyman Bilgen (t. Ü.) 
Fahir Giritlioğlu 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Müftügil 
Kemal Satır 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdn 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Ertuğrul Akça 
Turhan Bilgin 
Nihat Diler 
Cevat Dursunoğlu 
Gıyascttin Karaca 
Şerafettin Konüray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
tbrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi Öztrak (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
Muzaffer Canbolat 
Ali İhsan Göğüs 
Hüseyin Inceoğlu 
Mithat San (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
tbrahim Etem Kılıçoğltt 
Ali Köymen 
Naim Tirali 
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GÜMÜŞANE 
nal is Bayramoğlu 
Necraeddin Küçüker 
Nureddiıı Özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Ali Muhsin Bereketoğlu 
Abdul Çilli 
Ahmet Sırrı TTocaoğlu 
Sekip inal (B.) 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Burhan Bozdoğan (t.) 
Yalıya Dermancı 
Sadık Kutlay 
ihsan ön al 

İSPARTA 
Lokman Başaran 
Sadettin Bilgiç 

İSTANBUL 

ibrahim Abak 
Ziya AI tın oğlu 
Cihad Baban 
Suphi Baykam 
Ferruh Bozbeyli 
(Bşk. V.) 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Coşkun Kırca 
Hilmi Oben 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Naci öktem 
Vahyi özarar 
İlhami Sancar 
Selim Sarpcr 
ismail Ilakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Reşit Ülker 
Sabri Vardarlı 
Abdurrahman Yazgan 
Malik Yolaç 
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Zeki Zeren 

İZMİR 
Osman Sabri Adal 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
İhsan 0 ursan (B.) 
Ziya Hanlım 
Saim Kaygan 
Nihad Kürşad 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 
Mustafa Uyar 
Lebit Yurdoğlu 

KARS 
Necmettin Akan 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Okyay 
Sırrı Öktem 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçm 

KASTAMONU 
Avni Doğan ( t ) 
Fethi Doğançay 
İhsan Şeref Dura 
Osman Zeki Oktay 
Ali özdikmenli 
ismail Ilakkı Yıl anlı oğlu 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Göker 
Vedat Ali Özkan 
Mehmet Sağlam 
Bahri Yazır 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Al tuğ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin Uzun 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Hâldan Kısayol 
Süreyya Sofuoğlu 
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KONYA 

Selçuk Aytan 
İrfan Baran (B.) 
Ahmet Gürkan 
ihsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin Bşk. V.) 
AİHİüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fnkih ö/.fakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan (B.) 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 
Sait Sına Yücesoy 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 
Mehmet Kesen 
Rauf Kıray 
Sezai Sarpaşar (I.) 

MALATYA 
\Tu retti n Akyurl 
Mehmet Delikaya 
Ahmet Fır.at 
İsmet înönü 
Ilalit Ziya Özkan 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Muammer Erten 
Şevket Raşit Ilatipoğlu 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Nusret Köklü 
nurrem Kubat 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğlu 

MAKAS 
Kemali Bnyazıt 
nasan Fehmi Evliya 
Ali nüdayioğlu 
Adnan Karakiiçtik 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Şevki Aysan 
Vahap Dizdaroğlu 
Seyfi Güneştan 

Talât Oğuz 
MUĞLA 

Adnan Akarca 
Hilmi Baydur 
Cevdet Oskay 
Turan Şahin 
İlhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 
Sami öztürk 

NEVŞEHİR 
nalit Fikret Aka 
Ramazan Demirsoy 

NİĞDE 
]\Iehmct Altınsoy (B.) 
Asım Eren 
Haydar Özalp 
Ruhi Soyer 

ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğln 
Ferda Güley 
Orhan Naim Hazinedar 
Arif Hikmet Onat 
Sadi Pehlivanoğlu 
Ata Topa İnsin 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Fuad Sirmen (Başkan) 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Ekrem Alican 
Nuri Bay ar 
Muslininin Gürer 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Ali Fuat A lisan 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Oeveci 
nâmit Kiper 
tlyas Kılıç 
Hüseyin Özalp 
Osman Şahinoğln 

SltRT 
Cevdet Aydın 
Süreyya öner 
Hayrettin özgen 
Adil Yaşa 
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SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahatı 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Altay 
Rahmi Çel tekli 
îbrahim Göker 
Rahmi Cünay 
Sebati Ilastaoğlu 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Güner Sansözen 
Reşat Turhan 

Tahsin Türkay 
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Mahmut Vural 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Hayri Mumcuoğln 
Orhan Öztrak 

TOÂAT 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 
Ali Rıza Ulu soy (t.) 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Ahmet Şener 
Kâmuran Ural 

Ali Rıza Uzuner 
Zeki Yagmurdereli 

TUNCELİ 
Vahap Krşoğlu 
Fethi Ülkü 

TOPA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Kemal Badıllı 
Kadri Eroğan 
Bekir Sami Karahanlı 
Sabrı Kılıç 
Celâl öncel (t.) 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 
ibrahim Bulanalp 

Aydm 
Erzurum 
Hatay 
İsparta 
İstanbul 
İzmir 

[Açık üyelikler] 
Kocaeli 
Manisa 
Muş 
Trabzon 
Zonguldak 

Yekûn 

1 
1 
1 
1 
2 
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Ahmet Tahtakılıç 
VAN 

ihsan Bcdirhanoğlu 
Muslih Görentaş (1. Ü.) 
Şükrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
İsmail Hakin Akdoğan 
(B.) 
ismet Kapısız 
Mustafa Kepir 
Celâl Sungur (I.) 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Kenan Esengin 
Feyzi Fırat 
Yusuf Ziya Yücebilgin 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

117 nci BİRLEŞİM 

27 . 5 . 1965 Perşembe 

Saat : 10.00 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - IKÎNCI DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
II 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELIKLE GÖRÜŞÜLMESI KARARLAŞTI-

RıLAN IŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
IKt DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞÜLMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu ile 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısında yapılan değişikliğe 
dair Cumhuriyet Sena'osu Başkanlığı tezkeresi 
ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet 
Meclisi 1/825, Cumhuriyet Senatoıu 1/525) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 970, Cumhuriyet Se
natosu S. Sayısı : 587) [Dağıtma tarihi ; 
15 . 5 . 1965] 

X 2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçs Komis
yonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ye 
Karma Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkere 
leri (Millet Meclisi 1/839, Cumhuriyet Senatosu 
1/539), (Millet Meclisi S. Sayısı : 967, Cumhu
riyet Senatosu S. Sayısı : 601 [Dağıtma tari
hi : 15 . 5 . 1965] 



Öönem : 1 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 967 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporuna dair Cumhuriyet Senatosu ve Karma 
Bütçe Komisyon başkanlıkları tezkereleri (Millet Meclisi 1/839; 

Cumhuriyet Senatosu 1/539) 

(Not : Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 601) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği ' * '' 13 . 5 . 1965 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 5019 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

İlgi : 27 . 4 . 1.965 gün ve 1/839-48 sayılı yazınıza karşılıktır : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 . 1965 tarihli 88 ncü Birleşiminde aynen ve 

acık oyla kabul olunan Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı bütçesi ilişik olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinizi rica ederim. 

Saygılarımla 
Knver Aha 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 
Not: 

Acık oy neticesi : (110) 

Kabul 
Ret 
Çehinser 

• 75 
34 

1 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No.: 1/839, C. S.: 1/539 
No.: 104 

Karma Bütçe Komisyonu raporu 

14 . 5 . 1965 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 12 . 5 .1965 tarihli 83 ncü Birleşiminde aynen kabul olu
nan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1965 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» ve Karma Bütçe Komisyonu raporu, 
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Karma Bütçe Ko.misyonu Başkanı 
Aydın Milletvekili 

İsmet Sezgin 




