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1. — (JEÇEN TUTANAK ÖZETÎ
iBu Birleşimde iki oturum yapan Genel Ku
rulda;
Başkan, Cumhuriyet Senatosu görüşmelerini
takibetmek üzere teşrif etmiş bulunan Cumhur
başkanı Cemal Gürsel'e, Cumhuriyet Senatosu
adına, saygı ve selâmlarını bildirdi.
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki
görüşmelere devam olunarak :
Tarım Bakanlığı,
Devlet Meteoroloji Genci Müdürlüğü bütçeleri
kabul edildi.
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
ile
Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı bütçe ka
nun tasarılarının görüşülmesi bitirildi.
Ulaştırma Bakanlığı bütçesi kabul olundu.
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1962
yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesi sonuç
landı.

BtRÎNCÎ

Çalışma Bakanlığı,
Sanayi Bakanlığı bütçeleri kabul edildi.
Petrol Dairesi Reisliği 1962 yılı Bütçe kanunu
tasarısının görüşülmesi tamamlandı.
33 ncü Birleşimde görüşülmeleri ikmal edi
len :
Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü
ile,
Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe ka
nunları açık oya arz ve kabul olundu.
9 . 2 . 1 9 6 2 Cuma günü saat 10 da toplanılmak
üzere Birleşime son verildi.
ıBaşkan
Başkanvekili
İhsan Hamit Tigrel

Kâtip
Niğde
Kudret Baykan

Kâtip
Kırklareli
Ahmet Naci Arı

OTURUM

Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — İbrahim Şevki Atasağun
KÂTİPLER : Fikret Turhangil (Aydın), Ahmet Naci Arı (Ordu)

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. Yeter ço- ğunluk vardır. Gündeme geçiyoruz.
2. — BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Üyelerden Esat Çağa'nın, gündem dışı
söz alarak, Ulaştırma Bakanlığı bütçesinin görü
şülmesi sırasında Bakandan sorduğu soruya, Baş
kanın cevap vermesini Önlemesinin İçtüzüğe
uygun olmadığına dair beyanatı.
ESAT ÇAĞA — Gündem dışı Söz istiyorum.
BAŞKAN — Ne hakkında?..
ESAT ÇAĞA — Dün mânız kaldığım mua
mele hakkında.
BAŞKAN — Buyurun.
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlarım;
derhatır buyuracaksınız. Dün Ulaştırma Bakan

lığı bütçesi konuşulurken bendeniz Sayın Ba
kan İzmir'de şehirlerarası telefon servisinde ça
lışan bir bayanın muhasebe servisine naklolun
duğunu ve bunun, vaktiyle aynı bayanın Yük
sek Adalet Divanı huzurunda şahadette bulun
ması hâdisesi ile bir münasebeti bulunup bulun
madığını sormuş ve bu hususta bakana bizi ten
vir etmesini rica etmiştim.
Fakat Biyaset Makamını işgal eden Sayın Tig
rel Bakanın cevap vermesine mümanaat buyurdu
lar.
T. B. M. M. üyelerinin bütçe müzakereleri sı
rasında soracakları suallere mütedair hüküm îç-
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Cüneyt Cfökçer ve Fakir Baykurt hakkında tah
kikat yajpıhp yapılmıyacağma ve ne zaman iş
lerine so^ı verileceğine dair sualler sorulmuş*
tur. (öy|e sualler sorulmadı, sesleri)
Müsaade buyurun, beyefendiler. Bendenizin
suali de bu mahiyette idi. Dün Riyaset Maka
mını işgal eden Sayın Tigrel Mülkiye Mektebi
mezunudur ve uzun müddet bankacılık etmiş
tir. Kendileri bir metni anlıyacak iktidardadır.
Ve yine kendileri uzun müddet mebusluk etmiş
tir ve uzun bir parlâmento hayatı vardır. Tea
mülleri de bilirler. Binaenaleyh, kendilerinin,
Vekili sualden menetmelerini Tüzüğü bilmemezlikle değil, ancak bir tecahüle atfetmek mecbu
riyetindeyim.
TecahlU maksat tahtında olur. Her halde
Reis Beyefendi ekseriyetin hoşuna gitmiyecek
bir sualin sorulmasına veya buna cevap veril
mesine mâni olmak kasdiyle hareket etmiştir.
Tüzük bu tutumla ihlâl edilmiştir. Parlâmento
larda hukuk kaidelerinin ihlâlinin bir kere baş
ladıktan sonra sonunun almamıyaeağı ve bunun
nerelere kadar gidebileceği yakın tarihimizde
malûmdur. Binaenaleyh, bendenizin temennim,
bundan sonra Riyaset Makamından bu gibi Tü
züğün tamamen tatbikini icabettiren endişenin
dışında her hangi endişe altında hareket edil
memesini i temenni etmekten ibarettir. Hepinizi
hürmetle (selâmlarım. (Alkışları

tüzüğün 156 ncı maddesinde bulunmaktadır. Ve
bu 14 ncü babın sual başlığını taşıyan son madde
sidir.
Binaenaleyh, muhteva bakımından, 149 ucu
maddenin aynıdır.
Usul bakımından, bir değişiklik nıevzuuubalıis değildir. 149 ncu madde «Her mebus, Hü
kümet namına Başbakan veya bakanlara şifahen
ve tahriri sualler .sorabilir», der. Yalnız, 152 nci
madde gereğince, sualin behemehal tahriren tev
cih edilmesi lâzımgelir. İşte, 156 ncı madde,
bütçe müzakereleri sırasında, Meclis üyesini, su
ali tahriren tevcih etmek külfetinden vareste
tutan bir maddedir. Muhteva bakımından ara
larında her hangi bir fark yoktur. Fakat yalnız
sual soranın mütalâa beyanını nezetmektedir.
Park bu kadar.
Sorulacak sorunun bütçe ile ilgili olması lâzımgeleceği hususuna taallûk eden her hangi bir
hüküm mevcut değildir. Zaten, bütçe Hüküme
tin icraatına taallûk eden bir husus olduğuna gö
re, B. M. Meclisi üyelerinin icraata mütaallik
her hangi bir sora sormaları esasen bu faslın be
dahetinden çıkar.
Parlâmcntomuzdaki teamül de bu merkez
dedir. Bütçe müzakereleri sırasında Vekile ic
raatına mütaallik her türlü sual tevcih edilebi
lir. Nitekim, ondan bir gün evvel Maarif büt
çesinin müzakeresi sırasında Maarif Vekiline

3. - * GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE
ligil, Reşat Zaloğlu, Ömer Lûtfi Bozcalı, Saim
Sarıgöllü, Yusuf Demirdağ, Mehmet llkuçan.

l. — 1962 yılı Bütge Kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5,
C. Senatosu 1/9) [Dağıtma tarifli: 30 .1.1962]
e
A

BASIN - YAYIN VE TURtZM BAKANLIĞI
BÜTÇESİ

BAŞKAN — Gündemde Basın - Yayın ve
Turizm Bakanlığı bütçesinin müzakeresi vardır.
Bu bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde kendi
siyasi grupları adına söz almış olan sayın üye
lerin isimlerini okuyorum :
O. K. M. P. adına Hazmı Dağlı, Y. T. P.
adına Mehmet Ali Demir, Tabiî senatörlerden
Ahmet Yıldız. Adalet Partisi adına İskender
Cenap Ege.
Şahısları adına söz alanlar ise şunlardır :
Niyazi Ağırnaslı. Sırrı Atalay, Hüsnü Dikeç-

Sayın C. K. .M. P. O.
adına Ha?ım Dağlı.

Senatosu

Orupu

ü. K. JVT. P. C. SENATO GRUPU ADINA
HAZIM hAĞLI (Çankırı) - - Muhterem arka
daşlarım, hepinizi hürmetle selâmlarım,
Turizm işlerimiz de diğer işlerimiz gibi ie
açıcıdır. Filhakika, bu safha diğer sahalarımız
gibi pek işlenmiş değilse de bu, bizini iümalimizden, turizmin memleket iktisadiyatında
oynıyacağj rolü anlayamayısımızdan ileri gel
mektedir. ;
Bugünj dünya, turist çekmek için ellerinden
gelen her türlü maddi ve mânevi fedakârlığı
yapmaktadır. Para sarf ediyorlar* kudret ve
imkânlarını bu sahaya hasrediyorlar. Zira, tu-
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rizm işi, iktisadi mânada görülmiyen ihracat
demektir. Çeşitli mevzuları ecnebi parası ile
satmaktı?.
•Turizm işi, sermaye hareketlerine se-belbolmasiyle iş hacmini artırarak 'iktisadi hayatı
düzenliyen bir verim işidir.
Turizm, memleketin sistemli ve maksatlı
imarım temin eder. Memleketin kültür seviye
sini yükseltir bir mevzudur.
Turizm, sanayi kolları henüz inkişaf edeme
miş, dış ticaret açıkları büyük miktarlara çık
mış, tediye muvazenesi bozuk, ihracatı itha
lâtından az olan memleketimizde, dış borcu
muzu, dövizine dokunmadan 'itfa eden mü
him bir gelir kaynağıdır.
Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtının 1951
Temmuz ayı başında (Turizm ve Avrupa'nın
kalkınması) adını taşıyan rapor, Avrupa'nın
dolar sıkıntısının giderilmesi ihracat ile müm
kün olamıyacağmı kabul ederek Avrupa'nın
dolar açığını turizm ile bertaraf edilebileceği
hakikatini belirtmektedir. Amerika'da Avru
pa'nın bu düşüncelerinin yerinde olduğunu
kabul ederek Avrupa'nın kalkınmasında tu
rizme büyük ehemmiyet vermiş, ve Marşal
Plânından geniş tahsisatlar koyarak yardım
larda bulunmuştur. Tediye muvazenesini tu
rizmle kapamak istiyen memleketlerin bütün
Avrupa ve hattâ dünyanın diğer memleketleri
turist dâvasına birinci plânda yer vermektedir.
Meselâ :
Turizm
geliri
İhracatDolâr
tan temilyon min ettiği
İspanya
Yunanistan
Auvusturya
italya
Türkiye

297
47
232
642
5,5

745
223
1 161
3 572
321

Nisbet
% 40
% 21
% 20
% 18
%1,7

Bu tabloya baktığımız vakit Akdeniz mem
leketleri olan İtalya, İspanya, Yunanistan 5 - 6
sene zarfında turisten aldıkları dolar miktarı;
ki, bunlar resmî kaynaklardan bozdurulan do
lardır. ' Gerçek rakamlar bunun çok üstündedir;
'bize nazaran çok yüksek bir durumdadır. Hal-
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buki bizim turist çekecek kaynaklarımız, gerek
tabiat zenginliği ve gerekse tarihî eserlerin bol
luğu yönünden diğerlerine nazaran üstün bir va
ziyettedir. Turist yeni eserler, yeni yerler gör
mek arzusundadır. Halbuki İtalya'dan bıkmış
tır. Yunanistan'da akropol'dan başka görülecek
yer yok gibidir. Avrupa Prodüktivite Merkezi
Müdürü Profesör Fritz Bade Türkiye'nin Güney
ve Güney - Batı sahilleri Fransız ve İtalyan Rivtiyeraısı ide Ispanya'num Costa Pnavaısıından Dal maçya sahillerinden, Lübnan kıyılarından üstün
iklim ve tabiat güzelliklerine sahip bulunduğu
ve bu bölgelerin hemen bütün sene turistlerin is
tifadesine açık ve turist bulundurmanın müm
kün olduğunu söylemektedir. Türkiye, bu gü
zellik ve imkânlardan başka eski çağın muaz
zam sayıda meşhur şehirlerine sahip olma maz
hariyetine de sahiptir. Buna bir de Meryem
Ana'nın mezarının bulunması, Noel Babanın me
zarının Türkiye'de olması gibi dinî ve hissî duy
guları da ilâve edersek Türkiye'mizin ne kadar
mümtaz -bir imkâna sahibolduğu görülür.
İklim şartlarının müsait bulunması sebebiyle
plaj mevsimi devam ettiği gibi ormanlarımızın,
av mahsullerimizin çok olması da turist celbedecek sebeplerdendir. Kaplıcalarımızın bol
luğu ve dertlere derman «bulunuşu da ayrıca
mazhariyettir. Bu kadar çeşitli ve büyük im
kânlara sahip bulunan Türkiye'nin bu imkân
lardan istifade edememesi kendi beceriksizliği
mizin ve ihmalimizin, bilgisizliğimizin bir neti
cesidir.
Muhterem arkadaşlarını; yukarıda beyan et
tiğim veçhile bu kadar imkânlardan istifade
ede-mfıyerek tediye muvazenemizi bertaraf edeme
yişimizin âmillerine yani kusurlarımızın neler
den ibaret olduğuna geçiyorum.
Evvelâ bugün turizm işlerimizi dirij e eden
müessese olarak Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığı mevcuttur. Bu turizm işlerimiz 1949 ta
rihli ve 5392 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Bu
kanun bir Genel Müdürlük Teşkilâtı kurmuş
tur. Bilâhara hizmetlerin mahiyeti ve zamanın
getirdiği zaruretlerle aynı kanun bâtıl kalmak
suretiyle bir Bakanlığa tahvil olunmuştur. 6086
sayılı Kanunla da Turizm Bankası ve tesisleri
kurulmasiyle bu Bakanlığa bâzı yeni hizmet ko
nuları da vermiştir.
5392 sayılı Kanunda Bakanlığın görevleri
(Basın - Yayın ve diğer vasıtalarla Türkiye'yi
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dışarda tanıtmak ve içerde de Cumhuriyet esas
larının, Türk demokrasisinin esaslarını yaymak,
Basın - Yayın meslekinin ifası ile ilgili işlere
bakmak, dış ve iç turizmi geliştirmek ve tedbir
ler almak) olarak tesbit edilmiştir. Halen yü
rürlükte bulunan bu kanuna göre hizmet şekil
leri şunlardır.
1. Turizm işleri; mevcut kanun turizm dâ
vasın! esas değil teferruat olarak kabul ettiği
hissini uyandırmaktadır. Bu kanun, kifayetsiz
olduğundan turizm konusunun millî iktisadiya
tımız bakımından taşıdığı önemi dolayısiyle bu
hizmetlerin ele alınmasına ve ifasına yarıyacak
oJan yeni teşkilât kanunu 17 defa ele alındığı
halde bir türlü gerçekleşememiştir. Ve son de
fa da tekrar Bakanlar Kuruluna sevk edilmiş
olan bu kanunun derhal tahakkukuna çalışılma
sı gerekli görülmektedir. Şimdiki vaziyette
âdeta insana (Kendi muhtacı himmet bir dede,
nerde kaldı gayriye (himmet ede) hissini ver
mektedir.
2. Türkiye'nin Turizm dâvasının nasıl hal
ledileceğine dair şimdiye kadar gelen heyetler
veya mütehassıslar tarafından taınzim olunan
ve 22 mütehassıs raporu bulunduğu anlaşılan ve
7 si mıevcudolan raporların tetkiki ile memleke
tin bünyesine uygun bir turizm dâvasının ele
alınmamış ve plânın yapılmamış olması da bu
işteki lâkaydimizi göstermektedir. O 'kadar pa
ra ve emek sarfiyle hazırlanan 'bu raporlardan
istifade cihetine derhal gidilmesi iktiza eder.
3. Maliye Bakanlığının ve Hükümetin tu
rizm dâvasına verdiği ehemmiyet de calibi dik
kattir. Bakanlık 1962 senesi bütçe teklifinde
63 360 437 lira istemiştir. Maliye Bakanlığı
bu parayı 13 557 500 liraya tenzil etmek sure
tiyle 1961 bütçesinden daha az bir para, ayırüiıştn*. Halbuki Bakandık, istenilip de tahsisat
tan çıkarılan melblâğm 44 milyonu ile iller Ban
kasındaki fon borcunu ödeyecekti. Bu para ile
hususi teşebbüse açılacak kredilerle hudut böl
gemizde birtaikım kabul evleri, Marmara hav
zasında plaj kamp tesisleri, Yalova Termal te
sisleri, Ç'inarcık, Erdek gazino ve restoranları
ve Tekirdağ Motel ve ilâhir tesislerin işletme
kredisi olarak düşünmekte idi ki, bunlara im
kân kalmamış oldu. Kaldı ki, Devlet Plânlama
Dairesi, turizm ve piyasa etüdü yapılmasını ve
hizmetlerin ihtiyaca göre ayarlanmasını, el sa
natlarını ve turistik yerleri ve turistik imkân-
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l a n tanıtacak ve Türkiye'ye bir program dâ
hilinde turist getirecek organizasyon tedbirleri
alınmasını tavsiye etmektedir. Bunun için de
iller Bankasından 6086 sayılı Kanunun hüküm
leri yerine getirilerek 50 milyon kredi fonun
teminini jistemekte ve hususi teşebbüse lüzumlu
kredinin;sağlanmasını ve tesislerin kurulmasını
tavsiye etmektedir. Binaenaleyh, Devlet Plân
lama Dairesinin kalkınmamızda gösterdiği lü
zumlu tavsiyeyi yerine getirmiyen ve plâna gö
re bütçe tanzim ettiği iddiasında Ibuluman ve
planlı kalkınma yapıyorum diyen (bir Hüküme
tin sözü ; ile fiili arasındaki münasebet şayanı
hayrettirj Turizm edebiyatımız da böyle bir ba
lon gibi sönüp gitmektedir. Karma Komisyon
birkaç milyon bir ödenek yatırım için vermij
ise de bu kâfi değildir.
Arkadaşlarım; biz 'bu bütçe ile Devlet eliyle
turizm dâvamızı 'kalkmdırmıyacağımızı
artık
bilmeliyiz, öyle ise ne yapalım? Bize benziyen
memleketlerin turizm işlerini 'nasıl tahakkuk et
tirdiklerini ve onların gittikleri yollarda gitme
mizin iktiza ettiğini anlıyalım.
Meselâ İspanya akdeniz memleketidir. 5 - 6
sene öncel bizim gibi turizm dâvasında bocalıyan ispanya yaptığı 5 senelik plânla bugün ih
racatının % 40 misketinde yani 297 milyon do
lar almaktadır. Deniz sahillerini bölgelere ayı
rarak bir kısmını Avrupalı turist ile uğraşan
sermayedarlara satmış veya kiraya vermiştir.
Ve onların eliyle turistik sanayiini 'kurdurmuştur. Bu sermayedarlar garsonlarını, otelcilerini
kendi memleketinden getirmişlerdir. Gümrük ve
sair malî tahditleri kaldırmıştır, italya böyle yap
mıştır. Yunanistan böyle yapmıştır. Biz de bu
işleri böyje yapalım. Güzel memleketimize bu
hususta sermaye yatıracak ecnebiler çoktur.
Elverir ki, ecnefbi sermaye celbi için icabeden
muhiti ih^ar edelim, emniyeti sağlıyalım. Güm
rük ve sair tahditleri asgariye indirelim. Göre
ceksiniz ki, 100 binlerce turist Türkiye'ye aka
caktır. Turist işi bir Devlet işinden ziyade toir
hususi teşebbüs işidir.
Muhterem arkadaşlarım; turist celbetmeriiu
şartları yalnız sermaye yatırmak, endüstri sana
yiini kurmak değildir. Bu sanayii yaşatmak da
lâzımdır. Bunun için, yani turist celbi için ne
ler lâzımdır?
1. Turist, emniyet ister.
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2. Turist görülecek yer ister.
3. Turist kolaylık ister.
4. Turist ilenmek ister.
5. Turist yatacak yer, yiyecek yemek ve
ilecek meşrubat ister. Kampinikler, 'misafir ka
bul evleri,' otel ve 'moteller ve pansiyon ve konakla/nıa mevztru :
Turist celbi için tanıtma teşkilâtının iyi
islemesi propaganda yapması lâzımdır. Hariciye
miz İ3u vazifeyi yapamamaktadır. Ecnebi mem
leketlerde okuyan talebelerimiz canlı birer temi d d i r l e r , onlardıan istifade etmeli. Radyoda
plânlı propaganda yapılmalıdır. Filhakika rad
yo ve basının Turizm Bakanlığı ile alâkası azal
mıştır. Bıpranla beraber, istifade «ittietine gidil
melidir. Anadolu Ajansı Anonim şirket halinde
çalışmakta ise de bir mukavele ile bağlı olması
hasabiyle özel bir durumu vardır. Hem şirket sta
tüsüne bağlı hem de âmme İşi görmektedir. Gider
lerinin çoğu bakanlık bütçesinden ödenmekitedir. Anadolu Ajansı yurt içinden ve bütün
Dünyadan malûmat toplayıp yaymaktadır.
Teşkilât -..noksanlığı yüzünden bu vazifeyi ya
pamamaktadır.
Turizm Bankası; bu banka Ziraat Bankası
tarafından özel teşebbüs müessesesi karakte
rinde kurulup finanse edilmişti. 1955 yılın
dan itibaren turistik tesisler kurmuştu. Bu
tesislerde lükse 'kaçılması maliyetin üstün tu
tulması birçok yersiz masrafların yapılması
sebebiyle zararla çalışması neticesini doğurımrştur. Kurduğu tesisler ikmâl edilememiş ve
tahsisat noksanlığı yüzünden birçokları âtil
bir vaziyette kalmakta hattâ bâzı teşebbüs
lerden vazgeçilmiş bulunmaktadır. Turizm
Bankasının statüsü de ilân edilmemiştir.
Radyo: Memleketimizde radyo devamlı bir
yayılma seyri göstermektedir. Reklâmdan al
dığı paralar büyük yekûn tutmaktadır. Rad
yo, Anayasa mucibince mufhtar bir müessese
haline gelecektir.
Hû'lâisa atfkadaşl&nnh; Napolyon'un elediği
gibi, iktisadi kalkınmamız için para, para, pa
ra lâzımdır. Bu para 'kaynaklarımız da mev
cuttur. Bunları ayarlamak 'kısa vadelileri.
uzun vadelileri tesbit etmek yatırımları ona
göre tesbit etmek lâzımdır.
Bendenizin kanaatine göre turizm dâva-

mm halledersek sıkıntılarımızın birçoğunu gi
dermiş olacağız. Tediye muazenemizin açıkla
rını görünmiyen ihracaatle kaparsak diğer
ihracaatımızdan alacağımız dövizlerle kalkın
mamız için lüzumlu teçhizatı temin etmek çok
'kolay olacaktır. Bakanlık turizm işini bir ve
kâlet işi değil! bir Hükümet işi olarak dâvayı
vaz'etmeli, bütün vekâletlerle koordine bir
şekilde çalışmalıdır.
Tenkit ve ricalarımızı Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi namına arz ettim. Yeni büt
çenin memleket için faydalı olmasını temenni
eder Turizm Bakanlığına başarılar dilerim,
hürmetlerimle. (Alkışlar).
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım, dün mü
zakereleri yapılan bütçelerden 4 ti bugün açık
oyunuza sunulacak, Bunlardan biri Devlet
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçesi
dir. İBu bütçeyi açık oyunuza sunuyorum.
Açık oylar 'devam ederken nrüznk üreler e de
devam edeceğiz.
Y. T. P. adına Savın M. Ali Demir.
Y. T. R C. SENATOSU GRUPU ADINA
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muhterem
Başkan, muhterem arkadaşlar, Muhterem Ba
kan ve Vekâlet erkânı; Y. T. P. adına hepinizi
hürmetle selâml arım.
Partimiz adına Basın - Yayın ve Turizm Ve
kâleti hakkında görüşlerimizi açıklamak için
yüksek huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum.
Bütçesi görüşülen Basın - Yayın ve Turizm
Vekâletinin, daha doğrusu Umum Müdürlüğünün bugünkü bütçesi Karma Bütçe Komisyonun
da görüşülürken istisnasız olarak bütün hatip
lerin haklı tenkidlerine uğramıştı.
Muhterem arkadaşlar, üzülerek şunu ifade
etmek mecburiyetindeyiz ki, bu teşkilât kurul
duğu günden beri, kuruluş gayesinden çok
uzakta kalmış, kendine düşen hizmeti yapma
mış veya yapmaya imkân bulamamıştır. Aynı
gaye ile yabancı memleketlerde kurulanlarla,
bu teşkilâtın o memleketlere temin ettiği gelir
ve faydaları ile mukayese edildiği vakit Ba
sın - Yayın ve Turizm Vekâletinin bizdeki hiz
metinin bir isimden ibaret kaldığı görülecektir.
Bu durum Karma Bütçe Komisyonu raporun
da da açıkça ifade edilmektedir. Hakikatleri
, söylemek ica'bederse, bizde iş yapına, işi değer-
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Muhtereır^ arkadaşlar, birkaç cümle ile de
len'dirme değil, teşkilât kurma, yabancı müte j
bugünkü basanımıza, ajansa, radyoya ve burada
hassıslara rapor tanzim ettirme ve raflarda sak
lama hastalığı mevcuttur. Her Vekâlette mil i vazifeli bulunanların durumlarına temas edeceyonlarca lira safriyle meydana getirilen rapor i ğim. Basının) bu memlekette büyük bir kuvvet
1
olduğuna inanıyoruz ve yine bu memleketin kal
ların çoğu, o Vekâletin arşivlerinde sayfaları
kınmasında, | hükümetleri, partileri murakabe
açılmadan îzmit Kâğıt Fabrikasının hammad
eden vatandaşların, birlik ve beraberlik, kar
desi olmasını beklemektedir. Fabrikanın ham
deşlik duyguları içerisinde yaşamalarında bü
maddesine giremiyen ve yeri yurdu belli olmıyük hizmetleri olduğunu bilmelerini ve basının
yan raporlar da mevcuttur. Misal mi istersiniz?
kendine düşen bu vazifeleri bihakkin yapabil
tşte hu Vekâletin, daha doğrusu Umum Müdür
mesi için, Hükümet olarak, Senato olarak,
lüğün çalışmaları hakkında hazırlanan 22 rapor
Yüksek Meclis olarak her türlü imkânları ver
dan yedisi mevcut 15 inin yeri yurdu belli de
mek lâzımdıif, Bunlardan birkaçına temas et
ğildir. Biz, bu hareketi memurlarımızın vazife
meden geçemayeceğim :
duyguları ile bağdaştıranlayız. Bu kötü itiyat
ve geleneklere son verilmelidir. Bu fakir mille
1. Geçmiş yıllarda gazeteler için kabul edi
tin tek kuı usunu dahi değerlendirme yollarını
len sayfa tahdidi artık kaldırılmalıdır.
aramalı, ona göre çalışılmalıdır.
2. Gazete sahiplerine, dışardan doğrudan
doğruya
kâğıt ithal etme mkânı verilmelidir.
Muhterem arkadaşlar, Anadolu'muz dün ol
3. Büyük bir boşluğu dolduracağına kaani
duğu gibi bugün de tabiî güzellikleri sinesinde
bulunduğumuz
Gazetecilik Fakültesinin bir an
toplıyan, 12 medeniyetin vatanı olan, tarihî
evvel
açılması
lâzımdır.
zenginliklere, kıymetli sanat eserlerine sahib4. Gazetelerin, hava yollariyle gayet cüzi
olan bir ülkedir. Fakat bu kıymetler değerlen
bir bedelle nakillerinin teminini sağlamak şart
dirilmemiştir. Hattâ birçoklarının yeri yurdu
tır.
dahi henüz bilinmemektedir. Tabiî güzellikleri
5. Basında çalışanlarla, çalıştıranlar ve
ni, tarihî eserlerini değerlendiren ve değerlen
yıllardan
beri bir şikâyet konusu olan ilânların
dirmesini bilen memleketler, ticaret açıklıklarını
dağıtılması
ile ilgili 195 ve 212 sayılı Kanunun
dahi memleketlerini ziyaret eden turistlerden
meriyete girdiği tarihten bu ana kadar görülen
temin ettikleri dövizlerle kapatmaktadırlar. Bu
aksak tarafların zaman kaybetmeden düzeltil
mevzuda çok yaya kaldığımızı itiraf etmek mec
mesi
lâzımdıj*. Zira bu kanun meriyete girdiği
buriyetindeyiz. Bunun çeşitli sebepleri mevcut
tarihten
itibaren birçok şikâyetlere ve birçok
tur. Zamanın darlığı dolayısiyle bunlardan
kimselerin
mjağdur olmasına sefoebolmuştur.
yalnız bir ikisine temas edeceğim.. 20 nci mede
iyi niyetlerle kaleme alındığına inandığımız
niyet asrının görüş ve düşüncelerine uymıyan,
bu kanunlar,: Anadolu'da intişar eden gazetele
yabancı memleketlerle aramızdaki münasebet
rin 'büyük bir kısmının ölümüne sebebolmuştur.
leri güçleştiren Gümrük kanunlarımızın mevcu
ölmiyenlerin
de, ölmemek için hileli yollarla
diyeti, memurlarımızın ve halkımızın gelen tu
yaşadıklarına işaret etmek isterim. Bu kanunla
ristlere karşı anlayış ve kolaylık göstermemeleri
rın aksak taraflarının giderilmesi için Hükümet
ve işin iyi organize edilmemesidir. Memleketi
ve Vekâlet ojarak ne düşünülmektedir? Bu ka
mize gelen turistler, geldiklerine bin kere neda
nunlarda, bugüne kadar uygulanması icabeden
met duymaktadırlar.
maddeleri olduğu halde uygulanmıyanlan han
İkincisi : Turistik bölgelere lüzumlu olan te
gileridir? Ve niçin uygulanmamıştır?
lislerin ve istenilen yatırımın yapılmamasıdır.
Biz, Y. T. P. olarak memleketin kalkınmasında
Anadolu Ajansı ve radyolar :
büyük hizmeti olduğuna kaani bulunduğumuz
Bu teşkilâtta çalışanların memlekete olan
bu Vekâlete gereken önemin verilmesini arzu
hizmetlerini ^akdirle anmayı vicdani bir borç
etmekteyiz. Vazifelilerden, artık masa başlarını
bilmekteyiz. Fakat ne acıdır ki, bu teşkilâtta
bırakarak Edirne'den, Ağrı'ya;
Mersin'den
vazife görenler, vazifelerinin mesuliyetleri ve
Samsun'a kadar bütün vatan sathını tarıyarak
gördükleri hizmetler yönünden diğer müessese
turistik bölgeleri tesbit ve bu yerleri değerlen
lerde çalışanlarla mukayese edilmiyecek şekil
dirmelerini bekliyoruz.
de az bir ücret almaktadırlar.
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Yine bu iki müessese bugünkü medeniyet as
rında çok iptidai makinalarla ve kifayetsiz bir
kadro ile çalışmaktadırlar. Hizmet ve vazifeleri
göz önünde tutularak modern makinalarla bil
gili elemanlarla takviye edilmesi şarttır. Radyo'larımıız dalha zengin, 'halkımızın ve bilhassa
köylümüzün seviyesine uygun programlara yer
vermelidir. Yabancı dillerle yapılan demode ol
muş neşriyata artık son verilmelidir. Daha ca
zip hale sokulmalıdır. Hiç değilse şimdilik dört
ayrı masa ihdas edilmelidir.
1. Arap memleketleri için,
2. Demirperde gerisindeki memleketler için,
3. Lâtin memleketleri için,
4. Diğer memleketler için.
Bu masalara o memleketlerin iç ve dış poli
tikalarını yakından bilen, takibeden kimseler
getirilmelidir. Halber bültenlerinde, o memleke
tin haberlerine daha fazla yer verilmelidir. Di
ğer taraftan iç haJberlere gereken önem veril
meli, yalnız birkaç cümle ile iktifa edilmemeli
dir. Yurt içinde ve dışında ehliyetli muhabirler
kullanılmalıdır. Memleketimiz aleyhinde çeşitli
dalgalar üzerinden kötü
neşriyatta bulunan
radyo istasyonlarının haberlerini öldürmek için
hudut vilâyetlerimizde frekansı yüksek radyo
istasyonları kurulmalıdır. Radyo mevzuuna te
mas etmişken, şunu da Sayın Bakanımıza ve
onun erkânına hatırlatmak
isterim : Bugün
gazetelerin girmediği ve girmek imkânı bulama
dığı on binlerce köyümüz hattâ birçok kazaları
mız vardır. Vatandaşlarımızın çoğu, Yüksek Se
natomuzda, Yüksek Mecliste cereyan eden mü
zakerelerden, çıkan kanunlardan habersiz kal
maktadırlar. Radyo programında, geçmişte ol
duğu gibi, Meclis saatine yer verilmesini, ta
rafsız bir görüşle müzakerelerin vatandaşlara
kısa da olsa duyurulmasını Y.T.P. olarak fay
dalı buluyoruz. Bilhassa bu masaların başına
ehliyetli, bütün vatandaşların teveccühünü ka
zanan birinin getirilmesini, muhterem Bakanın,
adamına göre iş değil, işe göre adam bulmak
prensibini benimsemesini memnuniyetle ifade et
mek isteriz.
Muhterem arkadaşlar, meslekin A sından
Z sine kadar her şeye vakıf 'bulunan Sayın Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanının huzurlarında
basın mensuplarının ve memleketimizin bu yön
den çektiği ıstırapları dile getirmeyi şahsan
fazla ibulmaktayım. Bu meslekin içinde yetişmi-
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yen bir kimsenin, bunları görmemesi, duyma
ması belki hoş karşılanır. Fakat Muhterem Ba
kan ve Muhterem Senatörler beni af buyursun
lar, meslekin içinden yetişen biri, bunları gör
mez, görür görmemezlikten gelir, gereken ted
birleri almaz, Demoklesin kılıcı gibi basının
üzerinde asılı duran kanunların aksak tarafları
nı ıslah etme yoluna gitmez, bunlara ait imkân
ları aramaz, lüzumlu olan konuları Meclise sevk
etmezse, gerek mensupları ve gerekse tarih ken
dilerini affetmez, kanaatindeyim. Biz Sayın Ba
kandan bu bakanlığın noksan ve Basın Kanu
nunun aksak taraflarının en kısa zamanda de
ğiştirilmesini ve giderilmesini 'bekliyoruz. Ko
nuşmama son verirken, şuna da işaret etmek
isterim. Hükümet ve onun uzuvları müspet yol
larda 'bulundukları ve memleketimizin yüksek
menfaatleri mevzuubahsoldukça, Y.T.P. olarak
da daima kendileriyle beraber ve kendilerine
âzami surette yardımcı olmaya çalışacağız. Par
timiz bunu, 'bir vazife olarak 'bilmektedir.
Hepinizi, Y.T. Partisi adına hürmetle selâm
lar, 1962 yılı bütçesinin memlekete hayırlı ve
uğurlu 'olmasını temenni ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Birinci açık oylama bitmiştir.
Tasnif neticesini bilâhara arz edeceğim. Şimdi
ikinci açık oylamaya, yani Orman Umum Mü
dürlüğü Bütçesinin açık oylamasına geçiyoruz.
Sayın Yıldız, buyurun.
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, Sayın Senatörler ve Basın - Yayın Bakanlığı
nın kıymetli temsilcileri Eski bir menısubu olmayı
büyük şeref ve oradaki hizmet süresini en unu
tulmaz bir hâtıra olarak daima anacağım.
Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü
Bütçesi üzerinde, arkadaşlarımla paylaştığımız
görüşleri arz ederken biraz ıda teşkilâtın sesini
duyurmaya çalışacağım.
Çok önemli bir fonksiyonu olduğunda görüş
birliği halinde bullunduğumuz bu bakanlık yıllar
dan beri neşvünema bulamıyan bir teşkilât gıribesidir. Mevcut kanun, bütün yetkileri Genel
Müdüre verir. Fakat başta bir de bakan vardır.
1960 yılında hazırlanan teşkilât kanunu, seçim
lerden sonraya bırakılması hakkında, Kurucu
Meclisin kararı yüzünden, Bakanlık bugüne
kadar teşkilât kanununa kavuşamadı.
Bu bakanlık, canı bir kafeste imiş gibi, her
hareketi ile basının ve doilayısiyle halk efkârının
, gözleri önünde çalışır.
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Verilen ücretle, iyi eğitim, en az bir dil bil
me ve çeşitli ihtisasa malik olma gibi, nitelikte
personel bulma da, en çok güçlük çekilen bir
bakanlıktır.
Basından gelerek dışarıya gönderilen ele
manlar da dönüşte bu bakanlığın verebildiği üc
rete hiç iltifat etmezler.
Maliye Bakanlığının da bu bakanlığa galiba
hiç sempatisi yoktur. Bütçemizde geçen yıla
nazaran % 15 artış olduğu halde bu bakanlığın
hissesine % 10 eksiliş isabet etti.
Ama turizm en önemli döviz kaynağımızdır,
dışta tanınmamız ve propagandamız şarttır.
Radyo yayınları çok daha ıkalliteli olsun, lâfla
rını koro halinde tekrar edip dururuz.
Teşkilatındaki gariplik kadar ona karşı gös
terdiğimiz davranış da gariptir.
Bu konuda yapacağımız te^kidlerde benim de
kusurum olduğu gibi, ben yapamadıklarımın
kıymetli haleflerim tarafından yapılabilmesi ar
zusunun, hâkim unsuru teşkil ettiğini, peşinen
arz etmek isterim.
Bakanlığın çeşitli fonksiyonlarını ve bunlar
la ilgili görüşlerimizi özet olarak arz etmek su
retiyle mâruzâtıma devam edeceğim.
1. Eadyo.
Radyo yayınlarını bütün dinleyicilere beğen
dirmek imkânsızdır. B B C Radyosu Müdürü
ile yaptığım bir görüşmede «en beğenilen bir ya
yını organının basındasın, sizi tebrik ederim»
dediğim zaman bana, «İngiltere'de en çok tenkid
edilen müessese B B C dir» cevabını verdiğini arz
edersem, meselenin güçlüğü hakkında bir fikir
verebilirim.
Spikerlere ve çeşitli sanatkârlara yeter bir üc
ret verilemedikçe bu dâvada bir adım dahi ileri
gidilemiyeceğine inanalım.
Dış yayınlarımız, 17 dilde kendi kendimize
mırıldanmaktan ibarettir.
Bunları hazırlıyaca'k yeterli bir kadro ve sis
tem olmadığı gibi, dışarda dinleyen de yoktur.
Çok yetersiz olan iç yayınlarda ise yeni bir
tedbirin alınmakta olduğunu memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz.
2. Tanıtma ve propaganda :
Memleketimiz için hayati önemde olan bu ko
nularda, ilgili şahıslardan keramet beklemeden
başka gerçekçi hiçbir adım atılamamıştır. Bizim
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kadar nüfusu olan ve bizden de fazla gelişmiş bulunmıyari bir diğer memleket, bu alanda bir mil
yar T.L. den fazla para harcamasına rağmen, biz
onun % 1 i kadar tahsisat ayırabildiğimiz gerçe
ğini bilmede fayda vardır.
3. Dış temsil :
Halen Washington, Londra, Bonn, Paris, Tah
ran, Karachi de basın ataşeliklerimiz ve New York, Roma, Atina, Kıbrıs, Beyrut'ta Haberler
Büromuz; vardır. Buradan sanıldığının aksine, bu
teşkilâtta! bulunan elemanların hali de pek iyi de
ğildir. Gerekli temsile yetecek kadar imkânları
yoktur. Bâzı elçilikler bunlara üvey evlât mua
melesi yapmakta ve onları gidip ziyaret eden ga
zeteciler de ekseriya, hiç beğenmediklerini, gel
dikleri zaman söylemektedirler
Nöbettekiler veya nöbeti geleceğini sananlar
onları kötülerler. Ben çare bulamadığım bu has
talığa kimsenin çare bulamıyacağı endişesinden
kurtulursam büyük bir mutluluk duyacağım.
Bütçe komisyonunda da bu yönden çok şiddet
li tenkidler olmuştur.
Bir arkadaş bakın ne diyor :
«İhtilâlden -sonra yapılan tâyinler tamamen
keyfî, tamamen usulsüz ve sırtan bir mahiyet arz
etmektedir. Garson ateşe olmuştur.
Durumu iyice bilmeden, bu kadar hınçlı ve
sırf saldırma hevesi ile yapılan bir tenkide şim
diye kadar Taslamadığımı itiraf ederim.
4 - 5 dili mükemmelen bilen, yüksek tahsili
olan, Ameirika'da çeşitli organlara yazı yazan bir
zatı, hayajtmı kazanmak için bir yerde mencjerlik yapmış olması yüzünden, tâyin edildiği ikinci
derecede bir vazifeye tâyinini bu derece anormal
sayan arkadaşımız, Bevan'm İngiliz Dışişleri Ba
kanlığına nereden getirildiğini biliyor mu acaba?
Amerika'da hizmet gören iki değerli yüksek de
receli menfurun verdiği referans ve resmî hal ter
cümesine göre bu tâyini yapılmıştı. Ama tefsiri
sizde işitin.
Halbuki, orada vazife görenlerden değiştiri
len iki birinci sınıf memurdan biri Türkiye'ye de
gelmediğini (10 yıl kaldığı halde) biri de Türki
ye'yi bölünmüş halde gösteren haritaları seneler
ce dağıtan: kimse olduğunu, bu kıymetli arkadaş
biliyor mu acaba? Şerefle çalışan bir memurun
haysiyetine ve onu tâyin edenlere ne olur daha
merhametli ve daha az egoistçe saldırmayı hiçolmazsa Büytük Millet Meclisi üyelerinden görebilseydik.
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S u tâyinlerde bir usulsüzlük yapmamaya ve
keyfiliğe yer vermemeye son derece itina edilmiş
tir.
Kusurlar da elbette olafbilir. Ama hesap soran
lar isterlerse, şahsan benden dahi çok farklı şey
ler öğrenebilirler.
Bu konuda dert, gideni geri getirtmek ve ge
lenin tekrar en kısa zamanda gitmesini sağlamak
esası teşkil ettiği için, Bakanlığın içinde devamlı
(bir huzursuzluk mevcut olagelmiştir.
Bu teşkilât mensuplarına ideolojik kara damıgalarla telvis etmek gibi kötü bir hastalığa da deyinmek isterim.
Rahmetli Mareşalle Sayın Başbakan inönü'
nün bile bu damgaya hedef olduğunu unutmıyahm.
Bizi parçalamak istiyenler, bir kısmımıza ge
rici diğerine komünist damgası vurmak suretiyle,
kullandıkları kötü silâhları çok itina ile ve ancak
tam hak edenlere kullanalım.
Millî Birlik ve bütünlüğü kendi elimizle tahribetmekten kaçınmamız gerekir.
3. Turizm :
Sadece lâf ve hayal kurma için bizlere engin
bir sermaye olan, turizm dâvasında, bu yıl da
gerçekçi hiçbir imkân sağlanamadığını üzüntü ile
müşahede etmekteyiz.
Efes Meryemana, Göreme, Bergama ve daha
birçokları gibi, her biri diğer her hangi bir mem
leket için tek başına, bir turizm hazinesi sayılacak
tarihî yerlerle, tabiatın müstesna güzelliklerini ve
100 lerce şifalı suyu sinesinde bulunduran Ana
dolu'nun bu imkânından faydalanamayışımız kar
şısında, galiba sadece oturup ağlamak kalıyor biz
lere.
'
1958 de Paris'te gösterilen dünyanın 7 hâ
rikası filminde Batı - Anadoluyu, eskiyi can
landırarak, temsil eden kıısmı hangi turistin
gönlünü çekmez diye ben de içimi çektim.
Bu »konuda Bakanlığın bütçe teklifinde mevcudolan ve herbiri paha biçilmez imkânlar Bağ
lıyacak teşebıbüslere yatırımı 'düşünülen, 63 mil
yon lira 13,5 milyona indirilmiştir. T. C. Turizm
Bankasına da hiçbir yardım yapılmamıştır.
Bir değil, (belki bir kaç iktisadi tesisten vaz
geçilip de ibu imkân esirgenmeseydi keski.
Turizm alanındaki yatırım, yerinde olursa,
hiejbir alandaki ile kıyaıslanamıyacak derecede
randıman verir.
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Bakanlılklararası Komite toplanır konuşur,
konuşur, yerli ve yabancılar rapor üstüne ra
por verir, fakat yapılan bir şey de yoktur.
Geçen sene 'bir plân hazırlanıp bakanlıkla
ra verilmişti. Galiba o da eskiler gibi uykuya
daldı. Bu yıl da ümitvar olmak için pek seböbolmadığına göre, bari özel teşebbüse Hükü
met yardımcı olmasını ve gerekli kolaylıkları
göstermesini temenni edelim. (Orta - Doğu)
4. A. Ajansı :
Şimdiki hali ile bir, postane durumunda olan
bu teşkilâtı da ıslah etmeye mecburuz.
A. A., iç muhabir durumu çok zayıf, dış
muhabiri esasen yoktur. Dışa ait haberleşme
de, ümitlerini Reuter, UP ve FP ye bağladığı
için, yabancı memleketlerden çok mahdut ha
ber alır ve bizden bu ajansların işine gelenleri
gönderirler. Birçok iyi elemanı olmasına rağ
men, süs 'bir teşkilât olmadan Ikurtulamıyan,
bu müessese gerçekçi bir himmete muhtaçtır.
5. Basın :
Yeni kanunlar karşısnda, Bakanlığın 'basın
kartlarj dağıtma ve Hükümetle basın arasında
irtibat sağlamaktan ibaret, !bir fonksiyonu kal
mıştır.
Fakat memleketi tanıtma ve dış propagan
da alanında çok faydalı hizmetler görebileceği
gibi, basında devlet organları arasında iyi irti
bat sağlamakla da, çok faydalı bir rol ifa ede
bilir.
Bu konudan söz açılmışken, basınla ilgili
birçok önemli noktaya değinmek mecburiyeti
ni de duymaktayız.
A. 195 sayılı Kanunla kurulan Basın ilân
Kurumunun çeşitli tenkidlere hedef olduğunu
duymaktayız.
Bu kuram büyük bir ihtiyaçtan doğmuştur.
Bu kanundan önce, hiçbir kanuna dayanma
dan ve sadece Hükümetin arzusuna göre mil
yonlarca ilân dağıtan, tamamen keyfi bir sis
tem mevcuttu. Basının çeşitli ihtiyaçları da Hü
kümetin elinde en tesirli birer baskı vasıtası
halinde idi. özel teşekküllerinde 'basın üzerin
de tam istismarcı bir inhisar kurabilecek bir im
kânı mevcuttu. Bu kanunla, resmî ilân yoliyle,
Hükümetin baskı yapması veya basının yüz
karası olan 'besleme basın müessesesinin yaşatıl
masına, basın ihtiyaçlarını temin yolu ile, bas
kı icrasına ve özel istismarlara imkân bırakıl*
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mamaktadır. Bu kanuna çok yetkisiz tenkidler
yöneltilmektedir.
Fonksiyonunu tamamen objektif kıstaslara
göre ve her an kontrol edilebilir bir .sistem için
de yürütmektedir. Bu kanunun tatbikatı için
Anadolu basınının istekleri, kurumca hazırla
narak Hükümetçe tasdik edilecek talimatla en
iyi şekilde karşılanabilir.
b) 212 sayılı Kanunla da basında çalışan
larla çalıştıranlar arasında; sosyal adalet çer
çevesinde, en iyi 'münasebetlerin kurulabilmesi
sağlanmak istenmiştir.
Türkiye'de iş hayatını düzenliyecek kanu
nun çıkması ile, bu kanunun boşlukları doldu
rulmak: istenmesine rağmen, o kanun geçen dev
rede çıkamadığı için bâzı güçlükler çözümsüz
kaldı.
Fakat son Çalışma Meclisinde varılan gö
rüş birliği bu hususu en iyi şekilde halledece
ğine eminiz.
Bu iki kanun çıkarken gazete sahiplerinin
resmî davetlerimize rağmen, kıymetli fikirleri
ile gereken iş birliğini lütfetmediklerini üzün
tü ile 'belirtmek isteriz.
Basınla ilgili bu konuşmada biraz da bası
nın fonksiyonu ile ilgili genel anlamdaki gö
rüşlerimizi sunmak isteriz.
Demokrasilerde 4 ncü kuvvet olduğuna yü
rekten inanan, 'müesseseye derin saygı besliyen
ve şahsan da kendini onun üyesi sayan bir in
san sıfatı ile, arkadaşlarım adına dostça bâzı
şikâyetlerde bulunursam, kıymetli basın men
suplarının beni hoş göreceklerine güveniyorum.
İhtilâl süresince en olgun imtihanını ver
miş bulunan basınımızda, bugün aşırı sataşma
lardan, Meclisteki önemli tartışmalara az ve fa
kat basit olduğu kadar da, toplumca elde etme
ye çalıştığımız amaçlara, hiç te hizmet etmiyen
olaylara, çok fazla yer verilmesinden ötürü, de
rin üzüntü duymaktayız.
Dışta cereyan eden önemli olaylar ve çok
ilgi çekecek mahiyetteki haberlere de basında
c;ok az yer verilmektedir.
Bir taraftan 27 Mayısı torpilliyen, diğer
taraftan da toplumumuzun arzu etmediği
«istemleri savunan yayınlar, üzüntümüzü bir
kat daha artırmaktadır. Kurulmasına çalıştı
ğımız düzene bir suikast mahiyeti taşıyan bu
yayınlarda, çok kere suç unsuru da açıkça
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belli olmasına rağmen, Hükümetin ilgisialiğî
ayrı bir üzüntü vesiiesi olmaktadır.
Birçokları ile seçimlerden önce, çok dostano görüşmeler yaptığımız kimselerin, o za
man söylediklerini şimdi sadece bir tatlı rüya
olarak, hatırlatmayı hiç ümidetmezdik.
Çalkalanaln toplum düzeni içinde kabarana
aşın duyguları, memleketçi bir ruhla yapıcî
yönlere kanalize etmek gibi, kendilerinden bek
lenen olgun davranışta, basınımızın hepimûe
örnek olmasını arzu ederdik.
Japonya, her zerresi titreşen adalar üzerin»
de, dünyanın en kuvvetli ve en ileri memle
ketlerinden birini kurmaya muvaffak olmuş
tu?.
Asya'nın en Doğusundaki bu büyük dos
tuna en Batıdaki Türkiye'de bir nazire olarak
halen çalkalanan toplum düzeni üzerine en
ileri bir hukuk Devleti düzenini ve kalkın
mış bir memleketi yaratamayacağına, bir Türk
olarak inanamıyoruz. Ama bu hedefe ulaşmak
için, bütün yapıcı güçlerimizi birleştirmeliyiz.
Basına bu alanda baş ödev düşmektedir.
Basında en üzücü davranışı iki kutup ha
linde ayrılan organlar temsil etmektedir. Bir
tarafta gelecekten, ümitsiz görünerek, müspet
gayretlilere ^mitsizlik telkin eden yazılar, di
ğer taraftan i 27 Mayısa cephe alan davranışı
temsil eden yayınlar, huzursuzluğun esas kay
nağı olmaktadırlar. Bunlardan hiçbiri memle
kete yararlı ye bu vefakâr milletin geleceği için
iyi bir hizmette, bulunmadıklarını, görüp de
kalbi sızlamıyan hiçbir gerçek yurtsever ta
savvur edemiyoruz. 150 yıllık hürriyet ve
demokrasi mücadelemizin eriştiği bu mutlu
dönemde, onai ihanet etmeye kimsenin hakkı
yoktur. Bu jnilletin kendi evlâtlarından çek
tiklerine bizini kuşaklar yeni örnekler eklememelidirler.
Gerekçesi bu mutlu amaca ulaşmak olan,
27 Mayıs Devrimini ve onun getirmeye uğraş
tığı düzeni sabote etmeye kimsenin hakkı yok
vo gücü yetn>ez.
Azıcık sosyal psikolojiden anlıyan ve Türk
toplum hayatındaki mücadelenin yön ve mahi
yetini bilen, i bu gerçeği anlamada hiç güçlük
çekmez.
Açıkça koiuşalıra :
Bir Yuvarlak Masa Konferansı ile, bütün
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siyasi partilerimizin şerefli temsilcileri milletçe II lamaya (107) üye iştirak etmiş, (100) üye kabul
oyu, (7) üye çekinser oyu vermişlerdir. Bütçe
ve .referandumla mahkûm edilen, D. P. zihniye
Cumhuriyet Senatosunca (100) oyla kabul ediltini ve onu temsil edecek her türlü davranışı
reddettiklerini millete, 'bir şeref sözü ile ilân I iniştir.
ettileı*.
Orman Genel Müdürlüğü bütçesinin oylama
sı neticelenmiştir. Tasnif sonucunu bilahara
Basın da bu beyannameyi daima savunaca
arz edeceğim.
ğına dair taahhütte bulunmuştu.
Şimdi Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
Bu söz ve taahhütlerin unutulamıyacağma
nel Müdürlüğü bütçesini açık oylarınıza arz edi
inanmıştık. Bugün mevcut siyasi partiler, eşit
yorum.
hak ve şartlar içinde ve bu memleketin şe
refli evlâtlarınım sinesinde bulunduran millî te
Sayın Ege.
şekküllerdir.
A. P. SENATO GRUPU ADINA İSKENDER
Bunlardan hiçbirinin mahkûm edilen bir
CENAP EGE (Aydın) — Sayın Başkan, Sayın
zihniyeti temsil edeceğine veya o zihniyetin
Üyeler ve Sayın Hükümet Erkânı; benden ev
mümessillerine helef olacağına inanmıyoruz.
vel konuşan kıymetli arkadaşlarımın dâvada,
Bunu parti yetkilileri de ifade etmektedirler.
görüşte ve varışta müşterek olmak istediğimiz
Nitekim Ertuğ, Alpiskender, Yurdakul.
IJ turizm mevzuunda temennileri, dilekleri ve nokBunun ötesi hepimizin durumunun meşrulu- II sanları serd etmelerinden dolayı ben konuşma
larımda arkadaşlarımın dokundukları noktaları
ğıınu içinde bulunduğumuz hukuki düzeni ve
Anayasamızın ruhunu sarsacağı basit bir hu I geçerek kendime ve Parti Grupuma ait görüşleri
kuki gerçektir.
j mizi beyan etmek isterim.
Türk toplum bünyesi beyaz yuvarlaklarla
hastalık âmillerinin şiddetle mücadele ettiği bir
manzara arz etmektedir. Fakat hür dünyanın
üzerimize çevrili gözleri, istikrarlı ve güçlü
bir Türkiye için beslediği ümitleri gerçekleştirmek elimizdedir.
İçerde, yarınından emin olmak istiyen vefekâr Türk milleti de huzur ve güven istiyor.
Belki bâzı kısa hedefli şahsi menfaatlerimiz tehlikeye düşebilir. Fakat millet bugün
bizden fedakârlık ve uzak hedefli görüş istiyo?.
O halde, millet kürsüsünden, en samimî ve
"inançlı bir ifade ile, bütün sağ duyulu gerçek memleket evlâtlarını, şu umdeler etrafında birliğe daveti tarihî bir ödev sayarız :
Atatürk devrimlerini ve 27 Mayısın ruhu
ve amacını savunma ve demokrasiyi bütün ger
çekleri ile bu vatanda kurma yolunda, iman
birliği ile birleşelim.
Memleketimizin ve milletimizin kaderine yö
neltilen çeşitli saldırılara ve yıkıcı cereyanlara
karşı, bu yegâne kurtuluş yolunun yolcusu ol
mayı, Allah hepimize nasibetsin. (Alkışlar)
BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanun tasarısının açık oylaması neticelenmiştir. Bu açık oy-

Arkadaşlar, bugün bütün dünyaca kabul
I edilmiş olan turizm mevzuu ikinci büyük sanayi
II olarak dünya milletlerinin programlarına aldık
ları ve tatbik ettikleri bir endüstri koludur. BilII hassa iktisaden geri kalmış milletler, eğer tu
rizm imkânına sahipseler derhal bu kolu gelişI tirmek ve bu kolun endüstrisini kurmak suretiyI
I le âzami istifade imkânlarını aramaktadırlar.
I
İkinci Dünya Savaşını takibeden yıllarda tuII
II î'izm hareketleri daha gelişmiş ve dünyayı sarI rıııştır. Misal olarak yalnız Amerika'dan vereI
I ceğim şu rakamlar bu konunun ehemmiyetini
I de tebarüz ettirecektir. 1949 yılında 805 milyon
I
j dolar sarf eden Amerikan turistleri 1959 yılmJ
J da dünyayı dolaşırlarken bu rakamı 1 milyar
I
I 960 milyon dolara çıkarmışlardır. Yani görülüj yor ki, turizm sahasına Amerikalı turistlerin
sarf ettikleri para günden güne artmaktadır.
Son rakamlara bakarsak bu, üç, dört milyarı
bulmaktadır. Türk lirası olarak aşağı yukarı 50
j milyar civarındaki bu para turizmle uğraşan ve
I turistleri memleketlerine çekmek istiyen millet II lerin bütçelerine eklenmektedir. Bilhassa Ak
deniz Bölgesi turizm bölgesi olarak kabul ediliI mistir. Eski eserleri, iklimi, tabiatiyle Akdeniz
J dünyanın 4 bucağından turiste çekmektedir»
II Yalnız 1959 da İtalya'ya 9 milyon turist gelmişI| tir. Buna karşılık Türkiye'ye gelen turist sayısı
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120 bindir arkadaşlar. Yunanistan 1958 - 1963
turizm plânlamasında (5 yıllık plânlamasında)
turizmden sağlıyaeağı dövizi yüz milyon dolar
olarak hesaplamış ve bu rakama yaklaşmıştır.
1950 yılında Yunanistan'ın turizmden geliri sa
dece 5,5 milyon lira idi. Bu fark düşünülecek
olursa, turizmin bir memlekette, eğer ehemmi
yetle, Devletçe, Hükümetçe, milletçe ele alın
dığı zaman neler temin edebileceği meydanda
dır. isviçre gelirinin çoğunu turizmden sağlar.
Avusturya, demir - çelikten elde ettiğinden faz
lasını turizmden elde etmektedir, ispanya ih
racatının yüzde kırk nisbetini turizmden sağla
maktadır. ingiltere bugün turizmi ikinci büyük
sanayi olarak kabul etmiştir. Bütün bu verdiği
miz rakamlar, dünyada turizme verilen ehemmi
yeti gösterir. Yunanistan dahi bugün döviz ge
lirinin yüzde 21 ini turizmden sağlarken, Türki
ye ancak binde 17 sini turizmden temin etmek
tedir. Halbuki 10 yıl evvel, 1950 de biz Yuna
nistan ile aynı seviyede idik. Yunanistan'ın, bu
bizim beşte birimiz kadar toprağa sahip olan
memleketin bu mevzua verdiği ehemmiyet gün
den güne artmış ve gelirini 100 milyonun üzeri
ne çıkarmaya azmetmiştir. Eğer memleketimiz
de böyle dış yardımları uzun uzun beklememek,'
memleketimizi bir an önce denk bütçeye kavuş
turmak, vatanımızı yoksulluktan kurtarmak is
tiyorsak, şuna inanarak arz edeyim ki, turizm
mevzuuna eğilmemiz, bu dâvayı topyekûn ele
almamız lâzımdır. Türkiye'nin yakın gelecekte
nüfusu 40 milyonu bulacaktır. Bugün bizim
ihracat yoliyle elde ettiğimiz döviz 350 milyon
dolardır. Halbuki Türkiye'nin çok yakında
1 milyar dolarlık dövize ihtiyacı olacaktır. Bu
1 milyar doları elde edebilmek için istihsal kay
naklarımızı zorlıyarak bir misli artırsak dahi el
de edeceğimiz 700 milyon dolardır. Geride ka
lan 200 - 300 milyon doları nasıl kapatacağımı
zı düşünürsek, ilk aklımıza gelen turizm olma
lıdır. Çünkü birçok yabancı- mütehassısların
verdikleri raporlardan öğreniyor ve görüyoruz
ki Türkiye turistler için hakikaten cennet kaibul edilebilecek imkânlara' s'ahip Mfeir bir memle
kettir. Turist bilmediği bir yeri gelip görmek
ister, ikincisi memleketimiz hem tabiat güzelli
ği bakımından hem de tarihî kıymetler bakımın
dan bir an evvel gelinip görülmesi arzu edilen
bir memlekettir.

daşlarım uzun uzun konuş>ma'k suretiyle esaslı
bası misaller verdiler. Ben de bu mevzu üze
rinde bilhassa durmak suretiyle okullarda ev
de ve radyolar vasıtasiyle turizmin nasıl halka
öğretilmesinin ve kabullendirilmesinin lâzımgeldiği hususu üzerinde duracağım. Bilhassa turis
tik bölgelere! ayrılan yerlerde okullarda turiz
min elhemmiyei^nıi ders olarak programla koymak
icabeder. Halkımıza turizmin telkini radyolar
vasıtasiyle de olabilir. Bu iş için gayet cazip
programlar hazırlanabilir. Anadolumuz bilhas
sa çok eski medeniyetlerin beşiği olan Anadolu'
muz bugün Yunan mitelojisi diye kabul edilen
ve Yunanistan'da doğmuş ve italya'da gelişmiş
olduğunu sandığımız mitelojinin ilk doğuşu ve
beşiği Anadolu'dur. Bu bakımdan Anadolu tan
rıları, Anadolu masalları ve Anadolu'nun lıer
dağı, her ırmağı ayrı ayrı, bir efsane yatağı
dır. 8 yüz küsürü bulan şifalı sularımız hak
kında, söylenen, yazılan pek çok menkıbe var
dır. Bunlar toparlanır kıymetlendirilirse ve
dışarıya, yabancı memleketlere
tanıhlırsa,
memleketimizin turist beklememesine hiejbir se
bep yoktur. Bugün, israil bile turizmde bizden
çok ileri gitmiş vaziyette. İsrail'e gelen turist
ler, Yunanistan'a gelen turistler Türkiye'ye
uğramadan geçiyorlar. Bu noksanlarımızı gi
derdiğimiz zaıman tabiî yerlerimizi, otel - mo
tellerimizi, emniyeti 'temin ettiğimiz ta'kdirde
memleketimize turist gelecektir, öyle ise biracı
önce turizm sanayiine yatırım yapmamız lâzım
dır. Bu yatırımlar Devlet eliyle ibir. başlangıç
olabilir, bunları Özel teşebbüsler, dış teşebbüs
ler takibeddbilir. Bu (bakımdan yatırım mevzu
unu ehemmiyetle ele almak lâzımdır. Turizm
mevzuunu sadecie bir vekâlet işi olarak görmek
yanlıştır. Turizm, topyekûn bir memleket mev
zuudur, konusu itibariyle de, ehemmiyeti 'iti
bariyle de böyledir. Turizm dediğimiz zaman,
Basın - Yayın veya buna benzer bir Bakanlık
değil, içişleri, Dışişleri, Ulaştırma, Gümrük
ve inhisarlar, imar ve diğer ilgili vekâletlerin
el birliği ile i§ birliği yapması ve bu mevzuu
(birlikte meydana çıkarması lâzımdır. Turizm
bir külttür mevzuudur. Turizme ehemmiyet ve
rirsek, memleketimizin kültürü de gelişecektir.
Onun için bu çok cepheli dâvayı memleketimiz
de ele aldığıımjız takdirde birçok branşlarda ka.zanç sağlamamız mümkündür.

Turizmin nasıl geliştirileceği hakkında arka

Arkadaşlar], turizm mevzuunu vaktin azlığı
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Bilhassa Doğu Bölgemizde Rus radyola
rının tesiri vardır. Bu bölgeleri bu tesirden
kurtarmak lazımdır. Bunun için yüksek ta
katli radyo istasyonları kurmak gerekir.
Kfcza Cenup'ta da aynı vaziyette, yabancı
radyoların tesirlerini bertaraf edecek şekil
de harekete geçmek şarttır. Bu yola gidilme' Radyoların programlarına gelince :
Radyo programları söz ve müzik program
ları halindedir. Söz veya müzik programların
da esas hedef, millî terbiyemize, millî gele
neklerimize, ananemize aykırı vaziyetler ih
das etmiyecefk şekilde, programlarda titizlik
göstermektir. Bunu ehemmiyetle üzerinde du
rulur bir konu olarak ele alıyoruz. Bilhassa,
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Millî Eğitim Bakanlığı, Tarım Bakanlığı Ba
sın - Yayın ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği
yapmalı ve bu yolda hazırlıyacakları cazip.
dinlenilir, kültür programlarını, milletimizin
kültür seviyesini artırıcı, faydalı bilgiler ve
rici, zevkini artırıcı şekilde neşriyat yapma
lıdır.
Bâzı il radyolarının kurulduğunu öğreni
yoruz. Bu temenniye şayan bir şeydir. 1.1 radyo
ları, bölge radyoları kendi bölgelerindeki halkın
arzularına cevap verirler ve küçük takattadırlar.
Ancak kullanıldık]arı bölgede dinlenebilirler.
Onun için bu radyoların programları hakkın
daki düşüncemiz; bu programların cazip
dinlenebilir olabilmesi için, hakikaten prog
ramcılıkta ihtisas sahibi kimseler tarafından
hazırlanması için Ankara Radyosunu ana rad
yo olarak kabul etmek ve teyplerle tesbii
edilecek programları bölge radyolarına gön
derip yayınlanmasını temin etmektir. Bu
tarzda bölge radyolarının neşriyatı daha ca
zip hâle gelebilir. Bu bakımdan Ankara rad
yosunun derhal ıslâhı gerekmektedir. Bil
hassa kadro bakımından kıymetli elemanlarla
takviye edilmesi, sonra radyonun temsil, ya
yınlarının da ele alınması ve bugün Devlet Ti
yatrosu tarafından hazırlanan temsillerin, bu
temsil kolunun radyoda devamlı bir temsil kolu
'haline getirilmesine teşebbüs edilmesi ieabetmektedir. Ankara Radyosunda böyle bir temsil kolu
kurulursa, diğer radyoların ihtiyacı olan temsil
leri burada tesbit edip icabeden yerlere gönder
mek imkânı hâsıl olabilecektir. Bu mevzuda konu
şulacak birçok söz vardır. Vaktimizin bulunmadı
ğından şimdilik geçiyorum.

sebebiyle burada ıkeserök, (biraz da radyoları
mızdan balhsetımek istiyorum.
Bilhassa İkinci Dünya Savaşından sonra §uıiü öğrendik ki, radyo en mühim propaganda
vasıtasıdır, ikinci Dünya Savaşında aşağı - yu
karı (bütün savaş boyunca devletler radyolardan
âzami istifade etmişlerdir. Bugün dahi soğuk
Trarb vaziyetinde radyo vasıtası ile birçok pro
pagandalar yapılmaktadır. Bilhassa memleketiaiiize tevcih edilen 40 civarında radyo geceli
gfLndüzlü memleketimizi! tesir altında bırakmak
ve memleketimizi bâzı düşünce ve görüşlere
çekmek istemektedir. Biz hudutlarınım istediğımiz kadar emniyette görelimi, biz millî emniyçtiınizi istediğimiz kadar faal hale getirelim,
Eğer bu muzır radyo neşriyatını önlemezsek
hakikaten birçok kötü ideolojiler memleketimi
ze* girecektir ve girmektedir. Maalesef biz kendi
sesimizi kendi radyomuzdan duyuramamaktayız.
Bunun yerine (halkımız daha güzel dinlenen ya
bancı radyoları dinlemekte ve bu suretle (kötü
ideolojilerin tesiri altında kalmaktadır. Ya
bancı radyolar yapacakları propagandaları açık
tan açığa gözüne gözüne vurur şeklinde yapma
maktadır. Halkın hoşuna gidecek müzik prog
ramlan tertibetmek suretiyle bu programlar
arasına kötü fikirlerini yerleştirmek suretiyle
yayınlarını yapmaktadırlar. Her şeyden evvel
bu programları önlemek için ibizim de kuvvetli
rajdyo istasyonlarına sahiboknamız lâzımdır.
Bîr zamanlar İstanbul'da yüksek takatli bin ki
lovattık; bir radyo istasyonunun kurulması dü
şünülüyordu, bu suretle dış memleketlere kendi
sesimizi duyurmak imkânına saünbolajcaktık.

Anadolu Ajansı üzerinde birkaç kelime söyle
mek isterim. Anadolu Ajansının ihtiyacı olan r
ouilyon 143 bin liranın verilmesi, Bütçe Komisyo
nunun bu anlayışı göstermesi çok memnuniyet ve
rici olmuştur. Hakikaten bu resmî diyebileceği
miz ajansımızın gelişmesi, memleket için fayda
lıdır. Çünkü birçok haberleri geciktirerek ver
mekte olan ve bu- şimdi iş başında olan kıymetli
idarecilerin çalışmalariyle çok yakında memleke
timizin arzu ettiği bir ajans haline gelecektir.
Bir de Basın İlân Kurumu vardır; 195 sa
yılı Kanunla kurulan bu kurum üzerine arkadaş
larım kıymetli beyanlarda bulundular. Ben de
bu fikirlere iştirak ediyorum. Yalnız, Yıldız arka
daşımın tema's ettikleri bir kanundur ve 'bu
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kanunun tatbikatta oâzı aksaklıkları vardır. Bu
yüzden bâzı gazeteci arkadaşlar ve gazete mümes
silleri bunun bir an evvel giderilmesini ve bunun
ıslahı için tedbirlerin alınmasını bu kurumun
doğrudan doğruya Basın - Yayma bağlanmasının
yerinde olacağını düşünüyoruz.
ıSon söz olarak şunu söyliyeyim ki, her şeyden
önce Basın - Yaym ve Turizm Teşkilât Kanunun
getirilmesi ve çıkarılması lâzımdır. Beş senedir
temcit plâvı gibi gelip giden kanunun çıkarılması
şarttır. Vekil de oturmakta olduğu sandalyasmda
ne yapacağını ve hareket tarzına bir istikamet ve
rerek düzenlemesini bilmelidir. Onun için başka
(bir dilekte bulunmuyoruz, temennimiz bir an ev
vel Basın - Yaym ve Turizm Teşkilât Kanunu
nun Meclise sevk edilmesi ve öncelikle Meclisten
(geçirilmesi ve çıkmasının teminidir.
ıSözlerime son verirken grupum adına hepinizi
(hürmetle selâmlarım. Ve Basın - Yaym ve Tu
rizm bütçesinin hayırlı olmasını dilerim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 196!?
yılı Bütçe kanunu tasarısı için (109) arkadaş oy
kullanmış, (102) kabul, (2) ret ve (5) çekinser
oy verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun Cum
huriyet Senatosunca (102) oyla kabul edilmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçesi üzerindeki açık oylama bitmiş
tir. Tasnif neticesini bilâhara arz edeceğim.
Sayın Niyazi Ağırnaslı, buyurun. (Yok ses
leri)
Sayın Dikeçligil.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) —' Sayın
Başkan, Muhterem Senato üyeleri ve Hükümet
erkânını hürmetle selâmlarım.
Efendini, hakikaten Basın - Yaym Bütçesin
de olsun, diğer Bakanlıklar bütçelerinde olsun;
gerek muhalefet grupu arkadaşlarımız ve gerek
se Koalisyon Hükümetine dâhil olan arkadaşları
mızın kemâli samimiyetle kendi vekâletlerinin
bütçelerini takibetmeleri memleketimiz için çok
güzel ve hayırlı bir yoldur. Arkadaşlarımızın
yapıcı tenkid ve teklifleri memleketimiz için
övünülecek bir meseledir. Bu, âtiye ümitle bak
tığımıza ve aydınlık yollara gidildiğinin örnek
bir delilidir. Fikirli arkadaşlarımızın burada
güzel fikirleri serd edilirken, yine bu çatı altın
da bulunan arkadaşlarımız fikrin murakabesini
görmeden, bizleri fikirsizlikle itham ediyorlar. I
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Bunun da olmaması lâzımdır. Hakikaten fikir
pazarında fikir satanların birçok kereler fikir*
sizlikleri görülmüştür. Burada çok güzel fikir
ler serd eden şu topluluğu bir parti liderinin
fikirsizlikle itham etmesini ben iyi karşılama
dım doğrusu. Basın - Yayın-ve Turizm bütçesi
gerçekten memleketimizin en mühim dâvaların
dan biridir. Hattâ bu dâvaların kapısıdır. Bir
kuvvet olan Basın - Yayın üzerinde hassasiyetle
durmak lâzımdır.
Büyük Atatürk'ten sık sık bahsedilir, ilerde
Büyük Atatürk'ün terbiye anlayışını pütün cep
hesiyle buraya getireceğiz. Atatürk'ün fikriyat
cephesini misalleriyle birlikte konuşacağız, Ger
çekten büyük Atatürk'ün tam mânasiyle gençlere
mal olacak fikirleri vardır. Meselâ İzmir nut
kunda; güzel bir deyimde bulunuyor : $Fiki?
kuvvetleri ve içtimai kuvvetler bir memleketi
ayakta tutar» diyor. Ondan sonra, gazetecile
rin; fikir ve içtimai kuvvetleri derleyip toplama
larını ve memleketin yapısında kalemlerini iyi
Kullanmalarını, yani, Türkiye Cumhuriyetinin
aıtunması için etele vermelerini buyuruyor ki,
bu gerçeklerin gerçeğidir. Hakikaten düşmanlar;
sayacağım üç kuvveti ellerine almak isterler.
Bunlardan birisi basın, birisi propaganda, diğeri
de maddiyattır. O halde basın, saydığımız bu
üç kuvvetin üstünde bulunmaktadır. Bu bakım
lardan dolayı bu bapta basınımızın bilhassa in
tikal devresinde bulunduğu şu anda müteyakkız
olması, fikirleri yapıcı bir şekilde halka mal et
mek mevzuunda hassas davranması lâzımdır.
Ahmet Yıldız arkadaşımız, basın mensupları darılmasınlar, yanlış yazdığı zaman biz onları din
liyoruz. Biz söylediğimiz zaman basın düşmanı
diyorlar dedi. Çok yerinde bir söz. Biz basın
düşmanı olamayız. Bilhassa bakınız burada ne
kadar güzel fikirler serd ediliyor, ben isterdim
ki, gazeteler şu güzel fikirlere bir köşe ayırsın.
Halbuki basın bilhassa noksan bir taraf arıyor
veya gürültüler oldu mu onu aksettiriyorlar. Bu
rada halk için didinen arkadaşlarımızın aksak
taraflarını arıyorlar. Dolayısiyle milletle parlâ
mentonun arasını açmaya çalışıyor.
O halde Atatürk'ü sevenler, Atatürk'ü daima
dillerine dolayan fikir kuvvetlerinin, memleket
meseleleri ve realitelerini halka duyurması, ida
re edenlerle idare edilenlerin birbirini sevme yoluna gitmesini temin etmeleri lâzımdır.
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Beyefendiler; dış kuvvetler, idare edenlerle
edilenlerin arasını açmak için büyük gayret sarf
ederler. Bu bakımdan, daima idare edenleri
kötü tanıtırlar, bilmeden komünizme alet olur
lar. Muhterem. arkadaşlar, komünizmde 5 nok
tadan hareket olur : Tarih düşmanlığı yaratır,
halk ile münevverin arasını açmaya gayret eder,
memleket düşmanlığı yaratır, örf ve âdetlere sal
dırır, mütemadiyen millette bir aşağılık duygusu
yaratmaya çalışır. Merkez ise, memleket genç
liğidir. Gençlerin kafasına bunu yerleştirmek
ister.
O halde genç basın mensubu arkadaşlarımızın
çok müteyakkız olmaları gerekir. Basın ailesi
memleketimiz indinde en büyük mesuliyeti ola
bilen kimselerdir. Memleket içinde türlü cere
yanlar yaratmak istiyenler olabilir. Bu cereyan
lar, zengin zümre veya başka bir sınıf arasın
da vukua getirilmeye çalışılır; yine bir zaman
bakarsınız, bir sınıf mücadelesi yaratılmak is
tenir. Nitekim ismi Yön olan lâkin yönünü Şi
male çevirmiş olan bu derginin bir sayısında Adana'da Fuhuş - başlıklı yazıda zenginlerin
•evlâtlıklarını fena yola sevk etmiş olduklarından
hahsile servet ve sınıf düşmanlığı yaratılması
istenmektedir. Biz memlekette iyi fikirlerin iş
lenmesine çalışmalıyız. Meselâ- Yılanların öcü
adlı eseri bu genç arkadaşlarım ve arkadaşları
mız bilmeden böyle bir eseri müdafaa ederler.
Bu eser ki, millî mefahiri kötüler, İstiklâl Mü
cadelemizde çocuğumun üzerine örtınıedlğin'i kağmsmdaki mermisinin üzerine örten Ayşecik
Mehmetçiğin en gönüllü torunlarının ailesine
cinsî sapuMıık ismadeder. Ancak böyle Ibir eseri
ise aile hayatında cinsi sapıklık olanlar müdafaa
edebilirler. Bilmem böyleleri varmı bu müdafilerde? Yine ayrıca örflere saldırdıkları gibi
Türk köylüsünü gerici, yobaz diye tavsif eder
ler ve toplum içinde münevverle köylü arasında
uçurum yaratırlar, bu uçurumu doğurmak için
ellerinden geldiği kadar milletin mefahirine hü
cum. ederler. Bunun da yapılmaması lâzımdır.
Bu hususta Basın - Yayın Vekili çok hassas dav
ranmalı ve bu gibilerin yakasından tutmalı. Ben
ce hürriyet rejimi, demokrasi; müsamaha reji
mi değildir. Memleket yapısını ve vahdetini
kurmak meselesidir. Alabildiğine hürriyet yok
tur. Alabildiğine nizamsızlık doğurur. Hürriyet
ten gaye nizamdır.

BAŞKAN — Üç dakikanız kaldı, efendim.
HÜSNÜ DİKEÇLÎGÎL (Devamla) — O hal
de ; Basın - Yayın Bakanından bir mesele üzerin
de durmasını istirham edeceğim. Hakikaten
Yeni istanbul'un genç yazarlarının fikri, yazıları
halkı beslemektedir. Millî meselelerde matbua
tın halkın fikriyatını geliştirmeye çalışması bü
yük bir mükellefiyettir.
Basın Ateşelikleri üzerinde dikkat edilmeli
dir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmak lâzım
dır.
Efendim, Basın Vekilinden bir istirhamım
olacak: Arkadaşlar hasın men'sulbunun yetişti
rilmesi ve 'bu hususta üniversite mezunu arka
daşlarımızı Avrupa'ya 2 yıl müddetle .gazete
cilik tahsiline göndermek imkânlarını aramalı,
bu memleketim'iz için zaruridir. Yetişine "tar
zından sonra yeni yetişen hasın mensu
bu ıgenç, gazeteci arkadaşlarımız ise her
işi iyice tetkik etmeleri ve hilinmiyen ve
eksik ha'berleri vermekten
'kaçınmaları ge
rekil-. B'iz Allaha 'kulluk ediyoruz; kula 'kul
olacak değiliz. Bunun 'idin hasından korkma
dan fikirlerimizi,
hakikatleri söyl'iyeeeğiz ve
onlara tavsiyelerde 'bulunacağız. Ve bulunma
lıyız. Yıkıcı değil yapıcı olsunlar.
Vekilden diğer bir istirhamım da şu olacak
tır: Yayın meselesi. Radyo 'halka hizmet etme
lidir. Ramazan gecelerinde eskiden halkı ten
vir ediyorlardı. 'Top se'si her taraftan duyul
muyor, hiçıolmazsa top 'zamanı radyodan ezan
o'kütulsun da gerçekten islâm memleketi oldu
ğumuzu hilelim, geçen yıllarda hu vardı ga
liba!..
Efendim sözlerimi 'bir fıkra ile hi't'ireeef/im:
Gayet calibi dikkattir. Vaktiyle a'slan, kurt
ve tilki ava çıkmışlar. Aslan bir dağ keçisi
yakalamış, kurda demiş ki; şunu taksim et.
Kurt taksüme başlamış; 'demiş k i ; ibaşı sen yi
yeceksin, gövdeyi 'ben, ayakları !ise tilki. Aslan
'buna kızmış ve bir şamar atarak kurtu yere
sermiş. Tilkiye, sen gel taksim et hakalım, de
miş. Tilki, efendim demiş «şu 'baş salbalh kah
valtınız, 'butlar da öğle yemeğiniz, geri kalan
lar da 'akşam kahvaltınız olacaktır..» Aslan,
ulan demiş - affedersiniz - sen hu dersi kim
den aldın? Tilki de «yerde yatan kurttan» de
miş. (Gülüşmeler)
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Şimdi, basın hürriyeti denince, dikkat bu
yurunuz, Demirperde gerisine düşen insanla
rın milletlerin halini düşünmek lâzımdır ki
bunlar tarihî olaylardan ders almamışlardır.
Şimdi yerde yatan kurttan yani Demirper
de gerisine düşmüş milletlerden ibret dersi 'al
mak lâzımdır. Onun için 'kalem erbabının,
memleketin fikriyatında bir gelişme sağlama
ları, 'birlik yaratmaları ve Meclisin hükümran
lığı hususunda gayet müdekkik olmaları, lâ
zımdır. Yine yatan kurttan ders alsın. Bilhas
sa İkinci Dünya Harbinden sonra -Fransız
faciası - diye dilimize çevirilmiş olan, kitapta
idraksiz basının Fransa'yı ne hale çevirdiğini
gösteren bu eseri okumalarını tavsiye ederim.
Efendim, zamanınızı daha fazla almıyacağım. Allah, bu güzel Ramazanda kalplerimize
hu-zur versin birbirimizi sevmemizde memleke
timizin yapısında, Türkiye'mizin yükselmesin
de bizlerin muini olsun. Bütün bütçelerin ,ve
bilhassa Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti büt
çesinin memleketimize hayırlı olmasını dilerim.
İBRAHİM SAFFET OMAY (Ankara) —
Kurt hikâyesini tavzih buyursunlar. Biraz ka
palı kaldı.
HÜSNÜ DlKEÇLÎGÎL (Devamla) — Açık
olarak izah ettim.
BAŞKAN — Devlet Hava Meydanları İşlet
mesi Genel Müdürlüğü 1962 yılı bü'çe kanunu
tasarısına iştirak eden sayın üyelerin adedi
(107) dir. (105) kabul, (2) çekhıser vardır.
Muamele tamamdır. Kanun Cumhuriyet Sena
tosunca kabul edilmiştir.
Petrol Dairesi Başkanlığı bütçesini açık oy-,
larınıza arz ediyorum.
Sayın Zaloğlu.
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Muhterem
arkadaşlarım, her zaman gözlerimin önünde tut
tuğum şu hayati değeri yaşadığı muhlitte mem
nunluk duyarak, beraber olmayı esas tutmuş,
saadetini sizlerin, şu güzel valanın saadeti ve
refahında ariyan naçiz bir Sentör kardeşi iz
olarak; Devlet menfaatlerine sadakatle bağ ı
olmak, topluluğun hayrı için mesuliyet duygu
sunu taşımak, kanunlara saygı göstermek, sos
yal düzenin yüklediği vazifeleri ye ine getirmek
gibi hisleri taşıyan, ahlâklı, karakterli, iyi bir
vatandaş olmak zihniyetini şu güzel vatan sat
hında yerleştirmeyi gerçekleştirmek emeliyle,
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muhtelif konularda günlerce sarf ettiği gayret
ler milletçe de bilinen siz muhterem Senato üye
lerini hürmetle ve muhabbeie selâmlarım, bun
dan dolayı da sonsuz sevgi ve gururu içinde bu
lunuyorum.
Muhterem arkadaşlarım, 27 Mayıstan itiibaren bütün siyasi teşekküllerin müşterek gayesi
olarak telâkki ettiği demokratik nizamın kum
lusunda, Türkiye'mizde millî birl.k ve onun
gerçek hâkimiyetinin gelişmesinin Türk Mille
tine muvazeneli ve huzurlu bir siyasi hayatın
teminatını getiren Anayasamızın bizlere bahşet
miş olduğu gerçek demokrasi anlamı içinde siya
si faaliyet ve mücadeleyi vatandaşların heyecan
ları ve neticesiz çekişmeleri, e değil, memleket
meseleleri üzerinde çok ciddî davranış'a eğil
mekte gören, mesuliyet duygusu ve şuuruna
sahip, memleketin istikbalİEİ, vatandaşın refa
hını sağlama yolunda azimli ve an'ayış/ı siz
muhterem senatörlerin karşısında B.:sm - Yayın
Bütçesi münasebetiyle, iç huzurdan, ahlâk niza
mından kısaca bahsetmeyi, içinde bullnduğumuz
zamanın şartlarından ve günün icaplarından sa
yıyor, bunda fayda mülâhaza ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım; şu mukaddes ülke
de, Hükümet Başkanımızın da sık sık tebarüz
ettirdiği, her zaman anlaşılması lâzımgelen ve
tahakkukunu bütün mevcudiyetimizle arzu etti
ğimiz en önemli iç huzurdur En ö::emli nokta
diyorum. İktisadi, kültürel, siyasi her türlü
davranışımız iç huzur denilen bu zeminin üs
tüne istinadeder. Bu zemin sağlam temeller
üstüne müesses olursa, o kadar sağlam olur.
Aksi takdirde gelecekten iyi şeyler beklemek
bizim için hüsran ve hayal olur.
Muhterem arkadaşlar, cemiyet içinde hür
ve haysiyetli insanlar olarak, birbirim'zin dav
ranışlarında medeni ölçüler içinde bulu' ab İl
mesi ve huzurun sağlanabilmesi için, mutlak ve
mutlak memlekette ahlâk nizamının teessüsü
şarttır. Ben buna inanıyor ve iman ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, demokratik rejim
lerde siyasi teşekkülleri birbiriyle düşman ha
line getiren işlere mâni ortada hiçbir kuvvetli
müeyyide yoktur. Mücadelenin tarzı bu teşek
küllerin hareketine kalmıştır. Dilediği konuş
maya ve kötülemeye gidebilir. Hayır arkadaş
larım, ,hayır. Siyasi teşekkülleri vekar ve cid
diyetten uzaklaştırmıyacak kuvvetler yok değil
dir. Hakiki vatandaşlık ve hakiki milliyet duy-

-

O. Senatosu

B : 36 9 . 2 . 1 9 6 2

tik rejim meselelerini günlük münakaşalara bırakmıyalım. Daima büyük bir anlayışla birbi
rimizi sevelim, tyi vatandaş olma zihniyetine
ihtiyaç vardır.
Hürmetlerimle. (Alkışlar ve bravo sesleri)

gusu buna her zaman
için mâni olacaktır.
Fert de, Devlet de, Hükümet de İnkılâbın or
taya koyduğu prensiplere uymak zorundadır
lar. Anayasadan da, kanundan da önce gelen
bu ahlâki prensiplere riayetle, 'bu memlekette
millî varlık, hakiki demokrasi kurulmuş olur.
İşte, içten arzuladığımız, cidden özlediğimiz şey,
Türkiye'de ahlâka bağlı, siyasi değerlerin ço
ğalması ve böylelikle dinamik bir millî varlı
ğın memleket mukadderatına hâkim olmasının
teminidir.
Muhterem arkadaşlar; şaşıyorum, siyasetle
uğdaşanlarm çoğu maalesef bu basit kanaatten
kendilerini kurtaramıyorlar. Bunlar, husussi
düşünce ve menfaatleri, kendi şahsi istek ve
hareketlerinin önüne çıkan köstekleyici birer
engel olarak kabul ediyor, başka düşüncede
olanlara asla müsamaha etmiyorlar. Başka dü
şüncelerde olanlar, siyasi hayatta bir beraber
lik zihniyeti ve çalışma anlayışı içinde çalış
manın ciddiyet ve terbiyenin önemi çok büyük
tür.
Siyasi hayat zemini üstünde başka istika
mette ve istekleriyle beraber yaşamak, şahsi
ihtirasları dizginlemek, onlardan fedakârlık
yapmak, türlü sapıklıklar ve grupçuluk zih
niyetini ortadan kaldırmak; kısaca insan top
luluklarını tümden kavrıyan tek taraflı olarak
bir zihniyete sahibolmak istersek bu ancak ve
ancak hakiki vatandaşlık icaplarını yerine ge
tirmekle olur. İşte huzur böyle teessüs eder.
Yoksa onbinlerce, hattâ milyonlarca vatandaş
kütlesini gericiler, hattâ kuyruklar gibi kötü
vasıflarla töhmet altında bulundurmakla değil.
Sayın Hükümet Başkanımızın adlandırdığı ka
palı rejim havasını şu mübarek memleketin
ufuklarında estirmekle değil.
Benim, basından dileklerim şunlar olacak
tır : Vatandaşlar arasında şuurlu bir sevgi an
layışına dayanan samimî bir vatandaşlık hava
sını yaratıp yaşatmak.
İkincisi; vatandaşlara zararlı fikirleri aşıla
mak suretiyle millî tesanüdü bozmamak ve yık
mamak için büyük gayretler sarf etmektir.
Kendimize ciddî bir çekidüzen verip, doğruyu
bulmanın gayreti içinde olmalıyız.
Muhterem senatör kardeşlerim; memleketi
mizi seviyorsak ki, buna şüphe yok, yazıları
mızı ve sözlerimizi memleketimize hizmet aşkı
ile ifade edelim, millî hâkimiyet ve demokra-
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BAŞKAN

- Saym Bozcalı. (Yok sesleri)

Sayın Sarıgöllü, buyurun.
OSMAN SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın)
Muhterem Başkan, Muhterem Senato üyeleri
ve Muhterem Hükümet erkânı. 1962 yılı bütçe
müzakereleri içinde Basın - Yayın ve Turizm
Vekâletinin de bütçesinin müzakeresi esnasındayız. Basın - Yayın ve Turizm Vekâleti tâ
birinden anlaşılıyor ki : Biri hakikaten yazı
lan; gazete mecmua kitap ve saire. Diğeri,
yayın olarak yine bugünkü radyo ve onunla
ilgili hususlar ve bir de turizm dediğimiz ve
•ancak Ikkuci Cihan! Harbi ve omdan sonraki
devrede ehemmiyet iktisabeden turizm mev
zuudur. Bu bakanlığın ehemmiyetini idrak et
mediğimiz ve yahut buna ehemmiyet vermedi
ğimiz şuradan anlaşılıyor ki, henüz bir teşkilât
kanunu dahi yoktur. Ne hazindir ki, turizm
den Avrupa kıtasındaki İtalya, Yunanistan,
Fransa, İspanya, hattâ küçük Lüksenburg gibi
hükümetlerin bütçelerinin mühim bir mikta
rını buradan karşıladıkları ve milyonlarca dö
viz elde ettikleri halde bizim Basın - Yayın
ve Turizm. Bakanlığının bütçesi zannedersem
diğer bakanlıkların umum müdürlükleri bütçesi
kadar bir bütçeye maliktir.
Arkadaşlarımın üzerinde durdukları nokta
ların yanında bendeniz matbuatla ilgili bâzı
temennilerde bulunacağım. Anayasamız mat
buat hürriyetini teminat altına almıştır. Te
minat altına alman hürriyetler tam bir ser
bestiye tâbidir. Fakat her
hürriyet diğer bir
hürriyetle sınırlıdır. Binaenaleyh bu hürri
yet serbestisinden istifade edip müstehcen ve
gayriahlâki bir eserin yevmî bir gazetede tef
rika edilmesi halinde savcılıkça veya Ba
sın - Yayın Bakanlığının ikazı ile veya Maarif
Vekâleti veya her hangi bir alâkalı organın
müracaatı üzerine bu gibi neşriyatın durdurul
ması yine Anayasanın teminatı altında mat
buat hürriyetinin sınırladığı diğer hürriyetler
bakımından Anayasa teminatı altında bir re
jim ve bir teminattır. Binaenaleyh, memleketi
mizde neşriyat mevzuu Anayasanın teminatı
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altındadır diye dilediği gibi yazı yazmak Par i likte ve koordine bir halde çalışmak suretiyle
lâmentonun gayrimeşruluğuna kadar dil uzat
program hazırlanır, tatbik edilirse, Türkiye ara
maya cesaret edenler bilmelidirler ki Ana
dığı büyük döviz kaynağını turizm mevzuunda
yasa Parlâmentoyu da teminat altına almıştır.
gerçekleştirilmiş olarak bulacaktır. Binaenaleyh
Binaenaleyh, Parlâmento hukukuna vâkıf ol
Turizm Bakanlığı, turizm gibi ihtisas istiyen,
madan Kurucu Meclis ve Millî Birlik Hüküme
milyonlarca yatırım istiyen bir mevzuu kapsadığı
tinin tam bir tarafsızlıkla yaptırdığı seçim
halde zannediyorum ki, bütçesi dar ve gerekli
lerin neticesinde teessüs eden bu Parlâmentoya
elemanları temin edemiyecek vaziyettedir. Bu iti
bâzı yazarların gayrinıeşru bir vâsıf izafe
barla muhterem Vekilimizden, bu mevzularda
etmeleri Ceza Kanunu muvacehesinde suç teş
bize ne gibi hazırlıkları olduğunu ve neleri yap
kil etmektedir. Bu sebeple Basın - Yayın Ve
mayı düşündüklerini izah etmelerini temenni ede
kâleti yayınla ve basınla ilgili olarak birçok
rek, 1962 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diliyemevzularla ilgilenmesi, hattâ ajans haberlerini
rek huzurunuzdan hürmetle ayrılırım. (Alkışlar)
dahi takibederek gözden geçirmesi iktiza eder.
BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı bütçe
Aynı Bakanlığın çerçevesi içindeki turizm hu
sinin
açık oylaması bitmiştir, tasnif neticesi bilâsusuna gelince :
hara arz edilecektir.
Bizim memleketimizde turizm mevzuu ele
Sİym Demirdağ,
alınması iktiza eden ve bütçemizin hiç olmazsa
YUSUF DEMÎRDAĞ- (Trabzon) — Bürün
yüzde 15 - 20 sini karşılıyabilecek muazzam bir
Senato ve Bakanlık erkânını saygıyla selâmlarım.
müessese halindedir. Tarih milyarlarca lira yatı
rım yapmış, bilhassa Garp vilâyetlerimizde Av
Tarih boyunca cemiyete hâkim olan en kuv
rupalıların ancak kitaplarda resimlerini gördük
vetli âmiller şunlardır.
leri muazzam 'tarihî eserlerin yattıklarını görü
1. Açlık,
rüz. Onlar, tarihleri okudukları zaman birçok me
2. Susuzluk,
deniyetlerle karşıkarşıya kalırlar ve bunları tet
3. Sâri hastalıklar,
kik ettikleri zaman da bakarlar ki, bunlar Anado
4. Adaletsiz idare,
lu'dadır, Hıristiyan dinine bağlı olanlar için bi
5. Propagandadır.
rinci haç müessesesi de Selçuk'tadır. Fakat bu
Bunların her birinin meydana getirdiği tesir
müessese, turizm müessesesinin işletilebilmesi için
ler dolayısiyle milletlerin tarihten silindiği ma
ovvelâ yol, sonra otel ve oteleiklere ve aynı za
lûmdur. Bunların içinde bugün bizi meşgul eden
manda 'huzura bağlıdır. Zihniyet olarak muhak
Basın - Yayın ve Turizm yani Propaganda Ba
kak birkaç tane milyoner gelsin, bu milyonerin bı-^
kanlığıdır. (Muayyen noktalara tevcih edilen pro
ra'ktığı. para bize kâfidir, şeklindeki zihniyet ka
pagandanın yıkamıyaeağı hedef yoktur.) Haki
naatimce yanlıştır. 'Bırakalım, gelen turist 10 lira
katen böyledir. Cengizıhan bir ülkeyi fethetmeden
bıraksın, fakat 10 binlerce gelsin. Diğer memle
evvel oraya ticaret ve sair namlar altında gönder
ketler bu mevzuda o kadar çok ihaasas davranıyor
diği ajanlarla propaganda yaptırır, o ülkeyi ol
lar ki, Devlet karayollarında gitmeleri için ya
gunlaştım*, ondan sonra ordularına hareket emri
hut uzun müddet kalmaları İçin feribot seferleri
verirdi. Yaptırılan propaganda korku ve dehşet
yapmak suretiyle veya kendileri gemiler kirala
yaratmaktı. Aynı usulü, Osmanlı Türk impara
mak suretiyle limanlarımıza muayyen bir gün
torları, bilhassa cesaret, teşebbüs, haşmet ve ada
için turistleri getirmekte ve yine kendi vasıtaları
letle tarihe hükmeden faziletli ve ilim hâmisi im
ile geri gitmektedir. Binaenaleyh memleketimiz
parator Fatih Sultan Mehmet'de tatbik etmiş, Bi
de milyarları bırakacak bir servet kaynağı olan
zans İmparatorluğuna taarruza başlamadan bir
bu turizm sahası için Bakanlığın bir programı
kaç sene evvel oraya çeşitli sebeplerle gönderdi
olması lâzımdır. Program, daha evvel gelen pro
ği binlerce elemanla propaganda yaptırmış, fet
fesör Bade raporunda tefarruatı ile tesbit edil
hedeceği ülkeyi propagnda ile olgunlaştırmış, on
miştir. Programın gerçekleştirilmesi, diğer vekâ
dan sonra askerî harekete başlamıştır.
letlerle koordine olarak çalışmaya bağlıdır. Yal
nız Ulaştırma Bakanlığı veya Bayındırlık Ba
Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atamız da
kanlığı ile değil, bütün diğer bakanlıklarla bir- I propaganda işlerine çok ehemmiyet vermiştir.
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İkinci Dünya Harbinin hazırlanması ve icra
sında da bütün milletler birinci derecede bu si
lâhla birbirlerine taarruz etmişlerdir. Bu silâhla
yapılan taarruzlarla kâfi olgunluk temin edildik
ten sonra, Silâhlı Kuvvetler harekete geçirilmiş
tir. Bazan bir «geliyor» demek kâfi gelir. Pro
paganda, mutlaka bir plâna istinadetmelidir. Va
sıtaları; basın, yayın, radyo, henüz bizde olmıyan televizyon, diğer muhabere vasıtaları, ajan
lar, konferans, fısıltı ve haberalmadır.
Bütçe tasarısında propaganda için ayrılan
para çok azdır. Esas propaganda vasıtası olarak
radyo alınmıştır. Halbuki, radyodan daha mü
essir basın vardır. Propagandanın maksat, ma
hal ve branşlara göre çeşitleri vardır; dâhili
propaganda, haricî propaganda, siyasi propa
ganda, teknik propaganda, kültür propagandası
ve her zaman ve her yerde yapılacak olan millî
propagandadır. Millî propaganda yaparken,
millî tarihimizden ders almalıyız. Menfi propa
gandalara karşı koymanın birinci silâhı söyle
nen, işitilen ve okunan her şeye inanmamaktır;
ikincisi de mukabil propaganda ile mukabele
etmektir.
Memleketin kültür seviyesi yükseldikçe men
fi propagandaların daha az müessir olabilece
ğini hatırlamak gerekir.
Propaganda Bakanlığının meşgul olacağı en
mühim mevzulardan birisi ve bugün memleket
için çok lüzumlu olan turizmdir.
Turizm; her sahada gösterme, tanıtma, tak
dim, beğendirme ve nihayet memnun etmedir.
Yalnız tarihî eserleri göstermek demek değildir.
Turizm yerleri, aynı zamanda istirahat yeri de
mektir. Turizm işleri de bir plâna istinadetme
lidir. Plânsız turizm propagandası olmaz. Bu
plânda; 1. Enteresan tarihi eser ve bölgeler,
2. Tabiî güzellikler, faydalı ve cazip yerler bu
lunmalıdır.
Memleketin tarihî yerlerini ve güzelliklerini
toplıyan bir albüm bile henüz yapılamamıştır.
Yalnız senelerce evvel Viyana'da basılan (Re
simlerle Türkiye) den başka Türkiye'yi tanıta
cak derli toplu bir albüm ve eser de yoktur.
Turizmin memleketin en başta' gelen döviz
kaynağı olduğu artık münakaşa edilmez bir ha
kikattir. Bu hakikati bilhassa memleketimizin
tarihî ve tabiî güzellikleri bakımından ifade et
mek lüzumu aşikârdır.

Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz sahil'erimiz; Fransız ve İtalyan Riviyera'larmdan ar"ık usanmış olan Avrupa ve Amerika turistleri
İçin yeni bir Riviyeradır, çok caziptir.
Bütün bu hakikatleri bildiğimiz halde çare
aramakta çok geç kalıyoruz.
Yabancı uzmanların verdikleri raporları
ciddîye alıp tatbik sahasına
koymuyoruz.
1957 - 1958 senelerinde İtalyan Turizm uzmanı
nın verdiği ve ondan sonra muhtelif tarihlerde
verilen raporları tatbik etmiyoruz ve bütçemiz
de de buna lâyık olan ehemmiyeti vermiyoruz.
5 milyara yakm yatırım bütçesinde Turizm Ve
kâletine ayrılan kısım bu dâvanın ciddiyeti ile
kabili telif değildir.
Turizm dâvasında başlıca hizmeti görecek
olan Turizm Bankasına Maliye Vekâleti hiç
ehemmiyet vermemekte, ve bu banka için ver
mek mecburiyetinde olduğu sermayesini dahi
henüz vermemektedir.
Bu sebepten bilhassa turizm hizmetlerini
görmekte çok sıkıntı çekilmektedir.
Hilton ve Divan otellerinin memlekete sağ
ladığı döviz miktarı meydandadır. Hal^n yarım
kalmış olan ve alâka görmiyen İzmir, Çeşme ve
diğer turistik ve tarihî yerlerdeki turistik otel
ve diğer tesislerin bir an evvel ikmal edilmesini
temenni ederim.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BARKAN — Savm llkuçan.
MEHMET İLKUOAN (Antalya) — Sayın
Başkan, sayın senatörler, Savın Vekil ve onun
kıymetli elemanları, hepinizi hürmetle selâmla
rım.
Tetkikine başlamış bulunduğumuz Bakan
lık bütçesi dolayısiyle Basın - Yayın ve Turizm
mevzuunda bir noktada şahsi düşüncelerimi arz
etmek, istedim.
Turisti celbeden ve cezbeden : 1. Güneş,
2. Deniz, 3. Av, 4. Tarihî eserler, 5. Ta
biî güzellikler, 6. Rahat yol imkânlarına sa
hip, ancak rahat barınma ve eğlence yerleri
noksan olan Antalva bölgesinden bahsedeceğim.
Senenin 226 acık günü, önünde her mevsim
başka güzellik, her saat başka renk taşıyan u k 
deniz, ardında bâzan ova, bâzan orman, bâ
zan üstü bembeyaz karlarla kablı dalları, bu
rada dik yamaçlar, yanında yatık altın kumlu
tabiî plajları, alabalık avlanan akar suları, şe
lâleleri, birbirine vasati 20 km. mesafeli Ter-
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BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1962
messus, Derge, Âspendos, Side, Sillon, Zerk I
yılı bütçe kanun tasarısına (99) sayın üye iş
gibi tarihî şehirleriyle Alanya'ya kadar uzanan
tirak etmiştir. Üyeler oylarını (97) kabul, (2)
Antalya bölgesi.
çekinser şeklinde kullanmışlardır. Muamele ta
Turizmin önemini anladığı günden beri Hü
mamdır. Kanun, Cumhuriyet Senatosunca, ka
kümetine yazmış olduğu istidasının pulunu 3
bin sene evvel 6 milyon insanı barındıran bel
bul edilmiştir.
desini hâlâ ayakta, muazzam tarihî eserleriyle
BAŞKAN —• Sayın Alpaslan.
mühürliyerek gönderip durmakta usanmış, ik
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Cumhuri
limine has yumuşak huylu, misafirperver halkı
yet Senatosunun Muhterem üyeleri, üzerinde
sizden plân, program ve yardım bekliyor. Ken
görüşmesini yaptığımız Basın - Yayın ve Tu
di imkânlarını yokluyor, dâvaya inanmış olarak
rizm Bakanlığı bütçesini ben şahsan başsız bir
tecrübelere girişmiştir. Kendi ölçüsünde tu
varlığa benzetiyorum. Bütçe tetkik edildiği zaristik otelleri, plajları ele almış, Turizm Cemi
I man orada birinci kısımdan bahsedildiği halde
yeti kurmuş, tarihî Âspendos anfiteatrında yıl
I bu birinci kısmın olmadığını gördüm, hemen
lık festivaller tertiplemiştir.
I ikinci kısma geçiyor.. Ancak bir umum mü
Gelenlere gösterdiği sıcak alâka ile cezbetdürlük vasfında ve bu şekilde Yüksek Heyetinitiği küçük turist kafilelerini barındırabilmekte I zin huzurlarına getirilmek mecburiyeti hisse-*
küçük çapta da olsa reklâmını yapabilmekte I dilmiştir. Teşkilâtlandırılması lâzımgslen bave turizm dâvasına faydalı olmaktadır.
I kanlığın içinde çok boşluklar vardır. Bunların
Ancak büyük kafilelere hâkim olamamakta, I bütçe içinde yer almadığını gördüm. Binaen
aleyh, her şeyden evvel bu bakanlığın aynı
onlara aranan rahatı temin edememektedir.
adı muhafaza ederek veya ismini değiştirerek
Büyük işlere ortak olan hususi sermayesi tu
rizm için de hevesle harekete geçecektir. Şim I maksadını genişletmek sureti ve bir statü ile
dilik bütçeden nasibi kadar yardım, Turizm I işlerinin tanzim edilmesi ve noksanlarının gideBankasının bir şubesinin Antalya'da açılması I rilmesi lüzumunu burada bilhassa belirtmek
ve teşvik ile yetinecektir.
I isterim. Benden evvel konuşan kıymetli arkaEline imkân verdiğimizi asla iddia edemiye- I daşlarım, Türkiye'de turizmin ehemmiyeti üzeceğimiz genç Bakanlığın genç Bakanının ya- I rinde . kâfi derecede durdular. Hakikaten
I turizm, dövize çok muhtacolduğumuz için evnmde seyahat ettim.
I
velemirde bir döviz kaynağı olarak mütalâa
Hayale katiyen yer vermiyen realist tutumu
gerçeklere dayanarak kendisini, ümidimizin I edilmekte ve dış turizm üzerinde daha çok
üzerinde muvaffakiyete götüreceğine inanıyo I durulmaktadır. Ama ben şahsan Türkiye'de bir
I iç turizmin inkişafı lüzumuna inanıyorum. Biz
rum.
I
evvelâ, bu vatanı, bu toprakları tanıyalım ve
Yine inanıyorum ki, Akdeniz'de pilot bölge
seçilen, senede üç mahsul veren mümbit top I tanıtmasını bilelim. Ondan sonra dışarıya karşı
raklarında sıcak ve mutedil iklim her nevi J daha rahatlıkla sinemizi açmak imkânları hâürünlerini yetiştiren bu yurt köşemiz kendisi 1 sil olur. Gerçekten Anadolu'nun her köşesi
ne uzanan elleri daima hararetle sıkacak, ya I ayrı ayrı turizm mevzuunda dışarıya ve içepılan yardımları en kısa zamanda fazlasiyle I riye 'karşı bir tetkik mevzuu olmasına yeter
ödiyecek ve yakın gelecekte millî refah yolu I ve artar. Ama meseleyi bir yönden gözetmek
nun en önünde olacak, en ağır yükü en rahat I ve bir noktada toplamak caiz değildir, kaçekecek, vatan anasının en hayırlı evlâdı ola I naatindeyim. Turizm Umum Müdürlüğü 5390
caktır.
I sayılı Kanuna göre evvelemirde içeride CumI huriyet esaslarını ve demokrasinin gelişmelerini
Sona ermek üzere bulunan bütçe çalışmala
I yaymak ve tanıtmak gibi mühim bir vazirının yorgunluğunu gidermek üzere Antalyalı
I feyle meşgul olduğunu düşünürsek, bir tarafların, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyelerini
I tan memleketi tanıtmak isterken diğer yanmemleketlerine davet ettiklerini bildirerek söz
I dan da bu ilkeleri memleketin dört bir bucalerime son verir, hepinizi hürmetle selâmlarım.
I gına yaymak lüzumunu da düşünmek lâzımdır.
(Alkışlar)
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İşte onun İçindir iki, bu Bakanlığın faaliyeti
ni herkesin gittiği yerlere değil, daha çok
memleketin en ücra köşelerine kadar götürmek
kanunun ruh ve maksadının icabıdır. Bu ve
sile ile turizm mevzuu üzerinde dururken, daha
yok, yurt bölgelerinin dikkate alınması mev
zuunu (Sayın Bakanın dikkatine arz ederim. Ben
deniz geçen yaz, Rus hududunda Hopa'nın
•Sarp köyüne gitmiştim. Bu köyün yarısı biz
de yarısı Rusya'da bulunmaktadır. Ve ötede,
hudut gerisinde kalan insanların kardeşleri,
amcazadeleri oturmaktadır. Subay arkadaşla
rın dürbünlerinden gördüm, tetkik ettim. Ja
pon oldukları tiplerinden belli oları birçok
turist gelip orada denize girmekte, eğlenip
geri dönmektedir. Yani Demirperde gerisindeki
bir memlekete tâ Japonya'dan turist gelmek
tedir. ö t e taraftan daha rahat olan bizim ta
rafta maalesef bir harabeden başka bir şey
yoktur. Zamanın Bakanına meseleyi anlattım.
Her şeyden evvel Turizm Bakanlığının Devlet
elini buraya götürmesi lüzumuna işaret ettim.
O zaman bir netice almak kabil olmadı. Şim
di yeni Bakana aynı teklifi bütün samimiye
timle, inanışım ile yapıyorum, düşüncelerimi
iletmek istiyorum.
Muhterem arkadaşlar, turizm mevzundaki
mâruzâtıma dış turizm bakımından, döviz kay
nağı bakımından, 'her şeyden evvel Efes'e önem
verilmesi lüzumuna işaret ederek, bunu ifade
ederek son veriyorum.
Basın - yayın mevzuunda benden evvel ko
nuşan arkadaşlarım, basının bugün içinde bu
lunduğu çalışmalardan âdeta endişeli bir dille
bahsettiler. Hakikaten bâzı vaziyetler var ki,
insana üzüntü veriyor. Ama ben bütün bunları
üzüntü ve endişeli bir vaziyet olarak karşılamı
yorum. Biz, büyük mücadelelerden geçmek su
retiyle, Atatürk inkılâplarının sonucu olarak de
mokrasiyi kendimize %ıal etmek için, milletçe
çetin ve şerefli bir imtihan verdik. 27 Mayıs ru
hunun bütün Türk ufuklarını kapladığı bir sı
rada, bu ruha geniş çapta hizmet etmiş olan
basın mensuplarının şimdi de, bir zamanlar ol
duğu gibi, karşılarına dikilmiş bulunan güçlük
leri yeneceğine inanıyorum, güveniyorum arka
daşlar.

| lığın asıl üzerinde durması lâzımgelen, basının
taşradaki mahallî gazeteler olduğunu belirtmek
isterim. Kulağımıza geliyor. Resmî ilânlar mev
zuunda hâlâ bâzı anormal vaziyetler devam, edip
gidiyor. Hakları Anayasa teminatı altına almI dığı. bir zamanda böyle hallerin devanı etmeme
si lüzumuna, bilhassa Sayın Bakanın dikkatini
I çekmek isterim.
I
Aziz arkadaşlarım, son olarak bu bakanlık
1 mevzuuna dâhil olan radyo üzerinde de birkaç
I kelime ile durup yüksek huzurunuzdan ayrılmak
isterim.
I
Radyonut^ çalışmasından, bâzı teknik mevzu
larda tekidedilir taraflar bulunmasına, rağmen,
umumiyetle memnunuz. İhı tarz faaliyetinden
dolayı teşkilâta müteşekkiriz. O kadar memnu
I uuz ki, biraz artık l>u memleketin içinde cereyan
I eden hâdiseleri öğrenebilmek- için d işardaki ratlI yo düğmelerini açmaktan kurtulmuş bulunuyo
ruz. Bu, hakikaten bir nimet, millî bir nimettir.
I Bir zaman bu memlekette memleket hâdiselerini
I öğrenebilmek için başka yerlerin radyolarının
I düğmesini çevirmek mecburiyetinde kalan ve
I bunu kendi hayatında en ağır bir hâdise olarak
I görmüş bulunan bir insan sıfatiyie söylüyorum.
Bugün çok şükür, böyle bir vaziyetten kurtul
muş bulunuyoruz. Radyomuzun bu hareketini
memnunlukla karşılar, bunu belirtmeyi zevkli
I bir vazife telâkki ederim. (Alkışlar)
I
Aziz arkadaşlarım, yalnız bir temennim daI ha, var. Radyo idaresinin yeni bir statüye bağ
I 1 arını ası Hükümet programında vardı. Hem bu
I Anayasanın hükmü ve ruhu icabıdır. AnayasaI mn ışığı altında, radyolarımızın idaresini düzen
I liyecek kanunun bir an önce Meclislerimize geI tirmenin çok lüzumlu olduğunu elbette kî, tak
dir buyurursunuz.
I
Bu arada radyo idaresinden ve bunun başın

I
I
j
I
I
I
I
I
I
j
Basın mevzuunda; basının kendi kendini dü I
zelteceği inancını ifade ettikten sonra, Bakan- I

da bulunan Sayın Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanından İstirhamım bir noktada toplanır. Lütfetsinler, bizim, hattâ, Dışişleri Bakanlığı kanalı
ile yapılan münasebetlerimizde dahi, mesele! erimizi, günlük meselelerimizi kendi radyomuz
dan hemen Öğrenmek -imkânını bulalım. Anado
lu Ajansı teşkilâtı bu işi yapamıyorsa, bir başka
teşkilât kurmak suretiyle bunu lütfetsinler. Bu
haricî münasebetler mevzuunda hâlâ anormal likler devam ediyor. Maalesef dışardan haberler
geliyor, fakat, günler geçtikten sonra Hariciyemize ait bu haber veya tebliğ ancak neşredilî-

I
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yor. Bu da bize üzüntü veriyor. Mademki, de
mokrasi aleniyet rejimidir, bu milletin sağduyu
su mutlak surette meseleleri dış âleminkinden
daha evvel, kendi radyosunda dinlemesi lüzu
mlum gerektirmektedir. Hürmetlerimle....
BAŞKAN — Buyurun, Sakıp önal.
SAKIP ÖNAL (Adana) — Çok Sayın Baş
kan, Sayın Senato üyeleri, Sayın Bakan ve arka
daşları, hepinizi hürmetle selâmlarım.

0:1

•; mencisi, yolcusu hüsnüniyet ve samimiyet için
de bulunmalıdır ki, gemi selâmet limanına eri{ sebilsin, işte, biz bu imtihanlardan, bu Sırat
! Köprüsü gibi zor yerlerden geçerken 4 ncü kuvj vetin yani matbuatın emeği ve fikri bu arada
! övülmeye değer. Bu memleketin, mademki ira| dei milliyçsi tecelli etmiştir, Devleti ve Hükü
meti kurulmuş ve samimi hislerle, memleket aş
kı ile hizmete devam edilmektedir. O halde, içte
ve dışta bu milletin iradei milliyesine, haysiye
tine dokunulmamalıdır. Bu sebeple matbuatın
çok hassas davranması lâzımgelmektedir. Çün
kü matbuat, her gün yüzbinlerce kişiye hitabetmektedir. Bâzan, ufaktefek çatlak sesler işitil
mektedir. Bu memleketin kaderini kötüye götür
mek yolunda şu veya bu zihniyette olan, şu ve
ya bu partiyi tutan, ve bugünün şartlarına uymıyan bir görüşle bu güzel düzeni bozmak istiyen bâzı zevatın var olduğunu zikir ve kaydet
mek isterim. Bu durumu ıslah etmek yolunda
gene bu parlâmentonun, bu parlâmentoya bağlı
Bakanlığın ve matbuatın kendi arasında kurmuş
olduğu ahlâk yasasına uyarak bu gibileri iyi yo
la götüreceklerine ve bunun vatanperverlik
borcu olduğuna, inanıyorum. Biz eğer bu çatı
altında bu memleketin kaderini iyiye götüre
cek bir sistemde yürümeye devam edersek bu
memlekete huzur, sükûn ve refah mutlaka gele
cektir. iradei milliye bu şekilde devam ettikçe
bu memleketin zorluklarını yenmemeye imkân
yoktur. Ve bu millî irade potası içinde, bu
memleketin kaderine sahibolarak, tarihine yakı
şır bir Türkiye haline getirmek için çalışıyoruz.
Aynı zamanda sulh ve sükûna da hizmet ettiği
ne kaanünu

Muhterem arkadaşlar, bu millet kendi irade
si ile Anayasayı kabul etmekle, hak ve hürriyet
lerini zaten teminat altına almış, bu Anayasanın
kabulü ile memlekette Türk milleti büyük bir
imtihan vermiştir. Saniyen gene aynı kanunun
esaslarına dayanarak millî iradeyi tecelli ettir
mek babında Millî Birlik Hükümetinin verdiği
şeref sözünü tutarak memleketin kaderini mil
lî iradeyi temsil eden şahsiyetlerin eline tevdi
etmiştir. Bu da Türk milleti için dünya huzu
runda büyük bir imtihan ve şereftir. Bu mem
leket, çocuklarını iki büyük imtihandan geçire
rek, iradei milliyeyi temsileıı bu çatı altına gön
dermiş ve burada temsil ettirmek basiret ve bü
yüklüğünü göstermiştir. Buraya gelen bizler de
bâzı imtihanlar geçirdik. Geçirdiğimiz kritik
anları hatırlıyorsunuz. Sanki memleket kaderi
sırat köprüsünden geçiriliyor gibiydi. O günleri
geride bıraktık. Genel Seçimler yapıldı. Cum
hurbaşkanımızı seçtik. Hiç anlaşamaz sanılan
iki partinin anlaşması ile Koalisyon Hükümeti
teşekkül etti. Başkanını seçtik. Saniyen tabii.
senatör arkadaşlarımız, yeni kurulan, eskiden
mevcudolan partiler temsilcileri ile bu mukaddes
çatının altında toplandılar. Bu Devletin gemi
sinin yürütülmesi esaslarını görüştüler, şimdi de
Memleketimiz hakikaten dünya nizamı içeriDevletin bütçesini müzakere ve kabul etme yo I
I
sinde,
çok önemli, stratejik bir mevki üzerinde
lunda çalışmalara devam ediyorlar.
a
I bulunuyor. Biz bütün memleket çocukları olaGerek Koalisyon Hükümeti ve gerekse bunun I rak, sulh ve sükûn üzerinde hassasiyetle dururdışında kalan muhalefet saflarını işgal eden ar I ken, aynı zamanda dünya sulhüne de hizmet
kadaşlar, bu memleketin âli menfaatlerini her I ettiğimize inanıyoruz.
geyin üstünde tutmasını bildiler ve vatanperver
Dünya sulhüne yaptığımız bu hizmet göz
lik duyguları ile münazara ve münakaşa ve hiz I
I
önünde
bulundurularak, bize daha fazla yardım
metleri ile memleketin duygularını işliyerek, bu
I
yapmaları
icabettiğini söyliyebiliriz.
hizmetleri iyiye doğru götürme hareketine gir
mişlerdir. Bu da bu' mukaddes çatı altında is I
Şimdi bir başka konuya geçiyorum : Memletikbal için iyi bir temel ve iyi bir örnek olacak I ketin her şeyden önce huzur ve sükûna ihtiyacı
tır. O halde biz Türkiye denen gemi ile hizmet, I vardır. Bu memleketin iş sahası, para emniyeti
haysiyet ve şeref istikametinde bir yolculuğa ( huzurun sağlanmasına bağlıdır. Bu şu veya bu
çıkmış bulunuyoruz. Bu geminin kaptanı, dü- I şekilde olabilir. Gerek içte ve gerekse dışta gerek
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Benden evvel konuşan arkadaşlarımız, hasır.
matbuatımızda, iradei milliye dışında ve iradei i
mevzuunda ve radyo mevzuunda çok yerinde
milliyeyi sarsacak hareketlere giriştiğimiz tak
konuşmalar yaptılar. Ben bu hususlara temas
dirde, paramız yastık, döşek arasına, çömlek içi
etmiyeceğim. Yalnız radyo programları *araısmne girer, böylece gene memleket işsiz kalır. İş
da arzu ederdik ki, şurada Hükümetin geç va
sahasına dayanmıyan para Hazineye gelemez ve
kitlere kadar devam eden ve memleketimiz için
faydasız bir hale gelir. O halde hangi yönden
hakikaten hayırlı, büyük dâva ve meselelerin
alırsak alalım, şunu söyliyeyim arkadaşlar, biz
konuşulduğu bütçe müzakerelerimiz radyo idaithal edilmiş bir mata değiliz. Türk kanı taşı
remizce, basınımızca, Anadolu Ajansı tarafın
yoruz. Bu memleketin en küçük ve en büyük
dan daha dikkatle, daha üzerine eğilerek durul
dâvalarını halletmeye çalışmak ve şu günümü
sun ,takibedilsin. Ve bunlar efkârı umnmiyeye
zü iyiye götürmek yolunda gayret sarf etmeye
çok faydalı özetler olarak aksettirilsin.
mecburuz. Memlekette partiler olarak, halk ola
rak, memur olarak ve matbuat olarak tarihimi
Hiç olmazsa bundan sonra Bakanlığımızdan,
ze yakışır bir şekilde dünya milletleri içinde
biz bu işi aynı şekilde görüşürken radyolarımız
mevkiimizi daima yükseltmeliyiz. Bu memleket
da böyle bir saatin ihdasını istirham ederim.
te 7 iklim bölgesi vardır. Onun için memlekette
(Alkışlar).
her zaman mevsimlerden birini yaşamak müm
Bundan başka, -bu memlekete, bu vatana hik
kündür. Bu sebeple, memleketimizde turizmin
met etmiş, fikirleri ile, sanatları ile, hayatları
gelişmemesi için bir sebep yoktur. Yeter ki, biz,
ile bu memleketin hakikaten mânevi ruh baba
samimi bir hava içinde hüsnüniyetle, dâvaları
ları olara,k göçmüş kahraman askerlerimiz ve
mızı iyiye götürme yolunda, milli duyguları
büyüklerimiz için, 10 ncu, 20 nci, 25 nci ve 50
mızla hareket edelim. Bu tarzda hareket eder
nci gibi mühim yıl dönümlerinde bunları anan,
sek, bu memlekette halledilmiyecek bir tek iş
ve yaptıkları hizmetleri anlatan bir p o gramı r.
yoktur. Çok muhterem arkadaşlarım, tekrar edi
radyolarımızda bulunmasını göı.ül arzu etmek
yorum, politikayı sonuncu plâna atarak, bu mem
tedir. Bu suretle, bugünkü geuçLk kendıierLe
leketi iyiye götürme yolunda büyük gayretler
örnek ©lan büyükleri tanıma fırsatı bulmuş ola
sarf etmek 'mecburiyetindeyiz. Bunun dışında
caktır. Programın ihdas edilmesini istirham
bir hareket olamaz. Bu büyük milleti, tarihi
ediyorum. Bu arzumu izhar ederken Büyük
mizden aldığımız milli heyecanlarla daha ileriye
Meclisimizin kuvai milliyeci, babamız, Ata
götürmek mecburiyetinde olduğumuzu unutmama
türkçü ağabeylerimizin kurduğu bu Büyük Mec
lıyız. Ufak, tefek münakaşaların istismar edil
lisin birinci devresinde bu vatanın ve bu mille
mesini ve bühassa bâzı matbuatın, partileri, as
tin İstiklâl marşını yazmış büyük vatanperver
kerleri ve sivilleri bu milletin sanki ayrı bir un
Türk şairi Mehmet Akif'in bu sene 25 nci ölüm
suru imiş gibi çeşit çeşit şekilde efkârı umumiyeyılı olduğu halde Türk radyolarında anılmamaye aksettirmesini ancak yabancı ideolojilere alet
sını büyük bir üzüntü ile ifade etmeden geçerniolan tetkikler olarak kabul ediyorum. Bu çatı
yeceğim.
altında, bu memleketin kaderine kastedecekleri
Şimdi asıl konuma temas e^mek istiyorum.
ister dıştan, ister içten olsun yok etmek azim
Dış turizm mevzuunda daha salahiyetli arkadrşve kararı ile geldik, tçabederse bunları yok et
larımız konuştular. Hakikaten tarihin biz2 bah
meye muktedir olduğumuzu ispat edeceğiz.
şettiği büyük hazinelere sahip bir memleketle
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
yiz. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Batı Ana
dolu'daki tarihî eserlerimizi bilhassa hıristiyanBAŞKAN — Buyurun Sayın Tevetoğlu.
lar ziyaret etmektedir. Buralarda hınistiyanların büyük ilgi gösterdikleri yerler vardır. Bu
FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın
eserlerin, bu noktaların dışında bilhassa kendi
Başkan, muhterem senatörler, Sayın Basın - Ya
teşebbüslerimizle, basının irşatları ile, memleke
yın ve Turizm Bakanı ve mensupları.
timizde muhtelif konulardaki beynelm'lel ecnebi
Çok mühim gördüğüm bir mesele üzerinde,
kongrelerin
yapılması hususunda da d'.kkatl:
iç turizm meselesi üzerinde pek kısa mâruzâtta
bir
programla
Vekâletimizin çalışmasını bilhassa
bulunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
I istirham ederim.
rum.
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Amerika'da bulunduğumuz sırada, bir tıp
kongresinde iki Türk doktor arkadaşımla lâf,
söz olsun diye yaptığımız bir teklifin, 1957 de
beynelmilel bir tıp kongresinin îs'a buFda ya
pılması ile memleketimize ne kadar turist gel
diğini ve ne kadar dolar döviz bıraktıklarını
bizzat müşahede ettim. Bu kabîl beyne'm''1 el
kongrelerin Türkiye'de de yapılması hususuna ı
teşebbüslerde bulunulması her hal-e faydalı
neticeler verecektir
ı

O: 1

, rilmiştir. Fakat, bütün hayatını, kıymetli hâtı
ralarını orada toplamak suretiyle buranın gerj çek bir Atatürk müzesi haline
getirilmesinin
i daha doğru olacağı
kanaatindeyim. Ve yine
ı Atatürk'ü oraya getiren tarihî Bandırma gemiI sinin bu güzel ve büyük Samsun limanının bir
köşesine monte edilmesi suretiyle ziyaret edilebilir bir hale getirilmesi de iyi olur zannedi
yorum.
Şu anda hatırladığım bir misali arz etme
den geçemiyeceğim.

Efendim, huzurunuzda zikretmek istiyorum.
Turizm dâvası ve meselesi mühimdir. Çok muh i
italya'da Donanço'ya aidolan gemi tâ da
terem arkadaşım, Alpaslan Beyin temas ettikleri
ğın tepesine çıkarılmış, italyan milleti Donan
gibi, iç turizme her şeyden evvel ör em vermek
ço'ya hizmetlerine karşılık bunu hediye etmiş
zorundayız. Bugün Konya hakikaten Türkleı*
tir. Bizim de Atatürk'ü Samsun'a getiren gemi
için.ve dışarıdan gelen birçok ecnebi turis'ler
yi alıp, şayet harabolmuşsa onu tamir ettirerek,
için büyük bir ziyaretgâh haline gelmiştir. Ve
Samsun limanının bir köşesine yerleştirmemiz,
kâletimizden istirham ediyoruz.
her halde çok manalı ve faydalı bir hareket ola
caktır. Kanaatimce böyle bir iş dahi Samsun'un
Bu konu Büyük Atatürk'le, Türk inkılâbı
turist
çekmesinde rol oynıyacaktır. Bunun dı
mızla alâkali bir konudur. Ben, Turizm Bakan
şında
Samsun
çevresi ayrıca kara avları, sürek
lığının ve onun başında bulunan genç, idealist
|
avları,
çeşitli
kuş
ve çeşitli balık avları ile,
arkadaşımızın her sene 19 Mayıs münasebetiy
le Samsun'da bir gençlik festivali yapmasını ve | zengin deniz güzellikleri ile hariçten de birçok
bir hafta süren bu festival münasebetiyle Türk i gençlik teşekküllerinin memlekete celbedilmesine lâyık bir şehirdir. Burada büyük ve millî
gençliğinin Samsun'da toplanmasını arzu edi
olduğu kadar turizm bakımından faydalı bir
yorum. Bütün gençlik teşekkülleri 19 Mayıs
hafta tesis etme imkânını verecektir. Bu temen
dolayısiyle Samsun'da toplanabilir, bütün Türk
nilerimle Bakanlık bütçesinin millet ve memle
izcileri oraya gelebilir. Değişik
bölgelerimizi
ket için hayırlı olmasını diler, cümlenizi hür
temsilen millî oyun ve rakslarımızı oraya geti
metlerimle selâmlarım. (Alkışlar)
ren ekiplerimiz de Samsun'da toplanabilir. Ve
Samsun'da her yıl bütün Türk gençlerini 19
Mayısı yaratan Mustafa Kemal Atatürk'ün ha
tırası etrafında, bütün sıcaklığı ile ve Atatürk
ilkelerinin etrafında toplanırlar. Atatürk'ün il
keleri bu memlekette böyle doğar, böyle ya
yılır, kanaatindeyim.
Bu münasebetle, elbette bu tarihî şehrin,
yıllardan beri kurulmasına
çalışılan Atatürk
inkılâpları şehri haline getirilmesinde, Turizm
Bakanlığının himmeti geçmiş olur. Şehri ihya
etmiş olurlar. Bilhassa Büyük Atatürk'ün Sam
sun'da karaya çıkdıktan sonra kaldığı binayı,
kendisine^ mahsus evi, ki o müze haline geti- 1

BAŞKAN — Basın - Yayın ve Turizm Bakan
lığı bütçesinin heyeti umumiyesi üzerindeki söz
ler bitmiştir. Başka söz istiyen yoktur. Karma
Bütçe Komisyonu adına bir mütalâa da yok.
Hükümete söz vereceğim. Ancak saat 13 olmuş
tur. istirahat ve yemek saatidir. Yüksek Mec
lis eğer tensibederse, bir ara verelim, 13 ten
15 e kadar iki saat zamanımız vardır. (Sağdan
bir ses : Saat 14 te toplanılmasını teklif edi
yorum) (doğru doğru sesleri) Şu halde, saat
14 te toplanılmak üzere Oturumu kapatıyorum.
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Kapanma saati : 13,00

ÎKÎNCt

OTURUM

Aşılma saati -14,00
BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Şevki Atasağun
KÂTİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Ahmet Naci A n (Kırklareli)

BAŞKAN — Oturumu acıyorum.
YOKLAMA
BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır.
(Yoklama yapıldı.)'
BAŞKAN ---• Yeter çoğunluk vardır. Ba
sın - Yayın ve 'Turizm Bakanlığı 'bütçesini mü
zakereye devam ediyoruz. Söz Sayın Bakanın.
BASIN
YAYIN VE TURİZM BAKANİ
KÂMRAN GVLİYAOĞLIJ (Samsun Milletve
kili) — Sayın Başkan, muhterem senatör arka
daşlarını, Basın - Yayın ve Turizm Bakanlığının
bütçesini müzakere ettiğimiz şu anda, sabahtan
şu ana kadar geçen zaman içinde muhterem ar
kadaşlarımızın Bakanlığımıza göstermiş olduğu
yakın alâka A^e yapmış oldukları tenkidlerden
dolayı kendilerine hassaten teşekkür etmeyi bir
vazife bilmekteyim.
Muhterem arkadaşlarım, Basın - Yayın ve
Turizm Bakanlığı bütçesi Bütçe Karma. Komis
yonunda müzakere edilirken arkadaşlarımız ha
kikaten bunu biı- memleket dâvası telâkki et
mişler ve gayet yerinde tenkidlerle bizleri irşat
etmişler; çalışmalarımıza âdeta ışık tutareasma
güzel konuşmalar, güzel beyanlar yapmışlardır.
Aynı havanın muhterem Senatoda da devam et
mesinden dolayı şükranlarımızı tekrarlamayı
bir vazife saymaktayım. Yapılan teııkidleri,
bunlara tenkid demiyeyim, bu yapıcı, yol gös
terici beyanları, cevaplandırmak için müsaadeni
zi istirham ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, konuşan hatip ar
kadaşlarımız Bakanlığımızın Teşkilât Kanunu
üzerinde durdular ve haklı olarak bu teşkilât
Kanunu çıkmadığı müddetçe bu Bakanlığın bir
Umum Müdürlük çalışmalarından dışarı çıkamıyacağmı bir kere daha tebarüz ettirdiler. Bu
teşkilât, 1949 yılında «Matbuat Umum Müdür
lüğü» adı ile kurulmuş olup Itökleri 1926 yılma

kadar inmektedir. Bilâhara, Başvekâlete bağlı
«©asın - Yayın Umum Müdürlüğü», sonradan
da turizm kelimesi ilâve edilerek «Basın - Yayın
ve Turizm Umum Müdürlüğü» adını alıyor.
1957 de de bir Bakanlar Kurulu karariyle Ba
kanlar Kurulu listesine ilâve edilerek bu camia
^Basm - Yayın ve Turizm Bakanlığı» halini al
mış bulunuyor.
O günden bugüne kadar. Bakanlığımız, is
men Bakanlık, fakat hakikatte bir Umum Mü
dürlük çalışmaları şeklinde faaliyete devam edi
yor. Bakanlığımızın teşkilât Kanunu muhtelif
defalar Meclise sevk ediliyor. Birçok defalar
geri. almıyor. Son defa Kurucu Meclisimize de
sevk edilmiş olmasına rağmen araya seçimlerin
girmesi dolayısiyle yine geri kalıyor. Bu defa
biz bu kanunu yeniden ele almak ve Meclise
sevk etmek üzere faaliyete geçmiş bulunuyoruz.
«Turuzm ve Tanıtma Bakanlığı» adı altında ha
zırlanan Teşkilât Kanunu bir komitede hazır
lanmaktadır. önümüzdeki günlerde Millet Mec
lisine ve Senatoya sunulacak olan bu Kanun,
arkadaşlarımızın da tebarüz ettirdikleri gibi,
büyük yardımlarınızla çıkarılabilecektir.
Memleketimizin turizm dâvası üzerinde, de
ğerli arkadaşlarım hakikaten çok yerinde ve
memleketsever görüşlerini tebarüz ettirdiler. Şu
rasını açık bir hakikat olarak ifade edeyim ki,
iki aylık bir müddettir. Bakanlık mesuliyetini
üzerine almış bulunuyorum. Bu müddet zarfın
da, memleketin muhtelif turistik yerlerini gez
dim. Bizler, memleketimizin bu tabiî zenginlik
lerinden ve harikulade güzelliklerinden, maale
sef istifade etmek imkânlarını bulamamışız. Bu
yönden karşımıza birtakım manialar çıkmış, mâ-
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ueviyatımız kırılmış, gücümüz sarsılmış, bu dâ
vayı mühim bir dâva olarak benimsiyememişiz.
Muhterem arkadaşlarım; bir arkadaşımız siz
leri Antalya'ya davet etmektedir. Ben bütütn
arkadaşlarımı sadece Antalya'ya değil, Batı Anadolu'ya, Orta - Anadolu'ya, Trakya'ya hâsı
lı Türkiye'nin her tarafına davet ediyorum.
Ve her- fırsatta,, arkadaşlarımızın bu turistik
bölgeleri gezmeleri memle'ke't balkımından fay
dalı olacağını bir 'kere daha, burada belirtmek
isterim,
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizi ha
kikaten tanımıyoruz. O /kadar tanımıyoruz İd,
yaJbaneılar bizden fazla, bizim memleketimizi
daha, iy'i tanıyorlar. Ya/bancı mecmuaları tet
kik ediyor ve .görüyoruz. Memleketin turistik
bölgeleri hakkında, turizm sahaları hakkında
gayet enteresan neşriyat yapıyorlar ve hu böl
gelerle 'bizden çok ala/kadar oluyorlar. Biz bun
lara neden lakayt, kalıyoruz? Bunun acı bir
misalini Antalya'da müşahede ettim. Müsaade
ederseniz ani atayım.
Muhterem arkadaşlarım, 1,5 sene veya 2 se
ne evvel dünya sanayiinin Kiralı Krupp kalkı
yor Antalya'ya, geliyor. Antalya'da muazzam
bir otel yapma'k istiyor. Konyaaltı denilen yer
de oteli kurmak: istiyor. Buranın yeri çok gü
zel, karşısındaki dağlar yaz ve 'kış karlarla
kaplı. Bu barlarla kaplı olan dağların eteğindeki denizde /banyo almak mikamın da arz eden
burada, bir otel yapma'k istiyor. Vakıflar
Umum Müdürlüğüne ait bir arsa üzerinde pa
zarlığa giriyor. 1.0 lira isteniyor, razı oluyor, 15
lira isteniyor razı oluyor; o razı oldukça 25 30 liraya, çıkarıyoruz. Neticede de Krupp,
küskün bir vaziyette memleketimizi terk edip ı>idiyor. Şu halde memleketimizde bir turizm sa
nayii dâvasını 'kabul etmiyoruz... Turizm sa
halarının ne şekilde ihya edileceğine dair bir
kanaatimiz de yoktur. 'Ben Antalyalılara bunu
uzun uzun anlattım. «Siz bâzı ihtilâflar dolayısiyle bunu vermiyorsunuz; 50
100 kişilik
heyetler 'kurarak Ankara'ya gelin. Böyle b'öyle
oldu, 'Krupp memleketimizi terk edip gitti.
Bize yardım ediniz diye Devlet Başkanına ya
hut Başbakana çıkın» diye kendilerine yol gös
terdim. Öyle tahmin ediyorum ki bu arkadaşlan m (bana gücendiler.
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Muhterem arkadaşlarını; yine 'biraz Ege
Bölgesinden bahsedeyim. Burada Mrçok dev
rin 'tarihî kalıntıları var. Meselâ bir Meryem
Ana var. Roma ve JPapalfk tarafından takdis
edilmiş ve bütün .Hıristiyanlara tavsiye edil
miş bir yer olan bu mukaddes bölgenin duru
munu size izah edeyim ki memleketimizin tu
rizm anlayışını da kendi turizm anlayışınızla
mukayese imkânını bulabilesiniz. Meryem Ana
nın evine 100 metre Ikala bir jandarma kulübe
si, karakolu vardır. Bu kulübenin önüne de
iriyarı Mehmetçik 'oturmuş, tüfeğini temizle
mektedir. Yol güzergâhında ve hemen Meryem
Ananın evinin yanındaki bu kulübe yabancı
lara, turistlere ürküntü vermektedir. Bu jan
darma kulübesinin biraz daiha geri alınması hu
susunda sorduk acaba, bu kulübenin daha ge
rilere bir yere alınması mümkün müdür, değil
midir'? Bu işi tetkik mevzuu yapmadıkları ce
vabını aldık. Mümkün mertebe yurdumuza gel
miş olan yabancılara kendi yurtlarını aratmıyaea'k şekilde ve serbest hareket imkânını ver
memiz lâzımdır. Kendi memleketinde imiş gibi
seyahat edebilmelidir. Bunu akıldan çıkarma
mamız lâzımdır. Bir arkadaşımız, turizmi halka
indirme mevzuu üzerinde durdular. Yerden
göğe kadar hakları var. Bu anlayış içinde okul
larda turizm dersleri ilhdas etmek üzere temas
lara geçilmiştir. Halen, yalnız askeri liselerde
tatbikata geçilmiştir. Maarif Vekâletine müra
caat edilmiş, ilgili kitaplar gönderilmiş olduğu
halde henüz bir icraat gösterilmemiştir. 'Gös
terilmemiş deyip peşini bırakacak değiliz. Bu
çalışmalar için gayretlerimizi esirgemiyeeeğiz.
Radyodan turizm mevzuunda konuşma ya
pılması mevzuna, temas edildi. Kadyo hakika
ten bir propaganda mevzuudur. Bu bakımdan
turizm anlayışı içinde halk kütlelerine mem
leketin 'turizm sahalarını tanıtmak ve ayrıca.
gelecek turistlere ne şekilde muamele yapılma
sı lâzımgeldiğini bildirmek için radyolarımız
da cfnümüzdekî günlerden itibaren her hafta
bir defa turizm 'konuşmaları yapılacaktır. Bu
konuşmalardan zannediyorum ki, memnun ka
tacaksınız. Turistik eselerden, yerinde yapı
lan, muhtelif rPpor'taj parçaları ve turizm 'böl
gelerinde gezintiler yapmak suretiyle güzel bir
program hazırlanmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım; yabancı ve yerli
sermavevi turizm sahalarına intikal ettirmek
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mevzuu bizim şu dar bütçemiz içinde mütalâa
edilemiyeceğine göre, elbetteki yabancı ve öze]
sermayeden istifade imkânlarını aramaya mec
bur olacağız ve aradık da. Bizden evvelki ar
kadaşlarımız bu mevzudaki çalışmalarını yap
mışlar. Ancak bâzı kanunlarımızın tadili sure
tiyle kolaylık sağlıyaeağı için biz de devam
etti'k. Yabancı sermayeyi teşvik 'Kanununda
da bu Ihususta hükümler var. Meselâ yabancı
sermaye 10 milyon lira koyaca'ksa bizim 60 mil
yon lira koymamız icabediyor. Hiç değilse tu
rizm mevzuu üzerinde mütesanit, bir nisbet
dâhilinde bu iştiraklerin teminini içine alan bir
kanun getirirse'k yabancı sermayenin turizm
bakımından memlekete girmesini daha çok
kolaylaştırmış oluruz. Ve bu yönden de çalışma
larımıza devam etmekteyiz. Bâzı arkadaşlarımız
el sanatlarının inkişafından bahsettiler. Muhte
rem arkadaşlar; el sanatları biraz da Sanayi Ba
kanlığını alâkadar eden bir mevzudur. Sanayi
Bakanlığının büyük krediler vererek yardım et
mesi icabeden bir mevzudur. Fakat bu mevzuda
bugüne kadar Sanayi Bakanlığından bir yardım
imkânı da alınamamıştır. Bize bu sanat erbabı ta
rafından büyük kredi talepleri vâki olmaktadır.
Ve Sanayi Bakanlığı bu müracaatleri mümkün
olduğu kadar karşılıyabilmek ve gelen turistlere
hiç olmazsa eşya kabilinden bir şeyler hazırlat
mak imkânını bulamamıştır. Aziz arkadaşlarım;
turizm denilince, akla yol mevzuu geliyor. Tu
rizm yollarımız, gelen turistleri memnun edebile
cek şekilde asfaltlanmış değildir. Gelen turistler
bir zaman asfaltsız ve tozlu yollardan geçmek zo
rundadırlar. Bu bakımdan Karayolları ile, Nafıa
Bakanlığı ile, çalışmalarımız devam etmektedir.
Şurasını tebarüz ettirmek yerinde olacaktır ki,
turizm deyince yalnız Turizm Bakanlığına mün
hasır bir çalışma şeklinde anlaşılmaması lâzımgelir. Turizm dâvası, İmar Bakanlığı, Tarım Ba
kanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Sanayi
Bakanlığı ile bu mevzuda iş birliği yapılmak suretiyle, iş birliği halinde, koordine halde yürütü
lecektir. Biz buna inanıyoruz. Bu fikrimi teyiden
bir misal vereceğim.
Vakıflar Umum Müdürlüğü otel yaptırmak
tadır. Gezerken bu otelleri gördüm. Çanakkale'
de bir otel yaptırmış, Balıkesir'de bir otel yaptır
mış. Bu oteller bir sene evvel bitmiş olduğu halde
maalesef kiraya verecek kimse bulamamışlardır.
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Oteller bomboş bir senedir beklemektedir. Gönül
isterdi ki, Vakıflar Umum Müdürlüğü, Turizm
Bakanlığına müracaat ederek, ben otel yaptıra
cağım nereye yaptırayım, nereye yaptırırsam da
ha rantabl olur, turizm bölgesi neresidir, otelleri
nereye yaptırayım, demesi gerekirdi.
Ben şu oteli öyle bir yere yaptırayım ki, zarar
etmesin ve yıllarca da beklemesin. Böyle bir mü
racaat ve böyle bir koordine çalışma yoktur. Bu
nun neticesi şu kadar yıl otelin boş kalması, gay
retlerin ve millî servetin boşa gitmesidir. Bilhas
sa turizm mevzuunda koordine çalışmaya inanmış
bulunuyoruz. Koordine çalışma yapamadığımız
takdirde falanın, filânın yaptığı iş gibi işlerimiz
yarım kalır. Millî servetimiz boşa gider. Bunun
için yine arkadaşlarımızla bakanlık olarak görüş
tük. Koordine çalışmayı temin etmek maksadiyle
ilgili dairelerle müştereken turizm dâvasını ele
alarak bir kanun tasarısı hazırlamaya başladık.
önümüzdeki günlerde önünüze gelecek, teklif ve
tenkidleriniz alınacaktır.
Arkadaşlarımız, şimdiye kadar hazırlanan ra
porlara temas ettiler. Yine bir arkadaşımız da bu
raporların kâğıt yapraklarından bir hamur hali
ne gelmesinin beklendiğinden bahsettiler. Arka
daşlar, 22 rapor tanzim edilmiştir şimdiye kadar.
Bu raporlardan 7 tanesi yabancı mütehassıslarmca ve geri kalan 15 i de, bizde Danışma Kurulu
tarafından hazırlanan raporlardır. Bu raporlar
da yabancı mütehassıslardan da istifade edildiği
olmuştur. Bu hazırlanmış olan raporlardan bugü
ne kadar hangi kısımlardan istifade edildiği bi
linmez. Muhterem arkadaşlar, memleketimizde
bir rapor enflâsyonudur devam eder.. Herkes bir
rapor hazırlatır, fakat raporlar yerini bulmaz.
Bu belki bizim kendi ihmalkârlığımız ve belki de
hazırlatılan raporların memleketimiz bünyesine
ve faaliyetine uygun olmamasından ileri gelir. Bu
hususlar yeni baştan ele alınacaktır. Memleketi
mizin bünyesine uygun olanları, yeni baştan tek
bir rapor haline getirilecektir. Bunun için de ya
bancı mütehassıslara değil, kendi mütehassısla
rımıza ihtiyacımız vardır. Memleketini seven ve
bilen arkadaşlarımız yabancılardan bizim için da
ha kıymetli ve muteberdir.
Bâzı arkadaşlarım; iç turizme temas ettiler;
Bu iç turizm mevzuu memleketimiz için büyük
">nem taşımaktadır. Bu arada bu memlekette olan
800 kadar şifalı sulardan bahis edildi. Gerek bun-
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lar, gerekse tabiî güzelliklerimiz iç turizmi teş
vik bakımından bizlere önderlik yapacak kadar
büyük kıymet taşımaktadır. Bunları zaman za
man ele alacağız. Zaman zaman diyorum çünkü
imkânlarımız ancak buna elvermektedir. Bunun
için de plân ve program hazırlanmasına ihtiyaç
vardır. Bunları, gerek İstanbul'dan Karadenizin
öbür ucuna, tâ Hopa'ya kadar ve oradan Güneye
inerek; Anadolu'nun kendisine has vahşi güzellik
lerine kadar, Batı - Anadolu'nun, Ege'nin, Akdenizin tabiî güzelliklerine kadar turizm için çok
müsait, çok güzel yerlerimiz elbette bulunmakta
dır. Bunları, gerek mahallî turizm cemiyetleriyle
teşvik etmek ve gerekse maddi ve mânevi imkân
larla desteklemek kararındayız. Ve bu yolda ça
lışmalara başlamış bulunmaktayız.
Beynelmilel konferans mevzuu : Elbette ki,
memleketimizin turizm bakımından kalkınması
bir kıymet ifade etmektedir. Teşekküllere ve ce
miyetlere vâki olan davetleri reddetmeden veya
vâki olan davetlere memleketimizde imkânlar ha
zırlamak ve mümkün olduğu nisbette turizm ba
kımından koordine bir şekilde çalışmak suretiyle
bu mevzuları halletmek elbetteki turizm dâvası
na hizmet sayılacaktır.
Turistik bölgelere temas edildi :
Arkadaşlarım; beş yıllık bir turistik bölge
plânı hazırlanmaktadır. Bu plân gerek kara
yolları ve gerekse Amerikalılarla temas ederek
ele alınmıştır, öyle zannediyorum ki, hazırlana
cak bu plân ve programla memleketimiz turis
tik bakımdan daha büyük inkişaflar kaydede
cektir.
Turizm memvzuu üzerindeki görüşlerimizi
bu şekilde açıkladıktan sonra şimdi radyo mev
zuuna geçiyorum;
Arkadaşlarımız radyo üzerindeki konuşmalariyle yine yapıcı tenkidlerde bulundular. Ve
bâzı mevzular üzerinde de yine haklı olarak.
durdular. Ve iç ve dış haberlere radyolarımızda
fazla yer verilmediğini ifade ettiler. Bu, bilâ
hara temas edeceğim şekilde, Anadolu Ajansı
imkânsızlıklar içinde mütalâa edilmektedir.
Radyo imkânları Anadolu Ajansının hazırladığı
bültenlerle ele alınmaktadır. Bunun hakkında
müsaade ederseniz, Anadolu Ajansına sıra gel
diği zaman izahat vereceğim.
Sayın arkadaşlar, Bütçe Karma Komisyo
nunda da ileri sürüldü, Meclis saati ve daha ev-
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vel de şahsan beyan etmiştim, fakat çalışmalar
halen tekemmül etmiş değildir. Radyoda Meclis
saati ihdas edilmesi, lâfzan gayet kolay, fakat
siz de takdir edersiniz ki, tatbikata geçildiği
zaman birtakım güçlüklerle karşı karşıya bıra
kacaktır, bu bizi. Meclis saati başladığı zaman,
falanın konuşması daha çok benim konuşmam
az verildi, falan arkadaşın konuşmasına fazla
yer verildi, filân arkadaştan hiç bahsedilmedi,
şeklinde, belki de bendenize sual takrirleri
tevcih olunacaktır.
Buna ait çalışmaları birtakım prensiplere
bağlamak suretiyle devam ettiriyoruz, öyle
tahmin ediyorum ki, 10 gün içinde Meclis saati
ihdas edilmiş olacaktır. Bâzı prensiplere riayet
edilmek şartiyle.
Ramazan programlarında arkadaşlarım mem
nuniyetlerini ifade ettiler.
Muhterem arkadaşlarım, vatandaşlarımız
tarafından vâki olan müracaatı dikkate almak,
Meclisimizin, Karma Komisyonun ve muhterem
arkadaşlarımızın bu baptaki taleplerini göz
Önünde tutmak suretiyle radyomuzda Ramazan
programına başlanmış bulunmaktadır. Memnu
niyet verici ifadeler bizleri de memnun etmiş
bulunmaktadır.
Radyolarımızın takatleri üzerinde duruldu.
Arkadaşlar, halen biri orta dalga olmak üze
re İzmir'de, biri de uzun dalga olmak üzere Er
zurum'da yüz kilovatlık radyolar mevzuları üze
rindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Bir
de Amerikalılarla iş birliği yaparak Mersinde
bir radyo istasyonu kurulması mevzuunda ça
lışmalarımız vardır. Bölge radyoları olmak üze
re ihdas edilecek radyolar önümüzdeki aylarda
çalışmaya başlıyacaklardır. İzmir, İstanbul ve
Ankara radyoları halen faaliyet halindedir.
Bir arkadaşımız bin kilovatlık bir radyo
mevzuu üzerinde durdular. Evvelce bu şekilde
bir çalışma olmuştur, fakat bilâhara bundan
vazgeçildiği ifade edilmiştir.
Sayın arkadaşlar, çok evvel, (Hür Dünya
Radyosu) adı altında 1 000 Kw. lık bir radyo
istasyonu kurulması, ki Türkiye'ye değil, uzak
mesafelere, Avrupa memleketlerine yayın yapa
cak bir radyo hakkında çalışmalar olmuştur,
fakat çok evvel bundan vazgeçilmiş bulunmak
tadır.
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Sayın a r k a d a ş l a r ı m ı z basın konusu üzerine
geldikleri zaman, buna t e m a s ettikleri
zaman
bir n o k t a y ı belki zühul olarak
hatırlarından
çıkardılar. Basın konusu üzerinde
konuşurken
Basın - Yayın ve Turizm B a k a n l ı ğ ı m ele aldılar.
Aziz arkadaşlarını, biliyorsunuz basın mev
zuu ile Basın
Yayın Turizm B a k a n l ı ğ ı n ı n bu
gün için aşağı y u k a r ı b ü y ü k bir ilgisi kalma
mış b u l u n m a k t a d ı r . Basın - Yayın Turizm Ba
kanlığının. basınla ilgisi sadece r a d y o l a r d a n d ı r .
R a d y o l a r d a Nisan sonuna k a d a r ( A n a y a s a n ı n
Amir h ü k m ü gereğince ö ay içinde
bağımsız
hale getirilecek k a y d i y l e ) bağımsız hale gelecek
ve r a d y o l a r da bizden a y r ı l a c a k t ı r .
Basın d a gerçek demokrasi havasına kavuş
muş b u l u n m a k t a d ı r .
Basın k a n u n l a r ı muvace
hesinde basın bizimle alâkasını kesmiş bulun
m a k t a d ı r . Basın - Yayın B a k a n l ı ğ ı n ı n
bugün
basınla ilgisi sadece ve sadece sarı ve mavi ba
sı n k a r t l a r ı tevzi etmek ve arkadaşlarımızın
muhtelif temaslarını temin etmekten i b a r e t t i r .
t l â n mevzuu da bizden ayrılmış b u l u n m a k t a 
dır. Basın - Yayın tlân ve Reklâm K u r u m u tu
şekkül ettirilmiştir. Bu K u r u m ilânlarla meşgul
o l m a k t a d ı r . B u n u n l a d o ğ r u d a n d o ğ r u y a Ulus'
t a k i K u r u m a l â k a d a r o l m a k t a d ı r . Bakanlığım!
zın da. b u n u n üzerinde t e k yetkisi y o k t u r .
Bir arkadaşımız bu k a n u n u İcra Vekilleri i l e
yetine v e r d i ğ i y e t k i l e r d e n bugüne k a d a r han
gileri t a t b i k edildi, diye s o r d u l a r ;
B u n u t e t k i k e t t i r m i ş b u l u n u y o r u m ve tetkik
lerimin neticesinde anlaşılan ş u d u r k i ; B a k a n 
lar K u r u l u n a verdiğini göstermektedir. Biz de
t e t k i k e t t i r d i k , B a k a n l a r K u r u l u n d a değil, doğ
r u d a n d o ğ r u y a B a ş b a k a n ı n şahsında t o p l a n m a k 
tadır. B u b a k ı m d a n , Basın - Y a y ı n ve Turizm
Bakanlığının, Basın İ l â n ve Reklâm
Kurumu
ile ve d i ğ e r k o n u l a r l a
basın üzerinde hiçbir
fonksiyonu y o k t u r . B u n u n için, bu çalışmalar
dan, Basın - Yayın ve Turizm B a k a n l ı ğ ı m bu
b ü y ü k s ı k ı n t ı d a n k u r t a r a n arkadaşlarımıza hu
z u r u n u z d a t e ş e k k ü r etmek isterim.
Muhterem, a r k a d a ş l a r ı m , hasmın
bugünkü
d u r u m u üzerinde a r k a d a ş l a r ı m k o n u ş t u l a r . Mü
saade ederseniz ş a h s a n ben de fikrimi, yine
bir Basın - Yayın mevzuatiyle ifade edeyim.
A h m e t Yıldız a r k a d a ş ı m ı z basının b u g ü n k ü
t u t u m u karşısında Hükümetin bir t e d b i r alma
dığını, s u s t u ğ u n u ifade ettiler.

0:2

Muhterem a r k a d a ş l a r , şunu ifade edeyim la,
27 Mayıstan sonra basma, tanınan çok b ü y ü k
hürriyet içinde -basın mensubu a r k a d a ş l a r ala
bildiğim- bir hürriyet havası içinde kaldılar ve
bunu biraz da istismar ettiler. Bu a r a d a bizler
de buna bir tedbir almak lüzumunu hissetsey
dik a r k a d a ş l a r ı m ı z
her halde bizi tanımamış
olurlardı.
AHM.BT VII,DİZ (Tabii S e n a t ö r )
Mev'•lii kamın tatbik edilirse yeter.
BASIN
YAYIN VK TURİZM
BAKANİ
KÂMRAN S O V B İ Y A G Û I J U ( D e v a m l a )
Muh
terem a r k a d a ş l a r ı m ,
mev'cııt k a n u n u n
tatbik
edilmesi mevzuunda yine- Basın - Yayın ve Tu
rizm Bakanlığîyie Hükümetin hiçbir fonksiyo
nu y o k t r r . Şahsan mnztarip olan a r k a d a ş l a r !
n;iz varsa adlî mercilere müracaat e t m e k ve
İHtıti! şahsi dâva mevzuu y a p a r a k
haklarını
a r a m a l a r ı etbeilc ki mümkün
bulunmaktadır.
Vekil olarak şunu ifade edeyim ki H ü k ü m e linîziıı basın mensubu ve mevzuatı üzerinde
hiçbir tasarrufu
olmıyacaktır. 27 Mayıstan
bugüne k a d a r ne şekilde h ü r r i y e t havası için
de geldilerse, aynı şekilde gitmelerine müsaade
edeceğiz. Ancak şunu da ifadede fayda görü
rüm k i , bu a r k a d a ş l a r ı m ı z elbette kî karşılıklı
çatışmalar, karşılıklı m ü n a k a ş a l a r ve münaza
raların memlekete z a r a r getireceğini 'belki de
yakın bir zamanda göreceklerdir.
Ve bunla
rın şiddeti nİKhetinde z a r a r l a r ı n ! göreceklerdir.
Bu yoldan kendiliklerinden
vazgeçeceklerdir.
Ben şahsan buna, inanıyorum. Basın mensubu
a r k a d a ş l a r ı m ı z d a n daha memieketsever görüşle
harekei etmelerini de haşlatan rica ediyorum.
f Bravo sesleri )
Aıuhtereın a r k a d a ş l a r ı m , bir arkadaşım Ana
doiu -basınınin. Basın İlân ve Reklâm K u r u m u
nan tazyiki altında czPdiğinden -bahsetti
Anadolu basınım ezen hiç de. Basın İ l â n ve
Reklâm Kurumu değildir. Faı basit bir misal
arz edeyim ; Anadolu gazel elerinin 400 t a n e sa
üs trajı vardır, h'akaf daha. Anadolu gazetele
ri çıkmadan İstanbul'da çıkan bir sabah gaze
tesi Anadolu'ya, varıyor. İstanbul gazetesi gel
diği. için de İm yerlerdeki kimseler haklı ola
rak, çıkan <> Anadolu gazetesini almıyor.
rr'akai 'bunun, y a n ı n d a Basın İlân K u r u m u y 
la a r a l a r ı n d a k i
bâzı haksızlıkları
gidermek
için her iki tarafın da hususiyetlerini d i k k a t e
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Arkadaşlarım; Basın - Yayın ve Turizm Ba
kanlığının dış teşkilâtının teşekkül ettiği gün
den bugüne kadar, bu teşkilât hakkında muh
telif dedikodular almış yürümüş ve gelmiştir.
Ben kendimi 'bildim bileli teşkilâtımızdaki ar
kadaşlarımız hiç kimse tarafından tutulmaz.
•Sayın Ahmet Yıldız'm da temas ettikleri gibi,
belki oralara gitmek istiyen, sıra bekliyen ar
kadaşlarımız tarafından da bu gibi dedikodular
yapılıyor. Avrupa'ya, Amerika'ya giden ar
kadaşlarımız tarafından oradaki.
arkadaş
larımızın kifayetsizliği üzerinde duruluyor. Bu
demek değildir ki, oradaki arkadaşlarımız kifa
yetlidir de bu arkadaşlarımız % 100 haksızdırlar.
Ben şahsan buna iştirak etmiyorum. Giden arka
daşlarımızdan, tâ eskiden beri hakikaten yerini
bulmuş veya bulmamış ve belki de gözden kaçmış
olanları vardır. Bunlar, dedikodu yapmaya, ten
kit yapmaya fırsat vermiş oluyorlar. Biz bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durmaktayız. Ve dışarı
ya gidecek arkadaşlarımızın hakikaten memleke
ti temsil etmek bakımından, oradaki çalışması ba
kımından hakikaten liyakatli kimselerden olması
nı, seçilmesini canü gönülden arzu etmekte ve bu
hususta titizlikle çalışmaktayız. Hiçbir arkada
şın endişe etmemesini şahsan arzu etmekteyim.

Muhterem arkadaşlarım, konuşmama, özel
olarak şu şekilde cevap vermiş bulunuyorum.
Belki de atladığım kısımlar olmuştur. Fakat
umumi olarak öyle tahmin ediyorum ki, temas
edilen noktalara karşı cevabımızı vermiş bulun
maktayız. Huzurunuzdan ayrılırken tekrar şük
ranlarımı ve minnettarlığımı ifade etmek iste
rim. Çalışmalarımızda bize daima ışık tutaca
ğınızdan eminim. İnşallah sizlerden sonra Mil
let Meclisinde de imtihanımızı veririz, hepinizi
hürmetle selâmlarım.
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) - Bir su
alim var.

Muhterem arkadaşlarım, Anadolu Ajansı mev
zuu üzerinde konuşan arkadaşlarımız da bu Ajan
sın halen kifayetsiz olduğundan bahsettiler, iç ve
dış muhabirliklerin bulunmamasından şikâyet et
tiler.
Bütçe Karma Komisyonunda da bu mevzu dle
ilgili aksaklıklar ortaya konmuştu. Neticede bu
meselede aksaklıkları gidermek için de yine Muh
terem arkadaşlarım tarafından Anadolu Ajansı
bütçesine 1 300 000 küsur bin liralık bir ilâvenin
yapılmasını uygun gördüler. Bilhassa iç ve dış
muhabirliklerin ihdası arzu edilmişti. Gerek iç
muhabirlik ve gerek Avrupa'da ve Orta - Şark'ta
birer dış muhabirliklerin bulunması programa alın
mıştır. Haber servisinin süratini sağlamak için de
telsiz cihazlarının alınması ayrıca programa alın
mış bulunmaktadır. Ve çalışmalara başlanmıştır.
Şimdi demin atıf yaptığım hususa geliyorum;
Anadolu Ajansı haber bültenleriyle bugün rad-
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yoya yardımcı olmaktadır. Anadolu Ajansının
hazırladığı bültenler evvelâ Bakanlığımıza geli
yor, orada haber olmaya lâyık haberler almıyor
ve radyoya intikal ettiriliyor. Anadolu Ajansı
nın iç muhabirlikleri zayıf olduklarından dola
yı memleket haberlerini lâyık olduğu şekilde
değerlendirmek suretiyle gönderemiyoruz. Bu
bakımdan, memleket haberleri Anadolu Ajansı
bültenlerinde zayıf çıkıyor. Bunu dikkate almak
suretiyle. Mart ayından itibaren, ilgili arkadaş
ları yeni baştan bir revizyona tâbi tutmayı dü
sunuyoruz. İlgili arkadaşlar, fahrî olarak çalış
maktadırlar. Bu bakımdan haber verme işi ak
samaktadır. Cüzi de olsa bu arkadaşlara bir mik
tar para vermek suretiyle ilgilerini daha çok
çekmeyi düşünmekteyiz. Mart ayından itibaren,
bu çeşit memleket içi haberlerin zenginliği art
mış olacaktır.

almak ve her iki taraf] da üzmemek için bir
takım tadilât yapılması taraftarıyım.
Yine arkadaşlarım dış teşkilât mevzuu üze
rinde durdular.

BAŞKAN — Buyurun.
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — 195 ve
212 sayılı kanunların aksak taraflarını gider
mek için Hükümetin bir çalışması var mıdır?
BASIN YAYIN VE TURİZM BAKANİ
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Arka
daşlar demin beyan ettim; arkadaşımızın dikka
tinden kaçtı herhalde. Çalışmaya henüz başlan
mamıştır. Bu aksak tarflar üzerinde birtakım
tadilât yoluna gidilmek üzere çalışmalarımız ola
caktır.
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) —. Gaze
tecilik Fakültesi kurulması için Hükümetin gö
rüşü nedir?
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANİ
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) —Bumev
zuda Hükümetinizin bir görüşü olmamıştır. An
cak halen faaliyet halinde bulunan İktisat Fa-
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BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efen
dim, başlıca sıkıntılarımız arasında, bu turizm
tarifelerini kontrol mevzuu gelmektedir. Turizm
belgesi alan lokanta ve otellerin hakikaten bu
na intibak ettikleri veya belge aldıktan sonra
hususiyetlerinin devam edip etmediği şeklinde
RlFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — 1955
bir kontrolü bugün biz Bakanlık olarak yapa
te kurulan Turizm Bankasının statüsü ne za
mamaktayız. İllerde belediyeler bunu kısmen
man neşredilecektir?
j yapmaktadırlar. Fakat, oralardaki kontrollarda
da birçok defalar aksaklıklar olmaktadır. Bu
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
mevzu
da ele alınmış bulunmaktadır. Bu da bir
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efen
neticeye
bağlanacak ve en güzel
bir şekilde
dim, bu statü sanıyorum bugünkü Resmî Gaze
halledilecektir.
tede ilân edilmiş olacaktır.
NİHAT PASÎNLt CErzurum) — Turistik
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Tu
müesseselerin kontrolü mevzuunda belediyelerin
rizm Bankasına Maliye niçin yardım etmiyor?
yetkisi nedir? Turistik beldelerin kontrolünü
ancak Vekâletin yapabileceği şeklinde bir şeyle
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
karşılaştım. Bu bakımdan âcil bir tedbir düşü
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efen
nülüyor mu?
dim, Turizm Bankasının sermayesi 300 milyon
lira olacaktır. Bunun 120 milyon lirası Maliye
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
den sağlanacaktır. Biraz malî vaziyetimizin müKÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Efen
saidolmaması dolayısiyle bugün için bir yar
dim, haddizatında turistik otel veya lokantaları
dım yapma imkânı bulunamamıştır. Fakat ken
belediyelerin kontrol etmeye yetkisi yok. Bu
disiyle yaptığımız temaslar neticesinde zanne
yetki olmadığı için de maalesef birtakım aksak
diyorum 10 - 11 küsur milyon lira arasında bir
taraflar olmaktadır. Demin de arz ettiğim gibi
aktarma yapılacaktır,
bu mevzu da tekrar gözden geçirilecek ve hal
çaresi bulunmaya çalışılacaktır.
RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Efen
dim, turist celbi her şeyden evvel ucuzluğn bağ
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efen
lıdır. Turistik tarifelerdeki bu büyük pnhalılıdim, Bakanlığınızda haklarında kovuşturma ve
ğm durdurulması yoluna gidilecek midir? Ve
dâva açılma, sonunda beraet etmiş, temize
bu yol ne zaman kapanacaktır?
çıkmış olan Devlet memuru olduğu halde açık
ta bulunan arkadaşlar var mı? Bunlar hakkın
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
da Bakanlık ne düşünüyor? Bunlar hakkında
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Bu
Bakanlığın ne gibi tasarrufu vardır?
turistik belgeler Bakanlığımızda mevcut bir ko
mite tarafından hazırlanıp
verilmektedir. Bu
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
gibi belgelerin otel ve lokantalara verilebilmesi
KÂMRAN EVLİYAOĞLU (Devamla) — Ba
için o müesseselerin bâzı vasıfları haiz olmaları
kanlığımda bunların adedini bilmiyorum. Hak
gerekmektedir. Meselâ oteller için asansörü var
larında tahkikat açılmış beraet etmiş olduğu
sa ve diğer vasıfları da uygunsa bunlara turis
gibi halen tahkikatı devam eden bir kısım ar
tik belgeler verilmektedir. Otel ve lokanta sa
kadaşlarımız mevcuttur tahmin ediyorum. Bun
hipleri fiyatlarını doğrudan doğruya arz ve ta
ların yerlerine iadesi mevzuunu Bakanlar Ku
lep kanununun tabiî seyri içinde tesbit ediyor
rulunda aldığımız bir kararla
topyekûn dur
lar. Buna bizim bir müdahalemiz olmuyor.
durmuş bulunuyöfuz. Yalnız bunlara mahsus
değil, topyekûn durdurduk. Çıkan Kararnamede
BAŞKAN — Buyurun.
şöyle
diyor : Mart ayı 1962 bütçesi yürürlüğe
NİHAT PASİNLI (Erzurum) — Turistik
girene
kadar münhallere nakillerin yapılması
bölgelerde fiyat tarifeleri kim tarafından kon
durdurulmuştur. Bu bakımdan, temize çıkmış,
trol edilir? Belediyelerin bunda rolü yok mu
beraet etmiş bir kısım arkadaşlarımızın haklı
dur? Bunlara standart bir şey konabilir mi?
kültesine bağlı bir Gazetecilik Enstitüsü vardır.
Ankara'daki gazeteciler Cemiyetindeki arkadaş
larımızın çalışmaları meyanmda Ankara'da böy
le bir enstitünün kurulması için gayretler mev
cuttur. Biz de Hükümet olarak bu arkadaşları
mızın gayretlerini desteklemekteyiz.
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Tashih edilmiş şekliyle 202 nci bölümü tektaleplerini karşılıyacak durumda değiliz. 1962 ,
bütçesi yürürlüğe girdiği andan itibaren, bu | rar okutuyonım.
gibi talepleri de dikkate almak suretiyle, ar
B.
Lira
kadaşlarımızı tatmin etmek arzusundayız. Bu
na gayret edeceğiz. (Alkışlar)
202 Ücretler
8 303 520
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
BAŞKAN — Efendim, Basın - Yaym ve
miyenler... Kabul edilmiştir.
Turizm Bakanlığı 1962 yılı
bütçesinin heyeti
umumiyesi üzerinde müzakereler sona ermiştir.
203 Oeçici hizmetliler ücreti
1
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum.
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
miyenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
B.
Lira
le bunlara yardımcı personelin
ücretleri
83 000
İkinci kısım - Personel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
I - Maaşlar ve ücretler
miyenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
5 489 053
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
I I - Başka haklar
miyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
202 Ücretler
8 281 920
reğince yapılacak zam ve yar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etdımlar
43 260
miyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
BAŞKAN — Efendim, bu hükümle ilgili bir
miyenler... Kabul edilmiştir.
önerge var, okutuyorum.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
ce ödenecek para mükâfatı
6 000
1962 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde Ba
BAŞKAN
—
Kabul
edenler...
Et
sın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü kadromiyenler... Kabul edilmiştir.
darmi'n menkez üıiameltlileri araısunda 200 T. L. ay
209 '5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
lık ücret ile çalışan 30 personel mevcuttur. Bu
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
personelin maaşlarına 50 şer lira zam yapılmak
39 neu maddeleri gereğince T.
üzere, Bakanlık bütçesinin 417/40 bölümünden
C.
Emekli Sandığına yapılacak
21 600 liranın azaltılarak 202 nci bölümün 11 nci
ödemeler
652 353
maddesine eklenmesini arz ve teklif ederim.
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
Suphi Karaman
miyenler... Kabul edilmiştir.
(Tabiî Üye)
BAŞKAN — Karma
bir mütalâası var mı?

Bütçe

Komisyonunun

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ÎLYAS SEÇKİN — Muvaîakat ediyoruz efen
dim.

301

302

BAŞKAN — Hükümetin bir mütalâası var
mı f
BASIN - YAYIN VE TURİZM BAKANI
KÂMRAN EVLÎYAOĞLU — Kabul ediyo
rum.

303

304

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
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Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
140 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyet büro giderleri
480 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
15 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Posta telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
' 419 800
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir,.•
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305 Kira bedeli
435 940
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
80 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar '
450 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
25 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-'
miyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
77 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
310 Basın ataşelikleri ve haberler bü
roları giderleri
5 292 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

403

417

450

#1

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Radyo istasyonları ve stüdyoları
yönetim ve işletme giderleri
6
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üniversite ve yüksek okullarda
okutulacak öğrencilere verilecek
burslar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyefıler... Kabul edilmiştir.
Yayın, turizm ve propaganda gi
derleri
.
5
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

17 500

LİTft

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

2 500

502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

5 001

Altıncı kısım - Yardımlar
601 Ajans ödeneği ve ajans dış mu
habirlerinin her türlü ücret ve
ıgiderleri
4 143 300
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
636 Muhtelif turizm teşekküllerine
yardım
500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
653 Basın - Yayın ve Turizm Genel
Müdürlüğü Memurları Yardım
laşma Derneğine (Memur ve müs*
tahdemlerin öğle yemeklerine
yardımda bulunmak için)
110 097
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

493 400

G5 000

520 000

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler
294 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
478 Kurslar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

B.

50 000

Yatırımlar
VI - Yeni yapı ve esaslı
onarımlar
751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar
10 275 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.., Kabul edilmiştir.
777 Turizm geliştirme ve kalkındır
manın icabettirdiği inşaat, tesisat
ve her türlü ödemeler (Hizmetle
re tevzi tarzı, ödeme şekil ve esas
ları Basın - Yayın ve Turizm ve
Maliye Bakanlarının *nüşterek
teklifi üzerine Bakanlar Kuru
lunca tasdik edilecek programa
igöre yapılır)
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
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IX - MaMna ve teçhizat
satmalımı ve esaslı
onarımları
791 Taşıtlar satmalımı
102 500
(BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
792 Makina ve teçhizat satmalımı ve
onarımı
2 680 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.
B — IMAR VE ISKAN BAKANLıĞı
BÜTÇESI
ıBAŞKAN — îmar ve iskân Bakanlığı bütçesi
iîe Toprak ve iskân işleri Genel Müdürlüğü büt
çesinin bir arada müzakere edilmesi hususunu
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
Bu bütçe üzerine siyasi gruplar adına söz al
mış olan üyelerin isimlerim okuyorum :
C. K. M. P. adına Neşet Çetintaş, Y. T. P.
adına Lâtif Aykut, A. P. adına Berç Turan, ken
di adlarına söz alanlar ise; Mehmet Ali Demir,
Fehmi Baysoy, Mustafa Yılmaz tnceoğlu ve Sup
hi üTaraman.
Sayın Çetintaş, buyurun.
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA
NEŞET ÇETİNTAŞ (Yozgat) — Sayın Baş
kan ve sayın senatörler; C. K. M. P. adına imar
ve Iskâiı Bakanlığı 1962 malî yılı bütçesi için söz
almış bulunuyorum.
Yurdun köy, kasaba, şehir ve bölgeleri
nin harita ve imarlarını; ıgöçmen iskânı,
ve mesken politikasını yürütme görevini
gaye edinmiş bakanlığın 5 milyon lira gibi
bu bütçe teklifiyle gelmiş olması bir iş
yapmıyacağı ve fonksiyonu olmadığını gösterme
ye kâfi bir delil sayılmaktadır. 5 milyon lira ile
ancak vekâletin personel maaşı karşılanacak hiç
bir iş yapamadan memurları maaş alıp oturacak
demektir.
(Bu durumu büyük bir vukufla görerek bakan
lık bütçesini 25 milyon liraya iblâğ eden Karma
Bütçe Komisyonuna şükranlarımızı arz ederiz.
Bâzı başka bakanlıklar bütçesinde sırf lojman
için 60 milyon lira gibi bir meblâğın ayrılmış ol-
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ması, Devletin bu bakanlığa verdiği ehemmiyeti
ve bu bakaûlığm huzursuzluğu hissini bize telkin
ediyor.
Gelecek yıl bütçesinde bu bakanlığa en. azın
dan 200 milyon lira tahsis edilmesini temenni
ederiz. Hükümet programının aksini bu bakanlık
bütçesinde göremiyoruz.
3Böylece: mânası izah edilemiyen fonksiyonu
nedir bilinımiyen daha rantabl bir çalışma devre
sine girmemiş olmasına rağmen bu bakanlığın ge
çen yıl ve gelecek yıl çalışmaları nelerdir gözden
geçirelim.
Son yıllarda köy ile şehir arasındaki ekpnomik
ve sosyal farklardan dolayı köylerden şehre akm
başlamıştır. Tabiî imkânlar çerçevesinde nüfusun
rasyonel bir şekilde dağılışını gerçekleştirmek
gayesiyle bölge plânlamalarına gidilmesi, bölge
içinde yaşıyanlara rahat bir hayat seviyesi sağla
mak bakımından faydalı ve zaruridir.
İBunun için Bakanlık geçen yıl Marmara ve
Zonguldak bölge plânlamalarını ele almıştır.
Fakat bu kâfi değildir. Bütün yurt sathında
bölge plânlamalarına geçmek lâzımdır.
Bu maksat için Bakanlık bütçesinde konu
lan 741/10 faslındaki 860 000 liranın kifayet
sizliğine işaret etmek isteriz.
Köy - kasaba ve şehirlerin plânlanın ve
yurdun imar işlerinin tedviri ile iller Bankası
yoliyle vazifeli bulunan Bakanlık çalışmalarını
plân ve projelerin tetkikine inhisar ettirerek
tatbikatın belediyelerin dar imkânlarına terk
edilmesinin doğru oknıyacağı aışikâr bulun
maktadır.
Ileriki yallarda olsun Bakanlığa imar tat
bikatında bütçede yatırım yapma imkânlarının
sağlanması lüzumuna kaaniiz.
Son araştırmalara göre, on sene içerisinde
250 000 nüfus köylerden gelerek istanbul'a
yerleşmiştir. Ankara ve izmir gibi büyük şe
hirler ve sanayi merkezlerine ayni nisbette
köy nüfusu akmaktadır.
Şehirleşmenin süratli oluşu mesken, su ve
diğer belediye hizmetleri probleminin ortaya
çıkmasına .sebebolmuştur. Bu bakımdan bugün
şehirlerimiz bir imar problemiyle karşı karşı
yadır.
Bu yönde bakanlığın ne gibi bir programı
olduğunu bilmek isteriz.
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Köylerin imarına gelince :
Eö'ylerimiz (hiçbir iktisadi faktör düşünül
meden, (baskınlardan korunmak gibi türlü se
beplerle ekseriya istihsal sahalarından uzak
küçük üniteler halinde âdeta tabiata serpil
mişlerdir.
Buralara su, yol, elektrik, okul gibi mede
ni araç ve 'kültür 'müesseselerinin 'girmesi ik
tisadi bakımdan imkânsız bale 'gelmektedir.
Bunun için köylerin kuruluş vaziyetlerini
yeni baştan tetkik edip imara müsait üniteler
Ih aline (getirmek lâzımdı r. Böylece imara, ve
kalkınmaya köyden başlamış oluruz.
Bu mevzular 'hakkında Bakanlık bütçesinde
en ufak bir taüısisat olmayışını elemle ınüşa'hade etmekteyiz.
Memleketimizde mesken problemine •gelin
ce' ; nüfusumuzun yılda 700 000 artışı, nazarı
it'ibare alınınca, mesken ihtiyacımızın 150 - 160
bin civarında olduğu meydana çıkar. Bir de
(buna ömrü tamamlanmış, âfet ve istimlâkler
den, meskenlerde aşırı kalabalığın normal
hadde indirilmesinden, 'gecekonduların ıslâh
ve tasfiyesinden mütevellit mesken ihtiyacımı
zı-katarsak, ihtiyacımızın, şehirlerde 573 000,
köylerde 230 000 e (baliğ 'olduğunu görürüz.
Bu durum karşısında Bakanlığın bir mes
ken politikası olmadığı gibi elinde b'ir mesken
kanunu dalhi yoktur. En kısa bir zamanda
Meclise bir mesken kanunu getirmesini, te
menniye şayan buluruz.
Şehirlerde nüfus artışından dolayı mesken
talebi tam alarak karşılanamadığından ruhsat
sız kaçak inşaatlar yapılmaktadır. Bu tip ka
çak inşaat gecekondu meselesi 'olarak ortaya
çıkmaktadır. Bu gecekondu sayısının 250 000
olduğu söylenmesine rağmen, aslında gecekon
dular daha fazladır. Bir de bunlara normal
meskenlerin altında kavasız, ışıksız, rutubetli
bodrumlar ilâve ödersek, ne kadar korkunç,
çözülmesi zor bir mesken problemi karşısında
olduğumuzu görürüz.
Durum-böyle' iken 1962 bütçe tasarısında
teklif edilen 303 milyon liralık talhsisata kar
şılık ancak 5 milyon gibi cüzi bir meblâğın ay
rılışını elemle müşa'hade etmekteyiz.
Bütün sih'hi şartlardan malhrum meskenler
de oturan çaresizlik içinde köyünden kalkarak
şehirlerin gecekondu semtlerine canını atan
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100 binlerce yoksul vatandaşların acıklı du
rumlarını her gün elemle görmekteyiz. •
Yaşama şartlan geldikleri köylerinden daha fe
ci olan bu semtlere yol, su,, elektrik, okul, sine
ma, tiyatro gibi kültür ve ulaştırma hizmetleri
nin en kısa bir zamanda ulaştırılması elzemdir.
Gecekondu dâvası zorlayıcı ve yasaklayıcı
tedbirlerle halledilemez. Ancak gecekonduları
doğuran sebeplerin ortadan kaldırılması faydalı
bir neticeye varabilir.
Bunun için de :
1. Köylüye köyünde çalışma imkânları sağ
lamalı. Küçük el sanatlarını inkişaf ettirerek boş
iş günlerini kıymetlendirmeli.
2. Şehirlerde sosyal mesken yapımına gide
rek bu tip mesken arzını çoğaltmalıdır.
Bakanlık Türkiye bakımından ekonomik ola
cak meskenin mesaha ve metre kare maliye
tinin tesbitiııi yapmalı.
Mesken için mevcudolan 10 yıllık yergi mua
fiyetinin yalnız tesbit edilecek ölçülerin aşağı
sında kalan meskenlere tanınması böylece mes
kene giden genel yatırım miktarını artırmadan
dağılımı değiştirmek suretiyle arz açığım azal
tacak bir tedbir olmak lâzımdır.
Emlâk Kredi Bankası vet şçi Sigortaları Ku
rumu ekonomik meskenler yaparak halka kredi
şartları ile satmalı veya kiraya vermelidir.
Kredilerin ekonomik mesken, inşaatına ak
ması için kurumlarca gerekli tedbirlerin alınma
sı.
Bedenî çalışma ile kendi meskenini yapan-'
lara plân - proje - teknik yardımla standart
malzeme ve ucuz kredi temini.işi . İmar • ve İskân.
Bakanlığınca ciddî bir şekilde-ele alınmalıdır.,
Memleketimizde gerek Devlet ve gerekse ânı-.
me yardımı yolu ile yapılan mesken miktarı çok
azdır. Bu miktar toplam mesken faaliyetinin % 9
unu teşkil eder.
; Avrupa'da âmme sektörünün faaliyeti ortala-*
ma olarak toptan mesken faaliyetinin .-%- 56. sun
teşkil etmektedir. Onun için bizde de âmme sek
törünün mesken faaliyetine iştirakini. en az
% 40 a çıkarmalıyız.
îmar ve İskân Bakanlığının memleket iklim
ve bölge şartlarına uygun sosyal mesken ve blok
numune apartmanlar yapması çok faydalı hiz
metlerden sayılır.
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Bakanlık arsa spekülâsyonunu önleyici ted
birler almalıdır. .Zira arsa ile arsa üzerine yapı
lan bina arasında fiyat farkı anormal bir şekilde
çoktur. Bunları önleyici tedbirler alınmalıdır.
Sosyal mesken politikasına tesir eden unsur
lardan birisi de hiç şüphesiz ki yapı malzemesi
dir; • • • • • •
Meskenlerde olduğu gibi inşaat malzemesin
de de standart tiplere gidilmesi malzeme israfını
önliyecekve böylece millî serveti heba olmaktan
kurtaracaktır.
Bugünkü inşaat tarzımızda çok israf vardır.
Binalar içinde lüzumsuz bölmeler, kapılar, pen
cereler vardır. Medenî memleketlerde bunu standardize etmekle kereste ve cam fireleri yüzde
sini azaltmışlardır. Bizde cam zayiatı % 30 ol
duğu halde inşaat sistemini standardize etmiş
memleketlerde % 2 ye kadar düşmüştür.
Memleketimizde sık sık sel ve zelzele gibi
tabiî âfetler olması dolayısiyle İmar ve İskân
Bakanlığı âfet bölgelerine yetişmek o bölgele
rin imariyle görevli olduğundan bu konu için
bütçede ayrılan 35 milyon liranın kifayetsizliği
ne işaret etmek isteriz.
Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü faaliyet
lerine gelince : ,
•
Göçmen iskân tarzımız da pek çok hata ve
eksiliklerle doludur.
Göçmenlerin geldikleri memleketlerdeki zirai
ve sanayi durumları nazara alınmadan aykırı
yerlere iskânları da olmuştur. Bu yüzden kendi
lerine verilen arazi, emlâki satarak başka yer
lere gitmelerine yol açmıştır.
Memleketin ana dâvalarından birisi olan top
rak iskân işleri esaslı bir prensibe bağlanmış de
ğildir.
Bir yerde tapulama faaliyeti bitirilmeden ge
len toprak tevzi komisyonları büyük ihtilâflara
sebebolmuştur.
.
Toprak dağıtımı toprağın çok küçük ünite
lere bölünmesine sebebolmuş, küçük parçalar ha
linde verilen topraklar bir ailenin ihtiyacını kar
şılamaktan çok uzaktır.
Çiftçiyi topraklandırma Kanununun gayesi
çiftçiyi sadece toprak sahibi yapmak olmayıp
toprağı işliyeeek ve müstahsil hale gelecek im
kânlara da sahip kılmaktır.
Toprak İskân Genel Müdürlüğü bütçesinin
725/10 tertibine konulmuş olan 900 bin liralık

ödenek çiftçiyi topraklandırma ve çiftçiyi müs
tahsil hale getirmek için yapılacak 'tesis ve yıllık
işletme kredilerini karşılayacak durumda görül
memektedir.
Gelecek yıllarda bu tahsisatın yeter seviyeye
çıkarılmasını tavsiyeye şayan görmekteyiz.
Bakanlığa bağlı İller Bankası hizmetlerine
gelince :
Memleketimizde ışıksız bir kasabaya ışık, su
suz bir belediyeye su gelmişse bunda en büyük
rolün, İller Bankasında olduğunu takdir etmek
teyiz.
Bu hayırlı hizmetlerinden dolayı şükranları
mızı arz ederken son yıllarda malî ve teknik ka
pasitenin üstünde işler yapmaya zorlanması ve
bir kısım malzemenin ithal edilememesi, yerli
malzeme için sıra beklenmesi gibi sebeplerle
işlerini zamanında .yapamamış, mütaahhitlerle
arasında türlü iş ihtilâfları doğmuş olduğunu
arz etmek isteriz..
Belediyeler ve İller Bankasının finansman
imkânları yeni yatırımları gerçekleştirmeye kâ
fi gelmemektedir.
Bu bakımdan belediyelerimizin ileri memle
ketlerde olduğu gibi millî gelirden hisselerini
alabilmeleri için belediyeler gibi kanunların ye
ni baştan ele alınmasını ve tetkika tâbi tutulma
sı lüzumunu belirtmek isteriz.
Raporda belirtildiğine göre :
İller Bankası sermayesi 600 milyon lira olup
bunun ödenmiş sermayesi 270 milyon lira ve
yıllık sermaye artışı 40 milyon liradır.
İller Bankası sermayesi kâfi gelmediğinden
650 milyon lira borçlanmıştır.
Bu borçlar 145 sayılı Kanunla konsolide edil
mişse de banka yılda 50 milyon lira gibi bir
faiz yükü altındadır. Bu bakımdan
yüksek
faizle belediyelere borç verilmekte olup zaten
malî bünyesi zayıf olan belediyeleri tamamen
sarsmaktadır.
Karma Bütçe Komisyonunda
belediyelere
yardım için İller Bankasına 30 milyon lira yar
dım yapılmasından dolayı Karma Bütçe Komis
yonu üyelerine huzurunuzda teşekkürü bir borç
biliriz.
Halen yıllık 67 milyon lira olan fon geliri
geçmiş yıllarda yapılan tahsis ve ödemelerle
850 milyon lira açık vermiş durumdadır. Bu
borcun önümüzdeki yıllarda 500 milyonu bula-
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cağına ve faizinin de 30 milyon olacağına göre
bu hal belediye fon gelirini büyük zarara sok
maktadır.
Kifayetsiz olan bu fon gelirini bu çıkmazdan
kurtarmak için bütçeden takviye edilmesi el
zemdir.
îller Bankası teknik eleman kifayetsizliginden milyonluk işleri kifayetsiz
teknik
elemanlarla yürütmesi dolayısiyle millî servet
heder olmaktadır. Kontrol ve telcnik eleman hu
suslarına dikkat edilmesini bilhassa rica ederiz.
Emlâk Kredi Bankası :
Emlâk Kredi Bankasının, orta halli sınıfın
sırf mesken edinme gayesine matuf kurduğu
kooperatifler kredi imkânsızlıkları içinde kıv
ranırken, lüks turistik otel ve plaj gibi işlerle
meşgul olması iyi bir hareket sayılmasa gerektir.
4-5 nüfuslu bir ailenin 2 ilâ 3 odalı bir mes
ken bulamadığı memleketimizde Emlâk Kredi
Bankasının standart mesken tipi dışında ticari
maksatla yapılan 150-200 metrekarelik lüks sa
yılabilecek inşaatlara kredi vermemesi şayanı
tavsiyedir.
Banka bütün mesaisini standart tipte mesken
yapan resmî ve hususi kooperatifler ve vatan
daşlara geniş ölüde krediler açmalı ve bölgele
rin hususiyetlerine göre blok numune apartımanlar yapmalıdır.
Banka 1962 programında yer verdiği hizmet
leri yapabilmesi için 300 milyon lira olan ser
mayesinin % 55 i Hazineye aidolmak üzere 500
milyon liraya iblâğ edilmesi artırılacak bu kıs
mın % 25 ni teşkil eden 50 milyon liranın ban
kaya yatırılmasını elzem görmekteyiz.
Bankanın finansman
imkânlarını sağlama
bakımından resmî Devlet teşekküllerinin para
larını bu bankaya yatırılmalarını temin çarele
ri araştırılmaktadır.
Sözlerime son verirken hepinizi C.K.M.P.
adına saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Aykut.
Y.T.P. SENATO GRUPU ADINA LATÎF
AYKUT (Siirt) — Sayın Başkan, Muhterem Senatörler ve Sayın Vekâlet Erkânı;
Üzerinde tetkik yaptığımız îmar ve îskân
Bakanlığının vazifesi ve salâhiyetlerini tâyin
eden 7116 sayılı Kanunda belirtildiği veçhile,
Bakanlığa, 5 nokta altında muazzam vazifeler
yüklenmektedir. Biz bunlardan ayrı ayrı bah
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sederek, yüksek vakitlerinizi almak ietemlyortı».
Ancak, Bakanlık, üzerinde kanunun uğraşması
lâzımgelen vazifelerinden birisi, mesken politi
kasıdır.
Muhterem arkadaşlarım, mesken politikası
deyince, bu keyfiyeti, iki şıkta mütalâa etmek
mümkündür. Birincisi; Vekâletin faaliyetini,
nüfus kesafeti olan yerlere teksif
etmesidir.
İkincisi ise; faaliyetin, nüfus kesafeti olmayıp
da büyük bir mahrumiyet içerisinde, kaderleri
ne terk edilmiş insanların bulunduğu sahalara
tevcih edilmiş olması keyfiyetidir.
Filhakika, ilk nazarda Bakanlık, nüfus ke
safetinin fazla olduğu yerlere faaliyetlerini ter
cih etmekte, sonra kesafetin az olduğu yerlere
geçmektedir. Her ne kadar keyfiyet böyle düşünülebilirse de nüfus kesafetinin az olduğa
yerlerde yaşıyan insanlar bir tek odada, hay
vanları ile beraber yaşıyan, ısılarını hayvan
gübresinden çıkan hararetten, ışıklarım hayvan
gübresinden yapılan tezeğin alevinden alan in
sanlara, her türlü yardımın evvelâ yapılması
bir hakkaniyet işidir. Müşahede edilmektedir
ki, Bakanlığın yapmış olduğu plânlamalar daha
ziyade nüfus kesafetinin fazla olduğu yerlere
teksif edilmiştir. Biz bu tutuma iştirak etme
mekteyiz.
İkinci nokta; Bakanlığın Avrupa'ya bir mik
tar talebe göndermek istediği ve Bakanlığa tev
di edilmiş olan programlar üzerinde tetkikat
yaptırmayı arzu ettiği merkezindedir.
Arkadaşlarım, her mesele mutlaka yerine
gitmek suretiyle tetkik edilmez, Türk Çocuğu
Avrupalılardan çok daha zekidir. Bu husustaki
eserleri tercüme ederek istifade etmek suretiyle
dışarıya talebe göndermenin masrafından kur
tulup Hükümetin ileri sürdüğü tasarruf zihni
yetini bu hususta da tatbikat ile gerçekleştir
miş olacağımız kanaatindeyiz.
Böylece bu iki noktaya işaret ettikten son
ra şu hususa da işaret etmeden geçemiyeceğim:
Muhterem arkadaşlarım, bundan evvelki bütçe
lerde konuşan arkadaşlarımın, benden evvel
konuşan arkadaşlarımın hemen hemen tamamı,
memleketi kalkındıracak faaliyetlerin yapılma
dığı ve memleketin geri kaldığı noktasında bir
leştiler. Bu sözler bu bütçede söylenmiş sözler
değildir. Cumhuriyetin kuruluşundan beri büt
çede bu sözler söylenir, ilgili bakanlar lâyık
olan cevabı verir, tenkidlerin yerinde bulundu-
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gunu. (belirterek, aksaklıkların
giderileceğini
vadeder. Bu sene gelir geçer, ikinci sene ye
niden aynı şeyler ve aynı işler konuşularak, ay
nı vaitler yapılır. Bu işlerin yapılmayışının se
bebi üzerinde dikkatle eğilmek lâzımgelir. Yine
de her sene bu sözler tekrar edilir, yazılır, çizi
lir ve bir türlü iş olmaz. Bizim buradaki noktai
nazarımız, şahsi kanaatimize göre;
Bu işlerin yeniden her sene ele alınmasının
muhtelif sebepleri vardır. Birincisi; bilgisizlik,
ikincisi; çalışma zevkinin fert olarak bize verilmeyişi, üçüncüsü; fikir hürriyetinin tam ol
mayışıdır. Şöyle ki, arkadaşlar, biz nazari bilgi
(bakımından çok zenginiz, nazari bilgimiz çok
kuvvetlidir. Fakat iş, fiiliyat safhasına intikal
edince, aşağı '• yukarı birçok devletlerden geri
kalmaktayız.
Binaenaleyh, bu problem üzerinde dikkatle
durulması lâzımgelir. Talebelerimize, gençleri
mize yalnız nazari bilgi değil, pratik bilgiler de
vermek lâzımdır. Pek çok gençlerimiz zekidir
ler. Onlara çalışma zevkini aşılamak lâzımdır.
Ancak bir insanın zeki olması keyfiyeti o kimse
nin memleket dâvalarına faydalı olmasına kâfi
gelmez. Aynı zamanda çalışma zevkini de alması
lâzımdır. Buna işaret etmek isterim.
Bir de fikrî hürriyet : Arkadaşlar, fikrî hür
riyet çok mühim bir meseledir. Her insan dü
şündüğünü serbestçe söyliyebilmelidir. Bir fikir
serd edildiği zaman bunun mukabilinde de bu
fikrin doğru olmadığı hususu ancak fikirle is
pat edilmesi zarureti mevcuttur.
Sözlerime burada kısa olarak nihayet verir
ken hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Berç Turan.
A. P. SENATO GRUPU ADINA BERÇ
TURAN (İstanbul) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun Muhterem üyeleri, Muh
terem Bakan ve Bakanlık Erkânı.
îmar ve İskân Bakanlığının kuruluş ve va
zifelerini Mayıs 1958 tarihinde kabul edilmiş,
7116 sayılı Kanun tâyin etmiştir.
Bünyesi içinde Plânlama ve İmar Genel Mü
dürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü, Yapı
Malzemesi Genel Müdürlüğü olmak üzere kat
ma bütçeli Toprak ve İskân Genel Müdür
lüğü, Bakanlığın vazifelerini yürüten daire
lerdir.
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Ayrıca Bakanlığın emrinde bulunup fonk
siyonlarının tatbikini sağlıyan ve âmme hiz
metlerini^ finanse eden İller Bankası ile hususi
sektöre ait mesken ihtiyaçlarını gerek inşaat
yapmak ve gerek finansman yoliyle gidermek
vazifeleri Emlâk Kredi Bankasına verilmiştir.
Her teknik mevzuun istinatgahı plân ve
projelerdir. Şehir, kasaba ve köylerin halihazır
haritalarım tanzim etmek ve ettirmek bunla
rın imar plânlarını tanzim etmek ve ettirmek,
âfetlerden zarar gören vatandaşlarımızın yer
leşecekleri sahalarda yerleştirme plânları tan
zim etmek, jeolojik etütler yapmak suretiyle
müstakbel belde durumunu esaslandıran bu ça
lışmalar çok mühimdir. Ayrı şehir gruplarını
bir -bölge halinde etüt eden bölge plânlama ça
lışmaları da, bu bölgelerin sosyal ve ekonomik
yönden etüdünü sağlamakta, âmme hizmetle
rini yapan ve ekonomik gelişmeye katılan Dev
let ve özel sektörün yatırım ve yerleşmelerini
organize etmek suretiyle sosyal yaşama ve nü
fus hareketlerini ayarlamak olan büyük bir
fonksiyon ifa etmek durumundadır. Bölge plân
laması eserlerini tek bir konudaki ihtisasın
değil ihtisasların birleşmesinin ortaya çıkara
bileceği bilinmekle de bu branşın mütehassısı
nın genel ekonomik, sosyal bilgi, mimarlık,
şehircilik gibi önemli konularda bilgisi olan
bir tatbikçi olması icabeder ki memleketimiz
de bu konuda aranılan elemanları yetiştirecek
eğitim müesseseleri yoktur. Bu mütehassısların
ya dış memleketlerden getirilmesi veya tahsile
göndereceğimiz mimarlarımızın bu mertebeye
yükselmesiyle temin edebileceğimiz aşikârdır.
1957 yılından bugüne kadar İstanbul ve ci
varı illerini içine alan Marmara bölgesi ile
Zonguldak bölgesi plânlaması ele alınmış ve
Antalya ve Çukurova bölgeleri plânlaması için
çalışmalara başlanmıştır.
Dar bir bütçe çerçevesinde, mahdut bir kad
ro ile çalışan fakat icabı hale göre bütün bu
âmme hizmetlerini tatminkâr bir şekilde ifa
eden Plânlama ve İmar Genel Müdürlüğü ilerki
senelerde daha da geniş malî imkânlarla iyi ne
ticeler vereceğine inanıyoruz.
Vatandaşları;, en azından ucuz kiralık ınes*
ken bulmak veya onlara bir mesken temin va
zifesi Devletin aslî vazifelerinden biri olması
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k-ab eder. ' K a l d ı ki, vatana bağlılık 'bulunduğu
yerde bir mesken sahibi olmakla sıkısıkıya bağ
lıdır. Veciz bir cümle ile (Dünyada mekân,
ahirette iman). Köylünün ziraat veriminin az
olması sonucunda, şehre ve sanayi merkezlerine
göç etmesi neticesinde, yerlilerini dahi barındıramıyan mevcut ikametgâhların yeni gelenleri
istiabedememesi, kabul edilmesi lâzımgelen
bir realite olarak, gecekonduların meydana çık
masına sebeb olmuştur.
Vatandaşın kendisine bir mesken istemesi en
tabiî hakkıdır. Şehirlerimizin etrafını âdeta
muhasara edercesine hiçbir plân ve programa
istinadetmeden hususi ve âmme arazisi üzerin
de yerleşen bu vatandaşlarımızın duruunu ıslâh
etmek ve onlara lâyik oldukları meskeni ver
mek bir Devlet hizmeti olması icabeder. Bugün
dahi Amerika, Almanya, Fransa ve îtalya giıbi
medeniyet seviyesi ileri olan memleketlerde mes
ken dâvasının tam ve mütekâmil bir şekilde hal
ledilmediği, fakat devlet olarak ele alındıkları
bir realitedir. Memleketimizde de bu dâvanın
bir devlet mevzuu olarak ele alınmasının zaruri
olduğunu ifade etmek isteriz. Bu seneye kadar
bu dâvanın halli yolunda bütçelere bir lira dahi
konmamış olmasını esefle müşahede etmekteyiz.
Bu sene hükümetçe bütçeye konan beş milyon
lira Karma Bütçe Komisyonunun himmeti ile
25 milyona çıkarılmış, böylece sosyal mesken
dâvasında ilk adım atılmıştır. Bu para ihtiyacı
karşılamaktan çok uzak, fakat istMmle doğru
atılan adımın ilk hareketini sağlaması bakımın
dan mucibi memnuniyettir.
Nüfusu her sene °/c 3 artan ve halen her se
ne şehirlerde 150 000 mesken ünitesinin inşası
zaruri bulunan memleketimizde, hususi sektö
rün inşaatına ilâve olarak Devlet eliyle 500 mil
yon liralık mesken inşaatının yapılması lâzımgeldiğine kaani bulunuyoruz,
Yapı Malzemesi Genel Müdürlüğü ile koordme çalışmak suretiyle en iktisadi eb'ad ve ma
liyette modern blokların inşası, malzeme geçimi
nin etütlere dayanması ve modern inşa sistem
lerine gidilmesi elbetteki memlekete büyük fay
da sağlıyaeak çalışmalar olacaktır. İnşa siste
minin sanayi ve ticaret bölgelerinde çatı katlı
Mok apartmanlar şeklinde olması şayanı tav
siyedir.
Sosyal ve ekonomik bir dâva olan mesken
dâvasının, ancak plânlı ve programlı bir şekilde

Devletçe ele alınması halinde dahi, halli uzun
»eı.ejere muhtaçtır. Bu meyanda Devletin mes
ken yapan şirketleri kredi ile desteklemesi ve
inşa kooperatiflerini himaye etmesi, hususi eş
hasa kredi vermek ve yeni siteler inşa etmek
suretiyle mesken dâvasına iştirak eden Emlâk
ve Kredi Bankasının, mesken kredisi çok faydalı
bir tatbikat sahası olmuş, böylece dar (gelirli
vatandaşların kira parası tutarında taksit öde
mek suretiyle 20 senede konforlu meskenlere sahiibolımak imkânını vermiştir. Bu kredi imkân
larının daha da artırılarak hizmeti yaymanın
faydalı olacağı, bunun ise Banka senmayeninin
en kısa 'bir zamanda 200 milyon lira artırılması
zaruri görülmektedir.
Bankaya mesken kredisinin tatbikat yönü ti
den bir (teklifimizi arz ediyoruz.
Vatandaş parasını bankaya yatırdıktan ve
mesken kredisi akti tanzim edildikten sonra,
bir şahsın veya şirketle anlaşarak ve kendilerine
lüzumlu meskeni bulabilirse, bir buçuk senelik
bekleme müddeti baki kalma'k kaydiyle, Ban
kanın vatandaşa temin edeceği krediyi, bir şa
hıs veya şirkete garanti ettiği takdirde, vatan
daş hemen îbu meskene yerleştirilecek ve biran
evvel evini kurmuş olacaktır.
Emlâk Kredi Bankasınca ele alınmış grup
rayiçlerine nazaran çok pahalıya maloldıığu
banlkanın meskensiz vatandaşa bina deği1, /en
gin vatandaşlara hazır bina satıcısı durunaıım
geleeteği bir hakikattir. Halen Ataköy sitesi bi
nalarının vasati maliyeti m2 si takriben 700 li
rayı bulmuştur ki, Ibugünkü rayice göre meskensiz vatandaşın satınalabileceği bir fiyat de
ğildir.
Âfete mâruz kalmış bölgelerin durumunu
dahi ve muhtemel âfetlere karşı toir fon teşkil
etmek üzere Emlâk Kredi Bankası emrine
35 000 000 lira ayrılmıştır.
Belediyelerin, imar plânı, yol, su, elektrifi
kasyon, mezbaha, kanalizasyon gibi ihtiyaçları
nı plânlamak ve finanse etmek vazifesi İller
Bankasına verilmiştir.
1961 yılında 241 milyonluk âmme yatırımı
yapan banka, belediyelerin kanunla bağlı veci
belerini yerine getirememeleri dolayısiyle, arzu
edilen hedefe ulaşamamaıkftadır.
Bankanın
ödenmiş sermayesini 760 milyona çıkarmak için
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her sene Devlet bütçesinden 50 - 100 milyonluk
yardım yapılmalıdır.
Muhterem Senatörler;
Verimi düşmüş araziden kendilerine tahsis edi
len diğer bir arazi parçasına, dış memleketlerden
memleketimize göç eden Türklere ve [mültecile
re toprak vermek, alât, edevat ile teçhiz et
mek, toplu bina yapmak veya yapımı için nak
dî yardımlarda bulunmak vazifesi ile Toprak ve
iskân Müdürlüğü meşgul olmalktadır.
Yurt içi ve yurt dışı göçler sonunda vatan
daşlarımızı müstahsil hale gelecek şekilde teç
hiz etmek ve yerleştirmek icaibeder. Memleke
tin yüksek menfaati dikkate alınarak sınai ve
ticari sermaye imlkânlarmdan mahrum göçmen
leri esasen nefes alamaz bir durumda olan mü
him şehirlerimiz etrafında iskândan kaçınmak
suretiyle kendi ihtisas sahalarında yer göster
meliyiz. Bilhassa çok: çalışkan olan göçmen va
tandaşlarımıza öz yurda gelmenin sevincini tat
tırmak, onları samimiyetle bağrımıza basmalı
yız.
Bütçe rakamlarına göre bu işler için 14 mil
yon lira ayrılmıştır ki, ibu rakamın matlup (hiz
meti karşılamaktan uzak olduğu kanaatindeyiz.
Umumi ve teknik mahiyetteki temennilerimiz
şunlardır :
İhtiyaçları 'karşılamaktan uzak ımütaaddii
antidemokratik bölümleri ihtiva eden, Anaya
sanın teminat altına aldığı mülkiyet haklarına
riayet etmiyen İmar Kanununun ele alınması,
gerekli tadil ve ilâvelerini yapma'k suretiyle de
ğiştirilmesi zaruridir. Parselleri şuyulandıran
42 nci maddenin bilhassa istanbul'da tatbikatı;
mevcut gayrimenkullerin durumu dolayısiyle
güçtür ve içinden çıkılmaz hukuki meseleler
doğurmaktadır. Beldenin ihtiyaçlarını karşıla
maktan uzak koordinasyona gitmeden tanzim
edilen nâzım ve tatbikat projeleri arasındaki ir
tibatı kurmak aynı yer için tanzim edilmiş
muhtelif imar plânlarının tevhidedilmesi za
rurettir.
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Bodrum katlarının sağlık bakımından isti
mal edilmemeleri gerekli ve lüzumludur. Ancak
mesken problemini halletmekten uzak bir du
rum mevcudölduğuııa, gaye sıhhi gecekondu,
mağara, izbe i teneke 'barakalarda ikâmeti caiz
görür ve bu problemleri bir hal çaresi bulamaz
ken, normal (konforu Ihaiz bodrum katlarının
iskâna müsaade edilmesine dair talimatname
maddelerine üzüntü ile bakmaktayız.
İmar Kanunu ahkâmına ve talimatnamelere
uymıyan âfetler ve zelzele talimatnamesi, sağlık
nizamnamesi, sivil korunma nizamnamelerinin
vatandaşın tasarruf haklarına uymıyan hüküm
lerini iptal ederek her yönden koordine <bir ça
lışma ile yeni talimatnameler getirilmesi bir zaırarettir.
En hüyük bir ihtiyaç olan mesken dâvasını,
değil böyle tadillerle önlemek, onları teşvik et
mek ve 'beldenin imar plânının buna aykırı olma
ması hayırlı yeni yeni kolaylık ve imkân göster
mek Devletin birinci vazifesi olmalıdır.
Mimarinin Ibir sanat, kolu olduğu şüpheden
âridir. Ecdadımız Türklüğün şan ve şerefini
ebedîleştiren eserlerle bu aziz vatana olan borç
larını eda etmişlerdir. O devrelerde imar kanun
ve talimatı yokken kendi engin görüşleri ile
mimari şaheserleri meydana getirmişlerdir. Bil
hassa fikir, felsefe ve sanat da takyidin tered
diye selbeibolaibileceği aşikârdır.
Biz, ecdadımızın torunları mühendis ve mi
mar arkadaşlara standart tipte bina inşaatı
yapmayı zorlıyan takyidatı kaldırmak, serbest
tefekkür alanında, yalnız imar plânı çerçevesi
içinde modern mimariye, baba yadigârı Türk
motif ve anlayışım ilâve etmek ve ebedileştirici
eserler vermek üzere dilediği gibi sanatını ic
ra etmesine müsaade etmeliyiz.

imar Kanununun ilgili maddelerine istina
den belde ihtiyaçlarına göre tanzim edilen tali
matname hükümlerinin vatandaşın mülkiyet ve
tasarruf haklarına hürmetkar hükümler ihtiva
etmesi icabeder. Bu şekilde evvelâ tasdik edil
miş Ibulunan talimatnamelerin tadili lüzumlu
dur.

imar Kanununun ruhsat alınması icabını
gösteren maddeleri, ruhsat alınması için dilek
çeye binanın plânlarını ve stafile hesap ve re
simlerini eklemeyi şart koşmuştur. Bir mimar
veya mühendis tarafından mesuliyetini müdrik
olarak tanzim edilen projelerin ancak imar
plânı yönünden tetkika tâbi tutulmasını talebetme'kteyiz. Aynı sıralardan gelen meslektaşla
rın hasbelkader denetleyici ve icracı olmaları,
birinin diğerine üstünlüğünü ica/bettirmez. Kal
dı ki, idareler tasdik ettikleri projelerin sonuç
larından sorumlu olmamakta, fakat işler gün-

546 —

C. Senatosu

B : 35 9 . 2 , 1962 O ; 2

lerce bürolarda çöreklenmekte ve boş yere kad
ro teşkili icabetmekte, millî servet heder ol
maktadır.
Muhterem senatörler,
îmar ve iskân Bakanlığının çeşitli faaliyet
leri ve tasarruflarından bahsederken, ister iste
mez sözü İstanbul'a nakletmek zorunda kalı
yorum. Mâruzâtım benim bir İstanbul senatörü
olmaktan mütevellit değil, Türk dehasının her
nevi eserde, bilhassa mimaride tecelli ettiği şaheserleriyle dolu bu güzel şehre, hepimiz gibi
derin bir alâka ile bağlı olmamızdandır.
Büyük Atamız, İstanbul için, Türk tarihi
nin ziyneti, Türk vatanının serveti ve bütün
vatandaşların kalbinde yeri olan bir belde ola
rak bahsetmemiş miydi
İşte muhterem arkadaşlarım şimdi sizlere
İstanbul'un malî durumunu arz ederek, yol, su,
kanalizasyon gibi imar ile ilgili ihtiyaçlarını
belirteceğim.
Gelir tahmini : 175 milyon
Gider
»
: 109 » »
personel
70
»
zaruri cari mas
raflar
60 milyon zaruri yatırım

Açik miktarı

239 milyon
64 »

Geçmiş yıl istimlâk borçları
99 milyon
Mütaahhit borçları
21 »
Bu itibarla 64 milyon lira açık veren büt
çeden mütaahhit ve istimlâk borçlarının Öden
mesine imkâh görülememektedir. Bunun için
iki türlü teklif vardır :
1. Mütaahhit ve istimlâk borçlarının Mali
ye Bakanlığınca konsolide <edilip iki veya 3 se
nede ödenmesi,
2. 80 milyonluk bir Hükümet yardımı ya
pılması, her iki halde de Belediye 20 sene zar
fında Hazineye bu borcu ödiyebilir.
Muhterem arkadaşlarım,
İki gün evvel bu kürsüden Bayındırlık Ba
kanı Sayın Paksüt, Hükümetin
vatandaşlara
olan istimlâk, mütaahhit ve dış borçlarını bir
haysiyet meselesi yaptığını ve Anayasamızın
mülkiyet haklarına hürmetkar kalmayı kesin
olarak kararlı bulunduğunu ve borçları ödeme
yi azimli olduklarını ifade ettiler. İşte biz ay
nı görüşten (hareket ederek, muhterem koalis-

yon Hükümetimizden İstanbul Belediyesinin
borçlarını itfa etmesini, konsolide 'etmesini, ona
yardımcı olmasını talebediyoruz. Zira, İstanbul
meselesi bir Devlet meselesi, bir Türkiye mese
lesidir.
Sulaj? mevzuu :
.
Istanbulun şahıs başına 250 litre olan su ih
tiyacı yerine 134 litre su verilebilmektedir. Ana
dolu yakasının su sıkıntısı had safhadadır. Bu
maksatla terkostan 3 ncü isale hattının yapılma
sı ve boğazaltı geçidi ile âcil olarak Anadolu
yakasına günde 25 000 ton su verilmelidir. Bu
proje 1962 yaz ayma kadar tahakkuk ettiril
melidir. Ayrıca 1977 yılma kadar ihtiyaçların
ağır basacağı göz önünde bulundurularak Sa
karya - Sapanca projesinin (ki, 300 milyondur.) tahakkuku icabeder. Bu proje bakanlık
ça tasdik edilmiştir.
Kanalizasyon durumu :
İstanbul'un % 75 kanalizasyonu yoktur. Ge
rek sıhhi fosseptikler kullanılır. Bilhassa Ana
dolu yakası, Kadıköy, Kurbağalıdere kısmının
kanalizasyonu yapılması icabeder. aksi tak
dirde ne denize girilebilecek, ne sahillerde oturulabilecektir. Bu hal bu şekilde devam ettiği
takdirde her zaman için tifo ve çocuk felci
mazallah beklenebilir.
Yollar: Trafik zaruretleri dolayısiyle belde
nin yaşamasını, nefes almasını teminen yol açıl
ması zaruridir. 10 senede, senede 30 milyon
harcamakla dâva halledilebilecektir.
Şehir plânları; ıslah edilmeli, nâzım ve tat
bikat plânları birbirine bağlanmalıdır.
İstanbul Türkiye'nin iktisadi bünyesine, sos
yal ve kültür hayatına hizmet eden bir şehir
olduğu, Devlet gelirinin % 32 sini temin ettiği,
yalnız İstanbullunun değil, bütün Türkiye'nin
malı olduğu cihetle Hükümetin yardımına mazhar olmadığı takdirde, şehirde hayatın ciddî
bir şekilde duraklıyacağı, şehrin havasının te
neffüs edilemiyerek zorla geçileceği bedihidir.
Bu mülâhaza ile dünyanın her büyük şehrinde
olduğu gibi Devletin İstanbul'a yardım elini
uzatması icabeder. Bu hususta yüksek heyeti
nizin müzaheretinin esirgenmiyeceğine emin
bulunuyoruz.
İşte bir senatör arkadaşınız olarak muhte
rem Heyetinizden İstanbul'un bu âcil ihtiyaç-
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tarını karşılamak üzere el birliği ile bütçeden
yapılan 25 000 000 liralık yalnız istimlâk borç
larına .karşı verilecek yardıma ilâveten 50 mil
yonluk bir yardım sağlanması hususunda yük
sek müzaheretinizi arz ediyorum.
Muhterem senatörler,
Sözlerime son verirken, Adalet Partisi C.
Senatosu adına, genç İmar ve iskân Bakanlığı
nın, genç ve dinamik Sayın Muhittin Güven ve
mesai arkadaşları mesle'kdaşlarıma, başarılar
diler, bütçe tatbikatının aziz milletimiz ve yur
dumuza hayırlı olmasını temenni eder, sizler C.
Senatosunun muhterem üyelerini saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Hıfzı
Oğuz Bekata.
€ . H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ BE
KATA (Ankara) — Pek muhterem arkadaşla
rım; İmar ve îskân Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle bu Bakanlığın alâkadar olduğu her sahaya,
bu kısa zamanda bir nebze dokunmaktansa, an
cak bir tek meseleyi ele alarak, huzurunuzda bir
neticeye bağlamak istiyorum.
Önce esas dâvayı ifade edeyim :
©izim memleketimizde bir imar ve iskân poli
tikası yoktur. Çektiğimiz sıkıntıların asıl sebebi,
işte bu politikanın olmayışıdır.
(Muhterem arkadaşlarım çok iyi bilirler ki,
her şeyden önce aksiyon değil, fikir lâzımdır. Fi
kir ortada bulunacaktır ki, ona dayanan bir ha
reket de olsun, imar ve Iskan Bakanlığı kurul
duğu zaman, onun varması lâzımgelen asıl hedef
ler iyi tesbit edilmedi ve bu hedeflere nasıl varı
lacağı da programlaştırılmadı. Bu itibarladır ki,
fikri öne almayan, geniş bir hareket yapılamazdı,
nitekim yapılamadı da. Q halde her şeyden önce
dört tarafı düşünülmüş, plânlı bir imar ve iskân
politikasına ihtiyaç var.
Şimdi, yeni Hükümetin, imar ve iskân mevzu
unu ciddî bir politikaya bağlamak arzusunun be
lirtilerini müşahede ederek memnuniyet duyuyo
ruz. Bu dâvayı memleket ölçüsünde ortaya koy
mak lâzımdır.
Biz yaşamasını bilmiyen bir millet manzumesi
durumundayız. Köylerden şehirlere evlerimizin
büyük ekseriyetinde çok kalabalık aileler otar
maktadır. Meskenlerimizin çoğu sıhhi şartlardan
mahrumdur.
Bu, böylece devam edegelmiştir. Ve devam et
mektedir. Köy evlerimiz büsbütün perişandır...
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O halde imar Bakanlığı yakından uzağa doğ
ru ciddî bir politika gütmeye mecburdur, işte ben
bu politikanın şimdilik başında gelen ve gelmesi
icabeden âcil bir mevzuu ele alıp, huzurunuza se
receğim.
Bu mevzu gecekondu mevzuudur. Gecekondu,
ekonomik ve sosyal sebeplerle ortaya çıkan bir ko
nudur. Köy, nüfusunu beslemez hale geldikçe; ziraatle iştigal eden vatandaş sayısı gerçek ihtiyaç
tan fazla oldukça şehrin cazibesi ve sanayi ihti
yacı ortada bulundukça., köylerden şehirlere bir
akıntı olacaktır. Bu tabiîdir. Birçok resmî sıfat
taşıyan zevat bazan «köylerden şehirlere akım
durduracağız» diyorlar. Bunun boş bir söz oldu
ğunu bu kürsüden söylemeyi vazife sayarız.
Nasıl küçük su akıntıları, dereler, çaylar
sonunda bir nehir olarak denizlere varırsa sos
yal ve ekonomik hayatın da kendine mafhsus
bir akıntısı vardır. Bu akıntı 'küçük yerlerden
büyü'k şehirlere doğru, cemiyetin zorlaması ile
oluyor ve olacaktır. O halde gecekondunun
önüne geçebilmek için, büyük şehirlere vatan
daş topluluklarının akıntısını menedici düşün
ce sakattır. Bu gerçeği vaz'ederek, gecekondu
yu ekonomik ve sosyal zaruretlerin doğurdu
ğunu belirtmiş oluyorum. Meseleyi, şehirde
barınmaya ^mecbur kalan insanların daha iyi
şartlarla bir eve sahibolamamalarmın veya kiralıyamamalannm talbiî bir neticesi saymak lâ
zımdır. O halde bugünkü durum nedir ve bu
dâva nasıl (halledilebilir?
Mulh'terem arkadaşlar, bugün Ankara, is
tanbul, izmir, Bursa, Adana ve Eskişehir ıgibi
büyük şehirlerimizdeki gecekondu sayısı 200
bini aşkındır. Her evde meselâ 5 kişinin otur
duğunu kabul etsek, gecekondularda bir mil
yon vatandaş barınıyor demektir. Bu, şimdilik
bir milyon insanın meselesidir-. Bu evler 2 - 20
bin lira arasında bir masrafla meydana gel
miş sayılsa ve en azından ortalama Iher biri
için 4 bin lira sarf edildiğini kabul edersek;
tam 800 milyon lira 'sokaklara dökülmüştür.
Halbuki 800 milyon lira harcanarak bu iş cid
dî bir programla ele alınsaydı, bu para ile
aynı nüfusu sıhhi, medeni, tapulu yuvalara ka
vuşturulmak mümkündü. Sözlerimin başında
arz ettim 'ki, fikir, plân, program önde gel
mezse aksiyon beklenen neticeyi vermez.
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Muhterem arkadaşlarım, bu mesele Hükü
büyük şehirlerin civarında Hazineye ait veya
metlerce. hiç mi ele alınmadı? Diyeceksiniz. | Hazineye intikali müm'kün arazi elde edilmeli,
Alındı; ne zaman seçimler yaklaşırsa o zaman
bunların parselasyonu yapılmalı, yolları kana
gecekondu sakinlerinin reylerini alabilmek için,
lizasyonları geçirilmeli ve bu arsalar inşaata
gecekondu suni bir dâva öldü. Ve o hale gel
hazır hale getirilmelidir. Sonra standart pence
di ki, gecekondularda «oturan vatandaşların,,
re kapı ve saire gibi ucuz inşaat malzemesi
seçim tapusu dedikleri aldatıcı vaitler ve sair
sağlanmalıdır. Tatmin edici bir'kaç mesiken tipi
asılsız teklifler yüzünden Hükümetlere karşı
projeleri hazırlanmalıdır. İşte bu tip evler par
hürmet ve itimadını yok etti. O 'halde bu geceselasyonu yapılmış bulunan arazi üzerine en
'kondu meselesini ibir siyasi istismar vasıtası
müsait kredi ve maliyet şartlariyle inşa edil
'Oİma'kıtan çılkarıp, bu memleketin iktisadi ve
melidir. Ondan sonra öteki gecekondu sahala
sosyal bir zarureti olarak Hükümet eline alma
rındaki imar plânı ve parselasyonu tatbik edil
lıdır.
melidir. Bu tatlbi'kat sonunda büyük yollar açı
lacaktır, birçok gecekondu yıkılacaktır. Ama
Bu dâvanın önemle ele alınması için ortaya
bu yıkılan gecekondularda oturanlar için, lü
koyacağım bir telhisi mütaakıp, devası ile il
zumlu meskenler bu suretle daha önce hazır
gili düşüncelerimi de arz edeceğim.
lanmış olacaktır. Bu sistem içinde, hiç kimse
açıkta bırakılmadan, yeni mahallelere intikali
Teşhis şudur: Meselâ An'kara gilbi bir mem
mümkün olursa ki, mümkündür, o vakit gece
lekette 250 bine yalkm insan, İstanbul'da 300
kondu sahalarının bulunduğu yerler de kendi
bine yakın insan gecekondularda oturuyor.
kendine ve emniyetle kalkınacaktır.
Yani bu 300 bin vatandaş şelâlsiz, sıilılhi ve me
deni ihtiyaçlardan uza'k ve iptidai şartlar için
Bir mesele daha kalıyor; Hükümet 'bunu da
de hayat sürüyor. Bunun yanıibaşında da as
ele
aldığı takdirde gecekondu istikametindeki
falt caddeler, her türlü konfora havi modern
mesken
meselesi devasını tam bulmuş olacak
•binalar vardır. Bunların hepsi aynı şehrin için
tır.
'O
da
şudur: Nüfus süratle artıyor. Köy
de haşir neşir oluyorlar. Birçok sosyal mesele
lerden,
kasabalardan
şehirlere akın var, buna
lerin; birço'k cemiyet hayatını tehdidedecek
engel olunamaz. Buna göre büyük şehirlerin in
hâdiselerin tekevvünü mümkündür. O halde bu
kişaf
sahaları bugünden tesbit olunmalı, plân
mevzuu nasıl halletmek lâzımdır? Bu mevzuu
ve
projeleri
hazırlanmalıdır. Bu plânların içine
ucuz bir sözle halletme avunmasından Hükü
giren
muayj^en
sahalar belediyelere veya Hazi
metler vazgeçmelidir. 'Bu ucuz söz şüdür: Gece
neye
intikal
ettirilmek
suretiyle şimdiden ha
kondulara tapu vereceğiz sözü uzun zamandan
zırlık yapılmalıdır. Yani büyük şehirlerin müs
beri tatbik ed'ilen bu ucuz sözlerle avutma dev
takbel inkişaf sahalarına göre, tedbirler alın
rine artık son vermek lfvzımdır. Esasen 'gece
malıdır. İlerde karşımıza çıkacak, müessir arsa
konduların tamamına tapu verme'k hükukan ve
spekülâsyonu
da böylece önlenmiş olacaktır.
teknik tatbikat bakımından da mümkün değil
Konu
her
tarafiyle
bugünden düşünülmez ve
dir. Çünkü birço'klarının yaptıkları 'binaların
tedbirleri alınmazsa, bu dâva her zaman huzur
arsaları kendilerina ait değildir. Hazinenin ve
bozucu, mühim bir mesele olarak ortada kala
belediyenin de değildir. Teknik balamdan da
caktır.
Sözlerimi bağlarken şunu arz edeyim k i ;
imkânsız; 'çünkü çoğu şüyu'llüdıir. İmar parbu
memleketin
halkına hükümetler olarak çok
se'lâsyionu yapılmamıştır. Bu semtlerin imar
vait
yapan
değil,
yapacağı işleri sıraya koyan,
plânları yapılınca mühim bir kısmı yol güzer
itimat
telkin
eden
ve sözünü mutlak tutan bir
gâhına, âmme tesislerine ayrılacak yerlere rastduruma gelmeye artık mecburuz.
lıyaca'ktır. O Ih aide çoğunun tapusu verilemez.
Vatandaşlara bunu böylece anlatıp hükümetle
rin almaya mecbur olduğu kararları ve buldu
ğu dâvayı açıkça söylemek lâzımdır. Bu deva
nedir? Şimdi onu anlatayım: önce gecekondu
sahalarının ciddî bir şekilde imar parselasyonu
yapılmalıdır. Bu parselasyon devam ederken

Gecekondu, İmar ve İskân Bakanlığı vazife
lerinin içine giren mevzulardan birisidir. Diğer
leri üzerinde de durmak mümkün ama vakit yok.
Bu itibarla ben tahsisen bu mevzu üzerinde dur
maktayım. Sözlerim sona ererken şunu da ifade
edeyim ki, bu bir milyon vatandaş her gün evi-"
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nin yıkılması korkusiyle mustariptir. Bu bir
milyon vatandaş oturduğu yerde rahatsız, em
niyetsiz ve huzursuz olarak yaşamaktadır. îmar
ve îskân Bakanlığı nasıl bir politika takibedeceğini ve bulduğu çareleri önceden ilân etmeli
dir. Vait mahiyetinde olmamalıdır. Ciddî etüt
ve araştırmalarını yapmalı ve sonra neticelerini
karar olarak ilân etmelidir. Ve neyi ilân etmiş
se onu tahakkuk ettirmeye çalışmalıdır. Bunun
ötesindeki her şey, her boş teşebbüs, Hükümet
otoritesine hürmetsizliği gecekondu sakinlerin
de devam ettirecektir. Buna meydan vermemek
Hükümetin başta gelen vazifesidir. Yeni ve bu
işe bütün enerjisini katmakta olduğu ümidini
veren îmar ve îskân Bakanına birçok meseleler
arasında gecekondu dâvasının hallinin nasibolmasmı ve bu bir milyon vatandaşın huzura ka
vuşmasını yürekten diler, hepinizi hürmetle se
lâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun, Sayın Demir.
MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muh
terem Başkan, muhterem arkadaşlar, muhterem
Bakan ve muhterem Bakanlık erkânı :
Sözlerime Karma Bütçe Komisyonunun, büt
çesi müzakere edilen bu vekâlete ait dört başı..
mamur bir raporu Yüksek Senatoya getirdikle
rinden dolayı şahsım adına kendilerine teşekkü
rü bir borç bilirim. Zira raporda bugüne kadar
yapılan, yapılması düşünülen işlere yer veril
miştir.
Bakanlığın kuruluş tarihinden itibaren, ge
rek siyasi mülâhazalarla gerek bu mülâhazala
rın dışında memleket sathında inşa edilen eser
lerin yapılmasında emeği geçen bakanlık men
suplarını şükranla anmayı bir vazife bilirim.
Yalnız, muhterem Bakan ve vekâlet erkânı
beni af buyursunlar, raporu etüdedenler ve
etüdedecekler göreceklerdir ki, vekâlet, hiz
metlerini bugüne kadar muayyen bölgelere tek
sif etmiştir. Yer şekilleri itibariyle de birçok
nimetlerden mahrum kalan Doğu - Anadolu böl
gemize, ne acıdır ki, gelip geçen hükümetler de
gereken önemi vermemişlerdir. Bu bölgelerde
yâşıyanlara karşı seneler senesi devam edip ge
len basma kalıp cümlelerle iktifa edilmiştir.
Muhterem Bakan ve onun erkânından tek
ricam, Karma Bütçe Komisyonu müzakerelerin
de işaret ettiğim gibi «Türk'üm» diyen her va
tandaşın ecdadının kaniyle yoğrulan bu vatan
parçasının, yalnız iki üç bölgeden 10 - 15 vilâ-
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yetten ibaret olmadığını, yedi bölge 67 vilâyet
ten ibaret olduğunu bilmemiz ve bilmeleri lâ
zımdır. Eserler, hizmetler memleket sathına
bölgelerin ihtiyacına göre yayılmalıdır.
Muhterem arkadaşlar; başta toprak - iskân
olmak üzere plânlama, mesken, yapı malzeme
leri, genel müdürlüklerin yapacakları hizmetler
raporda çok iyi bir şekilde ayarlanmış bulun
maktadır. Gönül arzu eder ki, düşünülenler kâ
ğıt üzerinde kalmasın, sayın senatörlerin dile,
getirdikleri aynı istekler, aynı dertler her yıl
yüksek huzurlarınızda tekrar edilmesin.
Muhterem arkadaşlar; 'bütçe görüşmelerinin
mihrakını köylerimizin kalkınması teşkil etti
ğini memnuniyetle görmekteyiz. Köye ve köy
lümüze hizmet etmek isteniyorsa her Vekâlet
kendi bünyesinde köye yapacağı hizmetleri birleştirmelidir. Köylünün de vekâletlerin bu yar
dımlarına lakayt kalmaması, onun da bedenen
ve maddeten az dahi olsa bu hizmetlere katıl
ması şarttır. O vakit köyün kalkınacağına ve
köye hizmet edileceğine kaaniim. Dün de ifa
de ettiğim gibi köylüyü kahveden çıkarmadan,
onun enerjisini kıymetlendirmeden köylerimi
zin kalkınacağına, iktisadi refaha kavuşacağı
na emin değilim.
Muhterem arkadaşlar, birkaç cümle ile de
Toprak ve îskân îşleri Umum Müdürlüğü ile
îller ve Emlâk Kredi Bankasına temas edece
ğim.
Toprak ve îskân işleri Genel Müdürlüğü
nün (başında işinin ehli birinin bulunması bu
Umum Müdürlüğün bugüne kadar devam edip
gelen aksak taraflarının kısa bir zamanda gi
derileceğine kaaniim. Raporda ele alman mev
zular 'buna en iyi bir delildir.
îller Bankası : Bugün birçok kasabalarımı
zın şehir içi elektrik tesisleri yapıldığı halde
bir türlü elektriğe kavuşamıyan şehirlerimiz
mevcuttur. Buralara yapılan yatırımlar artık
ölü olmaktan çıkarılmalıdır.
Elektriğin ismini duyan fakat kendisini gör
mekten maihrum olan bu bölgelerdeki vatan
daşlarımızı da elektriğe kavuşturmalıdır. Fa
kat iller Bankasının bugünkü dar bütçesi ile
bunları ve siüsuz kasabalarımızın su dâvala
rını halledeceğine kaani değilim. Zira, îller
Bankası diğer bankalara ve belediyeler de îl
ler Bankasına borçlu durumdadır.
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Kanunen iller Bankası bâzı belediyelere her
ay yapmakla mükellef olduğu yardımları yap
madığı ve yapacağı yardımı da alacağına mahsubettiği için sayıları yüzleri aşkın belediyelerimizdeki memurlarımızın çoğunun 7 - 8 aydan
beri maaşlarını alamadıklarına işaret etmek is
terim.
Arkadaşlar; icra kanunlarımız dahi borçlu
bir kimsenin kazancının dörtte birine el ko
yarken iller Bankasının bu yola gitmesini uy
gun -bulmuyorum. Buralarda vazifeli memurla
rımız ıstırap içindedirler, iller Bankasının be
lediyelerimize her ay yapacağı yardımlarla
kendi dâvasını halledeceğine kaani değilim.
Yapılacak tek iş, raporda da belirtildiği üze
re, belediyelere ait Gelir Kanununun değişti
rilmesi ve belediyelerimizin kalkınmasını sağhyabilecek yeni bir kanunun en kısa zamanda
Yüksek Meclise getirilmesi ile mümkün ola
caktır.
Emlâk Kredi Bankasına gelince, hu ban
ka da, bugüne kadar takibettiği konforlu da
ireler yapmak usulüne son vermeli, daha ucuz,
her' vatandaşın alabileceği meskenler yapma
yoluna gitmelidir. Emlâk Kredi Bankası ken
dine düşen vazifeyi yapabilmesi için de resmî
ve nimresmî daireler tarafından yapılan tah
silatların tamamı değilse de % 50 si hu banka
ların şubelerine yatırılması temin edilmelidir.
Bugüne kadar devam edip gelen vatanda
şın en mühim dâvalarından biri de gecekondu
davasıdır. Bu dâva da artık halledilmelidir.
Millî Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yaparak
bu vekâlete bağlı yapı enstitülerinde boşa akıp
giden para ve enerjiler köylerimizin lehine de
ğerlendirilmelidir.
Hepinizi hürmetle selâmlar, İmar ve iskân
Bakanlığı bütçesinin memlekete hayırlı ve
uğurlu olmasını candan dilerim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Baysoy.
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Hepinizi
hürmetle selâmlarım. Muhterem senatörlerin,
müzminleşmiş bir yaraya ilgilerinizi çekmek
için ve muhterem İmar ve iskân Bakanı ile
onun kıymetli mesai arkadaşlarından da bu ya
raların tedavisini sağlamaları için istirhamda
bulunmak maksadiyle huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum, 23 sene evveline dönecek olursak

Erzincan'ın büyük bir zelzele felâketi geçirmiş
olduğunu hepimiz hatırlıyacağız. O zaman Türk
halkı yedisinden yetmişine kadar birbirleriyle
âdeta yarışa çıkmış ve Erzincan felâketzedele*
rine yardıma koşmuştur. Aynı zamanda Hükü
met de gerekli tedbirleri almış ve gerekli ka
nunları çıkarmıştı. Fakat ne yazık ki, işlerin iyi
organize edilemeyişi ve kötü bir şans olarak
arkasından da İkinci Cihan Harbinin çıkışı, bu
yardımların yerine masruf olmasına imkân ver
medi ve halkın menfaati icabı çıkarılan kanun
larla Erzincan halkı gereği gibi tatmin edile
medi. Çıkarılan kanun gereğince Erzincan'daki
yıkılan ev yerlerine mukabil yeni arsalar veri
lecekti. Aradan 23 sene geçtiği halde hâlâ arsa
sını alamıyan vatandaşlar bulunduğunu söyler
sem her halde umumi bütçenin görüşülmesi
içinde bir memleketin dâvasını bu kürsüye ge
tirmemde beni mazur görürsünüz. Erzincan'ın
bugünkü durumunu bu kürsüden ifade etmek
çok güç olacaktır. Onu yerinde tetkik eden ve
gören arkadaşlar ancak, takdir edebilirler. Ha
len üç. şehir halinde bulunmaktadır. Bir tanesi
yenişehir, diğer muvakkat şehir bir üçüncü kıs
mı da yasak şehir isimlerini alırlar. Nüfusu da
buna göre üç kısma taksim edilmiştir. Üçte biri
yenişehirde, üçte biri muvakkat şehirde ve geri
kalan üçte biri de yasak şehirde oturmaktadır.
Ve bu bölgede oturan kardeşler dahi birbirle
riyle zaman zaman münakaşa ve hattâ kavga
lara kadar giden çatışmalar yaparlar. Muvak
kat şehir yenişehire gitmek istemez. Yasak böl
gede oturanların hali hepsinden fecidir. Muvak
kat şehir şu maksatla kurulmuştur. Zelzeleden
sonra, bir senelik müddet verilmiş, bir sene
müddetle barakalar yapıp oturun denmiş, hattâ
Hükümet de barakalarda oturmuş. F a k a t daha
sonra Hükümet, binası yapılınca taşınmış. Şehir
parselasyon plânları geciktikçe bu oturma da
gecikmiş ve bu şekilde muvakkat yer temel yer
olup çıkmış. Bu barakalardan boş kalanların
satışı başlamış ve o kadar ki, 10 metresi 20 - 30
bine satıldığı olmuştur. Bugüne kadar da ne bir
inşaata, ne de tamire müsaade edilmemektedir.
Şikâyet bu muvakkat şehirdendir. Meselâ bir
gün yangın çıksa ve rüzgârlı bir havaya raslasa
oradaki halkın hepsi çırılçıplak çıkar.- Bu mıntakadaki tüccarlara bankalar para vermekten
daima çekinmektedir. Sorarım, niye vermez, se
bep? içinde sigortalılar pek azdır. Verdikleri
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krediler daima kısılmaktadır. Tren hattının alt I nun 57 nci maddesi «kendisine verilen toprağı
icara veya ortağa veren kimsenin elinden alı
kısmı yasak bölge ilân edilmiştir. Fakat yer gösnır» hükmünü ihtiva eder.
terilmeyinee halk haklı olarak geceden istifade
Şu hale göre, ya bu kredinin verilmesi ve
ederek veya müsamahadan istifade ile alelacele
bir sürü ev yapmıştır. Bu evlerin hepsi kerpiç
yahut da, kanunun bu maddesinin kredi veril
tendir, hepsi temelsizdir. Bir zelzele olsa, eski
mesi şartına muallâk olarak değiştirilmesi (ta
zelzele de olduğu gibi geceye raslasa Erzincan
dil edilmesi) lâzımdır. Tatbikatta birçok yer
nüfusunun üçte birini kaybedeceğiz. Bugün bir
lerde gördük ki, vatandaşlar, bu yüzden mah
insanın hayatı üzerinde durulurken bir şehrin
kemeye verilmişler, ellerinden toprakları alın
üçte bir nüfusunu düşünmemek her halde çok
dıktan başka, mahkemeyi kaybettiklerinden
acı olur. Yine sözlerimin başında arz ettiğim
mahkeme masrafları da kendilerinden tahsil
gibi bu hali burada sizlere izah etmek pek güç
edilmiştir. 2 nci mesele; Toprak Tevzi Komis
tür. Doğuya yolları düşen arkadaşlarımız bir
yonu bir köye geldiği zaman, usulen o köyün
gün misafirimiz olsunlar da durumu görsünler.
muayyen bir yerine ilân yapıştıracak ve yapa
Erzincan'ın -esas halkının evleri baraka ve
cağı işler orada gösterilir fakat civar köylere
ufak kulübeler halindedir. Dışardan gelen va
ilân edilmez. Hattâ dağıtacağı meralar üzerinde
tandaşlar, cadde üzerine, hem evlerini yapmış
kadim intifa hakkı olan köylere dahi ilân edil
lar, hem de dükkânlarını yapmışlardır.
mez. Orada muamele yapılıp, bittikten sonra
toprak dağıtılır ve tapuları verilir. Ondan son
Bizim zavallı halk da hâlâ Hükümet yardım
ra intifa hakkı olanlar duyarlar; itiraz ederler.
edecek, bize arsa gösterecek diye bakmaktadır.
İtiraz üzerine hak sahiplerine artık toprak dağı
Eğer İkinci Cihan Harbi olmasaydı E mancan halkı
tılmıştır, ancak bedelini alabilirsiniz, derler. Esa
bugün kendi kendimi taımamiyle iskân edelbilesen bedelleri sembolik olarak 20 - 30 lira ara
cek bir durumda olurdu. Çünkü ağacın bol ol
sında tesbit edilmiştir. Halbuki intifa hakkı
duğu bir zamanda yapılmış muazzam bir şehir
olanlar dekarına 500 lira verseniz, kabul etmez
dir. O zamanlar Erzincan'ın kerestesinin dışa
ler. Kabul etmeyince mahkemeye gitmek zorun
rıya çıkarılmasına mâni olunsa ve arsası gösteda kalırlar. Allah kimseyi mahkemeye düşürme
rilebilseydi, bugün halk başını sokacak bir eve
sin. Artık senelerce gider gelirler. Oradan hak
kavuşabilirdi. Sayın senatör arkadaşlarımdan
alacağız diye birçok masraflar yapılır. Vekil tu
ricam, yolları düştüğü zaman buralarını bir
tulur,
toprağın bedeli sarf edilir. Onun için
görsünler. Sayın Bakan ve arkadaşlarından
ilânların o yerde intifa hakkı olanlara duyurul
da bu yarayı tedavi etmelerini rica etmekteyim.
ması lâzımdır.
inşallah hu şeref kendilerine nasibolur.
Hapinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın înceoğlu.
MUSTAFA YILMAZ ÎNCEOĞLU (Afyon
Karahisar) — Muhterem arkadaşlar hepinizi
hürmetle selâmlarım. Burada birkaç hususun
tenkid ve temennisi için söz almış bulunuyorum.
Bence mühim görülen Çiftçiyi Topraklandırma
Kanununun 47 nci maddesine göre toprak veri
len çiftçilere aynı zamanda işletme ve onarma
kredisinin de verilmesi lâzımdır. Fakat maalesef,
şimdiye kadar bu kredi verilmemiştir, ömrü ha
yatında çobanlıkla meşgul olmuş ziraat âlet ve
edevatı bulunmıyan bir vatandaşa, meradan top
rak ayrılıp verilmiştir. Fakat kendisine işlet
me veya onarana kredisi verilmediği için, el
bette bu vatandaş aldığı toprağı icara veya or
tağa vermek mecburiyetindedir. Fakat kanu-
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Size çok acı bir hâtıramı arz edeceğim.
Seçim bölgemizde Bolvadin mmtakasmdaki
bir çayırlığa 50 - 60 sene evvel Çerkeş muhacirlerinden bir köy iskân edilmek maksadiyle tapu
ile toprak verilmiş fakat bunların çiftçilik yapmıya niyetleri! olmadığından kalkıp 30 - 40 km.
ileride bulunan ve Emirdağı'nm 18 pare köyü
nün yaz aylarında yaylaya çıktıkları ve koyun
larının otlakiyesi olan büyük bir orman sahasımn kenarına tahtacılık yapmak maksadiyle
oturmuşlar bunun için kendilerine oradan toprak verilmemiştir.
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Bu köylüler orman içinde hızarlar kurmak
gayesi ile mütemadiyen ormanı kesip, satarak
geçinmişlerdirj Yaylanın düz olan yerlerini de
sürüp tarla ve bahçe yaptıklarından yaylacı
köyler de yaylaya çıktıklarından onların ekin-
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lerini ve bahçelerini, koyunlarını otlattıkların
dan her sene yayla zamanı mutlaka taraflar
harb eder gibi silâhlarla kurşun kurşuna gele
rek kavga ederler, hayvanlar vurulur, insanlar
yaralanır veya öldürülür.
Böyle olduğu halde hem Devlet ormanının
korunması bakımından ve hem de her iki taralı
da memnun etmek için bu köyü huzur ve refa
ha kavuşturacak münasip başka bir yere iskân
edilmeleri bile düşünülmemiştir.
Birkaç sene evvel de Toprak Tevzi Komis
yonu bu yayladan kendilerine toprak dağıtmış
ve fakat yaylacı köylerin haberi bile olmamış
tır. Halbuki kanunen bu gibi yerlerden civar
köylere toprak verilebilmesi için intifa hakkı
sahiplerinin ihtiyaçlarının fazla olması lâzımdır.
Böyle bir tetkikat yapılmadığı gibi intifa hakkı
Ibukınıan Iköyılende de ilân edilmemiştir.
Bu gibi, hakkı muhtel olan vatandaşların
mahkemeden haklarını almaları çok uzun ve
külfetli merasime tâbi olduğu gibi, mahkemece
verilecek tazminat ne olursa olsun onları tat
min etmesine imkân olmadığından kanuna bir
madde eklenerek; civar köylerle intifa hakkı
sahibi olan köyler de de ilân yapılması ve inti
fa hakkı sahibi olan köylere duyurulmadan ci
var köylere toprak dağıtılmış olması halinde
intifa hakkı sahiplerinin ihtiyaçlarından fazla
olup olmadığı tahkik edilmek suretiyle, ihtiyaç
larından fazla olmadığı tahakkuk ettiği takdir
de usulsüz yapılan dağıtım ve tapulamanın der
hal iptal edileceğine dair bir hüküm konması
lâzımdır.
Orman içindeki köylerinde ehemmiyet dere
cesine göre hiç değilse peyderpey kaldırılarak
münasip yerlere iskân edilmeleri bir prensip it
tihaz edilmelidir.
Hükümetlin bu hususlatfda; meler düşündüğü
nü ve köylerin mesken dâvasının ne zaman hal
ledileceğinin Sayın imar ve iskân Bakanı tara
fından izah edilmesini arz eder hepinizi hürmet
le selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Karaman.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — C u m 
huriyet Senatosunun Sayın Başkanı, sayın üye
ler; ben, konuşmalarım içinde şehircilik, nüfus
hareketleri ve mesken, gecekondu meselelerine
geniş ölçüde bir temasta bulunmak istiyordum.
Fakat, benden evvel konuşan arkadaşlarım bu
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mevzulara kâfi derecede temas etmiş bulunu
yorlar. Esasen vaktimiz de dar
olduğu için
bu konuşmamdan feragat ediyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Atalay.
SIRRI ATALAY (Kars) — Toprak ve iskân
işleri Umum Müdürlüğü bütçesinin 741 nci bö
lümünde etüt ve projeler başlığı altında 10 ncu
maddede Doğu kalkınmasını uygulama, plânla
ma ve geliştirme için 4 500 000 liralık bir tah
sisatın, ilk defa uzun bir fasıladan sonra, bu
yılkı bütçede yer almasını, her şeyden önce
ifade edeyim ki, şükranla karşılamamaya imkân
yoktur. Bundan anlaşılmaktadır ki, Doğu kal
kınması için bu bölümle önümüzdeki yıl içinde
tetkikler yapılacak, plânlar hazırlanacaktır.
Bir bölgenin bugünkü iktisadi anlam içinde kal
kınması, böyle kalkınmayı başaran birçok mem
leketlerin yaptığı gibi, meselenin ciddî surette
ele alınmasına bağlıdır. Bu hususta muvaffak ol
muş memleketler vardır. Meselâ italya, Vanoli
programı ile Cenubi - italya'yı memleketin di
ğer bölgelerine ulaştırmıştır. Bir bölgenin kal
kınması için her şeyden önce, iki faktör var ol
ması lâzım. Birisi sürat, diğeri ise isabettir.
741 nci bölümde görülen hususlardan anlaşıl
maktadır ki, önümüzdeki yıllarda bâzı tetkikler
yapılacak ve plânlar hazırlanacaktır. Eğer 1963
vılı bütçe hazırlıkları zamanından önce bu tet
kikler bitirilecek olursa Doğu kalkınması ancak
1963 senesinde bütçede yer alabilecektir. Bu
sebepledir öğrenmek isterim k i ; bu
tetkikler
derhal başlanabilecek ve önümüzdeki yıl bütçe
sinin hazırlık!arından evvel bitebilecek midir?
Yani .sürat bakımından neler düşünülüyor 1. Ve
ne gibi tedbirler alacaklardır? isabet faktörü
de, biraz evvel arz ettim, Vanoli projesi aklın
ve ilmin bir zaferidir. Mahalline gittim, gör
düm. insan bu zafer karşısında bir kıskançlık
hissi dahi duyabiliyor. Sefalet içindeki bir böl
ge akıllıca olarak süratle kal'kmdırılıyor ve
insan bunu görüp müşahede edebiliyor. Geniş
bir halk kütlesinin kalkınmasını isabetle hazır
lamak lâzımdır. Bir defa yapılacak bir iştir. Ge
niş kütlenin nasıl ve hangi esaslara göre, husu
siyetlere göre kalkınacağı objektif olarak tet
kik edilmiş olması gerekir. Bir gösterişçi, yahut
da sıra savucu hir zihniyetle
değil ve hattâ
valnız bugünkü ihtiyaçlar değil,
Türkiye'nin,
Doğu - Anadolulun 50 yıl sonraki geleceği de
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dikkate alınarak meseleenin ciddî olarak ele
alınması, halledilmesi gerekir.
Bu hususlarda Sayın imar ve îskân Baka
nından neler düşünmekte olduklarını ve ne gibi
tedbirler alacaklarını öğrenmek isterim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — imar ve iskân Bakanlığı ve bu
Bakanlığa bağlı Toprak ve iskân işleri Genel
Müdürlüğünün bütçesinin heyeti umumiyesı
üzerinde başka söz istiyen yok, Karma Bütçe
Komisyonunun bir mütalâası yok, söz Sayın Ba
kanın.
İMAR VE ISKÂN BAKANI MUHITTIN
GÜVEN (istanbul Milletvekili) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri.
Bakanlığım hakkında fikirlerini beyan etmiş
olan arkadaşlarımın. Bakanlığıma ait meselelere
eğilişlerini tkdirle ve heyecanla takibettim. Ba
şarıyı ve başarımızın yegâne mesnedini işte bu
anlayışın içinde bulmaktayım. Dolayısiyle grup
ları adına ve kendi adlarına söz almış bulunan
bütün arkadaşlara şükranlarımı arz ederim..
Ortaya atılan meselelerin detaylarına cevap
vermeden evvel müsaade buyurursanız Bakanlı
ğımın faaliyet mevzularını izah ederken ana
prensmlerin karşılısını vermeye çalışacağım.
Malûmdur ki; bir yapıv: teşkil eden unsurlar
evvelâ fikir, ondan sonra r fikrin tatbikeisi olan
teknik eleman ve nihayet bu teknik elemanla
rın ellerinde yuğurdukları malzemedir. O halde
bunlara ait ehemmiyeti kendi çerçeveleri nisbetinde mütalâa etmek lâ/ımgelir. Bakanlığını
zın meşgul olduğu ana meselelerden işte birin
cisine temas etmek istiyorum. Bu da yapı mal
zemesidir. Bakanlığımızın teşkilâtı bünyesinde
bulunan Yapı Araştırma Genel Müdürlüğü
memleketimizin yapı faaliyeti karşılığmdaki
malzeme ihtiyacının tesbiti ve bunların nasıl
temin edileceği ve bunların memleketimizdeki
endüstriyel faaliyetler içindeki yerlerini yine
yapıda kullanılan malzemenin
standartları
meselesi, norm meselesi ve bunların kullanılışındaki iktisadiîiği temin ve bu çalışmalar neti
cesinde dolayısiyle işçilikte elde edilecek tasarraflar ye bunun arkasında memleketimizin çe
şitli bölgelerine göre kullanılması imkânı mevcudolan malzemelerin tesbiti ve bunların de
ğerlendirilmesini-kendisine faaliyet sahası ola
rak seçmiştir. Siz de takdir edersiniz ki, bir bi-
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nanm, bir yapının vücudunu teşkil eden cisim.
işte bu yapı malzemelerinin bir araya gelmesin
den ibarettir. Yapı mai2emesi üzerine bahis
mevzuu ettiğim araştırmaların iyi bir istikame
te sevk edilmesi elbette ki, yapının terkibinde,
zamandan, işçilikten tasarruf ve sağlamlık te
min edeeekjtir.
Bir misal arz etmek istiyorum; memleketi*
mizde yapı; faaliyetinin geliştirilmesinde, mes
ken ve resini sektörde yatırılmış olan paranın
5 milyar lirayı bulmuş olduğunu görüyoruz.
Bu 5 milyar liranın 1,5 milyar lirası meskene
yatırılmakta. Meseleyi bu şekilde vaz'ettikten
sonra yapılan çalışmaların nisbetlerini ele alır
sak 5 milyarın karşısında takriben 2,5 - 3 mil
yarın yapı malzemesine aidolduğunu tesfbit et
miş oluyoruz.
Demek oluyor ki; yapı faaliyetinde malze
menin yeri çok büyüktür. Gene yapmış olduğu
muz hesaplara göre önümüzdeki faaliyet sene
si içinde yapı çalışmaları ve yapıya yatırılacak
olan para miktarı 9 milyara yaklaşacaktır. O
halde bu 9 milyarın içine yine a'ynı nisbette
mütalâa edilirse beş milyarın yapı malzemesi
ne yatırılması lâzımgelecektir. Bu rakamları
arzdaki maksadım şudur; memleketimizin İçin
de yapıya müteveccih gayretlerin yine memle
ketimizde değerlendirilmesini elbette ki. ele
almak lâzımdır. Memnuniyetle ifade edebilirim
ki; açılmış olan yapı malzemesi sergisinde.de
müsahade ettiğimiz gibi, yapı faaliyeti karşısmda çinko ve alüminyum hariç dtöer malze
me tamamen memleket içinde temin edilebil
mektedir. Bu, bizim İçin sevindirici bir işaret
tir. Fakat, iij hacmi karşısında, yanı endüstri
sinin hangi yönde gelişmesi lâzımgeldiğine dair
bir işaret de sayılmalıdır. Bu takdirde, Bakan
lığımız, kendi bünyesine yapıda olduğu gibi
malzeme araştırılması kokusunda da hakikaten
büyük önem taşımaktadır. Bumtn içindir ki»
mevcut Yapi Standartlar: Enstitüsünden isti
fade ederelk, | yapılan çalışmalara nazaran yeni
bir yapı araştırma enstitüsünün kurulması fay
dalı mülâhaza edilmiştir. Buna ait çalışmalar
Ba'kanlığımda mevcuttur, öyle tahmin ederim
ki, yakın zamanda buna s it kanun tasarısı Mec
lis huzuruna getirilecektir.
Ayrıca köy kalkınması ve köy meskenleri
nin inşaasm<$a başarı sağlıyabilmek için kerpiç
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ve buna mümasil diğer inşaat tekniği üzerinde
çalışmalar devam etmektedir. Kerpicin çimen
toyla karıştırılarak elde edilen ucuz malzeme
nin sağlamlığı ve verimliliği üzerinde araştır
malar yapılmaktadır.
Bunları arz etmekteki kastım; Yüksek He
yetinizin üzerinde hassasiyetle durduğu köy
mevzuunda mesken dâvasını halletmek uğruncta nasıl bir yol takibedeceğimize dair bir fi
kir vermektir.
Şimdi meskeni teşkil eden asgari cüz olan
yapı malzemesinden yapıya dönüyorum.
Çok kıymetli Heyet; takdir buyurursunuz
ki, insanlar bir yapı içinde do§ar, onun için
de yaşar, çalışır ve nihayet ölür. Demek olu
yor ki, bir insan hayatının başlangıç noktası
yanı, son noktası yine yapıdır. O halde beşerî
faaliyetlerin hiçbirisini yapıdan ayırmak müm
kün değildir. Bunun arkasında şu felsefi nok
taya işaret etmek istiyorum; memleketin kal
kınmasında büyük gayretlerin peşinde olduğu
muz su devrin elbette ki bu kalkınmanın en
ıbüyük âmili olan ve en kıvmetli istihsal un
suru olan insanın üzerine eğilmek hakikaten lâ
zımdır. Yalnızbaşma, bir sınai tesisin çatısı al
tında? yasıvacak, yalnızbaşma bir insanın çalı
şacağı 'bir büro veya bir fabrika veya yalnız
başına insanların okuyacağı bir okul ve insan
ların sağlı&mı koruyacak olan hastaneleri dü
şünmek deşil; insanların yaşıyacağı meskenin
de aynı şekilde mütalâa edilmesi ehemmiyetiyle
karşı, karşıya bulunuyoruz.
Şunu ifade etmek istiyorum ki, meskene
olan, meskene müteveccih ' olan yatırım tıpkı
bir sınai yatırımı gibi, mütalâa etmek mecburi
yetindedir. Kanaatimizi sorarsanız ondan daha
mühim telâkki etmek lâzımgelir. O halde mes
kene ait priyorite kanaatimizce birinci derece
de mütalâa edilmek zaruretindedir.
Meselemizi bu şekilde vaz'ederken Hükümet
programında ilk defa olarak bir mesken poli
tikasının ifade edilmesini ve buna ait meselele
rin yer bulmasını temin etmeye gayret sarf
ettik. Şükranla kaydederim k i ; büyük bir an
layışın içinde buna hiç olmazsa diğer Vekâlet
ler kadar yer sağladık. Gayet tabiîdir ki hunun arkasından bu düşüncelerin tahakkuku
için malî imkânın sağlanması lâzımgelirdi.
Üzülerek arz edeyim k i ; bu ehemmiyetli konu
nun, yani insana lâyık olduğu meskeni temin

etmek için elde edilmesi lâzımgelen gayretin
karşılığını temin etmenin araştırılmasında ma
alesef malî imkânsızlıklar bize mâni teşkil
etti. .Arkadaşlarımızdan birinin işaret ettiği
gibi beş milyon lira ile bir mesken politikası
nın gerçekleştirilmesi veyahut gecekondu ma
hallesinin ıslahı katiyen imkân dâhilinde de
ğildir. Fakat bizim ısrarımız ancak felsefesini
vaz'ettiğimiz bu ^meselenin hiç olmazsa sembo
lik rakamını temin etmek olmuştur. Şunu
memnuniyetle arz edeyim k i ; Karma Bütçe
Komisyonu bu meselenin ehemmiyetini işaret
ederek ve bunun üzerinde eğilerek beş milyon
liralık tahsisatı yirmi milyon ekliyerek yırmibeş milyona çıkarmıştır.
Şimdi, bu 25 milyonun karşılısını, yine çok
değerli arkadaşlarımızın ifade ettikleri mesele
ler arasında vermeye çalışacağım.
Şöyle ki : Nüfus, zirai istihsal nisbetinden
daha fazla artmakta ve zirai istihsalin bu artan
nüfusu karşılıyamariıası dolayısiyle şehirler ca
zip bir hale gelmektedir.
Yine, âfetlerden doğma açıkta kalan kişile
rin kendilerine melce aramaları, istimlâklerden
doğan" boşluklar, ömrünü tüketen binalar ve
bunların karşısında arsalara ait bir politikanın
mevcudolmamasından dolayı spekülâsyon konu
ları, artan nüfus karşısında bina ihtiyacının kar
şılık vermemesi gibi unsurlar şehirlerimizde bir
gecekondu dâvasının teşekkülüne yardım etmiş
tir. Yardım etmiş dediysem yanlış oldu, maa
lesef bir dert halinde şehirlerimizin üzerine çök
müştür.
îşte bizim cemiyetin ihtiyacının karşılığı
mesken dâvasını halledebilmek için gecekondu
meselesini kanuni bir şekle sokacağımızı ümidetmekteyiz.
Evvelâ şu hususa işaret etmek isterim k i ; bi
raz evvel arz ettiğim sebeplerden dolayı gece
kondu meselesi bir ihtiyacın zorlanmasiyle mey
dana gelen ve fakat aslında gayrikanuni bir ha
reketin ifadesini teşkil etmektedir. O halde biz
bu ihtiyacın zorlanmasının karşılığını vermek
vazifesiyle mükellefiz, imkânları araştıracağız
ayrıca gayrikanuni bir şekilde elde edilen gece
kondu mahallelerini kanuni bir şekle sokabil
mek için gereken tedbirleri araştıracağız. Sayın
Bekata arkadaşımın, zannediyorum ki, ortaya
attığı bir rakam vardı, gecekondu mahalleri-
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nin bugünkü maliyetlerini sekiz milyar lira ola
rak ifade ettiler. Bunda ufak bir rakam yanlış
lığı var zannediyorum. Bu sekiz milyar lira de
ğil 800 milyon liradır. Fakat yine de muazzam
bir rakamdır. Şimdi karşınızda bin liradan beş
bin liraya kadar yatırılmış olan bu ufak serma
yenin heba edilmesi mi, yoksa islâh edilmesi mi
keyfiyeti bir sual olarak karşımıza çıkmakta
dır. Biz diyoruz ki, biz gecekondu mahallerini
en küçük noktalarına kadar tarıyacağız, burada
bina olarak, aile olarak tesbitler yapacağız. Bi
naların vasıflarını ailelerin yaşayış şekillerini,
nüfuslarını ve nelerle iştigal ettiklerini ve iş
sahalarının ne olduğunu, kendilerinin içtimai
vasatlarını tesbit edeceğiz. Yapı olarak, yine or
taya koyduğumuz, hususi mesken standartları
na uygun olarak tesbit ettiğimiz binaları muha
faza edip, sıhhi bir hale getirmek, yıkılacak du
rumda olanları istimlâk etmek, olmıyanları ise
yine bir arkadaşımızın çok haklı olarak işaret
ettiği gibi, Hazine arazisi üzerinde kendi evini
yapana yardım şeklinde bir sosyal mesken inşaa
tı suretiyle asgari bir kirayla bu mesken ihti
yaçlarını karşılamaya çalışacağız. Gayretlerimizi
bu şekilde kıymetlendirmek için çalışma plânla
rımız hazırdır. Ekiplerimiz faaliyete geçmek üze
redir. Millî emlâke ait arsaları araştırmış ve bu
na ait neticeyi peyder pey elde etmiş bulunuyo
ruz.
Şehir imar plânlarında yeni inkişaf sahaları
na .geçilerek ve bu inkişaf sahalarının iş sahala
rının iş sahalariyle olan irtibatları tâyin edile
rek gecekondularda oturan vatandaşların vasat
larını mütalâa ederek bir parselasyon plânı ha
zırlamak ve âmme tesisleri yapmak düşüncesin
deyiz. Daha sonra ifade ettim, bu husus bu mu
azzam derdin derhal halledileceğine delâlet et
mez. Ben huzurunuzda katî bir vaidde bulun
muyorum. Yalnız benim vaadim iyi bir işin ya
pılabilmesi ve devamlılık vasfının tesbit edilebil
mesi için gereken zeminin hazırlanması ve buna
ait kılavuz vazifesinin ifa edilmesi şeklinde te
celli edecektir. Bu gayretlerimiz yüksek müza
heretlerinizle bu sene realize edilebilirse, öyle
tahmin ediyorum ki, gelecek sene bütçemizde bi
ze hakiki vazifemizi ifa etmek imkânını bahşe
deceksiniz.
Yine bu konu İçinde bir noktaya işaret et
mek istiyorum; Batı ülkelerini tetkik ettiğimiz
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zaman, yüksek huzurunuza arz e't'itiğimiz bro
şürlerde de görüldüğü üzere, Devlet sektörü
nün meskeni faaliyetine iştiraki vasati olarak
% 56 dır. Biz 'bunu kendi faaliyetimizle kıyas
larsak, bu % 56 karşısında % 9 gibi çok cüzi
bir rakamla karşı 'karşıya kalırız.
Demek oluyor ki bundan sonraki çalışmala
rımızda Devletin mesken politikasında büyük
bir şekilde yardımcı olması ve iştirak etmesi
lâzımgelmektedir. O halde benim îmar ve îskân
Bakanı olarak -bütün temennim gelecek sene
bütçesinde buna it imkânların yaratılmasından
ibaret olacaktır.
Çok muhterem heyet; gayet tâlbidir ki, Iher.
şeyden ayrı olarak bir meselenin halledilmesi
mümkün değildir. Asıl mesele, o meseleyi hal
ledebilmek için onların sebepleri üzerinde, du-,
rarak kendi muhiti içinde, halletmek imkân
larını araştırmaktır. Yalnız 'bu işlerin diğer şe
hir ve 'bölgelerden ayrı olarak mütalâa- edil
mesi Ibizi şöyle 'bir neticeye sevk edebilir. O
halde «bunun bir başka şekilde araştırılması lâzımgeliyor. Şehirlerin, kasabaların ve bu ka
sabaların etrafındaki köylerin teşkil ettiği
manzumelerin tamamı üzerinde bir araştırma
nın ve çalışmanın yapılması zarureti ortaya çık
mış bulunuyor. Ancak bu şekildedir ki topra
ğın üstündeki insanı »toprağa bağlıyarak ve
rimli kılmal^ ve . şehirlere olan göçü hafiflet
meye çalışmak mümkün hale gelecektir. Durdurmafk mümkün değildir dedi bir ardakaşım.
Evet böyle. Durdurmak mümkün değil. Hattâ
bizde köylerden, şehirlere olan akını, bir müd
det aynı hızla beklemek lâzımdır, Günkü kır
nüfusiyle ışehir nüfusu arasındaki nisbeift anlıyabilmek için şu bizim iki rakam üzerinde
durmak lâzımgelir. Yapmış olduğumuz tetkik-.
lerden anlıyoruz ki şehirlerde harman nüfus
% 31 dir. Geri kalan % 69 kır nüfusunu teşkil
temektedir. îleri memleketlerde *bu nisbe't bir
birine yakındır.
Demek oluyor İki bizim kalkınmamızın hızı
'buna göre devam edecektir..'Bu işi muvazeneli
hale getirmek konusu çok önemlidir.
Şimdi Bakanlığımın ehemmiyetle üzerinde
durduğu b'ir konuya daha işaret etmek istiyo
rum. O da bölge plânlama çalışmalarıdır.
Bölge plânlama çalışmaları insanların üze
rinde yaşadıkları araziyi her yerde tetkik ede-
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rek, her türlü ihtisas elemanının ele alacağı bir
lâboratuvar çalışmasını icabettirmektedir. Bu
suretle araziyi plânlamak, bu suretle tarım
mevzuuna, orman konusuna, sanayi sektörleri
ne ve onların cemiyete mütevecüh tesir derece
ler "n'i mütalâa ederek gelecekte bölgelerin han
gi istikamette inkişaf etmesi lâzımgeldiğini ve
nüfus akımlarını gelecek seneler içinde hangi
hesabın üzerinde inkişaf etmemiz icabettiğı
tesbit edilebilmektedir. Yine huzurunuza gel
meden evvel dağıtma imkânını bulduğumuz
bölge plânlama broşürümüzde bu hususu yük
sek nazarlarınıza arz etmiş bulunuyoruz. Dik
katle tetkik ettiğinizi tahmin ettiğim bu bro
şürün içinde Bakanlığımızın 'halen meşgul ol
duğu Marmara bölge plânlaması, Zonguldak
bölge plânlama broşürümüzde bu (hususu yük
sek nazarlarınıza arz etmiş bulunuyoruz. Bu
suretle İstanbul bölgesinin, Marmara bölgesi
nin nüfus içinde karşıdolan durumunu müta
lâa ederken etrafında bir Zonguldak bölgesi
plânlamasının 'bir tampon bölge gibi kullanıla
bileceği meselesi ortaya çıkıyor. Bunun arka
sında bir Çukurova plânlaması ve yine Top
rak ve iskân Genel Müdürlüğünün ele aldığı
Doğu ve Güney - Doğu plânlaması; elbetteki
kısa zamanda gerek resmî sektör ve gerekse
özel sektöre istikamet verici çalışmalar içine
girecektir.
Yüksek Heyetinize, Yapı Malzemesi Genel
Müdürlüğü, Mesken Genel Müdürlüğü ve imar
ve Plânlama Genel Müdürlüğünün faaliyet sa
halarını ifade ederken prensiplere ait noktala
ra da işaret etmiş oldum sanıyorum. Bu arada
unuttuğum şu noktayı arz etmeme müsaade bu
yurun.
iskân Genel Müdürlüğünün meşgul olduğu
konulardan bir tanesi de âfetler konusudur.
Âfetler konusu zelzele, heyelan, kava çökme
si ve yangın gibi tabiî âfetlerdir. Bu âfetler kar
şılığı bu müdürlük evsiz kalan aileleri yerleştir
meye müteveccih bulunmaktadır.
Yine bir arkadaşımız bunun bu bütçede yer
alan 30 milyonluk tahsisatını hakikaten az gör
düğünü ifade buyurdu. Doğrudur. Esasen daha
evvel Bakanlığımın kabul ettirmeye çalıştığı büt
çe teklifi 105 milvondu. Teklifin karşısında 300
milyon talebiyle Maliye Vekilinin karşısına çık
mıştık. Fakat daha evvel de arz ettiğim gibi malî
imkânsızlıklar bizi bu imkândan mahrum etti.
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Şimdi prensiplere ait hususata bu şekilde ce
vap verdikten sonra daha detaylı meselelere te
mas etmek istiyorum.
4753 sayılı Kanuna göre teşekkül eden özel
fonun bugüne kadar olan tahsilatı Toprak iskân
Genel Müdürlüğünü ilgilendiren konulardan bir
tanesidir. Yani topraklandırmada aynı zaman
da köylüyü teçhiz etmek konusu. Toprak dağı
tılan 365 522 çiftçi ailesinin ihtiyaçları, kredi
vermek suretiyle teçhizine imkân verecek bir
raddeye gelmemiştir, özel fona bu maksadı tak
viye ve^pek ihtiyacı olanlarının kredi ihtiyacı
nı karşılamak için bütçemize 5 milyon lira tek
lif etmiştik. Yaptığımız bu teklif, Devlet Plân
lama Dairesince 2 milyon liraya indirildi. Mali
ye Bakanlığı ise bunu 900 bin liraya indirdi. Ga
yet tabiîdir ki, bunun karşılığında yapacağımız
hizmet de aynı nispette küçülmektedir.
Köy meskenleri konusuna gelince : Köylerimi
zin iskân şartlarının çok bozuk olduğunu hakika
ten biliyoruz. Fakat, köyleri yapmak imkânları
nı araştırmanın güçlüğü ile beraber bunun yanı
sıra malî yetersizlik de orta yerde bulunmakta
dır. Bütün bu güçlüklere rağmen Bakanlığımız
bu meselenin üzerine ehemmiyetle eğilmiş ve mes
ken yapımı ile ilgili çalışmalar meyanmda köy
yapımı mevzuu üzerinde de gerekli çalışmalara
başlamıştır. Bu yolda genel müdürlüğe bağlı bir
Köy Plânı Araştırma Dairesi kurulmuştur. 7269
sayılı Kanunun verdiği imkânlar dışında ve di
ğer yapılar konusunda her bmngi bir yardım im
kânı görülmemektedir. Bugün için köylü vatan
daşların inşaat dâvalarının halli konusunda ge
rekli hazırlıklarımız vardır.. Yapılan plân muva
cehesinde köy yapılarının temelden çatısına kadar
kullanılacak malzeme hususunda gerekli araştır
maları yapmak ve bu yola gitmek kararındayız.
Biraz evvel arz ettiğim gibi, mahallî malzeme
den âzami şekilde istifade etmek için gerekli araş
tırmaları yapmaktayız. Köy mesken dâvasını
realize etmek için, Devlet yardımını asgariye
indirerek, vatandaşın kendi gücünden istifade
ile, yani, «kendi evini yapana yardım» siste
minden istifade ederek çok sayıdaki köylerin
ıslahı elbette ki bahis konusu olmaktadır. Bu
arada bölge planlanmasına dâhil yaygın veya
toplu köy olma konusu da ortada bulunmakta.
On evli bir köy veya sekiz haneli bir köy el
bette ki tek başına kuvvetli bir ünite teşkil

— 556 —

O, Senatosu

B : 35 9.2.1962 O : 2

edemez. «O zaman merkezileştirme konusu ba
his konusu olabilir mi, olamaz mı?» meselesi
Tarım Bakanlığı ile karşılıklı ele alınmış, hal
yolu araştırılmaya başlanmıştır. Bakanlığımız
bu konuda yapmış olduğu çalışmalarda 24 vi
lâyetin 165 köyünde mahallî araştırmalar yap
mış ve bir başlangıç olarak gerekli tahsisat ve
rildiği takdirde dâvanın ruhuna inebilecek araş
tırmalar yapmak imkânı elde edilmiş olacak
tır.
Çok kıymetli arkadaşlarım, îmar ve îskân
Bakanlığına ait meseleleri halletmek için, ka
naatimce ilk basamağı kurmuş bulunuyoruz.
Bütün gayretimiz, yapılmış olan iyi şeylerden
istifade etmektir. Gayemiz, eğer ortada hata
lar varsa, bu hataları ıslah çarelerini araştır
mak ve gelecekteki devamlı yolun temini için
gayret sarf etmekten ibaret olacaktır. Bu arada
inancım şudur ki, teşkil edilen bu basamaktan
istifade edilerek memleket içinde yine memle
ket hayrma kurulmuş olan müesseselerin kuv
vetlerini aynı istikamete sevk ederek bu basa
makların üstüne çıkıp mesut ve müreffeh Tür
kiye'ye ulaşmaktan ibaret olacaktır. Hepinizi
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
NÎHAT PASÎNLÎ (Erzurum) — Bir
soracağım.

sual

BAŞKAN — Buyurun.
NÎHAT PASÎNLÎ (Erzurum) — Büyük şe
hirlerde yapılan inşaatların plânlarının tatbikındeki küçük farklardan dolayı iskân raporu
alınamamakta ve belediyelerce bunlara hava
gazı, elektrik verilmemektedir. Bu şekilde ha
len kaç bina vardır?
Bugünkü mesken buhranı karşısında bir de
faya mahsus olmak üzere bunlara iskân raporu
nun" verilmesinin düşünülüp düşünülmediğini
Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyorum.
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI MUHÎTTÎN
GÜVEN (Devamla) — Bakanlık vazifesine baş
ladığım andan itibaren bu mevzuda birçok şi
kâyetler tevali edip gelmiştir. Ben şikâyetçi
olan vatandaşlarımızdan şu ricada bulundum ve
dedim ki, şikâyetlerinizi müşahhas vesikalara
bağlıyarak gönderin, her hangi bir haksızlık
varsa, bunu tetkik etmek benim vazifemdir. Son
on gün içerisinde üç şikâyet vâki oldu, daha ev
velki heyetler, halindeki
müracaatlardan bir

netice alamjadığım
için; şimdi bu konulan
kendi elemanlarıma tetkik ettiriyorum.
Ayrıca diğer bir hususu daha arz etmek isterim : Vilâyetlerdeki imar müdürlükleri îmar
ve îskân Bakanlığına tâbi değildir. Doğrudan
doğruya içişleri Bakanlığına bağlıdır. Eğer ya
pacağım tahkikatta her hangi bir aykırılık mü
şahede edersem, bunu salahiyetli olan mercilere
havale etmek durumundayım. Fakat şunu te
min etmek isterim ki, bu mesele ile hassasiyetle
ilgilenmekte ve kendi salâhiyetim dışında ol
masına rağmen, vatandaşların şikâyetlerini kıy
metlendirmek için elimizden gelen her şevi ya
pacağız ve hakikaten bir haksız davranış var
sa, İçişleri Vekâleti ile elele verip halletme im
kânlarını araştıracağız.
BAŞKAN — Sayın Artukmaç.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Müsaade
ederseniz üç sorum var, ayrı ayrı soracağım.
Birincisi; Tapu ve^Kadastro Umum Müdür
lüğü, kadastro mevzuunda imar ve îskân Ba
kanlığı ile pek yakın ilgisi olan bir umum mü
dürlüktür. Bu umum müdürlüğün teşkilâtınız
içine alınması derpiş edilmekte midir? Bu hu
susta bir tasarı hazırlanması
düşünülmekte
midir?
ÎMAR VE ÎSKÂN BAKANI MUHÎTTÎN
GÜVEN (Devamla) — Arkadaşım, çok haklı
bir mesele üzerine temas ettiler. Bakanlığın
toprak - iskân faaliyetiyle tapu - kadastronun
faaliyet sahaları arasında sürtüşmeler olduğu
bazan anlaşmazlıklar zuhur ettiği neticesi ile
karşı karşıya kalmış bulunmaktayız. Vekâleti
mizin düşüncesi, Tapu - Kadastronun bizim ve
kâletimize bağlanmasının uygun olacağı şeklin
dedir. Fakat) buna ait bir çalışma yapılmamış
tır.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Teşekkür
ederim.
îkinci sualim : Gecekondu dâvasının halli
hususunda bir prensip kararma varılmış mıdır?
Bu konudaki düşünceleriniz nedir?
ÎMAR VB ÎSKÂN BAKANI MUHÎDDÎN
GÜVEN (Devamla) — Umumi konuşmalar için
de arz ettim^ zannediyorum. Kısaca şu şekilde
hulâsa edebileceğim.
Prensibimiz şudur : Memleketin gecekondu
mahallerini ıslah çarelerini araştıracağız. Islahı
şu yönden mütalâa ediyorum : Birincisi; stan-
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dart ölçülere uygun olan inşaların muhafazası,
fakat vaz'edilmiş olan arazinin vasfının tesbitiyle, sahibinin tesbitiyle bunun üzerindeki hu
kuki durumun halli. İkincisi; standart mesken
ölçüsüne uygun, fakat ıslahı lâzımgelen yapıla
rın ıslahı ve yine aynı hukuki durumun halli.
Üçüncü ihtimal; standart ölçülere uygun olmıyanlarm tesbiti ile, evvelâ bunların iskân edil
mesi ve ayrılmış olan mahaller üzerinde kendi
evini yapacak şekilde veya bizim inşalarımıza
yerleştirilmek şeklinde iskân edilmeleri ve için
de bulundukları fena yapılardan, o harabeden
kurtarmak şeklinde tecelli edecektir.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Üçüncü
sü, 6785 sayılı îmar Kanunu bugünkü ihtiyaç
larımızı karsıhyamıyacak gayrikâfi hükümler
ihtiva etmektedir. Acaba bu hususta ne düşünü
lüyor?
ÎMAR VE İSKÂN BAKANI MUHİDDÎN
GÜVEN (Devamla) — Bu mevzuda şikâyetler
mevcuttur. Bizzat serbest meslekte çalışırken
benim de şikâyetçi olduğum bir mevzudur. Ve
kâlet bu mevzuu ele almıştır ve Mayıs ayı içe
risinde akdedilecek olan İkinci İmar Kongre
sinde bu meselenin halledileceğini ümidetmekteyim. Cevap vermeyi unuttuğum bir mevzu var,
çok kıymetli arkadaşım bu mevzu üzerinde has
sasiyetle durdular. Bu. bakımdan zamanında ce
vap veremediğim için özür dilerim. Erzincan
konusu, Millet Meclisi kürsüsünde bir sözlü
soru münasebetiyle ortaya çıktı. Ayrıca Bütçe
Komisyonunda da gene bir arkadaşım tarafın
dan mevzuubahsedildi. Hakikaten Erzincan vi
lâyetinin teşekkülü üç şehir halinde olmuştur.
Birincisi, yeni şehir, ikincisi, eski şehir, üçün
cüsü, yasak şehir. Maalesef bu gayritabiî inki
şaf ve yasak bölge içinde yapılmış inşaatlar,
içindeki insanları tehlike ile karşı karşıya bı
rakmaktadır. Bu meseleyi, esasen, Erzincan Va
lisinden bir rapor halinde rica etmiştim, ceva
bını da aldım. Bakanlık bu mesele üzerine eğil
miştir. Ve ayrılmış olan 25 milyonun bir mikta
rını buraya harcamaya söz verdim. Yalnız mik
tar hakkında kesin bir beyanda bulunamam,
fakat bu vaadimi huzurunuzda tekrarlarım.
BAŞKAN — Sayın, Mehmet Ali Demir.
MEHMET ALİ DEMİR (Tunceli) — Efen
dim, belediyelerin İller Bankasına borçlu olduk
ları malûm. Kanunen İller Bankasının beledi-
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yelere yaptığı bir yardim vardı. Fakat, şimdi bu
borçlara mukabil yardım tamamen kesilmiş. Be
lediyelerde sekiz aydır maaşlarını alâmıyanlar
vardır. Acaba, eskiden olduğu gibi, muayyen
bir yardım yapılmasına taraftar mısınız, değil
misinizi Yoksa memurlar maaş alamamakta
dırlar.
İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHİDDİN
GÜVEN (Devamla) — Prensibolarak elbetteki
yardım vazifemizdir. Ama bu yardım Bankanın
malî imkânları nisbetinde olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Çağa.
ESAT ÇAĞA — Şu hususu rica ediyorum,
muhterem Bakandan : Nüfus artması dolayısiyle kesafet peydah etmiş olan demografik ha
reketleri, Anayasanın bahşettiği imkânlardan
faydalanılarak, millet ve memleket yararına kanalize etmek ve matlup yerlere yöneltmek yo
lunda diğer vekâletlerle koordine bir çalışma
var mıdır? Başlatılmış olup daha ziyade statik
bir mahiyet arz eden bölge plânlama çalışma
ları, arz ettiğim bu yöneltme çalışmalarının bir
başlangıcı olarak mı yapılmaktadır, böyle ka
bul edebilir miyiz?
İMAR VE İSKÂN BAKANI MUHİDDİN
GÜVEN (Devamla) — Eğer yalnız başıma evet
demem kâfi ise, evet diyeceğim. (Alkışlar),
ESAT ÇAĞA — Teşekkür ederim,
BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı ve
Toprak İskân Genel Müdürlüğü bütçeleri üze
rindeki heyeti umumiye müzakereleri bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere
geçilmesi kabul edilmiştir.
B.
Birinci kısım - ödenek ve
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

12 000
v

İkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
2^01 Maaşlar
2 435 002
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
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305 Kira. bedeli- ~
BAŞKAN - 1 Kabul edenler... Etmiyetıler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598: sayılı Kanun gereğince öde
necek? tedavi giderleri ve yolluk
ları '
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

202 Ücretler

1 146 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
86 601
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
. bunlara yardımcı , personelin üc
retleri
200 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206

207

209

210

301

302

303

304

II - Başka haklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar- ,
dımlar
. •
30 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 36o6 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı
1 500
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D.) fıkrasiyle 34,38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T. C.
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler
232 765
BAŞKAN — Kabul edenler... Et~
miyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
4 200
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
250 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro giderleri
85 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
30 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta telgraf ve telefon ücret v4
giderleri
63 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

0:2

B.

Lira

Llrt
247 400

25 000

2% 000

m

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri.
403 Temsil masrafları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler..'."Kabul edilmiştir. '
451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 Staj giderleri
BAŞKAN —Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
458 Fuar sergi ve kongre giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs ve seminerler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. "~

10 000

j39 000

10 000

55 000

20 000

20 000

75 000

40 000

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN ~ Kabul edenler... EtmiyÖnler... Kabul edilmiştir.
502 Eski! yıllar borçları (1958-1960)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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ö.

ınüa
653 imar ve İskân Bakanlığı Memur
$e Müstahdemleri Tutum ve Mu
avenet Sandığına (Memur ve
müstahdemlerin öğle yemekleri
ne yardımda kullanılmak üzere)
BAŞKAN — Kab al edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
656 Türk Standartlar Enstitüsüne
yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Û:2

8.

27 600

Lira

tkinci kısım - Personel
giderleri
I - Maaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
8 668 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
6 059 000
BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir imza ta
şıyan bir önerge vardır. Okutuyorum :

90 000

725 7269 ve 7116 sayılı kanunların
tatbikatı ile ilgili masraflar
60 000 001
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.
V - Etüt ve proje
741 Etüt ve proje giderleri
2 110 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
VI - Yeni yapı ve
onarımlar
751 7116 sayılı Kanun gereğince ku
rulacak mesken ve yapı malzemesi
etüt ve araştırma lâboratuvarları
kuruluş ve genel giderleri
240 000
«BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalımı ve esaslı
onarımları
792 Makina ve teçhizat satmalımı ve
onarımı
268 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
C — TOPRAK VE İSKÂN ÎŞLERÎ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESÎ
BAŞKAN — Toprak ve İskân İşleri Genel
Müdürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
1962 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde Top
rak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü kadrola
rının merkez hizmetlileri arasında 200 T. L.
aylık ücreti ile çalışan (20) personel mevcuttur.
Bu personelin maaşlarına 50 şer lira zam yapıl
mak üzere, Bakanlık bütçesinin 425/50 bölü
münden 14 400 liranın azaltılarak 202 nci bö
lümün 11 nci maddesine eklenmesini arz ve tek
lif ederim.
Tabiî Üye
Suphi Karaman
BAŞKAN — Karma Bütçe Komisyonunun
bu hususta bir mütalâası var mı?
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU ADINA Nİ
YAZİ AĞIRNASL* (Ankara) — Mutabıkız,
efendim.
BAŞKAN —• Hükümetin de muvafakati var
dır. Bu önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kabul buyurulan önergeye tevfikan 202 nci
bölümü 14 400 lira fazlasiyle 6 073 400 lira
olarak kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Aynı miktar 425 nci bölümden tenzil edile
cek ve oylarınıza o şekilde sunulacaktır.
B.
Lira
203 Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

163 200

II - Başka haklar
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılaeak zam ve yar
dımlar
•
297 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

560

d. Senatosu

B : 35 9.2.1962
Lira

B.

B.

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nei maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve
39 n^u maddeleri gereğince T. C
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler
957 255
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

301

302

303

304

305

306

307

üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN —' Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yolluklar
2
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

O: 2

70 000

462 000

60 000

306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
2
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403 Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira
19 000

935 001

50 000

862 000

5 000

414 Taşıma giderleri
205 000
BAŞKAN*— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * ,

675 000

417 4784 sayılı Kanunun 20 nci mad
desinin; gerektirdiği eşya ve gi
yecekler
150 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

19 000

425 İskân işleri giderleri
735 600
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

184 000

935 001

303 Basılı kâğıt ve defterler*
60 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et* ş
miyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
184 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Kira bedeli
675 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

427 Toprak Bayramının gerektirdiği
giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 000

429 5613 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin (F) fıkrasının 2 nci bendi
gereğince arazi açma giderleri
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 4489 sayılı Kanuna göre staj için
ecnebi memleketlere gönderile-
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Lira
çeklerin yollukları ile her çeşit
giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
457
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îç kongreler ve teknik toplantı
lar genel giderleri
BAŞKAr^— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

476 Kurs giderleri
BAŞKAN— Kabul edenler... Et*
miyenler... Kabul edilmiştir.

I

12 000

350 000

2 000

150 000

500

91 000

Altıncı kısım - Yardımlar
653 Toprak ve İskân işleri Genel Mü
dürlüğü Memur ve Müstahdem
leri Para Biriktirme ve Yardım
Sandığına (Memur ve müstah*
demlerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

VI - Yeni yapı ve esaslı
onarımlar
751 2510, 105 ve 6829 sayılı Kanu
nun ek 1 nci maddesi hükümle
rine göre iskân edilecek göçmen
ve mültecilerle nakle tâbi tutu
lan kimselere yaptırılacak mes
ken, misafirhane ve sair gider
ler
5 360 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
IX - Makina ve teçhizat
satmalımı ve esaslı
onarımlar, taşıtlar

27 000

792 Makina teçhizat satmalımı ve
esaslı onarımlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yatırımlar
I - Küçük onarımlar
701 Bina onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

III - Transfer edilen
yatırım fonları
725 İktisadi kamu teşekküllerine
1 176 236
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
727 2510, 105, 5826 ve 6093 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre göç
men, mülteci ve nakle tâbi kim
selere yapılacak mesken inşaatı,
tarım, alet, vasıta ve kredi yar
dımı
1 475 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
V - Etüt ve proje
741 Etüt ve proje giderleri
4 550 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-"
miyenler... Kabul edilmiştir.

Beşinci kısım - Borçlar
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-.
miy enler... Kabul edilmiştir.

Lira

B.

1

150 000

• BAŞKAN — İmar ve İskân Bakanlığı ve
ona bağlı Genel Müdürlüğün bütçesi kabul edilmiştiı*.

II - İstimlâk ve satmalmalar
711 4753, 5618 sayılı kanunlar hü
kümlerine göre istimlâk edilecek
arazi bedeli
1 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabıü edilmiştir.

D — MALÎYE BAKANLIĞI BÜTÇESİ
Maliye Vekâleti bütçesinin müzakeresine
geçiyoruz.
SIRRI ATALAY (Kars) — Usul hakkında söz istiyorum,
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BAŞKAN — Buyurun.
SIRRI ATALAY (Kars) — 1962 yılı Bütçe
Kanununun birinci maddesine bağlı hususlar
•giderlerdir. İkinci maddesi de gelirlerdir. Büt
çenin tanzim şekli budur. Birinci maddeyi bi
tirmeden, ikinci madde ile birinci maddeyi be
raber müzakere etmeye imkân yoktur. Birinci
madde giderlere, ikinci madde ise gelirlere ait
tir. Yani birinci madde bitmeden ikinci mad
deyi ve ikinci maddedeki gelirler kısmını gö
rüşmeye imkân yoktur. Bu suretle giderler
kısmında bulunan Maliye Vekâleti bütçesi bi
ter ye ondan sonra ikinci maddede gelirler kıs
mı görüşülebilir. Yani birinci maddenin gö
rüşülmesi bitirilmeden ikinci maddenin okun
masına da imkân yoktur. Bu sebeple bu ka
rarı değiştirin. Birinci madde olan giderler
kısmı biter, ikinci madde okunduktan sonradır
ki ancak gelir kısmı görüşülebilir.
Arz ederim.
:. . BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, tabiatiyle bi
rinci maddenin müzakeresi bittikten sonra, ikin
ci maddeye geçilecektir.
Şimdi Maliye Bakanlığı bütçesinin heyeti
umumiyesi üzerinde söz almış olan sayın arka
daşların isimlerini okuyorum.
C. K. M. Partisi adına, Sayın Celâl Tevfik
Karasapan (Afyon Karahisar)
Y. T. P. Partisi adına, sayın Cemal Tarlan
(Tekirdağ)
Tabiî Üyeler adına, sayın Kâmil KaraveHoğlu.
A. P. adına, sayın Cahit Ortaç (Bursa)
Söz Sayın Karasapan'mdır.
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA
CELÂL TEVFÎK KARASAPAN (Afyon Ka
rahisar) — Muhterem Başkan, muhterem Mali
ye Bakanı ve Bakanlık erkânı; Maliye Bakan
lığı bütçesi görüşülürken C. K. M. Partisi Se
nato Grupu namına söylenecek hususlar pek
fazla değildir. Çünkü, bütçenin umumi heyeti
üzerinde görüşmelere- başlarken Maliye ile il
gili olarak oldukça tafsilâtlı bir şekilde gö
rüşlerimizi arz etmiş bulunmaktayız. Maliye
Bakanlığı gibi birkaç günden beri geceli gün
düzlü üzerinde çalıştığımız bu bütçenin esas
mesuliyetini taşıyan bir Bakanlık hakkında
bu şaftlar içerisinde fazla hırpalayıcı görüş

meler yapmanın mümkün olmadığı kanaatin
deyim. Esasen yeni başlıyan parlmanter haya
tımızda ve içinde bulunduğumuz bu şartlarda
partimizin tutturduğu hattı (hareket hepinizin
malûmu 'olduğu üzere yapıcı ve destekleyici bir
tenkit çerçevesini aşmamaktadır. Ve aşmıyacaktır. Mâliye Vekâletinin bütçesi şimdiye ka
dar olduğu gibi Maliye ve Hazine işleri memzucen olmak üzere hazırlanmış bulunuyor. Bir
çok memleketlerde olduğu gibi temenni olu
nur ki, bu bütçe Maiiye Vekâleti kısmı ile, Ha
zine kısmını da esaslı bir şekilde tefrik etmiş
olsun.
Bundan sonra Maliyede en ziyade ımevzubahsolması lâzımgelen vergi sistemi üzerinde
umumi görüşlerimizi evvelce arz etmiştik. Za
ten Hükümet de Sayın Maliye Bakanının ağ
zından vergi reformu üzerinde çalışıldığına
dair bize haberler getirmiştir. Fazla söylenecek
bir şey olmasa gerektir. Bütün temennimiz,
bu vergi reformunun, ecnebi mütehassıslardan
fikir alarak esaslı bir şekilde hazırlanması, sa
rih, berrak ve anlaşılır bir şekilde önümüze
getirilmesidir.
Naçiz kanaatimize göre, Maliye Bakanlığı
bir taraftan vergi reformu üzerinde bu şekil
de çalışırken, bir taraftan da Maliye Bakan
lığı teşkilatı üzerinde de bir çalışma yoluna
gitmelidir ve 'belki de gitmiştir. Maliyemizin
çok 'büyük hizmet eden ve en menfi şartlar
altında dahi vazifesini gören pek muhterem bir
müessesedir. Memuriyet hayatımın muhtelif saf
hasında gerek Dahiliye ve Hariciye Bakanlığın
da bulunduğum sırada bütçe ve bununla ilgili
projelerin tanzimi münasebetiyle olsun Ma
liye Bakanlığının erkâniyle tanışmak şerefine
nail oldum. Hakikaten içlerinde çok değerli,
kabiliyetli: elemanlar olduğunu görmekle ifti
har etmişimdir. Memleketin imkânlariyle ölçe
bileceğimiz projelerin gerçekleşmesinde onlardan
daima müzaheret gördüğümü kemali minnetle
hatırlarım. Bu itibarla maliye bünyesinde yapı
lacak teşkilât reformundan bahsederken bugün
maliyenin başında bulunanların kifayet ve
ademikifayeti hakkında her hangi bir suitefehhüme meydan vermek istemem. Yalnız 27 bin
memuru sinesinde barındıran Maliye teş
kilâtının en ufak bir yerde dahi halkla
sıkı temasta bulunan kjsmın yakından gör*
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düğüm evsafı, bünyesinin esaslı bir şe
kilde ele alınması lüzumunu bana göster
miştir. Gönül arzu ederdi ki, bâzı dış memle
ketlerde gördüğümüz gibi maliye bir banka şek
linde işlesin. Bunun bilhassa vatandaşlara bü
yük bir faydası »labileceği gibi, çalışanların
da çok istifadeleri olur. Çok adama az iş gördürmektense, az fakat tatmin edilmiş eleman
lara çok iş gördürmek prensibinin bu teşki
lâtta esas ittihaz edilmesi çok şayanı temenni
dir. Banka memurlariyle Devlet memurlarının
arasında nispî fark da zaten bundan ileri gel
mektedir. Bankalarda niçin muntazam çalışılır?
Niçin bir valör keyfiyeti vardır? Niçin ora
da bir memur bugünkü işini yarına bırakamaz,
maliyede günlerce, aylarca devam eder? Bu
nun hikmeti zannedersem buradadır. Maliyede
valör olmalıdır. Yani tediye zamanı geldiği
zaman, işliyen bir faiz müessesesi olmalıdır.
Buna Devletin, kaybettirenlere müdahalesi ol
malıdır, buna mukabil menfaat temin edenlerin
ise hisseleri olmalıdır. Bu şekilde maliye bün
yesi finansiyer müessese olarak çalışır. Va
tandaşlar bakımından hepiniz bilirsiniz aziz ar
kadaşlar, bugün vergi hakkı olan mükellefler
vergi zamanlarını kanunun emrettiği şekilde
bilmek ve vergi mükellefiyetlerini eda etmek
mecburiyetindedir.
Fakat Batı memleket
lerinde bu böyle olmakla beraber her vergi
mükellefinin mükellefiyet zamanı daha evvelin
den kendisine ihbar elilir o da bu ihbar üze
rine harekete geçerek zamanında, vergisini
öder. Hattâ görebildiğimiz birçok Batı memle
ketlerde mükellef maliye dairesine değil ban
kada tediyesini yapar ve gider, rahat eder. Bizde
bu böyle değildir. Gidersiniz kalem kalem .dola
şırsınız, evet büyük kolaylık gösterirler. Fakat ne
de olsa 5 - 6 muameleden geçmeden paranızı te
diye edemezsiniz. Mesele bu bakımdan dikkate
alınırsa zannederim ki, maliyede hakiki bir ıs
lahat yoluna girilmiş olur.
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Hazine muamelâtı büsbütün yüksek malû
mat ve ihtisasa muhtaç muamelâttır. Demin de
arz ettiğim gibi, bunun ayrı bir çerçeve dâhi
linde büyük bir itina ile ele alınması ve müm
künse Maliyenin, Maliye ve Hazine Bakanlığı
şekline geçmesi daha iyi olur.

kâfi derecede tenvir etmemiştir. Maliyenin
bünyesi icabı, bunu biz Hükümet Programının
tenkidi sırasında arz etmiştik, Maliyenin fonksiyo
nu tamanıiyle fiskal yahut da trezor bakımından
olduğuna, ekonomik olmadığına göne acaba ne
den Avrupa iktisadi iş Birliği Teşkilâtının bu
radaki dairesi Hariciye Bakanlığından alınıp 13
No. lu Kanuna göre Maliye Bakanlığına nakle
dilmiştir. Bu daire evvelce de arz etmiştim evve
lâ Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuş sonra
Dışişleri Bakanlığına nakledilmişti. Ben o za
man Kâtibi Umumi Muavini olarak bulunuyordum. Esas Dışişleri Bakanlığının Dış Ticaret
Dairesi vardır. Beraber tjşriki mesai ederek bu
daireyle birçok hayırlı hizmetler görüldüğü na
çiz kanaatindeyim. Yalnız o değil Bugün Dışiş
leri, dış siyaset ekonomiden ayrılmaz bir hal
almıştır. Geçenlerde vakit darlığından arza ça
lışırken ifade edemedim. Dünyanın işi de bu is
tikamettedir. Ekonomik temelleri kurulmak
suretiyle siyasi bir kuvvet haline gelmeye çalı
şılmaktadır. Bu itibarla ekonomik işlerin bilhassa
beynelmilel sahada, hulâsa diplomatik ve ekono
mik işlere alışmış, bunun için yetiştirilmiş ele
manlar tarafından bu işleri görmeye kanunen ve
gelenek olarak salahiyetli olan bir bakanlık ta
rafından tedvir edilmesinde memleket namına
büyük faydalar vardır. Kulaklarımıza gelen şey
ler, bu tebeddülat neticesinde bâzı tâyinlerin pek
isabetli olmadığı yolundadır. Arkadaşlarımı ta
nımıyorum. Yalnız dediler ki, meselâ Paris'e gön
derilen ve bizim müşterek pazara girmemizde
en büyük rolü olması icabeden bu işe memur
Maliye Bakanlığının mütehassısı Almanca'dan
başka lisan bilmeyen ve bu işlere fiilî olarak
vakıf olmıyan bir insandır. Oradaki kadrolar pek
esaslı bir şekilde intihabedilmemiştir, derler. Be
nim bu hususta katı bir bilgim yok. Sayın Ba
kan elbette tatmin edici izahatı lûtfedeçeklerdir. Hakikaten İktisadi iş Birliğinin rolü çok
mühimdir. Bugün ismi, Avrupa Ekonomik
ve Kalkınma iş Birliği haline gelmiştir. Bu
na çok büyük bir ehemmiyet vermek lâzımdır.
Kaldı ki gerek ticari işlerde, gerek ekonomik iş
lerde, gerekse malî işlerde, dış münasebetler ba
kımından, bu mesuliyetleri üzerine alan, Dışişle
ri Bakanlığının haberi olmadan iş görmekte de
çok büyük tehlike vardır.

Bu vesile ile bir noktaya temas edeceğim.
Belki benim bu hususta edindiğim bilgiler beni

Benim bildiğime göre, bana gösterdikleri de
İktisadi İş Birliğinin Maliye Bakanlığına in-
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tikalinden sonra bir talimat yapılmıştır ki, bu ta
limatı bu müessesenin dış memleketlerdeki müte
hassıslar, elçiliklere, eğer isterlerse, haber
vermekle vazifelendirmek redir. Bunun da ne
kadar tehlikeli bir şey olduğu malûmuâlinizdir.
Diplomatik faaliyetler diplomatik şahsiyetler ta
rafından yapılır. Bu beynelmilel bir gelenektir.
Bunun haricine çıkmak pahalıya mal olabilir.
Burada Dışişlerinin
vazifesi, Beynelmilel
Devletler
Hukuku
bakımından
yardımı
sağlamak ve mümkün olan diplomatik yollardan
harekete geçmek ve Devleti temsil ederek bu gi
bi maliye, ticaret ve iktisat işlerinin tedvirinde
esaslı bir hisse sahibi olmaktır. Bu cihetten en
dişelerimizi saklıyamıyoruz, açıkça izhar ediyo
ruz ve kulağımıza geldiğine göre Hükümetçe bu
mesele üzerinde durulmaktadır. Bu cihetiır tav
zihini bilhassa Sayın Bakandan istirham ediyo
rum. Kaldı ki, Dışişleri Bakanlığı bütçesini hazırlıyan Karma Komisyon raportörlerinin rapor
larında da bu noktaya ehemmiyetle ve
esaslı bir şekilde, benim arz ettiğim istikamette,
işaret edilmiş bulunmaktadır.
Maruzatım bundan ibarettir. Maliye Bakan
lığının, bu müşkül şartlar altında, bu nazik büt
çeyi en iyi bir şekilde idare edebilecek bir ikti
dar ve bir muvaffakiyet göstermesi, partimizin
en samimî dileğidir.
Hepinizi hürmetle selâmlar, teşekkürle
rimi sunarım. (Alkışlar ve bravo sesleri)
BAŞKAN —• Sayın Cemal Tarlan, Y. T. Par
tisi adına.
Y. T. P. SENATO GRUPU ADINA CEMAL
TARLAN (Tekirdağ) — Muhterem Başkan;
Muhterem Senatör arkadaşlarım, Muhterem Ba
kan ve Muhterem Bakanlık Erkânı; Maliye Ba
kanlığı gider bütçesinin görüşülmesi münasebe
tiyle bu Bakanlığın teşkilâtı ve bâzı önemli
mevzuat tatbikatı ve diğer . hususat hakkında
Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına mâ
ruzâtta bulunmak üzere söz almış bulunuyorum.
Yüksek Heyetinizce de malûm bulunduğu
üzere Maliye Bakanlığı Devlet varidatının ta
hakkuk ve tahsil edilmesinde, Devlet bütçesinin
hazırlanıp tatbik olunmasında, memleketin iç
ve dış tediyelerinin tevazün ettirilmesinde, Türk
parasının kıymetinin korunmasında, bankaların
murakabe edilmesinde bilhassa vazife ve so
rumluluk yüklenmiş bir Bakanlıktır.
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Bu suretle özetlenen hizmetlerin hemen he
men bütüni vatandaşları ilglendirmekte olduğu
da bir vâkfadır. Bütün vatandaş kütlesiyle âde
ta teker teker denilebilecek bir surette karşı kar
şıya bulunan bir Bakanlığın evvel emirde hatı
ra gelmesi lâzımgelen en önemli mevzuu kanaa
timizce teşkilât konusu olsa gerektir.
Maliye Bakanlığı Teşkilât Kanunu 1936 se
nesinde yani, bundan 26 sene evvel ısdar edil
miş bir kanundur. Bilâhara bâzı tadilâta uğra
mış olmasına rağmen bu kanunun Bakanlığın
bugünkü şartlar muvacehesinde önem kazanan
çeşitli vazife ve hizmetlerin vüsat ve ehemmiyeti
nisbetinde bunların rahatça ifasını sağlıyacak
elastikiyet ve kifayeti kaybetmiş olduğu kanaa
tindeyiz. Bu itibarla evvel emirde Maliye Ba
kanlığı teşkilâtının süratle gözden geçirilmesini
ve bugünkü şart ve ihtiyaçlara göre yeniden ter
tiplenmesini ve dolayısiyle halkın bu Bakanlığa
olan münasebetlerinde beklenilen sürat ve se
lâmetin teminini lüzumlu ve faydalı görmekteyiz.
Maliye Bakanlığının diğer
bakanlıklarla
olan münasebetleri de mühimdir.
Maliye Bakanlığına mevdu bir kısım vazife
ve salâhiyetlerle diğer 'bakanlıklar ve îktisadi
Devlet Teşekküllerinin alâkalı bulunduğu re bu
itibarla Maliye Bakanlığı ile bu
teşekküller
arasında vazife tedahülü olduğu bir vakıadır.
Bu tedahülleri birkaç lisanla belirtmek müm
kündür.
1. Memleketin vergi politikasının tesbit ve
yürütülmesi esas itibariyle Maliye Bakanlığına
mevdu olduğu yırksek malûmlarıdır. Ancak di
ğer taraftan Gümrük ve Tekel Bakanlığı da
Devlet bütçesi varidatını tahminen % 25 - 30
nu tahakkuk ettirip tahsil eden bir bakanlık
olarak umumi vergi politikasının tesbit ve tâ
yininde, âdeta Maliye Bakanlığı ile ortak du
rumdadır. Bu hal vergi kanunlarının tedvinin
de, bilhassa, gümrük politikasının kanunlaştı
rılmasında, gümrük mevzuunda milletlerarası
temas ve müzakerelerin yapılmasında ve yürü
tülmesinde fyirçok aksaklıklara sebebiyet ver
mekte ve fiiliyatta gecikmeler olmaktadır.
Bu derece önemli bir konuda mevcudolaıı
tedahülün ortadan kaldırılması için gerekli ted
birlerin alınmasını muvafık görmekteyiz.
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2. Memleketin dış tediye muvazenesinin
Bu yüzden her vesile ile inkişafını istediğimiz ve
sağlanmasında en önemli vazife Malive Bakan
temine çalıştığımız ihracat işlerimiz güçlüklere
lığına mevdudur. Halbuki ithalât ve ihracat po
uğramakta ve aynı zamanda ihracat masrafları
dolayısiyle artmaktadır.
litikası Ticaret Bakanlığı
tarafından tedvir
olunmaktadır. Bu vaziyet; dış tediye muvazene
Muhtelif sebep ve zaruretlerle dış memleket
sinin temini ile vazifeli kılman Maliye Bakan
lere gitmek üzere döviz temin etmek durumun
da bulunan ihtiyaç erbabı da kezalik bu türlü
lığının ithalât ve ihracat politikasında söz sahi
müşküllere mâruz bulunmaktadır.
bi olamaması gibi bir durum ihdas eylemekte
dir.
Bu mevzuda şu durumu da zikre şayan gör
Memleketimizin başlıca meselelerinden biri mekteyiz.
olan ihracat işleri istihsal ile alâkalı olmasına
Maliye Vekâletinin vilâyetlerde en 'büyük
rağmen inkişafı ve ithalâtın kendi ihtiyaçları
temsilcisi malûm olduğu üzere Vilâyet Def
mıza ve imkânlarımıza göre ayarlanması ve dış
terdarıdır. Bakanlığın İstanbul, İzmir, An
ticaretimizin müstakar bir plân dairesinde (mu
kara, Mersin, Samsun gibi vilâyetlerde kur
vazeneli bir hale getirilmesi gibi çeşitli hizmet
muş olduğu Kambiyo servisleri doğrudan doğ
ve vazifeler iki ayrı bakanlık teşkilâtı elinde
ruya bakanflığa' bağlı olarak çalışmaktadır. Bu
kaldıkça bunların faydalı şekilde yürütüldüğü
serviste işi olan bir vatandaşın her hangi bir
ne ve beklenen neticelerin alındığına inanmak
sebeple ihtilâfa düşmemesi halinde deftardsar
güçtür.
mahallin en büyük mal memuru olmıasma rağ
men vatandaşın müracaatına muhatabolama3. Memlekette kredi tevz^eden bankaların
maktadır. Bu hal ilgililer üzerinde haklı ola
murakabesi Bankalar Kanunu mneibinoe Mali
rak menfi tesirler yaratmaktadır.
ye Bakanlığına tevdi edilmiş bulunmaktadır.
Diğer taraftan kredi politikasının tâyininde ve
Bakanlığın bu durumu da halletmek mec
buna istikamet verilmesinde Ticaret Bakanlığı
buriyetinde bulunduğu meseleleri arasında mü
4a vazifelidir. Bu konudaki vazife, mesuliyet
talâa etmekteyiz.
iştirakinin tefrik olunarak buna bir şekil veril
Diğer taraftan Kambiyo mevzuatının arz
mesinde isabet görmekteyiz.
ettiği girift, anlaşılması zor ve gayrimtistekar
bünyesi ve tatbikatı da bir vakıadır.
4. Keza senelerden beri Hariciye Vekâleti
Bu durum muvacehesinde Kambiyo mevzu
teşkilâtı içinde faaliyette bulunan İktisadi İş
atının ve mevzuatın tatbikatını yapan teşkilâtın
Birlimi Teşkilâtı son zamanlarda Maliye Bakan
bugünün ihtiyaçlarına uygun şekilde ve alâ
lığı Teşkilâtı içine aktarılmıştır. Bu değişikli
kalılara
güçlük değil kolaylık sağlıyacak tarzda
ğin bir maksada müstenit yapıldığına ve ara
ve
külfeti
asgariye indirilecek bir şekilde
dan gecen zaman da netice alacak
derecede
yeniden düzenlenmesi lüzumu umumi bir arzu
bulunduğuna göre hakikati anlamak ve şayet
nun ifadesi olarak gerektir.
bir fayda saftlanamamışsa yelden düzenlene
cek Teşkilât Kanununda buna yer vermek hu
Vergi kanunları ve tatbikattı; vergi kanunssusuna işaret etmekte fayda mülâhaza eylemek larmm tatbikatında teşkilât ve teşkilâtın vazi
teyiz.
fe ve salâhiyetleri üzerinde durulacak bir mevKambiyo işlerimiz : Maliye Bakanlığı Teşki
; , zu telâkki etmekteyiz. Bu cümleden olmak üzere
lât Kanunu ve diğer tatbik olunan vergi ve re
açıklamaya değer göıxlüğümüz hususlar şunlar
simlerle ilgili kanunlar bu bakanlığa çeşitli va
dır :
zife ve salâhiyetler tanımakta ve fakat bunlar
daha ziyade merkeziyetçi bir zihniyetle tatbik
1. — Gelir Vergisi sistemi, bu sistemin icaolunmaktadır.
bettirriği umumi bilgilerle müechiz eleman ve
teşkilât elinde maksadına uygun bir şekilde
Ezcümle; kambiyo kontroluna ait teşkilât
taltbik edilecek mahiyettedir.
memleketin birkaç büyük vilâyetinde kurulmuş
Hal böyle iken hemen bütün kazalarımız
tur. Diğer vilâyetlerde kambiyo işleriyle, az da
da hattâ birçok vilâyetlerimizde müstakil
olsa ilgisi bulunan vatandaşlar işlerinin icabı
bir ifade ile Gelir Vergisi gibi modern bir
kambiyo servislerinin bulunduğu merkezlere gi
vergiciliğin tatbikatı memleketin birçok yerderek işlerini takibetmeye mecbur kalmaktadır.
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nusunda Maliye Bakanlığının titiz bir gayret gös*
tereceğine ve ilerdeki senelerde sandığı mutlaka
açıktan kurtaracağına haklı olarak inanmak isti
yoruz.

lerînde «ski vergi rejimi zamanına ait teşki
lât ve zihniyet sahibi elemanlar tarafından
yürütülmektedir. Bu teşkilâtın işin icabına
uygun bir hale getirilmesini mutlak bir zaru
ret telâkki etmekteyiz. Zira bu meselenin
ehemmiyeti aşikârdır. Bir taraftan Devlet gelirle
rini noksansız ve muntazam olarak tahakkuk et
tirilip tahsil edilmesi diğer taraftan Gelir Vergi
si' gibi tahkikatı son derece zor verginin yürütül
mesi, mükellefleri ürkütmeden, kadre uğratma
dan tatbik edilmesi için teşkilâtın ve bu teşkilât
ta vazife alan memurların yeni zihniyete göre ye •
tiştirilmesi ve ayarlanması lâzımdır.
Hulâsa; memleketimizde tatbik tarihi yeni
olan bu vergi sisteminin birleştirilmesi için mü
kelleflerin ikaz edilmesi, yani vergiye alıştırılması, bu sitenin ruhunu ve maksadını iyi kavra
mış elemanlar eliyle mümkün kılınabileceğine
inanmaktayız.
2. Âmme alacaklarının tahsili hakkındaki
Kanunun kabul ettiği durum ve mazeret muvace
hesinde vergi borçlarının teciline mütaallik mua
meleleri de üzerinde meşgul olmaya değer gör
mekteyiz.
Vergi borçlarının tecili salâhiyeti Bakanlıkça
miktar ölçüleri üzerinden Defterdarlıklar ve malmüdürlükleri arasında taksim edilmiştir. Bu hu
sustaki ölçüler eski yıllarda tesbit edilmiş bulun
duğu cihetle bugünkü ihtiyaca cevap vermemek
tedir. Bunun neticesi olarak mükellefin tecil ta
lepleri daha üst kademelerde ve daha ziyade Ba
kanlık merkezinde bir karara bağlanmaktadır.
Bu hal'mükellefleri daha da zor bir duruma dü
şürmektedir. Bu itibarla bu konudaki tatbikatın
da kolay bir şekle ifrağı lüzumuna inanmaktayız.
Bu arada Maliye Bakanlığı teşkilâtında çalış
makta olan memurlarla ilgili bir iki noktaya te
mas etmekte fayda görmekteyiz.
1. Diğer bâzı bakanlıklar teşkilâtında çalışan
memurlara maaşlarından gayri muhtelif namlar
la ayrıca tazminat verildiği işitilmektedir. Bura
daki ölçü fazla mesai ise Maliye teşkilâtında çalı
şanların da bu haklardan faydalanması kadar
mahalline masruf bir tasarruf düşünülemez.
Emekli Sandığının 1960 bilançosunda 1 mil
yar 383 milyon lira açık gösterilmektedir. Emekli
Sandığı yüz binlerce memur ve emeklinin istikba
lini teminat altında bulundurmak maksadiyle
kurulduğuna göre bu sandığın malî açıkları ko-
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Muhterem arkadaşlarım; buraya kadar yapı-'
lan konuşmamızla hulâsa olarak; Maliye Bakan
lığının diğer bakanlıklardan farklı olarak her va
tandaşla teker teker alâka ve münasebeti bulunan
bir bakanlık olduğunu, memleketin her yönden
kalkınmasında, iç ve dış tediye muvazenelerinde,
sanayiinin korunmasında, inkişafında doğrudan
doğruya veya dolayısiyle alâka ve münasebeti bu
lunduğunu ve fakat evvel emirde teşkilât olarak
bugünkü haliyle bu işlerin, icabı veçhile görül
mesine ve yürütülmesine müsaidolmadığını, diğer
bakanlıklarla olan münasebetlerindeki tedahüllelerin muvafık bir şekil ve tarzda halledilmesi lâzımgeldiğini kambiyo teşkilâtiyle vatandaşın da
ha külfetsiz bir şekilde münasebetinin teminini
icabettiğini ifadeye çalışarak bunlar ve bunlarla
birlikte işaret edilen diğer mevzular hakkında
bâzı temennilerde bulunduk. Bunların bir kısmı
nın hemen ve bir kısmının zamanla yapılabilecek
lerini ve bilemediğimiz sebeplerle yapılmaları im
kânsız bulunanların mevcudolabileaeğini kabul
etmekle beraber memleketimizde birçok teşekküllerin kuruluşunda ve teşkilâtın ıslahında daima
örnek olmuş bulunan Maliye Bakanlığının ayrıca
Devlet teşkilâtının reorganisationu mevzuunda
önderlik etmesi imkânı hasıl, olacağı hususundaki
ümit ve inancımızı ayrıca tebarüz ettirmekte hu
susi bir zevk duymaktayız. (Alkışlar) .
BAŞKAM — Sayın Karavelioğlu.
KÂMİL |KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Usul hakkında mı söz veriyorsunuz, çsas hak
kında mı? '
BAŞKAN — Usul hakkında;
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Efendim, esas hakkında konuşmadan evvel,
usul hakkında, yeter sayının olmadığını, yokla
ma yapılmasını ve müzakerelerin yarın saat 10
a bırakılmasına dair 5 imzalı bir takririmiz
vardır. Esas$n bu kadar az sayı ile müzakere
nin devamınjda fayda olmadığı gibi, acele et
mek için de bir zaruret yoktur. Yarma başka
bir işimiz kalmamaktadır, nihayet bütçenin.
tümünün oylaması işi vardır. Tensip buyurur
sanız ki, biz zaruri addediyoruz, müzakerenin
devamını yarma bırakalım.
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RİFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) - Takri
rin aleyhinde kokuşacağım.
BAŞKAN — Evvelâ sayın Karavelioğlu söz .
almışlardır, ben kendilerine usul hakkında söz
verdim. Beş imzalı bir takrir verdiler, evvelemir
de bu takriri okutarak reylerinize arz edeceğim.
Başkanlık Divanına
9.2.1962
Yöfcer sayı yofotaır. Yoikfhım'a yapıönmasım ve
müzakerelerin yarın saat 10 a bırakjjmasmı arz
ve teklif ederiz.
Tabiî Üye
Tabiî Üye
Muzaffer Yurdakuler
Sezai O'Karı
Tabiî Üye
Üye
Osman Koksal
N. Sengel
Tabiî Üye
K. Karavelioğlu
SIRRI ATALAY (Kars) — Takrirle olmaz:..
Fakat beş kişi ayağa kalktığına göre şimdi olur.
Yoklama yapılması lâzımdır.
BAŞKAN — Şimdi Nizamnamenin âmir hük
müne göre mutlaka yoklama yapılması lâzım
dır.
#
(Yoklama yapıldı.)
BAŞKAN — Yoklama esnasında gelen var
sa, lütfen isimlerini işaret ettirsinler.
Sayın arkadaşlar, sonradan gelenler de dâhil
96 ki$i var. O halde çoğunluğumuz var, müza
kereye devam ediyoruz. Söz Sayın Karavelioğlu"nundur.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkan ve muhterem akadaşlarım, Ma
liye bütçesi üzerinde bâzı görüşlerimizi arza
başlarken, demokratik düzenin bizde tatbikat
bulduğu gibi vergi tâvizleri yaratmak için binbir gayret harcıyarak muafiyet istiyen sınıflara
dayanan bir rejim olmayıp; bilâkis, Devletin
sosyal hizmetlerini en iyi karşılıyaeak verimli ve
âdil bir vergi düzeni kuran ve Devlet harcama
larını bu istikamette kontrol eden bir sistem
olarak anladığımızı ifade etmek isterim. Aksi
halde yine tatbikat bulduğu gibi en çok sesini
duyuran sınıflar en az vergi ödiyerek en imti
yazlı vergi mükellefi durumunda kalırlar. Ni
tekim, içinde bulunduğumuz durum bunun açık
bir Örneğidir. Birkaç rakam vermeme müsaade
ediniz : Bugün millî gelirin % 47 sini ticari, sı-
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nai ve serbest meslek geliri sahipleri almakta
dır. buna mukabil (1960 yılında) bunların Ge
lir Vergisindeki ödeme hissesi 600 milyonla
% 33 tür. Millî gelirin % 13,2 sini alan ücretli
sektörün vergi ödeme nisbeti 1 milyar 200 mil*
yonla % 66 dır. Burada millî gelirin % 39,8 i
alan zirai sektörün vergiden geçen seneye kadar
muaf tutulduğu bilinmektedir. Birinci grupa
ait sınai ve ticari gelir sahipleri hissesine millî
gelirin % 39 u düştüğü halde bunların nüfusu
muz içindeki nisbeti ancak % 2 dir. Vergi re
formunun ne büyük bir ihtiyaç olduğunu daha
iyi isbat edecek delile lüzum yoktur. Geçen
sene bu aksaklıkları düzeltmek maksadiyle vergi
düzenimizin incelenmesine başlanılmış fakat
maalesef sonuçlandırılamamıştır. Bu çalışmalara
devam edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz.
Ehemmiyetle arz etmek isterim ki gelir dağılı
mındaki haksızlıkların korunması hususunda men*
fi davranışları, milliyetçi bir görüşle kabili te
lif görememekteyiz. Şimdi de vergi ssitemimize
geçenini sokulan ve samimî vergi mükellefine
hiçbir yük tahmil etmiyen, fakat mükellefi
gerçek vergi ödemeye icbar edecek olan servet
.beyanı hakkındaki görüşümüzü arz etmek iste
rim. Servet beyanını elan tasvibetmiyen grupla
rın davranışını haklı olmaktan ziyade politik
bulmaktayız.
Maliye Bakanlığı dokümanlarım hattâ büt
çe gerekçesini inceliyerek, kimlerin ne nisbette vergi verdiğini bilenlerin, servet beyanı mü
essesesini tasvibetmemesine imkân yoktur.
Maliye Bakanlığım kendileri deruhde ettikleri
zaman kabullerini beyan «orunda kalacakla
rından emin bulunmaktayız. Hususi teşebbü
sün ve sermayenin emniyet lıusnsunda hassas
olacaih muhakkaktır. Ancak bir gerçektir ki, ser
mayedeki aşın kazançlar son senelerin hem enflâsyonist hem de vergiden kaçınlabilmis spekülâsyon
kazançlarıdır. Servet beyanının ihdas zamanım
da tenkid edenleri haklı bulmuyoruz. Zira tenkidcileriıriize sormak isteriz ki acaba her han
gi bir atmosfer içinde kendileri servet beyanı
nı kabul edebilirler miydi? Edebilseler bile
menfaatlerin yapacağı tertipli gürültüye ta
hammül edebilirler miydi? Servet beyanı ihdas
edilirken iki maksada 'bina edilmişti: Vergi
kaçakçılığını önlemek ve gayrinıeşra kazanç
ların meşru servet haline gelebilmesini sağla-

— 568-

C. Senatosu

B : > 9.2.1962

inak. Bu maksatlar ışığında Hükümetin ve
Karma Komisyonun servet beyanını muhafaza
hususundaki tutumunu memnuniyetle karşıla
maktayız. Ancak servet beyanlarını bir defa
ya mahsus olmak üzere geriverilmesine de iş
tirak etmediğimizi belirtmek isterim. Servet
beyanının müessiriyeti <onun gerçekliğin/dedir.
Yeni bir Ibeyanla servetlerinin şişkin gösteril
mesine imkân hazırlamak gelecek yıl gelirleri
ne tesir edecek menfi ibir unsur olacaktır. Bu
arada bu müessiriyeti sağlamak için ilk defa
servet beyanını alan memleketlerin bunlar üze
rinden bir Servet Vergisi de almaları bunu teyideder. Bizim servet beyanı ihdası sırasında
ki ihtilâl pisikolojimiz gerçek servet beyanını
temin etmiştir.
Servet jbeyanlarmı banka kredisi ve ithal
tahsislerine esas tutulacağı 'hakkındaki beya
na da iştirak edemediğimizi; /bu beyanın tek
nik ve hususi zarflarından dolayı bunu Mali
ye Bakanımıza unaletmeye bizim gönlümüzün
razı olmadığına işaret etmek: isterim. Zira ser
vet beyanı vergi ödemesine esas «olan bir beyan
olmadığına, yüksek servet Ibeyanı çok vergi
ödemenin değil vergi kaçırmanın bir yolu "ol
duğuna göre kredi ve ticari tahsislere esas alın
masını vergi tekniğine aykırı bulmaktayız.
Kaldı ki hukükan da mükellef beyanları vergi
gizliliği müessesesinin teminatı
altındadır.
özetlememe ımüsaade ederseniz servet beyanı
müessesinde 'bir aksaklık olduğunu kabule im
kân yoktur. Burada yeri gelmişken hususi te
şebbüs hakkındaki görüşümüzü de açıklamak
isterim: Hususi teşebbüsün millî kalkınmamız
daki yerini takibedilen plânlı karma ekonomi
politikası yönünden ne ihmal ederiz, ne de ede
biliriz. Hususi teşebbüsü teşviki da Devlet va
zifesi biliriz. Ancak hususi teşebbüste milletin
hakkı olan vergi ödemesini kendisi için en az
yerine getirilmesi lâzımgelen bir vecibe telâk
ki etmelidir. Aksi halde içtimai bünyemizde
bâzı ideolojilerin kuvvetle yer etmesinden sakmılamaz hattâ buna yardım etmiş de 'olur.
Sosyal bünyeyi za'fa düşürecek istismarcı bir
hususi teşehbüsün devrimizde ve cemiyetimiz
de yeri olmadığına işareti bile fazla buluruz.
Hususi teşebbüs unutmamalıdır ki verdikleri
vergi hususi teşebbüse saygının emniyet pri
midir.
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Yapılan vergi reformu çalışmaları meyanında vergi sistemimizde en büyük yeri alan Ge
lir Vergisini yaygın bir hale getirmek; tatbi
katta da kontrolünü en iyi şekilde sağlamak
başlıca iht'iyaçlarınıızdandır. Bu verginin çoğu
ile mahdut gelirli mükelleflerden tahsili yeni
Anayasamızın içine aldığı modern Sosyal Dev
let görüşü yönünden hususi teşehbüs içinde
Devlet içinde yüz (kızartıcıdır.
«
. Zirai Gelir Vergisinden ibu sene tahsil olu
nan 150 milyon lira sembolik bir rakamdır. Zi
rai gelirlerin vergilenmesinin asıl maksadı ti
cari gelirlerini de bu 'kapıdan faydalanarak
vergiden kaçmalarını önlemektir. 'Tatbikatta
rahatsız edici ahenksizlikleri varsa bunların
politik maksatlar üstünde düzeltilmesini tabiî
telâkki ederiz.
Malîye Bakanlığının huzurunuza getirdiği
gelir tahminlerindeki rakamların iyimserliği,
hattâ aşırı iyimser oluşu Maliye Bakanımızın
buna mütaaddit defalar teması yönünden üze
rinde durulması lüzumsuz bir hale gelmiştir.
Bu rakamların tahakkuk şartlarını enflâsyonist olmıyan bir ekonomik canlılıkda ve da
ha mühim bir unsur olarak da vergi politika
sında taviz verilmeden Devlet gelirlerinin artı
rılması istikametinde yapılacak çalışmalarda
buluruz. Burada şuna da işaret etmek ihtiyacın
dayım ki, Karma Komisyonun Devlet gelirleri
nin şişkinliğim kabul ettiği halde gelir tahmin
lerini daha da şişirerek cari masrafları artırmış
olması kabul edilecek bir zihniyet olamaz.
Devlet gelirlerini artırmak, maliye politika
mızın baş meselesi olduğu hem bir gerçek hem
de bir zarurettir. Elbette haklı bir teknikle, el
bette iktisadi inkişafı teşvik edici metodlarla...
Kabul etmek lâzımdır ki, Millî Birlik Komitesi
zamanında yapılan çalışmalar tam şümullü ola
mamış, Devlet gelirleri istenilen hacımda artıfılmamıştır. Maliye Bakanlığının bu istikamette
ki çalışmalarını sabırsızlıkla bekliyoruz. Mez
kûr çalışmaların mahallî idareleri de içine alma
sını zaruri telâkki ederiz. Bir demokratik reji
min vazgeçilmez unsuru olan mahallî idareler
kendi gelirleriyle kamu hizmeti sağlıyacak du
ruma getirilmelidirler, içişleri ve Maliye Bakan
lığı bu meseleyi mahallî idarelerin Devlet büt
çesine yük olmalarını bir an evvel önlemelidir
ler.
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BAŞKAN — Cahit Ortaç...
ADALET PARTİSİ O. SBNATOSU (MUJPU
ADINA CAHİT ORTAÇ (Bursa.) - - Sayın Baş
kan, kıymetli Senatör arkadaşlarım, Sayın Bakan
ve değerli Maliye erkânı; Maliye Bakanlığı 19G2
bütçesi hakkında A. 1\ Grupu adına birkaç söz
söylemek üzere huzurunuz;! çıkmış bulunuyo
rum. Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlanın..
Birkaç nokta hakkındaki izahlarımla, temen
nilerimi kısaca, arz ediyorum.

Vergi reformunda, dikkate alınacak hususlar
dan biri do şüphesiz vasıtalı ve vasıtasız vergi
ler münasebetidir. Bu nisbet son gayretlere rağ
men % IJ!),5 i. vasıtası.1/. vergi, vasıtalı vergi uis
beti. ise % (30,49 dur. Halbuki iktisadcn gelişmiş
ve bünyelerinde köklü sosyal reformlar yap
mış ileri Garp memleketlerinde bu münasebet
tersinedir. Vergi sosyal politikanın ve millî ge
lir dağılışına, müdahalenin en müessir vasıtası
olduğunu göre bu münasebeti tersine çevirme
gayretinin önemi bari/ olup vasıtasız sergiler
üzerindeki reform gayretlerimizin devamını di
leriz.
Devlet bunlarınagelince :
Devlet borele.i it;uı muti i! k. yekûnunu nazarı
dikkate alarak Türkiye'nin Devlet borçlarını ile
ri Garp memleketlerinin Devlet borçları yekun
larından daha az olduğuna hükmetmek iktisadi
bir değer taşımaz. Devlet borçlarının miktarı ya
nında bunların gerek alacaklıları
talkımından
.gerekse harcandığı saha bakımından tetkiki bir
değer ifade eder.
Halkın hakiki tasarrufunu Hasretmeyin ban
kalar ve şirket tene yelek akçe ve sermayelerim:
bağlanan iç, borçla''m kir de yatırımlar için kul
lanılmayıp cari masraflar için kuulluıbııış ol
ması dikkate abnınea, mezkûr ü'aele hiçbir ikti
sadi değer taşıyamaz.
Uzun vadeli Devlet borçlarının uzun vadeli
yatırını harcamalarında kullanılması basit bir
ekonomik kaidedir.

Maliye Bakanlığınca teşkil edilen reform.
komisyonu tarafından vergi «mevzuatı üzerinde
gerekli tetkikimin yapıldığı ve hazırlanan ra
porun tasarı taslakları ile birlikte bir kitap ha
linde basılarak mütalâa biri alınmak üzere İlgili
mercilere ve teşekküllere gönderildiği yüksek
malûmlarıdır.
#
Bu. mütalâalardan bir kısmı Bakanlığa gelmiş
ve üzerinde tetkik yapılması gerekli konular
yeniden incelenmeyi; başlanmış ve bu inceleme
ler biter bitmez son şeklini alacak olan tasarı
lar Yüksek. Meclisi; sunulmak üzere bulunmuş
tur.

Dış boralara gelince, miktaıuıi, bilhassa öde
me gücümüz ve konsaadasyon -plânı ortadayken,
hiç, ele küçümsemeyiz. Kaldı ki, el ıs. borcumu
zun çoğu yatırımlar için harcanmnyıp ydhk te
diye muvazenesi, açıklarından teraküm etmiştir.
Dış ödeme gömünüzü kâfi derecede artırmadtğı
gibi muayyen mml'lanu zenginleşmesini temin
etmiş buna mukabil yükünü, diğer snofiara ve
nesillere bırakmıştır.

Bu mevzuda kayda değer husus şudur ki, ya
pılmakta., olan tetkikler ve bunların sonucu ela
hazırlanacak tasarılar, yalnız vergi ıslahiyle ilgi
li. değildir, ['unun yanında, memleket ekonomi
sini iyileştirme, kolaylaştırma ve geliştirme ted
birleri de düşünülmekte ve alınmaktadır. Bu
bakımdan, denebilir ki, Vergi Reform Komis
yonunun hazırladığı raporun ve bu rapor konu
sunda alman mütalâaların ışığı altında meydana
getirilecek tasan, bir yandan vergi sistemimizi
bir yandan, da iktisadi hayatımızı çeşitli güçlük
lerden ve zorluklardan, kurtaracak değerde ve
karakterde olacaktır.
Şimdiye kadar yapılan çalışmalar, esas itiba
riyle vergi sistemimizin temel unsurlarını teşkil
eden Gelir ve Kurumlar vergileriyle, Vergi Usul
Kanunu hükümlerine şâmil bulunmaktadır.

Netice mazinin malî politikasını veya sair
politikasını benimseyip müdafaa etme imkânı
yoktur; hattâ maziye vâris olmak da millî poli
tikamızın sthhatiyle kabili telif değildir.
Yeni yılda en çok gayret ve dinamizmin için
de bulunacağına emin olduğumuz Maliye Hakan
lığına bu vesile üe başarılar diler hepinizi yay
gıları mia selâm la rnıı,

Bu çalışmaların sonuçlarını şu şekilde tesbit
ve hulâsa etmek mümkündür.
A) Vergi reformu yoliyle düşünülen ikti
sadi tedbirler :
Bu tedbirler vergi reformu mevzuu içinde
mütalâa edilmekle beraber, bununla güdülen
asıl maksat, iktisadi hayatı geliştirmek ve iler
letmektir.
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Tedbirler şunlardır :
1. Yatırım indirimi :
Bu indirimle, iktisadi teşebbüslerin yatırım
da bulunmaları teşvik ve temin edilmek istenil
mektedir. Gerçekten bu yolla ticari, sınai ka
zançların muayyen bir bir kısmı vergi dışı kal
maktadır. Bundan faydalanmak istiyen müte
şebbisler, kendi sahalarında gelişme ve ilerleme
imkânını bulacakla rdır.
2. Amortismanlar;
Vergi kanunlarımızın amortismanla ilgili hü
kümleri yeniden gözden geçirilmiş, bu mevzuda
memleketimizin ekonomik durumuna ve işletme
lerin hususiyetlerine uygun amortisman usulle
ri ihdas edilmek suretiyle bu müessese iktisadi
gelişmeye imkân verecek şekle konulmuştur.
Bundan başka, amortismana tâbi iktisadi
kıymetlerin Maliye Bakanlığınca tesbit edilecek
emsaller üzerinde yeniden değerlendirilmesi hak
kında hükümler tesis olunmuştur.
3. Değer artışlarının vergiden istisnası;
İşletmelerin faaliyetlerinin devamı sırasında,
tesisat, teçhizat ve makina gibi amortismana
tâbi kıymetlerin satışından doğan değer artışla
rının vergiden istisnasını derpiş eden bu ted
birle mezkûr kıymetlerin yatırıma tahsis edil
meleri sağlanmış bulunmaktadır.
4. Zararların nakli :
Gelir Vergisi Kanununda işletmelerin, faali
yetlerinden doğan zararların üç yıl müddetle
mutaakıp yıllara devri kabul edilmişti. Memle
ketin şartları göz önünde tutularak yapılan ta
dille bu süre, beş yıla çıkarılmıştır.
5. ihracatla ilgili tedbirler:
Bu konuda düşünülen tedbirler;
Bu konuda düşünülen tedbirler, ihracattan
özel nisbette bir indirim yapılmalıdır. Kazanç
tan ayrılan bu, kısım, Gelir ve Kurumlar vergi
lerinin matrahına girmiyecektir. Böylece ihra
cat teşvik edilmek suretiyle, memleket iktisadi
hayatı canlandırılmış, döviz gelirleri artırılmış
olacaktır.
B) Vergi reformu yoliyle düşünülen malî
tedbirler :
Bu tedbirler, bir yandan mükellefler arasın
da adalet ve eşitlik kurallarını tesis etmek bir
yandan da vergide oto kontrolü sağlıyacak verglain verimini artırmak şeklinde özetlenebilin.

Bu tedbirler şunlardır :
1. Zirai kazançlarda;
Mevcjat Gelir Vergisi Kanununda, küçük zi
rai işletmeler vergi dışında bırakılmıştı. Tasarı
da, bunu temin eden şartlar genişletilerek orta
derecedeki zirai işletmelerin de vergiden istis
nası derrjiş edildiği görülmüştür.
İnsanlar, malûmdan çok meçhulden korkar
lar. Vergi konusunda da bu kaide değişmez.
1950 senesinde Gelir Vergisi ilk tatbikatında
mükelleflerde vergi vermek endişesinden ziya
de nasıl ve ne suretle vereceğim, bunun hesabı
nı nasıl tutacağım korkusu hâkimdi. Maliye
nin tatbikî ve tedrisi gayretiyle bu vergiye alı
şıldı. Zirai Gelir Vergisinde ise, gerek saha ve
gerek mükellefler bambaşkadır. Hassasiyet de
bundan doğmaktadır. Ziraatin nâmahdut faktör
leri muvacehesinde büyük bir teenni ile hareketi
.faydalı mütalâa etmekteyiz. Vergi adaleti esas
larına uygun olarak bu kanunun yenibaştan ele
alınmış olması mucibi memnuniyet ve tatbikinin
tehiri ise i temenniye şayandır.
2. Serbest meslek kazançlarında.
a) Telif kazançları için uygulanmakta olan
beş bin liralık istisna on bin liraya çıkarılmıştır.
b) Serbest meslek erbabının tevsiki müm
kün olmıyan gelirlerine karşl'ık olmak üzere ka
zançlardan götürü gider namı altında da bir
indirme yapmaları kabul edilmiştir.
Böylece
bu meslek mensupları için önce tatbik edilmiş
• ve alışılmış olan götürü gider usulü kısmen ihya
edilmiş cilmaktadır.
o. Gjayrimenkul sermaye iratlarında.
a) Yürürlükte bulunan hükümlerle, gayri
menkulunun iradı ile geçinenler için tanınmış
olan 2 500 liralık istisna, beş bin liraya çıkarıl
mıştır.
b) Sözü edilen iratlardan, bir hadle ka
yıtlı olmaksızın götürü gider indirimi yapılması
kabul olunmuştur.
c) Gayrimenkul sermaye iradı üzerinden
sağlanan Gelir Vergisinden, o gayrimenkul için
ödenen bina vergilerinin mahsubuna yeniden
cevaz verilmiştir. Bu suretle vergi mükerrerliği
ortadan kaldırılmış oluyor. Sayın Bakan Şefik
İnan arkadaşınıza teşekkür ederim.
4. Yıllık beyanname usulünde ihtiyari top
lama :
İhtiyari toplama usulünde mükellefler, ka-
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Bütçe Komisyonu raporunda işaret olunduğu
üzere, bir milyar 383 milyon lira açığı olan, yüz
binlerce memurun son dayanağı bulunan Emekli
Sandığı hakkında söylenecek söz şu olmak iktiza
eder. Raportörlerin tavsiyeleri gereğince, Ba
kanlıkça derhal âcil tedbirler alınmak ve Sandı
ğı, masrafı çok, idaresi zor tesislere para yatır
mak tan alıkoymaktır.

zançlarından bir kısmını beyannamelerinde top
lamak mecburiyetinde değildirler. Tasarıda bu
mecburiyeti slnırlıyan beş bin liralık had on bin
liraya çıkarılmıştır.
5. Vergi nispetleri;
Vergi nispetleri ve bu nispetlerin uygulan
dığı gelir dilimleri iktisadi hayatı sıkmıyacak
ve mükelleflerin vergiye karşı gelmesini önliyecek hadlerde tesbit olunmuştur,
6. Servet beyanı.
Gelir Vergisi Kanununun servet beyanına ait
hükümlerinde yapılan değişikliklerle, bir yan
dan bu müesseseden duyulan endişeler bertaraf
edilmiş, öte yandan da müessesenin uygulama
saha ve şümulü daraltılmak istenmiştir.
Her tedbirin tam ve fakat munsif, karşılıklı
emniyet ve itimadı artırıcı olması kaidei asli
yedir. Servet beyannamesini de vergi prensip ve
kaidelerinin halkalarından biri olarak kabul et
mekle beraber bugün, bu beyannamelerden do
layı hâsıl olmuş bulunan tereddüt ve endişele
rin ne suretle tamamen bertaraf edileceği üzerin
de mevzu elde iken durulması arzuya şayandır.
C) Diğer mevzularda alman tedbirler;
Gelir ve Kurumlar vergileri kanıuılaıiy!-.
Vergi Usul Kanununda yapılması düşünülen ve
yukarda esasları belirtilen tadilâttan başka re
form komisyonu tarafından vasıtalı ve vasıtasız
diğer bütün vergi kanunları da yeniden tetkika
tâbi tutulacaktır. Bu tetkikler de bilhassa Dev
letle Mahallî İdarelerin vergi kaynaklarının tev
zi ve tevzii keyfiyeti yeni bâzı esaslara bağlana
cağı gibi geniş mikyasta beyan esasına istinadeden vergilerimizde mükelleflerin beyanlarının
sıhhatini kontrol edecek müesseselerin de takvi
yesi için gerekli tedbirler etüdedilecektir. Ver
gi reformu bahsinde .son olarak şu hususu bil
hassa belirtmek isterim.
Yüksek malûmları olduğu veçhile, Mahallî
İdarelerin bugün malî bakımlardan
fevkalâde
zorluk ve hattâ imkânsızlıklar içinde bulunduk
ları bir hakikattir. Umumi vergi reformuna gi
dilirken bu cihetin de nazara alınması memnuni
yeti muciptir. Ancak Mahallî İdarelerin bir an
evvel sağlam bir malî bünyeye kavuşturulması
için gereken çalışmalara vakit geçirilmeksizin
başlanılmasını muhterem Maliye Bakanından bil
hassa istirham ederim. Muhterem arkadaşlar,

Sayın üyeler;
Vergi mevzuunda yukarda verilen izahatı Ma
liye Bakanlığının, Devlet vergi, resim ve harç
larının tarh, tahakkuk ve tahili ile uğraşan teş
kilâtı hakkında bir nebze bahsederek bitirmek
istiyorum.
Maliye Bakanlığının Gelirler Umum Müdür
lüğü taşra teşkilâtını aded, bu teşkilâtın yıllık
tahsilat miktarı, mükellef adedi ve memur ba
şına düşen mükellef adedi ile gelir miktarı itiba
riyle tahlil edecek olursak, milyarlara varan Dev
let gelirlerinin, ciıbayeti için didinen bu teşkilâtın
hakikaten feragatle çalıştığını görmemek imkân
sızdır.
Devlet gelirlerinde yıldan yıla vâki büyük
artışlara rağmen bu teşkilâtın kadro adedi pek
cüzi bir artış göstermiş, hemen hemen aynı kal
mıştır.
1951 - 1960 yıllarına tekabül eden on sene zar
fında Devletin Maliye teşkilâtınca tahsil edilen
gelirleri yüzde beşyüz arttığı halde bu teşkilâtta
çalışanların adedi sadece yüzde 25 artmıştır.
1951 de bir vergi memuruna 129 mükellef
düşerken 1960 da bu miktar 479 a yükselmiştir.
Muhterem arkadaşlar,
Bütün bunlar, Maliye Bakanlığı Gelirler Teş
kilâtının zor şartlar içinde, âzami feragatle çalış
makta olduklarını ve Devlet gelirlerinin kuruşu
na kadar eksiksiz olarak tahsili için gece gündüz
çırpınmakta olduklarını göstermektedir. Bu hum
malı mesailerinden dolayı kendilerine teşekkürü
bir borç bilirim.
Muhterem arkadaşlar,
Buraya kadar geldikten sonra bir teklif
yapmak istiyorum. Bunu kıymetli tensipleri
nize arz ederim şöyle ki :
Maliye Bakanlığı kadrolarında bulunan icra
memurları ile tahsildarların kıymet muhafızı
oldukları şüphesizdir. Bu memurlar da, bin
lerce, bazan yüz binlerce liraya varan Devlet
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parasını günlerce üzerlerinde bulundurmakta
ve bunun sorumluluğunu taşımaktadırlar.
4910 sayılı Kanuna göre Maliye Bakanlığına
bağlı veznedarlarla pul ve kıymetli evrak mu
hafızlarına maaşlarının yüzde 15 ilâ 25 i ara
sında kasa tazminatı verilmektedir.
öğrendiğimize göre, Maliye Bakanlığı, ahi
ren aldığı bir kararla esasen kıymet muhafızı
durumunda olan icra memurları ile tahsil
darlara da maaşlarının yüzde 15 nisbetinde
kasa tazminatı verilmesini kabul etmiştir.
Ancak, bunun realize edilebilmesi bütçeye ge
rekli tahsisatın ilâvesine vabestedir. Bunun
da portesi sadece yılda 800 bin lira civarında
olacaktır ki, bu meblâğ hiç de fazla değildir.
Masraf tertiplerinde bir artırma yapmak
sızın aktarma yoliyle bunu temin buyurmanız
çok yerinde olacaktır. Bunu temin maksadiyle
önergemi takdim ediyorum; kabul 'buyurulmasmı Yüksek Heyetinizden rica ederim.
Muhterem arkadaşlar, para, çok hassas bir
mahlûktur. Hâliki de insandır. Sevene ve çalı
şana gelir. O huzurun bulunduğu iklimlerde
dolaşır. Bunların bulunmadığı yerlerde onu
görmek, onu tutmak muhaldir. Ya, yeraltına gi
rer, saklanır ya da değerini kaybeder sürü
nür, insanları da süründürür. Şu mukaddes
kubbe altında toplanmış olan bizlere, 28 mil
yon insan ümidini bağlamış bizden iş ve hizmet
bekliyor. Biz de bunu yapacağız. Grupun tam
bir anlayış ve ittifak içinde birlik ve beraber
liğin, sevgi ve saygının hâkim olmasını gönül
den istemektedir.
Devlet çarkının yakıtını temin eden Mali
yemizin, bütçenin gelirler kısmında gösterdiği
miktarın tahakkuku getireceğimiz 'huzura bağ
lıdır. Bizlerin tek istediğimiz de budur. Kanaa
timizce bu da kâfi değildir. Hususi sektörün
itimadını kazanmaya da mecburuz. Yalnız Dev
let yatırımlariyle Türkiye'nin kalkınmasını
beklemek biraz fazla nikbinlik olur. Hususi
rektörün yatırımlarının en az Devlet yatırım
larının iki misline yükselmesi halindedir ki,
kalkınmamız medenî seviyeye süratle ulaşabil
sin.
Aylardan beri geceli gündüzlü çalışan maliye
teşkilâtımıza başta vekilleri olmak üzere Grupum adına teşekkürü borç bilir kendilerine
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gönülden başarılar dilerim. 1962 bütçesinin mil
lete ve memlekete hayırlı olmasını Tanrıdan
niyaz ederek hepinizi hürmetle selâmlarım, Sa
yın Başkan ve üyeler. (Alkışlar)
(Başkanlık Makamına îhsan Hamid Tigrel
geçti.)
BAŞKAN — Hıfzı Oğuz Bekata.
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Huzu
runuzda tahilline çalışacağım bir meseleye gir
meden önce Sayın Maliye Bakanından, cevap
landırılmak üzere bir sual soracağım :
Ticaret Bakanlığı bütçesi münasebetiyle,
memleketimizde vergi kaçakçılığı yapıldığı bu
kürsüden ileri sürüldü. Bunun hacminin ne ol
duğunu öğrenmek istiyorum. Hakikaten ka
çakçılık küçümsenecek miktarda mı, yoksa üze
rinde ehemmiyetle durulacak genişlikte midir?
Bunu, çeşitli sahalardaki mükellefler nazara alı
narak, Maliye Vekilinin cevaplandırmasını ve
memleketimizde vergi kaçakçılığının et ra fiyi e
izahını rica edeceğim.
Şimdi mevzuuma geçiyorum.
Muhterem arkadaşlarım, maliyemizin üzerin
de taşınması güç, son derece ağır bir dış borç
lar meselesi var. Bu dış borçlar mevzuu çeşit
li zamanlarda, çeşitli telâkkilere yol açtı. Hal
buki, bu borçlar Maliyemizin sırtına öylesine
oturmuştur ki, aİtmtlara kaîlkitoıilması hafoikaten
son derecede güçtür. Bu itibarla Senatonun
huzurunda:, münhasıran dış borçlar mevzuunda,
Maliye Bakanlığı bütçesi konuşulurken birkaç
söz söylemeyi vazife telâkki ettim.
Dış borçların tekevvünü hakkında, Yüksek
Senatonun bilgilerini tazelemiş olmak bakımın
dan bir giriş yapacağım: 1950 de 126 milyon
dolarlık döviz rezervimiz vardı. Şu halde bu
dış borçlar 1950 den sonra tekevvün etmiştir.
Şimdi halen, umumi olarak 1 407 767 558 dolar
lık dış borç teraküm etmiş bulunuyor. Maliye
Bakanının : söylediği ve Bütçe gerekçesinde de
ifade edildiği gibi bu dış borçların heyeti umumiyesi 14 milyar Türk lirasını bulmaktadır.
Bu borçlar, 1967 ye kadar, her yıl bir milyar
lirayı tutan faizli taksitlerle ödenecektir. Ka
lacak bakiye ise 1962 den itibaren 2008 nci se
neye, yani bugünden 46 sene sonrasına kadar
taksit taksit faizli olarak ödenmekte devam edi
lecektir. Ben bu 14 milyarlık dış borçlardan yal
nız bir katagoriyi, bir parçayı tahlil edeceğim.
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Alacağım parçanın adı konsolidasyona tâbi tu
tulmuş bulunan dış borçlardır, Sonunda Mali
ye Bakanımıza ve Hükümete bir de temenni ve
tavsiyede bulunmak istediğimiz için, bu borçla
rın mahiyeti ve neden ileri geldiği hakkındaki
gerçekleri açıklamaya lüzum görüyorum.
Bu borçlar bilhassa 1952 den sonra tekevvün
etmiştir. Borcun mahiyeti, bu kürsüde ifade
edildiği gibi, alelade bir kur farkı değildir. Bor
cun mahiyeti şudur :
Türk ithalâtçıları 4 Ağustos 1958 den önceki
yıllarda dışardan, Hükümetin izniyle memleke
te mal ithal etmişler. İthal edilen malın karşı
lığı olan parayı o günün kuru: (I dolar = 282
kuruş) olarak Merkez Bankasına ödemişler. Fa
kat Hükümet daha önce tedbirli hareket etme
diği için, Merkez Bankasına tüccarın ödediği
paraları, asıl alacaklı bulunan dış memlekette
ki ihracatçı tüccara, transferini yaptırmamıştır.
işte Ariyere denilen borçlar bilhassa 1958 so
nundan itibaren böyle tekevvün etmiye başla
mıştır. Günün birinde bu borçlar o hale gelmiş
tir ki, ihracatımız, üzerine dış memleketlerde
bir nevi haciz konmuştur. Bunun içindir ki, Hü
kümet hep bildiğimiz gibi, dış müdahalelerin te
siri ile, bu borçların konsolide edilmesi telkin
edilmiş ve bunun üzerine 11 Mayıs 1959 da konsolidasyon anlaşmaları imzalanmıştır.
Halen, yok yere Türk Hazinesine yüklenen
bu borçların hazin mahiyeti, miktarı, ödeme tar
zı hakkında da kısaca bilgi arz edeyim.
Muhterem arkadaşlar, zamanın Hükümeti
nin tedbirsizliği yüzünden transferi, yani alacak
lı yabancıya ödenmesi geciktirilmiş ve bu su
retle iki misli fazla tediye külfeti Hazineye yok
yere yükletilmiş olan bu borçlar, aslında Türki
ye'de oturan şahısların, yabancı memleketlerde
oturan şahısjara oları ticari ıborclarıdır; Dev
letle ilgisi yoktur.
Bu borçlar 4 Ağustos 1958 den önce o gü
nün kuru (1 dolar — 282) kuruştan, yurda it
hal edilmiş mal veya ifa olunmuş hizmetlerin
karşılığıdır. Gelen mallar, (1 dolar = 282 1
kâr) esası üzerinden ve çoğu Hükümetin tevzi
'sistemi içinde, teebit ettiği fiyatkı »atılını ı^tır.
Borçlu şahısların durumlarını da iki şekil l*4
mütalâa etmek mümkündür :
1. Mallar 4 Ağustos 1958 den önce Türki
ye'ye ithal edilmiş ve satmalınmış, fakat ya
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bancı memlekette oturan alacaklı ile yapılan
anlaşmaya göre, mal bedelinin 1964 yılına ka
dar (bir dolar = 282 kuruştan) ödenmesi üze
rinde mutabık kalınmıştır. Bu itibarla ve tabiatiyle borç 3 Ağustos 1958 tarihine kadar Öden
memiştir. 4 Ağustos 1958 de ise Hükümet, adım
kademeli prim sistemi dediği örtü ile kapamaya
çalıştığı ağır bir devalüasyona gidince şu du
rum hâsıl olmuştur : Hiçbir sunu taksiri olmıyaıı tüccar, vatandaşı, (bir dolar — 282 kuruş
tan) getirip, aynı fiyat esasına göre sattığı ve
bu fiyatla 19(54 e kadar ödemekte mutabık kal
dığı mal bedelini dolar başına 6 lira fazlasiyle
(1 dolar -— 902 kuruştan) ödemeye mecbur bı
rakmıştır. Bu yüzden Türkiye'de oturan ilgili
şahıslara yok yere ödettirilen bu 620 kuruşluk
farkın tutarı bir milyar lirayı aşmaktadır. Ha
kikatte suçlu Hükümettir; fakat fazladan ödeden 1 milyarlık cereme ise. suçsuz
şahıslara
yüklenmiştir. Bunu sadece kaydedip geçiyo
rum.
2. Asıl üzerinde durmak
istediğim konu
büsbütün hazindir; aslında Devletle bir ilgisi
olmıyan ve Türkiye'de oturan şahıslara aidolan
bu borçların şimdi bahsedeceğim kısmı ise, Hü
kümetin kusuru yüzünden hem "Devlet borcu
olmuş ve hem de karşılığında bir inal gelmedi•K ve her hangi bir hizmet ifa edilmediği halde
2 milyar lirayı aşan bir para Türk Hazinesine,
dolayı'siyle Türk vergi mükellefine yoktan bir
borç. olarak yükletilmiştir; şöyle ki,
bugün
konsolidasyona tâbi dış borç adını alan borç
lardan 2(50 milyon dolarlık kısmına tekabül eden
mal veya, hizmet o günün kuru olan (1 dolar —282 kuruştan) ve 4 Ağustos 1958 den önce yur
da ithal ve ifa edilmiştir. Alâkalı borçlu şahıs
lar da bu borçlarını vaktinde, yani 4 Ağustos
1958 den önce T.C. Merkez Bankasına tamamen
ödemişlerdir. Fakat Hükümet, tedbirsizliği yü
zünden 4 Ağustos 1958 den önce tamamı Mer
kez Bankasına ödenen bu borçları, yabancı ala
caklılara tediye (ittirmemiş; yani
transferini
yaptırmamıştır, buna rağmen 4 Ağustos 1958
de Türk parasının değerini, üstelik kanuni mes
nedi de olmadan, düşürmüş ve 1 doların kurunu
282 den 902 kuruşa çıkarmıştır. Bunun üzerine
yabancı alacaklı o zamanki Hükümete; madem
ki sen Türk parası değerini düşürdün ve 3
Ağustos 1958 e kadar benim alacağımı da öde-
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medin, o halde ben de alacağımı 1 dolar 282 ku
ruştan değil, 902 kuruş hesabiyle, yeni kurdan
ödenmesini isterim, demiştir. Hükümet, dış ti
cari itibarı kalmadığı ve yabancılar Türkiye'ye
mal satmaz hale geldiklerinden, bu talebi de
kabul etmiştir. Fakat Türkiye'de oturan borç
lu şahıslar, bu borçlarını 4 Ağustos 3958 den
önce T. C. Merkez Bankasına tamamen ödedik
leri için, Hükümet dolar başına bu 620 kuruş
luk farkı şahıslardan istiyememiş ve ceremeyi
tereddüdetmeden Hazineye
yüklemiştir. İşte
böylece şahısların ticari borçları 2 misli fazlasiyle, Devletin dış borcu haline gelmiştir. Bu
yetmiyormuş gibi Hükümet, 2 misli fazlasiyle
ödemeyi üzerine aldığı bu borçlara % 3 gecik
me faizi vermeyi de taahhüdetmiştir.
Bu suretle, karşılığında bir mal gelmediği
ve bir hizmet ifa edilmediği halde, Hükümetin
kusuru yüzünden, Hazinemize yoktan yükle
nen dış borcun miktarını da vereyim : 200 mil
yon dolarlık borcu için, borçlu tüccar 1 dolar
282 kuruştan T.C. Merkez Bankasına 4 Ağustos
1958 den önce 733 200 000 lira ödemiştir. Hü
kümet bankaya yatırılan parayı vaktinde yaban
cı alacaklıya devretseydi yalnız bu para ile
borç kapanacaktı, halbuki bu borç, 3 Ağustos
1958 e kadar transferi yapılmadığından, Devlet
borcu halini alınca bahsettiğim gibi 1 dolar —
902 kuruştan ödenmesi Hükümetçe kabul edil
miştir. Bu suretle, tekrarında
fayda var : 3
Ağustosa kadar transferi
yapıldığı takdirde
yalnız 733 200 000 lira ile tamamen kapatıla
cak olan borç için 1 dolar 902 kuruştan, yani
iki misli fazlası ile : 2 345 200 000 liralık borç
ödemek durumu hâsıl olmuştur.
Bunun 1 012 000 000 lirası ise doların eski
ve yeni kurları arasındaki G20 kuruşluk fark
tan yok yere doğmuştur. Buna % 3 ten 60 mil
yon dolar, yani 541 200 000 liralık
gecikme
faizini de ilâve edersek Türk Hazinesine, mahi
yeti mesuliyeti mucip ve haksız olarak, yok ye
re, 2 153 200 000 liralık bir
mükellefiyetin,
konsolidasyona tâbi dış borçlar olarak yüklen
diği anlaşılır.
işte hazin mahiyetini açıkladığım ve ariere
borçlar olarak toplanıp halen konsolidasyona
tâbi tutulan bu borçlar artık şahısların borcu
olmaktan çıkmış ve Devlet borcu olmuştur. Ve
her yıl 3 - 4 yüz milyon liralık faizli taksitlerle
1971 yılma kadar ödenecektir. Nereden öde
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necek? diyeceksiniz. Daha evvelki konuşma
larda arz ettiğimiz gibi, bizim zaten hor yıl
açıkla kapanan dış ticaret muvazenesizliği için
den ; kifayetsiz ihracatımızla ödenecektir. Bu
gerçekte, son derecede imkânsızlık arz ediyor.
Bu yüzden değil midir ki, Maliye Vekili : «Bu
borçların taksiti için bütçe içinde bir imkân
bulamadık, bütçe dışı bir ödeme imkânı arıyo
ruz.» dedi.
Şu hususu da bir kadirşinaslık olarak be
lirtmeliyim : Millî Birlik Hükümeti, Türk Dev
letinin şerefini korumak bakımından, bu borç
ların ödenmesini kabul etmiştir.
Artık İm borçlar da Türk Devletinin sere
rinin zarureti icabı - bütün imkânsızlığa, rağ
men - ödenecektir. O halde ne yapmalıdır ki,
bu emrivaki ağır ve haksız borcun taksitlerini,
bu yıl olduğu gibi, bütçe dışı imkânsızlıklar
arasından (ideme çaresi aramaya her yıl mec
bur kalnııyalım. Ve 'borç ödemek için asla emis
yona başvurnııyalım.
Teklifimiz şudur : Vâdeyi uzatmak, faizi
düşürmek ve yıllık taksit miktarlarını azalt
mak lâzımdır.
Bunun için de, önce bir çaresini bulup 1962
taksitini ödemelidir.
Bundan sonra, ilgili devletlerle yeni bir mü
zakere zemini aramalıdır. Bunun yolu bizce
şu olabilir. Halen bu borçların alacaklıları ya
bancı ülkelerdi; oturan şahıslardır. Borçlusu
ise Türk Devletidir. Bu yabancı alacaklı şa
hısların yerine, onların devletlerini ikame et
melidir. Yabancı devletler, kendi tâbiiyetlerindeki alacaklı şahıslarla hesaplaşırlar, Türk
Devletinin borcu da, diğer dış borçlar gibi, o
devletlere geçer. Böylelikle konsolidasyon 'borç
larımız da Devletin Devlete borcu halini alır.
işte ancak bu su retle vâdenin ve taksit süre
lerinin uzaması, faizin ve taksit miktarl-ırınm
azalması ve; ödeme kolaylıkları da çok daha ra
hat, sağlanmış olur.
İşte bu düşünce iledir ki. Hükümete bu şe
kilde teşebbüslere geçmesini ehemmiyetle tav
siye ediyoruz. Bizce yegâne çare de budur.
Muhterem arkadaşlarım,
Sözlerime son verirken bir mühim konuya
da bir iki cümle ile dokunacağım :
Bugün Türk maliyesinin son derecede sıkmtılı durumda bulunduğunu görüyoruz. Bütçe
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açıktır. Dış borç taksitlerinin mühim bir kıs
mının bu 'bütçe içinde ödenmesine imkân bu
lunamamıştır. Buna rağmen tezatlar içine gi
rilmekten de çekinilmiyor. Bir taraftan büyük
ölçüde paraya ihtiyaç var. Diğer taraftan
bâzı gelir ve vergilerden vazgeçiyoruz. Bunu
ahenkli ve hesaplı bir sisteme bağlamak lâzım.
Bu- tezatlı gidiş yarın beklenmedik neticeler
de doğurabilir.
Bu itibarla, Maliye Bakanının son günlerde
had dereceye varan sıkıntılı çabalardan ken
dini bir an önce kurtararak, meseleleri etrafiyle ve sükûnetle ele almasını ve malî gidişin,
ihtiyaçlarımıza cevap verir bir ciddiyete ka
vuşturulmasını ehemmiyetle temenni ediyoruz.
Maliye Bakanına bu yolda yürekten başarı
lar dileyerek, cümlenizi saygılarla selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun Suphi Batur.
SUPHİ BATUR (Sinop) — Muhterem arka
daşlar; memleketin huzura kavuşması için bü
yük gayretler sarf olunduğu sırada yeni malî yı
la açık bir bütçe ile girilmesi gönüllere ferahlık
verecek bir hâdise olmasa gerektir.
Bu husustaki endişelerimin baş sebebi enflâs
yon tehlikesidir. Korkum huzura kavuşalım der
ken, temel huzursuzluk âmili olan enfilâsyonun
hortlamasıdır. Enflâsyonun yeniden baş kaldıra
cağı hususundaki endişelerim yersiz sayılmama
lıdır. Bütçe açığı Devlet gelirleriyle, dış yar
dımların iyimser tahmin edilmiş olmasından doğ
maktadır. Dış yardımlar Hükümetin aldığı vaitler dairesinde tahakkuk etse dahi; vergi hasıla
tının belirtilen yekûna varması güçtür.
Enflâsyondan korkum, sadece bütçe açığına
dayanmamaktadır. Piyasa tıkanıklığını gider
me yolunda başvurulan geniş kredi politikası
da enflâsyonu tahrik edecek mahiyettedir. Hal
kın sarf etmeyip tuttuğu büyük para meblâğla
rı da harcamaya girerse enflâsyon önüne geçil
mez bir vakıa olacaktır. Geç kalmış tedbirlerin
bu işte muvaffak olmadığı da bilinen bir keyfi
yettir. Memur maaşlarına zammı kabul eden ka
nunun tatbikinin enflâsyon yaratacağı endişe
siyle tehiri çok yerinde bir hareket olmuştur.
Fakat sadece bu tedbirlerle tehlikenin bertaraf
edildiğini sanmıyorum. Fiyatlarda yeniden yük
selme başladığı takdirde bunun hasretini çeken
mahdut bir zümre muhakkak ki, pek memnun

olacaktır. Fakat kalkınmanın yükünü omuzlamış
olan köylü, memur ve işçi Enflâsyon Vergisi al
tında tekrar ezilecektir. Sosyal adalet derken
adaletin tam tersine bir istikamet tutmuş olaca
ğız.
Hükümetten temennim her ne pahasına olur
sa olsun emisyonu gelir membaı haline getirmemesidir. Şunu da belirteyim ki„ emisyon şişiril
meye başlanınca bunun enflâsyon olmadığı tar
zındaki beyanlara halk artık kanıksamıştır.
Fiyatları istikrarda tutmazsak bugün mev
cudiyeti ileri sürülen iktisadi huzursuzluğun
katmerlisi ortaya çıkacak enfilâsyonsuz kalkın
ma yapılamıyacağı yolundaki demagojik görüş
ler hak kazanacaktır. Sözlerimi bitirirken Mali
ye Vekilinden bendenizi karamsarlıkla itham
etmemesini rica edeceğim.
Endişelerimin yersiz olduğunu ve fiyatlarda
istikrarın mutlaka sağlanacağını, tedbirleri ve
manevra imkânlariyle bize belirtirse kendisine
müteşekkir kalacağım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın îzmen.
MEHMET ÎZMEN (Giresun) — Pek muhte
rem arkadaşlarım; konuşmakta bulunduğumuz
Maliye Vekâleti bütçesinin gelirler kısmı üze
rinde, birkaç mevzua temas etmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan evvel
hepinizi hürmetle selâmlarım.
Efendim, bütçe müzakeresi sona ermiş bulu
nuyor; Hükümet 10 milyarlık bir imkânla kar
şımıza çıkıyor ve bu imkânı 1962 senesinde âm
me hizmetlerinin muhtelif miktarlar itibariyle
nasıl bir nizam ve tertip içinde ifa etmeyi dü
şündüğünü bize arz ediyor. Bunun karşılığında
da 10 milyarlık gelir tahmin ediyor. Bu gelirin
(hatırlarda olduğu üzere) 1 milyar 719 milyonu
yardım ve borç almak suretiyle temin edilecek.
Bakiyesi ise normal kaynaklardan sağlanacak
tır. Yardım, gelir tahminlerinin yekûnuna, naza
ran, nisbeti % 17 dir.
1962 yılı içinde karşılayacağımız hizmetle
re mukabil tahmin ettiğimiz varidatın % 17 si
borç ve yardım suretiyle temin edilecek, % 83
ü yerli kaynaklarımızdan sağlanacaktır. Bu
yardım ve borçların dışındaki muhtelif gelir
gruplarımızı gözden geçirdiğimiz takdirde gö
rülüyor ki, bu 8 milyar küsur liralık gelirin bir
kısmı, 7 milyar 228 milyonu vergilerden temin
ediliyor demektir. Normcu gelirlerden borç've
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yardımlar çıktıktan sonra kalan gelirin yekû
nunu bu 7 milyarla mukayese ettiğimiz takdir
de masraf 'bütçemizin karşılığını teşkil eden va
ridatın bel kemiğini vergiler teşkil etmekte
dir.
Bütçeler müzakere edilirken, birçok hatip
arkadaşlarımız masraf bütçesinin kifayetsiz ol
duğunu belirttiler. Demek ki, daha fazla geli
re ihtiyaç var. Demek ki, gelir kaynaklarımızın
takviyesi zaruridir'. Gelir kaynaklarımızın ge
lişmesi de vergilere bağlı olduğuna göre mem
lekette âmme hizmetlerinin daha yüksek sevi
yede yapılabilmesi için vergi kaynaklarımızın
hakkiyle istismar edilnfesi gerekmektedir. Bi
liyoruz ki, vergileri nizi iki esaslı grupa ayır
mak kabildir: Birincisi Gelir Vergisi dediğimiz
grup; diğeri de, Gider Vergisi dediğimiz grup.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Muhterem arkadaşlar; vergilerin adı ne
olursa olsun menıbaları millî gelir; millî gelirin
fertlere düşen payla.-ıdır. Şu hale nazaran, ver
gilerin, menbaları millî gelir ve millî gelirin
I
fertlere düşen payları olduğuna göre Devlet
I
gelirlerinin artması için millî gelirin artması
I
lâzımıdır. Millî gelirin artması fertlerin geliri
I
ni artıracak ve ferdî gelirlerin vergi altına alın
I
ması da Devlet gelirini artıracaktır. Demek olu
I
yor ki, millî gelirin, bundan fert başına düşen
I
payların ve netice itibariyle de ferdî gelirle
I
rin ve bundan alınacak olan âmme payı de
I
mek olan verginin artırılması birbirine bağlı
I
dır. Bu da, evvelemirde memleketin millî geli
I
rinin çoğaltılmasına bağlıdır. O halde vergi sis
I
temimizin ıslahı mevzuunda hedefimiz, sadece
I
Devlete varidat temin edilecek menbaları alıp
onları sıralamak değil, vergi sistemimizin tek I
kaynağı olan millî geliri yükseltmeye matuf I
olmalıdır. Bu sistem millî geliri zedelemiyeeek I
geriye götürmiyecek, bir sistem olmamalıdır, iI
Memleketimizde bugün tatbik edilmekte olan '[I
vergi sistemi, demin de arz ettiğim gibi, iki I
direğe dayanmaktadır. Birisi Gelir Vergisi di- |I
geri ise Gider Vergisidir. Bu iki verginin de II
kaynağı millî gelirdir. Gelir Vergisi, millî ge- II
lirden fertlere veya hükmî şahıslara, şirketlere I
isabet eden payların beyanı ve bu suretle tek I
lif altına alınması demektir. Gider Vergisi ise, I
bu gelirlerin masraf yolundan vergilendiril I
mesi demektir.
I
Muhterem arkadaşlarım, memleketimiz ver- |I
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giciliği, muhtelif safhalardan geçtikten sonra,
1950 senesinde meriyete giren Gelir Vergisi sistemiyle, ilk defa, modern bir şekle konulmuştur. Bu Gelir Vergisi nizamının tesisi sırasmda memleketimiz realitelerinin icabettirdiği
bâzı zaruretler dolayısiyle birtakım fedakârİrklar yapılmıştır. Gelir Vergisinin bihakkin
oturması için bâzı zaruretler göz önüne almarak Gelir Vergisi sisteminde bir nevi fedakârlık yapılmıştır. Bu fedakârlıklardan bir tanesi esnaf muaflığı şeklinde tesis edilmişti. Bir
diğer fedakârlık da, ziraat erbabının vergi dışında bırakılmasıdır. Bu iki büyük kusura rağmen, Gelir Vergisi nizamı ile memleketimizde
ilk defa millî gelirle irtibatlı ve millî gelir haroketleriyle ilgili bir vergi sistemi kurulmuştur. îşte bu sayededir ki 1950 senesinden sonra memleketimizde vergi varidatı muntazam
şekilde artmıştır. 1950 den evvel bu artış muntazam değildi. Çünkü vergi, millî gelirle irtibatı olan bir sistem halinde bulunmuyordu.
1950 senesinden itibaren Devlet gelirleri seyrini ta'kîbettiğimiz zaman durum , şudur.
1950 de 1 milyar 300 milyon,
1951 de 1 milyar 353 milyon,
1952 de 1 milyar 654 milyon,
1953 te 1 milyar 9 milyon,
1954 te 2 milyar 181 milyon,
1955 te: 2 milyar 581 milyon,
1956 da 2 milyar 943 milyon,
1957 de 3 milyar 748 milyon,
1958 de 4 milyar 330 milyon,
1959 da 5 milyar 739 milyon,
1960 da 5 milyar 949 milyon,
Görülüyor ki, rakamlar muntazam bir artış
seyri takibetme'ktedir. Demek ki, vergi sistemi
millî gelirle irtübatlı oldukça Devlet gelirleri
millî gelirle beraber yükselecektir.
İşte Maliye Vekâletince, son hazırlıklarının
da bitirilmekte olduğunu sevinçle öğrendiğimiz, vergi sisteminin bu esaslardan hareket ettiğini biliyoruz. Muhtelif arkadaşlarımız vergi
mevzuunda konuşurlarken, (gerek Bütçe Komisyonunda ve gerekse burada) memleketimizde bâzı kimselerin, bâzı şahısların vergi dışmda kaldığı yahut da vergi adaletinin şahıslara
tevzii bakımından aksaklık olduğu şeklinde ifadeleri oldu. Bendenizce bugün vergi dışında
kalan, kanunen vergi dışında kalan sınıf zira-
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at erbabıdır. B u n u n dışındaki b ü t ü n gelir er
babı k a n u n l a , vergiye tâb 1 t u t u l m u ş t u r .
Son
senelere k a d a r esnaf muaflığı bir k a r i n e esa•sına d a y a n m ı ş idi. 19;] sayılı Kanında m u s i i y e i
d a r a l t ı l m a k suretiyle esnaf da vergiye tâbi lut u l m u g t u r . B u g ü n vergi adaletinin bizi la i nün
etme;; şekilde görünmesi
k a n a a t i m c e kanında
teklif dışında bırakıl an mükelleflerle, k â n u n l a
'teklif a l t ı n a a l m a n mükelleflerin*'bihakkın lek~
lif edilememiş .olmasıdır.

t a n d a ş l a r ı m ı z ı n aleyhindedir. Y a n i fiilî netice
leri İtibariyle, vergilerimiz adaletsiz olara i:, bâ
zı suni' vatandaşlarımızın
üzerinde
ağırdır,
A [es el."i. ücret erbain bu d u r u m d a d ı r . Zira üc
retler t a m a m Y l e kontrol a l t ı n d a d ı r . Yergi mü
kelleflerinin vergi kaçakçılığını önlemek ted
birlerinden bükü de, herkesin vergiye tâbi tu
tulması ve herkesin Pul Kil vergi
vermesidir.
Birisi verir, diğeri vermezse vergi adaleti bo
zulur ve bunun neticesinde de kaçakçılık doğar.
Bu hususta son derece fitiz olmak
lâzımdır.
Vergi soayai ve ekonomik adaletin vasıtasıdır.
Yergi adaletine son dereec el'ıeımuiyct veril
mesi, gelir t a h m i n l e r i ^ t e r e d d ü t l e karşıladığıiii'z bu yıl bülcesinin geliri bakımından fevka
lâde mühimdir. Bir hususu daha tebarüz ettir
mek istiyorum.

Z i r a a t erbabı vergiye tâbi t u t u l m u ş t u r . /d
vaatten Cî-elir Vergisi b i r ç o k endişeler varakiniştir. Ziraat in gerilemesinden, -vergi a l ı n a n a m a s ı n d a n endişe edilmiştir. Bu h u s u s t a k i t : k lif geldiği zaman b u n u n da k i r çaresine l):ı Iha
cağımız m u h a k k a k t ı r . Krbabı ziraau-.cn, (jelir
V e r g i s i n e tâ'bi m ilkelle (Terden bilfiil ve, k a n u n 
l a r ı n k o y d u ğ u nisbef ve tarifeler*
dairesinde
vergi alınması lâzımdır. Bendeniz bu husus üze
r i n d e ' e h e m m i y e t l e d u r m a k ve bu konuda .ma
liyemize y a r d ı m c ı
olmak k a r a r ı n d a y ı m .
Bu
n u n l a şunu demek istiyorum ki b u g ü n mükel
leflerimiz neyi beyan ediyorsa, onunla iki i fa
ediyoruz, •mükellefler b e y a n l a r ı n d a ne Mkliriy o r l a r s a Maliye Bakanlığının gelir
teşkilâtı
b u n u n l a iktifa ediyor. Bu 'sözümde mübalâğa
olduğu zannedilmesin. Zira. Karma. B ü ' ç e Ko
m i s y o n u n d a Maliye Bakanımızdan öğrendik ki
b e y a n n a m e t e t k i k uisbetleri son derece 'düşük
t ü r . Yüzde veya binde olarak çok d ü ş ü k ol
muştur.
A r k a d a ş l a r ; sadece gelir temin (-d.cn kün
yeleri k a n u n l a r l a vergiye tâ'bi t u t m a k kâfi de
ğildir. Bildirilen vergiyi tahsil etmek" bizimdir.
B u b a k ı m d a n mükelleflerimizin
beyanlarımla
d a h a geniş ölçüde tetkika tâbi tutulması za
r u r e t i aşikârdır.. Bu suretle hem, vergi yükü
nü, şu sınıf
bu sınıf üzerine
yüklenme:-Ye
m e y d a n verilmiyeedk, diğer t a r a f t a n cari 'küt
çe gelirlerinin t a h a k k u k u n a yardim
cYYmâ:
ve aynı z a m a n d a gelecek yıl bütçeelriue hazır
lık y a p ı l a c a k t ı r .
Beyannamelerin nanhkYa ve
geniş ölçüde t e t k i k i 1 azmidir. Bu şirretle bir ta
r a f t a n v e r g i adaleti temin edilecek,
Devle'* i ;ı
geliri h a k k ı y l a a r t a c a k diğer t a r a f t a n mükel
lefler vergiye alıştırılacaklar. H a l k ı m izm Yo
gilerimizin t a t b i k a t ı n a alışmasında, çok fa.-vdr
vardlr. Karavelioğlu
a r k a d a ş ı m ı n -da b u y u r
d u l d a n gibi, b u g ü n vergi adaleti bâzı sınıf va
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B A Ş K A N - - Sayın İ/.men, vaktiniz dolmuş
tur.
A l l â ' n i Ş T Y Y K Y ı !)evam!a) - Oee vakit
bendenizi dinlemek
lûtl'uııda
bulunduğunuz
için t e ş e k k ü r l e r i m i arz ederine (Alkışlar)
BAŞKAM • Sayın "İti .at Öztürkçine.
'İİİc'AT (>ZT(JRK*t;ÎN i" ( î s l a n b u l ) — Sayın
Başkam m u h t e r e m a r k a d a ş l a r ı m ; ben, Maliye
Bakanlığı Y ü c e s i n d e söyliyeceğim
hususları
madde m a d d e h u z u r u n u z a arz edeceğim.
1. T e k a ü t Sandığı
Kanunu
ile işçilerin
T e k a ü t Sandığı Kanunu bYlcştİriluıeli ve t e k
voidsn idr-'-c edilmelidir.
Bunun özü ş u d u r :
11'!* k a u Y bii* Devlet memuru, son aldığı maar üzerinden tekaüt olur. 'Yır işçi ise son aldığı
aydık, imama bin lira ise, hiçbir zaman bin
ura. üzerimu u tekaüt olmaz. İlk başladığı ayidUan itibaren bin lira oluncaya k a d a r soııoit-riiı tonkuaı olan maaşın t o p l a m ı n d a n husule
uch'crk lak'si! Irki l u t a r k a d a r bir para alır.
Bu da iîlr ieei••,•{• Yuva sosyal a.dale'sizliğin bir
misalidir.
:>.
.}(•

V I •<'•]

özel

idaı-e

i l e ı e i l d

i ı*.

lâğvedilm.ehi

ve

Maliyeye

:',. (Yrek ücrelü maaş, gerek aylıklı maaş
usa İri b a ğ d a ş t ı n onanıdır. İktisadi Devlet Te' rekküder'U'!c b Y Y r e e lira alınırken, öbür ta
rafta, s m ı c l c c e gençliğini vakfeden
memura
;
se '/eriicii miktar, eline ge<-cn para
durumu
keplııizüı n n l Y a m l u r . Boaya! adaletin oui'ada
ia tatbiki \m .•idalclsizbğiu izalesi ıcabelmektodir.
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bütün organlarımızı düzenliyen, idare eden
b > organdır. İşte senatomuz Maliyenin bu şe
kilde bir organı olmıya haizdir. Hepinizi say
gı v,; hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)

4. Yerli sanayiine gereken kredi sağlanır
sa, istihsal kapasitesinin artmasiyle, ithnlâ1'
yerine ihracatta bulunabilecektir. Bunun neti
cesi olarak da, memlekete fazla miktarda döviz
gelecektir.
Muhterem arkadaşlarım; yüksek huzurları
nızda şunu müjdelemek isterim ki, Türkiye'
miz bir taraftan ilâç ithal ederken, öbür ta
raftan da yerli ilâçlarımızın bâzı memleketlere
meselâ Suriye'ye, Irak'a, iran'a ve Pakistan'a
ihracı yapılmaktadır. Bu itibarla, hiç olmazsa
gerek ilâç sanayiine, gerek tekstil sanayiine
gereken kredi sağlanacak olursa bu memlekette
her türlü ihracın başlaması tabiî olacaktır.

BAŞKANİ — Başka söz istiyen yok. Söz Sa
yın Maliye Vçkilinindir.
MALİYE BAKANİ ŞEFİK İNAN (Ça
nakkale) --• Sayın Başkan, Sayın- senatörler,
günlerden beri Devlet bütçesi üzerine eğildi
niz, geceli gündüzlü çalıştınız. Bu çalışmala
rın sonuna ermiş bulunuyoruz. Son sözleri
al;rn ve maliye bütçesi üzerinde bize ışık tu
tan konuşmalar yapan arkadaşlarıma, hepsi
ne istisnasız teşekkürle sözlerime başlamak istiyo
rum. Ancak ileri sürülen bütün mülâhazalara'der
hal cevap vermek durumunda kaldığım için
konular itibariyle tasnifli bir cevap veremiyeeeğim. Söz alan arkadaşlarımıza söz sırası
itibariyle arzı cevap edeceğim.

5. Döviz sağlıyacak sahalar Sayın Maliye
Vekâletimizce ehemmiyetle el§ alınmalıdır.
6. Turizme çok ehemmiyet verilmeli ve
memlekete döviz sağlıyacak olan, Turizm Ba
kanlığına bağlı, Turizm Bankasına gereken
yardım kesilmem elidir. Çünkü turizme yapılan
yatırımlar, ölü olmıyan yatırımlardır. Pek kı
sa zamanda bu yatırımlar birer döviz kaynağı
olacaktır.
Bu mâruzâtımı arz ettikten sonra Senatonun
'bütçe müzakerelerinde en son konuşan bir ar
kadaşınız olarak müsaadenizle yüksek huzuru
nuzdaki konuşmalarımı bir hikâye ile bağlıyayım. Bu hikâye, yarısı hepinizce malûm olan
bir hikâyedir. Ben hem bunun yarısını w, hem
do devamını anlatacağım.
«Tuz yedirilen koyunlar dereye bırakılmış
tır. Dudakları ta.m suya dokunacağı zaman ço
banın kaval sesini duyarlar ve hepsi birden su
içmeden kaval sesinin geldiği tarafa, koşarlar.
Çobana giderler.»
Hikâyenin bu kısmına kadar hepinizin ma
lûmudur. Şimdi hikâyenin asıl hakiki tarafına
geleceğiz :
«Bu. çoban bir gün şehre iner ve bir arkadaşiyle birlikte operaya gider. Operanın so
nunda, arkadaşı çobana, bu çalgılardan hangi
sini çalabilirsin diye sorunca, çoban uzun uzun
düşünür ve
— Vallahi, doğrusunu istersen bunlardan
hiçbirisini çalamam; ama, şu değnekle oynıyarı,
ki (Orkestra şefidir), adamın oynadığı değ
nekle oynıyabilirim.» diyor.
Malûmdur ki arkadaşlar vücudumuzda bir
hipofiz guddesi vardır. Bu, vücudumuzdaki

0:2

İlk sözü Sayın Kan:sapan almışlardı. C. K.
M. P. adına, sözlerine, tenkidlerinde yapıcı ola
caklarım vadetmekle başladılar. Çok teşekkür
(•deriz. Esasen, bütün partiler ve bütün söz
cülerin aynı yönde, bize yol gösteren irşadeden konuşmalarını dinlemeye alışmış bulu
nuyoruz. Bıı, yeni Parlâmentomuzun yeni gele
nekleri arasında yer almaktadır, çok mem
nuniyet verici bir gelenektir.
|
|
|
î
I
|
i
I
|
.
;
|
'
I
'
I
|
1

Buyurdular ki, bütçede Maliye ile Hazine
kısmı ayrılmış olsun. Sanıyorum ki, bu hususta, teşkilât bakımından böyle bir telkinde
bulundular. Yoksa, haddizatında, bütçe muamel eleriyle Hazine muamelelcıi birbirlerinden
ayrılırlar, malûmları olduğu üzere :
Mazine, bir teşbih yapmak icabederse büyük bir bankadır ve İm bankanın en büyük
müşterisi bütçedir. Bu bütçenin gelirlerinin,
gi b'rîerinin ; muhasebesini yapan, giderlerini
ödiyen bir bankadır. Bunun yanında Hazine
muameleleri dediğimiz birtakım muameleler
vardır. Fakat hesap bakımından birbirleriyle
ayrıdırlar. Eğer teşkilât itibariyle Maliye Bakanlığını, Maliye ve Hazine Bakanlığı olarak
ikiye bölünmesini ve öyle çalışmasını işaret
buyuruyorlaraa cevabım şu olacaktır : Bu lıakikaten bir etüt meselesi. Zaman zaman bizde
de bu fikir ortaya atılmış fakat
tahakkuk
ettirilememiştir.
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Teşkilât konusuna bütün arkadaşlar temas
etmişlerdir. Biz de teşkilât üzerinde çalışa
cağız. Çünkü hakikaten teşkilâtı yeni ihtiyaç
lara intibak ettirmek lâzım gelmektedir. Fa
kat önceden şu âcil malî işlere bir çekidüzen
verip ondan sonra teşkilâta geçmek düşün
cesindeyiz.
Bir de temas buyurdukları mühim bir ko
nu; 13 sayılı Kanunla Avrupa iktisadi îş
Birliği Teşkilâtının Maliye Bakanlığı bünye
sine bağlanmış olmasıdır. Filhakika bunun
bit.' tarihçesi vardır. Kısaca arz edeyim; Mar
şa! Yardımı çıktığı zaman o yardımla meşgul
olacak dairenin yahut organın tesbiti meselesi
de yavaş yavaş ortaya çıktı ve evvelâ maliye
bünyesine bağlanan iş, sonra Devlet Bakan
lığı haline geldi, sonra bu teşkilât, Milletler
arası İktisadi iş Birliği Teşkilâtı adını alan 'bir
teşkilât, bir kanuna da sahiboldu. Ve bir aralık,
Dışişleri Bakanlığı bünyesine enitegre edilmedi,
fakat yanyaım konuldu; yani bir nevi yapıştırma
•gilbiıbirlaşlkilât, l>lr şekil almıştı b'ızidc bu. Çünkü,
iş, nıafhiyeti icabı, 'tamamen Dışişleri bünyesi İçi
ne entegre edilmesini âmil değildi. Çünkü bir
çok bakanlıkların çalşmasını gerektiren bir iş
tir. Bu işin dış cephesi vardır, iç cephesi var
dır. Birçok bakanlıkları ilgilendiren cephesi var
dır. Ve bir ara işler o hale gelmişti ki, bütün
memleketin siyaseti Dışişleri Bakanlığı tarafın
dan idare edilmeye başlandı ve 13 sayılı Kanun
işte bu ifratın bir aksülâmeli olarak ortaya çık
mıştır. Filhakika Maliye bünyesi içinde ufak
tefek bâzı şeyler olmuyor değil. Hükümetimiz
bu konuyla ilgilidir, çalışmaktadır. Bu konuda
bâzı şeylerin, bâzı sürtüşmelerin bertaraf edil
mesi ve bilhassa dış teşkilât konusunda bâzı ça
lışmalarımız vardır. Hükümet olarak bu mese
leyi halledecek ve 13 sayılı Kanunda bâzı deği
şiklik yapılacaktır. Her halde, üzerinde durul
ması lâzım gelen ve yetkilerde iyi, tefrik edici
bir anlaşmayı icabettiren bir konudur. Hükü
met bu konu üzerinde durmaktadır.
Sayın Cemal Tarlan arkadaşımız teşkilât ko
nusuna işaret buyurdular. Hakikaten Maliyenin
teşkilâta ihtiyacı vardır. Fakat sözlerimin so
nunda bunun malî portesinin bizi derhal bu iş
lere girişmekten alıkoyduğunu da ilâve etmek
isterim. Şu anda gerek Büyük Millet Meclisi
nin çeşitli komisyonlarında, gerek milletvekili,
gerek senatörler tarafından teklif edilmiş kanun
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tasarılarının malî portesini lıesabettik. Elde
ettiğimiz muvakkat rakam ağlabi ihtimal kesin
şeyler yapıldığı zamanda, tasarılar kanunlaştığı
ve kesin şekilde malî porte de hesaplandığı za
man bunun da. üstünde olacaktır. Şu anda ko
misyonlarda mevcut kanun tasarılarının bütçe
ye tahmil edeceği malî külfet tam 1 001 277 000
liradır.
Bu itibarla bizler, Maliye olarak teşkilât ko
nusunda öne düşmekten biraz çekinmekteyiz.
Biraz Maliyemize çeki düzen verdikten sonra bu
işlere girişmek istiyoruz. Bu, diğçr Bakanlık
ların da Maliyenin durumunu ön plânda bulun
durmaları gereken bir husustur.
Sonra, Maliye Bakanlığı ile diğer Bakanlık
ların görevleri, yetkileri arasında tedahül, ki bil
hassa Maliye ile Gümrük arasında görülmekte
dir. Filhakika, biz, tam bir iş birliği halinde
çalışmak istiyoruz. Temas buyurdukları hususa
iştirak ederim. Daha da bu işi artırmaya ama
deyiz.
Dış tediye bakımından Maliye Bakanlığı so
rumluluk halindedir. Ticaret muvazenesi kısmı
büyük ölçüde Ticaret Bakanlığı tarafından ted
vir edilmektedir. Fakat, Hükümet içinde biz
iktisadi konularla ilgili Bakanlardan müteşek
kil kendi aramızda 6 1ar dediğimiz bir küçük
grup teşkil ettik, iktisadi konuları bir araya
gelerek tetkik ettik. Böyle tam bir iş birliği
halinde çalışıyoruz. Neşrettiğim kota mevzuu
evvelâ 6 larda, daha sonra da Hükümet Umumi
Heyeti içinde gözden geçirilerek yapılmaktadır.
Bu tanı bir iş birliği halinde çalışmamıza sağla
maktadır. Mamafih talepleriniz istikametinde
çalışmayı da vazife biliriz.
Bankaların murakabesinde Maliyenin takvi
yesine gidiyoruz. Çünkü Hükümetimizde, yakın
geçmişte bankacılık konusunda, kredi dağıtımın
da hakikaten memleketin ihtiyaçlarına uymıyan
şekilde tatbikatına sahi d oluyoruz. Bu konular
da Ticaret Bakanlığı da yetkilidir. Bu yetkile
rin ayarlanmasının lüzumuna işaret buyurdu
lar. Bâzı değişiklikler düşünüyoruz. Buna da
iş birliği halinde yapılacak konu olarak, Karasapan arkadaşımıza arzı cevabederken, temas
ettim.
Kambiyo kontrolü konusuna temas edildi.
Biz kambiyo kontrolünü gittikçe daha ve
rimli ve gayrişahsi hale getirmeye çalışıyoruz.
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Fakat sadece ihracat ve ithalât bölgelerinde teş
kilâtımız vardır. Ve bunlar doğru merkeze bağ
lı olarak çalışırlar. Fakat yetkileri yayınladı
ğımız tebliğlerle gittikçe genişletilmekte ve ob
jektif esaslara bağlanmaktadır. Bu bakımdan
merkeziyetçiliği gittikçe yavaşlattığımızı arz
edebilirim.
Kambiyo mevzuatında istikrar lüzumuna işa
ret ettiler.
Biz de aynı kanaatteyiz. Eski mevzuatla kar
şılaştığımız zaman hakikaten büyük adımlar
atılmış olduğu müşahede edilebilir.
Vergi kanunlarına ve bu konuda, vergi, ge
lir konusundaki teşkilât meselesine temas bu3'iırdular. Hakikaten, memleketin baş derdi,
Maliyenin derdi, baş derdi gelir derdidir. Ve
bu, hem kanuni tedbir almayı ve hem de ge
lirle uğraşan teşkilâtı öncelikle takviye etmeyi
gerektirmektedir.
Âmme alacaklarının tahsili Kanunu gibi
bütün vergi kanunları vergi reformu çerçevesi
içinde mütalâa edilmektedir. Hepisini bir ara
da, tüm olarak getirmek kararındayız. Tabiî
Gelir ve Kurumlar Vergisi tekaddüm edecek.
Emekli Sandığına işaret buyurdular. Bu da
baş meşgalemiz olacaktır. Hem emekli durum
ları ve hem de Emekli Sandığı başlıca meşga
lemiz olacaktır. Şu bütçe müzakereleri biter
bitmez bu meşgalemize başlıyacağız.
Reorganizasyon çalışmalarına başlamış bu
lunuyoruz. Bu meyanda keza Emekli Sandığı
da meşgalemiz arasında olacaktır.
Sayın Karavelioğlu arkadaşımız vergi ko
nusunda, bilhassa gelir konusunda ısrarla dur
dular.
Bu kürsüden belirtmek isterim ki; bütün
mülâhazalarında ve ileri sürdükleri bütün mü
talâalarında yüzde yüz kendileriyle beraberim.
Bakanlığımda dedikleri, işaret buyurdukları
istikamette çalışmalar yapılıyor. Filhakika Sa
yın Mehmet î z m e n , arkadaşımızın işaret bu
yurdukları Maliyemizin baş derdi gelir derdi
dir. Ve biz hakikaten vergi alamıyoruz. Ya
hut hiç değilse âdilâne bir şekilde vergi alamı
yoruz. Alabildiklerimizden tam alıyoruz. Bi
naenaleyh vergi yükü onların üzerine ağır bir
şekilde yüklenmiş oluyor. Alamadıklarımızdan
da Devlet gelirlerini kaçırmış oluyoruz. Baş
lıca derdimiz budur. Bıı dert üzerine eğilmiş
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bulunuyoruz. . Sistem olarak kanunların açık
bıraktıkları, kaçakçılığa meydan verecek gedik
leri kanunlarla kapatmaya çalışıyoruz. Diğer
taraftan da her halde kontrol cihazlarımızı tak
viye ederek daha bâzı yeni tertipler ilâve ede
rek, vergilerijmizden tam randıman almaya ça
lışacağız. Yalnız bunu yaparken hedefimiz, ver
gi kaynaklarını kuruturcaısma istismar değil,
onları aynı zamanda geliştirerek istismardır.
Yani mesele, eski anlayışta bir maliyeci olarak
değil, aynı zamanda iktisatçı ve fiskal görüşle
kaynakları geliştirmek, kalkındırmakla ve onla
rı kurutmadan, hem de Devletin ihtiyacı olan
kadar almak, âdilâne şekilde almak, yeni Ana
yasamızın koyduğu prensiplere ve yine, yeni
Anayasamızın hükmü olan sosyal adalet pren
sibine uygun iolarak bir vergi düzeni kurmak
amaciyle çalışmaktayız, p e y d e r p e y huzurunuza
gelecek kanunlar bu düşüncelerimizin, bu en
dişelerimizin akislerini taşıyacaklardır.
Cahit Ortaç arkadaşımın temennileri de di
ğer arkadaşların temennileriyle 'birleşmektedir,
Fakat işaret buyurdukları bir nokta üzerinde
bendeniz de durmak istiyorum. 1962 'bütçesinin
başarısı; büyük ölçüde bu memlekette 1962
yılı içinde siyasi ve iktisadi huzur ikliminin
yerleşmesine bağlıdır. Bu noktada kendileriyle
tamamen hemfikiriz. Bu çatı altında doğmuş
olan huzur büyük 'halk tabakalarına yayıldığı
zaman dâva kendiliğinde a halledilmiş olacaktır.
iklim kendiliğinden doğmuş olacaktır ve 1962
bütçesi başarıya ulaşmak için gerekli şartları
kazanmış olacaktır.
Hıfzı Oğuz Bekata arkadaşımız vergi kp
çakçılığma temas ettiler. Bâzı rakamlar iste
diler. Maliye olarak hesap uzmanlarımız, mali
ye müfettişlerimiz beyannameler üzerinde tetkikat yaparlar; fakat maalesef kontrol cihaz
larımız gereği kadar tetkikata imkân ver
memektedir. Cüzi bir kısım beyannamelerin pek
cüzi bir kısmı gözden geçiriliyor. Bunlar bir
çok rakam ve fikir verecektir. Meselâ Gelir
Vergisinde 1960 yılma ait beyannamelerin
221 912 aded beyannameden 3 226 sim tetkik
etmişiz. 707 si muvafık görülmüş, incelenen
matrah 134 milyon 119 bin 955 liradır. Uz
manlarımızın bulduğu fark matrah farkı 71
milyon 973 bin j 204 tür. Yani % 53 fark. Sto
paj usuliyle alman vergilerde 122 mükellef
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toplantısında arz
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bâzı r a k a m l a r ı
bu kın s a d e n t e k r a r etmek
her halde faydalı o b a e a k h r ;
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212 699 beyanname mükellefinin yüzde 37,9 u
1 859 lira gelir bey,,a etmiş,, kik î vergi üd.-mistir. Yüzde 29,15 i 5 075 lira g t l i r beyan
etmiş 703 ü vergi, ödemiştir.
Yüzde iü,79 \:
.11 474 dira gelir beyan etmiş '2 487 si vergi
ödemiştir. Yüzde 9,24 ü 23 622 lira, geiir be
yan etmiş 5 (İİ9 lira vergi ödemiştir. Yüzde
3,9 u 37 003 lira gelir beyan etmiş '.) 534 lira
v e r g i ödemiştir.
Mükeliei'lerin yüzde, 9,57 si de a y r ı c a bu
arz ettiğini katagorkk-dir.
Bu r a k a m l a r maliymruı gelir kav irakla rır d a n kanunlara, tabi miktarda, v-..-r ;T almamakt a olduğunu ispata kafidir. Ye bu Mehmet İzm e n arkadaşım rzuı işaret b u y u r d u k l a r ı gibi,
y e r g i adalelini b ü y ü k ö k ü d e reueide etmek
tedir. Ç ü n k ü meşru rekabeti orta-lan kaldır
m a k t a d ı r . Jürisi
veıgi kayını-, diğeri
vergi
Öder.

. V î

rakaada -

ı

•r kavil i:-!':-a. u v a u n d u r .

mıphi 1; Hur arkadaşımızın ısrarla b u y u r d u k bırı < nd'sele" ( \Tikümetiaıizlrı de başlıca k o r k u '•,'L!dı:r. !''! i îâsvsma girmemek kesin kararımız:iır. I'. = •' t.-«• n>.ı ieraatı daha ilk günden i t i b a r e n
'am bir k - s d r o ! abına, alınaeaklır. B ü l c e ve
!
s ( d î i---.<4-;,-!n"zMiası üzerinde H ü k ü m e t i n rrıutis 1 adiı,-,' obic.ak.1ir-. î/T1'Tren parolamız i s t i k r a r
'• ir;.le kalkıınaaktıi'.
I*rı n o k t a d a k e n d d e i l n e diledikleri k a d a r te
minat vermeye amadeyiz. Çil tık il hic sarsılım••••!!•?!•-: prensibimiz budur.
Mehmet İznıen arkadaşımız, bilhassa gelir
im' k o n u s u n d a Maliyenizin, endişelerine tercü
man <Tlnlar, bizi t a k v i y e b u y u r d u l a r . K e n d i bs-n;.' eok d'şekkiir (ubn'im.
'ki'al i k y arkadaşımız, Emekli Sandığı ile
İşş-i Si.mıiTrd'in kaııunh-ıniiuı birleştirilmesini
i-.'ı-.liler. JUı enteresan ve zor bir şeydir. Bü
yük. ve ileri memleketlerde
birleştirilmiştir.
E a k a t bizde belki ilerde n a z a r ı i t i b a r a alına
bilir. 14u. ana kadar- Maliye B a k a n ı o l a r a k
h-'udeaiz bunu düşünmemiştim. Bir fikir olarak,
!
.-b- tetkik, mevzuu olarak ele alınmaya hakika-
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ten lâyıktır. Özel idareler konusunda geiireceğimiz tasarılarla, kendilerini t a t m i n edeceğiz,
M a a ş ve ücret meselesine işaret b u y u r d u l a r .
H e r halde bir maaş ve ücret siyasetimiz olacaktır. B u g ü n h a k i k a t e n bu h u s u s u n bir düzene
sokulması ieabetmektedir. Bu, Maliyemizi son
dereee nıuztari[> k ı l m a k t a d ı r . Bu k o n u d a çalışm a y a başladık. Personel Dairesini t a h r i k ettik.
B ü t ç e işi bittikleri sonra b u n u n üzerinde süratlı çalışmalar yapacağız. *
.,
S a n a y i kredisine g e l i n c e ; sadece s a n a v i krodısi değil, alelıtlak yatırım konusu ve işletme
kredisi, başlıca endişelerimi:/; a r a s ı n d a d ı r . P e k
y a k ı n d a h u z u r u n u z a , y a t ı r ı m b a n k a l a r ı hak
k ı n d a bir kanun, getireceğiz. Bâzı a r k a d a ş l a r ,
T u r i z m Bankasına, gerekil y a r d ı m ı n yapılmasını
arzu b u y u r d u l a r . Turizm Bankası ile uu ;<.<ui bu
l u n m a k t a y ı z . Ancak, turizm için elimizde mev
cut i m k â n l a r ı kullanacak, bir .şarta i'hiiyae du
y u l m a k t a d ı r . D e r kaide knruİ!ir.!s bir müesse
seyi idame e t t i r m e k gerekir.
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Senatonun. Hükümete y a r d m n ı
e'aeaY'M
süjdediler. Çek teşekkül- ederim. ABedmı her j
k a n a d ı n d a n aynı y a y l ı m l a r ı görmekte e-. Se |
n a t o y a bu bakımdan ımYcsekkiriz.
Süzleeied |
ikmal ederken -bir noktayı l-ckraskeiY'mY- I
isterim. O da s n : Bu bülce İmcin;
illleıri •'••>
b ü v ü k bir bütçedir. Ye nazik bir bütçedir. ( 'oh
d i k k a t l i k e l l a n d m e s ı \c iev- cdiknesi .icabeder.
Bilhassa Suphi B e t e r a r k a d a s - m u m !>::• -et e'fiği esaslı nokta bakımından...
.Biz Ülküme"'
o l a r a k bu hüreenln t s t b i k a t ı n d a çok d i k k e ı k
olacakız.
Ancak P a r l â m e n t o n u n da bir uade
t a d a hassas olması lâzımgelivm'. O da, biz*1 bos
t ü r l ü yardımı vaadeden savın sema tün- ye v i B
l e t v e k i l l e e B d / i n "malî külfet tahmil eden ka
nun tekliflern k m m s m ı d a ki, su anda me\erl"
tekliflerin malî portesi 1 milyar :}77 milvem
liradır, hu bakımdan işle bu konuda kemlimize
biraz ce'ki düzen verinceye k a d a r mümsîk davr a n m n l a r ı , bize başlıca v a r d ı m olacaktır.
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.BAŞKAN — Sayın İzmen b u y u r u n .
M E H M E T İ Z M E N (Giresun) — Efendim,
m ü s a a d e ederseniz iki k ü ç ü k sualim var. Birisi Devlet borçlarının, bu m e y a n d a dış borçlarımızııı. muhtelif seneler itibariyle ve kabil olduğıı k a d a r geri senelere giderek, bütçe gelirlerimize ve millî gelirimize nisbeti n e d i r ? Yüzde kae üt; s e y r e t m e k t e d i r ? B u n u n h a k k ı n d a bir
m a l û m a t m ü m k ü n müdür'? M u k a y e s e edilecek
olursa ne şekilde bir t e r a k k i göstermiştir?
İkincisi, m e v c u t tekliflerin malî p o r t e s i n i n
1 milyar 277 milyon, lira o l d u ğ u n u b u y u r d u n u z .
B u r a k a m bugün m e v c u t teşkilât m a s r a f l a r ı n a
ilâ ye m i d i r ?
M A h l Y E B A K A N I Ş E F İ K İNAN (Devam
la) — Teklifler kabul edilirse ilâve olacaktır.
M E H M E T İ Z M E N (Giresun) — Ama, reorganizasyon, masraf üzerine masraf ilâve e t m e k
demek değildir.
MA BİYE B A K A N I Ş E F İ K İ N A N (Devam
la) - A ı z ettiğim bu r a k a m şu a n d a Sayın Se
n a t ö r ve milletvekillerinin k e n d i a r z u l a r ı ile
Meclîse g e t i r d i k l e r i çeşitli tasarılar, bütçeye
malî külfet y ü k l i y e e e k t i r . Y a n i H ü k ü m e t ç e h e r
hangi, bir teşebbüs yok. Milletvekillerimizin ve
Senatörlerimizin k e n d i
inisiyatifleriyle teklif
•d mis oldukları k a n u n t a s a r ı l a r ı n ı n malî külfe
tini, midiye t a ş ı y a c a k k u d r e t t e değildir.
Bunları, geceli g ü n d ü z l ü
çalışmalarınızla
müşahede b u y u r d u n u z . Bu i t i b a r l a son sözleri
ni bilhassa bu h u s u s t a mümsik d a v r a n m a k rieasiyle bitirmek istemiştim. B a k a m , arz ettiğim
rakam idi. Mahiyeti de arz ettiğim şekildedir.

H ü k ü m e t i m i z e yapabileceği en kıcmefll ver
dım. Maliyeye munzam külfet
Bduniî edecek
mahiyetteki kanun teldü'lm-j hu^ma'nde müny'l"
davranmaktır.
Tabiî ki bu, sadece kendimize
bir çeki (\i\zer\ verinceye «kadar olrnabdır. On
dan sonra b ü t ü n bu İslerin en 'kısa zamanda
h a f i n e c a 1 T S a e a "a z.
H ü r m e t l e selâmlar, H ü k ü m e t adına şükcau--'
l a r ı n u sunarım,
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YEM AB T A B B A N ( T e k i r d a ğ ) — E f e n d i m ,
konıışmalarımızdaki m e v z u l a r d a n birisi
hariç
diğerlerine cevap v e r m e k l û t f u n d a b u l u n a n V e 
kil Beye t e ş e k k ü r taleriz. Bu birisi, malî k ü l 
fetlerle alâkalı olduğu için bunu m e ş k û k geçti
ler. Ama. günlerden beri b u r a d a maliye bütçe
lini t alkil-: eden a r k a d a ş l a r a - a r k a d a ş l a r d a h a
İyi k ı y a s l ı y a c a k l a r d ı r - bir fazla mesai tanın
ması h u s u s u n d a ne d ü ş ü n ü y o r l a r ?
.MALÎYE B A K A N I Ş E F İ K İ N A N (Devam
la.! • •- B u g ü n k ü mevzuata göre b u n l a r a maaş
larından başka bir şey
vermek
imkânından
mahvımın/.
B Â K İ G Ü Z E Y ( B u r s a ) -— Efendim, Maliye
Y kilimiz, enflâsyona gitmiyeceklerini v a d e t t i -

O. Senatosu
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i er. Bu sene tedavülde bulunan para hacmim
sabit tutmalarını istiyoruz. 1960, 1961 ve bil
hassa bu seneki tedavüldeki para miktarının
rakamını lütfen bildirsinler. Bir ikuruş aşarlar
sa bu rakamı, yakalarına yapışacağız.
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devamja; — Tedavüldeki para miktarı artar veya
iner. Bu enflâsyon demek değildir. Bütçe ihti
yaçları için, bütçe giderlerini karşılamak: için
Merkez Bankasından para alırsak bu, enflâs
yondur. Yoksa rees'kont mekanizması işler.
Merkez Bankasına, 'harikalara ibıı kanaldan ge
ri verilir, tekrar alınır ve bu suretle tedavül
hacmmda iniş ve çıkışlar olur. Bunun için en
dişe buyurmasınlar. Yalnız her hafta Cuma
günleri haftalık durumlarda, Hazinenin avans
ları kısmına bakabilirler. Tabiî kısa vadeli ola
rak Hazine de kullanabilir. Ama kısa vadeli
olarak. Kısa vadeli olarak alınır verilirse me
sele kalmaz. Fakat Devlet, masraflarını, katı
şekilde Merkez Bankasından aldığı parayla
öderse, (bir daha odiyememe durumuna düşer.
Geçmiş senelerde olduğu gibi. O zaman enflâs
yon doğar. Şimdi arz ettiğim rakamlarda bir
oynama, bir artış gördükleri zaman, enflâs
yon yapılıyor, demek değildir. Hazine avansları
kısmı vardır. Oraya her hafta lütfen bakarlar
sa göreceklerdir. Kendimizi sıkacağız, cendere
ye sokacağız, fakat bunu yapmıyacağız. Çünkü,
kredi kanaliyle de enflâsyon yapılır. Konjonk
türe uygun bir kredi politikası takibedilmezise
yine enflâsyon olur. Bu hususlarda çok dik
katli davranacağız. Bütçeye hâ'kim olacağımızı,
bunda son derece 'kararlı olduğumuzu tekrar
ifade ve vadetmek istiyorum.
BÂKİ GÜZEY (Bursa) - 1960, 1961 ve
1962 senelerinde tedavüldeki para miktarını
sormuştum. Bunu rica edeceğim.
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la' — Efendini elimdeki rakamlar sadece teda
vül hacmma ait değil, para arzı dediğimiz baş
ka bir rakam. Sade tedavül hacmma tesir et
mez. Meselâ: 1960 m üçüncü ayında para arzı,
5 milyar 238 milyondur, 1961 in 10 ncu ayın
da para arzı, 6 milyar 10 milyondur.
Burada, bâzı hususiyetler arz eden mevduat
da dâhildir. Durumu biz bununla ölçeriz. Eııdikatörümüz budur, (Alkışlar)
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HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Efendim, bir sualim vardır; şimdi, verilen ta
sarıların kanuniyet kesbetmesi halinde, muh
terem vekil bunun 1 milyar 1 milyon tutarın
da olduğunu, kanuniyet kesbetmesi halinde su
reti kafiyede emisyon ve 'borç almaya gitıniyeceklerini Ibeyan ettiler. O halde bu tasarıların
aleyhinde mi bulunacaklar?
MALÎYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Devam
la) — Evet, rica ediyoruz. Ancak, bu kanun
laştığı takdirde, bütçe bugünkü yükü taşıya
maz haldedir. Bu munzam yükü nasıl taşır?
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Hükümet bunu benimsemiyor.
MALİYE BAKANI ŞEFİK ÎNAN (Devam
la) — Halimiz yok.
BAŞKAN — Maliye Bakanlığı bütçesinin
tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini reylerinize sunuyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümlere geçiyoruz.
B.

Lira

Birinci ikisini - ödenek ve
benzeri özlük haklar
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

12 000

ikinci kısım - Personel
giderleri
I - Mcıaşlar ve ücretler
201 Maaşlar
104 791 800
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
16 844 840
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
987 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Başka h a t l a r

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve 'yar
dımlar
3 227 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

O. Senatosu
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207

209

210

211

218

B 35 9.2.1962

Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
218 nci bölümü bu, değişik şekliyle 2 400 000
lira olarak oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kahul edilmiştir. Takririn
ikinci kısmını reye koymuyorum. (R) formülü
ne aittir. (R) formülü ıbilâhara müzakere edil
diği zaman ya bunu hatırlatırlar veya yeni bir
takrir verirler.

Lira
Eeneibi dil 'bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı
5 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
6434 sayılı Kanunun 14 ncü 'mad
desinin (D) lî'krasiylc 34, 38 ve
39 ncu maddeleri gereğince T.
O. Emekli Sandığına yapılacak
7 532 000
ödemeler
BAŞKAN — Kabul edenler., Etmiyenler... Kabul edilmiştir
Temsil ödeneği
4 200
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makina iservisinde mesai saati
dışında çalıştırılacaklara verile
cek ücret
25 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4910 sayılı Kanunun 15 nci mad
desi gereğince ödenecek kasa
1 600 000
tazminatı

220

301

302

303

304

Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına
Maliye Bakanlığı bütçesinin 493 ncü faslın
dan (800 000) lirasının tenzil edilerek 218 nci
kasa tazminatı faslına eklenmesini ve (R) cet
veline vergi dairesi tahsildarları ve icra me
murlarının ilâvesini arz ve teklif ederim.
Bursa Senatörü
Giresun
Cahit Ortaç
Mehmet îz men
Ankara
Ankara
Hıfzı Oğuz Bekata
Niyazi Ağırnaslı
Komisyonu ne

305

306

307

308

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara) — Bütçe Komisyo
nunun mutabakatını arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Maliye Bakanı 'bu mü
nakaleye iltihak ediyorlar mı?
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanak
kale Milletvekili) — Evet efendim.
BAŞKAN — 218 nci bölüm hakkındaki bu
takririn birinci kısmını oyunuza sunuyorum.

Lira

B.

BAŞKAN — Efendim, 218 nci bölüm hak
kında bir takrir var okuyoruz.

BAŞKAN — Karma Bütçe
düşünüyor?
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309

310

585

6995 sayılı Kanun (gereğince ve
rilecek ödenek
'
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Üçüncü kısım - Yönetim
giderleri
Merkez daireleri 'büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro giderleri
3
BAŞKAN — Kabul edenler.... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
3
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Posta telgraf ve telefon ücret
3
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Kira Ibedeli
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
11
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edenler.. Btmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedaA'i giderleri ve yol
lukları
BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt gidenleri
BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Dış teşkilât giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

817 800

850 000

170 000

000 000

595 000

650 000

106 000

225 000

770 000

30 500

541 600
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Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
401 Matbaa giderleri
1 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
403 Temsil giderleri
90 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler
19 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
408 Komisyonlar huzur ücretleri
BAŞKAN — Kabul odcnler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1
417 Vergi talısil giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
418 Hazine muameleleri giderleri 15
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
419 Millî mülkler muameleleri gider
leri
1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420 4353 sayılı Kanunun 36 ncı mad
desin ; n gerftk+i Tülin'i önderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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925 000

060 000

750 000

560 000

764 000

422 3242, 5254 ve 6182 sayılı kanun
lar gereğince tohumluk işleri
için T. C. Ziraat Bankasına ya
pılacak ödemeler
40 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
423 5420, 5826 ve 6093 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
ler karşılığı
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
424 Devlet binalarının yangına kar
şı emniyeti ve yangından korun
ma giderleri
400 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

446

6085 sayılı Kanunun 56 ncı mad
desi gereğince sigorta fonu kar
şılığı
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
447 7126 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi gereğince sivil müdafaa fo
nu karşılığı
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

450 Üniversite ve yüksek okullarda
okutulan öğrencilere verilecek
hurslar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
9-51 Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
452 Staj giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler
3
İJÂŞKAN — Kabul edenler... EtroWenlor... Kabul edilmiştir.
456 Düşünülmiyen giderler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıivenler... Kabul edilmiştir.
460 İhtiyat ödeneği
BAŞKAN — Kabul ndenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs ve okullar genel giderleri 1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmivenler... Kabul edilmiştir.
479 Muhasebe makinalarmın
her
türlü ba'kım giderleri
BAŞKAN — Kabul nrlov]or... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
488 Hazineye bağışlanan ziynet eşyasiyle Hazinede mevcut kıy
metli ayniyatın değerlendiril
mesi için bilirkişi ücret ve her
çeşit gülerleri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
489 4 . 8 . 1 9 5 8 tarihinden önce meri
kanun ve kararnameler hüküm-

586 —

400 000

455 000

405 000

258 000

100 000

400 000

200 000

30 000

20 000
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I

leri dairesinde yabancı mem
leketlere tahsil veya staj için
gitmiş olanların geri kalan nor
mal tahsil ve staj devreleriyle
ilgili mûtat döviz istihkaklarına
ait kur farkları
3 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
491

492

493

501

502

601

Bina ve arazi tahriri ile ilgili
her türlü giderler (Bu tahsisatı
ilgili tertiplere aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

B.
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304 Vakıflar Umum Müdürlüğüne
yardınjı
2 623 345
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlier... Kabul edilmiştir.
605 Ankara Üniversitesine yardım 55 039 805
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir.
606 İstanbul Üniversitesine yardım 49 830 590
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
I 607

İstanbul Teknik Üniversitesine
1
yardım
28 028 432
BAŞKAN — Kabul edenler... EtI
miyenler... Kabul edilmiştir.
I
608
6987 sayılı Kanun gereğince
Kıbrıs'a yapılan 500 bin sterlin
I
Petrol Dairesine yardım
996 708
lik yardım için Türkiye iş Ban
BAŞKAN — Kabul edenler... Etkasına ödenecek faiz
1 135 2 3
I
miyenler... Kabul edilmişti».
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
609 5539 sayılı Kanunun 20 nci mad
desi gereğince Karayolları Ge
213 sayılı Vergi Usul Kanunu
nel Müdürlüğüne yapılacak öde
nun 246 ncı maddesi gereğince
meler
24 223 456
muhtar ve ihtiyar kurulu üye
BAŞKAN — Kabul edenler... Etlerine verilmesi gerdken ücret 4 200 000
miyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
611 6802 sayılı Kanunun 66 ncı mad
desi gereğince özel idarelere ya
Beşinci kısım - Borçlar
pılacak ödemeler
46 400 000
Geçen yıl borçları
400 000
BAŞKAN —-Kabul edenler... EtBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
miyenler... Kabul edilmiştir.
612 6802 sayılı Kanunun 66 ncı mad
Eski yıllar borçları
210 000
desi gereğince belediyelere ya
BAŞKAN — Kabul edenler... Etpılacak ödemeler
17 600 000
miyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edenler... EtAltıncı kısım - Yardımlar
ıniyenler... Kabul edilmiştir.
Mülhak bütçeli idarelerle
613 6085 sayılı Kanun gereğince
özel idare ve belediyelere
özel idarelere yapılacak ödeme
Devlet Hava Meydanları İşlet
ler
2 643 160
me Genel Müdürlüğüne yardım 12 784 638
BAŞKAN
—
Kabul
edenler...
EtBAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
miyenler... Kabul edilmiştir.

602 Ege Üniversitesine yardım
15 185 478
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
603 Beden Terbiyesi Umum Müdürrlüğüne yardım
2 810 928
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,

614

6085 sayılı Kanun gereğince be
lediyelere yapılacak ödemeler
6 607 900
B A S K İ N — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
615 Hükümetçe ittihaz edilen tedbir
ler dolayısiyle zarara uğrıyan
iktisadi Devlet Teşekkülleri ve

587 —
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Kazı işleri için Türk Tarih Ku
rumuna yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
628 Türk Hukuk Kurumuna yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.

627

'benzer müesseselere yapılaca'k
yardımlar
125 000 000
BAŞKAN —- Kabul edenler... Etnıiyenler... Kabul edilmiştir.
Diğer yardımlar
(516 Kızılay Kurumuna yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
617 Gocuk Esirgeme Kurumuna yar
dım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Da riişşaf akaya. yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
619 Yurtlar için 'Türk Eğitim Der
neğine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
620 Musevi Hastanesine yardım
•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Balıklı Rum Hastanesine
yar
62
dım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... TCaibul edilmiştir.
Yedikulc
W r m eni Hastanesine
622
yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.

618

Manisa'da Moris Şinasi Hastane
sine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
624 İstanbul Esnaf Hastanesine yar
dım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.

500 000

Türk Coğrafya Kurumuna yar
dım
BAŞKAN - - Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir.
derııe'klere
630 Bâzı milletlerarası
yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kızılhaç Komi
63 i Milletlerarası
tesine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

200 000

10 000

629
375 000

200 000

50 000

20 000

30 000

Türk Gö-eraen ve Mülteciler Fe
derasyonuna yardım
• 20 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
11 950 000
633 Belediyelere yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Oelâlettini
Ruminin
634 Mevlana
türlbesi etrafının tarh ve tanzii>,i İçin Konya Belediyesine
50 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

120 000

100 000

80 000

250 000

625

10 000

63

100 000

623

Sağır, dilsiz ve körler dernek
lerine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Eimiyenlev... Kabul edilmiştir.
626 Şahitlikler İmar Derneğine yar
dım
BAŞKAN — Kabul edenler... Et. miyenlfr... Kabul edilmiştir.

Lira

B.

Lira

B.
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635 Belediye hastaneleri umumi gi
derlerine yardım
400 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
636 Türk Ocağına yandım
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
637

60 000

6&
10 000

588

'Tiir'k kültür derneklerine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
K'ınkpmar güreşleri için Edir
ne Belediyesine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

100 000

25 000

C. Senatosu
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Türkiye Malûl Gaziler Derneği
ne yardım
yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Adana'da Kuvayi Milliye Mü
cahit ve Gazileri Cemiyetine
yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Darülacezeye yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yardımsevenler Derneğine yar
dım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Türk El Sanatlarını Tanıtma
Derneğine
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Türk Kanser Araştırma ve Sa
vaş Kurumuna (inşaat ve teçhi
zat için)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
649 Eski Muharipler Binliği Genel
Merkezine
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
650 Kıbrıs Türk Kültür Derneği
Merkez Komitesine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
651 An'kara Çocuk Sağlığı Derneği 1
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

658
20 000
20 000
661

15 000

25 000

200 000

25 000

647

653 Maliye Memur ve Müstahdem
leri Tutum ve Muavenet Sandı
ğına (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardımda
kullanılmak üzere)
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
657 Göz Bankası Derneğine yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

B.

öocük! Dostları Derneğine var
idim
20 000
BAŞKjAN — Kabul edenler... İ l 
miyenle r... Kabul edilmiştir.
İstanbul Belediyesine
yardım
(Bu ödeneğin yarısı istimlâk
borçlarına karşılıktır.)
25 000 000

BAŞKAN — Efendim, burada bir yanlışlık
var. bu ödeneğin yarısı istimlâk borçlarının kar
şılığıdır, bu hususta verilmiş bir önerge var, oku
tuyorum.
Yüksek Başkanlığa
İstanbul Belediyesine 25 milyon yardımı ih
tiva eden 661 ne i bölümünün unvanında «bu öde
neğin yarısı» ibaresi kaldırılarak (bu ödenek
istimlâk borçlarına karşılıktır) şeklinde tashih
yapılması Karma Bütçe Komisyonunda kararlaş
tırılmıştı. Bu tabı hatasının düzeltilmesi suretiy
le ödeneğin tamamının istimlâk borçlarına tah
sisine imkân sağlanması arz ve teklif olunur.
Ankara
Giresun
Yozgat
X. Ağırnaslı
M. İzmen
S. Artukmac

550 000

BAŞKAN — Efendim,

bir mutabakat var

mı

30 000

50 000

750 000

BÜTÇE KARMA KOMİSYON SÖZCÜSÜ İLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Mutabı
kız efendini. Bir tabı hatası vardır.
BAŞKAN. — Bu tabı hatasının düzeltilmesi
hususunu reylerinize arz ediyorum. (Hükümet
ne diyor sesleri)
MALİYE BAKANI ŞEFİK İNAN (Çanakka
le Milletvekili) — Mutabıkız efendim.
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet de mu
tabık olduklarına göre bu hususu reylerinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölümlere-devam ediyoruz.

B.
663

279 000
066
200 000

— 589 —

Lira
Türk Dil Kurumuna yardım
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Zekâca Geri Kalmış Çocukları
Koruma Derneğine
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

75 000

25 000

C. Senatosu
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V - İştirakler
731 4604 sayılı kanun gereğince ser
mayesine mahsuben Türkiye Zirai
Donatım Kurumuna
I
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
732 Sermayesine mahsuben Ziraat
Bankasına
100 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

667 Türkiye Millî Gençlik Teşkilâtı
na yardım
350 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
668 Millî Türk Talebe Birliğine yar
dım
150 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
669 Ankara Çocuk Bakım Derneğine
yardım ~
100 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et*
miyenkr... Kabul edilmiştir.

733 3202 sayılı Kanunun 6 neı mad
desi gereğince ihtiyat sermaye
olarak Ziraat Bankasına
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yatırımlar
I - Küçük onarmalar
4 800 000
701 Yapı onarımı
BAŞKAN — Kabıü edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
187 500
ı05 Makina ve teçhizat onarımı
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
II - İstimlâk ve satmalmaîar
71.1 Kamulaştırma ve her nevi gay
rimenkul satmal maları
1 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

734

730

III - Transfer edilen yatırım
fonları
1 489 620 363
721 Katma bütçeli idareler
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
i iti Kredi alma, gücünü yitirmiş be
lediyelerin yarım kalmış işleri
nin tamamlanması için iller
Bankasına.
30 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... El>
miyenler... Kabul edilmiştir.
726 351 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince yüksek öğrenim
kredi ve yurtlar kurumuna
20 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... E t
miyenler... Kabul edilmiştir.
Köyceğiz
- Dalaman pilot bölge
727
projesi tatbikat giderleri (Sarf
şekli, Bakanlar Kurulunca tesbit
edilir.)
600 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenkr... Kabul edilmiştir.

6400 sayılı Kanunun 10 nen mad
desinin (D) fıkrası gereğince
Devlet Malzeme Ofisi Genel Mü
dürlüğüne
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5591 sayılı Kanunun 6 neı mad
desi gereğince sermayesine mah
suben Makina ve Kimya Endüs
trisi Kurumuna
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

I

737

6854 sayılı Kanun gereğince ser
mayesine mahsuben Halk Banka
sına
11 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

738

Sermayesine mahsuben iktisadi
teşekkül ve benzeri müesseselere
yapılacak ödemeler
75 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

739

6086 sayılı Kanunun 30 ncu mad
desi gereğince turizm kredi fonu
na
2 000 000
BAŞKAN —• Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
740 Milletlerarası Kurumlara yapıla
cak ödemeler
113 223 071
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

590
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IX - Makina ve teçhizat satmalımı
ve esaslı onarımı
791 237 sayılı Kanun gereğince alı
nacak taşıtlar
20 855 499
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
792

Darphane için satmalmacak ma
kina ve aletler
2 670 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

E - DEVLET BORÇLARI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Devlet borçları bölümlerine ge
çiyoruz.
B.

Lira
ikinci kısım - Personel
giderleri

801 Emekli, dul ve yetim aylık ve
ödenekleri
235 693 688
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
802 Vatani hizmet maaşları
2 400 420
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

804

805

II - Başka haklar
Mülga 551 sayılı Kanun gereğin
ce malûllere verilecek arazi be
deli
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Beşinci kısım
I - iç borçlar
A - Konsolide borçlar
803 4037, 4275, 4625, 4938, 5072,
5185, 5382, 5864, 6218, 6583
6764, 6804, 11, 154, ve 223 sayılı
kanunlara istinaden yapılan is
tikrazlar
331235 501
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
B - Dalgalı borçlar
817 1513, 2248, 2354, 2701, 2808
ve 3523 sayılı kanunlar gereğin
ce nakden ödenecek borçlarla
kaldırılmış Hatay Devletinden
devredilen borçlar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 000

821 Hükme bağlı borçlar
3 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

I - Maaş, ücret, ödenek ve
benzeri özlük haklar

803

Lira

B.

22 000

5434 sayılı Kanun gereğince T. C.
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler
98 799 644
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mülga 1683 ve 4992 sayılı kanun
lara göre ödenecek ikramiye ve
çocuk zamları
336 915 752
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

-591

822

6684 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler
1 440 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

II - Dış borçlar
826 1375, 2745, 5676, 5824, 6336,
6377, 6849, 7005, 7019, 66, 315
ve 319 sayılı kanunlar gereğince
temin olunan kredili ikrazlar 149 451 597
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — Gelir bütçesine geçiyoruz. Bütçe
kanun tasarısının birinci maddesini tekrar oku
tuyorum,
1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı
Madde 1. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan
giderleri için, bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 6 783 996 017 lira ve yatırıra gi
derleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 330 865 184 lira ödenek veril
miştir.

-
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BAŞKAN — Birinci madde şimdiye kadar
kabul buyurmuş olduğunuz bütçe rakamlarını
ihtiva etmektedir, cetvelleri de bütçedeki cet
vellerdir.
Birinci maddeyi cetvelleriyle birlikte reyle
rinize arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
F - GELİRLER BÜTÇESİ
Madde 2. — Devlet bütçesine giren daire
lerin 1962 bütçe yılı giderlerine karşılık olan
gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 8 395 693 632 lirası normal kaynaklardan
1 719 167 569 lirası da Amerikan yardımları ve
sair yardım ve kredi karşılıkları paraları ve di
ğer özel kaynaklardan olmak üzere
ceman
10 114 861 201 lira tahmin edilmiştir.

•B.

400 000 000
19 Hizmet vergileri
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
730 000 000
20 Gümrük Vergisi
EtBAŞKAN — Kabıü edenler.
miyenler... Kabul edilmiştir
330 000 000
21 Şeker istihlâk Vergisi
BAŞKAN — Kabul edenler. Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22 Tekel maddelerinden alman Sa
vunma Vergisi
420 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mülga
vasıtalı vergiler artıkları
680 000
23
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
C)

24

I - Vergiler
A)

İrat ve Servet
vergileri
11 Gelir vergisi
2 550 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12 Kurumlar Vergisi
495 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13 Binalardan alınan Savunma Ver-

16

17

18

Lira

B.

BAŞKAN — Şimdi cetvelleri okutacağım.
Lira

15
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gisi
46 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Veraset ve İntikal Vergisi
19 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hususi Otomobil Vergisi
15 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Mülga İrat ve Servet vergileri
artıkları
1 440 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B) Gider vergileri,
Gümrük Vergisi,
İstihlâk Vergisi
İstihsal Vergisi
1 745 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

592

25

26

27

28

Diğer vergiler varidatı
(Resim ve harçlar)
Resimler
287 014 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Harçlar
188 831 600
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Devletçe idare
edilen kurumlar
hâsılatı ve Devlet
payları
Devletçe idare edilen kurumlar
hâsılatı
644 550 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet payları
„
203 700 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muayyen masraflar karşılığı va
ridatla)J75 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

III - Devlet emvali
varidatı
29 Gayrimenkullerden alınan
1.7 180 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
25 000 000
30 Menkul mallar satış bedeli
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Menkul kıymetler varidatı
153 823 032
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kıymetli kâğıtlar
3 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

IV - Çeşitli varidat
ve cezalar
Tavizlerden
ve ikrazlardan geri
33
almanlar
15 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
39 800 000
34 Cezalar
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler Kabul edilmiştir.
35

Müteferrik varidat
65 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

özel
11 223 sayılı Kanun gereğince alı
nacak Tasarruf Bonoları hâsı
latı
500 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

I B.
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12 Akar Yakıt fiyat istikrar fonun
dan Hazineye yatırılacak mik
tar
15 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
33 Amerikan yardımları ve diğer
yardım ve kredi karşılıklarından
bütçeye intikal edecek para
lar
1 204 167 569
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
BAŞKAN — İkinci maddeyi okutup cetvel1 eriyle 'birlikte reylerinize arz edeceğim.
(ikinci madde tekrar okundu)
BAŞKAN — ikinci maddeyi cetvelleriyle
birlikte reylerinize arz ediyorum. Ka'bul eden
ler... 'Ka-bul etmiyeriler... Kalbul edilmiştir.
Bu suretle 1962 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısının gelir ve masraflarını ayrı rakamlar
halinde 'tesbi't etmiş 'bulunuyorsunuz. Kanunun
diğer maddelerinin müzakeresini yarma bıra
kıyorum. Bu itilbarla 10 . 2 . 1962 Cumartesi
günü saat 10 da 'toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum.
Kapanma saati : 20.50
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1982 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katıhuıyanlar

:
:
:
:
:
:

186
107
100
0
7
77

Açık üyelikler

:

2

[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Mucip Ataklı
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuier
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz İnceoğlu
Celâl Tevfik
Karasapan
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Rıfat Etker
İbrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet llkuçan
Mustafa özer
AYDIN
iskender Cenap Ege
Fikret Turharuril

BALIKESİR
Enver Aka
ilamdı Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
thsan Sabri Çağlayan
gil
Baki Güzey
Şeref Kayalar
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
Ilalit Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
Naci Toros
GAZİANTEP
Zeki islâm
Nizamettin özgül

HATAY
Sabahattin Adalı
İSTANBUL
Şevket Akyürck
Celil Cevherioğlu
Ethem Menemeneioğlu
Rifat öztürkçine
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Bere Turan
İZMİR
Ömer Lûtfi Bozca İ i
Enis Kansu
KARS
Turgut Göle
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nimet Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Diııekli
Muhittin Kılıç
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Ferit Alpiskender

— 594 —

Orhan Süersan
Refik Ulusoy
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danişoğlu
SAMSUN
Cemalettin Bulak
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çckemoğlu
Ziya önder
TEKİRDAĞ
Selâmi ü r e n
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu
URFA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
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C. BAŞKANINCA SE 1 Âmil Artus
ÇİLEN ÜYELER
Hidayet Aydıner
Enver Akoğlu
Esat Çağa

| Ömer Ergün
Enver Kök
Kâzım Orbay*

0:2
1 Necati Özdeniz
Burhanettin Uluç
Âdil Ünlü

[Çekinserler]
TABİÎ ÜYELER
Refet Aksoyoğiu
Kâmil Karavelioğlu
Selâhattin özgür

Mehmet Şü m m özkay
AFYON KARAHÎSAR
Kasım liaıiüj.jğıu

HAKKÂRÎ
Âdil Türkoğlu
SİİRT
Lâtif Aykut

[Oya katılmıyanlar]
1
ÇORUM
I Cahit Okureı
İzzet Gen er
! Alâeddin Çetin
i Hilmi Onat
ORDU
DENİZLİ
J Nevzat Özerdendi
Zeki Kumru i u
Cahit Akyar (B.)
KARS
SAKARYA
!
DİYARBAKIR
Sırrı Atalay (Baş. V.)
Turhan Kapanlı
Azmi Erdoğan
Mehmet Hazer
Kâzım Yurdakul
İhsan Ham it Tigrel
KAYSERÎ
SAMSUN
1 (Başkan V.)
Suat Hayri Ürgüplü
Fethi Tevetoğlu
EDİRNE
(Başkan)
Cahit Tokgöz
GENEL OYLA SEÇÎ
Tahsin P>anguoğîu
KIRŞEHİR
SİVAS
LEN ÜYELER
ELÂZIĞ
Ali Rıza Ulusman (I.) Rifat Öçten
ADANA
Celâl Ertıığ
KOCAELİ
Hulusi S öyle m ezoğiu
Galip Avşar
Rasinı Giray
Rifat Özdeş (I.)
TEKİRDAĞ
Sakıp önal
KONYA
Cemal Tarlan
ERZİNCAN
ADIYAMAN
Muammer Obuz
Fehmi Baysoy
Halil Ağar
TOKAT
Ahmet Onar
GİRESUN
Osman Haeıbaloğlıı
AĞRI
MALATYA
Mehmet iz m en
TRABZON
Veysi Yardımcı
Nüvit Yetkin
ANKARA
Sabahattin Orhon
Şevket Buladoğlu (B.)
MANİSA
Niyazi Ağıtnasiı
GÜMCJŞANE
TUNCELÎ
Emin Açar
Halit Zarbun
Osman Alişiroğlu
Mehmet Ali Demir
HATAY
MARDÎN
Sabit Kocabeyoğlu
URFA
Kemal Oral
Vehbi Aksoy
ARTVÎN
Esat Mahmut Karakurt
Abdülkerim Saraçoğlu
İÇEL
Fehmi Alpaslan
ZONGULDAK
MUĞLA
Cavit Teviık Okyayuz
AYDIN
Akif
Eyidoğan (B.)
Muafla Akarca
Talip öz dola y
Osman Saim Sarıgöllü
Tevfik
İnci
Haldun Menteşcoğlu
İSPARTA
BALIKESİR
MUŞ
Suat Seren (B.)
C. BAŞKANINCA SE
Kadri öztaş
İSTANBUL
İhsan Akpolat
ÇİLEN ÜYELER
Fethi r,iv>nk
i
NEVŞEHİR
BÎTLÎS
Cevat Açıkalın
İbrahim Şevki Atasağuı Hasan Kangal
Nurulîah Esat Sümer
Cevdet Geboloğlu
(Baş. V.ı
BOLÜ
Sahir Kurutluoğlu
(t)
NİĞDE
Rahmi Arıkan
Ragıp Üner
İZMİR
İzzet
Biranl
Kudret
Bayhan
Sırrı Uzunhasanoğlu
|
Nevzat Sengel
t
1
TABU ÜYELER
Ekrem Acuner
Emaıiullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Fikret Kuytak
Mehmet Özgüneş
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C. Senatosu

B ; 35 9.2.1962
[Açık üyelikler]

istanbul
Samsun

1
1
Yekûn 2

mam* •
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Orman Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye »ayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

:
:

186
1 09
102
2
5
75
2

[Kabul edenler]
TABÎÎ ÜYELER
Vehbi Ersü
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Selâhattin özgür
Haydar Tunçkanat
Sıtkı Ulay
Muzaffer Yurdakuler
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHÎSAR
Mustafa Yılmaz înceoğlu
Celâl Tevfik
Karasapan
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Bifat Etker
İbrahim Saffe't Omay
Man'suır Ulusoy
ANTALYA
Mehmet îlkuçan
Mustafa özer
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
iskender Cenap Ege

Fikret Turharugil
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdi Oğuzbeyoğlu
Hasan Alî Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
îhsan Sabri ÇağlayanBaki Güzey
Şeref Kayalar
Calhit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Afesoy
Hallit Sarıkaya
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Endoğ'an
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynuıksa
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
Naci Toros

GAZİANTEP
Ze'fei İslâm
Nizamettin özgül
GİRESUN
Mehmet Izmen
İÇEL
Talip özdolay
İSTANBUL
Celiil öevherioğlu
Ethem Menemencioglu
RifıaJt öztürkçiine
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Berç Turan
İZMİR
Enols Kansu
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KARS

KÜTAHYA
Osman Cevdet E r k u t
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zetei Tudunay
MANİSA
Ferit Alpkklender
Orhan Süersan
Refilk Ulusoy
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danişoğlu

KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
KAYSERİ
Hüsnü Dik^çliıgil
Hüseyin Kajlpaklıoğlu

SAMSUN
Cemalettiiın Bulak
Cahit Tokgöz
SİİRT
Lâtif Aykut
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Hulusi Söylemezoğlu

KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğiu

TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demürdağ

KONYA
Sedat Çumr-alı
Mustafa Dünekli
Muhittin Kılıç
Muammer Obuz

Reşat Zaloglu

Turgut Göle
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URPA
Vasfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşjkunoğlu

O. Senatosu
VAN
Panik Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç

B : 35 9 . 2 . 1 9 6 2
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C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Âmil Artus
Esat Çağa
Ömer Ergün

Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfiik tnci

Enver Kök
Kâzım Ornay
Necati özdeniz
Burhanettin Ulue,
Adil Ünlü

[Reddedenler]
KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna

TEKİRDAĞ
Selâmı Üren

[Çekinserler]
AFYON KARAHÎSAR
TABÎÎ ÜYELER
Rasim Hancıoğlu
Refet Aksoyoğlu
HAKKÂRİ
Mucip Ataklı
Mehmet Şükran Özkaya Âdil Türkoğlu

[Oya
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Emanullah Çelebi
Sııphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Kâmil Karavelioğlu

(î. Ü.)
Fikret Kuytak
Mehmet özgüneş
Ahmet Yıldız
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Sak.p ön al
ADIYAMAN
Halü Ağar
AĞRI
Veysi Yardımcı
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Sabit Kocabeyoğlu
AYDIN
Osman Saim Sarıgöllü
BALIKESİR
Kadri öztaş

kaülmıyanlar]

BİTLİS
Cevdet Gcboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (B.)
DİYARBAKIR
îhsan Hamit Tigrel
(Ba§. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
GİRESUN
Sabahattin Orhorı
GÜMÜŞANE
Haiit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adab
Vehbi Aksoy

İÇEL
Cavit Tevfik Okyayuz
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak
Nurullah Esat Sümer
İZMİR
İzzet Birant
Ömer Lûtfi Bozcalî
Nevzat özerdendi
KARS
Sırrı Atalay (Baş. V.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Suad Hayri Ürgüplü
(Başkan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rifat özdeş
KONYA
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvit Yetkin
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MANİSA
Emin Açar
MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya
MARDİN
Kemal Ora!
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Muallâ Akarca
MUŞ
ihsan Akpolat
NEVŞEHİR
t. Ş. Atasağun (Baş. V. >
NİĞDE
Kudret B'ayhart
İzzet Gener
ORDU
ZeM Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapanlı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
RifaJt Öçten
Ziya önder

O. Senatosu
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Osman Haeıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu (B.)

B : 35 9.2.1962 O : 2

TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat Mahmut Karakurt
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan (B.)

•3. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER

Hasan Kangal

Cevat Açıkalm
Enver Akoğhı
Hidayet Aydmer

Ragıp Üner

[Açık üyelikler]
İstanbul
Samsun
Yekûn 2

«•»

Saıhir Kurutluoğlu (B.)
Nevzat Sengel

C. Senatosu
Devlet

Hava

Meydanlan

İşletmesi

B : 35 9.2.1962 O : 2

Genel Müdürlüğü 1926
verilen oyların sonucu

yılı

Bütçe

Kanunu

tsansına

(Kanun kabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler

186
107

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

105
0
2
77
2

[Kabul edenler]
TABU ÜYELER
Eınanullah Çelebi
Suphi Karaman
Osman Koksal
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
GENEL OYLA SECİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı
AFYON KARAHİSAR
Mustafa Yılmaz tnceoğlu
Celâl Tevfik
Karasapan
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Rifat Etker
ibrahim Saffet Omay
Mansur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet Ilkuçan
Mustafa özer
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka

Hamdı Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran
BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
İhsan Sabri Çağlayangü
Daki Güzey
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Âli Aksoy
H a l t Sarıkaya
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nurettin Aynu'ksa
Nihat Pasinli
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Gavsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nızamettin özgül

GİRESUN
Mehmet Izmen
Sabahattin Orhon
HAKKÂRİ
Âdil Türkoğlu
HATAY
Vehbi Aksoy
İÇEL
Talip Özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Oelil Oevherioğlu
Ethem Menemencioğlu
Rifat öztürkçitne
özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Berç Turan
İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci A n
KOCAELİ
Lûtfi Tokoğlu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
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Muhittin Kılıç
Muammer Obuz
KÜTAHYA
Osman Cevdet Erkut
A. Bahattin Özbek
MALATYA
Mehmet Zeki Tulunay
MANİSA
Refik Ulusoy
MUĞLA
Mualilâ Akarca
Haldun Menteşcoğhı
NİĞDE
Kudret Bayharı
İzzet Gener
ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAMSUN
Cömalettân Bulak
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batur
SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Hulusi Söylemezoğlu
TEKİRDAĞ
Selâmi Üren
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Demirdağ
Reşat Zaloğlu

C. Senatosu
URFA
VaısSfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşkunoğlu
VAN
Faruk Tşrk

B : 35 9 . 2 . 1 9 6 2
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C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Enver Akoğlu
.Âmil Artım
Hidayet Aydıner
Ksa.t Çağa

YOZGAT
Sadık Artukrrıaç
Neşet Çetintaş
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tevfik înci

Ömer Ergül
Enver Kök
Kâzım Orbay
Necati Özdeni-/
Burhanotfcin Ulur;
Âdil Ürvlii

[Çekinserler]
TABÎÎ ÜYE
Refet Aksoyoğlu

i

[Oya
TABÎÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Mucip Ataklı
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Kâmil Karavelftoğru
(I- Ü.)
Sami Küçük
Fikret Kuytak
Mehmet özgüneş
Selâhattin Özgür
Mehmet Şükran özkaya
Sıtkı Ulay
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Sakıp önal
ADIYAMAN
Halil Ağar
A^YON KARAHÎSAR
Rajsiım Hancıoğhı
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Mîj.cit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Sabit Kocabeyoğhı
AYDIN
iskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü

katılmıyanlar]

BALBKESİF
Kadri Öztaş
BİTLİS
Cevdet Geboloğlu
BOLU
Rahmi Arıkan
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURSA
Şeref Kayalar
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (B.)
DİYARBAKIR
İhsan Hâmit Tiğrel
(Baş. V.)
EDİRNE
Tahsin Banguoğhı
ELÂZIĞ
öelâl Ertuğ
Rasim Giray
ESKİŞEHİR
Naci Toroıs

Nurullah Esat Sümer
İZMİR
İzzet Birant
Ömer Lû'tfi Bozcah
Nevzat öze rdemli
KARS
Sırrı Atalay (Baş. V.)
Turgut Göle
Mrthmet Hazer
KAYSERİ
Suad Hayrı Ürgüplü
(Başkan)
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
KOCAELİ
Rif&t özdeş
KONYA
Ahmet Onar
MALATYA
Nüvdt Yetkin
MANİSA
Emin Açar
Ferit Alpiskender
Orhan Süersan

GÜMÜŞANE
Halit Zarbun
HATAY
Sabahattin Adalı

MARAŞ
Cenap Aksu
Nedim Evliya

İÇEL
Cavit Tevfik Okyaym
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Fethi Başak

\

SÜRT
Lâtif Aykut

MARDİN
Kemal Oral
Abdülkerim Saraçoğlu
MUŞ
İhsan Akpolat
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NEVŞEHİR
İbrahim Şevki Atasa-jh<;ı
(Baş. V.)
ORDU
Zeki Kumrulu
SAKARYA
Turhan Kapardı
Kâzım Yurdakul
SAMSUN
Fethi Tevetoğlu
SİVAS
Rifa.t öçten
Ziya Önder
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Osman Hacıbaloğlu
TRABZON
Şevket Buladoğlu (B.)
TUNCELİ
Mehmet Ali Demir
URFA
Esat. Mahmut Kanı kurt
ZONGULDAK
Akif Eyidoğan (B.)
C. BAŞKANLNCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Oevat Açıkaim
Hasan Kangal
Sahir Kurutluoğlu (B.)
Ragıp Üner
Nevzat Sengel

O. Senatosu

B : 35 9 . 2 . 1962 O : 2
[Açık

üyelikler]

istanbul
Samsun

1
1
Yekun

2

C. Senatosu

B : 35 9.2.1962 O : 2

Petrol Dairesi Başkanlığı 1962 yılı Bütçe Kanunu tasarısı oylama sonucu
(Kanun ıkabul edilmiştir.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler

:
:

Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

] Sö
99
97
ö
2
85
2

(Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Emanuilah Çelebi
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Haydar Tunçkaııat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER
ADANA
Mehmet Nuri Âdem
oğlu
Sakıp önal
AFYON KAEAHÎSAR
Celâl Tevfik
Kara-sapan
ANKARA
Rifat Etker
İbrahim Saffet O m ay
Mamsur Ulusoy
ANTALYA
Mehmet llkuçan
Mustafa Özer
ARTVİN
•Fehmi Alpaslan
AYDIN
İskender Cenap Ege
Osman Saim Sarıgöllü
Fikret Turhangil
BALIKESİR
Enver Aka
Hamdı Oğuzbeyoğlu
Hasan Ali Türker
BİLECİK
Talât Oran

BİNGÖL
Sabri Topçuoğlu
BOLU
Sırrı Uzunhasanoğlu
BURDUR
Hüseyin Otan
BURSA
îhsan Sabri Çağlayan
gü
Baki Güzey
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Jlalit Sarıkaya
ÇORUM
Zeki Arsan
DENİZLİ
Mehmet Emin Durul
ERZURUM
Nurettin Aynuksa
ESKİŞEHİR
G-avsi Uçagök
GAZİANTEP
Zeki İslâm
Nizamettin Özgül
GİRESUN
Sabahattin Orhon
HAKKÂRİ
Âdil Türkoğlu
İÇEL
Talip özdolay
İSPARTA
Suat Seren
İSTANBUL
Celil Cevherioğiu
Ethem Menemencioğlu
Rifat Özt ürk cine

-

Özel Şahingiray
Sabahattin Tanman
Dere Turan
İZMİR
Enis Kansu
Cahit Okurer
Hilmi Onat
KARS
Turgut Göle
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dücedİgil
Hüseyin K al pa ki toğlu
KIRKLARELİ
Ahmet Naci Arı
KOCAELİ
Lûtfi Tokoglu
KONYA
Sedat Çumralı
Mustafa Dinekli
Müh ittin Kılı?
Muammer Obuz
Ahmet Onar
KÜTAHYA
Osman Cevdet Er kur,
A. Bahattin Özbek
MARAŞ
Nedim Evliya
MUĞLA
Muallâ Akarca
Haldun Monto^eoğru.
NİĞDE
Kudret Bayhan
izzet Gerıer
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ORDU
Eşref Ayhan
Şevket Koksal
RİZE
Necip Danışoğlu
SAMSUN
Cemale ttiu Bulak
Fethi Tevetoğlu
Cahit Tokgöz
SİNOP
Suphi Batıı?SİVAS
Ahmet Çekemoğlu
Ziya Önder
Hulusi Söyiemezoğl u
TEKİRDAĞ
Selârui Üren
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Yusuf Denıirdağ
URFA
V'asfi Gerger
UŞAK
Kâmil Coşikun oğhı
VAN
Faruk Işık
YOZGAT
Sadık Artukmaç
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Tovfik İr;d
C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER
Enver Akoğlu

O. Senatosu
Âmil Artus
Hidayet Aydmer
Esat Çağa

B : 35 9 . 2 . 1 9 6 2
Kâzımı Orbay
lî a «'ip öner

Ömer Ergün
Hasan Kangal
Enver Kök

O :2
Necati özdeniz
Burhanetün IHu«-

[Çekinserler]
TABİÎ ÜYE
Mucip Ataklı

[Oya
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Befet Aksoyoğlu
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Kâmil KaraveMoğlu
(î. Ü.)
Osman Koksal
Fikret Kuytak
Mehmet özgüneş
Selâhattin özgür
Mehmet Şükran özkayn
S-tiki Ulay
GENEL OYLA SEÇtLEN ÜYELER
ADANA
Galip Avşar
Mehmet Ünaldı (î. Ü.)
ADIYAMAN
Halil Ağar
AFYON KARAHÎSAR
Rasim Hancıoğlu
Mustafa Yılmaz înceoğlu
AĞRI
Veysi Yardımcı
AMASYA
Maeit Zeren
ANKARA
Niyazi Ağırnaslı
Osman Alişiroğlu
Hıfzı Oğuz Bekata
Sabit Kocabeyoğlu

SÎÎRT
Lâtif Aykut

katılmıyanlar]

BALIKESİR
Kadri Öztaş
BÎTLİS
Cevdet Geboloğlıı
BOLÜ
Rahmi Arıkan
BURSA
Şeref Kayalar
ÇANAKKALE
Â l Aksoy
ÇANKIRI
Hazım Dağlı
ÇORUM
Alâeddin Çetin
DENİZLİ
Cahit Akyar (B.)
DİYARBAKIR
Azmi Erdoğan
İhsan Hamit
Tiğrel
(Baş. V.)
EDİRNE
Tahslin Banguoğlu
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Rasim Giray
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Nihat Pasinli (1. Ü.)
Rahmi Sanalan
ESKİŞEHİR
Naci Toros
GİRESUN
Mehmet İz m en
GÜMÜŞANE
Halrit Zarbun

j Abdülkerim Saraçoğlu
HATAY
j
MUŞ
Sabahattin Adalı
| İhsan Akpolat
Vehbi Aksoy
j
NEVŞEHİR
İÇEL
Cavit Tevfik Okyayıı/. ] İbrahim Şevki Atasa^tv.
(Baş. V.)
İSTANBUL
ORDU
Şevket Akyürek
Zeki Kumrulu
Fethi Başak
SAKARYA
Nurullah Esat Sümer
Turhan Kapanlı
İZMİR
Kâzım Yurdakul
İzzet Biraııt
SİVAS
Ömer Lûtfi Bozcan
Rifat öçten
Nevzat özerdomli
TEKİRDAĞ
KARS
Sırrı Atalay (Baş. V.) Cemal Tarlan
TOKAT
Mehmet Hazer
Osman Hacıbaloğiu
KAYSERİ
TRABZON
Suad Hayri Ürgüplü
Şevket Buladoğlu (B.)
(Başkan)
Reşat Zaloğlu
KIRŞEHİR
Ali Rıza Ulusman
TUNCELİ
KOCAELİ
Mehmet Ali Demir
Rifat özdeş
URFA
Esat Mahmut Karafcurt
MALATYA
Mehmet Zeki Tulmıa.y
YOZGAT
Nüvit Yetkin
Neşet Çetintaş
MANİSA
ZONGULDAK
Emin Açar
Akif Eyidoğan (B.)
Ferit Alpiskender
C. BAŞKANINCA SE
Orhan Süersan
ÇİLEN ÜYELER
Refik Ulusoy
Cevat Açıkalın
MARAŞ
Sahir Kurutluoğlu (B.)
Cenap Aksu
Ragıp Üner
MARDİN
Nevzat Sengeî.
Kemal Oral
Âdil Ünlü
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